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المقدمة

تْؤمن مؤّسسة أديان بثالث قيم أساسيّة، وهي: التنّوع، والتضامن، والكرامة 
اإلنسانيّة. ويعمل معهد املواطَنة وإدارة التنّوع يف مؤّسسة أديان، وهو الذراع 
األكادميي للمؤّسسة، عىل بلَورة مفهوم املواطنة الحاضنة للتنّوع، كرؤية مشرتكة 
لبناء مستقبل واعد، من خالل التعامل اإليجايب والرشيد مع التنّوع الثقايف والديني 
ا  يف املجال العاّم. أيًضا يْؤمن املعهد بأن املواطَنة هي قدرٌة، إضافًة إىل كونها حقًّ
ميكن  الذي  بالدور  وإميانه  الفرد،  من  تنبثق  الفاعلة  فاملواطَنة  والتزاًما.  وَوالًء 
الفاعلة  »املواطَنة  املعهد عىل نرش  يعمل  لذا،  الدور.  لهذا  يلعبه، وتفعيلِه  أن 
والحاضنة للتنّوع«، من خالل تدريب مدّربني ومدربّات عىل هذا املفهوم، وعىل 
الكفايات املرتبطة به، يك يقوموا بدورهم بنرشه من خالل عملهم كمدّربني يف 

بيئاتهم املختلفة.

والذي  واملدّربات،  للمدّربني  املخّصص  بالتدريب  الدليل  هذا  إًذا  يرتبط 
البلدان  يف  املدين  املجتمع  وأعضاء  والشبان  الشابات  قدرة  تطوير  إىل  يهدف 
العربية1، للمشاركة الفاعلة يف الحياة العامة واستثامر التنوع الثقايف والديني؛ 

بْغيَة اإلسهام يف بناء دولة املواطنة الحاضنة للتنّوع. 

يقوم بنرش هذه الثقافة املرجّوة مدّربون ومدّربات، متمّكنون من مفاهيم 
أبرز  تحديد  قادرون عىل  وقيمها،  ومبادئها  للتنّوع  والحاضنة  الفاعلة  املواطنة 
تحديات املواطنة الفاعلة، وأبرز اإلشكاليّات املرتبطة بإدارة التنّوع يف مجتمعاتهم، 
قادرون عىل  عامة،  العربيّة  والدول  التدريب  بيئة  التنّوع يف  لخارطة  مدركون 
ون بدينامية الهويّة الفرديّة  مساعدة املتدربنّي إلدراك فرادتهم ومسؤوليتهم، ُملِمُّ
وعالقتها باالنتامءات الخاّصة واملجال العاّم، قادرون عىل توفري بيئة آمنة للتدريب 

1  يتوّجه هذا الدليل إىل املدربني واملدربات من الدول اإلثني والعرشين األعضاء يف جامعة الدول العربية. إال أن هذه التسمية ال 

تريد أبًدا أن تكون إقصائية للتنوع اللغوي واإلثني والثقايف املوجود يف هذه الدول، بل عىل العكس يهدف هذا الدليل إىل تثمني 

هذا التنّوع واإلعالء من شأنه من خالل إدارته الرشيدة.
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وللمتدّربني فيام يخّص التنّوع، وعىل تكييف التدريب بحسب الواقع االجتامعي 
والسيايس، وملتزمون تثمني التنّوع والدفاع عنه.

التي  املفاهيم واملواقف واملهارات األساسيّة،  الدليل  يقّدم هذا  بناًء عليه، 
ُتّكن املدرّب واملدّربة من هذه الكفايات، إىل جانب األنشطة التي سيستخدمانِها 
يؤّمن  أديان،  مؤّسسة  يف  التنوع  وإدارة  املواطنة  معهد  أّن  علاًم  التدريب،  يف 
تدريبات للمدربنّي عىل هذه املواد، ويفّضل عدم استعاملها دون متابعة التدريب 

عليها مع املعهد. 

يقوم املدّربون واملدّربات بدورهم، يف تكني املتدّربني من الشابات والشبان 
التنّوع  تثمني  فاعلني، وعىل  تفعيل دورهم كمواطنني  العربية، عىل  البلدان  يف 
املسائل  يف  الخوض  من  الخوف  دون  العاّم،  املجال  يف  معه  اإليجايب  والتعامل 
واإلشكاليّات املرتبطة بالتنّوع الثقايف أو الديني أو غريه يف الحياة العامة؛ إذ يْؤمن 
معهد املواطنة وإدارة التنّوع بأنه كلاّم بقيت هذه اإلشكاليّات محظورة وغري 
متداولة يف املجال العاّم، تطوَّرَت رسديّات خاصة يف املجاالت املغلقة، متناقضة 
الرصاعات.  يف  للدخول  ومهيِّئة  متباعدة  لهويات  وبانِيَة  العامة،  الرسديّات  مع 
فالتعامل الرشيد مع التنّوع، ال يكون بقمعه، بل بإخراجه إىل املساحة العامة 
وإىل الخطاب العاّم، يك يتمّكن املواطنون من التعامل معه بارتياح وبشكل بّناء، 
املتنّوعة،  للفئات  عابرة  العاّم،  املجال  يف  رشاكات  يقيمون  كيف  يتعلّموا  ويك 

تُسهم يف تشكيل الهويّة الوطنيّة الجامعة، وتعمل من أجل الخري العاّم.

وعليه، تتأّسس عملية التدريب عىل املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع، عىل 
كرس حواجز الخوف وتطوير التفكري النقدي لدى املتدربني واملتدّربات. ولكنها 
قبل كل يشء، تنبني أيًضا عىل احرتام كرامة كلِّ متدرب ومتدربة وفرادته)ها(، 
كعضو فّعال وراشد يف املجتمع، قادر مع غريه عىل العمل من أجل الخري العاّم 

ومستقبل وطنه.
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املدين  املجتمع  وأعضاء  والشبان  الشابات  قــدرة  تطوير 
العامة  الحياة  يف  الفاعلة  للمشاركة  العربيّة،  البلدان  يف 
بناء  يف  اإلسهام  بْغيَة  والديني؛  الثقايف  التنّوع  واستثامر 

للتنّوع.  الحاضنة  املواطنة 

هدف 
البرنامج
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يكُون املدّربون واملدّربات يف هذا الربنامج:

ومبادئها  للتنّوع  والحاضنة  الفاعلة  املواطنة  مفاهيم  من  ¦  متمّكنني 
وقيمها.

¦  قادرين عىل التدريب عىل مبادئ املواطنة الحاضنة للتنّوع وقيمها 
ومفاهيمها.

¦  قادرين عىل تحديد أبرز تحّديات املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
يف مجتمعاتهم.

عامة،  العربيّة  والدول  التدريب  بيئة  يف  التنّوع  لخارطة  ¦  مدركني 
ولإلشكاليات املرتبطة بإدارة التنّوع.

فرادتهم،  إلدراك  واملتدّربات  املتدّربني  مساعدة  عىل  ¦  قادرين 
ومسؤوليتهم يف بناء املواطنة.

¦   ُملّمني بديناميّة الهويّة الفردية وعالقتها باالنتامءات الخاّصة واملجال 
العاّم.  

يخّص  فيام  وللمتدّربني  للمتدّربات  آمنة  بيئة  توفري  عىل  ¦  قادرين 
التنّوع، وعىل تكييف التدريب بحسب الواقع االجتامعي والسيايس 

وعالقته بالتنّوع.

¦  ملتزمني تثمني التنّوع والدفاع عنه.

كفايات 
المدّرب 
والمدّربة
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الفصل األول
الفرادة والُهوّية الفردّية

منقطع  هو  والضّم،  بالفتح  والُفرُُد،  »الَفرَُد  العرب:  لسان  معجم  بحسب 
القرين«، ويف القاموس املحيط هو »َمْن اَل نَِظرَي لَُه«. ويف أغلب القواميس القدمية 
والحديثة نقف عىل هذا املعنى، معنى الفرادة والتميّز وانقطاع الّنظري والتاّمثل.

غري أّن هذه الفرادة ليست ذات بُعد واحد، بل هي متعّددة األبعاد، تتأرجح 
بني االستقاللية املطلقة عن اآلخر، وحاجتها الرضورية إىل التفاعل معه. من هنا، 
تنشأ إشكاليّات الفرد والجامعة، وصعوبة التحديد الّدقيق للفرد والُهويّة الفرديّة، 
والُهويّة الجامعية. فام مقّومات الفرادة؟ وكيف تنسجم مع حتميّة االنتامءات 
املتعّددة، دون أن يذوب الواحد يف انتامء أو ينصهر فيه؟ وكيف تتواصل األنا-

الفرد املتعّدد االنتامءات، مع اآلخر-الفرد املتعّدد االنتامءات؟

إْن كان الفرد قدميًا -عند ابن خلدون يف معرض حديثه عن العصبيّة مثاًل-
فإّن  الجامعة،  خالل  من  الفرديّة  ذاته  ويبني  وجوده  يستمّد  منصهرًا،  ذائبًا   ،
الفرد حديثًا -َوفْق أحدث املقاربات الفلسفيّة والدراسات االجتامعيّة والنفسيّة-، 

تتحّقق فرادته الشخصيّة من خالل ثالثة عنارص رئيسة: 

أ( وعيه الكامل بكرامته اإلنسانيّة وبقيمته كفرد.

ب( وعيه بتعّدد عنارص هويّته الفردية وديناميّتها.

ت( وعيه بفرادته.
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أ- الكرامة اإلنسانّية والقيمة الفردّية

الكرامة هي القيمة األصيلة والثابتة لكّل إنسان، واملقصود بالكرامة هنا هو 
القيمة الجوهرية لكّل إنسان، غري املرشوطة بيشء. وهي املتولّدة من اكتشافه 
لكرامته الخاّصة النابعة من ذاته اإلنسانية، وهي تقتيض االحرتاَم املطلق لإلنسان، 
وغري املرشوط بأصله، أو جنسه، أو لونه، أو دينه، أو مركزه االجتامعي... إلخ. 
فليست الكرامة نتيجة أّي نوع من أنواع االنتامء العائيل أو العشائري أو الوطني 
أو الطبقي أو الفكري أو الديني أو الفئوي. وقد اكتمل الوعي بالكرامة اإلنسانية 

الفردية، خاّصة بعد تطّور منظومة حقوق اإلنسان العامليّة1. 

كّل إنسان هو إًذا قيمة بذاته. فالفرد البرشّي ليس شيئًا أو أداًة أو رقاًم، 
بل مقامه مقام شخص، يتجىّل املُطلق من خالله، كام يقول الفيلسوف األملاين 
الفرادة والقيمة والكرامة املتساوية لكل األشخاص،  هايديغر2. ويف ذلك تأكيد 
من كافة االنتامءات الوطنية والثقافية والعقائدية والجنسية، ومنهم األشخاص 

ذوو إعاقة جسديّة و/أو عقليّة.

 

ب- هوية الفرد وانتماءاته المتعّددة 

إّن اإلنسان متعّدد االنتامءات، لكّن هذا الواقع ال يجعلنا نقول بأّن الهويّة 
مركَّبة، وكأنّها مجموع هويّات مختلفة ميكن فصل بعضها عن بعض، أو االستعانة 
بواحدة دون األخرى. فالهويّة الفرديّة هي وحدة ال تتجزّأ، ولكّنها ليست جامدة 
بل متحرّكة باستمرار، بشكل دينامييّك يرتبط بالظروف الخاّصة بالفرد، وبحريّته 
وخرباته وخياراته الرئيسيّة يف الحياة، وبتفاعله مع انتامءاته املتعّددة، وطريقة 

تحديد تداخلها وتفاعلها مع بعضها بعًضا.

1  انظر مثاًل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الصادر يف 10 ديسمرب 1948، وعديد النصوص واملواثيق الدولية املكّملة أو الّداعمة له.

2 »A person is not a thing or a process, but an opening through which the Absolute manifests«. – Heidegger
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كيف نوفّق بني الهويّة الفردية، ومقتضيات العيش يف مجتمع أو وطن أو كيان 
كوينٍّ ُمعومل، إذا كان الفرد بكّل ما يحمله من سامت وانتامءات متفرًّدا ممتلئًا بهذه 
الفرادة، إىل الحّد الذي يغريه ببعض االعتداد بالّنفس والّنجسية أحيانًا، خاّصة يف 

املجتمعات التي مل تتطّور فيها بعد مفاهيم املواطنة والعيش مًعا؟ 

سؤال قد يبدو محرّيًا أّول وهلة، ويدفع إىل التنبّه لرضورة التمييز بني »األنا« 
و«األنانيّة«. ومن خالل معاينة دقيقة لحياة الفرد ومساره، ندرك أّن جزًءا من 
مقّومات ُهويّته الفرديّة يتشّكل من خالل عالقته باآلخر فرًدا وجامعة؛ ذلك أّن 

الفرد -وعىل قول ابن خلدون أيًضا- هو »إنسان مديّن بالطبع«. 

ولِكونه مدنيًّا أي اجتامعيًّا، يُفرتض يف املقام األّول أن يتعامل مع ذات أخرى 
عن  ناجم  االختالف  هذا  »أنا«.  ليست  أنّها  مبدأ  من  بالرضورة،  عنه  مختلفة 
مختلف األبعاد املكّونة للهوية الفردية لّكل منهام، وهي أبعاد يصعب تحديدها 
أو حادثة  أو موقع  أنّه من كّل وضع  الجزم  إذ ميكن  نهايئ أو حرصها؛  بشكل 
أو ظرف أو عالقة جديدة أو إميان بفكرة أو تبنِّي موقف، ميكن أن تنشأ أبعاٌد 

جديدة لهذه الهويّة الفرديّة، باعتبارها دامئة التحرّك والديناميكيّة. 

وألّن هذا الوعي باالختالف بني األنا واآلخر محّدًدا أساسيًّا يف إدراك الفرد 
لهويّته لدى العديد من الباحثني، فإّن الوعي بهذه الفرادة ومبا مييّزها، والقدرة 
بني  ومبسؤولية  وبحرية  بِتلقائيّة  مقتضياتها  وفق  والعيش  عنها  التعبري  عىل 
اآلخرين، مع الوعي بحّق اآلخرين يف امتالك نفس القدرة عىل التّعبري والعيش 
واملامرسة، لهو أرقى أشكال الوعي بالهويّة الفردية يف سياق اجتامعي، أو وطني، 

أو كوينٍّ ُمعومل. 

شخصيّتي،  وأبعاد  انتامءايت  وبتعّدد  الفردية  بقيمتي  املتميّز  ُوجودي  إنَّ 
وبتعّدد  الفردية  بقيمته  املتميّز  اآلخر  وجود  األشكال  من  شكل  بأّي  يُلغي  ال 
االنتامءات واألبعاد أيًضا لديه، وال يُذّوبه أو يصهره أو يهّدده. ثّم إّن وجود اآلخر 
بكّل تلك الخصائص والّسامت املتميّزة، ال يُلغيني وال يُذّوبني وال ميّس أيَّ جزء 

من فراديت أو هويّتي الفردية.
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متى تَجّذر هذا الوعي فينا كأفراد أّواًل وكمجموعات ثانيًا، تنتفي مظاهر 
العصبيّة الناتجة من دائرة االنتامءات الثالثة. فقد حّدد علامء االجتامع دوائر 

االنتامءات الكربى، يف ثالث فئات:

¦ االنتامء إىل اإلنسانية.

¦ االنتامء املدين أو الوطني.

¦  االنتامء إىل مجموعات خاّصة عائلية أو مهنية أو حزبية أو رياضية أو 
إثنيّة أو ثقافية أو دينية، عىل املستوى املاُدون وطني أو املافَوق وطني. 

إّن التناغَم املتوازن لدى كل فرد بني هذه الدوائر املشّكلة لهويّته الخاصة، 
وتفاُعلَه مع اآلخرين عىل أساس احرتام هذه األبعاد يف هوياتهم - هام اللَّذان 
يَضمناِن سالمة العالقات وجودتها. أما اإلشكال، فيَظهر عندما يجري التمييز بني 
اإلنسانية،  اآلخرين  كرامة  من  أهميّة  أقّل  أو  أهمُّ  بعضهم  كرامة  وكأن  البرش، 
ويظهر  جديدة.  لعبوديّات  مقّنعة  أو  ظاهرة  أشكال  خالل  من  نراه  ما  وهذا 
شوفينيّة  إىل  الوطني  االنتامء  تَحّول  إْن  الثانية،  الدائرة  مستوى  عىل  اإلشكال 
بني  التمييز  عىل  بناًء  أو  سفرهم،  لجوازات  وفًقا  الناس  كرامة  تُحّدد  عنرصية 
مواطنني أصيلني وآخرين مهاجرين أو الجئني. أما الخلل عىل صعيد االنتامءات 
والتطرّف، ألّن  االنغالق  أو  التعّصب  إىل  يؤّدي  فقد  الثالثة،  الدائرة  الخاصة يف 
أمني  قول  قاتلة، عىل حّد  وتُصبح هويّة  تتضّخم  قد  الخاصة  االنتامءات  بعض 
معلوف يف كتابه »الُهويّات القاتلة«. فحني تَغلب العصبيّات يف الدوائر الخاصة 
العقالنيّة واالنفتاح عىل االختالف،  إثنيّة-، عىل  أو  أو طائفيّة  -عشائريّة كانت 
وتَطغى عىل الشعور املشرتك باإلنسانية واالنتامء املدين إىل الفضاء العاّم املشرتَك؛ 

يتولّد التعّصب، وترتفع مشاعر الهيمنة واإلقصاء، وتُثمر ِبذار الفتنة. 

ال خروج من هذا املأزق، إاّل بانفتاح االنتامءات الطائفية وكّل االنتامءات 
من الفئة الثالثة عىل املجال العاّم، حيث يُغني االنتامء الوطني الجامع هويّة 
الحّرية واملسؤولية؛ فيتفاعل مع غريه، وتتوّسع  الفرد، ويرتقي بها إىل مستوى 
دائرة العالقات واملصالح املشرتكة لديه ولدى غريه، عىل أساس االنتامء املدين. 
فمن الخطأ االعتقاد أّن االنتامء الوطني-املدين الّسليم، يتطلّب التنّكر لالنتامءات 
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اإلطار  يُشّكل  أن  يجب  الوطني  فاالنتامء  منها.  التخلّص  أو  الخاّصة  الجامعية 
العاّم، حيث تتمّكن االنتامءات الخاّصة من التّعبري عن ذاتها والتّفاعل مع غريها. 
لكّن هذا االنتامء الوطني املدين أيًضا، يجب أالَّ يتحّول بأّي شكل من األشكال إىل 
انتامء مركزّي مطلق يُلغي بعض االنتامءات األخرى؛ فيغدو هو اآلخر شكاًل آخر 
من أشكال التعّصب واإلقصاء، ما زالت تعيشه بعض املجتمعات التي مل تتمثّل 

بعُد مفاهيم املواطنة الحاضنة للتنّوع.

ج( الفرادة
يُحرص  ال  الفرد  أن  إاّل  املتعّددة،  انتامءاته  من  مكّونة  الفرد  هويّة  أن  مع 
وإبداعه  وأفكاره  وخرباته  شخصيّته  عىل  مبنيّة  الشخص  ففرادة  انتامءاته.  يف 
فريًدا(، هي غري  إنسان  كّل  ما يجعل  )أْي  والفرادة  تفاعله مع غريه.  وطريقة 

الفردانيّة التي تَعني االهتامم مبصلحة الذات فقط.

إْن كان تكوين هذه الفرادة يأيت نتيجة عوامل ال يتحّكم الفرد فيها كلّها، 
كخارطة جيناته الفريدة وبْصمته التي ال مثيل لها بني سائر أقرانه من البرش، 
والتعبري  تفعيلها  إىل  السعي  فإّن هذا ال مينعه من  الخاصة،  الحياتيّة  ومسريته 

عنها بحريّة ومسؤوليّة.

تؤكّد األبحاث يف علم النفس رجوح َميل اإلنسان إىل الفرادة مقابل امليل إىل 
التامثل، عىل الرغم من كون الحاجة إىل االنتامء هي حاجة أساسيّة3. فاإلنسان 
يحتاج إىل أن يُرى كشخص متميّز عن اآلخرين داخل الجامعة التي ينتمي إليها؛ 
وهذا ما يدفعه إىل اإلبداع وعدم التقليد والذوبان، أْي إىل التفكري والعمل بطريقة 
خارجة عن املألوف، بحيث يربط األفكار بطريقة مبِدعة ويستنبط الحلول الجديدة، 

يف حني يعجز الفرد القابع يف التامهي مع أقرانه، عن بلوغ درجة اإلبداع. 

يقول نيتشه: »من اإلنسان العادي الذي أنا عليه، أسعى ألصبح أكرث مام أنا 
عليه. بناء عىل ذلك، أريد أن أكون فريًدا، أترّسخ يف فراديت البطوليّة التي تخترب 

3   Scott Barry Kaufman & Carolyn Gregoire, Wired to create: unraveling the mysteries of the creative mind, 

2005.
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دون خوف كلَّ أبعاد اختالفها الذي يقودها إىل اإلبداع، دون الشعور بالحاجة 
إىل موافقة خارجيّة«4. 

طريق  عن  لآلخرين  ومبشاركته  ذاته،  عن  وبتعبريه  بفكره  اإلنسان  يتميّز 
مامرسة املواطنة الفاعلة، حيث الحاجة إىل الدور الخاص واملوهبة الفريدة لكّل 
يَدخل يف  وأن  نفسه، وأن يضبطها،  يَعرف  أن  قادر عىل  اإلنسان  مواطن. هذا 
حوله  مبن  واالهتامم  محيطه،  أو  مجتمعه  يف  ما  إلضافة يشء  غريه  مع  رشاكة 

مبقاربة خاصة، ال يستطيع أحٌد غريه أن يقوم بها مقامه.

خالصة القول: إن كّل إنسان بوصفه قيمة يف ذاته، ميلك: 

كرامة أصيلة،  -

وهويّة مكّونة من انتامءات متعّددة،  -

املجموعات  نفسه  الوقت  يف  تُغني  تجربة شخصيّة،  من  نابعة  -  وفرادة 
الّتي ينتمي إليها، واملجتمع بكامله. 

ع،  تَعني قيمة الفرادة أيًضا رفض إلقاء مسؤوليّة تثيل كّل جامعة أو تَجمُّ
عزيز  قول محمد  -عىل حد  )الشخص(  اإلنسان  ويبقى  بعينه.  فرد  عاتق  عىل 
أن  يجب  مغامرة  »أمامنا  يتقّدم.  ما  بقدر  يتّسع  دينامّي  ثِقل  مركز  الحبايب- 
نحاولها وإالَّ تَعّذر علينا كّل اكتشاف، وهذه املغامرة تقرتب باإلنسان أن يعيش 
أصالته ومكنوناته يف عمق حياته ومجتمعه. فمغامرة الوجود هي عمق الطبيعة 
وعمق األصالة، علينا تصعيده. وهذا العمق عمل إنقاذي عىل الصعيد الشخيص 

والصعيد املجتمعي، وهو أساس كل باطن وكل تخطٍّ وعلّو وتَساٍم«5.

 NIETZCHE, Friedrich. Ainsi parlait Zarathoustra, trad. Maurice Betz, Paris, Librairie Generale Francaise,  4

p 470 ,1965 ,» coll. » Le Livre de poche classique.. ابتكر نيتشه مفهوم »اإلنسان األكمل« )»surhumain« أو 

»surhomme« بالفرنسيّة( و) »transhuman« باإلنكليزيّة( الذي يتعارض بصورة مطلقة مع ما يُسميه »اإلنسان االعتيادي«، 

مبعنى الكائن الضعيف واملستسلم الذي ينحرص دوره يف كونه جزًءا من قطيع. فـ«اإلنسان األكمل« ميثّل الحالة التي يكون فيها 

للشخص، اإلرادة والشجاعة اللتان تدفعانه إىل تخطّي ذاته«.

5   يوسف بن عدي، محمد عزيز الحبايب وتأسيس الفلسفة الشخصانيّة الواقعيّة، )الرباط، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات 

واألبحاث، 2016(.
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قصة »دستورنا رؤيتنا« 
 االئتالف المصري لحقوق الطفل

“يدعوكم االئتالف املرصي لحقوق الطفل إىل املشاركة والتضامن مع أطفال 
مرص، يف لقائهم مع أعضاء اللجنة التأسيسية وجلسة االستامع املخصصة لهم، 
ووقفتهم املطلبية أمام مقر اللجنة مبجلس الشورى يوم االثنني القادم املوافق 

فيه 22 أكتوبر 2012، يف تام الساعة الخامسة مساًء«.

بهذا الخرب اإلعالين، جرى اإلعالن عن تحقيق الهدف والنجاح ملرشوع رؤية 
الطفل املرصي يف الدستور »دستورنا رؤيتنا«، القائم منذ يوليو/توز 2012. جرى 
تنفيذه مع أطفال من 23 محافظة مرصية، ومنها املحافظات الحدودية، وشمل 
التعليم، وأطفااًل  املرشوع: أطفاَل املدارس، وأطفال ُدور األيتام، وأطفااًل خارج 
ذوي إعاقات مختلفة، وأطفال ُدور األحداث، واألطفال املقيمني بالشارع، وبعض 
األطفال يف مؤّسسات الرعاية. كُّنا نعمل معهم يف تدريبات عىل الدستور وحقوق 
ون عن آرائهم وأفكارهم حول حقوقهم يف الحامية  الطفل، ونسمعهم وهم يعربِّ
ورشة  وكلُّ  أشكاله.  بكل  العنف  ورفض  الرأي  عن  والتعبري  واملشاركة  والحياة 

خرَجت مبجموعة من التوصيات يف 13 محوًرا.

لِلتحضري لِلقاء لجنة االستامع مبجلس الشورى، قمنا بعمل ورشة تحضريية 
وعرض  جرَت  التي  الخطوات  لتوضيح  املشاركة،  املحافظات  من  األطفال  مع 
واختيار   ،13 الـ  املحاور  إىل  بالنسبة  أولويّاتهم  ترتيب  منهم  والطلب  التقرير، 
الذي  لها أعىل تصويت عند األطفال، والطلب منهم تفصيل ما  أكرث 5 محاور 
يحتاجون إليه يف كّل محور، وكتابة رسائل مخترصه تعرّب عن مطالبهم، واختيار 
طريقة العرض الذي يريدون من خالله تقديم هذه الرسائل: من كتابة أو رسم 

أو لوحات تعريفية أو أغنية أو عرض تثييل أو أيِّ شكل آخر.
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اإلعالمي،  اإلنتاج  مدينة  إىل  األطفال  من  عدد  تَوّجه  االستامع،  لجنة  بعد 
الطفل يف  لتعديل مادة  به،  يقومون  للتعريف مبا  القنوات  للتصوير مع بعض 
االئتالف املرصي  مه  الذي قدَّ املقرتح  النص  الـ50 عىل  الدستور. ووافقت لجنة 
لحقوق الطفل يف املادة 60 يف دستور 2012. وعند إعداد الدستور الجديد الحايل 
الحايل،  الدستور  يف   80 املادة  وأصبحت  املادة،  نفس  وضع  جرى   ،2014 سنة 

وهي:

»يُعدُّ طفاًل كّل من مل يبلغ الثامنة عرشة من عمره، ولكّل طفل الحّق يف اسٍم 
وأوراق ثبوتيّة، وتطعيم إجباري مجاىن، ورعاية صحيّة وأرَُسيّة أو بديلة، وتغذية 

أساسيّة، ومأوى آمن، وتربية دينيّة، وتنمية وجدانيّة ومعرفيّة. 

وتكفل الدولة حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وتأهيلهم واندماجهم يف املجتمع. 

واإلساءة  العنف  أشكال  من جميع  الطفل وحاميته  برعاية  الدولة  وتلتزم 
وسوء املعاملة واالستغالل الجنيس والتجاري.

من  السادسة  حتى  للطفولة  مركز  يف  املبكر  التعليم  يف  الحق  طفل  لكلِّ 
عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتام التعليم األسايس، كام يحظر 

تشغيله يف األعامل التي تعرضه للخطر.

كام تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضايئ خاص باألطفال املجني عليهم، والشهود. 
وال يجوز مساءلة الطفل جنائيًّا أو احتجازه إال وفًقا للقانون وللمدة املحّددة 
فيه. وتوفّر له املساعدة القانونيّة، ويكون احتجازه يف أماكن مناسبة ومنفصلة 

عن أماكن احتجاز البالغني. 

وتعمل الدولة عىل تحقيق املصلحة الفضىل للطفل يف كافة اإلجراءات التي 
تتخذ حياله«.
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شو قصتك؟ 
دية الصعيد - موقع تعدُّ

مل تستسلم الفتاة الصعيديّة “جهاد” للواقع السائد يف مجتمعها، فرغم أنها 
تحب هذا املجتمع التقليدّي وتنظر بإيجابيّة إىل الكثري من عاداته، إال أنها مشت 
عكس التيار السائد يف رفضها لبعض التقاليد املفروضة عىل النساء، والتي تقيّد 

. حركتهنَّ

عاشت جهاد شغفها برياضة كرة السلة، وانضّمت إىل النادي املحيل لتامرس 
الهواية التي تعلّقت بها منذ الطفولة، رغم عدم اعتياد محيطها مشاركة املرأة يف 
نشاط ريايض ضمن النادي، واالختالط الريايض بالشبان، وارتداء املالبس الرياضيّة.

»جهاد« مل تكتِف مبامرسة رياضتها املفضلة، بل اجتذبت فتيات من حولها 
ملامرسة هذه الرياضة، وتحاول باستمرار دفعهنَّ من خالل نصيحة أو تشجيع 

لتحقيق أحالمهن.

 رابط الفيديو عىل موقع تعددية التابع ملؤسسة أديان:
http://taadudiya.com/n8kuy 
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17

شو قصتك؟ 
دية تونس – موقع تعدُّ

تعيش أستاذة الرتبية املدنيّة جّنات نرصاوي يف بوزقام-تونس، حيث ال دار 
للشباب وال دار للثقافة. فتفتقد الفئة الشابة من املجتمع املساحاِت املناسبَة 
للتعبري عن نفسها وتفريغ طاقاتها، وهو الذي ميكن أن يؤّدي بهؤالء الشباب إىل 

التطرّف.

الشباب  بهؤالء  واالهتامم  الواقع،  هذا  تغيري  زميالتها  مع  جّنات  تحاول 
وتسعى  العائلة،  داخل  الحوار  بأهميّة  للتوعية  أهاليهم  ومع  والتواصل معهم 
بأنفسهم وبدورهم، وإىل  الشباب  لدى  الثقة  إعادة  إىل  أيًضا من خالل عملها 
كرس الحواجز بني الشباب، واألفكار النمطية السلبيّة لدى بعضهم تجاه بعضهم 

اآلخر؛ ما ميهِّد لقبول اآلخر كام هو.

 http://taadudiya.com/aIITp :رابط الفيديو عىل موقع تعددية
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•  لكّل شخص كرامة إنسانيّة أصيلة، مْهام كان لونه، أو دينه، أو 
ثقافته، أو جنسيته، أو جنسه، أو حالته الصحية، أو أنه ذو 

إعاقة ذهنية أو جسديّة.
مهّمة  كلّها  انتامءات،  عّدة  من  مكّونة  هويّة  إنسان  •  لكّل 
انتامءات  من  انتامًء  يلغي  أن  مُيكنه  أحد  فال  إليه.  بالنسبة 

اآلخر، وال يحّق ألحد أن يقلّص فرًدا إىل انتامء واحد.
•  كّل إنسان هو مجموع انتامءاته وخربته وأفكاره وأحاسيسه 
وتفاعله مع اآلخرين ومع بيئته. فلكّل إنسان)ة( فرادته)ها(، 

التي تجعل منه)ها( عنرص ثراء ملجتمعه)ها( وللعامل. 

خالصات 
الفصل

18
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 يف نهاية هذا الفصل يستطيع املتدّربون واملتدّربات أن:

¦  يفّككوا املكونات لشخصيتهم.

¦  يحلّلوا العنارص املركبة للهويّة عموًما، ولهويّتهم بشكل خاص. 

¦  يكتسبوا قدرة االعرتاف مبكّونات هويّتهم، دون حرص ذاتهم 
يف انتامء واحد.

¦ يتبّنوا عدم حرص اآلخر يف انتامء واحد.

¦  يدركوا التأثريات املتبادلة بني هويتهم كأفراد، واملجتمع. 

¦  يُعوا فرادتهم.

كفايات 
المتدّرب 
والمتدّربة

19



األنشطة



الهوية – الفرادة – مقّومات الفرادة - الشخصيّة الفريدة – االنتامء والتميُّز 

-  عدم الخلط بني الفردانيّة والفرادة: الفردانية مبعنى اإلنغالق عىل الذات يف حني الفرادة 

تعني اكتشاف ما مييّز الفرد، وتفعيله داخل املجتمع. 

-  عدم القفز إىل الحديث عن الهوية واالنتامء، قبل ترسيخ مفهوم الفرادة الشخصيّة.

فرادتي
النشاط األول

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة

األهداف

21

املوضوع: مقّومات الفرادة الشخصيّة
عدد املشاركني واملشاركات: 25-20 

الوقت: 45 دقيقة
 A4 األدوات الالزمة: لوح قالب، أقالم للوح القالب، أوراق

LCD وأقالم، مسالط ضويئ

الهدف املعريف
يدرك كّل مشارك ومشاركة كم هم متميّزون عن أقرانهم، يف كينونتهم ومواهبهم ودورهم.

الهدف املهارايت
-  يعرّب املشارك/املشاركة عن مقّومات هذه الفرادة.

بدوره  غريه  مع  ويتكامل  فريدة،  مبيزات  يتمتّع  فرد  كّل  أن  املشارك//املشاركة  -  يستنتج 
أو  الدينية  أو  الثقافية  أو  اإلثنية  الجامعة  أو  البيئة  نفس  إىل  ينتمي  كان  وإن  الفريد، 

الطائفية أو الحزبية.... 
-  يتفّهم كّل مشارك /مشاركة أّن كالًّ من اآلخرين، بدًءا باملشاركني واملشاركات الذين معهم، 

يتمتّع بنظرة مختلفة إىل العامل.

الهدف القيمي والعميل
-  يثّمن املشارك/املشاركة فرادته وفرادة اآلخرين.

-  يدافع املشارك/املشاركة عن الفرادة الشخّصية، أْي عدم تذويب الفرد يف الجامعة، وعدم 
اختصار الجامعة بالفرد. 

21



مميّزًا:  شخًصا  يجعله  ما  كّل  استحضار  ومشاركة  مشارك  كّل  من  املدرّب/املدّربة  يطلب 
إعاقة  الرياضة،  إىل مامرسة  امليل  القامة، مدى  الشعر،  العينني،  )لون  الجسديّة  الناحية  من 
اللباس، طريقة  الكالم، طريقة  )اللهجة، طريقة خاصة يف  الثقافية  الناحية  جسدية...(، ومن 
ومن  معيَّنة...(،  مخاوف  أو  )قدرات  النفسيّة  الناحية  ومن  األطعمة...(،  يف  الذوق  السالم، 
الناحية اإلبداعية )مواهب فنيّة، تفضيل نوع معنّي من املهن...(، ومن الناحية القيمية )القيم 
األساسية التي يتبناها يف حياته، أو التي يبحث عنها يف أصدقائه...(، ومن الناحية االجتامعية 

)االنخراط يف عمل تطوعي..( 

ترير أوراق A4 والطلب من املتدربني واملتدّربات اإلجابة عن األسئلة املوجودة عىل الورقة التي 
بني أيديهم )تكون األسئلة أو العناوين اآلتية مطبوعة عىل الورقة، اختصارًا للوقت( – )5 دقائق(:

1. ما ِسَمتك الشكليّة املفّضلة أو املثّمنة لديك؟________________________________

2. 2. ما املوهبة أو القدرة الخاصة التي تتمتّع/تتمتّعني بها؟ ___________________________

3.  ما النشاط أو الخدمة االجتامعيّة التي تنخرط/تنخرطني )أو تفّضل/تفضلني االنخراط فيها(، 
استجابة لحاجة مجتمعيّة حقيقيّة؟  _____________________________________

4. ما الذي تراه/ترينه يف هذه الصورة؟ 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

رينه يف املظاهر الثقافية للجامعة )أو الجامعات( التي تنتمي/تنتمني إليها؟  5.  ما أكرث ما تقّدره/تقدِّ
)اللغة- اللباس- الطعام- الفّن- العادات..( حّدد)ي(: ______________________________ 

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٣٠ دقيقة(
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هل تَغرّي يشء لديكم بعد هذا التمرين؟ ما هو؟

بعد اإلجابات الفرديّة عن كّل من األسئلة الخمسة، الطلب من املشاركني واملشاركات مقارنة 
إىل  الطلب  طريق  عن  اآلخرين،  واملشاركات  املشاركني  سائر  مع  األول  السؤال  عن  اإلجابة 
االختالف  عن  وإّما  التشابه  عن  إّما  للتعبري،  لآلخرين  املجال  وفتح  إجابته  مشاركة  أحدهم 

النسبي أو الكيّل معه )10 دقائق(.

بعد مقارنة اإلجابة عن السؤال األّول، يتكتّل املشاركون واملشاركات الذين تتشابه إجاباتهم 
يف بوتقة واحدة. ويف كّل مجموعة، يُختار أحدهم لعرض إجابته عن السؤال الثاين، فيتلو تباًعا 
الشخُص املختار لإلجابة من كل مجموعة، إجابتَه بصوت عاٍل، بحيث يسمع الجميع، ويتكتّل 
بقية  إىل  بالنسبة  أيًضا  وهكذا  جديدة...  تكتالت  يف  املتشابهة  اإلجابات  أصحاب  النهاية  يف 

األسئلة: الثالث، والرابع، والخامس )15 دقيقة(.

طرح األسئلة اآلتية من قبل املدرّب/املدّربة: )اإلجابة برفع األيدي( )5 دقائق(
مقارنة  إثر  نفسها، عىل  املجموعة  األشخاص( ضمن  )أو  الشخص  نفس  مع  بقي  منكم  من 

إجابتني؟
من منكم بقي مع نفس الشخص )أو األشخاص( ضمن املجموعة نفسها، عىل إثر مقارنة ثالث 

إجابات؟
...  أربع إجابات؟

... خمس إجابات؟ 
ماذا يعني كون املجموعات مل تحتِو األشخاص أنفسهم، خالل املحطات الخمس لإلجابة؟ تفكُّر 

ومناقشة 

التقويم )٥ دقائق(

تركيز عىل األفكار اآلتية:
-  لكّل مّنا خصائصه املكّونة لشخصيّته)ها( الفريدة.

ع وتفاعل هذه السامت  -  وإن تشابهت بعض السامت الفرديّة، فإن طريقة تجمُّ
مع بعضها، تختلف من شخص إىل آخر.

الختام )٥ دقائق(
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السامت  الخمسة عن  األسئلة  عليها  واملشاركات،  املشاركني  بعدد  تُستنسخ  •  ورقة مطبوعة 
الشخصيّة، مع مكان لإلجابة عن كّل منها.

•  ورقة A3 عليها صورة قابلة للتفسري بعّدة طرق، بحسب طريقة النظر إليها وخلفيّة املشارك/
املشاركة )الصورة نفسها التي تحت السؤال رقم 4 املذكور آنًفا(

الحريّة« Foundations for Freedom – مبادرات  مستوحى من سلسلة تدريبات »أسس 
من أجل التغيري.

المستندات

المراجع

24

-  ال ميكن ألحد، مهام تطابقت مكّونات فرادته مع مكّونات فراديت، أن يحّل مكاين 
يف خصوصيّة دوري. 

-  الفرد ال ميثّل الجامعة، والجامعة ال تثّل الفرد. كّل منهام يغني اآلخر.

كّل إنسان هو قيمة بذاته، مبا ميثّل من كرامة أصيلة وفرادة وخربة شخصيّة مميزة، 
تُغني جامعته ومجتمعه. 

ربط باملحور اآليت حول الهوية:
الوعي بالفرادة الذاتيّة هو العامل األسايس لتشكيل الهويّة الخاّصة؛ إذ ال يكفي 
مييّزه  ما  يدرك  أن  إىل  يحتاج  بل  اآلخرين،  أنّه مختلف عن  يكتشف  أن  اإلنسان 

عنهم، وأن يتمّكن من التعبري عن ذلك. 

24



1. ما ِسَمتك الشكليّة املفّضلة أو املثّمنة لديك؟ 

______________________________________________________

2. ما املوهبة أو القدرة الخاصة التي تتمتّع/تتمتّعني بها؟ 

______________________________________________________

تفّضل/تفّضلني  تنخرط/تنخرطني)أو  التي  االجتامعيّة  الخدمة  أو  النشاط  3.  ما 
االنخراط فيها(، استجابة لحاجة مجتمعيّة حقيقيّة؟ 

______________________________________________________

4. ما الذي تراه/ترينه يف هذه الصورة؟ 

  ____________________________________

______ ____________________________________

____________________________________

5.  ما أكرث ما تقّدره/تقّدرينه يف املظاهر الثقافية للجامعة )أو الجامعات( التي 
تنتمي/تنتمني إليها؟ )اللغة- اللباس- الطعام- الفّن- العادات..( حّدد )ي(: 

______________________________________________________

______________________________________________________

ملحق ١
نشاط »فرادتي«

25
دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل األول الفرادة والُهوّية الفردّية  - ملحق ١
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ملحق ٢
نشاط »فرادتي«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل األول الفرادة والُهوّية الفردّية  - ملحق ٢

2626



2727



2828

الفرادة- التعميم

حبة الحامض )الليمون(
النشاط الثاني

املوضوع: الفرادة
عدد املشاركني واملشاركات: 20 -40  

الوقت: 30 دقيقة
األدوات الالزمة: حامض )ليمون( بعدد املشاركني واملشاركات

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

الهدف املعريف
-  يدرك املشارك واملشاركة فرادته)ها( ضمن مجوعة من لون واحد.

-  يدرك املشارك/املشاركة واملشاركات فرادة كّل شخص.

الهدف القيمي والعميل

- يلتزم املشارك/املشاركة عدم التعميم 

كَثَب  ِمن  منهم  كلٌّ  ليُعاين  دقيقتني  الجميع  فيُعطى  حامضة.  ومشاركة  مشارك  كّل  يَختار 
الحامضة التي اختارها، ويدرس عالماتها الفارقة. مُيكن للمدرّب/املدّربة أن يُشّجع املشاركني 

واملشاركات عىل تخصيص الحامضة من خالل إعطائها اساًم.
حني تنتهي الدقيقتان، يجمع املدرّب/املدّربة حبات الحامض يف كيٍس ثم ينرُشُها عىل األرض 

أمام املجموعة، ويطلب من كّل ُمشارٍك ومشاركة بالتناوب، أن يَتقّدم ألخذ حامضته.

الخطوات المّتبعة

النشاط )١٥ دقيقة(
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بعد تعرّف كل مشارٍك ومشاركة إىل الحامضة الخاّصة به، يبدأ املدرّب/املدّربة النقاش:
-  هل أنت عىل يقني بأّن هذه هي الحامضة الخاّصة بك؟ كيف استطعت التعرّف إليها؟ ما 

االسم الذي اخرتته للحامضة؟ ما عالماتها الفارقة؟ 
-  هل لكّل الحامض نفس اللون والّشكل؟

مالحظة: إْن كان هناك جدل بني مشاركَنْي حول الحامض، يجب عىل املدرّب/املدّربة محاولة 
فّضه. فإِن استحال التوّصل إىل توافق، توضع الحامضة جانبًا عىل أنّها »مجهولة الهويّة«. ولكن، 
يف أغلب الحاالت يتمّكن املشاركون واملشاركات من التعرّف إىل الحامضة الخاّصة بكلٍّ منهم.

التقويم )١٠ دقائق(

-  لكّل إنسان خصوصيّاته، حتّى ضمن مجموعة متجانسة. لذلك ال ميكن الحكم 
ا إاّل  عىل الشخص من خالل انتامئه إىل مجموعة أو طائفة محّددة، وال نعرفه حقًّ

بعد التعرّف إليه شخصيًّا، وإىل ميزاته الخاصة.

الختام )٥ دقائق(

29

ُمقتبس من:
Hilary Spiers; as submitted to the T-Kit on Social Inclusion, Partnership on 
European Youth Worker Training

المراجع

29
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الكرامة – الكرامة اإلنسانية – املساواة – االحرتام 

الكرامة اإلنسانّية حّق للجميع
النشاط الثالث

املوضوع: الكرامة اإلنسانيّة املتساوية
عدد املشاركني واملشاركات: 20 

الوقت: 35 دقيقة
األدوات الالزمة: لوح قالب، أقالم للّوح القالب، بطاقات 
لكّل قّصة من قصص املستند، أوراق، أقالم، مغلّفات    

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

الهدف املعريف
-  يفهم املشارك/املشاركة أن ال سبيل إىل حياة عادلة ومنِتجة يف املجتمع، ما مل يحصل 

احرتام لِكرامة كّل إنسان. 

الهدف املهارايت
-  مييّز املشارك/املشاركة املواقف التي يجري فيها انتهاك الكرامة اإلنسانية بشكل يومي.

الهدف القيمي والعميل
- يلتزم املشاركون واملشاركات صون الكرامة اإلنسانية يف تعاملهم اليومي، وأيًضا التوعية 

بشأنها. 

- يدافع املشاركون واملشاركات عّمن تُنتهك كرامتهم. 

-  عىل املدرّب/املدّربة تكييف القصص املستعملة يف التمرين بحسب خصوصيات املكان 

الذي يجري فيه التدريب.

املشاركني  عىل  املعروضة  الحاالت  من  أيٍّ  تحويل  دون  الحؤول  املدرّب/املدّربة  -  عىل 

واملشاركات، إىل موضوع تهّكم أو إدانة.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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يف بداية هذه الحّصة التدريبيّة، وبعد جلوس املشاركني واملشاركات، يَطلب املدرّب/املدّربة 
)أو غرض آخر(  النهوض فوًرا وجلب حقيبة  األمر،  )متّفق معه سلًفا( وبصيغة  من أحدهم 
للمدرّب/املدّربة، دون استعامل عبارة »من فضلك«. وعند إحضار الحقيبة للمدرّب/املدّربة 
بيده، حتى دون  بإشارة  باستالمها ورصفه  األخري  يقوم  االستياء(،  بعض مالمح  )وعىل وجهه 

النظر إليه أو شكره. 

سواٌء أثاَر هذا املوقف ردود فعل عفوية من املشاركني واملشاركات أم ال، يَطرح املدرّب/املدّربة 
السؤال اآليت عليهم: هل ِمن َخطْب )َمْكُروٍه( فيام قمُت به؟ ملاذا؟

بعد تعبري املشاركني واملشاركات عن أفكارهم ومشاعرهم، يسألهم املدرّب/املدّربة: ماذا يُفهم 
من العبارات اآلتية:

- »صون الكرامة اإلنسانيّة
- كرامتي ال تسمح يل بفعل ذلك

- جمعُت أموايل بكرامتي
- أنا بلغت هذا املنصب بكرامتي

- فالن أهان كرامتي«؟

31

بعد تبادل أفكار حول ما ميكن أن يعنيه مفهوم »الكرامة اإلنسانيّة« وأبعاده، يقوم املدرّب /
املدّربة بتوزيع املشاركني واملشاركات عىل مجموعات، عىل أاّل يزيد عدد األفراد يف كّل مجموعة 

عن أربعة أشخاص.

يعطي املدرّب/املدّربة لكّل مجموعة حالة للنقاش، ويطرح سؤااًل موّحًدا عىل جميع املجموعات.

أمثلة عىل الحاالت التي ميكن توزيعها للنقاش:
• سجني

الخطوات المّتبعة

النشاط )١٥ دقيقة(

التهيئة )١٠ دقائق(
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• شخص ينتمي إىل ديانة تُعترب أقلِّيّة يف مكان إقامته وعمله
• عاملة أجنبيّة يف منزل

• شخص طاعن يف السن وضعيف السمع
• شاب ذو إعاقة )تثلُّث صبغي(

• طفل دون هوية، وال أب معروف له
• الجئ

أما السؤال املشرتك الذي تناقشه كّل مجموعة، فهو اآليت:
بحسب إملامكم ببعض املعلومات عن الحالة التي بني أيديكم، ما املواقف التي يجري فيها 

صون الكرامة اإلنسانيّة؟ وما املواقف التي تُنتهك فيها هذه الكرامة؟ وكيف؟

3232

املدّرب/املدّربة  ويطلب  واحدة،  كبرية  حلقة  ضمن  واملشاركات  املشاركني  جميع  يجتمع 
حصلت  التي  املشاركة  عن  مقتَضبة  خالصًة  مجموعة  كّل  من  واحد  شخٌص  م  يقدِّ أن 
صون  فيها  يتعّهد  نفسه،  إىل  رسالة  كتابة  مشارك/مشاركة  كل  من  يطلب  ثّم  ِضمنها، 
بعدها  ذلك.  كيفية  عىل  األقل  عىل  مثالنَي  معطيًا  اليومية،  حياته  يف  اإلنسانية  الكرامة 
تُسلّم الرسائل إىل املدرب/املدّربة داخل مغلفات عليها اسم كّل مشارك/مشاركة، ثم تُردُّ 

التدريب. نهاية ورشة  إليهم يف 

التقويم )١٠ دقائق(

32



3333



الُهِويَّة- االنتامء

طبقات الُهِويَّة
النشاط الرابع

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: الهوية الفردية واالنتامءات املتعّددة
عدد املشاركني واملشاركات: 30 

الوقت: 70 دقيقة

 A4 األدوات الالزمة: لوح قالب، أقالم للّوح القاّلب، أوراق 
وأقالم

الهدف املعريف
- يدرك املشارك/املشاركة أن الهويّة الفردية مركَّبة وديناميكية.

- يدرك املشارك/املشاركة أهمية كلِّ مكوِّن من مكوِّنات هويّته وهويّة غريه.

الهدف املهارايت
- مييّز املشارك/املشاركة العنارص املركِبّة لهويّته.

- يحلّل املشارك/املشاركة العنارص املركِّبة للهوية عموًما.

الهدف القيمي والعميل

- يكتسب املشارك/املشاركة قدرة االعرتاف مبكوِّنات هويّته دون حرص ذاته يف انتامء 

واحد.

- يَْقبل املشارك/املشاركة االختالف ويحرتم فرادة األشخاص.
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منهم  كّل  يختار  الفردّي، يك  للتفكري  دقائق  كّل مشارك/مشاركة ورقة، ويُعطى خمس  مُينح 
خمسة أمور تشّكل الطبقات املختلفة لهويّته. 

الجزء األول )25 دقيقة(
فيام كتب،  يَوّد  َمن  يشارك  الهويّة«،  واملشاركات من ملء »مكونات  املشاركون  ينتهي  حني 
]مالحظة:  اللوح.  عىل  املعطيات  املدرّب/املدّربة  يدّون  حني  يف  واملجموعة،  املدرّب/املدّربة 
يجب أن تكون مكونات الهويّة عىل صيغة األنا، مثل: أنا عريب، أنا كردي، أنا أنثى، أنا والد، أنا 

أستاذة، أنا مدرّب... إلخ )10 دقائق(.
بعدها يفتح النقاش: )10 دقائق(

- هل كان من الصعب/من السهل اختيار العنارص الرئيسة لهويّتك؟
-  ما أبرز عنارص الهويّة التي ترّددت؟ وما رأيك يف اختالف مواقعها وأهميّتها وفق األشخاص؟ 

خالصة الجزء األول: ) 5 دقائق(
•  الهويّة الفرديّة متعّددة األبعاد بتعّدد انتامءات الفرد وعالقاته بغريه. لكّنها مع تعّدد أوُجِهها، 

تبقى واحدة ال تتجزّأ؛ لعدم إمكانيّة تجزئة شخصيّة اإلنسان. 
•  ال ميكن أن تقترص انتامءات اإلنسان عىل بُعد واحد. فالهويّة واحدة )تسمح للفرد بأن يعرّب 

عن ذاته بقوله: أنا(، واالنتامءات متعّددة. 
•  يف نظرتنا إىل اآلخر، علينا أن نتذكّر عدم حرصه)ها( يف انتامء واحد، وأيًضا نرفض نحن أن 
أو  الدينيّة  جامعاتهم  إىل  بانتامئهم  األشخاص  اختزال  ميكن  ال  إذ  واحد؛  انتامء  يف  نُحرَص 
الثقافيّة الخاّصة، بل نَعترب كّل فرد صاحب هويّة مميّزة، تشّكل قيمة مضافة ِضمن جامعته 

الخاّصة ويف الوطن. 
•  انتامءاتنا جزء مّنا، وعلينا أن نرتاح لالعرتاف بهذه االنتامءات، ال أن نخفيها خوفًا من التمييز 
أو املشاكل. فال أُخفي أين مسيحي أو كاكايئ أو إبايض خوفًا من خدش مشاعر األكرثية، أو 
خوفًا من نظرتهم التمييزية، أو خوفًا من أن ينعتوين بالتعصب؛ بل أعرتف مبكونات هويتي، 

وأساعد اآلخرين عىل االعرتاف بها.

الجزء الثاين )30 دقيقة(
بنَي اثنني تبادل أوراقهام، وشطب مكّوننَي من هوية بعضهام بعًضا، بحسب  يُطلب من كل متدرِّ

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٥٥ دقيقة(
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يَريَانِه أقلَّ أهمية، ثم يستعيد كلٌّ منهام ورقته. وال يُسمح بعُد للمشاركنِي بتفسري ملاذا  ما 
شطبوا ما شطبوه )3 دقائق(

يفتح املدرّب/املدّربة النقاش: )15 دقيقة(
- بم تشعر)ين( اآلن بعَد رؤية املكونات املشطوبة؟

- عىل أيِّ أساس حّدْدت االنتامءات غري املهمة عند الشخص اآلخر؟ 
؟  - من يحدد أهمية أيِّ انتامء؟ ومتى يصبح االنتامء مهامًّ

-  هل عشت تجارب مامثلة يف الواقع؟ وهل شعرت يف لحظة بأن هناك من يحاول اإللغاء أو 
الشطب )أو التهديد( أليِّ انتامء من مكونات هويّتك؟ وماذا حدث؟ 

-  هل هناك مكوِّن من مكونات هويتك، له طابع أكرث حساسية بالنسبة إليك من غريه من املكونات؟ 
ا؟  أيٌّ يُثري بسهولة مشاعر قوية لديك، وأيٌّ يجعل درجة قبولك ألي انتقاد له ضئيلة جدًّ

هل تغرّي لديك يشء يف نظرتك إىل نفسك و إىل اآلخرين وتعاملك معهم، بعد هذا التمرين؟ إن 
كان نعم، فام هو؟

التقويم )٥ دقائق(

-  أهميّة كّل مكّون من مكّونات الهويّة َمْهام بدا بسيطًا )ما دام املشارك/املشاركة 
قد ذكره(. فهو ميثّل جزًءا منه. 

-  ال ميكن التخيّل عن أّي عنرص من عنارص هذه الهوية.
-  تحديد االنتامءات وأولويّة االنتامءات، متأثّر باإلطار الزمني والجغرايف والسيايس 
واألمني. فإْن كنُت أنثى ِضمن مجموعة إناث، فال أعطي انتاميئ الجندري األهميّة 
األوىل يف ُسلَّم أولويّة االنتامءات. لكن، إن كنُت أنثى ضمن مجموعة ذكور، فسيكون 
ذلك من االنتامءات التي سأشدد عليها، وإن كنُت ضمن مرشقيِّني فلن أشدد عىل 
أنني من املرشق. ولكن، إن كنُت ضمن مجموعة أكرثها من املغاربيِّني فسأشدد 
عىل مرشقيتي ضمن مكونايت ... وهناك خصوصية النتامءات أكرث من غريها ألنها 

مهمشة أو مضطهدة )انتامء ثقايف أو إثني- انتامء ديني- انتامء جندري(.

الختام )٥ دقائق(
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ُمقتبس من:
Identity exercise from ”Travelling cultural diversity“ by Salto Youth Cultural 
Diversity Resource Centre, 2005
”The Peacebag for Euromed Youth“, Fundacia Catalunya Voluntaria & UNOY 
peacebuilders

المراجع
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الفصل الثاني:
أنا واآلخر
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الفصل الثاني:
أنا واآلَخر

التنّوع واالختالف، هام ِمن ُسنن الحياة. فالتنّوع واقع ال ميكن نكرانه أو 
إلغاؤه. فإن انتمى الناس جميًعا إىل العائلة البرشيّة الواحدة، وتساَووا يف الكرامة 
األصيلة لكلٍّ منهم بناًء عىل هذا االنتامء الشامل، يبقى أّن كالًّ منهم له فرادته 
التي تيّزه عن اآلخرين. فالوحدة البرشيّة ال تلغي وال تتناقض مع التنّوع بني 
األفراد والجامعات. وتبقى أهمُّ مسألٌة، هي التعامل مع هذا االختالف، وطريقة 
بناء العالقات السليمة، التي تجمع بني االعرتاف باآلخر وغرييّته، والرشاكة معه 

عىل أساس األصل اإلنساين املشرتك واملصري الواحد. 

أ- َمن اآلَخر؟ 

باختالف  املعاين، ومختلٌف  إن مفهوم اآلخر )The other( مفهوٌم متعّدد 
وجهات النظر والرؤى البحثية، أََعىَل الصعيد الفلسفي كان، أْم عىل صعيد علم 
النفس. إالَّ أّن مثة اتفاقًا عىل أّن هذا اآلخر أو الغري، ُمجاوز ملعنى األنا، بحيث 
تنحرص داللته يف املفهوم الشائع، يف معنى اآلخر أو الغري املتميز عن )األنا( أو 
الذات الفردية، أْي هو كلُّ ما ليس أنا، سواٌء ذاتًا فرديًّة كان هذا اآلخر، أو ذاتًا 
جامعية، كالذات الجامعية »ُهم«، املقابلة للجامعة التي تنتمي إليها ذات الفرد.

هناك الكثري من أنواع اآلخر الغريب عن األنا، وعن جامعتي/دائريت. منها 
عىل سبيل املثال ال الحرص:

1.  املختلف يف الثقافة ويف الجنسية: مثاًل اآلخر الغريب املختلف عن العريب. 
عادة  إذ  لإلقامة،  أو  للَمولد  أو  لألصل  أو  الجغرايف  للموقع  يعود  وهذا 
ما يكون للموقع الجغرايف أثر يف الفرد؛ ما يجعله مختلًفا عن غريه من 

املنتمني إىل حيّز جغرايف آخر.
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2.  اآلخر املختلف يف الدين: أي املنتمي إىل ديانة أخرى أو عقيدة أخرى. 
وأحيانًا يكون اآلخر منتميًا إىل الديانة نفسها وإىل مذهب مختلف )سني/
شيعي مثاًل(، وأحيانا إىل نفس املذهب ولكن إىل مدرسة فكريّة مختلفة 

)صويف/ َسلفي مثاًل(. 

3.  اآلخر املختلف يف اإلثنية ويف الثقافة أو اللغة: مثاًل عريب، كردي، أمازيغي... 
إلخ.

4.  اآلخر املختلف من حيث الجنس والّنوع االجتامعي. 

5.  اآلخر يف السياسة: هو املعتنق فكرًا سياسيًّا مختلًفا. وأحيانًا يكون اآلخر 
قّوة سياسيّة، تُنافس قًُوى أخرى نعتربها أقرب إلينا. 

6.  اآلخر املختلف من حيث املظهر أو السلوك أو الطباع أو امليوالت الّذوقية. 

هكذا، يتبنّي أن اآلخر يبدو يف كّل مرة يف كينونة مختلفة، تبًعا للزاوية التي 
تقترص  ال  هذه،  اآلخر  نسبيّة  لكن  ذاك.  أو  التعريف  هذا  منها صاحب  ينظر 
عىل التفاوت يف املستويات. إنها تتوّغل أحيانًا يف اختالف املدلوالت واملضامني، 
كّل  عند  الداّل  هذا  يتبّدل  بل  مرة،  كّل  يف  واحًدا  داالًّ  اآلخر  يحتمل  ال  حيث 
اآلخر  اعتبار  يكون  فأحيانًا  إليه.  التطرّق  منها  يجري  التي  للحال  تبًعا  واقعة؛ 
سلبيًّا؛ ألنه مختلف، ولربطنا بني االختالف والتهديد. وأحيانًا يُعّد اآلخر أو التنّوع 
والكتشاف  آفاقنا  لتوسيع  وسببًا  تهديد،  ال  غًنى  مصدر  اختالفه  ويُعّد  إيجابيًّا، 

ذاتنا وطاقاتنا1.

ل تهديًدا؟ ب- هل اآلخر ُيشكِّ

هناك مواقف فلسفيّة تنظر إىل العالقة بني األنا واآلخر، باعتبارها تتأّسس 
الغري )تجعله  تُشيِّئ  التي  التهديد أساًسا ومنطلًقا للعالقة  عىل الرصاع. ويُعترب 

شيئًا(، وتجعله يصارع من أجل رفع هذا التَّشيُّؤ.

1  راجع: خرض عباس، األنا واآلخر بني الفلسفة والسيكولوجيا، منشور يف الرابط اآليت:

 https://drabbass.wordpress.com/201316/01/األنا-واآلخر-بني-الفلسفة-والسيكولوجي//
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غري أن هناك مساهامت فلسفية ال تنبذ الفوارق بني األنا واآلخر، وتنظر إىل 
معرفة الغري مبعناها الواسع، وتتجىّل يف إمكانيّة التواصل والحوار مع اآلخر املشابه، 

واملغاير أو املختلف عىل السواء، حيث يَجمع بني األنا والغري عالٌَم مشرتك.

يَعترب عالِم االجتامع األمرييك جاميس آهو James Aho أن العدّو دامئًا هو 
اآلخر، ويصبح عدوًّا عندما تقوم جامعتنا »نحن« بتحديد الرّش بنسبته إىل »ُهم«. 
وهكذا نجعل »ُهم« اآلخر العدو، املتّصف بالرّش، يف مقابل الـ«نحن« املتّصف 

بالخري وباملدافعة عنه2. 

لكن، يف الوقت الذي دافع فيه بعضهم عن فكرة تهديد اآلخر لألنا، واعتربوه 
الّسمة املميّزة لهذه العالقة الحتميّة؛ اعترب غريهم أن وجود اآلخر إغناء للّذات، 
سواٌء كان ذلك من خالل الّصداقة يف بُعدها األخالقي، كأرضيّة تَفاُعل وتَعاُمل 
والتعاون  والتّعايش  التعامل  ملصلحة  مدرِكَني  باختالفهام،  واعيَني  مختلَفني  بني 
واآلخر  األنا  بني  املحتوم  التّواصل  تجربة  خالل  من  أو  )كانط(؛  والوّد  والحّب 

)مريلو بونتي(. 

هناك من حاول الّنظر إىل الوجود مع اآلخر يف بُعده الّشمويل، معتربًا إيّاه 
اإلغناء فقط؛ ألّن  أو يف  التهديد فحْسب،  اختزاله يف  وجوًدا مزدوًجا، يستحيل 
لوجودي، وملعرفة  أسايس  نفسه رشٌط  الوقت  لكّنه يف  نَعم،  يهّددين.  قد  اآلخر 

نفيس.

وقد لّخص جون بول سارتر ذلك، عندما اعترب أّن اآلخر ميثّل تهديًدا وسلبًا 
للّذات، لكّنه يُوفّر لها إغناًء أيًضا، باعتبار أّن اآلخر يدفعك إىل الوعي بذاتك. وقد 

اعترب هيجل أّن وجود الغري، رشط أسايس لوعي الّذات بذاتها. 

التصّور السائد، بتشديدها عىل أن اآلخر أو  أيًضا  تتجاوز جوليا كريستيفا 
الغريب ليس هو ذلك األجنبي القادم من خارج الجامعة، الذي يهّدد وحدتها 
وتناقضاتها  اختالفاتها  بحكم  ذاتها  يف  تحمل  جامعة  كّل  إنَّ  بل  وانسجامها، 

2 راجع املرجع السابق.

42



يَسكننا عىل  الغريب  »إّن  بقولها:  تعربِّ عنه  ما  الخاص، وهذا  الداخليّة غريبها 
نحو غريب«.

ًدا لوجودي. ولكن، يف  يف الخالصة، هناك حاالت يكون فيها اآلخر فعليًّا مهدِّ
أكرث الحاالت يكون اآلخر فقط مختلًفا، َشّكلُت صورة عنه، بناًء عىل الصورة التي 
شّكلَتها جامعتي عن جامعته، صورة قد تكون سلبيّة، أو متعلّقة بذاكرة الجامعة 

املتوارثة. 

إنّه  واملباين يل،  املامثل  الوقت  اآلخر هو يف نفس  أّن  الحقيقة، هي  لكن 
املامثل ِبِسامته اإلنسانية أو الثقافية املشرتكة، وهو املُباين بخصائصه الفردية أو 
الثقافية أو الدينية أو غريها. ولكّن هذا التّباين، قد يكون خادًما للّذات ومعاضًدا 
لها. فاألنا ال تَقدر عىل العيش منفردة، وال وجود إلنسان قادر عىل القيام بكّل 
يشء مبفرده. فهو يف حاجة ماّسة إىل رشيك يعاضده ويوافقه ويسانده، كام هو 

يف حاجة إىل أن يسانِد ويعاضد غريه.

لذلك، يُعّد االختالف تحّديًا إيجابيًّا، يدفعني إىل أن أْعرف نفيس أكرث وأوّسع 
أو  ثقافتي،  أو  أو ُهويّتي،  ألغي ذايت،  أن  آفاقي. واالنفتاح عىل اآلخر ال يعني 
عقيديت وإمياين؛ وإّنا يعني أنني قادر عىل التواصل والتفاعل والتفاهم واملعرفة 
املتبادلة واإلثراء املتبادل، وأنني قادر عىل الرشاكة مع اآلخر والعمل معه من 

أجل الصالح العاّم. 

ج- التواصل وإدراك الصور النمطّية

التواصل هو ِسمة إنسانيّتنا. وقد يبدو التواصل من أسهل ما نقوم به، لكّن 
حياتنا  يحصل يف  عقيم  ونقاش وجدل  كالم  من  فكم  العكس.  ترُبهن  التجربة 
اليوميّة، وبَدل الشعور اإليجايب، يغمرنا شعور غضب أو حزن أو قلق أو خوف! 
إن مصطلح التواصل باللغة العربيّة يحمل معنى »الوصل«، أْي بناء الرابط مع 
التواصل.  لفعل  مبدئيًّا  اإليجابيّة  الغاية  يدّل عىل  ما  معه؛  التواصل  عرب  اآلخر 
وباللغة الالتينيّة هو »كومونيكار« Communicare، أي »املشاركة يف الوسط«. 
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ولعّل هذا هو الهدف األساس للتواصل، ِمثل: اللقاء يف وسط الطريق، واملشاركة 
بهدف بناء الجسور، أو حّل خالف، أو مجرّد اللقاء بعيًدا عن األحكام املُسبَقة أو 

املالمة، أو املواقف املتشّددة.

لكن التواصل ليس بهذه السهولة. فعقلُنا يبحث دامئًا عن األمان يف تعاطيه 
مع الكون، عقلُنا يهاب املجهول، فنى الحقيقة التي تشبهنا فقط، ويف الكثري من 
العصور  عرب  طّورْنا  وقد  واالنتامء.  بالطأمنينة  نشعر  نعّممها. وهكذا،  األوقات 
وعرب الجامعات صوًرا نطيّة نستعني بها، إلدراك العامل املجهول وتصنيفه. وهذه 
تَواصلنا مع  تؤثّر بشكل كبري عىل  تُصاحبها،  التي  النمطيّة واإلسقاطات  الصور 
اآلخر، خاّصة املجهول. فننطلق عاّمة يف التواصل مع اآلخر -دون إدراكنا لذلك-

أو من تجاربنا  أو االجتامعيّة  الثقافيّة  ُمتوارَثاتنا  نابعة من  ، من صور منّمطة 
الخاّصة. 

إّن »التنميط« عمليّة يقوم بها عقلنا تِلقائيًّا، وعلينا قبول األمر، والوعي بأننا 
كبرش نفعل ذلك. يساعدنا هذا الوعي باعتبار مواقفنا نسبيّة ال مطلقة، أي: هذه 
الكاملة.  الحقيقة  وليست  تجربتي،  من  النابعة  نظري،  وجهة  حقيقتي،  فقط 
فالتواصل اإليجايب والبّناء، هو قبول أّن ما نُعّده »حقيقة« عندنا، ليس بالرضورة 

كذلك بالنسبة إىل اآلخر، وهذا حّق له استناًدا إىل مبدأ حريّة الفكر واملعتقد.

يبقى أّن الصور النمطيّة واإلسقاطات واألحكام املُسبقة هي من أكرث األمور 
تعقيًدا للتواصل. فإْن أطلقنا العنان لها، تَحجزنا دون علمنا يف قُمقمنا، وتصبح 
ِحجار عرثة يف طريق كّل تواصل بّناء. إّن كرْس الصور النمطية أمر صعب، يتناقض 
مع ما تعّودنا القيام به، وهو عمليّة شاقة ويوميّة، ميكننا التمرّس بها إن قّررنا ذلك.

كيف نعرف أننا نقوم بالتنميط أو الحكم املُسبق أو اإلسقاط؟ 

عىل  بناًء  كاملة،  مبجموعة  سلبيّة(  تكون  ما  )غالبًا  صفة  نُلصق  ¦  عندما 
تجربة خاصة، نَقع يف خطر »التعميم« غري السليم، ونرفض رؤية فرادة 
كّل إنسان )كل العرب كذا - كل املسلمني كذا - الغرب كذا - أننّت النساء 

كذا - أنتم الرجال كذا... إلخ(.
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ا، أو بُعًدا واحًدا  ¦  عندما ال نرى يف اآلخر إاّل صفة محّددة، أو شكاًل خاصًّ
أننا  متناسني  األساس،  عليه عىل هذا  نَحكم  ثم  املتعّددة،  انتامءاته  من 
جميًعا نتلك صفات متنّوعة ومتناقضة أحيانًا. فنقزّم إنسانيّته ونتعامل 
معه فقط نسبًة إىل إسقاطنا )هذا األسود/الزنجي- هذه املرشكة – هذا 

لفي – هذه الليربالية... إلخ(. السَّ

¦  عندما نعترب أنفسنا أعىل شأنًا من اآلخر، ملجرّد انتامئنا إىل طبقة أو طائفة 
أو ِعرق معنّي: )ِعرقي هو األذىك- تاريخي هو املرشّف دون سواه - عائلتي 

هي األعىل شأنًا - جنيس هو األقوى – معتقدي وْحده صحيح... إلخ(.

مببادئ  ونستهزئ  معنا،  تختلف  نظر  وجهة  إىل  اإلصغاء  نرفض  ¦  عندما 
اآلخر، ونحكم عليها انطالقًا من أفكارنا، دون إفساح املجال لآلخر للتعبري 
عنها. يتحّول يف هذه الحالة التواصل إىل جدال يهدف إىل إخضاع اآلخر، 
وليس إىل بناء الجسور معه )مبدأك سطحّي - أنتم جَهلة - أنتم كَفرة - 

موقفك السيايس غبّي... إلخ(. 

كيف نتخطّى التنميط أو الحكم املُسبق أو اإلسقاط؟

¦  عندما نالحظ أننا نقوم باألمور املذكورة سابًقا، ونتقبّل أننا نخطىء عندما 
نفعل ذلك، ونعطي ذاتنا فرصة لرؤية اآلخر كفرد كائن يف حّد ذاته، مْهام 

كان انتامؤه. فكلُّ إنسان هو عالَم يف حّد ذاته، وله عّدة مواقف وآراء.

¦  عندما نتنبّه إلسقاطاتنا، كاعتبار أحدهم معّقًدا أو ُوصوليًّا، ونالحظ أننا 
قمنا بتحجيم اآلخر بصفة واحدة أو صفتني، خاّصة السلبيّة، انطالقًا إّما 
من خربة يتيمة أو نظريّة شموليّة، ونتذكّر أن كّل إنسان يتمتّع بصفات 

عديدة.

¦  عندما نتذكّر أننا لسنا بالرضورة أعىل شأنًا ملجرّد انتامئنا الديني أو اإلثني، 
بثقافتنا دون ازدراء  الحقيقة، أو عندما نقّدر ونفتخر  نلك كّل  وأننا ال 

الثقافات األخرى.
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¦  عندما نختار اإلصغاء إىل كل وجهات النظر دون الخوف من تأثريها فينا، 
من  ومواقفنا،  ألفكارنا  واعيًا  وتبنِّيًا  ثقة  يتطلّب  وذلك  تحقريها.  ودون 

منطلق فكري ال من منطلق العادة، أو الخوف، أو دون تحليل.

ميكننا القيام بكّل ما سبق، عندما نستعمل قدرتنا عىل التعاطف مع اآلخر، 
ووضع أنفسنا مكانه، عرب طرح بعض األسئلة عىل ذاتنا، مثل:

يشء  بكّل  الجمع  خانة  يف  أوَضع  أن  أقبل  فهل  اآلخر،  مكان  كنُت  ¦  إْن 
)ُهم(؟ وهل أقبل أن أُذوَّب وأن يختفي الـ«أنا« مّني؟

معي ضمن صورة  التعامل  يجري  أن  أقبل  فهل  اآلخر،  مكان  كنُت  ¦  إْن 
نطيّة، أو ِصفة واحدة، قد تكون غري دقيقة أو خاطئة؟

¦  إْن كنُت مكان اآلخر، فهل أقبل أن يجري التقليل من شأن ثقافتي، أو 
ديني، أو تاريخي، أو جنيس؟

¦  إْن كنُت مكان اآلخر، فهل أقبل أن تجري إهانة أيِّ يشٍء ماّم أُحّب وأُمثّل؟

التعاطف مع اآلخر هو مفتاح كرْس ِحجار العرثة يف طُرق التواصل املذكورة 
آنًفا، ومدخل إىل التواصل البّناء الهادف إىل مّد الجسور.

د- التواصل الالعنفي

التواصل الالعنفي هو البحث الّدائم عن بناء الجسور، ومفتاح لحّل النزاعات 
البنَّاء  السيايّس، وللتواصل  أو  الصعيد الشخيص أو االجتامعي  إْن عىل  وإدارتها 

وِبناء الثقة.

ينطلق ذلك املفهوم من املصطلح السنسكريتي »آ-هيمسا«، أْي عدم إيذاء 
اآلخر. وهو ِخيار يتبّناه الفرد لعدم إيذاء اآلخر يف التواصل، مْهام كان االختالف أو 
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النزاع. فهو تواصل مبنّي عىل التعاطف وتثمني القيمة اإلنسانيّة والحاجات البرشية، 
التي تلبّي قياًم كونيّة. وتَحمل عبارة التواصل الالعنفي الـ«ال«، لتأكيد الوعي الكامل 

بأننا، مع قدرتنا عىل إيذاء اآلخر، نتخذ قرارًا واعيًا بعدم إلحاق األذى باآلخرين.

 يقوم التواصل الالعنفي عىل أسس أربعة:

¦ الرّصد

يعني الرّصد وصف ما أراه، قبل تحليل ما أظّن أيّن أراه. فغالبًا ما نحلّل ما 
نراه برسعة كبرية، قبل التحقُّق من صّحته. وهذا سبب غالبيّة الصور النمطيّة. 
فالتحليل قبل التحقُّق من كّل ما نسمع ونرى ونلمس، يأخذنا حتاًم إىل الحقيقة 
التي اعتدنا أن نراها؛ فنحلّل بصورة ضيّقة، وباتّجاه واحد. مثاًل: نرى أحدهم 
عىل  للمساعدة  تكون  أن  ميكن  العصا  حني  يف  »رضب«،  فنحلّل:  عًصا،  يحمل 
أو  نراه  للتحّقق ماّم  الوقت  نأخذ بعض  إلخ. فعندما  للرقص...  أو عًصا  امليش، 
نسمعه، وعندما نطرح بعض األسئلة االستفساريّة للتحّقق من فهم ما نراه أو 
نسمعه، ميكننا االنتقال إىل التحليل. والتحليل ميّر بفهم املشاعر املوجودة عندنا.

¦ فهم املشاعر والعواطف

أربع  تحت  املشاعر  وتندرج  مشاعرنا.  فينا  تتحّكم  عاطفيّة،  كائنات  نحن 
تسميات كربى: الفرح، والخوف، والحزن، والغضب. وهنا ال بّد من اإلشارة اىل 
أن الغضب هو أسهل أنواع املشاعر؛ ألنه يتجّسد بقّوة، وميكن أن يؤذي. لكّنه 
أيًضا أقلُّ املشاعر عمًقا؛ ألنّه غالبًا ما يخبّئ حزنًا أو خوفًا أو قلًقا أو شعوًرا بالغنب 
نظرنا  ما  فإذا  تحته.  البحث عاّم  بّد من  ال  الغضب،  لذا، عند ظهور  والخداع. 
إىل هذه املشاعر، نرى أنها تؤثّر حتّى يف أجسادنا التي تطلق سلسلة إشارات 
عضويّة، تعطينا إنذاًرا بأن هنالك خطبًا ما علينا التنبّه له. إن املشاعر والعواطف 
ا، ومعرفتها وفهمها ومعرفة تسميتها، يضعنا عىل طريق فهم ما هو  مهّمة جدًّ

أعمق وأكرث تعقيًدا، وهو الحاجات.
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¦  الحاجات

الحاجات ميلكها  التواصل.  فهم عميق ألهّمية  إىل  الحاجات  تؤّدي معرفة 
كّل إنسان، تأيت تلبيًة لقيم كونيّة، وهي ال تحمل أي عنف. ِمن بعض الحاجات 
البرشيّة: املأكل، واملرشب، والراحة، والتعلّم، والتقدير، واالنتامء، واألمان... إلخ. 
وتأمني الحاجات هو مسعى كّل إنسان؛ إّنا كيفيّة بلوغ هدفنا ميكن أن تتخلَّلها 
النفسيّة أو الجسديّة. مثاًل: أريد أن أرتاح، فألُوم  اللفظيّة أو  العنف أو األذيّة 
إيّاه  متّهاًم  اآلخر  عىل  م  فأتهجَّ االحرتام،  أريد  يل.  مساعدتهم  قلّة  عىل  عائلتي 
بقلّة األدب، أو بغياب اإلحساس، وميكن أن أرضبه لكالم أعترِبه قليل االحرتام. 
إًذا، ال بّد من التفرقة بني الحاجة، واإلسرتاتيجية املعتَمدة لتلبيتها. فاإلسرتاتيجية 
ال  حّق  والتي هي  املختبئة،  الحاجة  فهم  وعند  ذاتها.  يف  الحاجة  عن  تختلف 

يؤذي، نصبح عىل طريق التقّدم، باستعامل الطلب.

¦  الطلب

يختلف الطلب عن املطالبة. فهو طلب تَعاون، محّدد زمنيًّا، واضح املضمون، 
ويقبل الـ »ال« كجواب؛ ألن الطلب يسعى للتحفيز إىل التعاون، وليس إىل إلزام 
اآلخر تلبية ما نريد. مثاًل: عندما أقول كمدّربة: “ال أريد أن أسمع أيَّ صوت”، 
فهذه مطالبة، أو أمر، وطلب غري محّدد أو واضح، فال يُجدي. أّما إْن قلت مثاًل: 
“أريد منكم الهدوء وعدم الكالم مّدة خمس دقائق، يك أستطيع تفسري املعلومة. 
فهل ميكنكم التعاون معي؟”، فهذا طلب واضح، محّدد زمنيًّا ومضمونًا، يطلب 

التعاون، وِمن ثمَّ يسهل عىل اآلخر تلبيته.
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إّن تطبيق هذه األسس عمليًّا خالل التواصل، ميكن أن يلخَّص يف الجمل اآلتية: 
... )تسمية شعورنا(، أليّن  ... )وصف ما نراه أو نسمعه(، أشعر بـ  »عندما أرى/أسمع 
بحاجة إىل ... )تحديد حاجتنا بشكل بسيط وواضح(. هل ميكن أن ... )تحديد ما أريد 

ِمن تعاون(؟«. 

يف حال كّنا نسعى لفهم ما يختلج يف صدر الشخص اآلخر من مشاعر، ونرغب يف تحقيق 
الحاجات:

»أرى أنك/ أسمعك... )وصف ما نرى أو نسمع دون تحليل(، هل تشعر بـ ... )تحديد ما 
نعتقد أنّه شعور اآلخر الحايل(؟ هل تريد/ تسعى للحصول عىل ... )تحديد الحاجة التي 
نعتقد أنّها موجودة لديه(؟ هل تريدنا أن نحاول مًعا؟ هل توّد الحديث عن ذلك؟...«.

قد تبدو هذه الطريقة غريبة يف التحاور، وميكن لبعضهم يف بداية األمر رفض تطبيقها 
لذاتنا بصمت،  الجملة  ترداد  ما من مشكلة. ميكن  األطوار.  غريبي  يَبدوا  ال  عاليًا، يك 
األمور  فهم  عىل  مساعدتنا  يف  هي  أهميّتها  ألن  لآلخر؛  طبيعيّة  أكرث  بطريقة  وقولها 

بهدوء، برتاتبيّة، والسعي الدائم لبناء جسور الحوار مع اآلخر.

تطبيق التواصل الالعنفي

إذا ما استطعنا السيطرة عىل صورنا النمطيّة، وإذا ما قِبلنا أننا نلك فقط 
حقيقتنا ال الحقيقة الكاملة، وإذا ما نظرنا إىل األمور دون تحليلها فوًرا، وفهمنا 
القيميّة لدى أنفسنا واآلخرين، نعود بسهولة إىل إنسانيّتنا  املشاعر والحاجات 
التي تحمل من الطيبة، واملحبّة، والتعاطف، ما يكفي للتواصل البّناء واإليجايب، 
ر التنّوع  أي الالعنفي الذي يساهم يف حّل معظم الخالفات والنزاعات، والذي يقدِّ

واالختالف.
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اإلمام والَقّس 
قصة إسالمية مسيحية من نايجيريا في قلب الصراع

أشافا  محمد  لإلمام  عامليًّا،  املشهورة  القصة  من  عربية  نسخة  هو  الفيلم 
والَقّس جيمس وييي، وهام اليوم من القادة الدينيني، بعد أن كانا سابًقا قائَدين 
مليليشيات ُمعادية، ألَّبَت املسيحيني عىل املسلمني والعكس بالعكس، يف منطقة 

كادونا يف نيجرييا.

اإلمام أشافا خرس أعضاًء من عائلته يف القتال، يف حني فَقَد الَقسُّ وييي يده. 
املحليّة عرب  املجتمعات  لم واملصالحة يف  السِّ لتعزيز  مًعا  اليوم يعمالن  لكّنهام 

أرجاء نيجرييا، من خالل “مركز الوساطة بني األديان”، الذي قاما بتأسيسه.

https://bit.ly/2H3ljy5  :للحصول عىل الفيلم
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شو قصتك؟ 
دية  يَّة شيعّية من لبنان  - موقع تعدُّ قصة ُسنِّ

 http://taadudiya.com/MIi7o  :رابط الفيديو عىل موقع تعددية

قصة داليا الشابة اللبنانية، التي حاولت مببادرة عفوية يف رمضان 2015، “أن 
اإلرهاب  والنتشار  املتأجج حينها،  الطائفي  للخطاب  رفًضا  السري”،  تيش عكس 
والتطرّف ِباسم الدين. عرْب “فايسبوك” نرشت داليا دعوة أليِّ فتاة ُسنِّيّة، إىل حضور 
صالة معها يف الضاحية الجنوبية لبريوت، عىل أن تدعوها هي بدورها إىل صالٍة يف 

جامع ُسنِّّي.

َفتها رويدا الشابة الفلسطينية، التي أُعجبت بالفكرة، لكونها  هذه الدعوة تلقَّ
ال تقيّم الشخص انطالقًا من ديانته أو طائفته، بل من إنسانيته. فرّدت عىل منشور 
داليا عىل فايسبوك: “أنا موافقة. متى نلتقي؟”، ثم رَوت بعدها تجربتها األوىل يف 
الصالة داخل جامع شيعي، ومحاولتها يف مرحلة معيَّنة مجاراة الحارضين يف أن 
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تُكتّف يديها بدل إسدالهام، احرتاًما ملذهب املُصلِّني. وأضافت قائلة: “وكان االحرتام 
األجمل من داليا، حني طلبت مني أن أترصف عىل طبيعتي، وعىل ما اعتْدتُُه خالل 
صاليت”.  وتشري رويدا إىل أن “اإلنسان يف حاجة إىل خطوة، خطوة واحدة، ليُنّفذ 
ال ليتكلم فقط؛ ألننا نتحدث كثريًا يا لألسف، ولكننا ال ننّفذ. وأيُّ تغيري يف املجتمع، 

يبدأ بشخص واحد”.

ني والشيعي ُوثّقت بكاملها عىل فايسبوك،  الصالة املشرتكة يف الجامَعني السُّ
وكانت ردود الفعل مختلفة حينها، ألن “الناس مل يكونوا يفهمون ما يحدث، لكن 

أشخاًصا كثريين كانوا مشجعني” كام رشحت داليا.

لكن املبادرة مل تنتِه حينها، وحدث بعد 9 أشهر ما مل يكن متوقًَّعا، حني تَواصل 
نادر من السعودية مع داليا، ليبلغها أنه كّرر تجربتها يف مرص مع رفيقه القبطي. 
ْي نتيجته  لكن األهم هو رسالة نادر إىل داليا: “كوين أكيدة، أن هذا العمل إذا مل تتلقَّ

ضمن محيطك، فهو يؤثر يف مكان ما من العامل”.
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شو قصتك؟ 
 قصة إسالمية مسيحية من صعيد مصر

دية -  موقع تعدُّ

http://taadudiya.com/LKMIN :رابط الفيديو عىل موقع تعددية

يف قرية “حجازة” التابعة ملحافظة قنا يف صعيد مرص، كان هّم كلٍّ ِمن سامح 
وهناء، تقديم ما هو أفضل ألطفال قريتهم من مسيحيني ومسلمني، ومواجهة 
يقول سامح:  األطفال.  التباعد بني هؤالء  نوًعا من  التي كرّست  النمطيّة  الصور 
“شفت كتري مشاكل يف مرص متعلقة بالحياة الطائفية”. وتضيف هناء مالحظتها 
عىل األطفال “األقباط” واملسلمني قائلة: “األوالد بريفضوا يقعدوا مع بعض… ألنهم 

من ديانتني مختلفتني”.
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عىل اعتبار األطفال مثل نبتة، ميكن أن يبدأ التغيري بها، انطلقت مبادرة سامح 
وهناء اآلتِيَني من خلفيّة دينيّة مختلفة، للعمل مع األطفال وكرس الحواجز بينهم 
من خالل هواياتهم واهتامماتهم، والعمل رويًدا رويًدا يف مواجهة رفض األطفال، 

مع إرشاك أولياء أمورهم يف مرحلٍة ما خالل هذا التغيري.

إثر الصدى الكبري الذي حصلت عليه مبادرة سامح وهناء »مبادرة التعايش 
السلمي بصعيد مرص« ، قررا أن يحّوال نشاطهام إىل مؤسسة خدميه، وحصلت 
املبادرة عىل جائزة وزارة الشباب والرياضه ألفضل مبادره مجتمعيه عن السالم 

املجتمعي  يف مرص بتاريخ 20 نيسان/أبريل 2019.

بتاريخ 26 أيار/مايو 2019 توفّت هناء إثر حادث قطار ، إال أن املبادرة مستمرّة 
مع سامح وأبناء  وبنات الصعيد. 
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دية قصة سّنية شيعّية من العراق - موقع تعدُّ

تعرّف عيل من كربالء عىل عيل من املوصل يف دورٍة تدريبيٍّة للصحفيني، 
فكانت فرصة للشابني العراقيني أن يكرسا الحواجز التقليديّة التي اعرتضت اللقاء 

بني أبناء املكّونات املختلفة ضمن الوطن الواحد.

يروي كلٌّ من عيل وعيل خربتهام املشرتكة، ودورها يف تجاوز الصور النمطيّة، 
والتعرّف عىل تراث مكّونات ومناطق العراق، والرغبة يف نقل هذه املعرفة إىل 

تالميذ املدارس بهدف مواجهة التطرّف ومحاربته.

  http://taadudiya.com/dfsHM :رابط الفيديو عىل موقع تعّددية

شو قصتك؟ 
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•  اآلخر هو املختلف عّني يف الثقافة، أو الدين، أو الجنسية، أو 
الجنس، أو املوقف السيايس... إلخ. ويف الحقيقة، كّل إنسان هو 
آخر، ألنّنا قد نختلف يف أشياء مع أقرب الناس إلينا من ناحية 
االنتامءات، وقد نتّفق يف أشياء مع أبعد الناس مّنا من ناحية 

االنتامءات.

•  اآلخر هو أيًضا الجامعة األخرى، وقد يصبح »ُهم« مع/أو يف 
مواجهة الـ«نحن«.

•  لكلٍّ مّنا أفكار ُمسبقة وصور منطيّة عن اآلخر، وهذا أمر طبيعي.

•  املشكلة هي يف تَفاقُم هذه النظرة وهذا التنميط، وتَحوُّلهام إىل 
تشويه صورة اآلخر أو »أبْلَسته«.

•  اختالف اآلخر ال يشّكل تهديًدا لهويّتي، بقْدر ما يشّكل فرصة 
الصعيد  عىل  أو  الفردي  الصعيد  عىل  إْن  املتبادل،  لالغتناء 

الجامعي.

•  ليك تكون عالقتي باآلخر عالقة بّناءة، تساعدين تِْقنيّة التواصل 
واملبنيّة  العاطفيّة،  الفعل  ردود  من  االنتقال  عىل  الالعنفي 
عىل قراءة جزئيّة للوقائع، إىل تواصل مبني عىل رصد الواقع، 
ومبعرفتي  اآلخر،  حاجات  مع  وبتعاطف  بعقالنيّة  وقراءته 

لنفيس وحاجايت ومشاعري وردود فعيل الداخليّة.

خالصات 
الفصل
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يف نهاية هذا الفصل يستطيع املتدّربون واملتدربات أن:

¦  يحّددوا نوع الرُّهاب من اآلخر. 

¦  يعرتفوا بأن اآلخر مكوِّن أسايس يف املجتمع. 

¦  يعرتفوا بالصور النمطية واألحكام املُسبقة التي يَحملوها.

¦  يتعاطفوا مع اآلخر.

¦  يفهموا النزاع داخل إطار التواصل.

¦  يتواصلوا مع اآلخر بحسب مهارات التواصل الالعنفي.

كفايات 
المتدّرب 
والمتدّربة
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األنشطة
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صورة نطيّة- إسقاط

مكتوب عالجبين
النشاط األول

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: الصور النمطيّة
عدد املشاركني واملشاركات: من 10 إىل 30 

الوقت: 30 دقيقة
األدوات الالزمة: أوراق مكتبيّة الصقة صغرية مكتوب عليها 

صفات سلًَفا.

الهدف املعريف
ط  -  يدرك املشارك/املشاركة أننا نقوم جميًعا بتكوين صور نطيّة عن اآلخرين، وكلّنا منمَّ

من اآلخرين أيًضا.
-  يفهم املشارك/املشاركة األثر السلبي للصور النمطيّة ومدى أذيّتها للمتلّقي.

الهدف املهارايت
-  يستنتج املشارك/املشاركة قّوة تأثري الصور النمطيّة السلبي واملدّمر يف أيِّ حوار.

-  يتفّهم املشارك/املشاركة أننا نقوم جميعنا بالتنميط. 

-  يستنتج املشارك/املشاركة أن الصور النمطيّة ترسق الفرد وتضعه يف خانة املجموعة، 

فيفقد فرادته.

-  يتعاطف املشارك/املشاركة مع نفسه، ومع اآلخر.

الهدف القيمي والعميل

- يلتزم املشارك/املشاركة تفكيك الصور النمطيّة لديه، وإعادتها إىل ما هي عليه. فمجرّد 

وجهة نظر مبنيّة عىل خربة محدودة، ال تشّكل الحقيقة.
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-يحرّض املدرّب/املدّربة سلًفا أوراقًا صغرية الصقة، ويكتب عليها أسامء جامعات إثنيّة ودينيّة 
وقوميّة وثقافيّة ومناطقيّة، ميكن أن تُشّكل يف محيط التدريب ماّدة للتنميط، مثل: صابئّي- 
إيزيدّي- سّنية- شيعيّة- درزي- كردّي- أمرييكّ- مسيحيّة- ملحد- رجل دين- إثيوبية- فيليبِّينيّة- 

رويس- سوري- خليجي- لبنانية- مرصي- عريب-هندي- ريفي-ساحيل- أجنبية....
بصور  وترتبط  املتدربني،  بيئة  مع  تتناسب  التي  واألسامء  الصفات  املدرّب/املدربّة  يختار 

لديهم.  نطية 
صفات/أسامء،  عليها  أوراق  بلصق  سيقوم  أنّه  واملشاركات  املشاركني  املدرّب/املدّربة  -يخرب 
ميكن أن تكون سبب صور نطيّة عىل جبني كّل منهم، وأنّه بهدف إنجاح التمرين يجب أالَّ 
يحاول أحدهم معرفة الصفة املكتوبة عىل جبينه، لكون التمرين رسيًعا، وسيعرف يف نهايته ما 
كان مكتوبًا. ثّم يخربهم بأنّهم خالل 5 دقائق سيتجّولون ويقومون باستفزاز الصفات املكتوبة 
عىل ِجباه بعضهم بعًضا، واستغالل الّصور الّنمطيّة السائدة، من خالل توجيه أصابع اتّهام إىل 

بعضهم بعًضا. 

- يقوم املشاركون واملشاركات باستفزاز بعضهم بعًضا، ِبناًء عىل الصفات امللصقة عىل ِجباههم.
املشاركني  من  األكرب  العدد  باستفزاز  يقوم  مشارك  كلَّ  أّن  من  املدرّب/املدّربة  - يتحقَّق 

واملشاركات.
- يذكّر الجميع من وقت إىل آخر برضورة عدم معرفة ما كُتب عىل ِجباههم.

- عند انتهاء الوقت يعود الجميع إىل أماكنهم، ويستمهلهم املدرّب/املدّربة يف تعريفهم صفاتهم 
إىل ما بعد التقويم.

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٥ دقائق(

يسأل املدرّب/املدّربة األسئلة اآلتية ليجيب الجميع:
-ما كان شعوركم؟ -ما كان أسوأ شعور لديكم؟ -من استنتَج صفته؟ -هل كان من إمكانيّة 

للتواصل البّناء؟ ملاذا؟ -هل كان بعضكم دفاعيًّا؟ -ماذا نستنتج من هذا النشاط؟

التقويم )١٥ دقيقة(
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 يسمح املدرّب/املدّربة للجميع برؤية صفاتهم، ويرتك األجواء والتعليقات بعض الوقت.

الختام )٥ دقائق(
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نحن - ُهم

نحن وُهم
النشاط الثاني

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: من إقصاء املختلف إىل أنَْسنته
عدد املشاركني واملشاركات: أقصاه 30 

الوقت: 50 دقيقة
األدوات الالزمة: لوح قاّلب وأقالم للّوح القالب

الهدف املعريف
-  يفهم املشارك/املشاركة أننا كلَّنا نلك الخري والرّش، وأنهام ُجزء ال يتجزّأ من طبيعتنا 

اإلنسانيّة.

الهدف املهارايت
- يستنتج املشارك/املشاركة أننا نتشارك يف الكثري مع من نختلف عنهم. 

الهدف القيمي والعميل

- يلتزم املشارك/املشاركة عدم أبْلَسة اآلخر.

62

كتابة  أو  الثنائيات،  جميع  تكفي  األسئلة  الئحة  من  نُسخ  تحضري  املدرّب/املدّربة  عىل 

املشاركني  يراها جميع  بحيث  القاعة  يف  تُعلّق  واحدة،  كبرية  ورقة  األسئلة عىل  جميع 

واملشاركات.

** ِمن املجموعات التي ميكن اقرتاحها عىل املشاركني واملشاركات، بحسب املوقع الجغرايف 

ومعرفة أنواع الـ »نحن« والـ »هم« املنترشة: السّنة، الشيعة، اليهود، العرب، األمازيغ، 

العلامنيُّون، العاّمل األجانب، الالجئون، األكراد، املوارنة، امللحدون….

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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-  تقسيم املشاركني واملشاركات إىل ثنائيّات:
املشارك/ أدوار. عىل  تبادل  لعبة  يف  املشارك/املشاركة »ب«،  يواجه  »أ«  -  املشارك/املشاركة 

املشاركة »أ« أن يختار مجموعة من األشخاص ال يحبّها، أو عىل نزاع معها أو مع مواقفها، 
ُتثّل مجموعة “ُهم” )ميكن أن تكون مجموعة ال يعرفها شخصيًّا كمنظّمة أو حزب أو ديانة 
أو طائفة أو إثنية أو جامعة ثقافية…(. املشارك/املشاركة »ب« سيمثّل مجموعة “نحن”، 

الذي سيسأل »أ« مجموعة من األسئلة  يك يجيب عنها »أ« )مرفق الئحة األسئلة(.
التي  املجموعات  الختيار  الوقت،  بعض  واملشاركات  املشاركني  املدرّب/املدّربة  -  يعطي 
»أ«  دور  سيلعب  من  كلُّ  يستطيع  ليك  اللقاء؛  مكان  حتى  النقاش،  وموضوع  سيمثِّلونها، 

تَخيُّل أنفسهم مكان أفراد يف املجموعات املختارة ولبس األدوار.

يطرح »ب« كّل سؤال، ويصغي إىل الجواب من »أ«.
يراقب املدرّب/املدّربة سري لعب األدوار، ويتحقَّق من تقّمص الشخصيّات بالكامل، ثم يَقلب 
األدوار يف جولة جديدة. فبعد االنتهاء من الجولة األوىل، يقوم املشارك/املشاركة »ب« بدور 
املشارك/املشاركة »أ«، ولكْن مع اختيار جامعة أخرى اليحبها هو. ويقوم املشارك/املشاركة »أ« 

يف الجولة األوىل، بدور املشارك/املشاركة »ب«، ويبدأ بسؤال املشارك/املشاركة »أ«.

التهيئة )١٠ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٢٥ دقيقة(

بعد االنتهاء من الجولتني يطرح املدرّب/املدّربة أسئلة عىل املشاركني واملشاركات:
- ما كان شعوركم عندما تبادلتم األدوار؟

- ماذا تستنتجون؟
- هل “ُهم” رشٌّ مطلق يجب معاقبته باإلقصاء؟

- ما املقاربة التي ميكنها مساعدتكم عىل “مواجهة” اآلخر بشكل بّناء؟
- ما األسئلة التي تساعد عىل أنَْسنة اآلخر؟
- ما الذي يفصل بني الـ“نحن” والـ“ُهم”؟

التقويم )١٠ دقائق(
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 Alexander( سولزينيتسني  ألكسندر  للكاتب  النص  هذا  املدرّب/املدّربة  يقرأ 
ح لجائزة نوبل لألدب: Solzhenitsyn( الذي رُشِّ

“ليت األمر كان بهذه السهولة! ليت هنالك مجموعًة من األرشار يف مكان ما، يرتكبون 
أفعااًل رّشيرة، ويجب فصلهم عّنا، وتدمريهم. لكّن الخّط الفاصل بني الخري والرّش 

يقطع وسط قلب كّل برشّي. وَمن عىل استعداد لتدمري ِقسم من قلبه؟”
»ماذا  أو  الفقرة؟«،  تلك  تعني  »ماذا  واملشاركات:  املشاركني  املدرّب/املدّربة  يسأل 

فهمتم منها؟«. ثم يقوم بتلخيص محتوى الجلسة.

الختام )٥ دقائق(

 Active Nonviolence ترين مستوحى ومعرّب من كتيّب
 Turning the Tide- Nonviolent power for social change- :عن موقع

المراجع

الئحة األسئلة:
- كيف تعيشون حياتكم اليوميّة؟ 

- ما أهمُّ األمور بالنسبة إليكم؟
- ما َمخاوفكم؟

- ما ُضغوطاتكم يف الحياة؟
- ملاذا ال تترصّفون مثلنا؟

- ما رأيكم يف مجموعتنا ويف ترصّفاتنا؟ وكيف تؤثّر فيكم؟

المستندات

64



65

الئحة األسئلة

- كيف تعيشون حياتكم اليوميّة؟

- ما أهمُّ األمور بالنسبة إليكم؟

- ما َمخاوفكم؟

- ما ُضغوطاتكم يف الحياة؟

- ملاذا ال تترصّفون مثلنا؟

- ما رأيكم يف مجموعتنا ويف ترصّفاتنا؟ وكيف تؤثّر فيكم؟

مستند
نشاط »نحن وُهم«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثاني: أنا واآلخر  - مستند ١

65



6666



67

تَواصل- معرفة – تعميم - صور نطيّة

كيفية طرح األسئلة
النشاط الثالث

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: التواصل البّناء بعد االعرتاف باالنتامءات املختلفة
عدد املشاركني واملشاركات: من 10 إىل 40 

الوقت: 40 دقيقة
األدوات الالزمة: لوح قاّلب- أقالم للوح القاّلب

الهدف املعريف
-  يدرك املشارك/املشاركة الفرق بني األسئلة البّناءة للتواصل، واألسئلة التي تضع حواجز 

بني الناس من ثقافات/أديان مختلفة.

الهدف املهارايت
- يحّدد املشارك/املشاركة األسئلة التي تنبع من صور نطية وتعميامت.

- يحّدد املشارك/املشاركة األسئلة النابعة من قاعدة »ملاذا لست مثيل أنا؟«.  

الهدف القيمي والعميل

- يلتزم املشارك/املشاركة طرح أسئلة بّناءة، ملعرفة اآلخر كام هو. 

ليس الهدف من التمرين اإلجابة عن األسئلة املطروحة، بل توضيح منهجيّة السعي إىل 

معرفة اآلخرين وفهمهم، انطالقًا من أسئلة تستند إىل مبدأ قبول االختالف وتثمينه.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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أشخاص(  الستة  تتعدى  )ال  مجموعات  إىل  واملشاركات  املشاركني  املدرّب/املدّربة  يقسم 
كّل  من  ويطلب  مناطقيّة.  حتى  أو  إثنيّة  أو  ثقافيّة  أو  دينيّة  مختلفة:  انتامءات  من 
األخرى  املجموعات  إىل  املنتمني  عىل  يطرحوها  أن  يَوّدون  أسئلة،  ثالثة  تدوين  مجموعة 
حال  ويف  أخرى(.  مناطق  أو  إثنيات  أو  ثقافات  أو  أديان  من  واملشاركات  املشاركني  )أي 
غياب التنّوع ضمن املجموعة، يُقسمون عشوائيًّا، ويطلب منهم تدوين أسئلة ملجموعات 

أخرى. ثقافيّة  أو  دينيّة 
هذه  برتتيب  ويقوم  بأسئلتها،  املشاركة  مجموعة  كّل  من  املدّرب/املدّربة  يطلب  بعدها 

األسئلة وفق اآليت:
الفهم ومعرفة اآلخرين.  التي تبحث عن مزيد من  •  األسئلة 

أنتم  التي تَنطوي عىل حكم ُمسبق تسعى إىل تأكيده أو إىل نفيه )مثل: »ملاذا  •  األسئلة 
هكذا؟«(.

•  األسئلة التي تَنّم عىل رفض لالختالف )غالبًا غري واٍع أو غري مقصود(، عىل قاعدة: »لَِم 
بأّن  تؤمنون  ال  »ملاذا  املسيحيّني:  بعض  املسلمون من  يُسأل  قد  إذ  أنت لست مثيل؟«، 
بأّن  تؤمنون  »ملاذا ال  املسلمني:  املسيحيون من بعض  يُسأل  أو  الله؟«،  ابن  املسيح هو 

إلخ. الله؟«...  نبيُّ  محّمًدا هو 

الخطوات المّتبعة 

النشاط )٣٠ دقيقة(

»كيف  مثل:  بّناءة،  بَِديلة  أسئلة  اقرتاح  واملشاركات  املشاركني  من  املدرّب/املدّربة  يطلب 
املسألة  هذه  إىل  تنظر  »كيف  أو:  صيامنا؟«،  مثل  ليس  صيامكم  »ملاذا  بدل:  تصومون؟«، 

كَونك من الدين/الثقافة املعيّنة؟«

التقويم )٥ دقائق(
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الختام )٥ دقائق(

أمام  حاجزًا  تشّكل  قد  األسئلة  بعض  أّن  بالتذكري،  املدّرب/املدّربة  يختم 
باالختالف.  االعرتاف  رفض  أو  التامهي،  يف  الرغبة  من  تنطلق  ألنّها  التّواصل، 

التمييزية. وغري  التعميمية  غري  املعرفة  فبُغيتها  البّناءة،  األسئلة  أّما 
األسئلة: طرح  لكيفيّة  ننتبه  أن  علينا  متبادلة،  ومعرفة  بّناء  تواصل  لتحقيق 

األسئلة،  من  النوع  هذا  ألّن  مثيل؟«،  لست  »ملاذا  أساس:  عىل  تكون  •  فال 
جامعته. وعىل  اآلخر  عىل  مسبًقا  ُحكاًم  سلًَفا  يتضمن 

•  وال يكون هدفها تكريس صورة منّمطة عن اآلخر، بل تصحيح معلوماتنا عنه.
املُتلّقي  أْم ال، ميكن أن نضع أنفسنا مكان اآلخر  بّناًء  •  لِتقييم هل كان سؤالنا 
هذا  عىل  فعلنا  رّد  ونقيّم  أنفسنا،  عىل  مشابًها  سؤااًل  نطرح  أن  أو  للسؤال، 

األسئلة. من  الّنوع 
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تواصل ال عنفي- مشاعر- حاجات- رصد

بين األمس واليوم
النشاط الرابع

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: التواصل الالعنفي  
عدد املشاركني واملشاركات: من 10 إىل 30 

الوقت: 60 دقيقة
األدوات الالزمة: ال أدوات الزمة

الهدف املعريف
-  يدرك املشارك/املشاركة الفرق بني الطريقة التي نعتمدها عادًة يف التواصل خالل النزاع، 

وتطبيق أسس التواصل الالعنفي. 
-  يفهم املشارك/املشاركة أهميّة البحث عن املشاعر والحاجات عنده، وعند اآلخر.

-  يدرك املشارك/املشاركة أهميّة التعاطف مع الذات، واآلخر، يف التواصل.

الهدف املهارايت
-  يقارن املشارك/املشاركة بني أسلوبه السابق يف التواصل، وتقنيّة التواصل الالعنفي التي 

اكتسبها. 

الهدف القيمي والعميل

-يلتزم املشارك/املشاركة تطبيق التواصل الالعنفي. 

يتحقَّق املدرّب/املدّربة من وضع رسم شخص التواصل الالعنفي أمام الجميع.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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يفرّس املدرّب/املدّربة شخص التواصل الالعنفي )راجع مستند النشاط( استناًدا إىل املضمون 
النظري يف الدليل.

ثم ينقسم املشاركون واملشاركات إىل ثنائيّات. تتمركز كل ثنائيّة يف أرجاء املكان.
يفرّس املدرّب/املدّربة التمرين، ويرتك املشاركني واملشاركات ليتفاعلوا.

 كّل مشارك/مشاركة يخرب رفيقه عن نزاع عاشه يف املايض، حتّى ولو مل تجِر معالجته نهائيًّا 
بشكل  فهمه  ما  صياغة  بإعادة  زميله/زميلته  يقوم  ثّم  “غرميه”.  قارب  وكيف  اليوم،  حتّى 
ملّخص. بعدها، يستعمل املستمع أسس التواصل الالعنفي األربعة، يف محاولة لفهم مشاعر 
غريم زميله/زميلته وحاجاته: )عندما أسمع…أظّن أن غرميك كان يشعر بـ…ألنّه يف حاجة 
إىل… - وأعتقد أنِّك شعرِت ِبـ…ألنِّك كنِت يف حاجة إىل…(، ويسأل رشيكه/رشيكته: “هل 

هذا ُمقنع لك؟”
ثم تُقلب األدوار، ويعيد الثنايئ التمرين.

التهيئة )٢٠ دقيقة(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٢٠ دقيقة(

يعود الجميع إىل القاعة العاّمة، ويسأل املدرّب/املدّربة:
-  كيف كانت أجواء الحوار؟

-  هل هنالك فرق يف املقاربة للموضوع مع تقنيّة التواصل الالعنفي؟
-  هل شعرت بأنّك فُهمت؟

-  هل تغرّيَت نظرتك إىل غرميك؟
-  إْن كان لك أن تقارب/تقاريب هذا النزاع اليوم، فهل تُغرّي/تغرّيين أي يشء يف طريقة حوارك مع 

اآلخر؟

التقويم )١٥ دقيقة(
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التواصل الالعنفي هو من ُصلْب طبيعتنا اإلنسانيّة، وأكرث ما نحتاج إىل استعامله خالل 
النزاع. وعندما نفهم شعورنا، وحاجاتنا التي تلبّي قياًم كونيّة، وشعور اآلخر وحاجاته؛ 
نكون أقرب إىل الحل، أو أقلّه إىل ُحسن إدارة النزاع بأسلوب إنساين، يركّز عىل موضوع 

النزاع بدل الرتكيز عىل “أبْلَسة” اآلخر.

يف الختام، تذكري بالخطوات الذهبيّة يف النزاع:

أّواًل: حّدد/حّددي املشكلة.

ثانًيا: »انْقّض/انْقيّض« عىل املشكلة وليس عىل اآلخر. فاملعركة يف النزاع هي للوصول إىل 
حّل للحاجات املختلفة، أو األهداف املختلفة، أو اإلسرتاتيجيّات املختلفة، وليست ضّد 
شخص اآلخر. وعندما نركّز عىل لوم اآلخر أو اتّهام شخصه، نضيّع وقتًا مثيًنا وطاقة أمثَن، 

ونفقد بوصلة الهدف األّول: حّل النزاع.

وروًحا  جسًدا  حارًضا  كُن/كُوين  أي  ذهني.  وبنشاط  بتمّعن،  ِمرارًا  أَصغِ/أَصغي  ثالًثا: 
لإلصغاء إىل ما يقوله اآلخر. فقد تكتسب/تكتسبني معلومات كانت غائبة عنك، أو مشاعر 
تتنبَّه/تتنبّهي لها. واطرح/اطرحي أسئلة استيضاحيّة، وأِعد/أعيدي صياغة بعض ما  مل 

سمْعتَُه/سمعِتِه للتحقُّق من فهمك لكّل ما قيل، ولطأمنة اآلخر إىل حسن فهمك.

تُحرّكنا مشاعرنا  عاطفيّة،  كائنات  نحن  اآلخر.  اهتّم/اهتّمي مبشاعرك ومبشاعر  رابًعا: 
ونحرّكها. وتستطيع تلك املشاعر التأثري يف أفعالنا وردود أفعالنا وكالمنا. لذا، من املهم 
القول  احرتام مشاعرنا ومشاعر اآلخر، وصون كرامة بعضنا بعًضا. فتذكّر/تذكّري ذلك 
الصيني القديم: »إن كنت تريد/تريدين من خصمك الرتاجع، ال تهدم/اهدمي الجرس 

خلفه ]أي كرامته[«.

خامًسا: تذكّر/تذكّري أنّك وحدك املسؤول/املسؤولة عن أقوالك وأفعالك. أنت وحدك. 
مْهام كانت املُسبّبات. فكيفية ردّك عىل إثارة املسببات هي خيارك. 

الختام )٥ دقائق(

ملحق النشاط الرابع

المستندات
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الرصد: أرى، أسمع، دون أن أحلّل    

ملحق
نشاط »بين األمس واليوم«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثاني: أنا واآلخر  - ملحق

أرصد: أصغي، أرى دون تحليل

أبحث عن نوع الشعور الحايل: 
غضب؟ حزن؟ فرح؟ خوف؟

أحّدد نوع الحاجة/القيمة 
املخبّأة

أتقّدم بطلب تعاون

1

2

3

4

حاجات

مشاعر
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الفصل الثالث:
الُمواِطن)ة( الفاعل)ة( 

ودوائر تأثيره)ها(

77



الفصل الثالث:
الُمواِطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر 

تأثيره)ها(
ال تقترص املواطَنة مبفهومها الحديث عىل االنتامء إىل الوطن، والتزام القانون 
والحقوق والواجبات؛ وإنا هي -إضافة إىل ذلك- تتحّقق من خالل الوعي بقضايا 
الشأن العاّم، واملشاركة يف تطوير الحياة العاّمة. لذلك، نقول بأّن املواطنة هي: 

حّق، وفعل، وقدرة.

تتيح  التي  الدميقراطية  املواطنة، ومفهوم  بني مفهوم  وثيق  ارتباط  هنالك 
إىل  املواطنة  وتستند  العامة.  الحياة  يف  للمشاركة  املتكافئة  الفرص  للمواطنني 
وحّق  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  املساواة،  مثل:  الرئيسة،  القيم  من  منظومة 
مواطنة  فال  والسالم.  والتضامن،  االجتامعية،  والعدالة  عنه،  والتعبري  االختالف 
يف غياب النُّظم واملامرسة السياسية الدميقراطية، وال دميقراطية فّعالة يف غياب 
املواطنني الواعني بدورهم ومشاركتهم. لذلك، فإن املواطنة الفاعلة تشمل صياغة 
العالقات بني املواطنني والدولة، عىل أساس املشاركة واملحاسبة. فاملواطنون هم 

أساس سيادة الدولة ومرجعيّتها. 

ال تكتمل املواطنة إالَّ باالضطالع باملسؤوليّة التي تقع عىل عاتق املواطن، 
باسم  تَحكم  التي  الّسلطة  مراقبة  عرب  سيّام  ال  العاّم،  الشأن  يف  املشاركة  عرْب 
التزامه  عرب  العاّم  الخري  خدمة  يف  أيًضا  املواِطن  ويُسهم  ومحاسبتها.  الشعب، 
العامة؛  املصلحة  أجل  من  يؤّديها  التي  األنشطة  خالل  من  املجتمع،  خدمة 
فيستفيد منها املجتمع كله، أفراده وهيئاته ومؤّسساته، ويكتسب هو املهارات 
الالزمة للمشاركة يف الحياة العاّمة والتحيّل بروح املسؤوليّة االجتامعيّة1  والعناية 

بقضايا املجتمع والعمل من أجلها ضمن مؤّسسات املجتمع املدين2. 

1 راجع دليل خدمة املجتمع للمرحلة الثانوية يف التعليم ما قبل الجامعي، 2016.

ط. برنامج ألوان للرتبية عىل العيش مًعا يف ظل املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع، 2015. 2 راجع مؤسسة أديان: دليل املنشِّ

78



قات التي ميكن أن تُواِجه املواطَنة وتقّوضها، مثل:  إّن هناك عدًدا من املعوِّ
غياب دولة القانون، والفساد والرشوة واملحسوبيّة. أيًضا تقف التبعية واالنتامءات 
فعل  الحاكمة  السلطة  تُعرقل  وقد  املواطنة.  مامرسة  وجه  يف  حاجزًا  الضيقة، 
وغياب  والشخصنة،  والزبائنية  والفساد  التخطيط،  غياب  خالل  من  املواطنة 
آليات الردع الفّعالة وآليات املحاسبة. ثم إّن عدًدا من فئات املجتمع قد يعرقل 
املدين، والفردانيّة، والسلبيّة، والتبعيّة،  الحّس  املواطنة، من خالل ضعف  فعل 

والشعبويّة.

أ- مقومات المواطنة الفاعلة

عىل صعيد الفرد

¦  وعي املواطنني واملواطنات بحقوقهم وواجباتهم، وبأسس النظام السيايس 
واملدين والقانوين واالجتامعي الذي يرعى الدولة.

¦  وعي املواطنني باملصالح املشرتكة التي تربط بعضهم ببعض.

¦  التزام املواطنني النظاَم والقوانني واملصلحة العامة.

ل املسؤولية املطلوبة منهم. ¦  مامرسة املواطنني لواجباتهم، وتحمُّ

واملعتقد  الفكر  )حريّات  املدنيّة  حقوقهم  نيل  بهدف  املواطنني  ¦  سعُي 
تأليف  الرتّشح،  )االقــرتاع،  والسياسية  التملّك...(،  االرتباط،  والتعبري، 
)املساواة،  والقانونيّة  أحدها...(،  إىل  االنضامم  أو  األحزاب  الجمعيّات، 
التعلّم، االستشفاء، األمان...(،  املُرافعة...(، واالجتامعيّة )العمل،  االّدعاء، 

والثقافيّة )اللغة، الرتاث الخاص...(.

العامة، ويف  الحياة  انخراطهم يف  العاّم عرب  الشأن  املواطنني يف  ¦  مشاركة 
مؤّسسات املجتمع املدين.

¦  مراقبة املسؤولني ومحاسبتهم، ومراقبة القطاع العاّم مبختلف مؤّسساته.
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عىل صعيد النظام واملجتمع

وجود دولة دميقراطية يُسودها القانون.  ¦

وجود مؤسسات حكومية وغري حكومية تعمل بشكل كفوء وشّفاف.  ¦

تطبيق مبدأ فصل السلطات، وتطبيق القانون، واملساواة أمام القانون.  ¦

تشجيع املبادرات الفرديّة والجامعيّة ودعمها.  ¦

ع واالتفاقات الدولية، ورفع الوعي يف هذا املجال. َ احرتام وتطبيق الرشِّ  ¦

تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني، وتعزيز مفهوم الرتابط املجتمعي.   ¦

ب- الفرد كمواطن فاعل

تفرتض املواطَنة بالنسبة إىل املواطن:

¦  خيارات حرّة ومسؤولة للفرد، بغضِّ النظر عن مواقف العائلة أو العشرية 
أو الطائفة، التي ينتمي إليها.

¦  عالقة واضحة للفرد باملكان الذي يَقطن به. فيحرتم النظام العاّم، ويحافظ 
عىل املجال العاّم ويكون فاعاًل فيه.

¦  عالقات تبادلية بني األشخاص واملجموعات، انطالقًا من حقوق وواجبات 
متساوية ومصالح مشرتكة. 

¦  عالقة تعاقدية بالسلطة والقانون والشأن العاّم.

الفرد كمواطن فاعل، هو جزء من املجتمع، وعضو كامل فيه، يتمتّع بشخصيّة 
فعليّة ومعنويّة كاملة. ينجم عن عضويّته هذه، حقوق وواجبات ومسؤوليّات 
ا، ويقوم بها بحرية وقناعة. والرتبية واملشاركة املدنيّة تُسهامن  تامًّ يعيها وعيًا 
يف إيقاظ هذه الروح وتعزيزها، وتطويرها لاِم فيه مصلحة الفرد واملجتمع عىل 
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السواء، بدًءا باالنخراط يف خدمة املجتمع، وُوصواًل إىل التزام قضايا الوطن من 
خالل مؤّسسات املجتمع املدين. 

فاملُواِطن)ة( الفاعل)ة( يتشارك ويتفاعل مع بقية املواطنني األفراد، ِضمن 
مجتمع واحد. خرُي هذا املجتمع هو خري الجميع وسعادتهم، ورشّه وتعاسته ُهام 
رّش الجميع وتعاستهم. يقوم كّل فرد بالجهود الالزمة من أجل تحقيق أهدافه، 
عىل أالَّ يتعارض ذلك مع النظام العاّم، ال بل يجب أن يخدم الصالح العاّم، الذي 
ودوره)ها(  الفاعل)ة(،  املُواِطن)ة(  املجتمع.  أفراد  جميع  عىل  إيجابًا  ينعكس 
والشأن  املدنيّة  الحياة  يف  الزاوية  وحجر  الفاعلة،  املُواطَنة  قوام  ُهام  اإليجايب، 

العاّم. لذلك، يلتزم املواِطن)ة( الفاعل)ة( عىل سبيل املثال ال الحرص:

¦  دْعَم املشاركة الجامعية وتشجيعها. 

¦  منارصة القضايا املحّقة واملطالبة بالعدل واإلنصاف. 

املستدام يف سبيل  العمل  املدين، لدعم  املجتمع  ¦  االنتساب إىل منظامت 
التنمية البرشية.

¦  العمل عىل رفع الوعي يف املجتمع من خالل النشاطات املبارشة.

¦  الحوار والتواصل لتطوير الرأي العاّم وحّل القضايا العالقة.

الجامعي  العمل  وتفعيل  الطاقات،  حشد  بهدف  والتنسيق  ¦  التعاون 
لتحسني الواقع.

ليِصلوا إىل  َمعِنيِّني، ال بل  األفرقاء  ليكون جميع  بالتوافق  الحلول  ¦  إيجاد 
درجة تَبّني القضايا العامة.

ليك يكون الفرد مواطًنا)ًة( فاعاًل)ًة(، ال بد من أن يتمتع/تتمتّع بالحد األدىن 
نة، وأن يتمتع/تتمتّع بحرية  من املسؤولية، وأن تكون حقوقه)ها( األساسية مؤمَّ
التنقل من منطقة إىل أخرى، وأن يتساوى/تتساوى مع اآلخرين أمام القانون. 
وهنا تجدر اإلشارة إىل أن هذه الحرية ليست ُحكاًم مؤّمنة وَمُصونة، أو مكرَّسة 
الفاعل)ة( ليعمل/لتعمل  بشكل كامل من األساس. ويأيت هنا دور املواطن)ة( 
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مع اآلخرين عىل املطالبة بحقوق جميع األفراد، ولِيقوموا مًعا برصد املخالفات 
واالنتهاكات، ومنارصة القضايا املحّقة. 

ال شك يف أن حرية التعبري عن الرأي واألفكار رضورية أليِّ فرد، كام هي 
والثقافية  واالجتامعية  اإلنسانية  الحقوق  إىل  وإضافة  والدين.  املعتقد  حرية 
مع حرية  حياة خاصة مصونة،  للمواطن)ة(  يكون  أن  من  بد  ال  واالقتصادية، 

االنتامء إىل جمعيّات وتجّمعات تدافع عن مصالحه.

ج-   قدرة الفرد ودائرة تأثيره: نظرّية ستيفن 
كوفي3   

حّدد الكاتب والخبري اإلداري األمرييك ستيفن كويف، دائرتنَي تساعدان عىل 
تحديد مجال قدرة كّل إنسان، وُهاَم:

دائرة التأثري.  ¦

دائرة الهموم.  ¦

اليّة، النسخة العربية املرتجمة، 2009. 3   راجع ستيفن كويف، العادات السبع لألشخاص األكرث فعَّ

 http://personalmanagementskills.blogspot.com/201303//blog-post_28.html

دائرة التأثري

دائرة التأثري

دائرة التأثري
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¦  دائرة تأثري اإلنسان، تشتمل عىل تلك األشياء التي ميكنه التأثري فيها مبارشة.

¦  دائرة هموم اإلنسان، تشتمل عىل كل األمور التي يهتم بها اإلنسان وال 
يستطيع التحكم فيها. 

دائرة التأثري

إْن كّنا من األشخاص الحريصني عىل الوقت، والذين يصبّون معظم جهودهم 
يف األمور التي يستطيعون فعل يشء حيالها، والذين يركّزون عىل نرش اإليجابيّة، 
ى بدائرة التأثري، التي  فنكون من األشخاص الذين يوظّفون طاقاتهم فيام يسمَّ
تشتمل عىل أشياء يستطيع الناس أن يغرّيوا فيها، ولهم تأثري مبارش فيها. وبحسب 

كويف، فإن دائرة التأثري يجب أن تأخذ ما نسبته 90% من تفكرينا وانشغالنا0

دائرة الهموم

إْن كنا نركّز اهتاممنا عىل األمور التي ال طاقة لنا ِبتغيريها، فُننفق ُجّل وقتنا 
َمن  واتهام  املعاكسة،  الظروف  عىل  اللوم  إلقاء  إىل  املطاف  بنا  وينتهي  عليها، 
وراءها، ورمبا بناء فرضيّات متخيّلة ملؤامرات سبّبت بهذا الواقع - فسيتولَّد فينا 

شعور بأننا ضحايا ال حول لنا و ال قّوة.

كل ذلك يدخل يف دائرة ما يسمى بدائرة الهموم، ملا تثريه فينا من هموم. 
و هذا بدوره يستنزف قدراتنا العقلية والنفسية والسلوكية؛ ما يؤدي إىل تقلص 
دائرة تأثرينا. فدائرة الهموم تشتمل عىل أشياء ليس لنا تأثري مبارش فيها، ومن 

املفروض أالَّ تأخذ أكرث من 10% من تفكرينا وانشغالنا.

توسيع دائرة تأثري الفرد يف املجتمع

ميكن تشبيه »دائرة التأثري«، بالعضالت التي تنمو ويتعاظم حجمها وتكتسب 
عدم  مبجرد  الصفات  هذه  تفقد  ولكنها  الرياضية،  التدريبات  مبواصلة  مرونة 
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استخدامها فرتة من الزمن. أّما عندما نركز عىل األشياء التي ميكن أن نؤثّر فيها، 
الجدارة  بناء  يساعدنا عىل  ما  مداركنا وخرباتنا، وهذا  توسيع  نعمل عىل  فإننا 

بالثقة. ونتيجة لذلك، تتّسع دائرة تأثري كلٍّ مّنا.

عندما نركّز عىل األشياء التي ال نستطيع التحّكم فيها، ال يبقى أمامنا وقت 
كاٍف يك نُنفقه عىل األشياء التي ميكننا التأثري فيها. ونتيجة لذلك، تنكمش دائرة 

تأثرينا. ومن األمثلة عىل ذلك:

   

املثال
 ترصُّف يزيد من 

دائرة الهموم
 ترصُّف يزيد من 

دائرة التأثري

مرّت بك سيارة مرسعة، 

فرّشت مياًها متسخة عىل 

مالبسك، وأنت يف طريقك 

إلجراء مقابلة عمل.

الغضب الشديد والتوتر، 

وشتم سائق السيارة، والتشاؤم 

باعتبار ذلك إشارة تدلُّ عىل 

عدم قبولك يف العمل.

ري إىل  عدم التوتر، وإكامل السَّ

املقابلة. وقبل إجراء املقابلة 

مسح مكان االتساخ، واالعتذار 

إىل من يقومون بإجراء 

املقابلة، وإخبارهم مبا حصل 

بابتسامة.

أنت شخص ذو إعاقة، وال 

تستطيع الوصول إىل خدمات، 

بسبب أن وسائل النقل غري 

مهيَّأة لك.

البقاء يف املنزل والشعور 

باالكتئاب

الذهاب إىل أماكن الخدمات 

والطلب من األصدقاء 

املساعدة، ومطالبة صّناع 

القرار عرب حمالت ضغط 

وحمالت إعالمية، وبالتعاون 

مع منظامت املجتمع املدين، 

بتوفري وسائل نقل مهيأة 

لألشخاص ذوي اإلعاقات.

ترى أن قانون االنتخاب يف 

دولتك غري مناسب، وال ميثّل 

املواطنني تثياًل حقيقيًّا.

التحريض عىل مقاطعة 

االنتخاب، وشتم السياسينّي.

التصويت يف االنتخابات، ورمبا 

باستخدام ورقة بيضاء، وتنفيذ 

حمالت ضغط عىل السياسيّني 

لتغيري القانون.
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قصة عبد الغفار خان من الهند

 4)Abdul Gaffar Khan( عبد الغفار خان

ولد يف وتانزاي يف بيشاور، وهي مقاطعة تقع يف الحدود الشاملية الغربية 
للهند عام 1890. تويف يف بيشاور، بلوشستان، يف باكستان، يف20 يناير 1988. 

هو زعيم سيايس وروحي معروف باملقاومة الالعنفية، التي عارض من خاللها 
االحتالل الربيطاين للهند خالل السنوات األخرية من حكم اإلمرباطورية يف شبه 

4   مصدر الصورة

 https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=F0926B02C2289F784ADFBFC6739B0EB8A7986F15&thid=OIP.
djgrZ3A8KUaywyKv52nd4gAAAA&exph=375&expw=340&q=abdul+ghaffar+khan&selectedindex=22&vt=0&eim=1,2,6&
ccid=djgrZ3A8&simid=608012662973334644&mediaurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcomm
ons%2F52%F542%FBadshah_Khan.jpg
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غاندي، ومؤسس جيش العنفي ضمن  املكافحني مع  الهندية، وهو من  القارة 
إثنيته )الباشتون( املعروفني عادة بالعنفوان والثأر. يُذكر عبد الغفار خان أحيانًا 

تحت اسم »بادشاه خان« )وقد يُكتب: باشا خان(، أي ملك الزعامء.

ترعرع عبد الغفار خان يف وادي بيشاور، وهو ثاين أبناء بهرام خان، مزارع 
عبد  الْتَحق  الباشتون.  قبائل  من  محمد(  )أوالد  ورئيس جامعة  أرض،  صاحب 
الغفار خان باملدرسة التابعة للبعثة الربيطانية، وهو أمر غري اعتيادي، إذ كان 
رجال الدين يحضون عىل عدم االلتحاق بتلك املدارس. لقد جد عبد الغفار يف 
دراسته وساعده أستاذه ومرشده يف ذلك، وبنّي له أهمية التعليم يف سبيل خدمة 
املجتمع. يف سنته العارشة واألخرية يف الثانوية قُدمت له منحة رفيعة املستوى، 
لكنه رفضها حني وجد أن الخريجني فيها يظلون يف الطبقة الثانية يف املجتمع 
بالنسبة إىل الربيطانيني. ثم عرض عليه مرشده يف الجامعة أن يلتحق بأخيه خان 
صاحب للدراسة يف لندن. ومع موافقة والده إاّل أن والدته مل تشأ أن تخرس ابًنا 
ثانيًا هناك. وهكذا راح عبد الغفار يعمل يف أرض والده، محاواًل أن يكتشف ما 

ميكنه فعله يف حياته.

بعد أن فشل عبد الغفار يف متابعة تعليمه، راح يساعد اآلخرين عىل متابعة 
تعليمهم. وكان ملقاطعة الحدود الشاملية الغربية للهند، أهمية إسرتاتيجية يف 
وجه االستعامر الربيطاين. وما بني استبداد الربيطانيني وقمع املاليل، إضافة إىل 
ثقافة العنف والثأر املتأصلة يف أهل البالد، أراد عبد الغفار أن يخدم بلده، وأن 
يرفع رفاقه من الرجال والنساء من خالل التعليم. فافتتح أول مدرسة يف منطقته 
وهو ال يزال يف العرشين من عمره. وكان لذلك املرشوع نجاح فوري، رسعان ما 

التحق عبد الغفار من خالله باملفكرين واملصلحني.

عام  زوجته  وفاة  منها  الشخصية،  األزمات  من  لجملة  الغفار  عبد  تعرّض 
1915 بسبب وباء األنفلونزا. وقد بذل عبد الغفار خان جهوده من أجل تنظيم 
وزيادة وعي الناس يف منطقته. بني عام 1915 وعام 1918 قام بزيارة كل املناطق 
الحدودية البالغ عددها نحو 500، مقياًم لقاءات وحمالت توعية وتشجيع. من 
خالل هذا النشاط املحموم، بات عبد الغفار خان يعرف باسم بادشاه خان )ملك 

امللوك(.

حاضنة  دولة  الهند  جعل  خان  الغفار  عبد  بات هدف  الوقت،  مرور  مع 
للتنوع الديني، موّحدة، مستقلّة. ولتحقيق هذه الغاية، أّسس عام 1920 جامعة 
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قامت جامعة  بوش(.  )سورخ  الحمر«،  »القمصان  باسم  معروفة  الله«  »خدام 
»خدام الله« عىل اإلميان بقوة كامنة يف فكرة املقاومة الالعنفية. وقد قال عبد 

الغفار ألعضائها:

م لكم سالًحا فريًدا ال تَقدر الرشطة وال الجيش عىل الوقوف ضده.  »سأقدِّ
إنه سالح النبي، لكن ال علم لكم به. هذا السالح هو الصرب واالستقامة. وال توجد 

قّوة عىل وجه األرض تستطيع الوقوف ضده«.

يف  أسطورة  إىل  وتحولت  عضو،   100.000 عىل  يزيد  ما  املنظمة  جّندت 
املعارضة واملوت عىل أيدي الرشطة والجيش املسيطَر عليه من قبل اإلنكليز. من 
خالل إرضابات وتنظيم سيايس ومعارضة العنفية، تكَّن »خدام الله« من تحقيق 
بعض النجاح السيايس فيام ُسّمي مقاطعة الحدود الشاملية الغربية. قاد أخوه 
»د. خان صاحب« الجناح السيايس للحركة، وكان رئيس وزراء املقاطعة فيام بني 

)1920 حتى 1947( عندما جرى حلُّ الحكومة عىل يد محمد عيل جناح.

س عبد الغفار عالقة صداقة وثيقة ِبغاندي، رائد حركة العصيان املدين  أسَّ
الالعنفي يف الهند. َتلَّك الرجلني إعجاب عميق تجاه بعضهام بعًضا وعمال مًعا 

حتى عام 1947.

الهندي، ومنظمة  الوطني  املؤتر  الله« بتالحم مع منظمة  عملت »خدام 
الكفاح من أجل الحرية، وكان عبد الغفار من كبار أعضائها. يف عدة مناسبات، 
عندما كان يختلف املؤتر مع نظرة غاندي، ظل عبد الغفار خان السَند والحليف 
لكنه رفض  الرئاسة،  املؤتر منصب  لغاندي. يف عام 1931، عرض عليه  األقوى 
الله، وال أريد إال أن أخدم«. ولكنه ظل  بقوله: »إنني جندي بسيط يف خدمة 
عضًوا يف الهيئة العاملة يف املؤتر وقتًا طوياًل، ليستقيل عام 1939 لخالفه مع 
سياسة الحزب الحربية. ثم عاد لالنتساب إىل الحزب بعد تعديل تلك السياسة.

يسوده  مجتمع  يف  بطاًل  أصبح  والالعنف.  املرأة  حقوق  بطُل  الغفار  عبد 
العنف، متمسًكا برؤاه التحررية، بإميان جازم وشجاعة واضحة هيأت له احرتاًما 
املستعمر  سجن  يف  نصفه  من  أكرث  قىض  الذي  عمره  -طوال  يفقد  مل  عظياًم. 
الاّلعنف.  اإلسالم مع  بانسجام  أو  للنضال،  الالعنفية  بالوسائل  ثقته  الربيطاين-، 
واعترب أن رصاعه هو جهاد، العدو فقط ميسك فيه السيف. كان مقرونًا دوًما 

بغاندي، وكان يسمى: »غاندي الحدود«.
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د الخداي خدمتغار، خّدام اهلل تعهُّ

»أنا خادم الله، ومبا أّن الله ال يحتاج إىل الخدمة، فخدمته تكون يف خدمة 
خليقته. لذا، ألتزم أن أخدم البرشيّة باسم الله.

ألتزم االمتناع عن العنف والثأر،

 ألتزم مسامحة الذين يظلمونني أو يتعاملون معي بفظاظة

ألتزم االمتناع عن الخوض يف املشاجرات وإثارة العداءات

ألتزم التعامل مع جميع )إثنيّة( »الباشتو« عىل أنهم إخويت وأصدقايئ

ألتزم االمتناع عن كل التقاليد والترصفات غري االجتامعية

ألتزم عيش حياة بسيطة، واالبتعاد عن الرش وتطبيق القيم العليا

التزم التقيد بالسلوك األخالقي وأاّل تكون حيايت فارغة

ألتزم تقديم ما ال يقلُّ عن ساعتني يف اليوم للخدمة االجتامعيّة5« 

 Eknath Easwaran : Nonviolent Soldier of Islam. Badshah Khan, A man to match his mountains. USA, 5  راجع

 .Nilgiri Press, 2002 
مصدر الصورة

https://images.assettype.com/indynetwork%2F20182%02-Fc023e0cb-947f-4ae2-a1c38841-b0d30bb82%F9328b4102-ecd-
42a3811-e-3469e7a03999.jpg?w=1500
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شو قصتك؟ 
دية قصة الجئ سوري في لبنان - موقع تعدُّ

http://taadudiya.com/iC7SS :رابط الفيديو عىل موقع تعددية

“أهاًل فيكم، أهاًل فيكم، الصف األول بيحيّيكم”

تحيٌة يطلقها أطفال من عىل مقاعد املدرسة، ولكنها ليست مدرسة عادية، 
وال الطالب هم بزيهم املدريس املعهود. هم طالب نازحون من سوريا إىل الداخل 
اللبناين، وترتبط قصتهم بقصة الشيخ عبد الرحيم، الذي تعاىل عىل جراح الحرب 
مبادرًة  للنازحني،  مخيم  يف  العيش  مأساة  عمق  من  ليَخلق  والنزوح،  واملوت 

لتعليم أطفال املخيم وتأهيلهم.

ظروف النزوح القاسية مل تنُِث عبد الرحيم )الشيخ عبدو( عن تطوير مهاراته 
يف  برنامج  إىل  حاليًّا  منتسب  وهو  حوله.  من  للمستفيدين  ونقلها  الشخصية، 
“معهد املواطنة وإدارة التنوع” التابع ملؤسسة أديان يف بريوت. كل ثالثاء، يقيض 
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عبد الرحيم ثالث ساعات يف السيارة يف طريقه إىل بريوت، لحضور محارضة مدتها 
ساعتان فقط، غري آبه ملشقة الطريق، لاَِم “أكتسبه من خالل هذه التدريبات 
لألديان املوجودة. وأعمل الحًقا عىل  من مهارات وخربات، وفهم لآلخر، وفهم 
تنفيذها ونرشها ضمن املركز الذي أرُشف عليه، وِضمن مجتمعي، ويف املخيامت 
الذين  لألطفال  الخربات  أنقل هذه  وكذلك،  بالناس.  فيها  وأحتك  أزورها،  التي 

أعمل معهم، وللشباب ضمن فريق العمل لدي”.

 كام لفتَت عبد الرحيم تداعياُت الحرب واملوت، التي ظهرت يف سلوكيات 
األطفال والشباب وأحاديثهم؛ ما دعاه إىل العمل الستدراك الوضع. فـ “أطفالنا 
آتون من بيئة حرب، ويحتاجون إىل رعاية خاصة. والشباب كانوا منطوين عىل 
بينهم،  وترتدد  تظهر  بدأت  مصطلحاٍت  الحظنا  وقد  ِخيَمهم.  داخل  أنفسهم 
وذاهبة يف اإلطار “التشددي”. وبدأنا العمل مع هؤالء الشباب باستخدام الفن، 
إلخراج املكبوتات من داخلهم، ومحاولة تخفيف اآلثار السلبية التي تركتها فيهم 

مشاهد العنف والدمار والقتل والدم”.

قتيبة نوذٌج لطفٍل سوري، شّكل الفن نقطة تَحوُّل يف حياته. يعشق غناء 
“الراب”، وتَرّشح لجائزة السالم العاملية لحقوق الطفل عام 2017. يغنِّي قتيبة 

ودموع الحزن تهرب من عينيه، فيمسحها ناقاًل املأساة التي يعيشها:

“أنا انتاميئ درزي، ُسنِّي، علَِوي أو مسيحي
أنا انتاميئ سوري ما بغرّي تالميحي…

الطفل مات، قال رايح أشتكيكم لـ لله…”

يقول قتيبة: “عن طريق غناء الراب، ميكنني أن أوصل رسائل للعامل. فاخرتت 
الراب، والشيخ عبدو يشجعنا عىل امليض يف هذا املوضوع، ويقول إنه علينا أن 

نكمل به”.

يوضح عبد الرحيم: “تّكنَّا من تفجري طاقات ومواهب عند هؤالء الشباب، 
وهذا ما ساعدنا عىل تغيري سلوكهم. ونحن اليوم نسري وإياهم يف مسار آخر، 
هو نرش فكر الحوار، وعدم استخدام العنف للوصول إىل الهدف. نحن نعمل 

ليصبحوا شخصيات فاعلة، وبُناة سالم”.

يختم عبد الرحيم: “حتى ولو كنت نازًحا، حتى ولو مل يكن عندي إمكانيات، 
من املمكن أن أصنع تغيريًا يف مجتمعي”.
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د- المشاركة المجتمعّية والمبادرة 

إن املشاركة املجتمعيّة هي عملية تعاون بني اثنني أو أكرث، بحيث يجري تبادل 
وجهات النظر، من أجل اإلسهام يف الوصول إىل القرارات التي تؤثّر يف حياة الفرد 
هم باملسؤولية، لتلبية االحتياجات  وحياة املجتمع الذي نعيش فيه، بناًء عىل حسِّ

الحقيقية للمجتمع. 

أما املبادرة، فهي االستعداد لِِفعل يشء بهدف التغيري واملبارشة بالعمل من 
أجل ذلك، سواٌء صغريًا كان هذا التغيري أو كبريًا، محدوًدا أو واسًعا، يف أيِّ مجال 
نافع كان. فالذي يبادر مبادرة معيّنة، قد الحظ نقًصا ما، أو أراد تطوير يشء ما، أو 

خطر بباله عمل يشء جديد، ليغرّي من يشء ما يف مجال ما.

يف ضوء ذلك، نجد أن املشاركة املجتمعيّة، والتي تكتيس أهميّة خاصة عىل 
مستوى الشباب، تتّخذ ثالثة أناط:

¦  منط املشاركة عىل مستوى البيئة الخاصة. وهو حّق األفراد يف املشاركة يف 
أخذ القرارات واملبادرات، التي تؤثّر يف بيئتهم املبارشة ونط حياتهم، بدًءا 
بنطاق األرسة، وُوصواًل إىل الحّي، أو الصف املدريس، أو الجامعة الثقافية أو 

الدينية التي يرتادون إليها، بهدف اإلسهام يف تطوير هذه البيئة.

¦  منط املشاركة عىل مستوى املجتمع املدين والسلطات املحلّية، سواٌء أهلّيًة 
كانت هذه التنظيامت أو مدنّية أو دينّية. وهو حّق املواطنني يف وجودهم 
داخل عمليّة صنع القرار أثناء تشكيل السياسات والربامج، التي قد يكون لها 
تأثري مبارش يف حياتهم وتطوير مجتمعاتهم. ومثال ذلك: وجود أعضاء من 
الشباب داخل مجالس البلديّات والجمعيّات األهلية، أو الجمعيّات املدنيّة، 

ومراكز الشباب واألندية الرياضية والنقابات.

¦  منط املشاركة عىل مستوى الدولة التي ينتمي املواطنون إليها. وهو حّق 
االنخراط يف الحياة السياسيّة، والتأثري يف تَشكُّل السلطات السياسيّة، ومتابعة 
العمليات  باملشاركة يف  أْم  العاّم،  الرأي  أِبالتَّأثري عىل  ومحاسبتها،  أعاملها 

االنتخابية، أْم باالنتامء إىل التنظيامت الحزبية والعمل َوفْق آليّاتها. 
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بحسب »دليل خدمة املجتمع« املعتَمد يف املدارس اللبنانية، إن الغاية 
تحقيق  عىل  العمل  هي  املجتمع،  خدمة  يف  االنخراط  تشجيع  من 

األهداف اآلتية:

االجتامعية  القيم  منظومة  وترسيخ  مستمر،  تعلُّم  حالة  يف  مواطن  ¦  إعداد 

والتفكري األخالقي لديه، مع تنمية شخصيته الريادية.

¦  بناء شخصيّة املتعلّم)ة( بشكل متكامل، تأيت معه أفعاله مالمئة لدوره الواعي 

واملسؤول يف املجتمع.

اختالف  عىل  وأهّميّتها،  املواطنني  بني  العالقات  بقيمة  املتعلم)ة(  ¦  توعية 

انتامءاتهم.

¦  تعميق معرفته)ها( ملفاهيم التّكافل والتّضامن االجتامعيَّني، وخدمة اآلخرين، 

ومجاالت هذه الخدمة وتصنيفاتها، وظروفها ووسائلها والجهات التي تتوالها.

¦  تنمية االتجاهات اإليجابيّة نحو حّب العمل ومساعدة اآلخرين ومعاملتهم 

الواعية، واحرتام حقوقهم وخصوصيّاتهم.

¦  تشجيع املواطن)ة( عىل االنخراط يف العمل االجتامعي، واملبادرة إىل اإلسهام 

مبختلف  الخدمة  يف  املشاركة  خالل  من  تطّوعّي،  بشكل  العاّم  الشأن  يف 

أوُجهها، من منطلق الخري العاّم.

¦  بناء القدرات لزيادة االعتامد عىل النفس.

الخاصة  الحياة  جوانب  مختلف  يف  ومامرستها  التشاركية،  املواطَنة  ¦  تعزيز 

والعامة.

التعاون  التّفكري النقدي وحّل املشكالت، واالنخراط يف أُطر  ¦  تنمية مهارات 

اإلنساين، من أجل اإلسهام يف إيجاد الحلول املناسبة لها.

ويف  املجتمع،  يف  عنها  غنى  ال  مهارات  عىل  واملتعلاّمت  املتعلّمني  ¦  تنشئة 

تأمني  الرشاكات؛ ومهارة  وبناء  والتواصل  الجامعي،  العمل  مهارة  طليعتها: 

املوارد وإدارة الوقت؛ ومهارة التقويم املستمّر واملوضوعي، من أجل التحسني 

النوعي. 
من دليل خدمة املجتمع للمرحلة الثانوية يف التعليم ما قبل الجامعي، 2016
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ه- الشراكة وبناء الثقة

الرشاكة هي عالقة تعاونيّة بني الكيانات أو األفراد، للعمل مًعا عىل تحقيق 
وتُسهم  عادلة.  بصورة  عليه  املتّفق  العمل  تقسيم  أهداف مشرتكة، من خالل 
الرشاكة يف تطّور األفراد واملنظامت والجامعات عىل السواء، ألنها تعلّمهم اإلدارة 
املجتمع،  أفراد  بني  الثقة  وتعزيز  البّناء،  والتفاعل  واالنفتاح  والتبادل،  الفّعالة، 
تطوير  الرشاكات يف  تُسهم  املعنى،  اإلبداع. وبهذا  وأيًضا تساعد عىل مضاعفة 

الفرد واملجتمع، وتّكنهام من تحقيق أهدافهام.

الرشاكة ال تقترص عىل النشاط االقتصادي، من خالل تعاون األشخاص ذوي 
املصالح املشرتكة إلنجاز مرشوع معنّي، بل هي أساس ومحور أليِّ عمل اجتامعي 
أهداف  لتحقيق  أكرث  أو  طرفني  بني  التزام  إًذا  هي  العاّم.  بالشأن  متعلّق  أو 
مجتمعيّة عاّمة، من خالل التعاون والتضامن. ومن الرضوري، أن تحرتم الرشاكة 

قدرات كل فرد أو رشيك.

مبادئ الرشاكة

ترتكز الرشاكة عىل مبادئ أساسية، من أهمها:

¦  املساواة: االحرتام املتبادل بغضِّ النظر عن النفوذ.

¦  الشفافّية: من خالل الحوار، واملشاورات، ومشاركة املعلومات.

¦  الرتكيز عىل النتائج: التعاون من أجل تحقيق هدف مشرتك يخدم الصالح 
العاّم.

¦  املسؤولّية: الترصّف مبسؤوليّة، وضامن قدرة الوفاء بااللتزامات، ومكافحة 
سوء املعاملة يف املجتمع.

¦  التكامل: قبول التنّوع باعتباره قيمة، والعمل عىل بناء قدرات املواطنني، 
اجتامعيّة  حواجز  من  وغريها  والثقافيّة  اللغويّة  الحواجز  عىل  للتغلب 

وَعَقِديّة وفئويّة.
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من أهمِّ الرشاكات، تلك التي تنشأ بني أفراد املجتمع من خلفيات ثقافيّة 
نفسها،  الحاجات واملشكالت  األفراد  يواجه  متنّوعة، حيث  أو فكريّة  دينيّة  أو 
ويَبنون رشاكة بهدف تقاسم املسؤوليّات، والعمل مًعا إليجاد الحلول املناسبة. 
والنجاحات،  الصعوبات  يتشاركون  بحيث  املواطنني،  بني  الرشاكة مساواة  ففي 

حتى اإلخفاقات، بروح من التضامن والوحدة.

مكّونات الرشاكة

إّن الرشاكة بني املواطنني واملواطنات عىل تنّوعهم واختالفهم، تتطلّب من 
أجل نجاحها املكّونات الرئيسة اآلتية:

¦  الرؤية املشرتكة: املبدأ األساس يف الرشاكة، هو تبّني الرشكاء للقضيّة التي 
أن  املشرتكة والشفافة، يجب  القرار  أجلها. فعمليّات صنع  يعملون من 

تجري دامئًا يف ضوء الغايات الكربى والرؤية املشرتكة. 

فيها  تتوزّع  مشرتكة،  قيادة  عىل  تنطوي  الرشاكة  املشرتكة:  ¦  القيادة 
املسؤوليّات بشكل عادل وَمرِن بني األفراد املعنيّني. وتعتمد هذه القيادة 
التوافق )Consensus Building(، والحوار، والدميقراطية، يف  عىل بناء 

أخذ القرارات وإدارة النزاعات. 

¦  التعلّم وتنمية القدرات: الرشاكة الصحيّة تُعّزز جو التعلّم، الذي ينعكس 
عىل تحسني أداء األشخاص. إن االستثامر يف مهارات الرشکاء، واملعارف، 
واملواقف، يسهم يف تطوير القدرات عرب التعلّم املتبادل واكتساب املعارف 

الجديدة، بهدف تحقيق نجاحات أكرب.

تواصل  إىل  حاجة  هناك  فإن  تنجح،  أن  للرشاكة  أريَد  ما  إذا  ¦  التواصل: 
مستمر واضح شفاف. 

املشرتكة  القيم  من  منظومة  عىل  الرشاكة  تتأسس  والقيم:  ¦  الثقافة 
التي يتبّناها جميع املشاركني، وتكون مرجًعا لهم يف عملهم  األساسيّة، 

وعالقاتهم. 
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¦  الثقة: هي عنرص أسايس لبناء الرشاكة؛ إذ تسهم يف بناء عالقات سليمة بني 
الرشكاء، من أجل تحقيق األهداف والتطّور املشرتك، من خالل مساهمة 

الجميع الصادقة والدعم املتبادل.

إن الرشاكة والثقة يف إطار مواطَنة فاعلة ومسؤولة وحاضنة للتنّوع، هام 
التطرّف  مثل:  تَتهّددها،  التي  اآلفات  من  املجتمعات  يف  املناعة  لبناء  األساس 
والتعّصب واالنغالق والتفّكك. فاملناعة من ناحية علم النفس-االجتامعي، هي 
القدرة عىل الصمود أمام صعوبات الحياة، وعىل عدم فقدان األمل، وعىل عدم 
االستسالم؛ بل هي القّوة الداخلية التي تساعد عىل الوقوف من جديد، وعىل 
التحّديات،  مواجهة  القدرة عىل  املجتمعيّة هي  فاملناعة  املثابرة.  العمل وعىل 
استناًدا إىل قّوة الرتابط االجتامعي، القائم عىل أساس املواطنة الفاعلة والحاضنة 

للتنّوع. 
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شو قصتك؟ 
دية منوبة، تونس - موقع تعدُّ

 http://taadudiya.com/jIxgI  :رابط الفيديو عىل موقع تعددية

تتحّدث مريم عن انخراطها يف املجتمع املديّن التونيس، ودورها يف االنتقال 
الدميقراطي الذي شهدته بالدها، إذ شاركت يف كتابة الدستور والقوانني االنتخابيّة. 

وهي تعترب أن القوانني الجيّدة وحدها ال تكفي، إن مل تُرافَق بتطبيق جيّد لها.

مريم  فازت  السياسيّة،  الحياة  يف  املشاركة  عىل  املرأة  لتشجيع  تجسيًدا 
الفضاءات  فتح  عىل  عملت  هناك  البلدّي.  املجلس  إىل  ووصلت  باالنتخابات، 
الشباب عىل  التطرّف، تكون عرب تشجيع  الشباب؛ إذ إن مواجهة  أمام  املتاحة 

املشاركة يف الحياة السياسيّة، بحسب قولها.
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شو قصتك؟ 
دية العراق، نينوى - موقع تعدُّ

http://taadudiya.com/V9fqo  رابط الفيديو عىل موقع تعددية

يعود أيّوب بذاكرته إىل املايض القريب حني معارك تحرير املوصل من داعش، 
العوائق  عن  ويتحّدث  املعارك،  جرّاء  املصابني  املدنيني  عالج  يف  شارك  وكيف 
ثورة  التحرير، وعن مبادرة  العودة إىل منازلهم عقب  األهايل يف  التي واجهت 
األنقاض  رفع  للعمل عىل  االجتامعي  التواصل  أطلقها عرب وسائل  التي  الدنابر 
وإزالة الردم لتسهيل عودة املدنيني إىل موطنهم، والتي ساهم فيها سكان املدينة 

مبختلف مكّوناتهم.
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•  املواطَنة هي قدرة يتمتّع بها كلُّ ُمواِطن، وعليه تفعيلها. 

•  كلٌّ مّنا عليه املشاركة يف الحياة العاّمة؛ إذ إننا كمواطنني نشّكل 
أحد العنارص األساسيّة للدولة، املكّونة من أرض وشعب وسلطة.

•  املواطن)ة( الفاعل)ة( ودوره)ها( اإليجايب، ُهام قوام املواطَنة 
الفاعلة، وحجر الزاوية يف تطوير الحياة الوطنيّة والشأن العاّم.

واالقتصاديّة،  واالجتامعيّة  السياسيّة  والتحديات  •  املعوِّقات 
ليست رادًعا أمام تفعيل دورنا كمواطنني ومواطنات فاعلني. 

•  ميكننا تقليص دائرة همومنا، وتوسيع دائرة تأثرينا، لِلِْعب دور 
أكرب كمواطنني ومواطنات فاعلني.

•  تقوم املواطَنة الفاعلة عىل الرشاكة بني أبناء املجتمع املختلفني، 
وتسهم يف تعزيز الثقة فيام بينهم. 

خالصات 
الفصل
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يف نهاية هذا الفصل يستطيع املتدّرب/املتدّربة أن:

¦  يتعرف/تتعرّف إىل مفهوم املواطنة الفاعلة. 

كمواطن)ة(  دوره)ها(،  تعيق  التي  التحّديات  ¦  يدرك/تدرك 
فاعل)ة(. 

¦  مييّز/تيّز بني التحّديات الحقيقيّة والتحديات الوهميّة.

¦  يحّدد/تحّدد الفرص املتاحة يف املجتمع، ملامرسة دوره)ها( 
كمواطن)ة( فاعل)ة(.

¦  يحلّل/تحلّل كيفيّة توسيع دائرة تأثريه)ها(.

ملواطَنة  والشابات  الشباب  ملامرسة  أفكاًرا،  ¦  يقرتح/تقرتح 
فاعلة يف إطار مجتمعهم.

¦  يتبّنى/تتبّنىى موقف صانع)ة( التغيري، ال الضحيّة.

كفايات 
المتدّرب 
والمتدّربة

99



األنشطة



املواطَنة - املواطَنة الفاعلة - الدولة

نحن الدولة
النشاط األول

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: الفرد كمواطن فاعل    
عدد املشاركني واملشاركات: 25-20 

الوقت: 40 دقيقة
األدوات الالزمة: لوح قالب وأوراق، أقالم للّوح القاّلب، ورقة 

عمل )لعب األدوار(.

الهدف املعريف
- يُعرّف املشاركون واملشاركات املواطَنة الفاعلة. 

الهدف املهارايت
د املشاركون واملشاركات سلوكيات املواطن الفاعل. - يحدِّ

الهدف القيمي والعميل

- يلتزم املشاركون واملشاركات مسؤوليتهم كمواطنني فاعلني.

متطوعني  من  ويطلب  مجموعات،  ثالث  إىل  واملشاركات  املشاركني  املدرب/املدّربة  يقسم 
داخل كّل مجموعة، أن يتمرّنوا عىل لعب أدوار املَشاهد الثالثة )املستند(.

املشاركني  من  يتطوع  أن  وميكن  اآلخرين.  أمام  األدوار  مجموعة  كّل  ُتثّل  ذلك،  بعد 
واملشاركات ثالثة أعضاء ليلعبوا دور الحكم، ويختاروا أفضل مشهد تثييل.

النشاط )٣٠ دقيقة(

الخطوات المّتبعة
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مثل:  مواطَنتنا،  منارس  أن  نريد  عندما  معيقات/تحديات،  وجود  الطبيعي  من  •  هل 
السخرية، عدم االستجابة، الفقر، الفساد، العنف، إعادة املسؤولية إىل الدولة واالستقالة 

من املسؤولية الفردية....إلخ؟
•  كيف نتغلّب عىل التحديات واملعيقات التي تواجهها املواطَنة الفاعلة؟ 

التقويم )٥ دقائق(

بعدها يفتح املدّرب/املدّربة النقاش مستعيًنا باألسئلة اآلتية:
• ماذا شاهدتم يف الحاالت السابقة؟ )ويدّون ما يقوله الشباب عىل اللوح القالب(. 

• برأيكم، هل ما شاهدمتوه يعكس سلوك املواطنة؟ ملاذا؟
• هل تعترب)ين( نفسك مواطًنا فاعاًل/مواطنة فاعلة؟ كيف تعرف)ين( ذلك؟

• ماذا تعني املواطَنة الفاعلة؟
• ملاذا نحتاج إىل أن نكون مواطنني فاعلني؟

• ما مفهومكم للدولة؟

يستنتج  أن  مشارك/مشاركة،  كّل  من  املدرب/املدّربة  يطلب  النشاط،  ختام  يف 
أن  مذكًِّرا  مجتمعه،  تجاه  واجباته  وما  فاعل،  كمواطن  ومسؤلياته  دوره  ما 
يشّكلون  واملواطنات  املواطنني  وأن  وسلطة،  وشعب  أرض  من  تتكون  الدولة 

للدولة. األساسيّة  العنارص  أحد 

الختام )٥ دقائق(
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ورقة عمل )لعب األدوار( مقّومات املواطَنة الفاعلة
    

مشهد رقم 1
املتطوع)ة( األول)ى(: يرشب من علبة عصري، ثم يرميها عىل األرض.

املتطوع)ة( الثاين)ة(: تجلس وبيدها قلم، و تثّل أنها تكتب عىل الكريس كلامت وأشعاًرا، 
بحيث تظهر أنها تقوم بإتالف املمتلكات العامة.

املتطوعون/املتطوعات الثالث)ة( والرابع)ة( والخامس)ة(: ال يعجبهم ما يحدث، لِكون 
ا، وال يجوز رمي النُّفايات داخلها، أو تشويه املمتلكات العامة. فيقّرر  الحديقة مكانًا عامًّ
الفاعلة وأُُسَسها، وذلك من  هؤالء مواجهة املواطنني الذين ال يحرتمون مبادئ املواطَنة 

خالل التكلّم معهم ومحاولة إقناعهم بذلك.

مشهد رقم 2:
املتطوع)ة( األول)ى(: يلعب دور رئيس البلديّة.

املتطوعون واملتطوعات الباقون: يلعبون دور مجموعة من الشباب، الذين يسكنون يف 
البلدة وتجمعهم صداقة.

يأيت هؤالء الشابات والشبان بعد تحديد موعد َسلًَفا مع رئيس)ة( البلدية، لالجتامع به 
)ها( والتداول معه)ها(، حتى إْن لزم األمر الضغط عليه)ها(، ليك تقوم البلدية بتأهيل 
ممرّات خاصة، والقيام ببعض األعامل الالزمة، لتسهيل وصول بعض األشخاص إىل األماكن 

العامة رغم إعاقتهم الجسدية.

يكون جواب رئيس )ة( البلدية: أن األشخاص الذين لديهم إعاقة جسدية ال يشكِّلون أكرث 
من 3% من السكان، وال تستطيع البلدية أن ترَصف موازنة كبرية عىل هذا املوضوع.

أرّص الشباب والشابات عىل مطلبهم، وارتكزوا عىل مبدأ الحق يف الوصول إىل الخدمات 
واألماكن العامة لجميع املواطنني من دون استثناء. 

مستند 
نشاط »نحن الدولة«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثالث:  المواطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر تأثيره)ها(  - مستند
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثالث:  المواطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر تأثيره)ها(  - مستند

مشهد رقم 3:
املتطوع)ة( األول)ى(: طالب)ة( يف إحدى الجامعات.

املتطوع)ة( الثاين)ة(: مدير)ة( الجامعة.

املتطوعون واملتطوعات الباقون: زمالء وزميالت الطالب يف الصف.

قّررت إدارة الجامعة ممثَّلًة بشخص مديرها/مديرتها، أن تعاقب أحد الطالب/الطالبات، 
ألنه عرّب عن رأيه السيايس داخل حرم الجامعة، وذلك خالل نقاش مع أحد األساتذة خارج 
إىل  املوضوع  برفع  قام  الرأي،  يوافقه  األستاذ)ة( ال  كان  وملَّا  االسرتاحة.  الصف يف وقت 

اإلدارة، متهاًم الطالب بنرش مبادئ حزبية يف الجامعة.

شخص  لكّل  أن  يعتربون  ألنهم  الطالب)ة(؛  عن  الدفاع  قرروا  والزميالت  الزمالء  بعض 
الحريّة يف التعبري، وأن الدستور يضمن له)ها( ذلك، يف حني أن إدارة الجامعة ال توافقهم 

الرأي، وتعترب أن ذلك ينعكس سلبًا عىل العيش املشرتك، وميكن أن يثري بعض النعرات. 
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املشاركة- املبادرة

شجرة المشاركة 
النشاط الثاني

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: مشاركة الشباب والشابات: أهميتها وآثارها     
عدد املشاركني واملشاركات: 30-20 

الوقت: 55 دقيقة
األدوات الالزمة: لوح قالب وأوراق، أقالم للّوح القاّلب

الهدف املعريف
- يدرك املشاركون واملشاركات أهمية مشاركة الشباب والشابات، وانعكاساتها عىل املجتمع. 

الهدف املهارايت
- يحلّل املشاركون واملشاركات التحديات التي تنعهم من املشاركة الفاعلة يف مجتمعهم. 

- يعّدد املشاركون واملشاركات انعكاسات املشاركة عىل الشباب وعىل املجتمع. 

الهدف القيمي والعميل

- يتبّنى املشاركون واملشاركات تعزيز املبادرة واملشاركة املجتمعيّة.

الخطوات المّتبعة

املشاركة  تحّديات  حول  سؤااًل  املدرب/املدّربة  يطرح  الذهني،  العصف  طريقة  باستخدام 
لتحديات  إثارتهم  خالل  من  وذلك  املدنيّة،  واملشاركة  االنتخابات،  يف  واملشاركة  السياسية، 

واقعية يواجهونها أو تواجه مجتمعاتهم املحلية، ويدّون إجاباتهم عىل اللوح.

التهيئة )٥ دقائق(
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يقسم املدرّب/املدّربة املشاركني واملشاركات إىل أربع مجموعات منفصلة.
•  يرسم املدرّب/املدّربة عىل ورقة لوح قالب شجرة، لها جذور وجذع وأغصان وأوراق. يقول 
خارج  )السور(  أن  يبنّي  املشاركة«.  »شجرة  هي  الشجرة  هذه  إن  واملشاركات  للمشاركني 
الشجرة ميثّل أسباب عدم املشاركة، يف حني ُتثّل األغصان واألوراق انعكاسات املشاركة عىل 

الشباب، وعىل املجتمع املحيّل األوسع )األوراق(.
• يطلب املدرّب/املدّربة من كّل مجموعة:

- رصد أسباب عدم املشاركة )السور(.
- إيجاد حلول ألسباب عدم املشاركة )جذور الشجرة(.

- تعداد انعكاسات املشاركة عىل الشباب )الثامر(.
- تعداد انعكاسات املشاركة عىل املجتمع )األوراق(.

النشاط )٢٠ دقيقة(

بعدها يطلب املدرّب/املدّربة استعراض األفكار مع املجموعة، ويتحّقق من وضوح التمييز 
بني األسباب والنتائج، ويجري التعديالت الالزمة. 

التقويم )٢٥ دقيقة(

معرفة الذات www.alnoor.info / http://furat.alwehda.gov.sy / دليل مهارات الحياة.

المراجع

شجرة املشاركة

المستندات
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثالث:  المواطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر تأثيره)ها(  - مستند

مستند   
نشاط »شجرة المشاركة«

 أسباب عدم
املشاركة

املشاركة

حلول ألسباب عدم املشاركة

انعكاسات املشاركة عىل الشباب

انعكاسات املشاركة عىل املجتمع
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دائرة الهموم – دائرة التأثري

دائرة تأثيري
النشاط الثالث

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: دوائر التأثري والهموم    
عدد املشاركني واملشاركات: 25-20 

الوقت: 45 دقيقة
األدوات الالزمة: رشيط الصق – ورق وأقالم

الهدف املعريف
- يدرك املشاركون واملشاركات أنه كام يف إمكانهم أن يكونوا مؤثِّرين، كذلك يكونون 

متأثرين.
الهدف املهارايت

- مييّز املشاركون واملشاركات بني دوائر التأثري والهموم الخاصة بهم.

الهدف القيمي والعميل

- يتبّنى املشاركون واملشاركات فكرة املبادرة، من أجل التأثري يف قضايا املجتمع وهمومه.

 •  من املهم أن يكون املدرّب/املدّربة قد أعّد عبارات دائرة الهموم سلًَفا.

أمثلة عىل العبارات:

-  زميلك/زميلتك يف العمل/الصف يضجُّ باستمرار؛ ما مينعك من الرتكيز.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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الخطوات المّتبعة

•  يقوم املدرّب/املدّربة برسم دائرتني عىل األرض باستخدام الالصق، بحيث تكون دائرة صغرية 
وسط دائرة أكرب منها. 

•  يقوم املدرّب/املدّربة بوضع عدد من العبارات إىل جانب الدائرة الكبرية )دائرة الهموم(، تعرّب 
عن عدد من الهموم املحتملة يف الحياة بشكل عاّم.

التهيئة )٥ دقائق(

ومن  أنت  معطّل.  البناء  يف  الكهربايئ  واملصعد  السادس،  الطابق  يف  -  تسكن)ين( 

غري  اآلخرون  املوضوع يف حني  يف  تتعانون  البناء،  من  العالية  الطبقات  يف  يسكن 

مكرتثني.

-  يف الحي الذي تسكن)ين( فيه، تتكّدس النفايات، وال تقوم البلدية بجمعها بشكل 

فتنترش  اإلغالق.  محكمة  أكياس  يف  نفاياتهم  يضعون  ال  املواطنني  إن  ثم  منتظم. 

الروائح الكريهة واألوبئة.

-  ترى/تَرين أن قانون االنتخاب يف دولتك غري مناسب، وال ميثّل املواطنني واملواطنات 

حقيقيًّا. تثياًل 

-  ال يستطيع األشخاص ذوو اإلعاقة الوصول إىل الخدمات، بسبب أن وسائل النقل 

غري مهيَّأة لهم.

-  تتعرّض عدد من الالجئات يف بلدي لالتِّجار بالبرش، تحت مسّمى الزواج. 

•  إْن كان هناك وقت، ميكن أن يطلب املدرّب/املدّربة من املشاركني واملشاركات، أن 

رغبوا،  وإْن  تأثريهم.  ودوائر  بهم،  الخاصة  الهموم  دوائر  أبيض  ورق  عىل  يرسموا 

ميكنهم أن يشاركوا زمالءهم اآلخرين، يف تبادل الخربات حول كيفية التعامل معها.
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يقرأ  ثم  املنتصف،  يف  يقف  أن  املتطوعني/املتطوعات  أحد  من  املدرّب/املدّربة  •  يطلب 
املدرّب/املدّربة إحدى العبارات املكتوبة عىل الورق الخاص بدائرة الهموم. مثاًل: غضبْت 

عليك مديرتك ألنك مل تنجز)ي( ما كان مطلوبًا منك يف العمل .. ما رّد فعلك؟
الفعل  رّد  هل  املدرّب/املدّربة:  )ها(  يسأله  املتطّوع/املتطّوعة،  جواب  إىل  االستامع  •  بعد 
ذلك يؤثر بشكل إيجايب يف املوقف، أم قد يزيد الهموم ويسبب ردَّ فعٍل سلبيًّا؟ ثم يفتح 

النقاش أيًضا مع املشاركني واملشاركات اآلخرين حول رّد الفعل.
•  ِبناًء عىل تقويم املدرّب/املدّربة، إْن كانت رّد الفعل إيجابيًّا، يقوم املدرّب/املدّربة بوضع 
الكربى، والصق  الدائرة  باتجاه  الصغرى  الدائرة  من  خارٍج  الصق صغري عىل شكل سهم، 
كلَّام  )ألنه  الصغرى  الدائرة  باتجاه  الكربى  الدائرة  من  نازٍل  آخر عىل شكل سهم،  صغري 

كربت دائرة التأثري، صغرت دائرة الهموم(.
 

يف حال كان رّد الفعل سلبيًّا، يجري وضع الصق عىل شكل سهم خارٍج من الدائرة الكربى، 
والصق آخر عىل شكل سهم نازل من الدائرة الصغرى، دون توضيح الفكرة من هذا الالصق؛ 

ح يف نهاية التمرين، وتكون خالصته. ألنها ستوضَّ

النشاط )٢٠ دقيقة(

دائرة التأثري
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ويسألهم  املُتاح،  الوقت  حسب  ورابــع...  وثالث  ثاٍن  متطّوع)ة(  من  املشاَركة  •  تُطلب 
الالصق  بوضع  ويستمر  املوجودة(،  األخرى  العبارات  )من  أخرى  أسئلة  املدرّب/املدّربة 

حسب ردود فعلهم املختلفة6.

دائرة التأثري

ماذا  ويسألهم:  مقاعدهم،  إىل  العودة  واملشاركات  املشاركني  من  املدرّب/املدّربة  •  يَطلب 

استفدتم من هذا التمرين؟ وماذا يعني ذلك الالصق الخارج من الدائرة، أو الداخل إليها؟

•  يبدأ املدرّب/املدّربة برشح فكرة دائرة التأثري، ودائرة الهموم، بحيث إن ردود فعلنا تجاه 

الهموم املختلفة، إّما أن تُوّسع دائرة تأثرينا، ومن ثم نقلِّل من دائرة الهموم، أو العكس، 

فتزيد من دائرة الهموم، وتقلّل من دائرة تأثرينا. مع الرتكيز عىل أن املبادرات التطوعية 

واملواطَنة الفاعلة، هي جزء أسايس من توسيع دائرة التأثري يف مستوى الفرد، ويف مستوى 

املجتمع والعامل أيًضا.

التقويم )١٥ دقيقة(

6 يستطيع املّدرب/املدّربة إلقاء الضوء، عىل أربعة أنواع من ردود فعل ميكن القيام بها:

• الترصف العدايئ: يف هذه الحالة يكون الطرفان خارَسين.

• الترصف التالعبي: يكون من خالل التالعب بأحاسيس اآلخر. وهذا ال يوصل إىل نتيجة ُمرضية.

•  الترصف الهرويب: أكُون فيه خارًسا، ألين تخلّيت عن حقوقي.

والتعبري  املوضوع،  أو  للحادثة  واملوضوعي  الدقيق  الوصف  املبني عىل  وهو  األطراف،  لكل  األفضل  هو  املتّزن:  •  الترصف 

الواضح، واقرتاح تغيري واقعي، وتوضيح النتائج اإليجابية املمكنة.
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هذا التمرين مستوحى من كتاب ستيفن كويف )العادات السبع لألشخاص األكرث فعالية(، ومن 
ترجمة منظمة مرصيتي مع تعديالت خاصة بهذا الدليل.

المراجع

•  يوّجه املدرّب/املدّربة عدًدا من األسئلة إىل املشاركني واملشاركات:

- ما أهمية أن نعي هذه الدوائر؟ 

- كيف ميكن لذلك أن يؤثر يف عملنا، أو يف دورنا القيادي؟ 

- إن مل يكن لدينا تأثري يف دائرة همومنا، فامذا ميكننا أن نفعل حيال هذا األمر؟ 

عىل  التأثري  دائرة  فيها  تغلَّبَت  الجميع-  فيها  تُشاركوا  أن  -ميكن  أمثلة  أيُّ  لديكم  -  هل 

دائرة الهموم؟

- ما العالقة بني فرادة الشخص وإميانه بذاته، واملواطَنة املفاعلة؟

مبعرفة  تبدأ  والتغيري،  الفعل  يف  قدرة  املواطَنة  أن  موّضًحا،  املدرّب/املدّربة  يختم 
يف  والتغيري  تأثريه،  دائرة  توسيع  يستطيع  بأنه  وإميانه  ولقدراته،  لنفسه  الشخص 

مجتمعه.

الختام )٥ دقائق(
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املشاركة، املبادرة، املعرفة دون تعّمق، االطِّالع، االلتزام.

مثلَّث القدرة الذاتية وُسلَّم 
المشاَركة

النشاط الرابع

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: املشاَركة الفّعالة    
عدد املشاركني واملشاركات: 10 إىل 30 

الوقت: 35 دقيقة
األدوات الالزمة: أوراق مطبوعة سلًفا )املستند(- رشيط 

الصق- أوراق صغرية- لوح قاّلب- أقالم للّوح القاّلب

الهدف املعريف
- يدرك املشارك/املشاركة قدراته الذاتية، ويتعرّف إىل مستويات املشاَركة يف الشأن العاّم. 

الهدف املهارايت
- مييّز املشارك/املشاركة بني املستويات الثالثة: املعرفة دون تعّمق، واالطِّالع، واملشاَركة.

- يحدّد املشارك/املشاركة املستويات والتدرج املنطقي، للوصول إىل املشاركة الحقيقية والفاعلة.

الهدف القيمي والعميل

- يتبّنى املشارك/املشارِكة املشاَركة الفّعالة يف املجال العاّم.

الخطوات المّتبعة

يجري تحضري املثلَّث اآليت عىل اللوح القالب، ويُكتب داخله:
املشاَركة: أعرف ما يكفي ألنتقل إىل العمل.

االطِّالع: أْعرف قلياًل عن هذا املوضوع.
ق: سمعُت سابًقا بهذا املوضوع. املعرفة دون تَعمُّ

 

التهيئة )٥ دقائق(

مستوى املشاركة

مستوى االطِّالع من كََثب

مستوى املعرفة دون تعّمق
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املرحلة األوىل:
يطلب املدرّب/املدّربة من كّل مشارك/مشاركة، أن يرسم عىل ورقته مثلّثًا مؤلًّفا من ثالثة 
مستويات، ثم يفّصل يف املستويات الثالثة موضوًعا يَعنيه شخصيًّا، وذلك عىل طريقة املَثل 

ن فيام يأيت: املدوَّ

النشاط )٢٠ دقيقة(

أنا عضو يف
جمعية بيئية

  أقـرأ مجالت ومقاالت وكتبًا عـن
كيفية تدوير النفايات ومعالجتهـا

 سمعت كثريًا بأن البرش يصدرون الكثري من
النفايات يف املدن

يستطيع املدرّب/املدّربة أن يساعد املشاركني واملشاركات عىل طرح األسئلة اآلتية:
• ماذا سمعتم بهذا املوضوع؟ )أي املوضوع الذي اختاروه(

• ماذا تَْعلمون عن هذا املوضوع؟ 
• ماذا فعلتم شخصيًّا ملعالجة هذا املوضوع؟

ومبا  يفعله،  وما  يعرفه،  مبا  واعيًا  املشارك/املشاركة  يصبح  أن  عىل  الطريقة  هذه  تساعد 
يستطيع تقدميه، ومشاركة اآلخرين فيه.

املرحلة الثانية:
مع  مناقشته  وتجري  عليه،  عمل  الذي  املَثل  واملشاركات  املشاركني  ِمن  يرغب  َمن  يَعرض 

املجموعة، وِمن بعدها يقوم املدرّب/املدّربة بالخالصة النهائيّة.
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املرحلة الثالثة:
اآليت،  لَّم  السُّ واملشاركات  املشاركني  عىل  املدرّب/املدّربة  يوزع 
تدرُّج  عن  للتعبري  املناسبة،  الكلامت  يضعوا  أن  منهم  ويطلب 

املشاركة يف الشأن العاّم.
لّم عىل األرض برشيط الصق، ووضع الكلامت عىل  ميكن رسم السُّ

أوراق صغرية داخل السلّم. 

التقويم )٥ دقائق(

الختام )١٠ دقائق(

• رسم املثلث
• رسم السلم الفارغ
• رسم السلم الكامل

المستندات

أنا رشيك

أنا مبادر

أنا ملتزم

أنا منتٍم

أنا َمعنّي

أنا مطّلع

يَعرض َمن يرغب ِمن املشاركني واملشاركات املَثل الذي 
عمل عليه، وتجري مناقشته مع املجموعة، وِمن بعدها 
توزيع  بعد  النهائية،  بالخالصة  املدرّب/املدّربة  يقوم 

ُسلَّم الرشاكة اآليت:
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثالث:  المواطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر تأثيره)ها(  - مستند ١

مستند  ١ 

نشاط »مثلث القدرة الذاتية 
وسلم المشاركة«
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مستند  ٢

نشاط »مثلث القدرة الذاتية 
وسلم المشاركة«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثالث:  المواطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر تأثيره)ها(  - مستند ٢
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثالث:  المواطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر تأثيره)ها(  - مستند ٣

مستند  ٣ 

نشاط »مثلث القدرة الذاتية 
وسلم المشاركة«

أنا رشيك

أنا مبادر

أنا ملتزم

أنا منتٍم

أنا َمعنّي

انا مطّلع
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الرشاكة، الهدف املشرتك، التحديات، املبادرة، الثقة، االلتزام، التواصل، اتخاذ القرار.

حادث على سطح القمر
النشاط الخامس

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: الرشاكة والثقة    
عدد املشاركني واملشاركات: 20 – 25 

الوقت: 45 دقيقة
األدوات الالزمة: أوراق مطبوعة سلًفا )األوراق املرفقة(

الهدف املعريف
- يدرك املشارك/املشاركة قدراته الذاتية، ويفهم أهمية الرشاكة يف مجتمعات متنوعة. 

الهدف املهارايت
-  يتفّهم املشارك/املشاركة الصعوبات التي تواجه الرشاكة الحقيقية والفاعلة، وأهمية 

التنوع واآلراء املختلفة لتحقيق الهدف.

الهدف القيمي والعميل

- يتبّنى املشارك/املشاركة مبدأ التواصل وتوزيع املسؤوليات، وتفعيل الرشاكة املتوازنة.
- يلتزم املشارك/املشاركة مبدأ الثقة يف الرشاكة يف العمل للخري العاّم.

الخطوات المّتبعة

م املدرّب/املدّربة ملحة صغرية إىل أهمية الرشاكة، وكيفية العمل عىل تطويرها، من خالل  يقدِّ
بناء الثقة والتفاعل مع اآلخرين وتقدير دورهم.

التهيئة )٥ دقائق(
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املرحلة األوىل:

يوزع املدرّب/املدّربة عىل املشاركني واملشاركات »الئحة األغراض الرضورية« املرفقة )ملحق 1(

املرحلة الثانية:

الخاص،  ترتيبه  لتحديد  دقائق   10 يأخذ  أن  مشارك/مشاركة  كل  من  املدرّب/املدّربة  يطلب 

وتسجيل الخيارات يف العمود األمين )الرتتيب الشخيص- ملحق 1(.

املرحلة الثالثة:

مبناقشة  يقومون  أشخاص،  إىل مجموعات من 4-3  الكبرية  املجموعة  املدرّب/املدّربة  يقّسم 

بتسجيل  ويقومون  للفريق،  الجامعية  األفكار  أساس  عىل  ترتيبها  وصقل  الفردية،  خياراتهم 

تصنيفات املجموعة يف العمود الثاين )الرتتيب الجامعي(.

املرحلة الرابعة:

ناسا  واملهندسني يف  العلامء  فريق  بحسب  الصحيحة،  اإلجابات  بعرض  املدرّب/املدّربة  يقوم 

د النتيجة. )امللحق رقم 2(، ثم تُقاَرن اإلجابات الفردية والجامعية باإلجابات الصحيحة، وتُحدَّ

املرحلة الخامسة:

لكّل عنرص: قُم بحساب فارق عدد النقاط، بني ترتيب املجموعة وترتيب الناسا، وقم بتسجيل 

النتيجة يف الخانة املناسبة. تجاَهل االختالفات )زائد أو ناقص(. فكلام انخفض املجموع، كان 

ذلك أفضل.

املرحلة السادسة:

يقوم املدرّب/املدّربة مبناقشة النتائج مع املجموعات، ويجري الرتكيز بشكل أسايس عىل آلية 

اتخاذ القرار )بالتصويت أو بالتوافق(، ثم يناقشون أهمية الرشاكة يف العمل وتحمل املسؤولية.

النشاط )٣٠ دقيقة(
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المراجع

ثالثة ملحقات مرفقة

المستندات

مبدأ  ِضمن  الرشاكة،  مبفهوم  عليه  العمل  جرى  ما  بربط  املدرّب/املدّربة  يقوم 
الفقرة  يف  الواردة  األساسية  املفاهيم  وتأكيد  للتنوع،  والحاضنة  الفاعلة  املواطَنة 
التمرين-  الرضوري –خالل  من  كان  أنه  الرتكيز عىل  مع  الرشاكة،  النظرية حول 
العمل برشاكة فعلية؛ ألن حياتهم مهّددة. وهنا أهمية الرشاكة ورضورتها، عندما 
التذكري  يجري  ثم  أيًضا.  بالرشكاء  الثقة  وأهميّة  ما،  مبوضوع  َمعنيِّني  فعاًل  نكون 
وهذا  املجموعة.  حساب  من  أفضل  فيها  الفرد  حساب  كان  حاالت،  هناك  بأن 
ينمُّ عىل  الفرد وهّمشته. وهذا ال  تأخذ بوجهة نظر هذا  املجموعة مل  أن  يعني 
رشاكة حقيقية؛ إذ إن الرشاكة تقوم عىل األخذ بوجهة نظر الجميع، والتوّصل بعد 

الحوار إىل قرارات مشرتكة.

الختام )١٠ دقائق(
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األغراض الرضورية

أنتم »رّواد فضاء«. عربتكم الفضائية تعرّضت لحادث خالل جولة استكشاف عىل سطح القمر؛ ما 
ر العربة بشكل كبري. أنتم تبعدون اآلن تقريبًا 350 كلم عن املركبة األّم، املوجودة يف  أّدى إىل ترضُّ

وسط الجهة املضاءة من القمر. الحادث أّدى إىل تلف كّل يشء، ومل يبَق غري 15 غرًضا.

مهّمتكم اآلن هي اختيار األغراض املهّمة، التي تسمح لكم بالوصول إىل املركبة األم. عليكم ترتيب 
الـ15 غرًضا من حيث األهّمية واألولويّة، بحيث تضعون الرقم 1 أمام الغرض األهّم، و الرقم 15 أمام 

الغرض األقّل أهميّة.

الرتتيب الجامعيالرتتيب الشخيص

علبة أعواد ثقاب "كربيت"

طعام مركّز

حبل من النيلون طوله 50م

مظلة هبوط

وحدة تسخني محمولة، تعمل عىل الطاقة الشمسية

مسدسان عيار 45

كرتونة حليب مجفف

قنِّينتا أوكسيجني سائل 

خريطة النجوم كام تراها من سطح القمر

َمركب نجاة ذايتّ النفخ

بوصلة مغناطيسية

خمسة غالونات من املاء

حقيبة إسعافات أّوليّة تحتوي عىل ُحَقن تحت الجلد

أنوار لإلشارة

جهاز راديو السليك يعمل عىل الطاقة الشمسية 

)متوسطة املدى(

ملحق  ١

نشاط »حادث على سطح القمر«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثالث:  المواطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر تأثيره)ها(  - ملحق ١
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الثالث:  المواطن)ة( الفاعل)ة( ودوائر تأثيره)ها(  - ملحق ٢

NASAاملربراألغراض

15ال يوجد أوكسيجني عىل سطح القمرعلبة أعواد ثقاب "كربيت"

4رضوري للطاقةطعام مركّز

مهم للتسلق أو مساعدة األفراد حبل من النيلون طوله 50م

لبعضهم بعًضا

6

8للحامية من أشعة الشمسمظلة هبوط

وحدة تسخني محمولة، تعمل عىل 

الطاقة الشمسية

13ليست رضورية، ال حاجة إىل التسخني

11قد يفيدان للدفع الذايتمسدسان عيار 45

حجمها أكرب من الطعام املركز وأقلُّ كرتونة حليب مجفف

أهمية 

12

1ال ميكن البقاء من دون األوكسيجنيِقنِّينتا أوكسيجني سائل 

خريطة النجوم كام تراها من سطح 

القمر

3رضورية ملعرفة االتجاهات

ممكن أن يفيد يف التقدم من خالل َمركب نجاة ذايت النفخ

ضغط الغاز يف داخله 

9

ال يوجد حقل مغناطييس عىل سطح بوصلة مغناطيسية

القمر

14

2رضورية خاصة ملنع الجفافخمسة غالونات من املاء

حقيبة إسعافات أولية تحتوي عىل ُحقن 

تحت الجلد

7رضورية يف حالة الحوادث أو املرض

10مفيدة إلرسال إشارةأنوار لإلشارة

جهاز راديو السليك يعمل عىل الطاقة 

الشمسية )متوسطة املدى(

للتواصل مع املركبة األساسية عند 

االقرتاب

5

ملحق  ٢

نشاط »حادث على سطح القمر«
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الفصل الرابع:
الَعقد االجتماعي والمجال العاّم

منذ بدء التاريخ كان الُحكم يأخذ رشعيّته، عرب واحدة أو أكرث من الوسائل 
الثالث اآلتية: القّوة والتفّوق العسكري، والحكم باسم تكليف إلهي، والوراثة. 
وانحرص التنظيم السيايس يف الحاكم، وفيام تّكن من إخضاعه من أراٍض وثروات 
وبرش. ومل يكن من رابط بني البرش يف دولة ما، سوى خضوعهم للحاكم نفسه. 
لقد شّكلت أثينا واملدن اإلغريقية يف القرن الخامس قبل املسيح استثناًء، وأنتجت 
األفكار  مع  حصل  فقد  األسايس،  التقّدم  أما  للحكم.  دميقراطية  شبه  مقاربات 
الفلسفيّة يف عرص األنوار )القرنني السادس عرش والسابع عرش(، التي بُنيت عىل 
التطورات  مع  وترافَقت  واإلنسانية،  الروحية  والقيم  القدمية  العصور  فلسفات 
م التعليم وانتشاره وتوفريه للجميع.  واالكتشافات العلمية واخرتاع الطباعة، وتَقدُّ
أَّسست هذه األفكار لرتسيخ مبادئ حّرية اإلنسان، وعدم خضوعه لسلطة إنسان 
آخر تحت أّي من الوسائل السابق ذكرها، ولتطوير فكرة الدميقراطية، أْي »ُحكم 

الشعب«، مبعنى أن »الشعب -ال الوراثة وال القوة- هو مصدر السلطة«. 

إاّل أّن هذه األفكار واملبادئ الفلسفيّة مل تطبّق إال يف أواخر القرن الثامن 
عرش، بعد تراكم عىل مدى عقود، مع الثورتني األمريكية والفرنسية، اللتني أنتجتا 
أول نظامني »دميقراطيَّني« باملعنى الحديث، وبَلْورَتا مفهوم املواطَنة. ومع اختالف 
النظاَمني يف الكثري من األمور، وفشلهام يف أمور أخرى، فإّن الجوهر الذي ميكن 
البناء عليه، واألساس الفلسفي، هو أن الدولة تتكّون من أرض وشعب وسلطة. 

¦  األرض تتحّدد عند تأسيس الدولة، وتُحفظ عرب اعرتاف الجريان واملنظومة 
الدولية بها. 

األرض،  هذه  حدود  يف  يعيشون  الذين  املواطنني  من  يتألّف  ¦  الشعب 
وتحت  األرض،  هذه  عىل  مًعا  العيش  برغبة  ببعض  بعضهم  ويرتبطون 

هذه السلطة التي يكون مصدرها الشعب. 
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األمور  وإدارة  العاّمة،  الحياة  تنظيم  إىل  الحاجة  من  السلطة  •  نشأْت 
املشرتكة.

أ- نظرّية الَعقد االجتماعي 

ظّل موضوع السلطة السياسيّة مثار خالٍف حادٍّ بني الـمفكِّرين والفالسفة. 
هوبز  توماس  التوايل:  عىل  وهم  االجتامعي،  العقد  بفالسفة  يُعرف  ما  فظهر 
 ،)1704-1632( John Locke وجون لوك ،)1588-1679( Thomas Hobbes

  .)1778-1712( Jean-Jacques Rousseau وجان جاك روسو

تنتمي فكرة العقد االجتامعي إىل حقل الفلسفة السياسيّة، باعتبارها مبحثًا 
السلطة  يف  التفكري  كان  أن  بعد  واالجتامعيّة،  اإلنسانيّة  العلوم  مباحث  من 
الحّق  نظرية  من  مصدره  سابًقا  يستقي  الحاكم،  وسلطات  والدولة  السياسيّة 
اإللهي، باعتبار أن الحاكم يستمد سلطته من السامء، وأن ال مـجال ألّي شكل 

من أشكال الرقابة أو الـمحاسبة عىل سلطاته الواسعة.

انطلق فالسفة العقد االجتامعي من فكرة أن الناس يعيشون حالة الطبيعة، 
أْي يف وضع ما قبل الدولة، الذي يتّسم بانتفاء مظاهر الدولة واالجتامع يف ظل 
سلطة الحاكم، الذي يعلو وال يُعىل عىل سلطاته. لكن الناس انتقلوا من وضع 
وجون  هوبز،  توماس  اختلف  وقد  االجتامعي.  الَعقد  وضع  إىل  الطبيعة  حالة 

لوك، وجان جاك روسو، يف ِسـامت حالة الطبيعة وعنارص العقد االجتامعي.

1-توماس هوبز

ينطلق الفيلسوف اإلنجليزي توماس هوبز، من فرضيّة أن الناس عاشوا يف 
مرحلة حالة الطبيعة، التي تـميّزت بالخصائص اآلتية:

. ¦  حالة رشٍّ

¦  حرْب الكّل ضد الكّل.
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¦  اإلنسان فيها ذئب، مع أخيه اإلنسان.

¦  رشيعة الغاب.

¦  ال أحد يأمن عىل نفسه أو عىل مـمتلكاته.

لذا، ويف وضعية غياب األمن هذه، اجتمع الناس من أجل إيجاد مخرٍج لهذا 
الوضع، فأبرموا عقًدا نشأت بـموجبه السلطة السياسية. لكن، ما مضمون هذا 

الَعقد؟

وأن  واملحكوم،  الحاكم  هام:  طرفاه  العقد  هذا  أن  هوبز  توماس  يَفرتُض 
الحاكم  توفري  مقابل  والصالحيّات،  السلطات  كّل  عن  للحاكم  تَنازل  الـمحكوم 
للناس أْمَنهم عىل أنفسهم وممتلكاتهم. وِمن ثَّم فإن الحاكم يوَجد خارج أيِّ نوع 
من أنواع الـمحاسبة. وتأسيًسا عليه، فإّن هذا التفسري لفلسفة العقد االجتامعي 

من طرف توماس هوبز، هو الذي منح  امللكيّات الـمطلقة رشعيّتها.

2- جون لوك

عىل خالف توماس هوبز، الذي ينطلق من أن حالة الطبيعة كلّها رش، فإّن 
جون لوك يعترب أن اإلنسان خرّي بطبعه وميّال إىل فعل الخري، وأن حالة الطبيعة 
الطبيعيّة  بحقوقهم  فيها  يتمتعون  سواسية،  فيها  والناس  ِطيبة،  حالة  كانت 
باعتبارهم برَشًا، مثل الحرية والحّق يف الـِملكيّة. لكّن تفكريهم يف إبرام عقد، 
جاء يف سياق تحسني ظروف عيشهم، تطلًّعا لألفضل واألحسن. لكن، ما طبيعة 

العقد االجتامعي من وجهة نظر جون لوك؟

بُـِنـَي عىل منطق  إذا كان توماس هوبز، ينطلق من أن العقد االجتامعي 
الناس  تنازل  أن  من  ينطلق  لوك  جون  فإّن  كاماًل،  تنازاًل  للحاكم  الناس  تنازل 
للحاكم، هو تنازل مرشوط عىل قاعدة حفظ حقوق الناس وحريّاتهم، وأّن أّي 
إخالل مبضمون هذا العقد يستوجب الثورة عىل الحاكم، ويصبح الـمحكوم يف 

ه غري ُملزِم له. ِحــلٍّ من هذا العقد، ويَعدُّ
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3- جان جاك روسو

يتفق الفيلسوف الفرنيس جان جاك روسو مع اإلنجليزي جون لوك، يف أن 
حالة الطبيعة هي حالة خرْي وِطيبة، وأّن الناس أحراٌر. ويضيف جان جاك روسو، 
أّن الخوف ظهر مع حالة الـمدنيّة، من منطلق استحالة أن يظهر الرّش يف حالة 

الطبيعة، كام قال بذلك توماس هوبز.

طرفاه  االجتامعي  العقد  أن  يَعتربان  لوك،  وجون  هوبز  توماس  كان  إذا 
الحاكم والـمحكوم، فإن جان جاك روسو يختلف معهام يف ذلك، معتربًا أن العقد 
االجتامعي عقٌد تَنازل بـمقتضاه الناس عن حقوقهم الطبيعيّة، ملصلحة الكّل أو 
اإلرادة العامة، التي هي مجموع إرادات األفراد. ومن هنا ظهر مبدأ السيادة 

العاّمة، مبا يجعل من الشعب َمصدًرا للسيادة، وأساًسا للسلطة ورشعيّتها.

»إذا استبعدنا من امليثاق االجتامعي ما ليس من جوهره، فسنجد أنه يتقلص 

إىل العبارات اآلتية: »يسهم كّل مّنا يف املجتمع بشخصه وبكل قدرته تحت إدارة 

اإلرادة العاّمة العليا، ونلتقي عىل شكل هيئة كّل عضو كجزء ال يتجزأ من الكل«

»إن ما يفقده اإلنسان بالعقد االجتامعي هو حريته الطبيعية، وحقٌّ المحدود 

يف كلِّ ما يغريه ويستطيع بلوغه؛ أما ما يكسبه، فهو الحريّة املدنيّة وملكية كل ما 

يف حيازته. وحتى ال نخطئ يف هذه التعويضات يجب أن نيّز الحريّة الطبيعية، 

التي ليس لها من حدود سوى قوى الفرد، عن الحريّة املدنيّة التي تكون محدودة 

أو حقِّ  للقّوة  نتيجٍة  ليست سوى  التي  الحيازة  بني  نفرّق  وأن  العاّمة،  باإلرادة 

املستويل األول، وامللكيّة التي ال ميكن أن تُبنى إاّل عىل سند إيجايب.

الحرية  املدنيّة،  الحالة  يف  املكتَسب  عىل  تقّدم،  ما  إىل  نضيف  أن  ميكننا 

املعنويّة التي وحدها تجعل من اإلنسان سيّد نفسه حقيقة«.

د.ت. القلم.  دار  بريوت،  قرقوط،  ذوقان  ترجمة  االجتامعي.  العقد  يف  روسو:  جاك   جان 

 )ص. 56-55-50( 
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لطات ب- دور السُّ

تتألّف السلطة املنبثقة من العقد االجتامعي، بداية من انتخاب املواطنني 
ما  أو  التمثييل،  املجلس  باسمهم يف  القرارات  بأخذ  الذين سيقومون  ملمثّليهم 
يسمى مجلس النواب. يُعترب مجلس النواب هو السلطة الترشيعيّة، التي تسّن 
القوانني باسم الشعب لتنظيم املجتمع. ولكنَّ لهذا املجلس أيًضا دوَرين أساسيَّني 
آخَرين، وهام دوٌر انتخايب ودور رَقايب، يسهم من خاللهام يف تشكيل السطات 
تشكيل  البلدان  بعض  ويف  التنفيذية،  للسلطة  الثقة  منح  أو  )انتخاب  األخرى 

القضاء األعىل(، ويف مراقبة عملها، وِمن ثَّم محاسبتها. 

يف املقابل، تتشّكل السلطة التنفيذيّة عادة من رئيس)ة( الدولة والحكومة، 
وتقوم بتنفيذ القوانني واألحكام العامة، وبإدارة الدولة واملرافق العاّمة، وتسيري 
لطَة التنفيذيّة  الشؤون العاّمة بحسب القوانني. أيًضا تُعطي الكثرُي من الدساتري السُّ
انتخابه يف حاالت معيّنة، واملشاركة يف  الربملان من أجل إعادة  قدرًة عىل حّل 

اقرتاح القوانني الجديدة والتعديالت الدستورية. 

أّما السلطة القضائيّة، فهي التي تتحّقق من تطبيَق الدستور والقوانني، والتي 
بقدارت  تتمتّع  أن  القضائيّة  السلطة  عىل  السبب،  لهذا  بها.  يُخّل  َمن  تعاقب 
من  ومحاسبة  الدور،  بهذا  للقيام  السلطات،  سائر  عن  تاّمة  واستقاللية  كافية 
يخالف القوانني، أِمَن املواطنني كان أْم يف موقع السلطة. وعليه، ينبغي أن يَحكم 
العالقَة بني السلطات الثالث مبدأُ فصل )استقاللية( السلطات عن بعضها بعًضا 
 checks & ومبدأ التوازن والرَّقابة املتبادلة فيام بينها separation of powers

balances، يك يستقيم عملها وتكون الدميقراطيّة فّعالة.

)َمصدر  الشعب  مع  هو/هي  الذي  املواطن/املواطنة  عىل  املقابل،  يف 
السيادة وكّل السلطات، وَمصدر قّوتها من خالل العقد االجتامعي(، أن يستمر/

تستمّر يف لعب دوره)ها( بعد تشكيل السلطات، يف مراقبة عملها ومحاسبتها. 
أيًضا ميكن أن ينتظم املواطنون األفراد يف مجموعات ضغط )أحزاب، نقابات، 
جمعيات، منظامت(، تتشارك فيها األهداف وتتضافر من خاللها الجهود، عرْب 
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عىل  حتى  واملحاسبة،  التأثري  عىل  قدرتهم  وزيادة  وتنظيمهم  املواطنني  جمع 
املساهمة يف تأمني البدائل.

يبقى جوهر وجود السلطة، واملعيار األسايس لصّحتها، هو مدى تحقيقها 
لكرامة اإلنسان وحريّته وحقوقه. فحقوق اإلنسان -كّل إنسان- يجب أن تُصان 
هذا  يف  ًها  ُموجَّ السلطة  عمل  يكون  أن  ويجب  واألنظمة،  القوانني  خالل  من 
اإلطار. لذلك، ال يجوز ألي سلطة -وعلّة وجودها خدمة املواطن اإلنسان- أن 
أيًضا  والرفاهية(.  والنظام  األمن  )تأمني  بواجباتها  القيام  بحّجة  تنتهك حقوقه، 
ينبغي أن تعكس  املواطنني، والتي  لتنظيم حياة  التي توضع  للقوانني  ال يجوز 
االنتهاك،  ما وقع هذا  فإذا  منهم.  فئة  أو حقوق  تَنتهك حقوقهم  أن  إرادتهم، 
تُصبح السلطة جائرة وتسقط عنها مرشوعيّتها وسيادتها التي مصدرها الشعب. 
ويصبح من املتوقّع أن يتحرّك املواطنون دفاًعا عن أغىل ما لديهم )أي كرامتهم 

وحقوقهم وحريّتهم(، يف وجه أيِّ ظُلم أو نظام ظامل.

ج- الصالح العاّم

يُعترب الصالح العاّم أساس االجتامع اإلنساين، من خالل اعتبار سالمة املجتمع 
ووحدته ورقيِّه، رشطًا لتحقيق الخري الشخيص؛ ما يقتيض االلتزام واملشاركة يف 
الحياة  تنمية  الجهود عىل  وتَضافُر  والجامعات،  األفراد  لجميع  الحقوق  ضامن 
واملادية، خدمًة  املعنوية  املشرتكة  املوارد  واستعامل  السليم،  وتطويرها  العامة 

للجميع، وبهدف نجاح األفراد وتأمني مصالحهم1.

واختالف  املواطنني  د  تعدُّ مع  للمواطَنة،  فضاًء  العاّم  الـمجال  كان  إذا 
الـمصلحة  معنى  يرادف  )الذي  العاّم  الصالح  فإن  الثقافيّة،  انتامءاتهم 
ديناميّة  وأساس  األساسيّة،  دعامئه  إحدى  يُعترب  العاّم(،  والخري  العامة 
تحقيق  إّن  لذلك،  الخاصة.  النتامءاتهم  العابرة  ووحدتهم  املواطنني  ائتالف 

1 دليل املدربني عىل املواطنة الحاضنة للتنوع يف لبنان، إرشاف فادي ضو، )بريوت، مؤسسة أديان، 2014(، ص 85.
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الضامنة  هو  كُكّل،  للمجتمع  وازدهار  استقرار  من  فيه  مبا  العاّم  الصالح 
والعدالة  االقتصادي  النمو  قواعد  عىل  للمواطنني،  الخاصة  املصالح  لتحقيق 

اإلنسان.  وحقوق  االجتامعية 

إّن السعي إىل تحقيق الصالح العاّم، يُْسِهُم إًذا يف تحقيق خري األفراد من 
َفـَق  الناحية االجتامعية، ويعّزز فرص تحقيق مصالحهم الخاصة2. وألجل ذلك، اتَـّ
العقل البرشي عىل مؤّسسة الدولة يف إطار فلسفة العقد االجتامعي، التي تعرّب 
يف هذا السياق عن مصلحة الجميع يف الخدمات أو يف املؤسسات العامة، سواء 
لألجيال الحارضة أو املقِبلة. ثم إّن غاية كلٍّ من القوانني واملؤّسسات الحكومية 
واملجتمع املدين، تكمن يف تحقيق املصلحة العاّمة التي يتوّخاها املجتمع، والتي 

تشمل بـجوهرها العدالة واالستقرار االجتامعي والتطّور3.

التي تستهدف  السياسات،  العاّم مبسألة وضع  الصالح  أيًضا مفهوم  يرتبط 
مصلحة عموم الناس. ألجل ذلك، يتعيّـن التمييز بني فكرة »اإلحسان« الفردية، 
التمييز  بّد من  أيًضا ال  املدنيّة والجامعيّة.  العاّم«،  العاّم والخري  »النفع  وفكرة 
بني املصلحة الفرديّة والفئويّة، واملصلحة العاّمة التي تشمل الجميع من دون 

استثناٍء أو تييٍز عىل أساس اللون أو الجنس أو الدين... إلخ4.

املفاهيم  من  مجموعة  أمام  نكون  العاّم،  بالصالح  العاّم  املجال  عالقة  يف 
املرتابطة بعضها ببعٍض. ويف هذا الصدد ميكن استحضار ما يأيت:

 الشأن العاّم: هو املجال الذي تتقاطع فيه مصالح األفراد تكاماًل وتناقًضا، 
حيث تُنظَّم هذه املصالح عرب القوانني واملؤسسات التي تعمل عىل تحقيق 

القرارات املشرتكة، التي تعرّب عن اإلرادة الشعبيّة ومصالحها العامة5.

2 دليل املدربني عىل املواطنة الحاضنة للتنوع يف لبنان، مرجع سابق، ص 87.

3 الدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنوع الثقايف، مرجع سابق، ص 224.

4 الدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنوع الثقايف، مرجع سابق، 62

5 دليل املدربني عىل املواطنة الحاضنة للتنوع يف لبنان، مرجع سابق، ص 86.
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انتامءاتهم،  اختالف  عىل  املواطنني  بني  الجامعة  الحياة  هو  مًعا:   العيش 
املشرتكة،  واملسؤولية  والوحدة،  والتضامن  االجتامعي  الرتابط  أساس  عىل 
واحرتام االختالف، واستثامر التنّوع لِـام فيه من غًنى متبادل ورقي إنساين 
اإلرادي  البعد  عىل  للتشديد  مًعا«  »العيش  عبارة  وتُستعمل  واجتامعي. 
والدينامييك للعيش املشرتك، الذي ال يقترص عىل توصيف الواقع وحسب، 
تجاه  واملبادرة  االنفتاح  روح  عىل  مبنّي  ملنهج  والتزاًما  فعاًل  يقتيض  بل 

اآلخر، والرشاكة معه6.

د- الـمجال العاّم

الفيلسوف  الحديث،  مبعناه  وأبعاده  ماهيّتَه  بنّي  مفهوم  العاّم  الـمجال 
 :1962 سنة  الصادر  كتابه  Jürgen Habermas، يف  هابرماس  يورغن  األلـامين 
»الفضاء العمومي: أركيولوجية العمومية كبُعد مؤّسس للمجتمع البورجوازي«، 
اجتامع  نـمط  أي  السيايس،  الـمستوى  ثالثة مستويات:  إىل  لديه  يـحيل  حيث 
ألنه  االجتامعي،  والـمستوى  لشؤونهم؛  تنظيمهم  وكيفية  الـمدينة  يف  األفراد 
يـمثّل مسًحا لكّل البنـى االجتامعية من جهة مكوناتها ووظائفها وكيفية تفاعل 
عنارصها؛ والـمستوى االقتصادي، ألّن الفضاء العمومي هو أيًضا مجاٌل لتبادل 

السلع والبضائع، ويشمل مختلف عالقات اإلنتاج والتبادل7.

العاّم، ُوصواًل  الـمجال  أشكاٌل متنوعة من صيغ  اإلنسانية  مـرَّت عىل  لقد 
الـمجال العاّم  التكنولوجيّة. ويتميّز  الثورة  الـمجال العاّم االفرتايض يف ظل  إىل 
عن الـمجال الخاص بالعديد من الخصائص واملميزات، ويطرح بشدة إشكاليّة 

حضور الرموز الدينيّة والثقافيّة، وتدبري هذا الحضور بشكل تعّددي.

6 الدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنوع الثقايف، مرجع سابق، ص 220.

7  رشيد العلوي، الفضاء العمومي من هابرماس إىل نانيس فريزر، )الرباط، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، 2014(، 

ص 9. منشور يف املوقع اإللكرتوين للمؤسسة، انظر الرابط:

 http://mominoun.com/pdf1545/11-2014/e02a2d35592087784350.pdf
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عىل مستوى التشكّل: من األغورا إىل املجال العاّم

تُعترب »األغورا« أحد أشكال التنظيم اإلنساين القديـمة والـمبّكرة، لِـام يُعرف 
اليوم بالـمجال العاّم. كان ذلك يف أثينا، مركز اليونان القدمية منذ سنة 406 قبل 
امليالد. وهي ساحة لتبادل النقاش والحديث يف مواضيع ذات صلة بالحياة اليومية، 
خصوًصا ما يرتبط بالتجارة والـمعامالت، وبشكل أسايس القضايا الخاصة بالشأن 
العاّم، يف مستوياتها السياسية واالجتامعية والثقافية. وقد اعترُبت »األغورا« مهد 
الدميقراطية يف ذلك الوقت، وتطّورت خالل العرص الحديث يف أشكال متعّددة 

للتداول والنقاش العمومي.

َعرفت  ُملهمة،  إنسانيّة  تجربة  باعتبارها  األغورا،  ساحة  تجربة  جانب  إىل 
لكّنها  والحوار،  النقاش  فضاءات  من  أشكااًل  واألمازيغيّة  العربيّة  املجتمعات 
مضمونها  لكن  التسميات،  تعّددت  وقد  االستعامرية.  الفرتة  خالل  تالشت 
العشرية  العمومي ظل واحًدا. فأحيانًا تأخذ اسم »مـجلس  بالنقاش  الـمـرتبط 
أو القبيلة«، أو اسم »لَـْجاَمَعْت«، خصوًصا يف دول شامل إفريقيا، حيث تحرض 
املتعّددة، عىل  »لـَْجاَمَعْت« يف صيغها  األمازيغية بشكل مكثّف. وتُحيل  اللغة 
مجلٍس مصّغر ينعقد يف مجال مفتوح يف القرية، ويكون فضاًء للتداول يف شأن 
القبيلة، واتخاذ الرأي والقرار املناسبَني بشأن الـمسائل االقتصادية واالجتامعية 

والسياسية، سواًء محلّيًّا، أو يف العالقة بالسلطة املركزية.

يف أوروبا ارتبطت تجربة الصالونات الفكرية واألدبية، التي عرفتها العديد 
من العواصم واملدن األوروبية )باريس، لندن، البندقية، وغريها(، بعرص النهضة، 
حيث شّكلت فرصًة للقاء بني األدباء والـمفّكرين والفّنانني والشعراء. ومنذ ذلك 
لتبادل  عاّم  فضاٍء  البيوت، شكل  بعض  صالونات  أو  الـمقاهي  أخذت  الوقت، 
الرأي حول مستجّدات الحياة السياسية واألدبية، وتَولَّد من هذه التجربة العديد 

من التيارات الفكرية واألدبية.

باملعنى  ا  عامًّ مجااًل  التقليدي  العاّم  املجال  يكن  مل  ذلك،  عىل  تأسيًسا 
« )مجلس العشرية أو امليعاد أو  -خصويصٌّ الحديث، بقْدر ما هو مـجال »عامٌّ
املسجد والبيعة مثاًل، حيث يُفتح املجال ألبناء الدم الواحد أو الدين الواحد 
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من دون سواهم(. لذلك، فإن ِمن متطلّبات املواطَنة اليوم، إعادة بناء املفهوم 
وفق سياق االنفتاح غري املرشوط لهذا الفضاء، أْي مبدأ االنفتاح عىل مشاركة 
الجميع يف هذا اإلطار املفتوح والجامع8. فال معنـى للفضاء العاّم، ما لـم يكن 
الحوار  عىل  املبني  الدميقراطي  السيايس  وللفعل  الـمواطنة،  لـمامرسة  مجااًل 

وتبادل اآلراء9. 

لجامعته  كممثّل  وليس  الشخيص،  باسمه  العاّم  الفضاء  إىل  الفرد  يحرض 
الخاصة )اإلثنية أو الدينية مثاًل(؛ إذ هذا الفضاء هو مساحة محايدة وعابرة 
التي  العاّم  الشأن  قضايا  حول  العاّم،  الرأي  فيها  يتشّكل  الخاصة،  لالنتامءات 
تهّم كل املواطنني بسائر انتامءاتهم. هذا ال يعني أنّه عىل املواطن أن يتخىّل 
عن انتامءاته الخاصة، أو عليه إخفاؤها يف املجال العاّم. فهي جزء منه ومن 
شخصيّته. لكن مامرسة املواطنة يف املجال العاّم، تُقّدم له فرصة التواصل مع 
اآلخرين وبناء التحالفات وتشكيل الرأي العاّم عىل قاعدة الصالح العاّم، الذي 
هو بدوره ذو أبعاد إنسانيّة واجتامعيّة شاملة، تتخطّى خصوصيّات الجامعات 
واستثامره  الثقايف  التنّوع  إدارة  قضيّة  أن  املالحظة،  مع  الطائفية.  أو  اإلثنية 
جزًءا  وتصبح  العاّم،  املجال  عىل  أحيانًا  تنسحب  قد  الوطني،  املستوى  عىل 
آمنة  أن يكون مساحة  العاّم  للمجال  الحالة، ميكن  العاّم. وبهذه  الصالح  من 
احرتامها،  تأمني  وكيفيّة  الجامعات  بعض  بخصوصيّة  ترتبط  مسائل  ملناقشة 
املتعلّقة  املسائل  فمناقشة  ذاتها.  عن  الثقايف  للتعبري  لها  صة  املخصَّ واملساحة 
مثل:  رضوري،  وأحيانًا  طبيعي  أمر  العاّم،  املجال  ِضمن  الثقافية  بالتعددية 
تعليم لغة محلِّيّة يف املدارس، أو قوانني بناء دور العبادة، أو تنظيم املظاهر 

الدينية يف املجال العاّم... إلخ. 

8 الدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنوع الثقايف، إرشاف نايال طبارة، مرجع سابق، ص 60.

9 رشيد العلوي، الفضاء العمومي من هابرماس..، مرجع سابق، ص 10.
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فضاء للنقاش الحّر والعقالين.  .9

من الـمجال العاّم إىل املجال العاّم االفرتايض

الَقبَليّة  تَبلْور مفهوم املجال العاّم من ساحة األغورا، مروًرا بصيغ التداول 
يف فرتة ما قبل الدولة، كام عرفتها العديد من الدول العربية، ُوصواًل إىل بلورة 
األملاين  الفيلسوف  طرف  من  املايض،  القرن  ستِّينيات  يف  العاّم  املجال  مفهوم 
افرتاضيًّا، حيث  ا  عامًّ مجااًل  أنتج  الحديثة  التكنولوجيات  تطور  لكن  هابرماس. 
شّكل عالمة فارقة خالل أحداث الربيع الدميقراطي، عندما تحولت جدران مواقع 
السيايس، واملطالبة  الرأي  للتعبري عن  التواصل االجتامعي إىل منّصات جامعيّة 
وانتامءات  هويات  عن  والتعبري  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 
ثقافية متعّددة، والدفاع عن الحريات، وفضح االنتهاكات التي تطول الحقوق 

والحريات، وتوثيقها عرب الكتابة والرسم والفيديو والصورة.

10  جرى استخالص أهم املميزات من الدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنوع الثقايف، انظر يف هذا الصدد الصفحتني 60، 

و222
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كان  التي  االجتامعيّة،  والعدالة  والكرامة  بالحريّة  املطالِبة  الشعارات  إن 
يصدح بها الشباب يف الساحات العاّمة يف العواصم واملدن العربية، كان يرتّدد 
أيًضا يف صيغته االفرتاضية،  الذي شّكل  العاّم االفرتايض،  صداها قويًّا يف املجال 
الثقافيّة،  واالنتامءات  الدينيّة  بالحريّات  املرتبطة  القضايا  حول  للتعبئة  فرصة 
ودعاًم لقضايا االختالف والتنّوع، حيث تزخر جدران هذا املجال العاّم االفرتايض، 
قضايا  حول   ،)Plaidoyer( والرتافع   ،)Advocacy( واملنارصة  التعبئة  بحمالت 

تأخذ أحيانًا بُعًدا محلِّيًّا أو وطنيًّا، وأحيانًا أخرى أبعاًدا دولية.

مميزات املجال العاّم االفرتايض

1- تحوُّل اإلنرتنت إىل مجال للنقاش وبناء التحالفات، وليس كوسيلة إعالمية 
لنرش األخبار وحسب11.

2- الرسعة واآلنيَّة.

3- االستقاللية عن السلطات االجتامعيّة كالدينية والقبَليّة.

فيها  تحرض  متعّددة،  أبعاد  ذات  قضايا  حول  واملنارصة  للتعبئة  4- منصة 
الهويّة والدين بشكل مكثّف.

5- مساحة مفتوحة للجميع من أي بلد أو جنس أو دين أو إثنية... إلخ. 

وإيصال  العاّم،  الشأن  قضايا  يف  والتعبري  الرأي  بإبداء  للجميع  6- يسمح 
أصواتهم إىل أعداد كبرية من الناس.

11  يقول يحيى اليحياوي )أستاذ متخصص يف اإلعالم، جامعة محمد الخامس، بالرباط(: »إن الشبكة مل تُعد مجرد أداة اتصال وتواصل 

َدين، بل باتت -بحكم انفتاحها ومرونة اإلبحار بداخلها-، باتت »وسطًا« تعتمل من بني ظهرانيه البوابات واملواقع  بني طرفنَي محدَّ

ا بإزاء »الفضاء األثيني« الذي أَّرخ من قرون عديدة مضت، لإلرهاصات األوىل للنقاش الحّر واملبارش«. انظر  واملدونات، ولكأننا حقًّ

يف هذا الصدد: يحيى اليحياوي، اإلنرتنت كفضاء للحروب االفرتاضية القادمة، )الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 2014(، منشور 

يف املوقع اإللكرتوين للمركز، انظر الرابط:

 http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/201420141229549454405/01/.html
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املجموعات الثقافّية واملجال العاّم

إن أي حديث عن املجال العاّم، يفرتض استحضار قيمتَي املواطَنة واملشاَركة 
مربِّر،  أّي  تحت  العاّم  املجال  احتكار  ألحد  يحقُّ  ال  بحيث  للجميع،  املتساوية 
ِمن  يصري  وبذلك،  الواحد.  البلد  داخل  متعّدد  مجتمعي  واقع  أمام  خصوًصا 
، يَضمن حّقها  ديٍّ حّق املجموعات الثقافيّة الحضور يف املجال العاّم بَنَفٍس تعدُّ
ولغاتها ورموزها، دونا  ثقافاتها  التعبري عن  ثم حّقها يف  والتميّز،  االختالف  يف 

ُمصادرة أو تضييق أو منع.

إن املجال العاّم فضاء مفتوح للتبادل والتشارك، وليس للهيمنة والسيطرة. 
لذا، من شأن حضور املجموعات الثقافية عىل تنّوعها يف املجال العاّم، أن ينعكس 
إيجابًا عىل إغناء النسيج املجتمعي وتنميته وإثرائه، عىل رشط أاّل تحتكر هذه 
الجامعاُت الخاصة تثيل املواطنني األفراد، وتُحّول الصالح العاّم مسألة مرتبطة 

بتوزيع الحصص عىل أرباب هذه الجامعات. 

املجال العاّم والرموز الدينية

إذا كان املجال العاّم فضاًء للمشاركة واملواطنة الفاعلة عىل قاعدة التنّوع، فإن 
العني املجرَّدة تلحظ وجوًدا متعدًدا لرموز وتعبريات دينية12  وثقافية، قد تأخذ 
شكل املباين الدينية، أو اللباس الديني والرموز التي يرتديها املؤمنون )كالعاممة، 
أو الزِّّي املميّز لدى بعض رجال الدين، أو ارتداء بعض النساء للحجاب، أو ارتداء 
اليهود خصوًصا  عند  )الِكيباه(  الرأس  قبّعة  أو  املسيحيني،  إىل  بالنسبة  الصليب 
األرثوذوكس منهم(، أو اتِّخاذ الرموز التي تشري إىل الهوية الدينية، حيث يجري ربط 
الهالل باإلسالم، ويوضع يف قمة مآذن املساجد، والصليب باملسيحية )وقد يُستعمل 
رمز السمكة(. وأيًضا قد تأخذ الرموز من حيث املجال الثقايف حضور رايات )أعالم(.

إضافة إىل هذا وذاك، يحرض يف املجال العاّم مامرسة طقوس وشعائر دينية. 
من ذلك مثاًل: أداء الصالة جامعًة بالنسبة إىل املسلمني يف الطريق العاّم. ويكرث 

12  العودة يف هذا الصدد إىل املوقع اإللكرتوين: تعددية، الذي أطلقته مؤسسة أديان، واالطالع بعمق عىل محور »مدخل إىل 

http://taadudiya.com :األديان«، انظر الرابط
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ذلك يف صالة الجمعة، أو مامرسة طقوس دينية بالنسبة إىل طوائف كاملسلمني 
الشيعة، عن طريق املسريات إحياًء لذكرى عاشوراء، أو الزيّاحات عند املسيحيني 
يف بعض األعياد. أيًضا تجري العادة يف بعض املدن أو املناطق بتزيني الشوارع 

برموز وشعارات دينية يف بعض املناسبات، مثل شهر رمضان، أو عيد امليالد. 

استعامل  أو  األجــراس،  قرع  العاّم:  املجال  يف  الدين  حضور  أيًضا  يشمل 
مكربات الصوت لرفع األذان أو الصلوات أو الخطب إىل خارج دور العبادة. وملّا 
كان الفضاء العاّم ميتد إىل املساحة االفرتاضية وشاشات اإلعالم، فقد نرى عىل 

محطات تلفزيونية عامة نقل احتفاالت دينية ونحوها. 

الطقوس  مامرسة  ِبجواز  تتحّدث  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  املرجعية  إن 
 ،1948 سنة  منذ  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  إن  املأل، حيث  أمام  الدينية 
ين،  ية الفكر والوجدان والدِّ نصَّ يف مادته 18 عىل أنه: »لكلِّ شخص حقٌّ يف حرِّ
يته يف إظهار دينه أو  يته يف تغيري دينه أو معتقده، وحرِّ ويشمل هذا الحقُّ حرِّ
معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم، مبفرده أو مع جامعة، وأمام 
املأل أو عىل حدة«. ولكن هذه املسألة هي يف غاية الدقة والحساسية؛ إذ تتعلّق 

بثالثة عوامل مرتبطة، ومن غري السهل التوفيق فيام بينها. 

الدينية، هي ُحكاًم جزٌء من الهوية  العامل األول يقتيض قبول أن الرموز 
َمْعلاًم  أيًضا  تُشّكل  ما  غالبًا  التي  الدينية  األبنية  مثل  العاّم،  للمجال  الثقافية 
تاريخيًّا أو سياحيًّا للمنطقة. وهي أيًضا تعبري طبيعي، فردي وجامعي، عن حرية 

املعتقد والدين. 

املواطنني يف مامرسة  املساواة بني جميع  بتأمني  الثاين، فريتبط  العامل  أما 
هذا الحق، دون هيمنة فريق عىل آخر، ودون تحويل الرموز يف املجال العاّم إىل 
رصاع غري مبارش بني الجامعات، بهدف احتالل رمزي للمجال العاّم، أو تثبيت 

للهويات الخاّصة، أو للرصاع فيام بينها. 

العامل الثالث، يكمن يف املحافظة عىل املجال العاّم كفضاء مفتوح، يشعر 
فيه كّل فرد -مْهام كان معتقده- بأنّه حّر يف التعبري عن ذاته، دون أن تكون أيُّ 

مامرسة لفرد أو جامعة عائًقا أمام ذلك، أو سببًا لإلخالل بالنظام العاّم. 
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املواطَنة  خالل  من  باستمرار،  تثبيته  يعاد  االجتامعي  •  الَعقد 
الفاعلة واملحاَسبة.

•  العقد االجتامعي هو ميثاق متجدد للعيش مًعا.

•  املجال العاّم هو الفضاء الذي يلتقي فيه املختلفون، من أجل 
التعبري عن آرائهم ومواقفهم املختلفة، وهو مساحة لتشكيل 
إدراك للصالح العاّم من خالل كونه مساحة للتالقي، وإعادة 

التعرف إىل الذات واآلخر.

•  الـمجال العاّم فضاء حاضن للتنّوع، وعابر لجميع االنتامءات.

•  يساعد التواصل يف املجال العاّم، عىل طرح اإلشكاليّات والتفّكر 
فيها مًعا، لبناء تَوافق. 

تعزيز  عىل  املجتمع،  مكّونات  بني  الثقة  بناء  عملية  •  تساعد 
العمل الجامعي من أجل الصالح العاّم. 

خالصات 
الفصل
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يف نهاية هذا الفصل يستطيع املتدّربون/ات أن:

¦ يُعرّفوا املجال العاّم.

¦ يحّددوا دينامية املجتمع املدين يف تشكيل املجال العاّم.

¦ يَعرفوا دورهم كأفرد يف املجال العاّم.

¦  يتبّنوا الجرأة يف الحديث باألمور اإلشكالية، املتعلّقة بالتنّوع 
يف املجال العاّم. 

¦  يلتزموا مامرسة دورهم كأفراد يف تعزيز الَعقد االجتامعي.

¦ يحّددواالعالقة بني املصلحة الفردية والصالح العاّم.

¦ يتبّنوا العمل من أجل الخري العاّم. 

كفايات 
المتدّرب 
والمتدّربة
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األنشطة



العقد االجتامعي - أطراف العقد االجتامعي - املواطن - املجتمع املدين - السلطة القضائية - 
السلطة الترشيعيّة - السلطة التنفيذية - التوافق

شبكة الَعقد االجتماعي
النشاط األول

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: العقد االجتامعي والسلطة   
عدد املشاركني واملشاركات: 20 

الوقت: 60 دقيقة
األدوات الالزمة: خيط سميك أو كرة صوف – نسخة من 

املستند لجميع املشاركني واملشاركات

الهدف املعريف

- يفهم املشارك/املشاركة أهمية العقد االجتامعي واألسس التي يقوم عليها. 
-  يدرك املشارك/املشاركة دور العقد االجتامعي كميثاق للعيش مًعا، يف تعزيز املواطنة 

الحاضنة للتنوع.

الهدف املهارايت
- ميارس املشارك/املشاركة مهارة بناء التوافق.

- يستنتج املشارك/املشاركة مدى ترابط األدوار يف النظام الدميقراطي

الهدف القيمي والعميل

- يلتزم املشاركون واملشاركات مامرسة دورهم كأفراد، يف تعزيز العقد االجتامعي.
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-  يوضح املدرّب/املدّربة أن العقد االجتامعي، هو يف األساس عقد افرتايض بني األطراف التي 
س الوطن/املجتمع، وأننا يف هذا الجزء من النشاط، سنفرتض أننا نؤّسس ملجتمع جديد  تؤسِّ

نحن فيه أطرافه األساسيون. واآلن، نحن يف صدد صياغة بنود العقد.

-  يقسم املدرّب/املدّربة املشاركني واملشاركات إىل حلقات من ستّة أشخاص، ويوزّع عىل كّل 
مجموعة األدوار الخمسة، حيث يكون يف كّل مجموعة شخٌص ميثّل املواطن، وآَخر املجتمع 
املدين، وآخر السلطة التنفيذية، وآخر السلطة القضائية، وآخر السلطة الترشيعية، إىل جانب 

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )4٠ دقيقة(

التوافق ال يعني اإلجامع، و ال يشرتط أن تقتنع كل األطراف بأن الحل املقرتح هو الحل 
األمثل. فالتوافق يتطلب فقط أن تكون كل األطراف قادرة عىل التعايش مع هذا الحل، 
أو مبعنى آخر أن يكون الحل املقرتح غري متعارض مع قيمة هامة عند أحد األطراف، وأالَّ 

يتجاهل أيًّا من االحتياجات الرضورية لألطراف املختلفة.
االعرتاض  عىل  قادرين  نكون   أن  الرضوري  من  بالعكس،   . مهامًّ دامئًا  ليس  التوافق    
ولكن،  واملعتقدات.  واألفكار  اآلراء  تباين  رغم  الحوار  يف  االستمرار  وعىل  واالختالف، 
للتوافِق العديُد من املميزات، حيث يضمن رضاء كّل األطراف عن الحل املقرتح، ومن ثّم 

استعدادهم الحرتامه؛ ما يساعد عىل استمراريّة هذا الحل. 
التوافق كنهج، يساعد أيًضا عىل خلق حالة من الرتابط والشعور باالحتواء، والتضامن بني 

أفراد املجموعة. 

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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)ة( الحلقة. وميكن أن تُقسم املجموعة الكربى إىل مجموعات  شخص سادس يلعب دور ُميرسِّ
من 11 شخًصا )كّل من األدوار لشخصني، إضافة إىل ميرّس)ة( املجموعة(. ويُذكّر املدرّب/
املدّربة بدور كّل من السلطات، ودور املجتمع املدين واملواطن، بحسب الورقة املرفقة التي 

توزّع عىل املشاركني واملشاركات.
دور  واملشاركات  املشاركني  باقي  ويلعب  األدوار،  أشخاص   10 أو   5 فقط  يلعب  أن  -  ميكن 

املُشاهد)ة(، الذي سيسّجل ديناميكية العمل يف املجموعة. 
-  يقوم املدرّب)ة( أو ميرّس)ة( الحلقة، بتجميع املشاركني واملشاركات يف دائرة واحدة، ويكون 

معه خيط.
-  يرشح املدرّب)ة( أو ميرّس)ة( الحلقة، هذه الفقرة من النشاط عىل النحو اآليت:

-  كل مشارك/مشاركة سيقوم باقرتاح البند الذي يرغب يف أن يدرجه يف العقد، ثم يرمي الخيط 
إىل املشارك/املشاركة اآلخر، باعتباره ممثاًل للجهة التي يرى أن هذا البند متعلق بها أساًسا، 

ويحتفظ بطرف الخيط يف يده.

-   البنود املقرتحة ميكن أن تكون متعلّقة باآليت: 
• حقوق املواطنني وحرياتهم.

• مسؤوليات املواطنني تجاه بعضهم بعًضا، وتجاه السلطة.
• مسؤوليات السلطات التنفيذية، والترشيعية، والقضائية، وصالحياتها. 

• حقوق املجتمع املدين ومسؤولياته. 
 -  يقوم املدرّب)ة( أو ميرّس)ة( الحلقة، بتجربة العملية مرة أو مرتني للتحقق من فهم املقصود.
االعتقاد، وحرية  تكفل يل حرية  أن  التنفيذية  السلطة  بند: »عىل  يقرتح  »املواطن«  مثال: 
التنفيذية، والتي بدورها  الدينية الخاصة يب«، ثم يرمي الخيط إىل السلطة  إقامة الشعائر 
تقرتح بنًدا جديًدا، ثم ترمي الخيط إىل الطرف الذي له عالقة بالبند الجديد، مع االحتفاظ 

بطرف الخيط يف يدها. 
يوقف  ثم  كلها،  بنوده  مشارك)ة(  كّل  يَعرض  حتى  اللعب،  املشاركون/املشاركات  -  يبدأ 

املدرّب)ة( أو ميرّس)ة( الحلقة اللعبة.
- تجري هذه املرحلة دون تعليق أو نقاش.

التي يجري ذكرها  البنود  -  يف هذه األثناء يكون املدرّب)ة( أو ميرّس)ة( الحلقة، قد كتب 
عىل لوحة. 

هل  يسأل:  ثم  مت،  قُدِّ التي  النقاط  الحلقة  ميرّس)ة(  أو  املدرّب)ة(  يَعرض  االنتهاء  -  بعد 
الجميع موافقون عىل كّل البنود املقرتحة؟ 

-  يسمح املدرّب)ة(، ببعض النقاش حول سبب االعرتاض عىل البنود. 
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مناقشة نهائية:
يسأل املدرّب/املدّربة جميع املشاركني واملشاركات:

•  ما دورنا كمواطنني ومواطنات يف تعزيز العقد االجتامعي، وكأعضاء يف املجتمع املدين؟
•  ما القيم األساسية التي يجب أن يتأسس عليها العقد االجتامعي، لتنظيم العيش املشرتك، 

وبناء دولة قوية ومجتمع سِوّي؟

التقويم )١٠ دقائق(

املستند املرفق )بطاقات األدوار(

المستندات

ترك  الحقُّ يف  لهم  البنود،  أحد  املعرتضني عىل  املشاركني واملشاركات  أن  املدرّب)ة(  -  يوضح 
الخيط الذي يف أيديهم.

يوضح املدرّب)ة( أنه ليك يكون هناك عقٌد اجتامعّي، ال بّد من وجود توافق حول جميع بنود 
العقد، وأن التوافق يتطلب منهم أن يِصلوا إىل حّل يستطيع الجميع »التعايش معه«، وليس 
إىل حّل يجده الجميع مثاليًّا. لذلك، يحتاج التوافق إىل الكثري من الوقت والجهد، وأن تُستبعد 

البنود غري املتوافق عليها.

يلخِّص »روسو« جوهر العقد االجتامعي عىل النحو اآليت: »يعاَمل كل عضو عىل 
حريته  عن  يتنازل  أن  ملزًَما  نفسه  الفرد  يجد  إذ  الكل«،  من  يتجزأ  ال  جزء  أنه 
الطبيعية  حريته  يستبدل  حيث  املجتمع،  أفراد  باقي  مع  يتفق  وأن  الطبيعية، 
عىل  الحفاظ  عىل  السهر  هي  االجتامعي  العقد  غاية  أن  ذلك  املدنية؛  بالحرية 
العقد  فإن  الغري..«. وبذلك،  أمام بطش  والدفاع عن حقوقهم  املتعاقدين،  حياة 

س للمبادئ وقواعد العيش مًعا. االجتامعي هو الذي يؤسِّ

الختام )٥ دقائق(
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بطاقات األدوار )أطراف العقد(

- املُواِطن)ة(:
املواطن)ة( هو عضو يف جامعة )املجتمع املنظَّم - الشعب(، يتمتع بحقوق املواطَنة ويؤدي واجباتها. 
فله الحقوق التي يجب صونها، وعليه من املسؤوليات التي يجب أن يؤديها. وهو َمصدر السلطات، 
حيث يَنتخب السلطة الترشيعية )أو مجلس النواب(، وهو الذي مينح السلطة التنفيذية مرشوعيتها 

ملامرسة دورها. فهو املحرك األسايس للمجتمع، ومانح السلطات، وَمصدرها.

- املجتمع املدين: 
الدينية، ومؤسسات  العاّملية، واملنظامت  املنظَّامِت غرَي الحكومية، والنقابات  يضمُّ املجتمع املدين 
العمل الخريي. ويتميز املجتمع املدين باالستقالل عن الحكومة والقطاع الخاص، من حيث املبدأ. 
ولعل هذا الطابع االستقاليل، هو ما يسمح لهذه املنظامت بأن تعمل عىل األرض، وتضطلع بدور 
أو  العاّمة  السياسات  والتأثري يف  الخدمات،  تقديم  إنها تعمل عىل  إذ  أيِّ نظام دميقراطي،  هاّم يف 
مامرسة الضغوط بشأنها، أو تعزيزها )معاقبة صانعي السياسات، أو مكافأتهم). ويقوم ِقسم من 

عمل املجتمع املدين، عىل العمل التطوُّعي من ِقبَل املواطنني.

- السلطة التنفيذية: 
هي ذلك الَفرُع من السلطة، املسؤوُل عن تنفيذ السياسات والقواعد التي تضعها السلطة الترشيعية. 
وهكذا، فإنها تضمُّ يف عضويتها رئيس الحكومة )رئيس الوزراء، أو املستشار، أو رئيس الجمهورية يف 

النُّظم الرئاسية(، وسائر الوزراء.  

تستمد السلطة التنفيذية سلطاتها من ِقبل املواطنني الذين مينحونها هذه السلطة، ويتنازلون عن 
جزء من حرياتهم مقابل تنظيم أمور حياتهم، والحفاظ عىل حقوقهم وحاميتها. وتختص السلطة 
التنفيذية بتنفيذ القوانني التي تُقرّها السلطة الترشيعية. وهي يف َمعرِض مامرستها لهذا االختصاص، 
لة للقوانني. أيًضا تختص السلطة التنفيذية مبهاّم حفظ  ذة واملفصِّ ة واملنفِّ تقوم بإصدار اللوائح املفرسِّ
والصناعة،  والثقافة،  واإلعالم،  والتخطيط،  والتعليم،  والصحة،  الخارجي،  والدفاع  الداخيل،  األمن 

والتجارة، وإدارة العالقات الدولية.

مستند 
نشاط »شبكة العقد االجتماعي«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الرابع:  العقد االجتماعي والمجال العام  - مستند
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الرابع:  العقد االجتماعي والمجال العام  - مستند ١

- السلطة الترشيعية )الربملان- الكونغرس- الجمعية الوطنية(:
يراعي  مبا  القوانني  إليها سّن  ويُوكَل  العاّمة،  اإلرادة  انبثاقها من  الهيئة وجودها من  تستمد هذه 

مصالح الشعب، ومراقبة السلطة التنفيذيّة للتحقق من عدم الحياد عن دورها األسايس. 

تتمتع السلطة الترشيعيّة بحقِّ إصدار القواعد العامة )الترشيعات، والقوانني، واللوائح( امللزِمة، التي 
تَحكم ترصفات الناس، ومبراقبة الحكومة يف جميع ترصفاتها وأعاملها، ومناقشتها يف سياستها العامة 

الداخلية والخارجية التي رسَمتها لنفسها.

- السلطة القضائية:
السلطة القضائية هي الهيئة التي يناط بها الحفاظ عىل املجتمع، من خالل تطبيق القانون ومعاقبة 
من يخالفه. فهي مسؤولة عن تحقيق العدالة يف الدولة، من خالل الفصل يف املنازعات املعروضة 

أمامها. وأيًضا هي مسؤولة عن التصدي أليٍّ من الجرائم التي ترضُّ باملجتمع كُكّل. 

ميكن القول إنها هي السلطة البديلة عن استخدام القّوة من ِقبل األطراف، للحفاظ عىل حقوقهم. 
وتتمتع السلطة القضائية باالستقالل إداريًّا وماليًّا، عن أيٍّ من السلطات األخرى. وهذه االستقاللية 

َمصونة من ِقبل الدستور.
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الصالح العاّم، اآلخر، التنوع، الخصوصيّة، التواصل، املجتمع، األهداف الفردية، األهداف املشرتكة

المربعات
النشاط الثاني

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: الصالح العاّم   
عدد املشاركني واملشاركات: 25 

الوقت: 40 دقيقة
األدوات الالزمة: مربعات من كرتون مقطَّعة عىل الشكل 

الوارد يف املستند املرفق، مغلّفات 

الهدف املعريف
- يدرك املشارك/املشاركة أهمية كرس الحواجز، خدمًة للصالح العاّم.

الهدف املهارايت
-  مييّز املشارك/املشاركة بني املصلحة الخاصة والصالح العاّم، ويفهم أهمية التعاون 

للوصول إىل الهدف املنشود.

الهدف القيمي والعميل

- يعي املشارك/املشاركةأهمية التزام الصالح العاّم.

 يُطلب من املشاركني واملشاركات عدم الكالم خالل التمرين، وتُحرضَّ 5 طاوالت لجلوس
5 أشخاص حول كل طاولة.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة

154



املستند  بحسب  وتُقطَّع  املشاركني/املشاركات،  بعدد  كرتون  عىل  املربعات  تحضري  يجري 

املرفق. ثم تُخلط القطع وتوضع عشوائيًّا يف كلٍّ من املغلَّفات. يُقسم املشاركون واملشاركات 

إىل خمس مجموعات، عىل أن تتكّون كّل مجموعة من 5 أشخاص، وتُوزع املغلّفات، لكل 

مشارك مغلف.

التفاصيل  الهدف منه، ودون إعطاء كّل  التمرين، دون إعالن  يبدأ املدّرب/املدّربة برشح 

واملشاركات.  للمشاركني 

القطع  من  مغلّفه  منهم  كلٌّ  غ  يُفرِّ أن  واملشاركات  املشاركني  من  املدّرب/املدّربة  يَطلب 

اآلتية: بالرشوط  الكرتون،  أمامه، وأن يقوم كّل مشارك بتشكيل مربّع من قطع  ويضعها 

بعًضا. املجموعة مع بعضهم  أفراد  يتكلم  أاّل  •  يجب 

أيِّ  تحت  بذلك  يطالبه  وأاّل  آخر،  شخص  قطع  من  قطعة  يأخذ  أاّل  شخص  كّل  •  عىل 

ظرف.

يَعرض قطعة من قطعه عىل شخص آخر. أن  املشارك/املشاركة  •  يستطيع 

ال ينتهي التمرين إاّل بعد أن يشّكل كّل مشارك)ة( مربًعا، بنفس حجم املربعات األخرى. 

ما  ِقطع  عليك  ُعرض  إْن  فقط  تأخذ  تَطلب.  ال  ولكن  تُعطي،  أن  ميكن  الذهبية:  القاعدة 

املربع. من 

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٢٥ دقيقة(
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املربعات )مرفق 1(

المستندات

تجري مناقشة التمرين مع الرتكيز عىل أهمية الصالح العاّم، وكيف أنه من الرضوري 
أاّل تتضارب املصلحة الخاّصة مع املصلحة العاّمة. وهنا، يجب الرتكيز عىل رضورة 
التفكري يف اآلخر للوصول إىل الهدف؛ ألنه وإْن أنهى شخص أو أكرث مربعاتهم، فإنهم 
محكومون باآلخرين. ثم إنّه سوف يتّضح أنّه عىل بعض األشخاص القيام بتفكيك 
الهدف املشرتك؛ ألن  الوصول إىل  الذي شّكلوه، ليساعدوا املجموعة عىل  مربعهم 
تعيق  قد  لكنها  واملشاركات،  املشاركني  أحد  مع  تكتمل  أن  املربعات ميكن  بعض 
اآلخرين عن تشكيل مربعاتهم. لذلك، يجب عليهم فكُّ مربّعهم وتركيب املربعات 

بشكل آخر، ليصل الجميع إىل تركيب مربع لكل شخص.

الختام )١٠ دقائق(
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مستند
نشاط »المربعات«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الرابع:  العقد االجتماعي والمجال العام  - مستند
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الشأن العاّم- الصالح العاّم - الجامعة الخاصة- بناء الثقة- التواصل- الرشاكة 

العائد األكبر 
النشاط الثالث

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: الصالح العاّم  
عدد املشاركني واملشاركات: 20 

الوقت: 60 دقيقة
األدوات الالزمة: ورقة النتيجة )امللحق األول(: نسخة لكّل 

مجموعة- قصاصات ورق صغرية- قلم 

الهدف املعريف
-  يدرك املشارك/املشاركة تأثري املواقف الداخلية لألفراد والجامعات )تنافس، تعاون، 

ثقة…(، يف نوعية مشاركتهم يف املجال العاّم. 
-  يدرك املشارك/املشاركة أهمية بناء الثقة، والتواصل بني املجموعات املختلفة يف املجتمع. 

الهدف املهارايت
-  مييّز املشارك/املشاركة بني املصلحة الفردية ومصلحة الجامعة والصالح العاّم، والعالقة 

التي تربط بينها. 

-  يقيّم املشارك/املشاركة املكاسب/الخسائر، التي تَنتج من اتخاذ مواقف تنافسية أو 

تعاونية يف املجال العاّم. 

الهدف القيمي والعميل

يف  انخراطه)ها(  خالل  مكسب(  )مكسب-  تعاونيًّا  موقًفا  املشارك/املشاركة  -  يتبّنى 

العاّم.  الشأن 
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- يبدأ املدرّب/املدّربة برشح اللعبة كاآليت: 

للعيش  الزراعة  تعتمدان عىل  وكلتاهام  وكاتب(،  )سعد  قبيلتان  فيها  تعيش  قرية  •  هناك 

املحاصيل  من  نوعان  املوجود. وهناك  الوحيد  املاء  وتتشاركان يف مصدر  الرزق،  وكسب 

نفس  يف  تتشاركان  القبيلتان  كانت  وملَّا  وقمح.  طامطم  األرض:  يف  زراعتهام  ميكن  فقط 

األرض واملياه، فإن محصول كل قبيلة يتأثر مبا تزرعه القبيلة األخرى.

ا، وذلك لندرتها. ولكن املشكلة هي أن زراعة الطامطم  •  زراعة الطامطم تُعترب مربحة جدًّ

تستهلك الكثري من املياه؛ ما يؤثر سلبًا يف محصول القبيلة األخرى. وعىل املدى الطويل، 

فإن زراعة الطامطم بشكل مستمر ومكثف، تُنهك الرتبة و تُضعف من ِخْصِبها.

•  من الناحية األخرى، فإن زراعة القمح ومع أنها أقلُّ ربًحا، إاّل أنها تحتاج إىل كمية مياه 

محدودة. لذا، لن تؤثر سلبًا يف محصول القبيلة األخرى.

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

الخاصة  املصلحة  بني  التمييز  إىل  بل  التفاوض،  تِْقنيّات  ترسيخ  إىل  التمرين  يهدف  ال 
املجموعات/املكونات  بني  مفتوًحا  التواصل  إبقاء  أهميّة  وإدراك  العاّمة،  واملصلحة 

الوطنية، حتى عندما تُفقد الثقة بينها.
التي  والتعاونية،  التنافسية  للِخيارات  املحتَملة  النتائج  توضح  استيضاحية  ورقة  مرفق 
لتوضيح  بها  االستعانة  التمرين، وميكن  أثناء  واملشاركات  املشاركون  يتخذها  أن  ميكن 

هدف التمرين.
ذ التمرين يف مكان يسمح بتقسيم املجموعتني، بحيث تكون كل مجموعة  ل أن ينفَّ يُفضَّ

)قبيلة( يف غرفة منفصلة، مع مراعاة إبالغ النتيجة للطرف اآلخر بعد كل جولة.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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يقوم املدرّب/املدّربة بتقسيم املشاركني واملشاركات إىل مجموعتني، كل مجموعة ُتثِّل قبيلة 
)8 مشاركني كحد أقىص للمجموعة، ويلعب الباقي دور املراقبني واملراقبات لكّل مجموعة(.

يوزع املدرّب/املدّربة عىل كّل قبيلة نوذج احتساب العائد عىل كّل مجموعة، ثم يرشح اللعبة 
عىل النحو اآليت: 

سنبدأ اللعبة، و سيكون لكل قبيلة عرش جوالت، ويف كل جولة تختار ما تنوي زراعته، وستُحسب 
النتيجة يف كل جولة طبًقا لآليت: 

• إْن قامت القبيلتان بزراعة طامطم يف نفس الجولة، يُحتسب لكل قبيلة )-6(.
•  إْن قامت إحدى القبيلتني بزراعة طامطم، يف حني زرعت القبيلة األخرى قمًحا، فسيُحتسب 

للقبيلة األوىل 6 نقاط، يف حني تحصل الثانية عىل )-6(. 
•  إْن قامت القبيلتان بزراعة القمح، تحصل كلتاهام عىل 3 نقاط.

يف كّل جولة تُعلن كّل قبيلة ما الذي تنوي زراعته للمدرّب)ة(، ويجري احتساب النقاط طبًقا 
لذلك.

مُينع التواصل خالل الجوالت األربع األوىل، ويُسمح بفرصتني للتواصل، من خالل إرسال مندوب 
من كل قبيلة للتشاور والتفاوض كاآليت:

• اللقاء األول يجري بعد الجولة الرابعة مبارشة، ويحصل مضاعفة العائد.
•   اللقاء الثاين يجري بعد الجولة الثامنة، و بعدها يرُضب العائد يف نفسه )مع االحتفاظ بعالمة 

.)+/ -

أثناء اللعب، يطلب املدرّب/املدّربة من املراقبني/املراقبات االنتباه لآليت:
أ. أهداف كّل قبيلة.

ب. اإلسرتاتيجيات التي استخدمتها كّل قبيلة لتحقيق أهدافها. 
ج. تأثري األفراد يف املجموعة.

د. ديناميكية املجموعة. 

- بعد انتهاء الجوالت العرش، يقوم املدرّب/املدّربة بتحصيل النتيجة النهائية وإعالنها.

املناقشة: 
- ماذا كان إحساسكم أثناء اللعبة؟ وما إحساسكم اآلن؟ 

- هل أنتم راضون عن النتيجة؟ وماذا لو لعبتم أكرث من 10 جوالت؟ برأيكم كيف ستصبح النتيجة؟

النشاط )4٥ دقيقة(
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-  سؤال لكّل قبيلة: هل كنتم تنظرون إىل القبيلة األخرى كخصم أم كرشيك؟ ماذا كان تصوُّركم 
عن نظرة القبيلة األخرى إليكم؟

- هل كنتم تنظرون إىل أنفسكم كأفراد أم كمجموعة واحدة؟ 
-  هل كنتم تركّزون عىل مصلحة قبيلتكم فقط، أم عىل مصلحة القبيلة األخرى أيًضا، أم عىل 

مصلحة املجتمع كُكّل/املصلحة العامة؟ 
-  يف حالة الرتكيز عىل املصلحة الجامعاتيّة فقط: هل كان هذا أفضل لقبيلتكم؟ )ميكن االستناد 

إىل نتيجة اللعبة(.
-  كيف كان تصوُّركم عن املكسب؟ )مثاًل: مكسب قبيلتي؟ أْن أكسب أكرث من القبيلة األخرى؟ 

مكسب املجتمع ككل؟(، هل انتبهتم للمكسب/الخسارة عىل املدى الطويل؟
-  ما اإلسرتاتيجيّات املختلفة التي استخدَمتها كّل قبيلة؟ وما الهدف وراء كل إسرتاتيجيّة )أكسب 
أنا؟ أجعل اآلخر يخرس؟ أكسب ثقة اآلخر؟ أفهم أهداف اآلخر؟…( هل حّقَقت اإلسرتاتيجية 
املنافسة هي  أن  افرتضتم  أم  األساس،  من  خيارات  لديكم  بأن  الهدف؟ وهل شعرتم  هذا 

الخيار الوحيد؟
القائد)ة(؟ ومن كان صوته أعىل:  أْم برأي  باألغلبية،  القبيلة  القرار داخل  اتخاذ  -  هل جرى 

الصوت التنافيس أم التعاوين؟
-  ماذا كان تأثري غياب التواصل بني القبيلتني يف مسار الجوالت؟ وهل تَغرّي بعد أن تواصلتم 

خالل اللعبة؟ 
يدعو املدرّب/املدّربة املراقبني إىل املشاركة كلاّم أمكن. 

تطبيق عىل الواقع: 
-  هل ميكننا التفكري يف أمثلة من الواقع عىل مواقف طغت فيها مصلحة الجامعة الخاصة عىل 

املصلحة العامة، ما أّدى إىل إلحاق الرضر باملجتمع كُكّل؟
األفراد  تعاطي  يف  الوطنية،  الهوية  حساب  عىل  الجامعاتية  الهوية  تضخيم  يؤثّر  -  كيف 

والجامعات مع املصلحة العامة؟
-  كيف يؤثر غياب الثقة بني الجامعات املختلفة يف املجتمع، يف الصالح العاّم؟ وكيف ميكن 

تعزيز هذه الثقة؟ 
-  كيف ميكن استدامة التواصل والتعاون؟

التقويم )١٠ دقائق(

Salto tool box – adapted by Misriyati

المراجع
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املطلوب

تقوم كل قبيلة باختيار زراعة القمح أو الطامطم، وذلك مدة عرشة مواسم زراعية. 

عائد كل قبيلة يعتمد عىل اختيارها واختيار القبيلة األخرى، كاآليت:

قمح – قمح:  +3 للقبيلتني

قمح – طامطم: القمح = -6، والطامطم = +6 

طامطم – طامطم:  -3 للقبيلتني

املجموعالعائد املوسمياملوسم

قبيلة كاتبقبيلة سعدقبيلة كاتبقبيلة سعد

1

2

3

*4

5

6

7

**8

9

10

*يجري اللقاء والتفاوض يف هذا املوسم، ويُضاَعف العائد.

**يجري اللقاء والتفاوض ويرُضب العائد يف نفسه )مع الحفاظ عىل عالمة الـ + أو الـ - (

ملحق  ١
نشاط »العائد األكبر«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الرابع:  العقد االجتماعي والمجال العام  - ملحق ١
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الرابع:  العقد االجتماعي والمجال العام  - ملحق ٢

االختيار النتيجة/قبيلة اإلسرتاتيجية نتيجة املجتمع ككُّل 

-90تنافس/ انتهازية -45 لكل قبيلة طامطم/طامطم 

طامطم/قمح 
-132للقبيلة أ 

+132للقبيلة ب 
0تنافسxتعاون

+90تعاون/تعاون+45 لكل قبيلةقمح /قمح

ملحق  ٢
نشاط »العائد األكبر«

أفضل النتائج املحتملة وأْسَوُؤها لكل فريق/املجتمع ككُّل )قبيلة أ / قبيلة ب(
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الشأن العاّم - املجال العاّم - الصالح العاّم - الحقوق 

محاكاة المجال العاّم 
النشاط الرابع

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: املجال العاّم وإدارة التنوع
عدد املشاركني واملشاركات: 20 

الوقت: 70 دقيقة
األدوات الالزمة: لوح قالب وأقالم، 4 جمل للحوار مكتوبة 

عىل لوحة بخط كبري )مع عدم إظهارها( – عالمة »ستوب« أو 
أي عالمة تدل عىل إيقاف النشاط 

الهدف املعريف
- يدرك املشارك/املشاركة أهميّة طرح األسئلة اإلشكالية يف املجال العاّم والحوار حولها.

الهدف املهارايت
-  يحلل املشارك/املشاركة نقديًّا أهم القضايا واإلشكاليات والتحديات، املرتبطة بإدارة 

االختالف يف املجال العاّم.

-  يكتسب املشارك/املشاركة مهارات وقياًم تتعلق بالحوار يف املجال العاّم )التفكري النقدي 

العقالين..(.

الهدف القيمي والعميل

- يلتزم املشارك/املشارِكة املشاَركة الفّعالة يف املجال العاّم. 

- يتبّنى املشارك/املشاركة موقًفا منفتًحا من إدارة االختالف يف املجال العاّم. 
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هذا النشاط يركِّز عىل محوَرين: 1- مساعدة املشاركني واملشاركات عىل اختبار تجربة 
التعمق يف   -2 للتحديات واإلمكانات.  واالنتباه  العاّم،  املجال  التوافق يف  وبناء  الحوار، 
قضايا متعلقة باملجال العاّم وإدارة االختالف، ودور املجال العاّم يف بناء املواطنة الحاضنة 

للتنوع وتعزيزها. 
لذا، يجب عىل املدرّب/املدّربة مساعدة املشاركني واملشاركات عىل التزام الحوار النقدي 
والعقالين، وذلك من خالل طرح أسئلة تساعدهم عىل التعمق يف الُحجج وتقديم أدلة 
عليها. فالهدف ليس فقط مناقشة القضايا املطروحة، لكْن أيًضا االنتباه لعملية الحوار 

يف حد ذاتها )املهارات والقيم(. 

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة

املساحات الخاصة والعامة يف حيايت: 

الخاص بهم، وإىل  اليومي  الرُّوتنِي  التأمل يف  املشاركني واملشاركات إىل  املدرّب/املدّربة  يدعو 

النوم-  غرفة  )البيت-  منتظم  بشكل  بها  يحتّكون  التي  املختلفة  املساحات  أهم  استخراج 

الشارع- الجامعة- دار العبادة- مؤسسة اجتامعية- مساحات إلكرتونية: فيس بوك/ تويرت…(. 

يطلب املدرّب/املدّربة من املشاركني واملشاركات اختيار بعٍض من هذه املساحات، والتأمل يف اآليت: 

•   ما بعض املامرسات املقبولة وغري املقبولة يف هذه املساحة؟ وما املباح، وغري املباح؟ وما 

القيم التي تسود هذه املساحة؟

•  ما مدى تنوع األشخاص الذين يرتددون إىل هذه املساحة؟ وما شكل العالقات بينهم؟ 

•  هل هي مساحة آمنة بالنسبة إيلَّ؟ ملاذا؟

•  ما املساحات التي أشعر فيها بالقبول واالنتامء؟ ملاذا؟

•  هل يجري اتخاذ القرارات يف هذه املساحة: باألغلبية، أْم برأي القائد )ة(؟

•  ما شكل العالقة بني هذه املساحات؟

التهيئة )١٠ دقائق(

الخطوات المّتبعة
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1- محاكاة لتجربة حوار يف املجال العاّم: 

قبل بدء النشاط، يختار املدرّب/املدّربة أربع قضايا من القضايا املقرتحة يف املستند املرفق، 

ويكتبها عىل لوحة بخط واضح. يتحقق املدرّب/املدّربة من إمكانية قراءة كّل عبارة دون 

الغرفة،  أحد جوانب  »أوافق« يف  كلمة  عليها  مكتوب  ورقة  ويضع  الباقية،  العبارات  رؤية 

وأخرى مكتوب عليها »ال أوافق« يف جانب آخر من الغرفة. 

يبدأ املدرّب/املدّربة بتقديم النشاط، ويوضح أنهم سيبحثون اآلن يف قضايا متعلقة باملجال 

الحوار،  موضوع  جملة  سيعرض  أنه  املدرّب/املدّربة  يوضح  فيه.  االختالف  وإدارة  العاّم 

حسب  أوفق«،  »ال  أو  »أوافق«  كلمة  عند  الوقوف  واملشاركات  املشاركني  عىل  وسيكون 

موقفهم من العبارة، وأنه ميكن الوقوف يف أي مكان يف الوسط أو بالقرب من أحد الجوانب. 

ومن ثم يبدأ الحوار. وميكن ألي فرد التحرك بحرية يف املساحة، وتغيري موقفه عند االستامع 

املختلفة. للحجج 

يستخدم املدرّب/املدّربة إشارة التوقف، لوقف الحوار يف الجملة، وبدء املناقشة يف عملية 

الحوار: بم تشعرون اآلن؟ وما تقوميكم لتجربة الحوار حتى اآلن؟ وكيف ميكن تحسينها؟

 يقوم املدرّب/املدّربة أثناء الحوار أيًضا بطرح أسئلة عىل األطراف املختلفة، لتعميق التفكري 

يف الحجج املقدمة، واالستفسار عن األدلّة، وإعطاء أمثلة لتوسيع املدارك.

ينبغي للمدرّب/املدّربة تأكيد فكرة عدم وجود إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، وال إجابات 

وإدارة  العاّم  املجال  إدارة  موضوع  يف  خاصة  نظر  وجهات  فقط  وإنا  غريها،  من  أفضل 

االختالف والتنوع يف املجتمع.

يستكمل املدرّب/املدّربة بنفس الطريقة املوضحة سابًقا، حتى االنتهاء من العبارات األربع 

)مع مراعاة أالَّ يتجاوز الوقت املخصص لكّل عبارة 8 دقائق(.

النشاط )4٥ دقيقة(

ميكن للمشاركني واملشاركات تسجيل إجاباتهم عىل ورقة خاصة بهم.

يأخذ املدرّب/املدّربة بعض املداخالت من بعض املشاركني واملشاركات، دون التعمق بشكل كبري. 

يوضح املدرّب/املدّربة أن العالقة بني العاّم والخاّص هي أمر نسبي، يختلف من شخص إىل 

يف  أكرث  فيه  سيُتعمق  الذي  النشاط،  يف  يُخترب  سوف  ما  وهو  آخر.  إىل  مجتمع  ومن  آخر، 

ديناميكية العالقة بني الخاّص والعاّم، ثم يف تأثري ذلك يف حياتنا و يف املجتمع بشكل عاّم.
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2- بناء التوافق:

بعد االنتهاء من املناقشة يطلب املدرّب/املدّربة من املشاركني واملشاركات الوقوف بجانب 

أكرث العبارات جذبًا الهتاممهم، وترغيبًا لهم يف مواصلة الحوار فيها.

التي  للعبارات  طبًقا  مجموعات  إىل  واملشاركات  املشاركني  بتقسيم  املدرّب/املدّربة  يقوم 

باختيارها. قاموا 

لكن، هذه  العبارة.  الحوار حول  استكامل  كّل مجموعة، وهي  مهّمة  املدرّب/املدّربة  يرشح 

املرة بهدف الوصول إىل صيغة توافقية للعبارة )إن أمكن(. أمامهم 15 دقيقة إلتام ذلك، وبعد 

انتهاء املّدة املحددة يطلب املدرّب/املدّربة من كّل مجموعة مشاركة ما جرى التوصل إليه.

مناقشة: 

• هل هناك أي أفكار أو انطباعات تريدون املشاركة فيها؟

• ما تقوميكم لتجربة الحوار يف املرحلتني؟

• هل كان سهاًل أم صعبًا بناُء التوافق؟ ملاذا؟

• ما املرجعيات التي اعتمدتَت عليها يف توضيح وجهة نظرك وبناء موقفك؟

• ما أهم القيم الكامنة وراء املواقف املختلفة التي اتخذتَها؟ 

خالصات حول املجال العاّم: 

من خالله طرح  حاولنا  العاّم.  املجال  يف  الحوار  لتجربة  محاكاة  نوذج  ميثل  التمرين  هذا 

بعض القضايا واإلشكاليات، املتعلقة باملجال العاّم وإدارة االختالف فيه.

ركم للدور الذي ميكنكم القيام به، للمساهمة يف تأسيس مجال عاّم فعال وقابل  • ما تصوُّ

للتنّوع يف مجتمعاتكم؟

• ما القنوات واآلليات التي ميكنكم من خاللها املشاركة يف املجال العاّم؟

التقويم )١٠ دقائق(
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التجربة التي عشناها تثل نوذًجا من تجربة حوار يف املجال العاّم، باعتباره فضاء 

الوطني  بناء حدٍّ أدىن من اإلجامع  اللفظي والفكري، من أجل  للتفاعل والتواصل 

حول القضايا واإلشكاليات، املرتبطة بالتنوع واملشاركة والتوافق السيايس يف املجتمع 

الحديث.

•��تأيت أهمية املجال العاّم يف أنه يلعب دوَرين رئيَسني:

•�فمن ناحية هو تعبري عن الرأي العاّم. 

كونه  خالل  من  العاّم  الصالح  إدراك  لتشكيل  مساحة  هو  أخرى  ناحية  •��ومن 

مساحة للتالقي، وإعادة التعرف إىل الذات واآلخر.

•  القضايا األربع التي ناقشناها، هي طرح عميل إلشكاليات إدارة التنوع يف املجال 

العاّم. وهناك أكرث من طريقة للتعامل مع تنوع االختالف وإدارته. ولكن، من 

من  جزء  بأنه  فرد  كل  ليشعر  للجميع،  مناسبًا  االختيار  هذا  يكون  أن  املهم 

النسيج املجتمعي، وأن املجموعات املختلفة ال تشعر باإلقصاء والتهميش.

•��أفكار للمدرّب حول بعض اإلشكاليات املطروحة:

-  إشكالية إظهار التنوع أو إخفائه: هي دعوة إىل التفكري والتعبري عن تفضيالتنا، 

فيام يتعلق بإظهار اختالفاتنا أو إخفائها. فهل من األفضل للمجتمع أن يعربِّ 

بعض  مييِّز  ما  يُخفوا  أن  أم  واختالفها،  هوياتهم  تنوع  عن  بحرية  أعضاؤه 

األفراد عن بعض؟ ميكن بحث السؤال أيًضا من ناحية مواقفنا، تجاه األشخاص 

إضافة  ميكن  أيًضا  املجموعة،  باقي  عن  مميّزًا  زيًّا  ألنفسهم  يختارون  الذين 

أمثلة أخرى من املجتمع املحيل.

-  إشكالية هيمنة الرموز الدينية: هي قضية متعلقة باإلشكالية السابقة، ولكنها 

تركِّز عىل الحقِّ يف الهيمنة عىل املجال العاّم. فهل من حقِّ املجموعات التي 

تُشكِّل أغلبية ثقافية أو دينية، أن تهيمن رموزها عىل املجال العاّم؟ وهل هذا 

الحقُّ مكفول للجامعات األخرى؟ وما مدى تأثري تلك الهيمنة، يف شعور تلك 

الجامعات باالندماج واالحتواء يف املجتمع؟

الختام )٥ دقائق(
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ا شخصيًّا أو حرية  -  إشكالية الحرية الشخصية واملجال العاّم: ما الذي يُعترب حقًّ

شخصية؟ وما الذي يدخل يف نطاق »الحيِّز العاّم«، فيخضع للقوانني املنظمة؟ 

وهل اختيار الزي هو حرية شخصية، أم موضوع مجتمعي عاّم؟ مثال: قانون 

الفرنيس  القانون  جرَّم  فَسواٌء  إيران.  يف  الحجاب  وقانون  فرنسا،  يف  النقاب 

الحالتني  ففي  الحجاب،  لبس  عدم  اإليراين  القانون  جرَّم  أو  النقاب،  لبس 

تتخذ الدولة املوقف نفسه تجاه موضوع الزي، باعتباره ضمن نطاق »الحيِّز 

العاّم«، وليس ِضمن الحرية الشخصية.

العبارات

المستندات
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل الرابع:  العقد االجتماعي والمجال العام  -مستند

مستند
نشاط »محاكاة المجال العاّم«

العبارات 
)اختيار 4 منها أو تطويعها لتُناسب السياق املجتمعي(

العامة  املساحات  بها، يف  الخاصة  الدينية  والشعائر  الطقوس  واملجموعات مامرسة  لألفراد  -  يحق 
)مثال: غلق بعض الشوارع أثناء صالة الجمعة- موائد الرحمن- الطقوس واالحتفاالت املوسمية 

للمسلمني الشيعة- االحتفاالت الَكنسية يف الشوارع…(

امللصقات  انتشار  )مثال:  العامة  املساحات  عىل  الخاصة  رموزها  فرض  الدينية  األغلبية  -  من حق 
يّة،  الدينية يف وسائل املواصالت ومؤسسات الدولة يف مرص، ُدعاء السفر يف وسائل النقل الربِّيّة والجوِّ

تالوة القرآن يف اإلذاعة املدرسية….(

-  يجب إلغاء حصة الدين يف املدارس واستبدالها بحصص األخالق العامة.

-  يحق للمؤسسات الدينية والثقافية واألفراد القامئني عليها، املشاركة/اإلدالء برأيهم يف املجال العاّم. 

-  يحق للمؤسسات الدينية تقديم خدمات ثقافية وتعليمية وترفيهية، مقصورة عىل األفراد الذين 
ينتمون إليها. 

-  من حق الدولة فرض الرقابة عىل أماكن العبادة، والتدخل يف شؤونها، بهدف حامية األمن العاّم 
والحفاظ عىل الوحدة الوطنية. 

يّة. -  مع إذاعة دعاء السفر )اإلسالمي( يف وسائل النقل الربِّيّة/الجوِّ

د النسيج الوطني، ويُضعف  -  انتشار املدارس القارصة عىل املجموعات الثقافية والدينية بعينها، يهدِّ
من الوحدة الوطنية. 

-  التعبري عن االختالفات الثقافية والدينية يف املساحات العامة، يُضعف من الوحدة الوطنية. 

-  يجب تخصيص كوتا )حّصة( ألقّل املجموعات الثقافية والدينية عدًدا، يف املجالس التمثيلية/أجهزة 
الدولة بشكل عاّم. 

-  من الطبيعي أن تتمتع األغلبية الثقافية والدينية يف املجتمع بحقوق سياسية واجتامعية، أكرث من 
غريها من املجموعات )مثال: يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسلاًم(.

العامة  املساحات  والسلوكيات يف  املامرسات  فيام يخص  السائد،  الُعرف  يلتزموا  أن  الجميع  -  عىل 
)مثال: منع املأكل واملرشب يف نهار رمضان- التزام زي محتشم …(
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الفصل الخامس:
 التنّوع في 

العالم العربي

175



الفصل الخامس:
التنوع في العالم العربي

ينتمي الفرد -مْهام كان موطنه ومنَشؤُه وجنسه وغري ذلك من األمور التي 
د فرادته-، إىل دوائر متعّددة. تتكّون كّل دائرة منها من دوائر أخرى،  ميكن أن تحدِّ
تَضيق كلاّم أوغلنا يف الفردي والذايت، وتظّل تتّسع كلاّم انفتحنا عىل املشرتك أو 
العاّم أو اإلنساين املطلق. ولعّل ما ميثّل صعوبًة ورمّبا تعقيًدا يف املسألة، أّن هذه 
الّدوائر يف الحقيقة ليست منفصلة أو متحيّزة، بل هي متّصلة ومرتابطة، وأحيانًا 

متداخلة.

أ- دوائر التنّوع وفروعه

الدائرة الجغرافية

ينتمي اإلنسان إىل بقعة من األرض، سواٌء وطَنه كانت أو قُطْره، أو املدينة أو 
القرية التي ولد فيها. ولو دقّقنا الّنظر يف كّل هذه االنتامءات الجغرافية، لوجْدنا 
أّن لكّل منها أثرًا ما يف نفسية الفرد، أو ثقافته أو تصّوراته أو معتقداته، أو عاداته 

وتقاليده وسلوكه. 

ِضمن هذه الدائرة يتاميز الناس بانتامءاتهم، التي قد تتعّدد وتتعّقد أكرث؛ إْن 
نظرنا إىل الهجرة من بالد إىل أخرى، أو من جهة إىل أخرى يف نفس البالد. فتجد 
املرء ينتسب جغرافيًّا إىل موطنه ومسقط رأسه فخورًا، كام ينتسب بنفس الفخر 

والحامس إىل املكان الذي يعيش فيه، أو يعمل فيه.
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الدائرة اإلثنية والثقافية 

مع أن بعضهم ال يزال يقسم البرش إىل ثالث سالالت ِعرقية أساسية )الساللة 
ل العلامء يف هذا  السوداء أو الزّنجية، والساللة الصفراء، والساللة القوقازية(، يفضِّ

املجال اليوم، التكلّم عن اإلثنيات التي ينتمي إليها البرش.

الدائرة الِعرقية تعود إىل خصائص فيزيائية متامثلة مع بعضها بعًضا، ومتميزة 
عن غريها، وإن تبّدلت مع الوقت بسبب التزاوج بني السالالت. أما الدائرة اإلثنية، 
والتاريخ  واللغوية،  الثقافية  الخصائص  إىل  وتعود  ذلك،  من  أعمق  إىل  فتذهب 

املشرتك واإلرث الخاص للجامعات اإلثنية.

البلدان  العريب، تحتوي  العامل  تُشّكل أكرثية  التي  العربية  اإلثنية  إضافة إىل 
العربية عىل تنّوع يف اإلثنيات، إْن يف املرشق حيث اإلثنية الكربى عدًدا هي األكراد، 

أو يف املغرب حيث اإلثنية الكربى عدًدا هي األمازيغ.

الجامعات الثقافية واإلثنية يف العامل العريب

االمتداد الجغرايفاإلثنيّة

يف العراق وسوريا ولبناناألكراد

يف دول شامل إفريقيااألمازيغ

يف لبنان وسوريا والعراق واألردن ومرصاألرمن

يف سوريا والعراق واألردنالرتكامن

يف األردن وسوريا والعراقالرشكس

يف األردنالشيشان

يف العراق وسوريا ولبناناآلشوريون والكلدان 

يف العراق وسوريا ولبنان الرسيان

يف العراقالشبك

مجموعة إثنو-لغوية توجد يف جنوب مرص والسودانالنوبيون

ود العراقيِّنياألفارقة العراقيون ون أيًضا السُّ يف العراق، ويسمَّ

يف اليمن، ويسّمون أيًضا املهّمشنياألفارقة اليمنيون

املنحدرون من أصول أوروبية

إضافة إىل اإلثنيات املتنّوعة، هناك أيًضا قبائل لها تراثها وخصائصها مثل الطوارق. 
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الدائرة اللغوية

يتكلّم شعوب العامل حوايل 3000 لغة فاعلة ومؤّثرة يف حياة الناس، منها 12 
لغة فقط يتكلّمها الناس عىل نطاق واسع. وتُعّد اللغة العربيّة يف املرتبة الرابعة 
عامليًّا من حيث عدد متكلّميها، بعد الصينيّة واإلسبانيّة واإلنكليزيّة. وال توجد 
يف العامل لغة رسمية واحدة للجميع، إاّل أن اللغة اإلنجليزية تُستخدم عىل نطاق 

واسع كلُغة مشرتكة. 

زالت  ما  عديدة  لغات  يضّم  ا،  جدًّ كبري  اللغوي  التنّوع  العريب،  العامل  يف 
مستعملة إىل اآلن وإن كان بعضها مهّدًدا باالنقراض، يف حني أن هناك لغات لها 
أعداد كبرية من متكلّميها. نالحظ فيام يأيت الئحة بأهم هذه اللغات، املوجودة 

يف الدول العربية )بحسب التسلسل األبجدي(:  

خريطة التنّوع اللغوي يف العامل العريب1

مكان انتشارهااللغة

يف لبنان وسوريا والعراق واألردن ومرص.اللغة األرمنية

ميتد املحيط الذي تنترش فيه هذه اللغة، من واحة سيوة غرب اللغة األمازيغية

مرص، إىل سواحل املحيط األطليس غربًا، والبحر املتوّسط شاماًل، 

وبالد الهوسة جنوبًا.

لغة الشبك يف العراق.اللغة الباجالنية

لغة قبائل البّجة يف الشامل الرشقي من السودان، وعىل سواحل اللغة البيجاوية

البحر األحمر.

تنترش يف شامل تشاد وجنوب ليبيا. لغة التنبو

لغة بدو رُّحل جنوب ليبيا بني القطرون وتجرهي ومرزق لغة التيداغا

وأوباري وواحة الكفرة.

يستعملها بعض أهايل نابلس، ومنترشة يف بعض بلدان عربية اللغة الجبالية

أخرى مثل مرص وفلسطني واألردن.

نسبة إىل ظفار يف سلطنة عامن.اللّغة الجبالية الظفارية

1 جرت االستعانة يف إعداد هذا الجدول بدراسة: اللغات املهّددة باالنقراض يف الوطن العريب، لألستاذ يحيى عبد الرؤوف عثامن جابر.

an-najeh blogs. http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article-192#
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مكان انتشارهااللغة

تنترش يف أنحاء متفرّقة من العراق وإيران، ويحافظ عليها أتباع 

ديانة الصابئة املندائيون.

تنترش يف أنحاء متفرّقة من العراق وإيران، ويحافظ عليها أتباُع اللغة املنداعية/ املندائية

ديانة الصابئة املندائيون.

مرتبطة بنابلس وسبسطية وبعض أنحاء فلسطني، ويحافظ اللغة السامرية

عليها أتباع الديانة السامرية.

اللغة املحكيّة املتداولة يف جزيرة سوقطرى اليمنية.اللغة السوقطرية

اللغة الشحرية واملهرية 

والحرسوسية

ثالث لغات متجاورة يف املكان بني البحر ورشق حرضموت 

وجنوب عامن.

اللغة الرسيانية الرشقية: 

لشانا رسيانا

تنترش بني أهل العراق وسوريا، ويف املناطق الحدودية بني 

البلَدين، وتحافظ عليها الكنائس اآلشورية والكلدانية.

اللغة الرسيانية الغربية: 

لشونو سرييونو

تنترش يف سوريا والعراق ولبنان، وتحافظ عليها الكنائس 

الرسيانية واملارونية.

وهي اللغة التي يتكلمها عدد غري قليل من سكان األقاليم اللغة الطارقية

الصحراوية يف البلدان املغاربية.

يف جميع البلدان العربية.اللغة العربية

مستخدمة قي قرية العال قرب املدينة املنّورة.اللغة الَعلَْونية

يف مناطق من مرص، وتحافظ عليها الكنيسة القبطية.اللغة القبطية

يف العراق وسوريا ولبنان.اللغة الكردية

شامل السودان.اللغة املََحْس والدنقلية

جنوب مرص والسوداناللغة النوبية

تنترش يف السودان اللغات النيلية التشادية

مناطق السودان الغريب، وغات والربكت يف الجنوب الغريب يف ليبيا.لغة الهوسة أو الحوصة

هناك لهجات عربية مثل الحسانية، وهي لهجة بدوية مشتقة من العربية التي 
كانت وما زالت تتحّدثها قبائل بني حسان، الذين سيطروا عىل أغلب صحاري 
وهناك  عرش.  والسابع  عرش  الخامس  القرنني  بني  املغرب،  وجنوب  موريتانيا 

لهجات ضمن اللغات األخرى، مثل لهجة الكرد الفيليِّني يف العراق.
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دائرة الدين واملعتقد يف العامل العريب

طوائفه  مبختلف  اإلســالم  إىل  ينتمون  العريب  العامل  سّكان  أكرث  أن  مع 
املرشق  يف  باملسيحيّة  بدًءا  األخرى،  الديانات  من  كبري  عدد  فهناك  ومذاهبه، 
خاصة، واليهوديّة، إىل تنّوع ديني فائق الغنى يف العراق، وديانات جديدة تنترش 
التي  واملعتقد،  الدين  حريّة  تحت  التنّوع  هذا  يندرج  العريب.  العامل  أنحاء  يف 

تكفلها رشعة حقوق اإلنسان. 

 التنّوع الديني يف العامل العريب

 

البلدان التي تنترش فيهاالّديانة

ّنة )يف اإلسالم هو دين األغلبية يف معظم البلدان العربية. وفيه طوائف: السُّ

والشيعة  واملدارس(،  املذاهب  فوارق يف  العربية مع  البلدان  كافة 

االثنا عرشية )يف العراق ولبنان بشكل خاص(، والشيعة السبعية من 

ولبنان  واليمن(، وموحدين دروز )يف سوريا  إسامعيلية )يف سوريا 

وفلسطني واألردن(، والطائفة الزيدية )يف اليمن(، والطائفة الَعلوية 

وتونس  عامن  سلطنة  )يف  اإلباضيّة  والطائفة  ولبنان(،  سوريا  )يف 

والجزائر وليبيا(.

والعراق، املسيحية وفلسطني،  واألردن،  وسوريا،  ولبنان،  مرص،  يف  تنترش 

والوافدين  واليمن،  والصومال،  وجيبويت،  وموريتانيا،  والسودان، 

)الفليبِّني،  العربية  املنطقة  خارج  من  وأكرثهم  العريب،  الخليج  يف 

الهند...(، مع وجود اإلرساليات األجنبية وبعض املتحّولني إىل املسيحية 

يف البلدان املغاربية. وفيها 5 عائالت كنسيّة: األوىل تضّم الكنائس 

األرثوذكس،  واألرمن  األرثوذكس،  )الرسيان  الرشقية  األرثوذكسية 

)وهم  األرثوذكسيّة  الكنائس  تضّم  والثانية  األرثوذكس(،  واألقباط 

)املوارنة،  الكاثوليكية  الكنائس  تضّم  والثالثة  البيزنطيّون(،  الروم 

والروم امللكيّون الكاثوليك، واألقباط الكاثوليك، والرسيان الكاثوليك، 

الكنائس  تضّم  والرابعة  والالتني(،  الكاثوليك،  واألرمن  والكلدان، 

العائلة  إىل  إضافة  املتنّوعة،  اإلنجيلية  والجامعات  الربوتستانتية 

الخامسة التي تشمل كنيسة املرشق اآلشورية.
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البلدان التي تنترش فيهاالّديانة

املغرب اليهودية )مثل  املغاربية  الدول  يف  السيفارديم  اليهود  إىل  يقسمون 

وتونس(- واملزراحيم يف املرشق )فلسطني: اليهود األصليّون(، ولبنان، 

ومرص، والعراق، واليمن، والبحرين.

يف العراق.الصابئة املندائية

يف العراق وسوريا.اإليزيدية

يف مرص، ولبنان، والعراق، واملغرب، وتونس، وسلطنة عامن، واألردن.البهائية

يف الجزائر، وتونس، ومرص، وليبيا، واألردن.األحمدية

يف العراق.الزردشتية

يف العراق.الكاكائية

يف فلسطني.السامرية 

يف السودان.العبادات التقليديّة املحلّية

 
يُضاف إىل هذه الالئحة، الديانات الرشقية كالهنودسية والبوذية، التي ينتمي 
إليها عاّمل أجانب وافدون إىل البالد العربية، وجامعات دينية جديدة مثل شهود 
يهوه واملرمون، الذين يوجدون بأعداد ضئيلة يف الدول العربيّة. أيًضا يجب ذكر 

وجود بعض األشخاص »الالدينينّي« من ملحدين والأدريِّني. 
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بني الثقافة واإلثنية واالنتامء الديني والقومية

مع تقاطع معانيها واستعاملها أحيانًا كمرادفات، إال أن هناك فرقًا بني اإلثنية 
والثقافة والقومية واالنتامء الديني.

¦  االنتامء اإلثني يركّز عىل إرث ثقايف وتاريخي مشرتك، سببُه أصول إثنية 
مشرتكة )أجداد مشرتكون(، وتَوارُث للهوية ولرموزها. 

وعىل  إثنية،  هوية  لحدود  الّسيايس  البعد  عىل  يركّز  القومي  ¦  االنتامء 
استقاللها. 

¦  االنتامء الثقايف قد يتامهى مع االنتامء إىل إثنية أو إىل طائفة، إاّل أنه قد 
يكون أيًضا عابرًا للجغرافيا )كاالنتامء اللغوي(، أو عابرًا لإلثنيّات كاالنتامء 
إىل ثقافة بلد حاضن إلثنيات وجامعات دينية مختلفة؛ ذلك أّن الثقافة 
مبا هي ذلك الكل املشرتك بني الّناس، ميكن أن تجمع بني أناس من إثنيات 
وأديان ومناطق مختلفة. فسّكان أمريكا الشاملية مثاًل: يشرتكون يف ثقافة 
النموذج األمرييك، ويكّونون هويّة ثقافية متميّزة. وكذلك سّكان أّي دولة 
أو مدينة، ُهم دون شّك ينحدرون من مناطق مختلفة، ورمّبا ينتمون إىل 
ديانات وإثنيات مختلفة. ومع ذلك، هم يشرتكون يف مالمح ثقافية تَظهر 

يف سلوكهم، وطريقة تفكريهم وتصوُّرهم لألشياء واألفكار. 

¦  االنتامء الديني مختلف عن االنتامء الثقايف واإلثني، إال أنه يتقاطع معه 
الثقافة  أو  اللغة  التي حافظت عىل  الدينية هي  الجامعة  تكون  عندما 
واللغة  واملندائيون  األقباط،  أو  واآلشوريون  الرسيان  املسيحيون  )مثاًل: 

املندائية، والسامريون واللغة السامرية، إلخ(2.

2  جون جوزيف، اللغة والهوية: قومية، إثنية، دينية. ترجمة عبد النور خراقي، )الكويت، سلسلة عامل املعرفة، العدد 342. أغسطس 

2007(، ص22. 
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التعّددية الثقافّية ب- 

والروحية  الفكرية  الـامدية  العنارص  مجموع  الثقافة عىل  مفهوم  يُِحيل 
الفنوَن  وتَشمل  غريها،  عن  جامعًة  أو  مـجتمًعا  تـميّز  التي  والعاطفية، 
التي  والـمعتقدات  والتقاليد  والعادات  القيم  ومنظومة  والعلوم،  واآلداب 
يف  تتجىّل  والتي  االجتامعية،  الـمجموعة  لهذه  املشرتك  املخزون  تشّكل 

والتواصل3. والسلوك  والتفكري  العيش  طريقة  خصوصيّة 

تراث  اختالف  عىل  البرشيّة،  الجامعات  تايز  عن  الثقايف  التّنوع  يعرّب 
اللغة،  منها:  مختلفة،  عوامل  عىل  يرتكز  وقد  وتقاليدها.  وعاداتها  منها  كلٍّ 
ويتجىّل  وغريها.  والتاريخية،  الوجدانية  والذاكرة  والدين،  اإلثني،  واالنتامء 
يف تعّدد الهويات، وأشكال التعبري الثقايف للشعوب واملجتمعات التي تتكّون 

البرشية.  منها 

باعتباره  والحضارات،  للشعوب  وغًنى  ثراء  َمصدر  الثقايف  التنّوع  يُعترب 
الحياة،  ومسارات  واألذواق  األلسن  واختالف  واالبتكار  لإلبداع  مـَُحّصلًة 

وطُرق النظر إىل الظواهر منذ بدء البرشية، إىل يومنا هذا. 

أطروحتنَي  خالل  من  العربية،  البالد  يف  الثقايف  التنّوع  إىل  النظر  جرى 
لكل  واستيعابه  الثقايف،  الواقع  تعّدد  إىل  األوىل  األطروحة  تَدفع  َمركزيَّتنَي. 
تتمّسك  حني  يف  وحارًضا؛  ماضيًا  الثقافية  والتعبريات  والتوّجهات  التيارات 
يف  حديٍث  أّي  وبأنَّ  وَوحدته،  الثقايف  الواقع  بتجانس  الثانية  األطروحة 
االجتامعي  التامسك  ويهّدد  مقتل،  يف  الوحدة  هذه  يُصيب  والتنّوع  التعّدد 

والُهويّايت. 

تـأيت املواثيـق الدوليّـة لِتُشـّدد عـىل أهميّـة حامية هـذا التنـّوع الثقايف، 
عـىل اعتبار أن التنّوع الثقايف يشـّكل ثروة نفيسـة لألفـراد واملجتمعات. أيًضا 
تؤكّـد حـّق كّل جامعـة ثقافيّـة، يف التعبـري عـن خصوصيّتهـا وعنـارص ثقافتها 

3 الدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنوع الثقايف، مرجع سابق، ص 215.
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الجامعـات  تفاعـل  عـرب  الثقـايف  التبـادل  أهميّـة  الثقافيـة، وعـىل  ورموزهـا 
فيـام بينهـا وداخـل املجتمعـات  بهـدف اإلثـراء والتجديد واإلبداع . وتشـّدد 
أيًضـا عـىل أّن حاميـة التنـّوع الثقـايف وتعزيـزه والحفـاظ عليـه، يُعـّد رشطًـا 

أساسـيًّا لتحقيـق التنميـة املسـتدامة ملصلحـة األجيـال الحارضة والــمقبلة4.
  

6أهم النصوص الدولية والوثائق ذات الصلة بالتنّوع الثقايف والحقوق الثقافية5

عنوان الوثيقة
الهيئة التي 

أصدرت الوثيقة
سنة صدور 

الوثيقة
املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 

التعددية/الثقافية

اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان

املادة 1948:22هيئة األمم املتحدة
»لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا يف املجتمع، حقٌّ يف 
ه أن تُوفَّر له، من  الضامن االجتامعي، ومن حقِّ

خالل الـمجهود القومي والتعاون الدويل، ومبا يتَّفق 
مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية التي ال غنـى عنها لكرامته 

ية«. ولتنامي شخصيته يف حرِّ

إعالن مبادئ التعاون 

الثقايف الدويل

منظمة األمم 
املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة 
)اليونيسكو/
)UNESCO

املادة 1966:1
1-  لكل ثقافة قيمة وكرامة6 ينبغي احرتامها 

والحفاظ عليها؛
2-  لكل إنسان حق وواجب تطوير الثقافة؛

3-  تُشكِّل جميع الثقافات يف تنوعها الغنـي 
وتأثرياتها املتبادلة التي تارسها عىل بعضها 

البعض جزًءا من الرتاث املشرتك للبرشية 
جمعاء.

االتفاقية الدولية لحامية 

حقوق جميع العامل 

املهاجرين وأفراد أرسهم

املادة 43/ 1 )ز(:1990هيئة األمم املتحدة
ز-   إمكانية الوصول إىل الحياة الثقافية واالشرتاك 

فيها.
املادة 45/ 1 )د(:

د-  إمكانية الوصول إىل الحياة الثقافية واملشاركة 
فيها.

4 اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، باريس، 2005.

5  جرى الرتكيز يف الجدول عىل النصوص واإلعالنات التي تحمل عنوانًا مبارًشا يحيل عىل التعددية/ الحقوق الثقافية، ألن ُجّل -إن مل 

نقل كل- النصوص الدولية واإلقليمية تناولت الحقوق الثقافية بشكل من األشكال.

6  تثري هذه العبارة الكثري من االلتباس، خصوًصا أن اإلعالن املذكور غري مرتجم رسميًّا إىل اللغة العربية منذ صدوره سنة 1966، حيث 

»- Each culture has a dignity and value which must be respected and preserved« :ورد يف النص باللغة اإلنجليزية
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عنوان الوثيقة
الهيئة التي 

أصدرت الوثيقة
سنة صدور 

الوثيقة
املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 

التعددية/الثقافية

إعالن بشأن حقوق 

األشخاص املنتمني إىل 

أقليات قومية أو إثنية 

وإىل أقليات دينية 

ولغوية

املادة 2 )البندان 1 و2(:1992هيئة األمم املتحدة
1-  يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو 
إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية )املشار إليهم 
فيام ييل باألشخاص املنتمني إىل أقليات( الحقُّ 
يف التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعالن ومامرسة 
دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، رسًّا 

ل أو أي شكل  وعالنيَة، وذلك بحرية ودون تدخُّ
من أشكال التمييز.

2-  يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات الحقُّ يف 
املشاركة يف الحياة الثقافية والدينية واالجتامعية 

واالقتصادية والعامة مشاركة فعلية.

اإلعالن العاملي للتنوع 

الثقايف

منظمة األمم املتحدة 
والعلوم  للرتبية 
والثقافة )اليونيسكو/ 

UNESCO

املادة 2001:2
»ال بد يف مجتمعاتنا التي تتزايد تنوًعا يوًما 

بعد يوم، من ضامن التفاعل املنسجم والرغبة 
يف العيش مًعا فيام بني أفراد ومجموعات ذوي 

هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. 
فالسياسات التي تشجع عىل دمج ومشاركة كل 

املواطنني تضمن التامسك االجتامعي وحيوية 
املجتمع املدين والسالم. وبهذا املعنى تكون 

التعددية الثقافية هي الرد السيايس عىل واقع 
التنوع الثقايف. كام أن التعددية الثقافية التي ال 

ميكن فصلها عن اإلطار الدميقراطي، مؤاتية للتبادل 
الثقايف والزدهار القدرات اإلبداعية التي تغذي 

الحياة السياسية«.

اتفاقية حامية وتعزيز 

تنوع أشكال التعبري 

الثقايف

منظمة األمم 
املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة 
)اليونيسكو/ 
)UNESCO

املادة 4 - التعاريف ألغراض هذه االتفاقية، تم 2001
االتفاق عىل ما ييل:

1-  التنوع الثقايف: يُقصد بعبارة »التنوع الثقايف« 
تعدد األشكال التي تُعرّب بها الجامعات 

واملجتمعات عن ثقافاتها. وأشكال التعبري هذه 
يتم تناقلها داخل الجامعات واملـجتمعات 

وفيام بينها. وال يتجىل التنوع الثقايف فقط من 
خالل تنوع أساليب التعبري عن الرتاث الثقايف 
للبرشية وإثرائه ونقله بواسطة أشكال التعبري 

الثقايف املتنوعة، بل يتجىل أيًضا من خالل تنوع 
أناط إبداع أشكال التعبري الفني وإنتاجها 

ونرشها وتوزيعها والتمتع بها، أيًّا كانت الوسائل 
والتكنولوجيات املستخدمة يف ذلك.
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عنوان الوثيقة
الهيئة التي 

أصدرت الوثيقة
سنة صدور 

الوثيقة
املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 

التعددية/الثقافية

إعالن األمم املتحدة 

بشأن حقوق الشعوب 

األصلية

املادة 11 2007هيئة األمم املتحدة 
1-  للشعوب األصلية الحقُّ يف مامرسة تقاليدها 

وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحقَّ يف 
الحفاظ عىل مظاهر ثقافاتها يف املايض والحارض 
واملستقبل وحاميتها وتطويرها، كاألماكن األثرية 
والتاريخية واملصنوعات والرسومات واالحتفاالت 

والتكنولوجيات والفنون املرئية وفنون العرض 
املرسحي واآلداب.

املادة 12
1-  »للشعوب األصلية الحقُّ يف مامرسة وتنمية 

وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها الروحية 
والدينية واملجاهرة بها؛ والحق يف الحفاظ عىل 

أماكنها الدينية والثقافية وحاميتها واالختالء فيها؛ 
والحق يف استخدام أشيائها الخاصة بالطقوس 

والتحكم فيها؛ والحق يف إعادة رُفات موتاها إىل 
أوطانهم«.

املادة 13
1-  »للشعــوب األصلية الحقُّ يف إحياء واستخدام 

وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية 
وفلسفاتها ونُظمها الكتابية وآدابها ونقلها 

إىل أجيالـها املقبلة، ويف تسمية الـمجتمعات 
الـمحلية واألماكن واألشخاص بأسامئها الخاصة 

واالحتفاظ بها«.

إعالن فريبورغ للحقوق 

الثقافية

نسبة إىل مدينة 
 Fribourg فريبورغ

السويرسية، التي 
احتضنت سنة 

2007 جامعة حول 
الحقوق الثقافية، 
وهو اإلعالن الذي 

تبّنته منظمة األمم 
املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة 
)اليونيسكو/ 
)UNESCO

املادة 2007:3
لكل شخص منفرًدا أو ضمن مجموعة الحق يف:

أ-    أن يختار هويته الثقافية وأن يحرتم بها يف تنوع 
أناط التعبري عنها، وميارس هذا الحق يف ترابٍط 

خاصة مع حريات التفكري واملعتقد والدين 
والرأي والتعبري؛

ب-  أن يعرّف بثقافته الخاصة ويـُحرتَم بها، وكذلك 
الثقافات التي تكّون يف تنوعها تراث اإلنسانية 

املشرتك، ويقتيض هذا بالخصوص الحق يف 
معرفة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وهي 

قيم أساسية يف هذا الرتاث؛
ج-   أن يصل، وخاصة مبامرسة الحق يف الرتبية 

واإلعالم، إىل الرتاث الثقايف الذي ميثل تعبريات 
عن الثقافات املختلفة وكذلك موارد لألجيال 

الحارضة واملستقبلة.
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عنوان الوثيقة
الهيئة التي 

أصدرت الوثيقة
سنة صدور 

الوثيقة
املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 

التعددية/الثقافية

املادة 5:
أ.    لكل شخص، منفرًدا أو ضمن مجموعة، الحق 
يف الدخول يف الحياة الثقافية واملشاركة فيها 
دون اعتبار الحدود من خالل األنشطة التي 

يـختارها؛
ب.  يتضمن هذا الحق بالخصوص:

-  حرية التعبري يف الحياة العامة أو الخاصة 
باللغة أو اللغات التي يـختارها؛

-  حرية مامرسة أنشطته الثقافية الخاصة 
املتامشية مع الحقوق املعرتف بها يف هذا 
اإلعالن واتباع نط حياة يربز قيمة رصيده 

الثقايف خاصة يف مجال استعامل األمالك 
والخدمات وإنتاجها ونرشها؛

-  حرية تنمية املعارف والتعبريات الثقافية 
وتقاسمها والقيام ببحوث واملشاركة يف 

مختلف أشكال الخلق واالستفادة منها كذلك؛
-  الحق يف حامية املصالح املعنوية واملادية 
املرتبطة باألعامل التي تثل مثرة نشاطه 

الثقايف.

التعليق العام رقم 21 

الخاص باللجنة املعنية 

بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية.

املجلس االقتصادي 
واالجتامعي، 

اللجنة املعنية 
بالحقوق االقتصادية 

واالجتامعية 
والثقافية، هيئة 

األمم املتحدة.

أواًل: مقدمة ومنطلقات أساسية2009
1-  »الحقوق الثقافية جزء ال يتجزأ من حقوق 
اإلنسان وهي، مثل الحقوق األخرى، عاملية 

وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة. وتعزيز الحقوق 
الثقافية واحرتامها بشكل تام أمران جوهريان 

لصون كرامة اإلنسان وللتفاعل االجتامعي 
اإليـجايب بني األفراد والـمجتمعات يف عامل 

متنوع ومتعدد الثقافات«.

ثانًيا: املضمون املعياري للفقرة 1)أ( من املادة 15
6-  »الحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية ميكن 

وصفه بأنه حرية. وضامن هذا الحق يقتيض 
من الدولة الطرف االمتناع عن التدخل )أي 

عدم التدخل يف املامرسات الثقافية ويف سبل 
الحصول عىل السلع والخدمات الثقافية( 

واتخاذ إجراءات إيجابية )ضامن توافر الرشوط 
املسبقة املؤاتية للمشاركة، وتيسري الحياة 

الثقافية وتعزيزها، والوصول إىل السلع الثقافية 
والحفاظ عليها(«.
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عنوان الوثيقة
الهيئة التي 

أصدرت الوثيقة
سنة صدور 

الوثيقة
املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 

التعددية/الثقافية

اإلعالن اإلسالمي حول 

التنوع الثقايف

اإلسالمية  املنظمة 
والعلوم  للرتبية 
)إيسيسكو/  والثقافة 

)ISESCO

املادة 2014:6
لكل شخص، منفرًدا أو ضمن مجموعة، الحق يف:

-  هوية يَُعرُِّف بها نفسه من خالل انتامئه إىل 
إطار ثقايف مرجعي يحدد به ذاته، ويرتكز عليه 

يف تنظيم عالقاته وإبراز خصائصه ورغباته 
وتوجهاته التي تعرّب عن ذاته وعن اتجاهاته 

نحو اآلخر، وميكنه من التفاعل الفكري 
والتالقح الثقايف مع الهويات األخرى.

-  التعبري عن مكونات هويته باللغة التي يختارها 
وباستثامر كل أشكال التعبري الفني والثقايف 

وبالحضور الكامل يف وسائل اإلعالم واالتصال 
والنرش، ويف كل مناحي الحياة الثقافية 

ومنابرها، مع التمتع باملساواة يف الوصول 
إىل هذه الوسائل. ويجب أن ال يتعارض هذا 

التعبري مع روح القيم اإلنسانية املشرتكة.
-  حامية أصول هويته، وخصوًصا الرتاث املادي 

وغري املادي باعتباره إرثًا إنسانيًّا مشرتكًا 
وأرضية خصبة للتنوع الثقايف وللتعبري املتعدد 

واملتجدد عن تجلياته.
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ج- حقوق الجماعات الثقافّية

جميع  بأن  االعرتاَف  وتعزيزه،  الثقايف  التعبري  أشكال  تنّوع  حامية  تَفرتض 
الشعوب  وثقافات  األقليات  إىل  املنتمني  األشخاص  ثقافات  فيها  مبا  الثقافات، 
االعتبار  األخذ بعني  باالحرتام. ومع  الجدارة  الكرامة، ويف  األصليّة، متساوية يف 
بالكونيّة  تتسم  الحقوق  أن  من  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  يف  تَواتر  ما 
والرتابط، وأنها غري قابلة للتجزئة؛ فال ميكن حامية التنّوع الثقايف وتعزيزه، دون 
التعبري  تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية، مثل: حرية املعتقد والفكر 
واإلعالم واالتصال. ومن هذا الباب، اهتّمت األمم املتحدة ووكاالتها املتخّصصة 
باملسألة الثقافية، بحقوق املجموعات الثقافيّة. وأصدرت يف سنة 2001 »إعالن 
االتفاقات  من  مجموعة  به  ترتبط  الثقايف«،  التنوع  بشأن  العاملي  اليونسكو 
والوثائق التَّقنينية الخاصة بالتنّوع الثقايف7. ومنذ سنة 2009، قّرر مجلس حقوق 
اإلنسان اعتامد إجراء خاص يسمى: الخبري املستقل يف مجال الحقوق الثقافية 

)انظر البطاقة(.

/http://www.unesco.org/new/ar/culture/themes/normative-action/cultural-diversity  :7 راجع موقع اليونسكو
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الخبري األممي املستقّل يف مجال الحقوق الثقافّية
بطاقة رقم )1(

تُعّد آليّة اإلجراءات الخاصة، أحد طرق اشتغال هيئة األمم املتحدة. فبموجب قرار8 
مجلس حقوق اإلنسان رقم 10/23، املؤّرخ يف 26 آذار/مارس 2009، جرى إنشاء إجراء 
خاّص يُعرف ِباسم: »الخبري املستقل يف مجال الحقوق الثقافية«، مدة ثالث سنوات. وهي 

الـمهمة التي شغلتها الباكستانية فريدة شهيد. 

يف سنة 2012، قّرر مجلس حقوق اإلنسان مبوجب قراره  6/ 19، تديد والية السيدة 
فريدة شهيد بوصفها مقّررة خاصة يف مجال الحقوق الثقافية، مدة ثالثة أعوام إضافية.

يُذكَر أن السيدة فريدة شهيد هي عاملة اجتامع باكستانية، ومديرة تنفيذية ملركز 
الحقوق  مجال  يف  طويلة  سنوات  اشتغلت  باكستان.  يف  النسائية  للموارد  شريكات-غاه 
والسياسات الثقافية، وعملت خبرية ومستشارة معتمدة لدى العديد من وكاالت هيئة 
األمم املتحدة منذ سنة 1980، وحصلت عىل جوائز عديدة يف مجاالت حقوق اإلنسان، 

سواء يف باكستان أو عىل الصعيد الدويل.

منذ ترشين األول/ أكتوبر 2015، تشغل السيدة كرمية بنون، مهمة خبرية مستقلة 
مكلفة بالحقوق الثقافية، بناًء عىل قرار9 مجلس حقوق اإلنسان رقم 9/ 28. وجدير بالذكر 

والواليات  الجزائر  بني  نشأت  بنون،  كريـمة  السيدة  أن 
املتحدة األمريكية. وهي أستاذة وأكادميية يف مركز بحوث 
مارتن لوثر كينغ جونيور يف كلية ديفيز للحقوق بجامعة 
حول  وبحوثًا  دراسات  نرشت  أن  لها  وسبق  كاليفورنيا، 
األمم  منظمة  لدى  خبرية  واشتغلت  الثقافية،  املسألة 
والثقافة، وحصلت عىل جوائز  والعلوم  للرتبية  املتحدة 
عديدة، أهمها جائزة مكتبة دايتون للسالم سنة 2014. 

مصدر الصورة10 

8 http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_23.pdf   

9 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G1540/075//PDF/G1507540.pdf?OpenElement

10  https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=5BB30D8D94A4A3680723716D8C8441D4
DD78D606&thid=OIP.2IzE8ttm5poZ8mKGrGdLqgHaEK&mediaurl=http%3A%2F%2Fimg.tedcdn.
com%2Fr%2Fimages.ted.com%2Fimages%2Fted%2Fea6423568d1c204c0927fa9dd847dd719d919537_288
0x1620.jpg%3Fll%3D126%amp%3Bquality%3D8926%amp%3Bw%3D800&exph=450&expw=800&q=karima+
bennoune&selectedindex=1&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,2,6
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تعمل الخبرية املستقلة، عىل تقديم التقارير إىل مجلس حقوق اإلنسان كل سنة، 
م تقارير إىل الجمعية العامة سنويًّا. ومطلوب منها: وكذلك تقدِّ

1.  تحديد املامرسات الفضىل يف تعزيز الحقوق الثقافية وحاميتها عىل املستويات 
املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية؛

الثقافية وحاميتها،  الحقوق  التي قد تعوق تعزيز  الـمحتملة  العقبات  2.  تحديد 
وتقديم مقرتحات و/أو توصيات إىل املجلس بشأن اإلجراءات املمكنة يف هذا 

الصدد؛

3.  العمل بالتعاون مع الدول من أجل التشجيع عىل اعتامد تدابري عىل املستويات 
املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية بهدف تعزيز الحقوق الثقافية وحاميتها، 

من خالل مقرتحات ملموسة تُعزِّز التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل؛

4.  دراسة العالقة بني الحقوق الثقافية والتنوع الثقايف، بالتعاون الوثيق مع الدول 
والجهات الفاعلة ذات الصلة األخرى، ومنها عىل وجه الخصوص منظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، بهدف مواصلة تعزيز الحقوق الثقافية؛

5.  إدماج منظور جندري ومراعاة خصوصيات ذوي اإلعاقة يف عملها؛

املنظامت  مع  لها،  مربر  ال  التي  االزدواجية  تجنب  مع  وثيق،  بتنسيق  6.  العمل 
الخاصة  اإلجراءات  من  وغريها  الحكومية  غري  واملنظامت  الدولية  الحكومية 
ومنظمة  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  ولجنة  للمجلس،  التابعة 
املعنية  الفاعلة  الجهات  مع  وكذلك  والثقافة،  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم 
نطاق  يف  والخربات،  االهتاممات  من  ممكنة  طائفة  أوسع  تثل  التي  األخرى 
واألنشطة  للمؤترات  واملتابعة  الحضور  منها  بوسائل  إليها،  املُسندة  الواليات 

الدولية ذات الصلة.
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إن هذه القيمة الـمتساوية بني الثقافات، تستوجب تتّع الجامعات الثقافية 
الواحد،  البلد  الثقافات داخل  باقي  التعبري عن اختالفها مع  املتأّصل يف  بحقها 
من حيث الوجود واالعرتاف من طرف املؤّسسات الحكومية والسلطات العامة، 
وجميع الجهات املسؤولة عن إنفاذ القانون. يعني هذا املوقف االعرتاف بحّق 
كل جامعة يف التعبري عن ثقافتها الخاصة، ومجموع تـمظهراتها الـمرتبطة باللغة 
الزواج  )تقاليد  واألعراف  الدينيّة  والشعائر  التقاليد  وأناط  )اللباس(،  والزي 
أو  باللغة  التعلّم  الحّق يف  ثم  إلخ(،  الطبخ...  لذلك، وفنون  املرافقة  واألهازيج 

اللغات األصليّة.

يقرب  ما  منذ  تَدّرج  الذي  الـَمغرب،  مثال  استدعاء  الصدد، ميكن  يف هذا 
العديد  األمازيغيَّتنَي، من خالل  والثقافة  باللغة  االعرتاف  الزمن يف  عقدين من 
من اإلجراءات والتدابري الترشيعية واملؤسساتية، التي انطلقت تُدمج اللهجات 
لهجات  بثالث  إخبارية  نرشات  بثِّ  من خالل  العمومي،  اإلعالم  يف  األمازيغية 
أمازيغية، ثم إنشاء قناة أمازيغية تبث برامج وأرشطة سينامئية باللغة األمازيغية، 
إضافة إىل تأسيس معهد متخّصص يف الثقافة األمازيغية، أُطلق عليه اسم: املعهد 
املليك للثقافة األمازيغية. رافَق ذلك، اإلدماُج التدريجي لألمازيغية لغًة وثقافة يف 
التعليم األسايس، واعتامد كتب مدرسية خاصة، مع إدراج شعبة اللغة األمازيغية 
لغة  باعتبارها  باألمازيغية،  الدستوري  الجامعات، ُوصواًل إىل االعرتاف  يف بعض 
الجزائري يف سنة 2016،  الدستور  عليه  ما سار  رسمية يف دستور 2011. وهو 

الذي اعترَب تازيغت لغة رسمية ووطنية.

بناًء عىل ذلك، ميكن إجامل الحقوق املرتبطة باملجموعات الثقافية فيام يأيت:

¦ الحقُّ يف االعرتاف بالتنوع الثقايف واللساين.

¦ الحق يف التعلّم باللغة األصلية.

بعني  أْخًذا  املحاكم،  أمام  والتقايض  اإلدارية  الوثائق  ترجمة  يف  ¦  الحق 
االعتبار التعّدد اللساين.

¦  الحق يف التعبري عن الزي واللباس وأناط التقاليد واألعراف، تبًعا للتعدد 
الثقايف يف البلد الواحد.
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دونـام  واللغوي،  الثقايف  التعّدَد  العمومي  اإلعالُم  يعكس  أن  يف  ¦  الحق 
تنميط أو صهٍر للُكّل بقالب واحد.

¦  الحق يف دعم اللغات واللهجات املحليّة، وتنميتها وحفظها من االندثار، 
أمام اللغة الرسمية املتداولة بشكل واسع.

¦  الحق يف إحياء املناسبات الدينية والثقافية، تبًعا لخصوصيّة كل جامعة 
يف البلد الواحد.

الجماعات  وحــقــوق  الــديــنــي  د-  الــتــنــّوع 
الدينّية

لحقوق  العاملي  اإلعالن  صياغة  ومع  اإلنسان،  حقوق  مفهوم  تطّور  مع 
يتجزأ من حقوق  الدينية كجزء ال  الحرية  تَطّور مفهوم  اإلنسان11 عام 1948، 
اإلنسان، وحرية أساسية من الحريات املنصوص عليها، إضافة إىل حرية التعبري 
شملت  والتي  استُعملت  التي  الصياغة  أما  وغريها.  العمل  واختيار  والتجّمع 
»الدين واملعتقد والفكر والضمري أو الوجدان«، فلم تقترص عىل عمومية حرية 
املتعلقة عضويًّا  الحريات  الحرية مبجموعة أخرى من  الدين، بل ربطت هذه 

بهذه الحرية. 

جاءت املادة 18 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان كاآليت: »لكل شخص 
الفكر والضمري والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيري ديانته  الحق يف حرية 
أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهام بالتعليم واملامرسة وإقامة الشعائر ومراعاتها 

سواء أكان ذلك رسًّا أم مع الجامعة«12. 

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 11 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، أنظر

12  كانت هذه املادة وتحديداً موضوع الحق بتغيري الدين سبباً العرتاض السعودية وافغانستان فامتنعت عن التصويت لصالح 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، إال أنها مل تكن سبباً كافياً للتصويت ضده، بينام وافقت دول مسلمة أخرى دون تحفظ مثل 

مرص وسوريا وغريها.
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الدينيّة،  بالحرية  مرتبطة  حقوق  عّدة  استخالص  ميكن  املادة،  هذه  ِمن 
وهي: الحقُّ يف اختيار الدين الذي يراه اإلنسان مناسبًا، والحقُّ يف تغيري اإلنسان 
دينه متى شاء، والحقُّ يف اإلعراب والتعبري عن هذا الدين، والحقُّ يف مامرسة 
الطقوس والعقائد،  لهذه  الشعائر، والحقُّ يف مراعاة اآلخرين  الطقوس وإقامة 
والحقُّ يف مامرسة هذه الحقوق يف اإلطار الخاص وعالنيًَة، فرديًّا وجامعيًّا. وأيًضا 
يُضيف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية13  )املادة 18( إىل هذه الحقوق، 
»تأمني  يف  واألوصياء  اآلباء  وحقِّ  الديني،  التعليم  يف  كالحقِّ  إضافية،  تفاصيل 

تربية أوالدهم دينيًّا وُخلقيًّا وفقا لقناعاتهم الخاصة«. 

أيًضا تفسري املادة 18 من ِقبل األمم املتحدة عام 1993، من خالل التعليق 
العاّم14 رقم 22، أضاف إيضاحات مهّمة، إذ اعترب الحرية الدينيّة أنها »حقٌّ واسع 
وأيًضا حّق  أيِّ دين،  اختيار  الحقَّ يشمل  أن  االمتداد«، وأوضح  النطاق عميق 
عدم اختيار أيِّ دين، أِي الحّق يف اإللحاد والالأدرية والحيادية وغريها. ثم إن 
العاّم اعترَب أن كّل جامعة دينيّة، لها الحّق يف إدارة شؤونها األساسيّة  التعليق 
أو  الدولة  دين  باعتبارها  ما  بديانٍة  »االعرتاف  أن  وأوضح  الداخيل،  وتنظيمها 
الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أن أتْباعها يشكِّلون أغلبية السكان، يجب 
أاّل يؤدي إىل إعاقة التمتّع بأيِّ حقٍّ من الحقوق املنصوص عليها يف العهد... كام 
يجب أاّل يؤّدي إىل أي تييز ضد أتباع الديانات األخرى، أو األشخاص غري املؤمنني 
بأيِّ دين«. وبذلك، يكون التعليق العاّم قد أقّر بالواقع املوجود يف بعض الدول، 
التي تربط نظامها أو ترشيعاتها بديانة الغالبية، عىل أاّل يؤّدي ذلك إىل أي تييز 

أمام القانون، تجاه الجامعات الدينية األخرى. 

قد تختلف أحيانًا التسمية بني »حرية الدين أو املعتقد«، و«حرية الدين 
يف  تداواًل  واألكرث  املتحدة  األمم  أدبيّات  يف  املستخدمة  فالتسمية  واملعتقد«. 
السياف الغريب هي »حريّة الدين أو املعقتد« مبعنى حريّة األفراد باعتناق أديان 
أو معتقدات ال-دينية. إاّل أن البعض يستعمل–وهذا ما نراه من الصواب– حرف 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 13 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، أنظر

 14  مكتبة حقوق اإلنسان جامعة منيسوتا، اللجنة املعنية بالحقوقو املدنية والسياسية: التعليق العام رقم 22، 1993 أنظر:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc22.html 
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العطف »و«، لتأكيد أن هذه الحريّة تشمل االعتقاد داخل الدين، يف حني قد 
يوحي استعامل الحرف »أو«، بأن الحرية هي يف الخيار بني الدين أو املعتقد، 
وليس يف كلَيْهام مًعا15. وتُعّد حرية الدين واملعتقد عن حقٍّ »بّوابة« إىل الحريات 
فال  الجمعيات.  وتكوين  لمي  السِّ التجمع  وحرية  التعبري  حرية  ومنها  األخرى، 
الحريات  لتلك  احرتام  بدون  دينية  لطائفة  حرّة  حياٌة  هناك  تكون  أن  ميكن 
األخرى، املرتبطة ارتباطًا وثيًقا بالحقِّ يف حرية الدين واملعتقد ذاتها16، إضافة إىل 
أن »القاسم املشرتك اآلَخر بني الحق يف حرية الدين أو املعتقد، والحق يف حرية 
الرأي والتعبري، هو أنهام يضمنان االتصال املفتوح، وِمن ثم يسهامن يف ازدهار 

املجتمعات املحلية ويف ثقافة الخطاب العاّم الحّر«17. 

  

15  راجع: ورقة بيضاء حول حرية الدين واملعتقد يف إطار الحواَرين املدين-الديني واإلسالمي-املسيحي، صادرة يف 2018 عن مركز 

رشاد للَحوكة الثقافية يف مؤّسسة أديان.

16  الدورة الحادية والسبعون، البند 69 )ب( من جدول األعامل املؤقت، تعزيــز حقوق اإلنسان وحاميتها: مسائل حقوق اإلنسان، 

مبا يف ذلك النهج البديلة لتحسني التمتع الفعيل بحقوق اإلنسان والحريات األساسية. القضاء عىل جميع أشكال التعصب الديني، 

التقرير املؤقت للمقرر املعني بحرية الدين أو املعتقد، هاين بيلفلت، 2 أغسطس 2016،  ص 14، أنظر:

       https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N1696/244//PDF/N1624496.pdf?OpenElement
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املقّرر الخاص املعني بحرية الدين أو املعتقد

إليه  أنشأت األمم املتحدة منصب مقرِّر خاّص َمعِنّي بالتعّصب الديني سنة 1986، ووكلت 

ومع   .)2 امللحق  )انظر  لتعزيزها  سبل  واقرتاح  العامل،  حول  الدينية  الحرية  أوضاع  متابعة  مهمة 

مطْلع األلفية الجديدة، وبالتحديد سنة 2000، قّررت لجنة حقوق اإلنسان تغيري اسم املقرِّر الخاص. 

فأصبح منذ ذلك الوقت: »املقرِّر الخاّص املَعنّي بحرية الدين أو املعتقد«. لتكتمل بذلك اآلليات 

الدولية ملتابعة وضع الحرية الدينية وتفعيل التزامها حول العامل، ولتتحدد والية )مهمة/اختصاص( 

املقرِّر األَُممي يف أربعة )4( اختصاصات أساسيّة:

1-  التشجيع عىل اعتامد تدابري عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل، لضامن تعزيز وحامية 

الحق يف حرية الدين أو املعتقد؛

2-  تحديد العقبات القامئة واملستجّدة التي تعرتض التمتع بالحق يف حرية الدين أو املعتقد، 

وتقديم توصيات بشأن سبل ووسائل تذليل تلك العقبات؛

إعالن  أحكام  مع  تتعارض  التي  الحكومية  واإلجراءات  الوقائع  لدراسة  الجهود  3-  مواصلة 

القضاء عىل جميع أشكال التعصب والتمييز القامئنَي عىل أساس الدين أو املعتقد، والتوصية 

بالتدابري العالجية حسب االقتضاء؛

4-  مواصلة األخذ مبنظور يراعي نوع الجنس بوسائل من بينها تحديد اإلساءات املرتكبة عىل أساس 

نوع الجنس، وذلك يف سياق عملية إعداد التقارير مبا فيها جمع املعلومات وتقديم التوصيات.

واآلليات،  الوسائل  من  مجموعة  املعتقد،  أو  الدين  بحرية  املعني  الخاص  املقرِّر  يستعمل 

للنهوض باملهاّم املوكولة إليه، وأهمها: 

تشكل  التي  بالحاالت  يتعلق  فيام  الدول  إىل  االدعاء18  ورسائل  العاجلة  النداءات  1-  إحالة 

انتهاكات ملامرسة الحق يف حرية الدين أو املعتقد أو عوائق تعرتض سبيل هذه املامرسة؛

2-  إجراء زيارات قُطْرية لتقيصِّ الحقائق؛

3-  تقديم تقارير سنوية إىل مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة عن األنشطة واالتجاهات 

وأساليب العمل.

18  جرى خالل الفرتة ما بني عام 2004، و30 ترشين الثاين/نوفمرب 2016، تقديم ما مجموُعه 618 نداًء عاجاًل ورسالة ادعاء إىل 87 

دولة، من طرف األمم املتحدة بشأن حرية الدين أو املعتقد. انظر يف هذا الشأن: مجلس حقوق اإلنسان، الدورة الرابعة والثالثون، 

املدنية والسياسية  اإلنسان،  تعزيز وحامية جميع حقوق  البند 3 من جدول األعامل،  آذار/مارس 2017،   24 - 27 شباط/فرباير 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، مبا يف ذلك الحق يف التنمية، تقرير املقرِّر الخاص املعني بحرية الدين أو املعتقد، ص 5. انظر:

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G1780/008//PDF/G1700880.pdf?OpenElement
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املقرِّر الخاص املَعني بحرية الدين أو املعتقد »أحمد شهيد«، هو من جزر امللديف، وكان وزيرًا 

لخارجية امللديف بني عامي 2005 و2007، وبني عاَمي 2008 و2010. حاصٌل عىل شهادة دكتوراه 

يف الدراسات الدولية من جامعة كوينزالند يف أسرتاليا، ويدرّس حاليًّا يف جامعة أسيكس يف بريطانيا 

املقّرر  منصب  إن  إذ  زائــر،  كأستاذ 

يحصل  ال  تطّوعي  منصب  هو  الخاص 

وقد  مادي.  مردود  عىل  املقرِّر)ة(  عليه 

حصل الدكتور شهيد عىل جائزة املُْسلم 

مركز  ِقبَل  من   ،2009 عام  الدميقراطي 

سبق  والدميقراطية.  اإلســالم  دراســات 

أحمد شهيد يف هذا املنصب، الربوفسور 

ومؤّرخ  فيلسوف  وهو  بيلفيلت،  هاين 

والهويت أملاين، يدرّس حقوق اإلنسان يف 

جامعة إرالنغن يف أملانيا.

 مصدر الصورة19 

19  https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0MJkBJv9&id=19EBDD35412F6B008A3478D613
B247506A43FB23&thid=OIP.0MJkBJv9NcC1DAqnnVKG5QHaE8&mediaurl=http%3A%2F%2Fstatic.un.org
%2FNews%2Fdh%2Fphotos%2Flarge%2F20162%FDecember%2F122016-29-Shaheed.jpg&exph=683&expw=1
024&q=ahmed+shaheed&simid=608009789602925180&selectedindex=4&ajaxhist=0&vt=0

197



ه- ذاكرة الجماعات وخصوصّياتها 

الذاكرة الجامعية والتاريخ 

ميكن تعريف الذاكرة الجامعية، بأنّها مجموع من األفكار والرؤى واملشاعر 
املحفوظة من املايض، والتي يتشارك فيها ويُجِمع عليها عادًة معظم أفراد جامعة 
ما، حتى أولئك الذين مل يشهدوا جملة األحداث التي شّكلت هذه الذاكرة. وتُعّد 
الذاكرة الجامعيّة جزًءا من عمليّة بناء املعَنى والِعرَب من املايض، لتتحّول جملة 
هذه األفكار والرؤى والتصّورات إىل نوع من اإلميان، أو القيم، أو حتى التقاليد 
التي تصبح أحَد أهمِّ روابط الفرد مع الجامعة، وتثّل أحد أهمِّ مصادر تشكيل 

هويّتها وخصوصيّتها، تعبريًا عن تاسك املجموعة واستمرارها عرب التاريخ.

تختلف الذاكرة الجامعية عن التاريخ، باعتبار األخري هو محاولة الوصول إىل 
رسد موضوعي لألحدات التاريخية من خالل عمل مهني أكادميي20، يف حني تعرّب 
الذاكرة الجامعية عن رؤى وتصورات انتقائية للاميض، يَحصل تكوينها مجتمعيًّا 
من خالل تفاعالت معّقدة مع أفراد ومجموعات وقًوى أخرى، تدخل يف بنائها 
والدين  والتجربة،  املحلِّيّة،  والثقافة  املحيطة،  البيئة  منها:  عّدة،  عوامل  عادًة 

والطبقة االجتامعية21.

يف  هي  بل  مجردة،  عقليّة  ظاهرة  عن  الجامعيّة  الذاكرة  تعرّب  ال  لذلك، 
لعواطف  مصدًرا  يشّكل  أن  ميكن  الواحد  فالحدث  وجدانيّة.  ظاهرة  طبيعتها 
ملشاعر  َمصدًرا  بعضهم  لدى  يكوِّن  قد  إذ  واحد؛  مجتمع  أفراد  لدى  متناقضة 
العظمة وتبجيل الذات، تاًما كام قد يكوِّن لدى بعضهم اآلخر َمصدًرا ملشاعر 

النقص وازدراء الذات. 

20  مع العلم أن االتجاهات الجديدة يف تعليم التاريخ تأخذ باالعتبار وجهات النظر املختلفة للحدث الواحد والتي تولّد رسديات 

مختلفة، بدل محاولة صياغة رسدية موّحدة ومهيمنة عىل قراءة الحدث.

21   Halbwachs, M. )1992(, On Collective Memory. Edited, translated and with an introduction by Lewis A. 

Coser )University of Chicago Press(
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لسان  عىل   ،1940 سنة  مرة  أول  الجامعية  الذاكرة  مفهوم  ظهر  لقد 
املتحدة  الواليات  يف   Maurice Halbwachs هالباخ  موريس  العامل 
بالتاريخ  فقط  ليس  يتأثّر  ملاضيه  اإلنسان  فهم  أن  فكرة  ليطرح  األمريكية، 
بناء  تعيد  املجتمعات  وأن  الجامعيّة،  بالذاكرة  أيًضا  ولكن  املكتوب، 
الحارض  معطيات  عىل  بناًء  بتسجيله-،  فقط  تكتفي  -وال  وتفسريه  تاريخها 
وطبًقا  وطموحات،  ومصالح  وقيم  خربات  من  يحمله  مبا  واحتياجاته، 
لعمليات  تخضع  الجامعية  الذاكرة  فإّن  لذا،  املجتمع22.  يف  القوى  ملوازين 

مستمرّة. تشكيل  وإعادة  تشكيل 

الذاكرة الجامعية بني املايض والحارض

فالذاكرة  أيًضا.  بالحارض  بل  باملايض،  فقط  ليس  تتعلّق  الجامعية  الذاكرة 
يف  وانتهت  حدثت  ألشياء  تُكون  ما  عادة  التذكّر  وعملیە  التذكّر،  عىل  تعتمد 
املايض، ولكن املتذكِّر یستخدم هذه املَملَكة ألغراض تخدمه يف الحارض. ثم إنه 
فإن  املجتمعي،  للبناء  تخضع  عمليّة  وباعتبارها  االنتقائية،  طبيعتها  إىل  نظرًا 
الحارض يُسهم بشكل كبري يف تشكيل الذاكرة الجامعيّة، مبا يحمله من معتقدات 
ومصالح وطموحات. فالحارض يشّكل الطريقة التي نتذكّر بها املايض، والشعوب 

تنتقي من ذاكرتها ما يخدم احتياجات الحارض.

كيف تتشكل وتُورَّث الذاكرة الجامعّية؟ 

تتشّكل الذاكرة الجامعيّة وتُنقل من خالل العديد من املامرسات والوسائط، 
ومن ضمنها: إنتاج املعرفة الخاصة بالتاريخ ونقلها )من خالل األرَشفة والتوثيق 
الرسميّة  والخطابات  إلخ(،  املختلفة...  اإلعالم  ووسائل  الرسمي،  وغري  الرسمي 
وغري الرسمية، واملتاحف واملزارات، واالحتفاالت واملراسم العامة، وتشييد النُّصب 

التذكارية، وغريها.

22 املرجع السابق.
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تشييد  أيًضا  املامرسات  هذه  تتضّمن  النزاعات،  بعد  ما  مجتمعات  يف 
والسجون  التعذيب  مراكز  وتحويل  ضحاياها،  أو  الحرب  ألبطال  خاصة  مقابر 
إىل مزارات. وأيًضا تتشّكل الذاكرة الجامعيّة من خالل األعياد الرسمية، وتغيري 
أسامء الشوارع والساحات العامة، واالعتذارات الشعبية، وغريها. وتشمل أيًضا 
الشفهي  النقل  إن  ثم  بالتاريخ.  املتعلقة  تلك  وخاصة  الدراسية  املناهج  تغيري 
لهذه الذاكرة يجري يف السياقات الخاصة املُغلقة، كالرتبية يف العائالت، وبعض 
املجموعات التي تُعنى بذلك عىل وجه الخصوص. وبذلك، تلعب عمليّة التذكّر 
هذه دوًرا كبريًا يف تشكيل الخطاب الجمعي حول املايض، وتؤثّر يف الطريقة التي 

تتحّدث بها املجتمعات عن مستقبلها وتصّورها له. 

تشكيل  يف  كبريًا  دوًرا  املجتمع  يف  القوى  عالقات  تلعب  الحاالت،  كّل  يف 
تحديد  خالل  من  أو  نفسها،  التوثيق  عملية  خالل  من  إما  الجامعيّة،  الذاكرة 
الذاكرة  عن  الحديث  يتميّز  لذلك،  وكيف.  يستحق،  ال  وما  التذكر  يستحق  ما 
عن  الحديث  عند  رصاع  من  منه  ينشأ  لاِم  الحساسيّة،  من  بالكثري  الجامعيّة 
التاريخ. فإن من يفرض وجهة نظره حول الذاكرة، ينجح أيًضا يف فرض تصّوره 
للتاريخ واألحداث وما يرتتب عليها من عواقب، عىل كّل املستويات االجتامعية 

والثقافية والرتبوية والسياسية.

ونقلها،  املعرفة  إنتاج  مصادر  عىل  السلطة  فيها  تُسيطر  التي  األنظمة  يف 
وعىل وسائل التعبري بشكل عاّم، تُعدُّ السيطرة عىل الذاكرة الجامعية والتحّكم 
يف عملية تشكيلها، إحدى أهمِّ األدوات التي تلجأ إليها السلطة لفرض سيطرتها 
عىل املجتمع، وفرْض رؤية أحاديّة لذاكرة الوطن، واملنع أو التهميش للمامرسات 

التي تعرّب عن خصوصيّة الجامعات وعن ذاكراتها الخاّصة. 

اليوم، مع التغريات التي تشهدها املنطقة مبا يخّص األنظمة الحاكمة، تجد 
شعوب املنطقة نفَسها أمام امتحان الذاكرة الجامعية وعالقتها ببناء دولة الحّق 
والقانون واملؤّسسات. وبشكل عاّم، ميكن أن تسري عملية التذكّر هذه يف أحد هَذين 
املساَرين يف مجتمعات ما بعد النزاع: إما مساعدة الضحايا والناجني عىل أن يَحصلوا 
عىل اعرتاف بالظلم الذي تعرّضوا له، و تعزيز التعايف املجتمعي )املصالحة- ترميم 

الجراحات(، أو أن تأخذ طريق تعزيز الشعور بالظلم والرغبة يف االنتقام.
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االضطهاديّة  املامرسات  كّل  عن  والتاريخيّة  الرمزيّة  املسؤوليّة  تحديد  إن 
من  التي  املصالحة  مبدأ  ومن  التغيري،  حركة  من  يتجزأ  ال  جزء  للجامعات، 
الرضوري تفعيلها بني شعوب املنطقة وماضيها، ليس بغرض النسيان، ولكن من 

أجل التذكّر ومنع تكرار نفس التجارب األليمة. 

الذاكرة الجامعية والعالقة باآلخر

تلعب الذاكرة الجامعية دوًرا كبريًا يف تشكيل مالمح عالقة الجامعة بغريها 
من الجامعات، وعالقتها بالوطن بشكل عاّم. فمن ناحية، تلعب الذاكرة الجامعية 
دوًرا أساًسا يف رسم الحدود بني »نحن« و »هم«، ويف تشكيل األفكار املسبقة 
والصور النمطية، وأيًضا املشاعر التي تَحملها الجامعة تجاه الجامعات األخرى. 
ويرتتب عىل ذلك تحديد أحقيّة املجموعة األخرى بالثقة من عدمها. وكلام زاد 
أو  الثقايف  املستوى  عىل  الواحد،  الوطن  يف  الجامعات  بني  واالنعزال  االنفصال 
الهيكيل أو عىل كِلَيهام، كانت نظرتها إىل املايض مستمّدة باألساس من الذاكرة 
الخاصة للجامعة، مبا تحمله من تأويالت وروايات خاصة عن األحداث، وزادت 
هذه الرسدية يف ترسيخ الرشخ بني الـ »نحن« والـ »هم«، ليس فقط يف توصيف 

املايض، ولكن أيًضا يف توصيف الحارض واملستقبل.

ينتمون  الذين  واألفراد  املجموعة  الجامعية، يف عالقة  الذاكرة  تؤثّر  كذلك 
إليها بالوطن كُكّل، إّما من خالل تعزيز الشعور باالنتامء واملواطنة، أو بالعكس، 
أِي التهميش واإلقصاء. فالوطن الذي تعيش فيه جامعة معيّنة، ميثّل إحدى أهمِّ 
وانتقاء  تَوافق  موضوع  تكون  قد  ولكّنها  للجامعة،  الجامعية  الذاكرة  مكّونات 
ذاكرة  لترُثي  العامة  الذاكرة  الخاصة مع  الذاكرة  تتناغم  عليه. وبذلك،  متعاقَد 
واملناهج  الرسمية  الخطابات  يف  التوافق  ذلك  ويتجىل  عاّم23.  بشكل  الوطن 
تُكون  قد  أو  وغريها،  اإلعالم  ووسائل  الثقافية  واملساحات  واملتاحف  الدراسية 
مهّمشة  بأنها  الصغرية  الجامعات  معه  تَشعر  وإقصايئ،  أحادي  انتقاء  موضوع 

23 املصطفى مرادا، الذاكرة الجامعية.. حوار النسيان والتذكر، مغرس،

http://www.maghress.com/almassae/125189 ،2011/01/22 
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مكانتها  لتستمّد  الخاّصة  ذاكرتها  عىل  فتنغلق  الرسمية،  الجامعية  الذاكرة  يف 
وأهميتها. وقد تُبادر هذه الجامعات إىل فعل اجتامعي وثقايف وسيايس ُمعارض، 
ضد  للضغط  أداة  الذاكرة  لتصبح  بها،  الخاّصة  الجامعية  الذاكرة  من  ينطلق 

التهميش السيايس واالجتامعي.

الذاكرة الجامعية واملواطَنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 

يف  ا  هامًّ عاماًل  بينهام،  والعالقة  والعامة،  الخاصة  الجامعية  الذاكرة  تثِّل 
بناء املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع. وملّا كان الحارض يُؤثّر يف قراءة املايض، 
والعكس صحيح، فإن ما نلكه هو أن نغرّي من معطيات الواقع بشكل يسهم يف 
بناء ذاكرة جامعية، عىل أُسس تَغلُّب العقل عىل الوهم، والفعل عىل االنفعال، 

فتُسهم بدورها يف مقاربة أكرث إيجابيّة للحارض. 

ميكن أن يتحّقق ذلك من خالل: 

االعرتاف بتعّدد الذاكرات الجامعية يف الوطن الواحد واختالفها.  ¦

¦  االعرتاف بخصوصية الجامعات وانعكاس ذلك عىل: جهود توثيق التاريخ، 
واملناسبات،  الرسمية  واألعياد  الدراسية،  واملناهج  واملزارات،  واملتاحف 
واحرتام حّريّة كّل مجموعة يف إحياء الذكرى الخاصة بها، والتضامن معها، 

مبا يتضّمن ذلك من مراسم واحتفاالت وغريها.

مبا  االعرتاف رسميًّا  يجري  أن  أي  النسيان،  بعكس  املايض  مع  ¦  املصالحة 
وقع من رضر عىل أي من الجامعات الثقافية أو الدينية أو األفراد الذين 
ينتمون إليها. فسيادة الصمت تجاه الذاكرة الجامعية هي استمرار للرضر 

نفسه، بطريقة أخرى.

املعارصة،  الحياة  يف  والوطنية  التاريخية  املشرتكة  القواسم  ¦  استحضار 
وتعزيزها يف املجاالت السياسية واالجتامعية والثقافية؛ إذ إنّه مْهام بلغت 

التناقضات بني األفرقاء، تبقى قواسم مشرتكة تجمعهم جميًعا.
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¦  حيث إّن الحارض يؤثّر يف رؤيتنا للاميض، فإن تعزيز مامرسات التواصل 
والدينية،  الثقافية  الجامعات  بني  املتبادل  واالحرتام  البّناء،  والتفاعل 
األفراد  قدرة  يف  األثر  أكرب  له  سيُكون  املعاش؛  الواقع  يف  بها  واالعرتاف 
والجامعات عىل استدعاء موروث الثقة و التضامن من الذاكرة الجامعيّة.

من إعالن بريوت حول اإلصالح الرتبوي للوقاية من التطرّف يف 

املجتمعات العربّية

التوصَيات 

الحاضنة  املواطنة  قيم  تعّزز  وتعليميّة  تربويّة  منظومة  بناء  العمل عىل   -1

للتنّوع عىل مختلف أشكاله، وترّسخ مبادئ عدم التمييز، وقبول االختالف. 

7- تنقية املناهج الدراسيّة من الصور النمطيّة وخطابات الكراهية والتمييز 

بكّل أشكاله، تجاه أّي مكوِّن ثقايف أو ديني أو إثني أو جندري من مكّونات 

املجتمع.

10- مراعاة التعبري عن اإلرث الثقايف املتنّوع يف مقّررات التاريخ، التي يجب 

أن تشمل تقديم التاريخ االجتامعي وتاريخ الشعوب.

30 أيلول/سبتمرب 2016 – مؤّسسة أديان ومنتدى الفكر العريب
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شو قصتك؟ 
قصة تضامن مسلم مسيحي وشيعي سني من 

العراق- موقع تعّددّية 

http://taadudiya.com/ZDMo6 رابط الفيديو عىل موقع تعّددية

يسلط الفيديو الضوء بلسان يارس عىل “كريسامس النجفي، سابقة تاريخية” 
فينقل استغراب مجتمعه يف النجف من االحتفال بعيد امليالد املسيحي بنصب 
شجرة العيد التقليدية يف بيئة شيعية بغالبيتها، األمر الذي أدى إىل اعرتاضات 

كثرية، لكن هذه مل تكن إال البداية.

تعليقات رفاق يارس التي دعته لالهتامم بشأنه الخاص مل تنعه من اإلنخراط 
يف الشأن العام رغبًة يف اصالح شارعه ومدينته وبلده ورمبا أكرث! وعىل نحو تلقايئ 
اجتمع الشباب الذين يشبهون الطبيب العراقي الشاب الطالق مبادرات وتنفيذ 

مشاريع تحارب الjطرف وترفع الوعي يف املجتمع.
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االحتقان الطائفي الذي حصل بني الحكومة املركزية وأهايل منطقة األنبار، 
دفع املجموعة إلطالق مبادرة “أطول رسالة سالم” بخط طالب جامعة الكوفة يف 
النجف إىل مواطنيهم وزمالئهم الطالب يف جامعة األنبار يف خطوة نحو السالم 

وإزالة االحتقان الطائفي بني مكونات الشعب العراقي.

الناس  من  “كثري  املجموعة:  جهود  واجهت  التي  الصعوبات  يارس  يصف 
يطلقون إشاعات علينا حتى رصنا مكروهني يف الوسط االجتامعي” األمر الذي مل 
يؤثر فعليًا عىل نشاطهم، بل انقلب الحال إىل دعم ومساندة غري متوقعني من 

الناس العاديني الذي تقبلوا فكرة املجموعة ومبادراتها.

ما يدفع يارس لالستمرار هو ما يراه بعد تنفيذ املبادرات والتغيري الذي يطرأ 
عىل الشباب، وتحولهم إىل قياديني يف مجتمعاتهم، و“هذا املواطن الفاعل قادر 

أن يكون شعلة قادرة عىل إنارة جزء كبري من هذا املجتمع”.
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•  هناك ما يقارب 22 لغة، وأكرث من 13 ديًنا ومعتقًدا يف البلدان 
العربية، وهناك ثقافات وإثنيات مختلفة إضافة إىل العرب، مثل: 
األمازيغ واألكراد والرتكامن والشيشان والرشكس واألرمن والرسيان 

وغريهم.

•  يف كل بلد عريب يوجد تنّوع يف الدين والطائفة والثقافة واإلثنية 
واللغة، تلحظها بعض الدساتري.

•  التعرّف إىل التنّوع يبدأ باالعرتاف به، واالعرتاف بالجامعات الثقافية 
والدينية املوجودة يف كل بلد، ثم بالتعرّف إىل ذاكرة الجامعات 
الثقافية واإلثنية والدينية والطائفية الخاّصة، للتضامن معها، وأخذها 

ِبعني االعتبار يف بناء رؤية مشرتكة ملايض األوطان ومستقبلها.

خالصات 
الفصل
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يف نهاية هذا الفصل يستطيع املتدّربون واملتدّربات أن:

¦  يدركوا واقع التنّوع الديني والثقايف والسيايس واالجتامعي، 
املوجود يف مجتمعاتهم.

لدى  املجروحة  والذاكرة  الجامعية  الذاكرة  مفهوم  ¦  يحّددوا 
الجامعات.

¦  يتبّنوا موقًفا متعاطًفا مع الذاكرة الخاصة للجامعات.

¦  يدركوا أن بناء الثقة بني فئات املجتمع عملية مستدامة.

¦  يلتزموا العمل عىل التواصل وبناء الثقة يف مجتمعهم بشكل 
مستدام. 

¦  يلتزموا التضامن العابر لالنتامءات.

كفايات 
المتدّرب 
والمتدّربة
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األنشطة



تنّوع ثقايف- تنوع ديني/فلسفي- تنوع مذهبي- تنوع جندري- تنوع لغوي

أَرسُم بيتي
النشاط األول

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: خارطة التنّوع يف العامل العريب   
عدد املشاركني واملشاركات: 25 

الوقت: 50 دقيقة
املشاركني  لكل  يتسع  كبري  كرتون  لوح  الالزمة:  األدوات 
واملشاركات )40 سم لكل مشارك(- )ميكن لصق عّدة كراتني 
كبرية لتصبح سّجادة(. علب تلوين مايئ )علبة لكل مشاركَني 
أو ثالثة(، فرشاة عريضة )ريشة( وكأس ماء لكّل مشارك، أو 

feutre أقالم تلوين

الهدف املعريف
- يفهم املشارك/املشاركة مختلف أشكال التنّوع: الديني/الثقايف/الجندري...

- يفهم املشارك/املشاركة أن ال حياة بدون تنّوع.

الهدف املهارايت
- يفّكك املشارك/املشاركة مدى التنّوع يف محيطه، ويقارن ما يجمعه بهذا التنّوع.

الهدف القيمي والعميل

- يدافع املشارك/املشاركة عن التنّوع.

- يلتزم املشارك/املشاركة تثمني االختالف.
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−  يُْعلم املدرّب/املدّربة املشاركني واملشاركات أنهم يف صدد رسم بيتهم يف مّدة من الوقت، 
وأن النشاط مقّسم عىل عّدة مراحل، دون إعطاء تفاصيل.

−  يكتفي بإعالمهم أن العمل النهايئ سوف يعلّق طَوال الورشة التدريبية عىل حائط. 
الورقة  من  صغرية  مساحة  أمام  ألوانه،  مع  األرض  عىل  مكانه  مشارك/مشاركة  كّل  −  يأخذ 

الطويلة والعريضة. ويعطي املدرّب/املدّربة اإلرشادات تباًعا حسب املرحلة.

املرحلة األوىل: 
كّل مشارك/مشاركة يأخذ مكانه حول اللوحة الكبرية، ويبدأ برسم بيته )أي عائلته القريبة وَمن 
هم أبعد( بالطريقة التي يريد، أي ميكنه أن يرسم البيت بشكل رمزي، ولكن مع مراعاة اآليت: 

-  يجب أالَّ ميسَّ بيتُه بيَت جاره.
-  يستعمل لونًا لكّل نوع تنّوع. مثاًل: إن كان سّكان بيته من جنس واحد يستعمل لونًا واحًدا 
للبيت، وان كانوا من الجنسني يستعمل لونني، وإن كان أفراد أرسته من دين أو طائفة واحدة 

يستعمل لونًا للطائفة أو الدين، وهكذا دواليك.

املرحلة الثانية: 
وطنه.  مدينته،  بلدته،  القريبة:  بيئته  تثِّل  التي  حديقته،  بعدها  يرسم  مشارك/مشاركة  كّل 
وكلاّم زاد التنّوع زادت األلوان. وهنا، إْن تَشارك نوُع تنّوٍع مع أحد جاَريْه/جارتيه عن ميينه أو 

يساره، فيمكنه ملس مساحته دون االبتعاد أكرث.

املرحلة الثالثة: 
)مثاًل:  رُسومه  فوق  ومحيطه  بيته  يف  وجدها  التي  التنّوع  أنواع  مشارك/مشاركة  كّل  يكتب 
ُسّنة- نساء- رجال- مسيحيون- دروز- إيزيديون- عرب- أكراد- أمازيغ(. ثم يقوم املشاركون 
واملشاركات بالتجول حول اللوحة والتعرف إىل أنواع التنّوع لدى اآلخرين. فإْن تالقت مع أنواع 

تنّوع ُوجدت عند اآلخرين، يشبّك مع اآلخرين يف كّل جهات الورقة بشكل فّني.

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٣٠ دقيقة(
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 استخالص حول الرسم الكبري، والوقوف لرؤية اللوحة كاملة: 
يطرح املدرّب/املدّربة أسئلة محّفزة إىل التبادل.

• ماذا ميكن استخالصه من هذا التمرين؟
• هل نحن يف حاجة إىل اكتشاف عاملنا؟ ملاذا؟

•  ما الذي يُعيق إبراز التنوع؟

التقويم )١٠ دقائق(

صورة تذكاريّة للمجموعة مع الرسم املعلّق.

الختام )٥ دقائق(
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تنّوع - دين - ثقافة - معتقد - لغة - إثنيّة 

ِاْحِزر َتنُج
النشاط الثاني

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: التنّوع الديني والثقايف يف العامل العريب   
عدد املشاركني واملشاركات: مفتوح

الوقت: 30 دقيقة
األدوات الالزمة: الئحة األسئلة مع املدرّب/املدّربة

الهدف املعريف
- يكتشف املشارك/املشاركةالتنّوع الثقايف واإلثني والديني يف العامل العريب.

الهدف املهارايت
- يقارن املشارك/املشاركةبني معارفه، وواقع التنوع الثقايف واإلثني والديني يف العامل العريب.

- مييّز املشارك/املشاركةبني التنّوع اإلثني والديني واللغوي.

الهدف القيمي والعميل

- يدافع عن التنّوع يف العامل العريب ويعتربه َمصدر غنى.

- يلتزم تثقيف نفسه حول التنّوع يف العامل العريب.

يلعب، وبشكٍل غري مؤمل  الجميع  أن  التمرين عىل  التنبّه خالل  املدرّب/املدّربة  عىل 
)برِفق(.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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يفرّس املدرّب/املدّربة سري اللعبة: كل مشاركَني جالَسني جنبًا إىل جنب، ُهام رشيكان يف اللعبة. 

يديه  كّل مشارك/مشاركة  ميّد  بيس”، حيث  ِبـ“بيس  يعرف  ما  أو  “الِهّر”  لعبة  تشبه  اللعبة 
لرشيكه مداورًة، ويف نفس الوقت يحاول التهرّب من “رضبة الِهّر”، إذ عند كل إجابة خاطئة، 

يرضب “الهّر” برِفق كّفي رشيكه، قبل أن يتبادال األدوار للسؤال التايل.

التهيئة )٣ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٢٠ دقيقة(

يتم؟ - كم “رضبة” تلقَّ
- هل كنتم تدركون مدى التنّوع؟

- ما أكرث ما فاجأكم؟
- ماذا تستنتجون من هذا التمرين؟

التقويم )7 دقائق(

الئحة األسئلة )مرفق(

المستندات
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1.  يف أي دول عربّية تُعَتمد دستوريًّا اللغتان 
 العربّية واألمازيغّية؟

)املغرب، والجزائر(.

 2. أ ين يعيش األمازيغ؟ وكم عددهم؟
)يف دول شامل إفريقيا. أكرث من 20 مليونًا(.

3.  يف أي دولة عربّية تُعَتمد اللغتان العربّية 
 والكرديّة؟

)يف العراق(.

 4.  أين يوجد األكراد؟ وما عددهم؟
)بني العراق وسوريا ولبنان. حوايل 25 

مليونًا(.

5.  أين تُحىك اللغات الشحرية، واملهرية، 
 والحرسوسية؟

)سلطنة ُعامن(.

 6.  أين يوجد الزيديون؟
)اليمن(.

 7.  ماذا تسمى طائفة اليهود الرشقيني؟
)املزراحيم(.

 8.  يف أي بلدان عربية يوجد األرمن؟
)يف لبنان، وسوريا، والعراق، واألردن(.

 9.  هل هنالك شيشان يف العامل العريب؟ أين؟
)يف األردن(.

 10.  أيُّ الكنائس تحافظ عىل اللغة الرسانية؟
)الرسيانية األرثوذكسية، والكاثوليكيّة، 

واملارونيّة(.

 11.  أين يوجد اآلشوريون؟
)سوريا-العراق-لبنان(.

 12.  يف أي دول عربّية يوجد الرشكس؟
)األردن، وسوريا، ومرص(.

 13.  أين نجد متكلّمي اللغة السامريّة؟
)نابلس والسبسطية، يتكلّمها أتباع الديانة 

السامريّة(.

 14.  أين يوجد الصابئة املندائيون؟
)العراق(.

15.  ما اسم الطائفة اإلسالمية اإلمامّية السبعية 
املوجودة يف لبنان، وفلسطني، وسوريا 

 واألردن؟
)املوحدين الدروز(.

 16.  ما أكرب الكنائس عدًدا يف لبنان؟
)الكنيسة املارونية(.

مستند
نشاط »ِاْحِزر َتنُج«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل   الخامس :  التنوع   في   العالم   العربي  - مستند

الئحة األسئلة
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 17.  أين تُحىك اللغة السوقطرية؟
)يف جزيرة سوقطرى اليمنيّة(.

 18. من يحافظ عىل اللغة القبطّية؟
)الكنيسة القبطية(.

 19. أين تُحىك لغة التيداغا؟ 
)األقاليم الصحراوية يف الدول املغاربية(.

 20.  يف أي بلدان عربّية تحىك لغة الحوصة؟
)السودان، وليبيا(.

 21.  أين توجد اإلباضية؟
)ُعامن- تونس-الجزائر(.

 22.  أين تنترش اللغة األمازيغية؟
)املنطقة املمتّدة من غرب مرص إىل غاية 

املحيط األطليس غربًا، والبحر املتوّسط 
شاماًل، وبالد الهوسة جنوبًا(.

 23.  ما الديانات املعرتف بها رسميًّا يف العراق؟
)اإلسالم- املسيحية- الصابئة املندائية- 

اإليزيدية(.

 24.  ما األديان املوجودة يف العراق؟
)اإلسالم- املسيحية- الصابئة املندائية- 

اإليزيدية- اليهودية- الزردشتية- الكاكائية- 
البهائية(.

25.  يف أي بلد عريب يوجد أكرب عدد من 
 املسيحيني؟

)مرص(.

ع اللغة الرسيانية؟  26.  إىل ماذا تتفرَّ
)رشقية: لشانا رسيانا، وغربية: لشونو 

سرييونو(.

27.  ما املادة املذكورة يف اإلعالن العاملي 
لحقوق اإلنسان، واملتعلقة بالحقوق 

 الثقافية؟
)املادة 22(.

28.  يف أي عام صدر اإلعالن العاملي للتنوع 
 الثقايف؟ ومن أصدره؟ 

)سنة 2001. منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلوم والثقافة(.

29.  ما االسم الذي يسمى به األفارقة 
 اليمنيون؟

)املهّمشون(.

 30.  ما الحسانية؟
لهجة منترشة يف الدول املغاربية.

الئحة األسئلة

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل   الخامس :  التنوع   في   العالم   العربي  - مستند

مستند
نشاط »ِاْحِزر َتنُج«
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المجتمع المتنوع بين التفكك 
والترابط

النشاط الثالث

األهداف

املوضوع: التنّوع والتوزّع الجغرايّف، وآليّة تحرّك املجموعات 
عند الخوف والتعرّض للتهديد من املجموعات األخرى، أو عند 

اإلحساس بالخطر.
عدد املشاركني واملشاركات: 6-9 أشخاص- وميكن أن يكون عدد 
املشاركني واملشاركات 21مثاًل، ويجري تقسيمهم إىل 3 مجموعات، 
درايٍة  عىل  مساعد)ة(،  ميرّس)ة(  هناك  يكون  أن  برشط  ولكن 
بسيناريو اللعبة عىل كّل طاولة، وأاّل يتجاوز عدد الالعبني والالعبات 

عىل الطاولة 9 أشخاص.

الوقت: 50 دقيقة

األدوات الالزمة: كّل مجموعة يجب أن يكون معها:
-  مربّع كرتويّن قياس 30 سم ×30 سم

-  3 قطع معجون كبرية )من 3 ألوان مختلفة، مثاًل: أبيض وأحمر 
وأزرق(، وتقسم كّل قطعة إىل كرات صغرية )بُقطر 0.30- 0.5 
سم للكرة(، بحيث يكون هناك 20 كرة من كّل لون عىل األقل 

لكّل مجموعة. وميكن استبدال املعجون مبكعبات ليغو. 
بلون  املعجون  من  صغريتني  كُرتني  إضافة  ميكن  -  تنويعات: 

مختلف )أخرض مثاًل(.

الهدف املعريف
- يفهم املشارك/املشاركة جذور تفّكك املجتمع، وحدوث التكتاّلت ما دون الهويّة الوطنيّة.

الهدف املهارايت الفكرّي
- ينقد املشارك/املشاركة الظروف املؤّدية إىل حدوث خلل يف الرتابط املجتمعّي.

-  يستنتج املشارك/املشاركة طرائق إعادة التوزّع الطبيعّي للمجتمع، ويطرح بعض 

الخطوات البسيطة التي تساهم يف الرتابط املجتمعّي.

الهدف املهارايّت العالئقّي

- يتفّهم املشارك/املشاركة أسباب ميل املجموعات إىل التكتّل، ويتعاطف معها.

الهدف القيمي والعميل

- يتبّنى املشارك/املشاركة َمواقف إيجابيّة حول املصالحة وإعادة بناء اللحمة الوطنيّة.
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الخوف يؤّدي إىل أن يصبح الوالء للمجموعة، أكرب من الوالء للوطن.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة

املصالحة، الرتابط املجتمعّي، الخوف، الثقة

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

تقف املجموعة حول طاولة، عليها مربّع من الكرتون. يعطي املدرّب/املدّربة املجموعة 3 قطع 
معجونيّة كبرية، ويطلب منهم البدء بتقسيمها إىل كرات صغرية. 

1- املرحلة األوىل: 
يذكِّر املدرّب/املدّربة بقواعد اللعبة: »سنفرتض أّن هذا املربع هو مدينة يعيش سّكانها بسعادة 
أبيض،  املدينة  لْون بعض سّكان هذه  اختالفاتهم.  الرغم من  مًعا عىل  واطمئنان، ويسكنون 
أو 3(، ويعطي  اللون األبيض )العبَني  الفريق األبيض  وبعضهم أحمر، واآلخر أزرق«. يعطي 
الفريق األحمر اللون األحمر )العبَني أو ثالثة(، والفريق األزرق اللون األزرق. يقف املشاركون 
املدرّب/املدّربة:  »سنلعب  أزرق، ويقول  أبيض/ أحمر/  بالرتتيب:  الطاولة  واملشاركات حول 
ُمداورة. ابدأْ أنت أّواًل ثُّم أنت، وهكذا. كّرروا ذلك بحسب الحاجة. يجب أن نأل هذه املدينة 

التهيئة )دقيقتان(

الخطوات المّتبعة

النشاط )4٠ دقيقة(
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)املربّع الكرتويّن( بسّكان يعيشون مًعا، والرشط هو أن يسكن كّل شخص يف جوار شخصني من 
لونني مختلفني عنه، وال يُسمح لكّل العب بوضع أكرث من كرة واحدة كّل مرة، أو بتحريكها«. 
بعضها  من  سم   5 بُعد  عىل  زرقاء(  بيضاء،  )حمراء،  كرات  ثالث  أّول  املدرّب/املدّربة  يضع 
بعًضا، ويقول: »ابدأوا بتوزيع السّكان عىل املدينة. هناك شقق كثرية فارغة، والناس يحبّون أن 

يعيشوا يف جوار بعضهم بعًضا حتّى ولو كانوا من ألوان مختلفة«. 
التوزّع عشوائيًّا،  املدرّب/املدّربة أن يؤكّد عدم وجود تكتاّلت سكنيّة، وأن يكون  يجب عىل 
وأن تُراعى القاعدة )كّل لون بجانبه لونان آخران(، ووجود فراغ يتّسع لكرة عىل األقل بني كّل 

كرتني. 

2- املرحلة الثانية: 
بعد أن يصبح هناك أكرث من 30 كرة عىل الرقعة الكرتونيّة، يطلب املدرّب/املدّربة من الالعبني 
النظر بتمّعن إىل الرقعة، وتَذكّر توزيع األلوان فيها )ميكن تصويرها(، ثم يهمس يف أذن الالعبني 
من اللون األحمر قائاًل: إنّه قد سمع بأّن فريق اللون األبيض غري مرتاح يف السكن يف جوار 
الفريق األحمر، وسوف يقومون بتخريب ممتلكاتهم إْن سكنوا يف جوارهم. وقد تَغرّي رشط 
اللعبة ليصبح وجوب سكن األحمر يف جوار اثنني أحمرين عىل األقّل. بعد دورة، يكّرر التعليامت 
ذاتها مع الالعبني ذوي اللون األزرق، ويخربهم أنّه ال مشكلة من حرش الكرات بجانب بعضها 
بعًضا. فذلك أكرث أمانًا من أن يكونوا يف جوار الكرات األخرى. عند انتهاء الكرات التي هي 
الرشوط  لتطبيق  الرقعة،  داخل  املوجودة  الكرات  تحريك  الالعبون يف  يستمّر  الرقعة،  خارج 
الجديدة. بعدها، يخرب كرات اللون األبيض بأّن امللوَّنني باألزرق واألحمر ال يحبّونهم ويهّددون 
بقتلهم، وبأاّل يرتكوا أّي كرة بيضاء يف أماكن تركُز األحمر واألزرق. تستمّر اللعبة ويبدأ اللون 
األبيض باالنسحاب، إّما إىل الضواحي أو إىل مركٍز آخر )ينبّه املدرّب/املدّربة الالعبني عىل وجود 
الخطر يف حال بقاء كرة وحدها، وحولها الكثري من الكرات التي بلون آخر!(. ويصبح الشكل 
بعد عّدة دورات عبارة عن ثالث بقع لونيّة متداخلة نوًعا ما. يحّذر املدرّب/املدّربة الالعبني 

والالعبات من مناطق التداخل )انظر، هذا األحمر قد يهجم عىل األزرق يف أّي لحظة!(.

3- املرحلة الثالثة: 
تصويره(،  )أو  الناتج  الشكل  يف  التأّمل  منهم  ويطلب  قلياًل،  اللعبة  املدرّب/املدّربة  يوقف 

واملشاركة فيام استنتجوه حتى اآلن خالل اللعبة.
يستخلص املدرّب/املدّربة أننا كجامعات يف مجتمع متنوع، قد نقع يف مطبَّني:

-  أن نخاف من اآلخر ونعتربه تهديًدا لنا )عىل الصعيد األمني أو االقتصادي أو الهويّايت...( حتّى 
ولو مل نكن متحقِّقني من مدى صّحة املعلومات التي سمعنا بها عن نواياه يف تهديدنا.

-  أن نقوم بإقصاء اآلخر ألّن خصائصه املختلفة عن خصائصنا تهّدد كياننا. فأكرث من يتعرّض 
للتهميش واإلقصاء هم أقلُّ املجموعات عدًدا.
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4- املرحلة الرابعة:
شكُل الرقعة اآلن عبارة عن 3 ألوان متكتّلة ومنفصلة. يقول املدرّب/املدّربة: هؤالء أصبحوا 
لديهم مطار يف منطقتهم  ليس  إليه، وهؤالء  الوصول  البحر وال ميكنهم  بعيدين عن شاطئ 
اختلفت  لقد  أراٍض زراعية...  لديهم  فليس  أّما هؤالء  املقابلة؛  املنطقة  السفر من  ويخشون 
حصص املجموعات من املوارد بسبب اختالف التوزّع السكايّن. ثم يسأل املشاركني واملشاركات: 
ما الحّل إلعادة املدينة إىل شكلها القديم؟ ويحصل عىل إجابات من املشاركني واملشاركات، وقد 

تكون الحلول عىل الشكل اآليت:
- إرسال سفراء.

- إرسال لجنة مصالحة.
- إجراء مقايضات تجاريّة.

- عقد هدنة.
- وضع قوانني تحمي الفئات املتنّوعة من االضطهاد، وتعّزز حّريّة الرأي واملعتقد.

وعاداته  األلوان  من  لون  كّل  عن  وافيًا  رشًحا  ليشمل  املدينة،  يف  التعليمّي  النظام  -  تغيري 
وتقاليده ومعتقداته. 

املواطنة  لقيم  وترّوج  اآلخر،  مًعا ومعرفة  العيش  تشّجع  نظاميّة،  تعليم غري  برامج  -  إضافة 
العدالة  لتحقيق  املجتمع،  من  األخرى  األلوان  مع  العمل  تعّزز  وبرامج  للتنّوع،  الحاضنة 

واملساواة بني كافّة الفئات، وتوزيع املوارد مبا فيه خري املدينة ومصلحتها.

إجراء  أو  سفراء،  وإرسال  اللعبة  متابعة  واملشاركات  املشاركني  من  املدرّب/املدّربة  يطلب 
الحلول املطلوبة، وعقد اتفاقيّة للعيش مًعا، بحيث يكون كّل أبيض يف جواره أحمر وأزرق. 
يتابع الالعبون تحريك الكرات حتّى يعود شكل املدينة إىل شكل التوزّع الطبيعّي، الذي كان 

يف نهاية املرحلة األوىل.

تنويعات: 
ميكن للمدرّب/املدّربة إضافة لون رابع )األخرض( عىل الطاولة، وسؤال املشاركني واملشاركات: 

أين سيكون مكان هذا األخرض يف كّل مرحلة؟ وبعدها، يقوم بوضع األخرض كام يأيت:
1- يف املرحلة األوىل ميكن وضع األخرض يف أّي مكان من الرقعة.

2-  يف املرحلة الثانية سيفّضل هذا األخرض االنزواء بنفسه بعيًدا عن الرصاع القائم، وقد يرتك 
املدينة ويهاجر )إزالة الكرة الخرضاء عن الرقعة(.

كافّة  من  ُمطَْمِئنة  رسائل  إذا وصلته  باألمان  يشعر  أن  لألخرض  الرابعة: ميكن  املرحلة  3-  يف 
األلوان األخرى، ويقّرر العودة إىل املدينة.
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أن  قّرر  الذي  ذاك  الطبيعّي:  توزّعه  إىل  املجتمع  إلعادة  األوىل  الخطوة  خطا  الذي  -  َمن 
يذهب سفريًا، أم ذاك الذي أرسل رسالة سالم ومصالحة؟..الخ.

-  هل هناك شخصيّات مشابهة لهذه الشخصيّة يف مجتمعك؟
-  هل يف إمكانك أن تلعب)ي( دوًرا، لتدفع)ي( بيئتك الصغرية حولك أو مجتمعك، إىل خطو 
خطوة صغرية نحو إعادة التوزيع الطبيعّي إىل املجتمع، أو املحافظة عىل التوّزع الطبيعّي 

للمجتمع؟

التقويم )٦ دقائق(

الحكوميّة  وغري  الحكوميّة  املنظاّمت  واجب  ومن  نعرفه.  ال  ألنّنا  اآلخر  نخىش 
تعريفنا باآلخر يك نتمّكن من العيش معه. ثم إّن بعض مبادراتنا كأفراد أو كشباب 
التنّوع وعىل العيش مًعا  إىل معرفة اآلخر، ستلعب دوًرا إيجابيًّا يف املحافظة عىل 

وعىل الرتابط االجتامعّي.

الختام )دقيقتان(

Schelling Game، ُعرّب النشاط يف الّدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنّوع 

الثقايف. مؤّسسة أديان ومؤّسسة آنا ليند، 2014.

المراجع
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الذاكرة الجامعيّة- تأثري الذاكرة الجامعية- العقالنية- القراءات املتعّددة للتاريخ- التفكري 
الناقد- القراءة العقالنيّة لألحداث- االنتامء واالنفتاح.

ِلَنكتْب تواريخنا
النشاط الرابع

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: الجامعات املتنّوعة وذاكراتها الخاصة   
عدد املشاركني واملشاركات: 25 

الوقت: 70 دقيقة
وذكرى  األعياد،  تحوي  سنوية  روزنامة  الالزمة:  األدوات 
مكتوب  أوراق  أو  لإلضافة،  فارغة  ومواضع  تاريخيّة  أحداث 
عليها أسامء أشهر السنة تعلّق عىل الحائط، رشيط الصق أو 
دبابيس، لوح قالب، أقالم للّوح القاّلب، قصاصات ورق صغرية، 

و أقالم بعدد املشاركني واملشاركات

الهدف املعريف
-  يدرك املشارك/املشاركة مدى تأثّره)ها( بالذاكرة الجامعيّة للجامعة )أو الجامعات( التي 

ينتمي إليها.
-  يفهم املشارك/املشاركة القراءات املتعّددة للتاريخ، إذ يطّلع عىل التفسريات املختلفة 

لألحداث التاريخيّة، ويفتح املجال للتعاطي معها بفضول الباحث املوضوعي.

الهدف املهارايت
-  يستنتج املشارك/املشاركة أن ذاكرته)ها( هي جزء من ذاكرة الجامعة التي يعيش ضمنها 

و/أو ينتمي إليها.

-  يفّكك املشارك/املشاركة أبعاد هذه الذاكرة.

-  يعرّب املشارك/املشاركة عن تأثري الذاكرة الجامعيّة فيه

الهدف القيمي والعميل

-  يلتزم املشارك/املشاركة اعتامد التفكري الناقد عند مقاربة أي موضوع تاريخي وآيّن، 

ويتجّنب االنفعالية والتعاطي غري العقالين بتأثري من الذاكرة الجامعيّة.

-  يفّعل املشارك/املشاركة التعاطف يف قراءة التاريخ.
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مع  ينجح  وقد  واالنتامءات،  الثقافات  املتعّددة  للمجتمعات  محبَّذ  النشاط  هذا 
املجتمعات التي هي أقلُّ تنوًعا. يف هذه الحالة، من الجيّد اختيار التواريخ واألحداث 

ذات التأثري األكرب يف املجتمع.
قد يفّضل املدرّب/املدّربة كتابة أسامء األحداث يف الروزنامة بنفسه، بدل دعوة كّل 

مشارك/مشاركة إىل كتابة األحداث التي تعنيه أكرث، وذلك تأميًنا للوضوح والرتتيب.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة

يرسم املدرّب/املدّربة )أو يعلّق( عىل لوح كبري أو عىل الحائط، روزنامة سنوية أو أوراقًا مكتوبًا 
عليها أسامء أشهر السنة. يدعو املدرّب/املدّربة كّل مشارك/مشاركة إىل التفكري يف ثالثة أحداث 
تاريخيّة، مهّمة لبلده أو ثقافته، يكون فيها عىل األقلِّ تاريٌخ واحد حزين. بعدها يدّون كّل 

مشارك ومشاركة هذه األحداث مع تاريخها عىل قصاصات ورق منفصلة

بعد كتابة األحداث والتواريخ التي يعتربها املشاركون واملشاركات مهّمة، يطلب منهم املدرّب/
املدّربة تعليق قصاصات ورقهم تحت اسم الشهر املناسب، ومشاركة اآلخرين: ملاذا يعتربون 

هذه األحداث مهّمة؟ ما الذي ترمز إليه؟ ملاذا قاموا باختيارها؟

التهيئة )١٠ دقائق (

الخطوات المّتبعة

النشاط )4٠ دقيقة(
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أحداث  أو  تواريخ  أية  وجدوا  ما  إذا  التعبري،  إىل  واملشاركات  املشاركني  املدرّب/املدّربة  يدعو 
مفاجئة، أو أنهم يَعرفونها كلّها كام ُعرضت.

يف حال كانت بعض األحداث غري مألوفة لدى بعضهم، يُطلب ممن عرّب عنها تفسريُها، ثّم يُطلب 
من املشاركني واملشاركات التعبري عن مشاعرهم عند سامعهم بها. بعدها يطلب املدرب/املدّربة 
ممن يوّد من املشاركني واملشاركات، اختيار تاريخ من التواريخ املعيّنة من قبل زمالئهم، والتعبري 
عن تضامنهم مع اآلخر يف مشاعر الحزن، أو االعرتاف بها من خالل القول للمشارك اآلخر مثاًل: 

ر مشاعرك ومخاوفك من هذه الحادثة.  أنت ُمحّق، هذه لحظة صعبة، وأقدِّ
اآلخرون  اعرتف  عندما  )ها(  شعوره  عن  التاريخ،  صاحب)ة(  املدرب/املدرّب  يسأل  بعدها 

بتاريخه)ها( أو حدثه)ها(.
مناقشة كيف يتعلّم كّل مّنا بعض األحداث التاريخية دون سواها، وما يرافق ذلك من مشاعر 

وإدراكات.

التقويم )١٥ دقيقة (

تركيز عىل األفكار اآلتية:
- كلٌّ مّنا متّصل بالذاكرة الجامعيّة لجامعته.

- لكلٍّ مّنا قراءة خاصة لألحداث بحسب ما تعنيه له وتأثريها فيه.
من  بل  إنكارها،  أيًضا رشعيّة وال ميكن  لألحداث وخرباتهم هي  اآلخرين  -  قراءات 
واالختبار  التعبري  هذا  واحرتام  عنها،  للتعبري  املجال  وإفساح  تفّهمها  الواجب 

الخاص الذي وراءه.

الختام )٥ دقائق (

مستوحى من:
 سلسلة تدريبات »أُسس الحريّة« Foundations for Freedom – مبادرات من أجل التغيري 

All different-All equal Education Pack«, European Youth Centre, 1995«

المراجع

التواريخ  تحتها  وتعلّق  الحائط،  عىل  معلّقة  السنة  أشهر  بأسامء  أوراق  أو  سنوية  روزنامة 
املكتوبة عىل قصاصات ورق صغرية

المستندات
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التضامن – التعاطف - االنتامء

ال أَحُصر َتضاُمني في جماعتي 
النشاط الخامس

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: التضامن اإلنساين العابر لالنتامءات   
عدد املشاركني واملشاركات: 20 

الوقت: 60 دقيقة
الالزمة: رسم لشجرة، قصاصات ورق صغرية تُلصق  األدوات 

عىل الرسم  

الهدف املعريف
-  أن يتعرّف املشاركون واملشاركات إىل أبعاد التضامن اإلنساين العابر لالنتامءات كمفهوم 

وكقيمة. 
- أن ينتبه املشاركون واملشاركات للدوافع التي تحرّكهم للتضامن مع األفراد واملجموعات، 

التي تتعرض للتمييز واالضطهاد، باألخص بسبب انتامئهم الديني أو الثقايف.
الهدف املهارايت

- أن يكتسب املشاركون واملشاركات مهارة استنتاج الدوافع، التي تقف وراء تضامنهم مع 

أصحاب قضيّة معيّنة. 

الهدف القيمي والعميل

-  أن يلتزم املشاركون واملشاركات التضامن مع الجامعات واألفراد، الذين يعانون انتقاًصا 

يف حريتهم الدينية أو الفكرية. 

رسم شجرة التضامن سلًفا.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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يوضح املدرّب/املدّربة الهدف من النشاط، وهو التعمق يف مفهوم التضامن اإلنساين وقيمته، 

وكيفية تطبيقه يف حياتنا اليوميّة.

يرشح املدرّب/املدّربة هدف النشاط، وهو التأّمل يف خرباتنا بالتضامن مع اآلخرين بشكل عاّم، 

ومع هؤالء املختلفني عنا يف االنتامءات بشكل خاّص.

يف  وقته  ويأخذ  مريح،  وضع  يف  الجلوس  ومشاركة  مشارك  كل  من  املدرّب/املدّربة  يطلب 

التأمل واستحضار خرباته الشخصية بالتضامن يف سنواته املاضية: ما أهمُّ القضايا واألشخاص 

الذين تضامْنت معهم مؤخرًا؟ ميكن أن تكون أمثلة عىل املستوى الشخيص )زمييل يف العمل، 

الجامعة، جاري...( أو عىل مستوى أعم )تضاُمن مع حقوق اإليزيديني- املرأة...(...ومن تضامن 

معي؟ من املهم تأكيد التفكري يف مواقف بعينها، حيث كان التضامن عىل صعيد املشاعر فقط 

)الشعور بالغضب أو الحزن(، أو عىل صعيد الترصف أي القيام بفعل تجاه الظلم مثاًل. يرتك 

املدرّب/املدّربة 5 دقائق للمشاركني/املشاركات للتفكري.

يقسم املدرّب/املدّربة املشاركني واملشاركات إىل مجموعات مكّونة من 5 أشخاص، ويَطلب من 
كّل عضو يف املجموعة املشاركة يف موقف تضامنّي عاشه حديثًا -سواٌء هو الذي تضامن مع 

آخرين، أو ُهم َمن تضامنوا معه- )20 دقيقة(
بعد االنتهاء، يطلب املدرّب/املدّربة من املشاركني واملشاركات الرجوع يف الدائرة الكبرية، و بدء 

املناقشة حول األسئلة اآلتية:
-  من خالل التفكري الشخيص أو املشاَركات، ما أهمُّ الدوافع التي حرَّكت مواقف التضامن التي 

مررْتُم بها؟ 
-  هل لها عالقة بانتامءاتكم وأولويّاتها؟

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )4٠ دقيقة(
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يقوم كل مشاركة/مشاركة بكتابة تعهُّد تَضاُمن مع فئة، مل يتضامن معها بعُد يف حياته، ويُلصق 
التعّهد عىل شجرة التضامن.

التقويم )١٠ دقائق(

يف ختام النشاط ميكن للمدرّب/املدّربة توضيح اآليت:
التضامن هو قيمة إنسانيّة، ورابط اجتامعي ينبع من االنتامء إىل اإلنسانيّة،  -  إن 
ومن الشعور باملسؤوليّة تجاه بعضنا بعًضا؛ ما يؤّدي اىل التعاون يف تحقيق الخري 
العاّم، أو إىل مساعدة األشخاص أو املجموعات املصابة بأزمة، أو التي ال تستطع 

تلبية حاجاتها والعيش بكرامة.
-  عيش التضامن يواجه تحديات يوميّة، وغالبًا ما يكون معركة يف االتجاه املعاكس، 
اآلخر،  عن  نطية  صوٍر  وتَراكم  اآلخر  جهل  نتيجة  الثقة،  غياب  ظّل  يف  سيّام  ال 

وتربيرات خاطئة لظروفه.

الختام )٥ دقائق (

-  من خالل تأمالتنا يف انتامءاتنا املختلفة، َمن األفراد والجامعات الذين أشعر بأنني َمدعوٌّ إىل 
التضامن معهم ومشاركتهم يف آالمهم، وأحيانًا إىل اتخاذ موقف تجاه الظلم الواقع عليهم؟ 
ومن األفراد والجامعات واملواقف والقضايا )أو األشخاص (، الذين أجد صعوبة يف التضامن 

معهم )مع آالمهم وهمومهم(؟ وما السبب وراء ذلك؟ )20 دقيقة(

قات التي تقف يف وجه تضامننا  يستخلص املدرّب/املدّربة مع املشاركني واملشاركات ما املعوِّ
مع بعض األشخاص أو الجامعات، وما األمور التي تدفعنا إىل التضامن مع من هم مختلفون 

عنا يف االنتامء.
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الفصل السادس:
المواَطنة الحاضنة 

للتنّوع  
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الفصل السادس:
المواَطنة الحاضنة للتنّوع 

يشّكل التنّوع الثقايف واإلثني والديني، ِسمة مهّمة يف النسيج االجتامعي 
يف البلدان العربية. لكن، غالبًا ما تعجز الدول عن إعطاء هذا التنّوِع املساحَة 
الكافية إلبراز ذاته يف املجال العاّم؛ بِفعل تركيزها عىل االنصهار التاّم لجميع 
السنوات  يف  الشعوُب  عرّبت  حني  يف  الوطنية،  القومية  الُهويّة  يف  املواطنني 
ها  َعدِّ عدم  ويف  املختلفة،  الثقافية  بخلفياتها  االعرتاف  يف  رغبتها  عن  األخرية 
متعارضًة مع انتامئها إىل الهوية الوطنية الجامعة. فاإلشكال ليس يف وجود هذا 
الكّم من التنّوع واالختالف، بل يف سبل إدارة هذا التنّوع عىل قاعدة املساواة 
اإلنسانية  الكرامة  وهو  أال  الرئيس،  املطلب  تحقيق  يف  يصّب  ما  والعدالة؛ 
بأبعادها السياسية والثقافية واالجتامعية. ولعّل السبيل األمثل لتحقيق ذلك، 
أّنا يَكمن يف املواطَنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع. فام الذي تعنيه هذه املقاربة 
أن  ميكن  التي  والصعوبات  التحديّات  وما  مجتمعاتنا؟  يف  للمواطَنة  الجديدة 

تُعيق تطبيقها؟ وما مقّوماتها ورشوط نجاحها؟

أ- في اإلشكاليات
والواجبات  الحقوق  مبدأَِي  تقترص حرًصا عىل  مواطَنة  إرساء  محاولة  إن 
للمواطنني، ِضمن نظام »انصهاري« ال يعرتف بتنّوع املجتمعات الثقايف، وأثرِه 
يف الحياة العاّمة؛ يؤّدي إىل هشاشة الرتابط االجتامعي والَوحدة الوطنية، ويُنتج 
مظلوميّات ميكن أن تتحّول دافًعا إىل الرصاع وعدم االستقرار االجتامعي. إاّل 
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أن االعرتاف بالتنّوع وبوجوده يف املجال العاّم، يَْحِتم أخذ أمَرين بعني االعتبار. 
أّواًل: االعرتاف بالحقوق الثقافيّة، التي هي جزء من منظومة حقوق اإلنسان، 
تُضاف إىل الحقوق املدنيّة والسياسية واالجتامعيّة، وترتبط مبارشة بالحّريات 
أي  الواقع،  »تطِييف«  لعدم  االنتباه  ثانيًا:  والتعبري.  املعتقد  كحّرية  األساسية 
عدم تحويل املجتمع إىل تكتاّلت طائفية، عىل حساب املواطن الفرد وحريّته 
بالتنّوع  االعرتاف  تأمني  يف  التحّدي  هنا  يكمن  األصيلة.  اإلنسانية  وكرامته 
)الطوائف(  الثقافيّة  الجامعات  تصبح  أن  دون  املجتمع،  إىل  مضافة  كقيمة 
كيانات وسيطة بني املواطن والدولة، ما يجعل من املجال العاّم حلبة للتنافس 

بني »الطوائف« املختلفة.

مجرَّدين  العاّم،  الحيّز  إىل  األشخاص  يأيت  أن  تَوقُّع  الواقعي،  غري  ملن  إنّه 
ألن  والثقافيّة،  التاريخيّة  خلفياتهم  أو  الَعَقِديّة  أو  اإلميانية  منطلقاتهم  عن 
الجامعي،  بانتامئه  املرتبطة  والذاكرة  للشخص،  الفلسفي  املعتقد  أو  الدين 
والرسديّات الثقافية والهوياتيّة الخاصة، كلّها عوامل تُؤثّر يف النظرة التي ينظر 
واملستقبل.  والحارض  للتاريخ  قراءته  كيفيّة  ويف  حوله،  ما  وإىل  العامل  إىل  بها 
وأمام هذا الواقع، تسقط َمقوالت شائعة، مثل: »الدين لله والوطن للجميع«. 
فمع أهميّة التشديد عىل أّن الوطن هو اإلطار الجامع للمواطنني عىل اختالف 
انتامءاتهم، وعىل الحرية الدينية التي تَضمن لكل فرد أن يْؤمن مبا يشاء، إاّل 
أّن الواقعية تقتيض أيًضا االعرتاف بأن حرية املعتقد والتعبري، ميكن أن تجعل 
للخربات الثقافية أو الدينية امتدادات يف الحيّز العاّم. فِمن غري املْجدي رفض 
يَقبل  أن  يف  التحّدي  يبقى  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية.  من  بذلك،  االعرتاف 
يف  الخاصة  والجامعية  الثقافية  بخرباتهم  لالعرتاف  يتوقون  الذين  املواطنون 
العاّم، يف إطار  للنقاش  العام، أن تخضع هذه الخربات  امتدادداتها يف املجال 
املعنى، ميكن  العام.  هذا  والنظام  املشرتكة،  القيمية  واملنظومة  الدميقراطية، 
القول بأّن الدين كام الوطن هو أيًضا للناس، وال ينحرص يف كَونه حقيقة إلهيّة. 
فهو أيًضا يُنتج أناطًا من السلوك، ومعاملَ مرتبطة بالحياة االجتامعية العامة. 
لألفراد  الثقافية  الخصوصيات  مختلف  عىل  ينطبق  الدين،  عن  هنا  يقال  وما 

والجامعات، كالذاكرة، واللغة، وغريهام.
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تحت  انتامءاتهم  اختالف  عىل  املواطنني  يَجمع  العاّم  الحيّز  أن  صحيٌح 
مظلّة املواطَنة املشرتَكة، حيث يَبنون عالقاتهم وتحالفاتهم عىل أساس رؤيتهم 
للمصلحة العامة، ال لُِهويّاتهم الجامعاتية الخاصة. لكن، صحيٌح أيًضا أْن ال أحد 
ميتلك نظرة منزَّهة عن الثقافة والبيئة اللَّتنَي ينتمي إليهام، أو منفصلة كلِّيًّا عن 
الذاكرة الجامعيّة التي يَحملها بشكل واٍع أو الواٍع يف داخله. فإْن كان املواطن أو 
املواطنة كرديًّا أو أرمنيًّا أو ُسنِّيًّا أو شيعيًّا أو إباضيًّا أو قبطيًّا أو مارونيًّا، فغالبًا ما 
يقرأ التاريَخ واألحداث املستجّدة، بشكل مرتبط بالذاكرة والخصوصيات الثقافية 

والهواجس التي تَحملها جامعته. 

بالرفض  ورمبا  االستفزاز،  من  بنوع  األكرثية  إىل  املنتمني  بعض  يشعر  قد 
لظهور رموز اآلخرين الثقافية )أسامء الشوارع، النُّصب التذكارية، الكتابة بلغة 
الشوارع  يف  الزينة  الدينية،  واملنشورات  )األبنية  الدينية  أو  إلخ(،  مختلفة... 
واالحتفاالت الدينية العامة... إلخ( يف املجال العاّم؛ يف حني يَعترب هؤالء أنفُسهم، 
أنه من الطبيعي أن َتأل رموُز جامعتهم املجال العاّم. وقد يَعمد يف هذا السياق 
خوفًا  انتامئهم  إخفاء  إىل  املهّمشة،  الجامعات  أو  األقليات  إىل  املنتمني  بعض 
بشكل  بانتامئهم  املجاهرة  إىل  يعمدون  بالعكس:  أو  سلبيّة،  ملواقف  تجّنبًا  أو 
فإْن  التهميش.  محاولة  عىل  ِفعل  وكرّد  باالعرتاف،  للمطالبة  كعالمة  مضاَعف 
كان من الطبيعي أن تطغى الرموز املرتبطة بالجامعة أو الجامعات األكرث عدًدا 
وانتشاًرا، أو بأقَْدمها حضوًرا يف هذه املجتمعات، وأن تتأثّر بها الثقافُة والُهويّة 
الوطنيَّتَان - فإنه من غري الطبيعي أن يَنتج من ذلك تهميش لرموز الجامعات 
والثقافات األخرى، بفعل هيمنة الثقافة األكرثية أو املرتبطة بالسلطة، أو بسبب 

أُحاديِّة إيديولوجيٍة قومية ما. 

إن عدم ضامن حرية الدين واملعتقد، يدفع بعضهم إىل مامرسة نوع من 
التقيّة أو االزدواجية يف سلوكهم، لتجّنب إظهار معتقدهم الذي قد يكون غري 
معرتَف به رسميًّا. فنسمع مراًرا أحدهم يقول: »أنا منفتح ال أفرّق بني األديان. 
الذي يعمل معي منذ عرش سنوات هو  أّن صديقي  إاّل صدفة،  لهذا مل أدرك 
عىل  بل  انفتاح،  عىل  يدّل  ال  يقوله  ما  أّن  املتحّدث  يَعي  ال  وقد  مسيحي«. 
أو سلوك  أيَّ رمز  يُظْهر مّدة عرش سنوات  أّن صديقه املختلف عنه دينيًّا، مل 
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يعرّب بهام عن انتامئه، ليك ال يبدو مختلًفا. وهو بدوره مل ينتبه أو يهتم لهذا 
مهّمة.  اجتامعية  ومناسبات  أعياد  من  يشمل  مبا  لدى صديقه،  الخاص  البُعد 
من ناحية أخرى، يَجهر بعضهم بانتامئهم، ويُظهرون رموزه بشكل مبالَغ فيه، 
لكّن هذه  املهيِمنة.  الفئة  تجاه  الخصوصية  للتأكيد عىل  دفاعية  كإسرتاتيجية 
الهوية  تُضعف  ولألقلية،  لألكرثية  السلِبيَّني  باملوِقَفني  املرتبطة  اإلسرتاتيجية 
للرتابط  دة  مهدِّ بذلك  وتصبح  الجامعوي،  االنزواء  ُمعزِّزًة  الوطِنيَّني،  والشعور 

لم األهيل. االجتامعي والسِّ

لذا، ِمن املفرتض العمل عىل صيغة اجتامعيّة سياسيّة، تَقبل التنوع وتُبلور 
حوكمًة رشيدة له، وتعمل عىل توحيد املواطنني، ال تأحيدهم أو صهرهم ِببوتقة 
واحدة، تّدعي أنها تُحقِّق الوحدة، لكنها يف الواقع تفرض هيمنة ثقافيّة واحدة 

عىل الجميع.

أن  الذي ميكن  بذاته-، هو  التنّوع  -وليس وجود  التنّوع  ازدراء  إن عملية 
يشّكل »قنبلة موقوتة« يف مجتمعاتنا. لذا، طّورت مؤسسة أديان مفهوم »املواطَنة 
والسيايس، العرتاف  االجتامعي  اإلطار  كاآليت: »هي  وتُعرّفها  للتنّوع«،  الحاضنة 
استثامره،  عىل  مًعا  وللعمل  مجتمعهم،  يف  الثقايف  بالتنوع  واملواطنني  الدولة 
االجتامعي  الرتابط  تحقيق  بهدف  ومبِدع،  جامع  مسار  عرب  والرشاكة،  بالحوار 
والتنمية البرشيّة واملجتمعية املستدامة«. وقبل الغوص بشكل ُمفّصل يف هذا 
خصوصية  باملقارنة  لتتّضح  املختلفة،  املواطَنة  من  ناذج  هنا  نورد  املفهوم، 

املواطَنة الحاضنة للتنوع.

ب-  نماذج من المواطنة
وتحقيقه  املواطَنة،  مفهوم  بتطّور  التاريخ  عرب  اإلنساين  الرُّقي  ارتبط  لقد 
السلطة  من  اإلنسان  انعتاق  هو  املواطنة،  نشوء  يف  أسهم  ما  وأهمُّ  العميل. 
لها  تراه هي مناسبًا  لاِم  والتي تسّخره  بها،  املرتبطة  املفروضة عليه، والوصاية 
وملصالحها. فانعتاق اإلنسان من الوصاية السلطويّة، جعل منه فرًدا يتمتّع بهويّة 
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عنها.  والدفاع  بذاته،  مصالحه  بتحديد  له  يسمحاِن  معنّوي،  وكيان  شخصيّة 
املشاركة يف  الفرد، وتفاعله مع غريه يف سياق حيّز مشرتك، بهدف  فاستقالليّة 
إًذا  فاملواطنة هي  املواطَنة.  أنتَج  العاّم،  الصالح  لتحقيق  العامة  الشؤون  إدارة 

سبيل لألنْسنة، والتطّور، واألمان، والتنمية املستدامة.

الناس،  بني  التمييز  عىل  مبنيًّا  فئويًّا  شكاًل  املواطنة  أخذت  البداية،  يف   
وغري  محّدد  مذهب  أو  دين  إىل  منتمني  أو  ونساء،  رجال  أو  وعبيد،  كأحرار 
منتمني، أو أهل املدينة والغرباء. فمثاًل: َتتّع الرجال األحرار )أهل املدينة يف 
إيّاها.  اآلخرون  وُحرم  باملواطنة،  امليالد(  قبل  الرابع  القرن  يف  اإلغريقيّة  أثينا 
ع تدريجي  واستمّر هذا النموذج سائًدا يف ظل اإلمرباطوريّة الرومانيّة، مع توسُّ
اإلمرباطوريّة  سكان  جميع  )212م(  سنة  يف  لتشمل  املُواِطن،  صفة  إعطاء  يف 
القرون  فرتة  يف  للمواطنة  تراجًعا  عرفَت  أوروبا  لكن  كركاّل1.  مرسوم  َوفْق 

1  مَنح كركال األحراَر الجنسية الرومانية يف جميع أنحاء اإلمرباطورية الرومانية من أجل زيادة الرضائب؛ ما جعلهم سواسية، يخضعون 

لقانون واحد.

اإلنسانّية

الوطن
)الجامعة-الدولة(
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ب
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الوسطى، حيث ارتبطت املواطنة الفئوية باالنتامء الديني أو املذهبي للحاكم، 
عىل قاعدة: »دين امللك، دين الشعب«؛ ما كان سببًا رئيًسا لحروب األديان يف 

القرنني السادس عرش والسابع عرش. 

خرجت أوروبا من »حروب األديان« بتبّني مفهوم التسامح، الذي طالب 
السلطة املهيِمنة عىل الشأن العاّم، بأن تسمح للَّذين يختلفون عنها يف انتامئهم، 
عامليّة،  قيمة  ليُصبح  الحًقا  املفهوم  هذا  تطّور  ومع  كنفها.  يف  يعيشوا  بأن 
السلبيّة إىل  النظرة  أو  التعايل،  التي فيها يشء من  لكنه بقي مرتبطًا بخلفيّته 
الحقبة  ظ أو عىل َمضض، يف حني قّدم يف هذه  االختالف، وكأنّه مقبول بتحفُّ
عنه  تُعرّب  التعاقدية،  املواطنة  رائًدا من  نوذًجا  بداياته،  اإلسالمي يف  املجتمع 
الفئوية،  املواطنة  أناطًا من  لكّنه عاد وتبّنى الحًقا  الشهرية2.  املدينة  صحيفة 
املفهوم  سياق  يف  الدينيّة،  انتامءاتهم  أساس  عىل  املواطنني  بني  ُتيّز  التي 
ِضمن  العصبيَّة،  الفئويِة  املواطنِة  من  النموذُج  هذا  يُعّزز  للدولة.  الجامعوي 
الجامعات املهيِمنة عىل الفضاء العاّم، أو بني الذين يشعرون بالتهميش. وقد 
التي  السائدة،  املنظومَة  قبولهم  عرْب  يّة«،  مِّ »الذِّ واقع  ُمكرَهني  هؤالء  يتبّنى 

تجعل منهم مواطنني من درجة ثانية. 

الفرنسيّة  الثورة  وتبّني  السابع عرش،  القرن  يف  اإلنكليزيّة  الثورة  قيام  مع 
لِـ«إعالن حقوق اإلنسان واملواطن« سنة 1789، انتقل الغرب من املواطَنة الفئويّة 
إىل املواطنة القوميّة، ومفهوم الدولة-األّمة، وتبعه يف ذلك أمم ودول كثرية. لقد 
إىل  االنتقال  هذا  عن  الفرنسيّة،  للثورة  واملواطن«  اإلنسان  »إعالن حقوق  عرّب 
نوذج جديد من املواطنة، حيث أعلن: »أّن جميع الناس يولدون ويبقون أحراًرا، 
ومتساوين يف حقوقهم الطبيعيّة، والتي ال ميكن انتزاعها منهم، وهي: الحرية، 
وامللكية، واألمان، ومقاومة الظلم« )بند1-2(، و«أن ال أحد فرًدا كان أم جامعة 

يستطيع أن ميارس سلطة غري نابعة من سيادة األمة« )بند 3(.

2  تُقّدم »صحيفة املدينة« التي وضعها النبي محمد مع الجامعات غري املسلمة املوجودة يف املدينة، إلدارة الحياة العامة، نوذًجا 

معتربة  مساواة،  قدم  عىل  املختلف  املدين  املجتمع  مكونات  وواجبات  حقوق  الوثيقة  تضمنت  حيث  املواطَنة،  من  متقّدًما 

املسلمني ويهود بني عوف أمة واحدة. ولقد طّور منتدى تعزيز السلم يف املجتمعات املسلمة انطالقًا من هذه الوثيقة املرجعيّة، 

راجع: املسلمة.  الغالبية  ذات  املجتمعات  يف  األقليّات  وحقوق  التعاقديّة  املواطنة  حول   ،)2016( مراكش«  بـ«إعالن  يُعرف   ما 

www.marrakeshdeclaration.org
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قّدم نوذُج »املواطنة القوميّة« االستقرار للعديد من املجتمعات، بعد فرتات 
طويلة من الحروب خاصة ذات الطابع الديني. فَعّد الكثريون هذا النموذج أنه 
األمثل لقيام الدول وتحقيق وحدتها وثباتها. ففي حني يقوم نوذج »املواطنة 
الفئوية« عىل التمييز بني املواطنني بفعل انتامئهم أو عدمه إىل الجامعة الدينية 
أو اإلثنية التي تُهيمن عىل الفضاء العام، يقوم نوذج »املواطنة القوميّة« عىل 
تعزيز الدور الفردي للمواطنني، واملساواة فيام بينهم، بشكل يُعّزز الدميقراطية، 
ثم  إثنية.  أو  كانت  دينية  الفرعية،  للهويات  الخاصة  باألبعاد  االعرتاف  ويرفض 
تَطّور الحًقا يف سياق املواطنة القوميّة، مفهوُم »املواطنة االجتامعية«، حيث شّدد 
توماس مارشال3 )1883-1981( عىل ارتباط الحقوق املدنيّة والحقوق السياسية 
االجتامعية  العدالة  بتحقيق  املواطنة  تحقُّق  يَربط  ما  االجتامعية؛  بالحقوق 

لجميع املواطنني، دون التقيّد بانتامءاتهم الثقافية أو الدينية الخاصة. 

إال أن املواطنة القوميّة عانت التعرّث يف التعامل مع التنّوع الثقايف، الذي تزداد 
مكانته باستمرار يف املجتمعات الراهنة. ففرُض ثقافة األكرثيّة عىل اآلخرين، أو 
اإليديولوجيّة القوميّة، قد تَنتج منه مظلوميّات لدى الفئات املهّمشة ثقافيًّا، عرب 

3 Marshall, T H. Citizenship and Social Class: And Other Essays. Cambridge: University Press, 1950
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املقاربة االنصهاريّة أو االستبداديّة؛ ما يُضعف رشعيّة الدولة والرتابط االجتامعي. 
وقد تتعّزز يف هذا السياق أيًضا املواقُف الشعبويّة املتطرّفة أو الشوفينيّة، التي 
تُبالغ يف االفتخار بالهويّة اإليديولوجيّة الوطنيّة، وقد تصل إىل حّد العنرصيّة تجاه 
اآلخرين، الذين قد يُكونون ُمواطني الدول األخرى، أو أجانب داخل الوطن. هذا 
ما يحصل مثاًل يف بعض الدول األوروبية، التي مل تُعد رسديّتها التقليدية للهوية 
الوطنية الجامعة، تتطابق مع واقع الشعب املتنّوع، بفعل الهجرة ووجود أعداد 
كبرية من أصول مغربية أو هندية، عىل سبيل املثال. وبفعل كثافة الهجرة من 
دول أمريكا الالتينية نحو الواليات املتحدة، ألَّف املفّكر األمرييك الشهري صموئيل 
القومية األمريكية بعنوان »من  الهوية  هنتنغتون عام 2004، كتابًا عن تحديات 
نحن؟«. يدّل ذلك عىل أن األنظمة القوميّة التي نشأَ يف ظلّها مفهوم »الدولة-

األمة«، ومع أهميّة تأمينها لالستقرار واملساواة بني املواطنني، إاّل أنها تعاين اليوم 
من تحّديات عىل مستوى الرتابط االجتامعي والوحدة الوطنية، بفعل بروز التنّوع، 
أَِبِفعل الهجرة الجديدة كان أْم برفض جامعات أصيلة االستمراَر يف الخضوع لحالة 
التهميش الثقايف واالجتامعي والسيايس. لهذا، تزعزعت مصداقية املقولة القوميّة 
الجامعة، وبرزت املواقف الرافضة ملبدأ االنصهار، واملطالبة باالعرتاف باالختالف 

والتنّوع وبالحقوق الثقافية، ِضمن الجامعة الوطنية الواحدة. 
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املمكنة  االنحرافات  من  االنصهار،  أو  القرسّي  االندماج  سياسات  تُعّد 
وحيد  نوذج  فرض  إىل  خاللها  من  الدول  تسعى  بحيث  القوميّة،  للمواطنة 
أو  -إراديًّا  متطابًقا  يكون  ما  غالبًا  والوطنيّة،  العامة  للحياة  أُحادي  ومفهوم 
اآلخرين  خصوصيّات  االعتبار  بعني  يأخذ  وال  األكرثيّة،  ثقافة  مع  الإراديًّا- 
املواطَنة  فجاءت  واألعياد...(.  الرموز  اللغة،  التاريخيّة،  )الذاكرة  الثقافيّة 
املتعّددة ثقافيًّا كردِّ فعل عىل هذا الواقع، بهدف حامية مكّونات املجتمع من 
الجامعات  إىل  املنتمني  املواطنني  ثَّم حرمان  فئة واحدة عليهم، وِمن  هيمنة 
ثقافيًّا  مهّمشني  أو  عددية  أقليّات  أكانوا  عدِديًّة  أقلِّيّاٍت  األخرى،  الثقافيّة 
تطّور  لذا  الهيمنة.  هذه  بسبب  حقوقهم  من  جزًءا  كرثتهم،  رغم  وسياسيًّا 
الحياة  إلدارة  نظام  بتوفري  تسمح  التي  ثقافيًّا،  املتعّددة  املواطنة  مفهوم 
التنّوع  لواقع  ويرتك فسحة  التعّدديّة،  يحرتم  املواطنني  بني  واملشرتكة  العاّمة 
هذا  يرتَجم  ما  وغالبًا  ذاته.  عن  للتعبري  والدينّي،  واللغوّي  واإلثنّي  الثقايّف 
اتحادي،  )نظام  السيايّس  املستوى  عىل  للحكم  تعّددية  بأشكال  النموذج 

إلخ(. فدرايل، كونفدرايل... 

إّن صعوبة هذا النموذج تَكمن يف بناء التوازن، بني احرتام الخصوصيّات 
واملحافظة  جهة،  من  العاّمة  الحياة  يف  الكافية  املساحة  وإعطائها  الثقافيّة 
ينحو  إذ  أخرى،  جهة  من  الجامعة  والهويّة  الحقيقيّة  الوطنيّة  الَوحدة  عىل 
املجتمع املدين إىل أن يتشّكل يف سياق هذا النموذج عىل األساس »الطائفّي/

القضايا  مقاربة  حساب  عىل  الخاّصة  الجامعات  قضايا  ويتبّنى  الجامعايت«، 
املشرتكة، من وجهة نظر الحياة العاّمة العابرة للطوائف. فإْن كان النموذج 
القومي يُعاين صعوبة التكيّف مع االعرتاف بالتنّوع الثقايف، فغالبًا ما يصطدم 
األفراد  انعزال  بسبب  االجتامعّي،  الرتابط  تراجع  بخطر  التعّددي  النموذج 
والزبائنيّات  املحاصصات  نشوء  وبفعل  منغلقة،  جامَعويّة  غيتوهات  يف 

العامة.  املصلحة  حساب  عىل  الطائفية 
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تَحّول العامل مع ثَورة وسائل االتّصال الحديثة، وتطّور وسائل النقل للبرش 
 .)Global Village( كونيّة«  »قرية  إىل  الحّر،  االقتصاد  وانتشار  والبضائع، 
ليس  الدول،  لحدود  عابرة  عامليّة  مقاربة  يتطلّب  القضايا  العديد من  وأصبح 
والسالم  البيئة  مستويات  عىل  بل  وحسب،  واملايّل  االقتصادّي  املستوى  عىل 
والصحة والغذاء، وغريها من القضايا األساسيّة. أّدى هذا الواقع، من الناحية 
الواحدة،  البرشيّة  العائلة  إىل  االنتامء  مفهوم  تطّور  إىل  القيميّة،  اإلنسانيّة 
والتعاطف  التضامن  مشاعر  وتحفيز  للناس،  املشرتك  باملصري  الوعي  وتعزيز 
عىل املستوى العاملّي. وقد أسهم انتقال املعلومات واألخبار بطريقة شبه آنيّة 
املواطنة  مفهوم  فظهر  ذلك.  تعزيز  يف  وشعوبها،  األرض  أصقاع  مختلف  بني 
العامليّة، وبدأ مع هذا النموذج انتقاد منطق الوالء الوطنّي ذي املنحى القومّي 
أو الفئوّي، والسعي إىل موازنته، مع تطوير الشعور بالوالء لإلنسانيّة وقضاياها 
 ،)INGO( الحكوميّة  غري  الدوليّة  املؤّسسات  تنامي  أسهم  وقد  املشرتكة. 
والحضارات، يف  الثقافات  اليّات حوار  فعَّ انتشار  مع  عامليًّا،  الواسع  وانتشارها 
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منهام يف  األّول  يكمن  بأمَرين.  تحقيقها  يرتبط  التي  العامليّة،  املواطنة  تطوير 
والتعاطف  املشرتك،  مبصريها  والوعي  الشاملة،  اإلنسانيّة  مبدأ  األفراد  تبّني 
مع جميع أفرادها وقضاياهم املحّقة. فقد يتبّنى مثاًل ماليني الناس وِمن دول 
أو  إيران  أو  املتّحدة  الواليات  أو  الصني  يف  ما  قضيّة شخص  مختلفة،  عديدة 
بغّض  للظلم،  الشخص  هذا  بتعرّض  املشرتكة  لقناعتهم  غريها،  أو  السودان 
الناس  ماليني  يتحالف  وقد  اإلثنّي.  أو  الدينّي  أو  القومّي  انتامئه  عن  النظر 
التخلّص  أو  البيئة،  كحامية  كونيّة،  قضية  عن  للدفاع  الدول،  مختلف  من 
التحيّل  العاملية  املواطنة  تقتيض  أْن  الثاين:  واألمر  إلخ.  النووي...  التسلّح  من 
االنفتاح  العاملّي؛ ما يتطلّب  التواصل مع اآلخرين عىل املستوى  بالقدرة عىل 
اعتباره  وعدم  بإيجابيّة،  معه  والتعامل  االختالف  وقبول  الثقايّف،  التنّوع  عىل 
العامليّة  أيًضا تسمح املواطنة  عائًقا أمام تحقيق الوحدة، والتضامن الشامل4. 
مبساءلة الثقافات الخاّصة، وتدفعها إىل التحّرر من ازدواجيّة املعايري، الناتجة 
من ارتباطها بالتصنيف الجامعايت عىل أساس »نحن« و»هم«، واالنفتاح عىل 

كونيّة القيم والحياة والكرامة اإلنسانية. 

إاّل أنه ال ميكن إرساء مواطنة عامليّة، دون إرساء مواطنة فاعلة وحاضنة 
للتنّوع، يف مجتمعاتنا وِضمن حدود بلداننا أّواًل؛ ألنّه إْن أصبح التواصل الثقايف 
حدود  داخل  عنه  والتعبري  التواصل  من  أكرث  متاًحا،  الوطنية  للحدود  العابر 
الوطن، مُيكن أن يؤّدي إىل إضعاف الوحدة الوطنية والرتابط االجتامعي. وقد 
يَنتج من هذا الواقع تنامي التامهي والذوبان لدى بعض املواطنني يف ثقافات 
وخصوصيتها  التاريخي  عمقها  والوطنية  الشخصية  هويتهم  تُفقد  غريبة، 
الثقافية. وقد تتغّذى بسبب هذا الخلل األفكاُر الفئوية داخل حدود الوطن، 

العاملية.  بامتداداتها 

4 UNESCO, Intercultural Competences: Conceptual and operational framework, 2013.

242



 تقع املواطنة الحاضنة للتنوع بني طرفني: املواطنة القومية التي تّدعي صهر 
مكونات املجتمع الثقافية بهوية إيديولوجية مفرتَضة من جهة، والطائفية التي 
أخرى، وهي  من جهة  الثقافية،  املواطن عرب خصوصيته  تّدعي حامية حقوق 
يف الواقع تُحّوله إىل تابع يتحرّك وفق مصالح »الزعيم«، الذي يّدعي تثيله. يف 
املقابل، تقتيض املواطنُة الحاضنة للتنّوع االعرتاَف بالحقوق الثقافية للمواطنني، 
واالجتامعية،  والسياسية  املدنية  حقوقهم  إىل  إضافة  جامعيًّا،  بُعًدا  تأخذ  التي 
التي هي بَْحت فرديّة. فاألوطان ال تقوم بائتالف الطوائف فيام بينها، بل هي 
تقوم عىل سيادة الشعب، الذي يتكّون من مجموع املواطنني دون تييز فيام 
بينهم. أما الطوائف، مبا تعني من جامعات ثقافية مختلفة، فهي تشكِّل مكّونات 

النسيج االجتامعي الوطني، دون أن تحتكره، ودون أن تُْؤرس فيه. 

اعتبار  يقوم عىل  األول  املبدأ  مبدأين:  بني  للمواطنة  املفهوم  يَجمع هذا 
األفراد،  لكل  الكرمية  البرشية  الحياة  تحقيق  هو  لألوطان،  الرئييس  الهدف 
انطالقًا من كرامة اإلنسان األصيلة فيه وحقوقه املرتبطة بها، بغضِّ النظر عن 
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الثقايف- البعد  باالعتبار  األخذ  فيقوم عىل  الثاين،  املبدأ  أما  الخاصة.  انتامءاته 
منها  ويأخذ  املبارشة،  ببيئته  الفرد  يتأثر  حيث  البرشية،  للحياة  االجتامعي 
عالقاته  ورفد  هويته،  وتحديد  شخصيّته،  تكوين  يف  أساسية  ثقافية  عنارص 
باآلخرين، وإسهاماته يف املجال العاّم، بعمق ثقايف يُغني الجميع. يتطلّب ذلك 
وضع عقد اجتامعي ِذي طابع مدين غري إيديولوجي، وإيجاد نظام سيايس يقوم 
عىل احرتام املبدأين املذكوَرين، فيحقِّق العيش مًعا، ويعزِّز التفاعل والتكامل 
والرشاكة بني املواطنني، بهدف التنمية الخاّلقة واملستدامة. وقد يُعّد بعضهم 
املبنيّة  السياسيّة  الشعبويّة  عىل  ويُشّجع  الطوباويّة،  إىل  أقرب  النموذج  هذا 
عىل شعار »العيش املشرتك«، يف حني الواقع قد ينّم عىل ولوج يف املحاصصة 
تفاعليّة  عالقات  بناء  النموذج  هذا  نجاح  يتطلّب  لذلك  الطائفيّة.  والتبعيّة 
والوطني- الثقايف-االجتامعي  املستَويني  عىل  تتحّقق  املواطنني،  بني  خاّلقة 
تشاركيّة،  سياسيًّة  أجنداٍت  العاّم  الرأي  بتبّني  مرتبط  نجاحه  فإّن  السيايس. 

بعيدة تاًما عن سائر أشكال الطائفيّة والشعبويّة. 
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ج- مرتكزات المواطنة الحاضنة للتنّوع 

املواِطن أساس املواطَنة 

الثقافية-،  بالخصوصيات  اعرتافها  -مع  للتنّوع  الحاضنة  املواطنُة  تقتيض 
واملعتقد،  التعبري  )كحريّة  املدنية  بالحقوق  املرتبطة  املقاييس  كونيّة  اعتامَد 
إلخ(،  والتملّك...  والتنّقل  واالرتباط  التعاقد  وحق  الدينيّة،  الشعائر  ومامرسة 
وتأليف  والرتّشح،  االقرتاع،  عرب  السلطة  يف  املشاركة  )حّق  السياسية  والحقوق 
الجمعيّات واألحزاب واالنضامم إليها... إلخ(، والحقوق االجتامعية )حّق التعلّم، 
وحّق االستشفاء، وضامن الشيخوخة والسكن، والعمل، وتأمني متطلّبات العيش 
الكريم األساسيّة... إلخ(. فيجب أاّل يكون تييٌز بني املواطنني، بالنسبة إىل هذه 
الحقوق. فاملواطنة هي أساًسا عالقة الفرد باملجتمع والدولة، واملواطنة الحاضنة 
للمواطن  تَضمن  بل  بالجامعات؛  باالعرتاف  بالفرد  االعرتاف  تَستبدل  للتنوع ال 
حريّته الفردية من ناحية، وحّقه يف التعبري عن خصوصيته الجامعية من ناحية 
ثانية. تستدعي هذه املقاربة وصول املواطنني إىل حقوقهم األساسية عرب القنوات 
السياسية ال الطائفية، ليك ال يبحث املواطن/املواطنة عن حّقه باسم الجامعة 
الخاصة، وال تبحث الجامعة عن دعم خارجي عرب امتداداتها خارج حدود الوطن، 
للتأثري يف العملية السياسية داخليًّا؛ فينفرط العقد االجتامعي الوطني، ويعود 

املجتمع إىل جاهلية الرصاعات القبليّة.

الهوية الوطنية الجامعة وتعّددية االنتامءات 

إن املواطنـة الحاضنـة للتنّوع، تدعو إىل مقاربـة الهويّة الوطنيّة بعيًدا عن 
هاجـس التأحيـد. فالوحدة الوطنيّـة ممكنة بني أفراد مختلِفـني، ولكن التأحيد 
أو االنصهـار ال يحصـل إالّ عـىل حسـاب الحـّق األسـايس للنـاس يف االختـالف، 
 وعـىل حسـاب حقـوق اإلنسـان عامـة. مـن هنـا أىت شـعار مؤّسسـة أديـان: 

»التنّوع يبني الوحدة«.
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أو  واحدة  قوميّة  أساس  عىل  ال  جامعة،  وطنيّة  هوية  بناء  املمكن  ِمن 
للمواطنني،  املختلفة  الثقافيّة  بالخلفيّات  االعرتاف  أساس  بل عىل  واحد،  دين 
حاضن  مشرتك  ككيان  الوطن  إىل  تنظر  جامعة،  وقيٍم  مبادئ  عىل  والتأكيد 
لجميع أبنائه وبناته. أيًضا ميكن استبدال مبدأ الوالء للقوميّة مبا يسميه يورغن 
هابرماس »الوطنيّة الدستوريّة«5، أي الوالء لدستور ميثل جميع مواطني البلد 
ويضمن حقوقهم، ويكون نتيجة عقدهم االجتامعي الذي يعرّب عن إرادتهم يف 

العيش مًعا بسالم، والتزامهم تحقيق الصالح العاّم لخري الجميع.

االعرتاف بالحقوق الثقافية وبالتنّوع يف املجال العاّم 

إّن التنّوع الثقايف، لغويًّا كان أم إثنيًّا أم دينيًّا، وأصياًل كان أم وافًدا، يحتاج 
بخصوصيّاتها  ولالعرتاف  معامله،  عن  للتعبري  مساحة  املواطنة  يف  يجد  أن  إىل 
والتفاعل فيام بينها لتشكيل هويّة وطنيّة جامعة، وشعور حقيقي باالنتامء إىل 
الجامعة الوطنيّة من ِقبل جميع املواطنني. يقول يورغن هابرماس بأنّه يجب 
بني  بالتفاعل  االنصهار  واستبدال  الدستوريّة«،  »الوطنيّة  بـ  القوميّة  استبدال 
املواطنني، ومشاركتهم الفاعلة واملفتوحة يف النقاش العاّم عىل أساس التضامن 
والسياسيّة  املدنيّة  الحقوق  إىل  هابرماس  يُضيف  لذلك،  االشعبيّة.  والسيادة 

واالجتامعيّة، الحقوَق الثقافيّة، كركن من أركان املواطنة. 

الصادر عن  الثقايف،  التنّوع  بشأن  العاملي  اإلعالن  الرابعة من  املادة  تقول 
»إن   :2001 عام  )اليونيسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 
الدفاع عن التنوع الثقايف واجب أخالقي ال ينفصل عن احرتام كرامة األشخاص. 
فهو يفرتض االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وخاصة حقوق 
األشخاص املنتمني إىل أقليات واملنتمني إىل جامعات السكان األصليّني. وال يجوز 
يضمنها  التي  اإلنسان  حقوق  ينتهك  ليك  الثقايف  التنّوع  إىل  يستند  أن  ألحد 
القانون الدويل أو ليك يحّد من نطاقها«. ويزيد اإلعالن يف املادة الخامسة منه 

أّن: »الحقوق الثقافيّة جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان«6.

5  يورغن هابرماس، بني املذهب الطبيعي والدين: تحديات الدميقراطية، 2005 )باألملانية - زوركامب( 2008 )بالفرنسية - غاليامر(.

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CulturalDiversity.aspx 6
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ورَد يف املادة السادسة من اإلعالن اإلسالمي حول التنّوع الثقايف، الصادر 
عن املنظّمة اإلسالميّة للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( عام 2014: »لكل 
شخص، منفرًدا أو ضمن مجموعة، الحّق يف هوية يُعرّف بها نفسه من خالل 
انتامئه إىل إطار ثقايف مرجعي يحّدد به ذاته، ويرتكز عليه يف تنظيم عالقاته 
نحو  اتجاهاته  وعن  ذاته  عن  تعرّب  التي  وتوجهاته  ورغباته  خصائصه  وإبراز 

اآلخر، وميّكنه من التفاعل الفكري والتالقح الثقايف مع الهويات األخرى«7.

أيًضا  للمواطنني  واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية  الحقوق  إىل  إضافة 
فقد  اقتصاديًّا،  أو  سياسيًّا  الناس  يُقمع  أن  ميكن  كام  إنه  إذ  ثقافية،  حقوق 
»يُقمعوا، وحتى يُهانوا ثقافيًّا«8. ميكن للقمع الثقايف أن يأخذ أشكااًل مختلفة، 
الشعائر  مامرسة  يف  والتضييق  استخدامها،  أو  محلِّيّة  لغة  تعليم  حظر  مثل: 
الدينيّة وبناء أماكن عبادة، وتهميش مجموعات من الرسديّات الوطنيّة ومن 
العاّم؛ فال تَظهر يف املناهج الدراسية، وال تُعطى قسطًا يف اإلعالم، وال  املجال 
االعتبار  بعني  تؤخذ  وال  رموزها،  بأسامء  العاّمة  واملساحات  الطرقات  تسّمى 

أعيادها أو مناسباتها األساسيّة يف العطل العاّمة... إلخ. 

إّن الجامعات الدينية أو الثقافية، التي ال تحظى باالعرتاف أو التي تشعر 
الهوية  الخاصة عن  الوقت رسدياتها  وتُطّور مع  ذاتها  تنغلق عىل  بالتهميش، 
تجاه  العدائيّة،  حتى  أو  املظلوميّة  مشاعر  تُغّذي  أن  ميكن  التي  والتاريخ، 
االعرتاف  يقتيض  لذلك،  واإلقصاء.  بالهيمنة  املتهمة  األخرى  الفئات  أو  الفئة 
للتعبري  الثقافية  املجتمع  ملكّونات  الكافية  املساحة  تأمني  الثقافيّة  بالحقوق 
عن خصوصيّاتها، وذلك ليس يف مجاالتها الخاصة وحسب، أْي عرْب دور العبادة 
واملؤسسات الثقافية والرتبوية الخاصة كاملدارس والجمعيّات وغريها، بل أيًضا 
ناته، مثل املناهج الرتبوية الوطنيّة، واملتاحف  عرْب املجال العاّم املشرتك ومكوِّ
يكتسب  هكذا،  وغريها.  الوطنيّة،  األعياد  واختيار  الشوارع،  وأسامء  العامة، 
االجتامعي  النسيج  بتكوين  األمر  يتعلّق  عندما  أيًضا،  ا  عامًّ بُعًدا  الخاص 

7 https://www.isesco.org.ma/ar/wp-content/uploads/sites/305/2015//declarationVA.pdf

8  Bikhu Parekh: Rethinking Multiculturalism: Cultural diversity and political theory. 2nd Edition. London: 

Palgrave, 2006, p. 8.
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والثقافة العامة والهوية الوطنية الجامعة؛ فيصبح عىل النظام السيايس العاّم، 
كافة،  املستويات  عىل  إسهاماتها  وإبراز  الخاصة  املؤّسسات  هذه  يدعم  أن 

نات املجتمع. وتحفيز التفاعل والتالقح الثقايف بني مختلف مكوِّ

املجتمع املدين واملشاركة السياسية العابران للطوائف واملكّونات 

تُشّكل الجمعيّات واملبادرات املدنيّة العابرة للطوائف واملناطق والجامعات 
وجهات  وتقريب  التفاعل  لتعزيز  مميّزة  مساحة  للمجتمع،  املكّونة  املختلفة 
اإلنسانيّة  القضايا  وخدمة  املجتمع  تنمية  بهدف  والرشاكة،  والتحالف  النظر 
املشرتكة. يسهم ذلك يف تقوية الشعور باالنتامء الوطنّي واملسؤوليّة املشرتكة 
املنفتحة عىل سائر مكّونات املجتمع. ويُشّكل هذا التفاعل ضمن املجال العاّم 
كمساحة مشرتكة، فرصًة للتعرّف إىل اآلخر، واإلصغاء إىل هواجسه، واالنفتاح 

عىل خصوصيّاته، واالعتزاز بها كجزء من الثقافة الوطنية املشرتكة.

الدينية  أو  الثقافية  أو  )اإلثنية  الخاّصة  الجامعات  الرشاكة  هذه  تُحّرر 
املواطنة  تدفع  بحيث  وحقوقها،  قضاياها  عن  الدفاع  هّم  من  الطائفيّة(،  أو 
يجعلهم  شامل،  ووطنّي  إنسايّن  حسٍّ  تبّني  إىل  املواطنني،  للتنّوع  الحاضنة 
عنرصّي،  أو  فئوّي  أو  انتقايّئ  غري  وبشكل  الحقوق،  هذه  عن  مًعا  يدافعون 
استناًدا إىل منظومة القيم العاّمة املشرتكة. فيَنتج من هذه الرشاكات العابرة 
املشرتكة،  القيميّة  للمنظومة  وتطوير  الثقايف،  املستوى  عىل  تالقٌُح  للطوائف، 
ا  َتاسًّ أكرث  ليُصبح  وخطابها،  الجامعيّة  املكّونات  عىل  بدورها  تنعكس  التي 

وانسجاًما مع األبعاد الكونيّة للقيم، وللكرامة اإلنسانيّة. 

تنقية الذاكرة الجامعّية 

»ألن  الثقايف:  التنّوع  حول  اإلسالمي  اإلعالن  من  الثامنة  املادة  يف  ورَد 
الثقايف، فإنَّ ملواطني  الحّق  التاريخية رشط ال مناص عنه يف تعضيد  الحقيقة 
التعرّف  أو  الحقيقة  كشف  يف  الحّق  انتامءاتهم  اختالف  عىل  اإلسالمي  العامل 
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تاريخه،  مراحل  من  مرحلة  خالل  إليه،  املنتمني  تعرّض  يخّص  فيام  عليها 
النتهاكات جسيمة من جرّاء إبادة أو حرب أو تهجري أو سجن أو تعذيب«.

تحتاج الجامعات التي تعرّضت لاَِم يُشبه أعامل اإلبادة، أو النتهاكات أو 
التعامل  ويجري  املجروحة،  بذاكرتها  يُعرتف  أن  إىل  التاريخ،  عرب  اضطهادات 
وتجديد  الرتميمية،  العدالة  لتأمني  املختلفة،  السياقات  مقتضيات  وفق  معها 
الثقة املجتمعية. أيًضا تحتاج املجتمعات التي مرّت بأزمات داخليّة ورصاعات، 
أّدت إىل استعامل العنف وسقوط ضحايا، إىل مصالحات حقيقيّة، ليك تستطيع 
املحافظة عىل وحدة النسيج االجتامعّي، عىل أساس تجديد الثقة باآلخر وفتح 
يتطلّب ذلك عماًل  األليمة.  املايض  تخطّي جراح  املشرتك، عرب  املستقبل  آفاق 
وطنيًّا مشرتكًا، ميكن أن يشمل مساًرا من العدالة االنتقالية، يُؤّدي إىل تحرير 
أبناء  لجميع  واالستقرار  باألمان  الشعور  وتأمني  املايض،  شوائب  من  الذاكرة 

الوطن، وتحقيق مشاركة الجميع يف بناء املستقبل املشرتك. 

الحوار املجتمعي الدائم

إن املواطنة الحاضنة للتنّوع تقوم عىل حوار مجتمعي مستمّر، يسهم يف 
التزام  ويُعّزز  العامة،  الوطنيّة  والرسديّات  الخاّصة  الرسديّات  بني  الهّوة  ردم 
للتنّوع،  الحاضن  العاّم  فاملجال  باستمرار.  ويُطّورها  مشرتكة،  قيميّة  منظومٍة 
يسمح لألفراد من خلفيّات مختلفة -إن كانت سياسيّة أو ثقافيّة أو دينيّة أو 
للتوّصل  منطلقه،  من  كلٌّ  العاّم،  بالشأن  املتعلّقة  األمور  مبناقشة  فلسفيّة-، 
إىل مبادئ مشرتكة يقوم عليها الوطن، وإىل وجهات نظر متقاربة، أو أقلّه إىل 

مواقف آخذة بعني االعتبار وجهات النظر املتعّددة.

 Citizenship( للتنوع  الحاضنة  املواطنة  مفهوم  بني  الفرق  يكمن  هنا 
 Multicultural( ثقافيًّا  املتعددة  واملواطنة   ،)inclusive of diversity
citizenship(، التي تعرتف بالفئات املتنّوعة، إال أنها قد تحرصها يف »غيتوهات« 
أو بوتقات ثقافيّة، وأحيانًا جغرافيّة أو حتى قانونيّة؛ فتبحث عن إرضاء الجامعات 

عىل حساب الهويّة الوطنيّة املشرتكة، واملعايري اإلنسانيّة الجامعة.
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الحوار املجتمعي الدائم يُفّعل دور املجال العاّم، كفضاء ملامرسة املواطنة 
العاّمة.  املصلحة  وتحقيق  املشرتكة،  املسؤولية  ولحمل  األفراد،  صعيد  عىل 
والفلسفي،  والديني  والثقايف  والفكري  السيايس  التنّوَع  الحواُر  هذا  يحتضن 
ويعرّب من خالله املواطنون عن مواقفهم وآرائهم، عن طريق نقاش حّر وعقالين 
حول قضايا الشأن العاّم، ويُبَلورون فيه معايريهم وقيمهم الجامعة، التي قد 

تغتني برتاث الجامعات الثقافيّة والدينيّة املختلفة، وقيمها. 

يف  ونجاح،  بسالم  مًعا  للعيش  أساسيّة  مهارة  اليوم  الحوار  يُشّكل  لذلك، 
بّد  فال  التنّوع.  من  مختلفة  أشكال  عىل  وانفتاًحا  تعّدًدا  يزداد  ينفّك  ال  عامل 
والتدريب  الرتبية  عرب  املواطنني،  لدى جميع  وتعزيزها  القدرة  بناء هذه  من 
والعقدي  الدينّي  الحوار  إيالء  مع  املديّن،  املجتمع  يف  املشرتكة  والنشاطات 
أهميّة أساسيّة، ملواجهة كافّة أشكال التطرّف والتكفري، التي رسيًعا ما تتحّول 

إىل مجاالت للتخلّف والرصاع ضمن املجتمع. 

الرتبية عىل التنّوع 

تقتيض املواطنة الحاضنة للتنّوع تطويَر السياسات واملناهج الرتبويّة، بشكل 
يضمن االعرتاف بالتنّوع املكّون للنسيج االجتامعي الوطني، وتقتيض االستناَد إىل 
منظومة القيم العامة املشرتكة، بأبعادها اإلنسانيّة واملدنيّة والروحيّة. وبشكل 
خاّص، تُسهم برامُج التاريخ والرتبية املدنيّة والتنشئة الوطنيّة، والفلسفة واآلداب 
واللغات وعلم االجتامع، حتّى االقتصاد وغريه، يف تحقيق ذلك. أيًضا ميكن أن 
م للطلبة فهاًم موضوعيًّا  تشمل املناهج الوطنيّة برامَج عن الثقافة الدينيّة، تُقدِّ
للمكّونات الدينية للمجتمع الوطنّي، حتّى العاملّي. ويبقى الرتكيز عىل منظومة 
قيم الحياة العاّمة، وال سيّام قيم العيش مًعا يف ظّل املواطنة الحاضنة للتنّوع 

الثقايّف، مهّمًة رضوريّة للرتبية املدنيّة. 

ترتبط أيًضا الرتبية عىل التنّوع الثقايّف، باملبادرات واألنشطة واملؤّسسات 
للمجتمع  مضافة  كقيمة  وإظهاره  التنّوع  فاستثامر  األكادميي.  اإلطار  خارج 
وأبنائه وبناته، يقتيض تشييد املتاحف التي تحفظ الذاكرة املتعّددة لهذا اإلرث 
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-إن كان مناطقيًّا أو إثنيًّا أو دينيًّا-، وتشجيع السياحة الداخليّة واألجنبيّة عىل 
التي  الشعبيّة  واالحتفاالت  واملهرجانات  الربامج  وتشجيع  ذلك،  عىل  االطِّالع 

تحتفل بهذه الرموز الثقافيّة والدينية واإلثنية... إلخ. 

للخطاب الدينّي دوٌر يف مهّمة الرتبية عىل االنفتاح عىل االختالف، لتحقيق 
بالوجدان  أبناؤها  يتأثّر  التي  املجتمعات  ففي  للتنّوع.  الحاضنة  املواطنة 
الديني بشكل كبري، ال بّد من أن تُسهم تعاليمها وخطاباتها الدينيّة، يف إبعاد 
ل الدول يف  املواطنني عن مختلف أشكال التطرّف؛ إّنا ال يعني هذا األمر تَدخُّ
املجتمع،  يلعب  هنا،  من  عليها.  التضييق  أو  الدينيّة،  الجامعات  خصوصيّات 
وخاّصة املؤمنني أنفسهم والجامعات الدينيّة، دوًرا مهامًّ كمراقب لهذا الخطاب 

أيًضا، ومشّجع عىل االنفتاح والتالقي والحوار. 

د-  التنّوع الثقافي واللساني والديني في 
الدساتير العربّية

لذلك  وخّصصت  الثقايف،  التنّوع  مبسألة  العربية  الدساتري  اهتّمت 
تصديُر  أكّد  حيث  متنّوعة،  وصيغ  بكيفيّات  واملواد  الفصول  من  العديد 
سيادة  ذات  إسالمية  دولة  املغربية  »اململكة  أّن  مثاًل  املغريب  الدستور 
هويتها  مقومات  تالحم  وبصيانة  والرتابية،  الوطنية  بوحدتها  متشبثة  كاملة، 
واألمازيغية،  اإلسالمية،  العربية  مكوناتها،  كل  بانصهار  املوحدة  الوطنية، 
والعربية  واألندلسية  األفريقية  بروافدها  والغنية  الحسانية،  والصحراوية 
يتجزأ  ال  جزًءا  باعتبارها  الحسانية،  »صيانة  الدولة  التزام  مع  واملتوسطية«، 
والتعبريات  اللهجات  حامية  وعىل  املوحدة،  املغربية  الثقافية  الهوية  من 

املغرب«.  يف  املستعملة  الثقافية 

يف حني نّص الدستور السوداين يف الفصل 47 منه، عىل أن »يكون للمجموعات 
العرقية والثقافية الحق يف أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمني 
لهذه املجموعات الحق يف أن ميارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا 
وعىل  واألعراف«.  الثقافات  تلك  إطار  يف  أطفالهم  وينشئوا  وأعرافهم  أديانهم 
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املنوال نفسه سار الدستور الليبي حني أكّد »ضامن الحقوق اللغوية والثقافية 
لألمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات املجتمع الليبي«.

الثقايف،  التنّوع  عىل  ومرص  وسوريا  تونس  من  كلٍّ  دساتري  أكّدت  أيًضا 
ع  اإلبداع مضمونة، وتشجِّ أن »حرية  ينص عىل  التونيس  الدستور  نجد  حيث 
لها وتنّوعها وتجددها«،  الدولة اإلبداع الثقايف، وتدعم الثقافة الوطنية يف تأصُّ
السوري  للمجتمع  الثقايف  التنّوع  »حامية  السوري عىل  الدستور  أكّد  يف حني 
الدولة  أن  أكّد  فقد  املرصي،  الدستور  أما  روافده«.  وتعّدد  مكّوناته  بجميع 

تلتزم »بالحفاظ عىل الهوية الثقافية املرصية بروافدها الحضارية املتنّوعة«.

تنّوع  اتفاقيّة حامية وتعزيز  ديباجة  أكّدت  اللغوي،  التنّوع  وعىل صعيد 
أشكال التعبري الثقايف، أن »التنّوع اللغوي هو عنرص أسايس من عنارص التنّوع 
يف  الرسمية  اللغة/اللغات  دسرتة  كيفيّات  تباينت  الصدد  هذا  ويف  الثقايف«. 

الدساتري العربية، حيث ميكن التمييز بني 3 مستويات أساسية:

العربية  واإلمارات  األردن،  من  كل  دساتري  فيه  اكتفت  األول:  املستوى 
املتحدة، وتونس، وسوريا، والكويت، ومرص، بالتنصيص عىل أن اللغة العربية 

هي اللغة الرسمية.

املستوى الثاين: انسجاًما مع التعّدد الثقايف واللساين، نصَّ دستوَرا كلٍّ من 
املغرب والجزائر، عىل أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية والوطنية يف البالد، 
العراق،  دستور  أما  أيًضا.  ووطنية  رسمية  لغة  تُعّد  األمازيغية/تازيغت  وأن 
مع  البالد،  يف  رسميتان  لغتان  هام  الكردية  واللغة  العربية  اللغة  أن  فاعترب 
والرسيانية  كالرتكامنية  األم  باللغة  أبنائهم  تعليم  يف  للعراقيني  الحقِّ  ضامن 
واألرمنية، يف املؤسسات التعليمية الحكومية، وفًقا للضوابط الرتبوية، أو بأية 
الرتكامنية  اللغة  أن  تأكيد  مع  الخاصة،  التعليمية  املؤسسات  يف  أخرى  لغة 
واللغة الرسيانية لغتان رسميّتان أُخَريان، يف الوحدات اإلدارية التي يشكلون 
فيها كثافة سكانية. وأما الدستور الليبي، فأكّد أن العربية هي اللغة الرسمية. 
وكل  والطوارق،  والتُّبُو  لألمازيغ  والثقافية  اللغوية  الحقوق  مع ضامن  ولكن، 

الليبي. مكونات املجتمع 
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وضعية  بيان  مع  رسـمية،  لغة  العربية  اللغة  أن  تأكيد  الثالث:  املستوى 
الدستور  بذلك  انفرد  وقد  واإلنجليزية.  الفرنسية  خصوًصا  األجنبية،  اللغات 
اإلنجليزية  أن  فاعترب  السوداين،  الدستور  أّما  اللبناين.  والدستور  السوداين 
وأما  العايل؛  التعليم  التدريس يف  القومية، ولغة  الحكومة  لغة رسمية ألعامل 
اللغة  فيها  تُستعمل  التي  األحوال  يحّدد  القانون  أن  فاعترب  اللبناين،  الدستور 

الفرنسية.

عىل صعيد دسرتة التنّوع الديني، يتميّز الدستور اللبناين عن باقي الدساتري 
العربية؛ إذ ال توجد فيه إشارة إىل »دين الدولة«، أو إىل دين كمصدر للترشيع، 
بالصيغة التي وردت يف باقي الدساتري العربية، بل جرى تأكيد التنّوع الديني 
مطلقة،  االعتقاد  »حرية  للدولة:  دينيّة  هويّة  أي  تُحّدد  ومل  املعتقد،  وحريّة 
واملذاهب  األديان  جميع  تحرتم  تعاىل  لله  اإلجالل  فروض  بتأديتها  والدولة 
أن ال يكون يف ذلك  الدينية تحت حاميتها عىل  الشعائر  إقامة  وتكفل حرية 
لألْهلِني عىل اختالف مللهم احرتام  أيًضا  العاّم، وهي تضمن  النظام  إخالل يف 

نظام األحوال الشخصية واملصالح الدينية« )املادة 9(9.

   

9 يُرجى مراجعة الجداول امللحقة بالنشاط الثاين فيام يأيت.
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•  املواطنة الحاضنة للتنّوع، هي نِتاج قبول التنّوع ضمن املجتمع 
الواحد، وإدارته بشكل عادل وسليم، وتحفيز الحوار والتفاعل 
العاّمة، من  الحياة  الحضاري بني مكّونات املجتمع يف سياق 
املشرتك،  الجامعّي  للغنى  مصدرًا  التنّوع  هذا  اعتبار  خالل 
واعتبار الرشاكة مع املواطن اآلخر جزًءا من عمليّة بناء الّذات 

الفرديّة واملجتمعية.

•  إّن املجال العاّم الحاضن للجميع، يسمح يف آن بالتعبري عن 
الوطنيّة  الهويّة  تكوين  الثقافيّة واستثامرها يف  الخصوصيّات 
الجامعة، من جهة، وبتشكيل منظومة قيميّة مشرتكة عابرة 
االجتامعي  الرتابط  تُعّزز  الثقافيّة،  ولالختالفات  للمكّونات 
وتُظّهر الشعور اإلنساين الشامل لدى املواطنني، من جهة أخرى. 

•  إّن تحقيق املواطنة الحاضنة للتنّوع ليس باألمر السهل، خاصة 
والحروب  الداخليّة  الرصاعات  عانت  التي  املجتمعات  يف 
األهليّة، أو حيث استأثرت أكرثيّة أو إيديولوجيّة قوميّة بالحياة 
العامة. فمسار تَحقُّق املواطنة الحاضنة للتنّوع، غالبًا ما يتطلّب 
العبور باملصالحة والعدالة االنتقاليّة والرتميميّة وتنقية الذاكرة، 
يُعّزز  مستدام  مجتمعّي  وحوار  مناسبة،  تربية  إىل  ويحتاج 

املعرفة املتبادلة بني أبناء الوطن، ويقّوي الثقة فيام بينهم. 

خالصات 
الفصل
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يف نهاية هذا الفصل، يستطيع املتدّربون واملتدّربات أن:

¦  مييّزوا بني ناذج املواطنة، ويدركوا عالقتها باملكونات الفردية 
والجامعية.

¦  يعرتفوا بأن اآلخر رشيك أسايس يف املجتمع. 

¦  يحّددوا قيم املواطنة الفاعلة الحاضنة للتنّوع، والديناميّات 
السياسيّة واملجتمعيّة املتعلّقة بها.

قات املواطَنة الحاضنة للتنوع يف مجتمعهم. ¦  يستنتجوا معوِّ

¦  يلتزموا مبدأَِي احرتام التنّوع والرشاكة ضمن املجال العاّم.

الحاضنة  املواطنة  مبفهوم  املرتبطة  الرئيسة  القيم  ¦  يتبّنوا 
للتنّوع.

الفاعلة  املواطنة  لتعزيز  رياديّة،  وأفكاًرا  طُرقًا  ¦  يقرتحوا 
والحاضنة للتنّوع، ويلتزموها.

كفايات 
المتدّرب 
والمتدّربة
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األنشطة



الفاعلة والحاضنة للتنّوع: احرتام كرامة كل إنسان  املواطنة الحاضنة للتنّوع، قيم املواطنة 
وحقوقه، املساواة، الحّريّة الثقافيّة، العدالة، التضامن والتكافل، التعاطف، قبول االختالف، 

املصالحة، املشاركة، الرشاكة، الثقة.
املعرفة  ضعف  الشموليّة،  النزعة  الدميقراطيّة،  ضعف  العريب:  العامل  يف  املواطنة  تحّديات 
اآلخر،  إقصاء  أو  اآلخر  العنف ضد  العشائريّة،  أو  القبَليّة  العقليّة  الدينّي،  التعصب  لآلخر، 

ضعف الفكر النقدّي، الرصاعات املحلِّيّة. 

أحُلم بهذا في مجتمعي
النشاط األول

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: تحّديات املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع وفُرصها
عدد املشاركني واملشاركات: 30-6 

الوقت: 50 دقيقة
األدوات الالزمة: ورق أبيض – أقالم

الهدف املعريف
- يفهم املشارك/املشاركة مرتكزات املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع.

الهدف املهارايت
- يحّدد املشارك/املشاركة تحّديات املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع يف بلده)ها(.

الهدف القيمي والعميل

-  يعرّب املشارك/املشاركة من وجهة نظره)ها(، عن اآلليّات املثىل لتفعيل املواطنة الفاعلة 

والحاضنة للتنّوع يف بيئته.
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يُعرِّف املدرّب/املدّربة باملواطنة الحاضنة للتنوع، استناًدا إىل جدول تطوُّر املواطنة عرب التاريخ.
م املشاركني واملشاركات إىل مجموعات عمل من 3 إىل 5 أشخاص، ويعطي كّل مجموعة  يقسِّ
تحليل سووتSWOT ، ويطلب من كلٍّ منها ملء تحليل سووت، مبا يخّص املواطنة الفاعلة 

والحاضنة للتنوع يف بلده.

يعطي املدرّب/املدّربة املجموعات 20 دقيقة مللء تحليل سووت، ويعطي مجموعات العمل 
10 دقائق لتقديم تحليلها، وباقي املشاركني واملشاركات 5 دقائق للتعليق أو اإلضافة.

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )٣٥ دقيقة(

ينقسم التحليل الرباعي سووت SWOT إىل أربعة مجاالت:
املشاريع، وهى ترجمة  القوة يف املرشوع والتي متيزه عن غريه من  •  القوة: عنارص 

.)Strengths( لكلمة
.)Weaknesses( الضعف: نقاط الضعف يف املرشوع، وهى ترجمة لكلمة  •

لكلمة  ترجمة  وهــي  املــرشوع،  خــارج  من  تــأيت  أن  ميكن  التي  هي  •  الــُفــرَص: 
.)Opportunities(

•  التهديدات: هي التي ميكن أن تأيت من خارج املرشوع وتسبب اضطرابات فيه، وهي 
.)Threats( ترجمة لكلمة

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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يطلب املدرّب/املدّربة من املشاركني واملشاركات اقرتاحات، عن كيفيّة تحويل نقاط الضعف 
والتهديدات إىل فرص. 

التقويم )١٠ دقائق(

الّدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنّوع الثقايف. مؤّسسة أديان ومؤّسسة آنا ليند  
.2014

المراجع

تحليل سووت

المستندات
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 SWOT تحليل سووت

البيئة الداخلية

نقاط الضعفنقاط القوة

الفرصالتهديدات

البيئة الخارجية

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - مستند

مستند
نشاط »أحُلم بهذا في مجتمعي«
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الدسرتة الضمري،  العاّم، حّريّة  املجال  والدينّي،  الثقايّف  التنّوع 

دستور المواطنة الفاعلة 
والحاضنة للتنّوع

النشاط الثاني

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: التنّوع الثقايّف والدينّي يف الدساتري العربيّة
عدد املشاركني واملشاركات: 20 

الوقت: 60 دقيقة
األدوات الالزمة: أوراق- أقالم

الهدف املعريف
- يعرف املشارك/املشاركة أهّمية حضور التنّوع الثقايّف يف الدستور.

- يفهم املشارك/املشاركة حّريّة الضمري ورضورة دسرتتها.

الهدف املهارايت
-  يقوِّم املشارك/املشاركة واقع مجتمعه)ها(، من خالل التعرّف إىل مواّد الدستور املرتبطة 

بالتنّوع الثقايّف.

الهدف القيمي والعميل

- يتبّنى املشارك/املشاركة حّريّة الضمري وإقرارها يف الدستور.

- يدافع املشارك/املشاركة عن أهميّة التنّوع الدينّي والثقايّف يف املجال العاّم.

رضورة التشديد عىل أن تَُصوغ املجموعة األوىل دستوًرا يحرتم التنّوع، والثانية تُصوغ 
دستوًرا يعاكسه، ليقارن املشاركون واملشاركات فيام بينهام.

نقاط انتباه للمدّرب/المدّربة
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تقسيم املشاركني واملشاركات إىل مجموعات عمل من أربعة أشخاص، ويوزَّع عىل املجموعات 
قوائم التنوع الثقايف واللغوي والديني يف الدساتري العربية.

يُطلب من إحدى املجموعات صياغة دستور يتضمن التنّوع، يف حني تُصوغ املجوعات األخرى 
دساتري تعكس قيم جامعة واحدة وحقوقها، من دون باقي الجامعات يف املجتمع. 

20 دقيقة لقيام مجموعات العمل بصياغة دساتري من 5 مواد بعد قراءتها للمستندات.
ميكن إعطاء 3 أو 4 كلامت مختلفة لكّل مجموعة، وعليها أن تستعملها يف البنود. مثاًل: دولة- 
مواطنة- تنوع- تعّدد- حّريات عاّمة- حريّة الضمري- الحريّة الدينيّة- الدين- اإلسالم- اإلنسان- 

املواطن- املعتقد- دين الدولة- العروبة- مصدر الترشيع- األمة العربية.
20 دقيقة لعرض املجموعات لدساتريها. 

التهيئة )٥ دقائق(

الخطوات المّتبعة

النشاط )4٠ دقيقة(

10دقائق للنقاش مع الرتكيز عىل أثر الدستور يف املواطنني ويف شعورهم باالنتامء. 

التقويم )١٠ دقائق(

الّدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنّوع الثقايف. مؤّسسة أديان ومؤّسسة آنا ليند، 
.2014

المراجع
4 جداول

المستندات

يعيد املدرّب/املدّربة تلخيص النقاط التي كان عليها اتّفاق، والنقاط التي اختَلف املشاركون 
واملشاركات فيها، ويوزِّع عليهم الجدول 4 حول الحقوق الثقافية يف املواثيق الدولية.

الختام )٥ دقائق (
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جدول رقم )1( يبنّي كيفّية تناول الدساتري العربية للتنوع الثقايف
وحقوق املجموعات الثقافية

اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل/املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

الحق يف الثقافة مضمون.201442تونس

حرية اإلبداع مضمونة، وتشجع الدولة اإلبداع الثقايف، 

دها،  عها وتَجدُّ لها وتنوُّ وتدعم الثقافة الوطنية يف تأصُّ

مبا يكرس قيم التسامح ونبذ العنف واالنفتاح عىل 

مختلف الثقافات والحوار بني الحضارات.

تحمي الدولة املوروث الثقايف وتضمن حق األجيال 

القادمة فيه.

47-الباب 2005السودان

الثاين

يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق يف أن 

تَنعم بثقافاتها الخاصة وتَطوُّرها بحرية، وللمنتمني 

لهذه املجموعات الحقُّ يف أن ميارسوا معتقداتهم 

ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا 

أطفالهم يف إطار تلك الثقافات واألعراف.

يكفل الدستور حامية التنوع الثقايف للمجتمع 20129سوريا

السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثًا 

وطنيًّا يعزز الوحدة الوطنية يف إطار وحدة أرايض 

الجمهورية العربية السورية.

ملحق  ١
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة 

والحاضنة للتنّوع«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - ملحق ١
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ملحق  ١
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع«

اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل/املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

- ديباجة.2005العراق

- الدستور.

- املادة 35.

ديباجة الدستور:
نحُن شعُب العراق الذي آىل عىل نفسه بكلِّ مكوناته 
وأطيافه أن يقرر بحريته واختياره االتحاد بنفسه، وأن 

يتعظ لغده بأمسه، وأن يُسنَّ من منظومة القيم واملُثُل 
العليا لرساالت السامء ومن مستجدات علِم وحضارِة 
اإلنساِن هذا الدستور الدائم. إن االلتزام بهذا الدستور 

يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبًا وأرًضا وسيادًة.

املادة 35:
ترعى الدولة النشاطات واملؤسسات الثقافية مبا يتناسب 
مع تاريخ العراق الحضاري والثقايف، وتحرص عىل اعتامد 

توجهات ثقافية عراقية أصيلة.

ليبيا دولة دميقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر املادة 2012.1ليبيا1 
السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها اإلسالم، 

والرشيعة اإلسالمية املصدر الرئيس للترشيع، وتكفل 
الدولة لغري املسلمني حرية القيام بشعائرهم الدينية، 
واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضامن الحقوق 

اللغوية والثقافية لألمازيغ والتُّبُو والطوارق وكل 
مكونات املجتمع الليبي.

تصدير 2011املغرب

الدستور.

- الفصل 5

تصدير الدستور:
اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، 

متشبثة بوحدتها الوطنية والرتابية، وبصيانة تالحم 
مقومات هويتها الوطنية، املوحدة بانصهار كل 

مكوناتها، العربية-اإلسالمية، واألمازيغية، والصحراوية 
الحسانية، والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية 

والعربية واملتوسطية.

1 تعتمد ليبيا إعالنًا دستوريًّا مؤقتًا منذ 2011
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دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
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ملحق  ١
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع«

اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل/املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

الفصل 5:
تعمل الدولة عىل صيانة الحسانية، باعتبارها جزًءا 

ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة، وعىل 
حامية اللهجات والتعبريات الثقافية املستعملة 

يف املغرب، وتسهر عىل انسجام السياسة اللغوية 
والثقافية الوطنية، وعىل تعلم وإتقان اللغات األجنبية 

األكرث تداواًل يف العالـم؛ باعتبارها وسائل للتواصل، 
واالنخراط والتفاعل مع مجتمع املعرفة، واالنفتاح 

عىل مختلف الثقافات، وعىل حضارة العرص.

- املادة 2014.47مرص

- املادة 48.

- املادة 50.

املادة 47:
تلتزم الدولة بالحفاظ عىل الهوية الثقافية املرصية 

بروافدها الحضارية 

املادة 48:
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه 
وبإتاحة املواد الثقافية بجميع أنواعها ملختلف فئات 

الشعب، دون تييز بسبب القدرة املالية أو املوقع 
ا باملناطق  الجغرايف أو غري ذلك. وتويل اهتامًما خاصًّ

النائية والفئات األكرث احتياًجا.
وإليها. العربية  من  الرتجمة  الدولة حركة  وتشجع 
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ملحق  ١
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع«

اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل/املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

املادة 50:
تراث مرص الحضاري والثقايف، املادي واملعنوي، بجميع 

تنوعاته ومراحله الكربى، املرصية القدمية، والقبطية، 
واإلسالمية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة 

بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقايف املعارص 
املعامري واألديب والفني مبختلف تنوعاته، واالعتداء 
عىل أي من ذلك جرمية يعاقب عليها القانون. وتويل 

ا بالحفاظ عىل مكونات التعددية  الدولة اهتامًما خاصًّ
الثقافية يف مرص.
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 جدول رقم )2( يبنّي كيفية دسرتة اللغة/اللغات الرسمية 
يف الدول العربية

اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل / املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها املادة 20162األردن

الرسمية.

املادة 20163الجزائر

املادة 4

املادة 3:

اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعىل للغة 

العربية.

يكلَّف املجلس األعىل للـغة العربية عىل 

الخـصــوص بــالـعـمل عــىل ازدهــار اللغـة 

الـعـربـيّة وتــعمـيم استعاملها يف امليادين 

العلمية والتكنولوجية والتشجيع عىل الرتجمة 

إليها لهذه الغاية.

ملحق  ٢
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة 

والحاضنة للتنّوع«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - ملحق ٢

269



اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل / املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

املادة 4:

تازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.

تعمل الدولة لرتقيـتها وتطويرها بكل تنوعاتها 

اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطني.

يُحدث مجمع جزائري للغة األمازيغية يوضع 

لدى رئيس الجمهورية.

يسـتند املجمع إىل أشغـال الخرباء، ويكلّف 

بتوفري الـرشوط الالزمة لرتقـية تـامزيغت قـْصد 

تجسيد وضعها كلغة رسمية فيام بعد.

تحّدد كيفيات تطبيق هذه املادة مبوجب قانون 

عضوي2.

اإلمارات 

العربية 

املتحدة

اإلسالم هو الدين الرسمي لالتحاد، والرشيعة املادة 19717

اإلسالمية مصدر رئييس للترشيع فيه، ولغة 

االتحاد الرسمية هي اللغة العربية. 

تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، اإلسالم الفصل 20141تونس

دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

ملحق  ٢
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع«

2  قانون عضوي أو قانون تنظيمي )Loi organique(، هو نص ترشيعي، يتميّز عن القانون )العادي( مبجموعة من الخصائص أهمها 

املجلس/ يبّث  أن  بعد  إال  الرسمية  الجريدة  الحرص، وال يصدر يف  العضوي/التنظيمي عىل سبيل  القانون  الدستور ينص عىل  أن 

املحكمة الدستورية يف مطابقته للدستور.

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - ملحق ٢
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اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل / املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

 املادة 8 2005السودان

 

1. جميع اللُّغات األصلية السودانية لغات قومية 

يجب احرتامها وتطويرها وترقيتها.

2.  العربية هي اللغة القومية األوسع انتشاًرا يف 

السودان .

3.  تكون العربية، باعتبارها لغة رئيسية عىل 

الصعيد القومي، واإلنجليزية، اللغتني 

الرسميتني ألعامل الحكومة القومية ولغتَي 

التدريس يف التعليم العايل. 

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.املادة 20124سوريا

 املادة 20054العراق

 

املادة 4:

)أواًل(: اللغة العربية واللغة الكردية هام 

اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق 

العراقيني بتعليم أبنائهم باللغة األم كالرتكامنية، 

والرسيانية، واألرمنية، يف املؤسسات التعليمية 

الحكومية وفًقا للضوابط الرتبوية، أو بأية لغة 

أخرى يف املؤسسات التعليمية الخاصة.

ملحق  ٢
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - ملحق ٢
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اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل / املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

)ثانًيا(: يحدد نطاق املصطلح لغة رسمية، وكيفية 

تطبيق أحكام هذه املادة بقانون يشمل:

أ.   إصدار الجريدة الرسمية باللغتني.

ب.  التكلم واملخاطبة والتعبري يف املجاالت 

الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، 

واملحاكم، واملؤترات الرسمية، بأيٍّ من 

اللغتني.

ج.   االعرتاف بالوثائق الرسمية واملراسالت باللغتني 

وإصدار الوثائق الرسمية بهام.

د.    فتح مدارس باللغتني وفًقا للضوابط الرتبوية.

ه.   أية مجاالت أخرى يحتمها مبدأ املساواة، مثل 

األوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.

)ثالًثا(: تستعمل املؤسسات االتحادية واملؤسسات 
الرسمية يف إقليم كردستان اللغتني.

)رابًعا(: اللغة الرتكامنية واللغة الرسيانية لغتان 
رسميتان أُْخَريان يف الوحدات اإلدارية التي 

يشكلون فيها كثافة سكانية.

)خامًسا(: لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة 
محلية أخرى لغًة رسمية إضافية، إذا أقرت غالبية 

سكانها ذلك باستفتاء عاّم.

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - ملحق ٢

ملحق  ٢
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع«
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اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل / املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.املادة 19923الكويت

اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما املادة 200411لبنان

د األحوال التي تُستعمل  اللغة الفرنسية فتحدَّ

بها مبوجب قانون. 

ليبيا دولة دميقراطية مستقلة، الشعب فيها املادة 20121ليبيا

مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها 

اإلسالم، والرشيعة اإلسالمية املصدر الرئيس 

للترشيع، وتكفل الدولة لغري املسلمني حرية 

القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية 

هي اللغة العربية مع ضامن الحقوق اللغوية 

والثقافية لألمازيغ والتُّبُو والطوارق وكل 

مكونات املجتمع الليبي.

اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها املادة 20142مرص

الرسمية، ومبادئ الرشيعة اإلسالمية املصدر 

الرئييس للترشيع.

تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.الفصل 20115املغرب

وتعمل الدولة عىل حاميتها وتطويرها، وتنمية 

استعاملها.

تعد األمازيغية أيًضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها 

رصيًدا مشرتكًا لجميع املغاربة بدون استثناء.

ملحق  ٢
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - ملحق ٢
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اسم 
الدولة

آخر تعديل 
دستوري

الفصل / املادة 
الدستوري/ة

مضمون الفصل الدستوري

يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع 

الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها يف مجال 

التعليم، ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية، 

وذلك ليك تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها، 

بصفتها لغة رسمية.

تعمل الدولة عىل صيانة الحسانية، باعتبارها جزًءا 

ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة، 

وعىل حامية اللهجات والتعبريات الثقافية 

املستعملة يف املغرب، وتسهر عىل انسجام 

السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعىل تعلم 

وإتقان اللغات األجنبية األكرث تداواًل يف العالـم؛ 

باعتبارها وسائل للتواصل، واالنخراط والتفاعل مع 

مجتمع املعرفة، واالنفتاح عىل مختلف الثقافات، 

وعىل حضارة العرص.

يُحَدث مجلس وطني للغات والثقافة املغربية، 

مهمته، عىل وجه الخصوص، حامية وتنمية 

اللغتني العربية واألمازيغية، ومختلف التعبريات 

الثقافية املغربية باعتبارها تراثًا أصياًل وإبداًعا 

معارًصا. ويضم كل املؤسسات املعنية بهذه 

املجاالت. ويحدد قانون تنظيمي صالحياته 

وتركيبَته وكيفيات سريه.
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الجدول رقم )3( يبنّي كيفّية دسرتة التنّوع الديني يف الدول العربية 

اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

- املادة 19522016.2األردن

- املادة 14.

املادة 2:
اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها 

الرسمية.

املادة 14:
تـحمي الدولة حرية القيام بشعائر 

األديان والعقائد طبًقا للعادات املرعية 
يف اململكة ما لـم تكن مـخلّة بالنظام 

العاّم أو منافية لآلداب.

اإلمارات 

العربية 

املتحدة

- املادة 19712009.7

- املادة 32.

املادة 7:
اإلسالم هو الدين الرسمي لالتحاد، 
والرشيعة اإلسالمية مصدر رئييس 

للترشيع فيه، ولغة االتحاد الرسمية هي 
اللغة العربية.

املادة 32:
حرية القيام بشعائر الدين طبًقا 

للعادات املرعية مصونة، عىل أال يُخلَّ 
ذلك بالنظام العاّم، أو ينايف اآلداب 

العامة.

ملحق  ٣
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة 

والحاضنة للتنّوع«
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

- املادة 1. 19732012البحرين
- املادة 2.

- املادة 22.

املادة 1:
أ-  مملكة البحرين عربية إسالمية 

مستـقـلة ذات سيادة تامة، شعبها 
جزء من األمة العربية، وإقـليمها جزء 

من الوطن العريب الكبري، وال يجوز 
التنازل عن سيادتها أو التخيل عن 

يشء من إقليمها.

املادة 2:
دين الدولة اإلسالم، والرشيعة اإلسالمية 
مصدر رئييس للترشيع، ولغتها الرسمية 

هي اللغة العربية. 

املادة 22:
حرية الضمري مطلقة، وتكفل الدولة 

حرمة دور العبادة، وحرية القيام 
بشعائر األديان واملواكب واالجتامعات 
الدينية طبًقا للعادات املرعية يف البلد.

- الفصل 19592014.1تونس 
- الفصل 6.

الفصل 1:
تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات 

سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها، 
والجمهورية نظامها. 

ال يجوز تعديل هذا الفصل.

ملحق  ٣
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

الفصل 6:
الدولة راعية للدين، كافلة لحرية املعتقد 

والضمري ومامرسة الشعائر الدينية، 
ضامنة لحياد املساجد ودور العبادة عن 

التوظيف الحزيب.
تلتزم الدولة بنرش قيم االعتدال والتسامح 
وبحامية املقّدسات ومنع النيل منها، كام 

تلتزم مبنع دعوات التكفري والتحريض عىل 
الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

- املادة 19632016.2الجزائر
- املادة 42.

املادة 2:
اإلسالم دين الدولة.

املادة 42:
ال مساس بـحرمة حرية املعتقد، وحرمة 

حرية الرأي، وحرية مامرسة العبادة 
مضمونة يف ظل احرتام القانون.

يؤكد شعب جزر القمر رغبته فيام ييل:الديباجة20012003جزر القمر
-  أن يستمد من اإلسالم، مصدر اإللهام 
الدائم، املبادئ والقواعد التي تحكم 

 االتحاد.
)...(

ويعلن شعب جزر القمر ما ييل:
-   املساواة بني الجميع يف الحقوق 

والواجبات دون تييز بسبب الجنس 
أو األصل أو العرق أو الدين أو 

املعتقد.
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

- الفصل 19922010.1جيبويت

- الفصل 11.

الفصل 1:
اإلسالم هو دين الدولة.

الفصل 11: 
لكل شخص الحق يف حرية التفكري 

والضمري والدين والعبادة والرأي يف إطار 
ما هو منصوص عليه يف القانون واللوائح.

سلطنة 

ُعامن

- املادة 19962011.2

- املادة 28.

املادة 2:
دين الدولة اإلسالم والرشيعة اإلسالمية 

هي أساس الترشيع.

املادة 28:
حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبًقا 

للعـادات املرعيـة مصونة عىل أال يُخلَّ 
ذلك بالنظام العاّم، أو ينايف اآلداب.

- الديباجة.19532005السودان

املواد: 1، 4، 

  .38 ،6 ،5

الديباجة
وإدراكًا منا للتنوع الديني والعرقي واإلثني 

والثقايف يف السودان...

طبيعة الدولة
1ـ )1(  جمهورية السودان دولة مستقلة 

ذات سيادة، وهي دولة دميقراطية 
ال مركزية تتعدد فيها الثقافات 

واللغات وتتعايش فيها العنارص 
واألعراق واألديان.

1.)3(  السودان وطن واحد جامع تكون 
فيه األديان والثقافات مصدر قوة 

وتوافق وإلهام.
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

املبادئ األساسية للدستور
4.  يُؤسس هذا الدستور عىل املبادئ التالية 

ويسرتشد بها: 
)ب(  األديان واملعتقدات والتقاليد 

واألعراف هي مصدر القوة املعنوية 
واإللهام للشعب السوداين. 

)ج(  التنوع الثقايف واالجتامعي للشعب 
السوداين هو أساس التامسك القومي، 

وال يجوز استغالله إلحداث الفرقة.

مصادر الترشيع
5. )1(  تكون الشـريعة اإلسالمية واإلجامع 

مصدرًا للتشـريعات التي تُسن 
عىل املستوى القومي وتُطبق عىل 

واليات شامل السودان. 
5. )2(  يكون التوافق الشعبي وقيم 

وأعراف الشعب السوداين وتقاليده 
ومعتقداته الدينية التي تأخذ يف 

االعتبار التنوع يف السودان، مصدرًا 
للترشيعات التي تُسن عىل املستوى 

القومي، وتُطبق عىل جنوب 
السودان أو والياته.
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

5. )3(  يف حالة وجود ترشيع قومي 
معمول به حاليًّا، أو قد يُسّن، 
ويكون مصدره دينيًّا أو ُعرفيًّا.

يجوز للوالية وفًقا للامدة 26 )أ( يف حالة 
جنوب السودان، التي ال يعتنق غالب 
سكانها ذلك الدين أو ال ميارسون ذلك 

الُعرف أن:
)أ(  تَسّن ترشيًعا يسمح مبامرسات أو 

ينشئ مؤسسات يف تلك الوالية تالئم 
دين سكان الوالية وأعرافهم...

الحقوق الدينية
6. تحرتم الدولة الحقوق الدينية التالية:

)أ(  العبادة والتجمع وفًقا لشعائر أي 
دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك 

األغراض واملحافظة عليها.
)ه(  تدريس الدين أو املعتقد يف األماكن 

املناسبة لهذه األغراض،
)و(  استقطاب واستالم املساهامت املالية 

الطوعية أو أيِّ مساهامت أخرى 
من األفراد أو املؤسسات الخاصة أو 

العامة،
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

)ز(  تدريب أو تعيني أو انتخاب 
أو استخالف الزعامء الدينيني 

تتطلبه مقتضيات  املناسبني حسبام 
ومعايري أي دين أو معتقد،
)ح(  مراعاة العطالت واألعياد 

الدينية، واملناسبات وفًقا للعقائد 
)ط(  االتصال باألفراد والجامعات فيام 

يتعلق بأمور الدين والعقيدة عىل 
املستوينَي املحيل والعاملي.

حرية العقيدة والعبادة
38.  لكل إنسان الحق يف حرية العقيدة 

الدينية والعبادة، وله الحق يف 
إعالن دينه أو عقيدته أو التعبري 

عنهام عن طريق العبادة والتعليم 
واملامرسة أو أداء الشعائر أو 

االحتفاالت، وذلك وفًقا ملا يتطلبه 
القانون والنظام العاّم، وال يُكره 

أحد عىل اعتناق دين ال يؤمن به 
أو مامرسة طقوس أو شعائر ال 

يقبل بها طواعية.

1.  دين رئيس الجمهورية اإلسالم. املادة 192820123سوريا
2.  الفقه اإلسالمي مصدر رئييس للترشيع. 

3.  تحرتم الدولة جميع األديان، وتكفل 
حرية القيام بجميع شعائرها عىل أن ال 

يُخّل ذلك بالنظام العاّم. 
4.  األحوال الشخصية للطوائف الدينية 

مصونة وَمرعيّة.

281281281
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

- املادة 19602012.1الصومال

- املادة 29
املادة 1:

1.  الصومال دولة مستقلة ذات سيادة 
وهي جمهورية دميقراطية نيابية 

موحدة والشعب الصومايل شعب 
واحد ال يتجزأ. )...( 3. اإلسالم دين 

الدولة.

املادة 29:
حرية االعتقاد مكفولة لكل شخص وله 

أن يعلن بحرية عن ديانته وأن يقيم 
شعائرها وأن يذيع تعاليمها وذلك يف 
الحدود التي يضعها القانون لحامية 
األخالق أو الصحة العامة أو النظام .

- املادة 19242005.2العراق

- املادة 41.

- املادة 43.

املادة 2: 
 أواًل: اإلسالم دين الدولة الرسمي، وهو 

مصدٌر أساس للترشيع:
   أ- ال يجوز سن قانوٍن يتعارض مع 

ثوابت أحكام اإلسالم.
ثانًيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ عىل 

الهوية اإلسالمية لغالبية الشعب العراقي، 
كام ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع 
األفراد يف حرية العقيدة واملامرسة الدينية 

كاملسيحيني واإليزديني والصابئة املندائيني
.

املادة 41:
العراقيون أحرار يف االلتزام بأحوالهم 

الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم 
أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظَّم ذلك 

بقانون.
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

املادة 43
أواًل

أتباع كل دين أو مذهب أحرار يف:
أ.    مامرسة الشعائر الدينية مبا فيها 

الشعائر الحسينية .
ب.  إدارة األوقاف وشؤونها ومؤسساتها 

الدينية، وينظَّم ذلك بقانون 
ثانًيا

تكفل الدولة حرية العبادة وحامية 
أماكنها . 

- املادة 20032005.4فلسطني

- املادة 18.

املادة 4:
1.  اإلسالم هو الدين الرسمي يف فلسطني 

ولسائر الديانات الساموية احرتامها 
وقدسيتها. 

2.  مبادئ الرشيعة اإلسالمية مصدر 
رئييس للترشيع. 

3.  اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

املادة 18:
حرية العقيدة والعبادة ومامرسة 

الشعائر الدينية مكفولة رشيطة عدم 
اإلخالل بالنظام العاّم أو اآلداب العامة.

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

- املادة 1972.1قطر

- املادة 50.

املادة 1:
قَطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. 

دينها اإلسالم، والرشيعة اإلسالمية مصدر 
رئييس لترشيعاتها، ونظامها دميقراطي، 

ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. 
وشعب قَطر جزء من األمة العربية. 

املادة 50:
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفًقا 

للقانون، ومقتضيات حامية النظام العاّم 
واآلداب العامة.

- املادة 19621992.2الكويت

- املادة 35.

املادة 2:
دين الدولة اإلسالم، والرشيعة اإلسالمية 

مصدر رئييس للترشيع.

املادة 35:
حرية االعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة 

حرية القيام بشعائر األديان طبًقا 
للعادات املَرعيَّة، عىل أاّل يُخّل ذلك 

بالنظام العاّم أو ينايف اآلداب. 

-املقدمة ج.19262004لبنان

- املادة 9.

- املادة 10.

مقدمة الدستور
ج- لبنان جمهوريّة دميقراطيّة برملانيّة، 
تقوم عىل احرتام الحريّات العاّمة ويف 
طليعتها حريّة الرأي واملعتقد، وعىل 

العدالة االجتامعيّة واملساواة يف الحقوق 
والواجبات بني جميع املواطنني دون تايز 

أو تفضيل. 

ملحق  ٣
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

املادة 9:
حرية االعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها 
فروض اإلجالل لله تعاىل تحرتم جميع 
األديان واملذاهب وتكفل حرية إقامة 

الشعائر الدينية تحت حاميتها عىل أن ال 
يكون يف ذلك إخالل يف النظام العاّم وهي 

تضمن أيًضا لألْهلِني عىل اختالف مللهم 
احرتام نظام األحوال الشخصية واملصالح 

الدينية.

املادة 10:
التعليم ُحّر ما مل يُخّل بالنظام العاّم أو 

ينايف اآلداب أو يتعرض لكرامة أحد األديان 
أو املذاهب وال ميكن أن ُتسَّ حقوق 

الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، 
عىل أن تسري يف ذلك وفاقًا لألنظمة العامة 

التي تصدرها الدولة يف شأن املعارف 
العمومية.

ليبيا دولة دميقراطية مستقلة، الشعب املادة 201120121ليبيا
فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، 

ودينها اإلسالم، والرشيعة اإلسالمية 
املصدر الرئيس للترشيع، وتكفل الدولة 
لغري املسلمني حرية القيام بشعائرهم 

الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية 
مع ضامن الحقوق اللغوية والثقافية 

لألمازيغ والتُّبُو والطوارق وكل مكونات 
املجتمع الليبي.

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

املادة 192320142مرص

املادة 64

املادة 2:
اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها 

الرسمية، ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 
املصدر الرئييس للترشيع.

املادة 64:
حرية االعتقاد مطلقة. وحرية مامرسة 

الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة 
ألصحاب األديان الساموية، حق ينظمه 

القانون.

اإلسالم دين الدولة، والدولة تضمن لكل الفصل 196220113املغرب 
واحد حرية مامرسة شؤونه الدينية. 

اإلسالم دين الشعب والدولة.املادة 199120065موريتانيا

اململكة 

العربية 

السعودية

املادة 19921

املادة 23

املادة 1:
اململكة العربية السعودية، دولة 

إسالمية، ذات سيادة تامة، دينها اإلسالم، 
ودستورها كتاب الله تعاىل وسنة رسوله 
صىل الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة 

العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

املادة 23:
تحمي الدولة عقيدة اإلسالم، وتطبق 
رشيعته، وتأمر باملعروف وتنهى عن 

املنكر، وتقوم بواجب الدعوة إىل الله.

ملحق  ٣
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اسم 
الدولة

تاريخ وضع 
الدستور

آخر 
تعديل

املادة/ 
الفصل

مضمون املادة/ الفصل

املادة 199120012اليمن3

املادة 3 

املادة 2:
اإلسالم دين الدولة، واللغـة العربيـة 

لغتهـا الرسميـة.

املادة 3:
الرشيعـة اإلسالميـة مصـدر جميـع 

الترشيعـات.

3 اليمن خالل فرتة إعداد الدليل بصدد صياغة دستور جديد.
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جدول رقم )4( يـبـنيِّ أهم النصوص الدولية والوثائق ذات الصلة 
بالتنّوع الثقايف والحقوق الثقافية4  

عنوان 
الوثيقة

الهيئة التي 
أصدرت 
الوثيقة

سنة صدور 
الوثيقة

املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 
التعددية/الثقافية

اإلعالن 

العاملي 

لحقوق 

اإلنسان

هيئة األمم 

املتحدة

املادة 1948:22
»لكلِّ شخص، بوصفه عضًوا يف املجتمع، حقٌّ يف 
ه أن تُوفَّر له، من  الضامن االجتامعي، ومن حقِّ
خالل الـمجهود القومي والتعاون الدويل، ومبا 
يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي ال غنـى 
ية«. عنها لكرامته ولتنامي شخصيته يف حرِّ

إعالن مبادئ 

التعاون 

الثقايف الدويل

منظمة األمم 

املتحدة للرتبية 

والعلوم 

والثقافة 

)اليونيسكو/

)UNESCO

املادة 1966:1
1-  لكل ثقافة قيمة وكرامة  ينبغي احرتامها 

والحفاظ عليها؛
2-  لكل إنسان حق وواجب تطوير الثقافة؛

3-  تُشكِّل جميع الثقافات يف تنوعها الغنـي 
وتأثرياتها املتبادلة التي تارسها عىل بعضها 

البعض جزًءا من الرتاث املشرتك للبرشية 
جمعاء.

ملحق  4
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة 

والحاضنة للتنّوع«

4  جرى الرتكيز يف الجدول عىل النصوص واإلعالنات التي تحمل عنوانًا مبارًشا يحيل عىل التعددية/ الحقوق الثقافية، ألن ُجّل -إن مل 

نقل كل- النصوص الدولية واإلقليمية تناولت الحقوق الثقافية بشكل من األشكال.

5  تثري هذه العبارة الكثري من االلتباس، خصوًصا أن اإلعالن املذكور غري مرتجم رسميًّا إىل اللغة العربية منذ صدروه سنة 1966، حيث 

 .Each culture has a dignity and value which must be respected and preserved - :ورد يف النص باللغة االنجليزية
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عنوان 
الوثيقة

الهيئة التي 
أصدرت 
الوثيقة

سنة صدور 
الوثيقة

املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 
التعددية/الثقافية

االتفاقية 
الدولية 

لحامية حقوق 
جميع العامل 

املهاجرين 
وأفراد أرسهم

هيئة األمم 

املتحدة

املادة 43/ 1 )ز(:1990
ز- إمكانية الوصول إىل الحياة الثقافية 

واالشرتاك فيها.

املادة 45/ 1 )د(:
د- إمكانية الوصول إىل الحياة الثقافية 

واملشاركة فيها.

إعالن بشأن 

حقوق 

األشخاص 

املنتمني

إىل أقليات 

قومية أو إثنية 

وإىل أقليات 

دينية ولغوية

هيئة األمم 

املتحدة

املادة 2 )البندان 1 و2(:1992
1-  يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات 

قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية 
)املشار إليهم فيام ييل باألشخاص املنتمني 

إىل أقليات( الحقُّ يف التمتع بثقافتهم 
الخاصة، وإعالن ومامرسة دينهم الخاص، 

واستخدام لغتهم الخاصة، رسًّا وعالنيَة، 
ل أو أي شكل من  وذلك بحرية ودون تدخُّ

التمييز. أشكال 
2-  يكون لألشخاص املنتمني إىل أقليات الحقُّ 

يف املشاركة يف الحياة الثقافية والدينية 
واالجتامعية واالقتصادية والعامة مشاركة 

فعلية.
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عنوان 
الوثيقة

الهيئة التي 
أصدرت 
الوثيقة

سنة صدور 
الوثيقة

املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 
التعددية/الثقافية

اإلعالن 

العاملي للتنوع 

الثقايف.

منظمة األمم 

املتحدة للرتبية 

والعلوم 

والثقافة 

)اليونيسكو/ 

UNESCO

املادة 2001:2
»البد يف مجتمعاتنا التي تتزايد تنوًعا يوًما بعد 

يوم، من ضامن التفاعل املنسجم والرغبة يف 
العيش مًعا فيام بني أفراد ومجموعات ذوي 
هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. 

فالسياسات التي تشجع عىل دمج ومشاركة كل 
املواطنني تضمن التامسك االجتامعي وحيوية 

املجتمع املدين والسالم. وبهذا املعنى تكون 
التعددية الثقافية هي الرد السيايس عىل واقع 
التنوع الثقايف. كام أن التعددية الثقافية التي 
ال ميكن فصلها عن اإلطار الدميقراطي، مؤاتية 

للتبادل الثقايف والزدهار القدرات اإلبداعية التي 
تغذي الحياة السياسية«.

اتفاقية حامية 

وتعزيز تنوع 

أشكال التعبري 

الثقايف.

منظمة األمم 

املتحدة للرتبية 

والعلوم 

والثقافة 

)اليونيسكو/ 

)UNESCO

املادة 4 - التعاريف2005
ألغراض هذه االتفاقية، تم االتفاق عىل ما ييل:

1-  التنوع الثقايف: يُقصد بعبارة »التنوع 
الثقايف« تعدد األشكال التي تُعرّب بها 

الجامعات واملجتمعات عن ثقافاتها. وأشكال 
التعبري هذه يتم تناقلها داخل الجامعات 

واملـجتمعات وفيام بينها. وال يتجىل التنوع 
الثقايف فقط من خالل تنوع أساليب التعبري 

عن الرتاث الثقايف للبرشية وإثرائه ونقله 
بواسطة أشكال التعبري الثقايف املتنوعة، بل 

يتجىل أيًضا من خالل تنوع أناط إبداع 
أشكال التعبري الفني وإنتاجها ونرشها 

وتوزيعها والتمتع بها، أيًّا كانت الوسائل 
والتكنولوجيات املستخدمة يف ذلك.
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عنوان 
الوثيقة

الهيئة التي 
أصدرت 
الوثيقة

سنة صدور 
الوثيقة

املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 
التعددية/الثقافية

إعالن األمم 

املتحدة 

بشأن حقوق 

الشعوب 

األصلية.

هيئة األمم 

املتحدة 

املادة 11 2007
1-  للشعوب األصلية الحقُّ يف مامرسة تقاليدها 

وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك 
الحقَّ يف الحفاظ عىل مظاهر ثقافاتها 

يف املايض والحارض واملستقبل وحاميتها 
وتطويرها، كاألماكن األثرية والتاريخية 
واملصنوعات والرسومات واالحتفاالت 

والتكنولوجيات والفنون املرئية وفنون 
العرض املرسحي واآلداب.

املادة 12
1-  »للشعوب األصلية الحقُّ يف مامرسة وتنمية 

وتعليم تقاليدها وعاداتها وطقوسها 
الروحية والدينية واملجاهرة بها؛ والحق 

يف الحفاظ عىل أماكنها الدينية والثقافية 
وحاميتها واالختالء فيها؛ والحق يف استخدام 

أشيائها الخاصة بالطقوس والتحكم فيها؛ 
والحق يف إعادة رُفات موتاها إىل أوطانهم«.

املادة 13
1-  »للشعــوب األصلية الحقُّ يف إحياء واستخدام 

وتطوير تاريخها ولغاتها وتقاليدها الشفوية 
وفلسفاتها ونُظمها الكتابية وآدابها ونقلها 

إىل أجيالـها املقبلة، ويف تسمية الـمجتمعات 
الـمحلية واألماكن واألشخاص بأسامئها 

الخاصة واالحتفاظ بها«.
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عنوان 
الوثيقة

الهيئة التي 
أصدرت 
الوثيقة

سنة صدور 
الوثيقة

املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 
التعددية/الثقافية

إعالن فريبور 

للحقوق 

الثقافية.

نسبة إىل 

مدينة فريبورغ 

 Fribourg

السويرسية، 

التي احتضنت 

سنة 2007 

جامعة حول 

الحقوق 

الثقافية، وهو 

اإلعالن الذي 

تبّنته منظمة 

األمم املتحدة 

للرتبية والعلوم 

والثقافة 

)اليونيسكو/ 

)UNESCO

املادة 2007:3
لكل شخص منفرًدا أو ضمن مجموعة الحق يف:

أ-أن يختار هويته الثقافية وأن يحرتم بها يف 
تنوع أناط التعبري عنها، وميارس هذا الحق 

يف ترابٍط خاصة مع حريات التفكري واملعتقد 
والدين والرأي والتعبري؛

ب-أن يعرّف بثقافته الخاصة ويـُحرتَم بها، 
وكذلك الثقافات التي تكّون يف تنوعها تراث 

اإلنسانية املشرتك، ويقتيض هذا بالخصوص الحق 
يف معرفة حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

وهي قيم أساسية يف هذا الرتاث؛
ج-أن يصل، وخاصة مبامرسة الحق يف الرتبية 

واإلعالم، إىل الرتاث الثقايف الذي ميثل تعبريات 
عن الثقافات املختلفة وكذلك موارد لألجيال 

الحارضة واملستقبلة.

املادة 5:
أ.    لكل شخص، منفرًدا أو ضمن مجموعة، 

الحق يف الدخول يف الحياة الثقافية واملشاركة 
فيها دون اعتبار الحدود من خالل األنشطة 

التي يـختارها؛
ب.   يتضمن هذا الحق بالخصوص:

-  حرية التعبري يف الحياة العامة أو الخاصة 
باللغة أو اللغات التي يـختارها؛

-  حرية مامرسة أنشطته الثقافية الخاصة 
املتامشية مع الحقوق املعرتف بها يف هذا 
اإلعالن واتباع نط حياة يربز قيمة رصيده 

الثقايف خاصة يف مجال استعامل األمالك 
والخدمات وإنتاجها ونرشها؛
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عنوان 
الوثيقة

الهيئة التي 
أصدرت 
الوثيقة

سنة صدور 
الوثيقة

املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 
التعددية/الثقافية

-  حرية تنمية املعارف والتعبريات الثقافية 

وتقاسمها والقيام ببحوث واملشاركة يف مختلف 

أشكال الخلق واالستفادة منها كذلك؛

-  الحق يف حامية املصالح املعنوية واملادية 

املرتبطة باألعامل التي تثل مثرة نشاطه 

الثقايف.

التعليق 

العام رقم 

21 الخاص 

باللجنة 

املعنية 

بالحقوق 

االقتصادية 

واالجتامعية 

والثقافية

املجلس 

االقتصادي 

واالجتامعي، 

اللجنة املعنية 

بالحقوق 

االقتصادية 

واالجتامعية 

والثقافية، هيئة 

األمم املتحدة

أواًل: مقدمة ومنطلقات أساسية2009
1-  »الحقوق الثقافية جزء ال يتجزأ من حقوق 
اإلنسان وهي، مثل الحقوق األخرى، عاملية 

وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة. وتعزيز الحقوق 
الثقافية واحرتامها بشكل تام أمران جوهريان 

لصون كرامة اإلنسان وللتفاعل االجتامعي 
اإليـجايب بني األفراد والـمجتمعات يف عامل 

متنوع ومتعدد الثقافات«.

ثانًيا: املضمون املعياري للفقرة 1)أ( من املادة 
15

6-  »الحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية ميكن 
وصفه بأنه حرية. وضامن هذا الحق يقتيض 
من الدولة الطرف االمتناع عن التدخل )أي 

عدم التدخل يف املامرسات الثقافية ويف سبل 
الحصول عىل السلع والخدمات الثقافية( 

واتخاذ إجراءات إيجابية )ضامن توافر 
الرشوط املسبقة املؤاتية للمشاركة، وتيسري 

الحياة الثقافية وتعزيزها، والوصول إىل السلع 
الثقافية والحفاظ عليها(«.
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ملحق  4
نشاط »دستور المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - ملحق 4

عنوان 
الوثيقة

الهيئة التي 
أصدرت 
الوثيقة

سنة صدور 
الوثيقة

املواد والبنود ذات الصلة بالحقوق 
التعددية/الثقافية

اإلعالن 

اإلسالمي 

حول التنوع 

الثقايف.

املنظمة 

اإلسالمية 

للرتبية والعلوم 

والثقافة 

)إيسيسكو/ 

)ISESCO

املادة 2014:6
لكل شخص، منفرًدا أو ضمن مجموعة، الحق 

يف:
-  هوية يَُعرُِّف بها نفسه من خالل انتامئه إىل 

إطار ثقايف مرجعي يحدد به ذاته، ويرتكز 
عليه يف تنظيم عالقاته وإبراز خصائصه 

ورغباته وتوجهاته التي تعرّب عن ذاته وعن 
اتجاهاته نحو اآلخر، وميكنه من التفاعل 

الفكري والتالقح الثقايف مع الهويات األخرى.
-  التعبري عن مكونات هويته باللغة التي 

يختارها وباستثامر كل أشكال التعبري الفني 
والثقايف وبالحضور الكامل يف وسائل اإلعالم 

واالتصال والنرش، ويف كل مناحي الحياة 
الثقافية ومنابرها، مع التمتع باملساواة يف 

الوصول إىل هذه الوسائل. ويجب أن ال 
يتعارض هذا التعبري مع روح القيم اإلنسانية 

املشرتكة.
-  حامية أصول هويته، وخصوًصا الرتاث املادي 

وغري املادي باعتباره إرثًا إنسانيًّا مشرتكًا 
وأرضية خصبة للتنوع الثقايف وللتعبري 

املتعدد واملتجدد عن تجلياته.
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للتنّوع الحاضنة  املواطنة 

عَربة المواطنة
النشاط الثالث

المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

األهداف

املوضوع: قيم املواطنة الحاضنة للتنّوع الثقايّف وتحّدياتها
عدد املشاركني واملشاركات: 30-10 

الوقت: 50 دقيقة
األدوات الالزمة: لوح وأقالم - أوراق كبرية  

الهدف املعريف
- يعّدد املشارك/املشاركة مرتكزات املواطنة الحاضنة للتنّوع.

الهدف القيمي والعميل

-  يقّدم املشارك/املشاركة حلواًل ملواجهة تحّديات املواطنة الحاضنة للتنّوع يف دولته/مكان 

إقامته.

-  يتبّنى املشارك/املشاركة قيم املواطنة الحاضنة للتنّوع ويدافع عنها.

للمواطنة أبعاد اجتامعيّة وسياسيّة واقتصادية، وفيها حقوق وواجبات. وال تكتمل مواطَِنيّتنا 
إذا كانت فئات من املجتمع محرومًة الحقوَق االجتامعيّة أو السياسيّة أو االقتصاديّة، وكذلك 
تبقى مواطَِنيّتنا فقرية إذا مل تَْغنِت بالتفاعل مع سائر املواطنني مع خلفيّاتهم الثقافيّة املختلفة. 
فلنتخيّل أّن املواطَنة عَربة نركب فيها جميًعا )نحن وأبناء مجتمعنا الذين ينتمون إىل فئات 
متنّوعة(. فام األشياء التي ستساعدنا عىل سري عربة املواطنة الحاضنة للتنّوع إىل األمام، برشط 

بقائنا جميعنا مًعا يف العربة ذاتها؟ سنجيب عن هذا السؤال يف مجموعات العمل. 

التهيئة )٣ دقائق(

الخطوات المّتبعة
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يقسم املدرّب/املدّربة املشاركني واملشاركات إىل مجموعات من 5-6 أشخاص، ويوزِّع عليهم 
املواطنة  عربة  شكل  تخيّل  املجموعات  من  يطلب  ثم  للتنوع.  الحاضنة  املواطنة  تعريف 
املحاورة خمس دقائق.  للتنّوع يف مجتمعاتنا، ومحرّكاتها وعجالتها، ويطلب منهم  الحاضنة 
ويف تلك األثناء، يوزّع عىل الطاوالت أوراقًا كبرية وأقالًما ملّونة، ثّم يعطيهم 15 دقيقة لرسم 

األفكار التي توّصلوا إليها. 
يطلب املدرّب/املدّربة من كّل مجموعة اختيار ممثّل عنها أو ممثّلني لعرض رسمهم، ثم تعطى 

كّل مجموعة 5 دقائق للعرض واملناقشة.

النشاط )4٥ دقيقة(

تعريف املواطنة الحاضنة للتنّوع 

المستندات

يتحقق املدرب/املدّربة أن املرتكزات املذكورة يف الدليل موجودة يف أوراق املجموعات، 
ويَْذكر أن املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنوع ديناميكية، وأن الحوار الدائم بني أفراد 

املجتمع قد يُْسفر عن مرتكزات أخرى، تُضاف الحًقا إىل الئحة املرتكزات.

الختام )دقيقتان(
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املواطنة الحاضنة للتنّوع: 

هي اإلطار السيايس واالجتامعي العرتاف املواطنني بالتنوع الثقايف 

الرتابط  أجل  من  والرشاكة،  بالحوار  مًعا  وللعمل  مجتمعهم،  يف 

للتنمية  ومبِدع  جامع  مسار  عرب  الوطنية،  والوحدة  االجتامعي 

الفردية واالجتامعية. 

مستند
نشاط »عربة المواطنة«

دليل المدّرب والمدّربة على المواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع 
الفصل السادس: المواطنة الحاضنة للتنّوع   - مستند
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دوري كمواطن فاعل مثّمن 
للتنوع

النشاط الرابع

األهداف

املوضوع: دور املشاركني واملشاركات يف تعزيز املواطَنة 

الفاعلة والحاضنة للتنّوع والرتويج لقيمها )ترين ختامّي(
عدد املشاركني واملشاركات: 30-10 

الوقت: 80 دقيقة
األدوات الالزمة: لوح قاّلب- أوراق- أقالم

الهدف املعريف
-  يصّمم املشاركة/املشاركة بالتعاون مع مجموعته، مبادرته التي تعرّب عن تبّنيه لقيم 

املواطَنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع، يف العمل ويف الحياة العاّمة.

الهدف القيمي والعميل

- يتبّنى املشارك/املشاركة قيم املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع. 

يقول املدرّب/املدّربة: اآلن انتهى دوري كمدرّب، وسأترككم ملتابعة دوركم كمواطنني فّعالني يف 
مجتمعاتكم، وأوّد أن أسمع منكم آراءكم الشخصيّة حول الدور الذي ستلعبونه يف املستقبل، 

من أجل تعزيز املواطنة الحاضنة للتنّوع.

التهيئة )٣ دقائق(

الخطوات المّتبعة

يقوم املدرّب/املدّربة بلعب دور امليرّس)ة( لجلسة حوار، يتلّقى فيها مشاركات املتدّربني/ات 
واقرتاحاتهم الشخصيّة. وبعد عرض بعض التجارب الناجحة الخاّصة بالتنّوع الثقايفّ، واالستامع إىل 
بعض تجارب املشاركني واملشاركات وقصص نجاحاتهم السابقة، يطلب منهم التفكري يف الغد، ويف 
مساهمتهم التي يطمحون إىل تطبيقها يف مجتمعاتهم، يف سبيل تعزيز املواطنة الفاعلة والحاضنة 
للتنّوع. بعدها يدوِّن املبادرات أو املشاريع املقرتحة، أو رمّبا يقرتح بعضهم توسيع مرشوع قائم، 

وإضافة بعض العنارص التي تعّزز قيم املواطنة الحاضنة للتنّوع إىل عملهم.

النشاط )4٥ دقيقة(
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يسّجل املدرّب/املدّربة اسم كّل متدرّب)ة( مع الفكرة التي اقرتحها عىل اللوح، ثّم يقوم بتصنيف 
االقرتاحات املتقاربة مع بعضها )مشاريع تُعّزز قيم املواطنة الفاعلة والحاضنة للتنّوع: كرامة 
التعاطف، قبول االختالف؛  التضامن،  العدالة،  الثقافيّة،  اإلنسان، املساواة، املشاركة، الحقوق 
مشاريع تُعّزز اإلدماج املجتمعّي والعيش مًعا واملصالحة، مشاريع تعمل عىل تعديل القانون 
ليصبح أكرث حامية للتنّوع؛ تطوير املناهج التعليميّة لتعزيز التنّوع الثقايّف ومعرفة اآلخر...إلخ( 

)عرش دقائق(.

يجري تقسيم املجموعات، وتُعطَى كّل مجموعة مّدة 35 دقيقة لتطوير أفكارها )ميكن تقسيم 
املجموعات بحسب املقرتَح، أو بحسب التخّصص، أو بحسب البلد أو املدينة(، بحيث تتضّمن: 

)35 دقيقة(
- أعضاء الفريق.

- الهدف.
- الفئة املستهدفة )عدد، عمر، جنسيّة، مكان اإلقامة.. إلخ(.

- مكان/أمكنة التطبيق.
- الخطّة الزمنيّة.

- الرشكاء )التنفيذ، التمويل(.
- موجز خطّة العمل.

يجري عرض عمل كّل مجموعة )مبعدل 7 دقائق لكّل مجموعة( ومناقشتها، وتشجيع املتدّربني/
ات عىل تطبيق مشاريعهم، واملشاركة يف قصص النجاح الحًقا.

التقويم )٣٠ دقيقة(

الّدليل العريب للرتبية عىل املواطنة الحاضنة للتنّوع الثقايف. مؤّسسة أديان ومؤّسسة آنا ليند، 
.2014

المراجع

تأكيد رضورة تطوير املزيد من األفكار لتطبيقها مستقبليًّا، وتَبّني املواطنة الحاضنة للتنّوع، 
عند العمل عىل تصميم أّي مرشوع مستقبيّل.

الختام )دقيقتان (
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معجم المصطلحات

•��االختالف:�يُراد به املغايرة أو التباين يف: الحالة، أو الهيئة، أو االنتامء، أو الرأي، 
أو الفكر، أو املوقف، أو القناعة، أو املعتَقد... إلخ. وهو ناجم عن فرادة كّل 

ه يف ذلك، ويف التعبري عنه. شخص، وحقِّ

الوصول  النزاع، عىل  النزاع: تهدف إىل مساعدة األطراف املشرتِكة يف  •��إدارة�
إىل وجهة نظر مشرتَكة أو سلوك يؤّدي إىل وقف العنف، كالعمل عىل وقف 

إطالق النار بني فئَنني متحاربتنَي. 

ُحكم  أو  تعميم  املَبنيُّ عىل  أو جامعة-  -لفرد  واإلبعاد  الفصل  هو  •��اإلقصاء: 
مسبق. 

•��االلتزام: هو تحويل القناعات إىل أفعال، واملشاركة الفّعالة يف الحياة العاّمة، 
عرْب تبّني قضايا ذات طابع سيايّس أو اجتامعّي أو ثقايّف، والعمل عىل تحقيقها، 
الفكريّة  قدراته  عرْب وضع  أو  ماله  أو  الفرد  بوقت  ذلك  أجل  والتضحية من 

واالجتامعيّة واملهنيّة يف خدمة ذلك.

عائلٍة  إىل  االنتامء  )مثل  كان  أِبالطبيعِة  -َسواٌء  ارتباٍط  كلُّ  هو  �•��االنتامء: 
عن  يُعرّب  جمعيّة(-،  أو  سيايّس  حزٍب  إىل  )كاالنتامء  باإلرادة  أْم  بالوالدة(، 
واحدة.  أو صريورة  التزام مرشوٍع  الحياة، وعن  أوُجه  بعٍض من  رشاكٍة يف 
أفرادها:  كّل  مع  فيها  الفرد  يقول  جامعٍة،  وجود  االنتامء  يَفرتض  لذلك، 

»نحن«، وِمن ِضمنهم أولئك الذين ال يَعرفهم حّق املعرفة.
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•��االنفتاح: هو السعي إىل االعرتاف باآلخر، واتّساع الصدر والعقل لتقبّل التاميز 
واالختالف يف االنتامءات الدينيّة أو الفكريّة أو الثقافيّة املختلفة، واحرتامها، 
اآلخر،  مع  الحياة  يف  واملشاركة  املعرفة،  بُْغية  معانيها  اكتشاف  والعمل عىل 

ونبذ التعّصب، وتوطيد األخّوة اإلنسانيّة. 

التي  والعالقات  والبَُنى  النُّظم  معالجة  إىل  املفهوم  يشري هذا  النزاع:  •��تحويل�
أّدت إىل النزاع وانفجار العنف، وإىل تغيريها من الجذور. 

ينبع من االنتامء إىل اإلنسانيّة  إنسانيّة ورابٌط اجتامعّي،  •��التضامن: قيمة 
اآلخر؛  تجاه  باملسؤوليّة  الشعور  ومن  واحد،  وطن  أو  جامعة  إىل  أو 
األشخاص  مساعدة  إىل  أو  العاّم،  الخري  لِتحقيق  التعاون  إىل  يؤّدي  ما 
تلبية  يستطيعون  يُعودوا  مل  والذين  بأزمة،  املصاِبني  املجموعات  أو 

بكرامة.  العيش  أو  حاجاتهم 

•��التعاطف: هو االتِّجاه اإليجايّب الفكرّي أو العاطفّي نحو اآلخر، بهدف االنفتاح 
عىل فرادته، وفْهِمه وتفّهم مواقفه ومشاعره والتضامن معه. 

•��التعّدديّة: تُشكّل التعّدديّة اإلطار الناظم للتنّوع الثقايّف، الذي يُيرسِّ املبادالت 
ز ازدهار القدرات اإلبداعيّة، التي تغّذي الحياة العاّمة. وبذلك،  الثقافيّة، ويحفِّ
تهدف التعّدديّة إىل ضامن التفاعل املنسجم وتعزيز الرتابط االجتامعّي، ِضمن 

حيويّة املجتمع املديّن والعيش مًعا بسالم.

�•��التعميم: هو إصدار ُحكٍم أو قراٍر أو رأٍي خاطئ، عىل جميع األفراد املنتمني 
إىل مجموعٍة ما؛ عىل أساس موقف من أحد أفرادها. 

الجامعات  سيّام  ال  واألفراد،  الكائنات  بني  املوجود  التاميز  واقع  هو  •��التنّوع: 
البرشيّة عىل اختالف تراثها وعاداتها وتقاليدها، والذي يعرّب عن فرادة كلٍّ منها 

وخصوصيّتها. 
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•��التنّوع�الثقايف: هو ِسمة من سامت الحياة، يعرّب عن تايز الجامعات البرشيّة 
الثقايّف  التنّوع  يرتكز  وقد  وتقاليدها.  وعاداتها  منها  كلٍّ  تراث  اختالف  عىل 
عىل عوامل مختلفة، منها: اللغة، واالنتامء اإلثني، والدين، والذاكرة الوجدانيّة 
والتاريخيّة، وغريها. ويرتبط مصطلح التنّوع الثقايّف باالعرتاف مبرشوعيّة هذا 
الواقع، وحقِّ كلٍّ من مكّوناته يف التعبري عن خصوصيّته الثقافيّة، بهدف التبادل 

واإلثراء والتجديد واإلبداع، عرْب تفاعل الجامعات فيام بينها. 

•��التواصل: هو عمليّة تفاعليّة بني طرفنَي أو أكرث، تصبو إىل تَشارُك يف األفكار أو 
اآلراء أو املشاعر، أو إىل تبادل معلومات من خالل الكالم )التواصل النطقّي(، 

أو الرموز )التواصل غري النطقّي(. 

•��التواصل�الاّلعنفي: هو البحث الّدائم عن بناء الجسور، ومفتاٌح لحّل النزاعات 
وإدارتها -إْن عىل الصعيد الشخيص أو االجتامعي أو السيايّس-، وللتواصل البنَّاء 
وِبناء الثقة. وينطلق املفهوم من املصطلح السنسكريتي »آ-هيمسا«، أْي عدم 
إيذاء اآلخر. وهو ِخيار يتبّناه الفرد لعدم إيذاء اآلخر يف التواصل، مْهام كان 
االختالف أو النزاع. وهو تَواُصل َمبنيٌّ عىل التعاطف وتثمني القيمة اإلنسانيّة 
الالعنفي  التواصل  قياًم كونيّة. وتَحمل عبارة  تلبّي  التي  البرشية،  والحاجات 
قراًرا  نتخذ  اآلخر،  إيذاء  قدرتنا عىل  مع  بأننا،  الكامل  الوعي  لتأكيد  الـ«ال«، 

واعيًا بعدم إلحاق األذى باآلخرين.

املاديّة  العنارص  مجموع  بأنها  الثقافة  اليونسكو  منظمة  تُعرِّف  •��الثقافة: 
والفكريّة والروحيّة والعاطفيّة، التي ُتيّز مجتمًعا أو جامعة عن غريها. وهي 
تشمل الفنون والعلوم اإلنسانيّة والعلوم عاّمة، وأيًضا منظومة القيم والعادات 
والتقاليد واملعتقدات، التي تُشّكل املخزون املشرتك لهذه املجموعة االجتامعيّة، 
والتي تتجىّل يف خصوصيّة طريقة العيش والتفكري والسلوك والتواصل. يُشار 
أيًضا إىل أّن الثقافات بنفسها ليست كتاًل متجانسة، ألنّها تحتوي يف ذاتها عىل 
العاّم، ومبسار  التأثري  بالسياقات واألشخاص ذوي  اتّجاهات مختلفة، مرتبطة 

تَطّورها الدائم أيًضا. 
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•��الحداثة: ليست مفهوًما اجتامعيًّا أو تاريخيًّا أو سياسيًّا، وإنّا هي نط حضارّي 
يتميّز بتغليبه مبدأ الفرد عىل الجامعة، ومبدأ العقل عىل التقليد، ومبدأ النقد 
فيجري  الحياة.  أوُجه  مختلف  يطُول  شامل  نط  وهي  املتوارَث.  النقل  عىل 
ويرى  حديثنَي.  وأدب  وفّن  حديثة،  وتِْقِنيّة  حديثة،  دولة  عن  مثاًل  الحديث 
بعضهم أنّه ليس للحداثة قوانني أو نظريّات خاّصة؛ وإّنا لها مالمح عاّمة تدعو 

يف الغالب إىل التغيري والتجديد، يف مقابل التقليد واملحافظة.

•��الحّريّة: هي قدرة اإلنسان عىل التفكري واالختيار والقرار َوفْق إرادته، وِمن دون 
تتحّقق كرامة  الحّريّة  فبُمامرسة  أّي سلطة خارجة عن شخصه.  ضغوط من 
اإلنسان، وتتجىّل فرادة شخصيّته. وتقرتن الحّريّة باملسؤوليّة، التي تقتيض أن 

يوّجه اإلنسان إرادته وخياراته وفْق ضمريه، لعمل الخري وإحقاق الحّق. 

•��حريّة�الضمري: تعني حّق الشخص يف أن يْؤمن أو يعتقد مبا مُيليه عليه اقتناعه 
-وفْق  الحريّة  وتشمل هذه  الخارج.  من  عليه  قيود  أيّة  دون  من  الشخيص، 
أو  اإلميان  حقَّ  اإلنسان-،  لحقوق  العاملّي  اإلعالن  من  عرشة  الثامنة  املادة 
الفلسفّي واألخالقّي  النظر  بقناعات كربى يف مجاالت  أو  بِدين معنّي،  عدمه 
الدينّي.  واالنتامء  واملعتقدات  القناعات  تغيري هذه  للوجود، وحقَّ  والروحّي 
ثم إنّها ترتبط بحّريّة الفكر، مبا يشمل إمكانيّة النقاش يف هذه املسائل ضمن 
الجامعة الواحدة أو يف املجتمع والفضاء العاّم، وبحّريّة إقامة الشعائر الدينيّة 

مع الحفاظ عىل النظام العاّم.  

•��حقوق�املواطن�وواجباته: املواطَنة تَضمن أّن لكّل مواطن حقوقًا خاّصة وعاّمة، 
عىل املستويات االجتامعيّة والسياسيّة واالقتصاديّة، يجب أن يحصل عليها، وأّن 
عليه واجبات ومسؤوليّات يجب أن يؤّديها نحو وطنه، وذلك وفق ما يحّدده 
تتمثّل  الدولة،  أدواًرا عىل  الواقع  ويفرض هذا  وقوانينه.  الوطن  دستور هذا 
بتحقيق املساواة والعدالة االجتامعيّة والكرامة اإلنسانيّة، بني جميع مواطنيها 
مْهام اختلف تصنيفهم. ويتطلّب أيًضا من املواطن احرتاَم القوانني واملشاركة 
مع  االجتامعّي  والتضامن  والرسوم  الرضائب  ودفع  العاّم،  الشأن  يف  الفاعلة 
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اآلخرين. وتحقيق ذلك يُحّصن املواطنني من مشاعر التمييز والكراهية، ويتيح 
لهم فرصة العيش مًعا واالحرتام املتبادل. 

•��الحكم�املسبق: هو تبّني رأٍي، أو اعتامد موقف خاطئ أو مشوَّه، بشأن شخٍص 
أو جامعة أو مسألٍة، بسبب تأثريٍ ما )رأي عاّم خاطئ، إعالم، ذاكرة أليمة... 
إلخ( من دون التدقيق املوضوعّي أو التمحيص بصوابيّة هذا الرأي أو املوقف.

•��حّل�النزاع: يشري هذا املفهوم إىل اإلسرتاتيجيّات التي تتعامل مع النزاع، ليس 
أَماًل فقط يف الوصول إىل اتفاق يُنهي العنف الظاهر فحْسب، بل يف التوّصل 
أيًضا إىل حّل دائم للمشكلة املرتبطة بغايات وأهداف متضاربة، عرْب مساعدة 

األطراف املشرتِكة يف النزاع عىل فهم حاجاتها بشكل أعمق. 

األفكار  تبادل  أكرث بهدف  أو  اإليجايّب بني شخصني  التواصل  يعرّب عن  �•��الحوار: 
واملواقف؛ ما يتيح الفرصة للتعبري عن الذات واكتشاف أفكار اآلخرين ومشاعرهم، 
ذلك  يتطلّب  بأنفسهم.  عنها  يعرّبون  كام  ومعتقداتهم،  اهتامماتهم  وَمحاور 
التعبرَي بوضوح عن األفكار، واإلصغاء باهتامم إىل اآلخرين. أيًضا يسهم الحوار 
يف تخطّي األفكار املسبقة والصور النمطيّة، وتعزيز التفاهم والثقة املتبادلنَي بني 
الناس. ومع اختالفه عن الوساطة والتفاوض كوسيلتنَي لحّل النزاعات تتطلّبان 
البحث عن توافق عرب التنازل أحيانًا عن بعض القناعات أو املكتسبات، ميكن 
أن يسهم الحوار أيًضا يف معالجة الخالفات بني األفراد أو الجامعات، عرب إيجاد 
الحلول املشرتكة، التي تحافظ عىل حقوق الجميع وتنع املشاجرات بني الناس. 

•��الخري�العاّم: هو أساس االجتامع اإلنساين والعيش مًعا بأمن وسالم، عرب اعتبار 
تحقيق كرامة كّل إنسان، وتأمني سالمة املجتمع ووحدته ورقيّه، رشطًا لتحقيق 
الخري الشخيّص؛ ما يقتيض التضامن بني املواطنني وااللتزام واملشاركة يف ضامن 
الحقوق لجميع األفراد والجامعات، وتضافُر الجهود عىل تنمية الحياة العاّمة 
وتطويرها السليم، واستعامل املوارد املشرتكة املعنويّة واملاديّة خدمًة للجميع، 

ومن ِضمنهم القارصون أو املهّمشون اجتامعيًّا. 
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ستور: هو النّص الذي يعرّف النظام السيايّس للدولة ويحّدد مبادئه األساسيّة،  •��الدُّ
ويرعى عالقة املؤّسسات العاّمة والسلطات فيام بينها. ويعرّب الدستور عن العقد 
االجتامعّي الساري بني املواطنني، ويحّدد القيم واملبادئ والحقوق والحريّات 
األساسيّة غري القابلة للترصّف، التي يتمتّع بها كّل مواطن. وهو يشّكل املرجع 

ه للقوانني واملراسيم يف الدولة.  س واملوجِّ األعىل املؤسِّ

•��الدولة: هي اإلطار السيايّس والسيادّي للوطن، الناِظم لحياة املواطنني ولعالقات 
الوطن الخارجيّة، عىل أساس مامرسة السلطة ِباسم الشعب، وعرْب منظومة من 

املؤّسسات الرسميّة الثابتة. 

للسيادة  كمصدر  الشعب  عىل  املرتكز  السيايّس  النظام  هي  •��الدميقراطية: 
السيايّس،  القرار  يف  املواطنني  جميع  مشاركة  مبدأ  يعتمد  والذي  والسلطة، 
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، ومساواتهم أمام القانون، ومساءلتهم للسلطات. 
وترتبط الدميقراطيّة مبنظومة من القيم، أبرزُها: احرتام كرامة اإلنسان، وضامن 
الرأي،  )حّريّة  الحّريّات  وحامية  والسياسيّة،  واالجتامعيّة  الشخصيّة  حقوقه 
الدينيّة...(.  الحّريّة  املشاركة،  حّريّة  التعبري،  حّريّة  والضمري،  املعتقد  حّريّة 
تتطلّب  وثقافيًّا  والقانون،  الحّق  دولة  إطار  يف  الدميقراطيّة  ُتارَس  وقانونيًّا، 

قبول مبدأ التعّدديّة.

•��الذاكرة�الجامعّية: هي الرتاث الذهنّي املرتبط بالتاريخ والتجربة املشرتكة لدى 
جامعة معيّنة، تغّذي فيها الهويّة الجامعيّة وتضمن بذلك تاسك أعضائها فيام 
للتاريخ  تفسري خاّص  ترتكز عىل  وانتقائيّة،  عاطفيّة  فهي يف طبيعتها  بينهم. 
وأحداثه، وتحتفظ فقط بالعوامل التي تغّذي تاسك املجموعة، وتُظهر الصورة 
الذاكرة  بناء  بارزًا يف  مكانًا  الذاكرة  تحتّل هذه  لذلك،  بها.  الظهور  توّد  التي 

الشخصيّة للفرد، وِمن ثَّم يف تعريفه لهويّته. 

•��الرأي�العاّم: هو الفكرة السائدة بني جمهور الناس إزاء موقف من املواقف 
مبصالحهم  تتعلّق  أو  اهتاممهم  تثري  التي  العاّمة،  املسائل  من  مسألة  أو 
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املشرتكة. فيعرّب الرأي العاّم عن اتّجاهات أفراد الشعب وميولهم إزاء مشكلة 
اإلعالم  من  بتأثري  أو  مصالحهم،  لتالقي  أو  بينهم،  فيام  للتفاعل  كنتيجة  ما، 
وتوجيه املجموعات الضاغطة. وميثّل الرأي العاّم البوصلة التي تحّدد اتجاهات 
السياسات وتؤثّر فيها بشكل مبارش، وبدونه تَفقد السلطة قدرتها عىل رؤية 

الطريق الصحيح. 

اإلنسان  عالقة  يف  واالنــرشاح،  والطأمنينة  اإليجابيّة  من  حالة  هو  •��السالم:�
مبنيّة عىل  الدول،  املجتمع وبني  ببعض، يف  بعضهم  الناس  بذاته، ويف عالقة 
العدل والثقة املتبادلة والتفاعل اإليجايب. فالسالم إًذا ال يعني غياب الحروب 
والخصومات وحْسب، بل هو حالة من العيش مًعا عىل أساس احرتام الحقوق 
وتحقيق العدالة االجتامعية واالنفتاح والتعاون والتكامل، مع القدرة عىل حّل 
املشاكل والنزاعات بني األفراد أو الجامعات والدول، بطُرٍق ُممنهجة وعقالنيّة، 

من دون اللجوء إىل العنف. 

هذه  تستمد  الوطنية(:  الجمعية� الكونغرس-� )الربملان-� الترشيعية� •��السلطة�
الهيئة وجودها من انبثاقها من اإلرادة العامة، ويُوكَل إليها سن القوانني مبا 
الحياد  للتحقق من عدم  التنفيذية  السلطة  الشعب، ومراقبة  يراعي مصالح 
العامة  القواعد  الترشيعيّة بحقِّ إصدار  السلطة  عن دورها األسايس. وتتمتع 
)الترشيعات، والقوانني، واللوائح( امللزِمة، التي تَحكم ترصفات الناس، ومبراقبة 
الحكومة يف جميع ترصفاتها وأعاملها، ومناقشتها يف سياستها العامة الداخلية 

والخارجية التي رسَمتها لنفسها.

•��السلطة�التنفيذية: هي ذلك الفرع من السلطة، املسؤول عن تنفيذ السياسات 
عضويتها  يف  تَضمُّ  فإنها  وهكذا،  الترشيعية.  السلطة  تضعها  التي  والقواعد 
النُّظم  الجمهورية يف  أو رئيس  أو املستشار،  الوزراء،  الحكومة )رئيس  رئيس 
الرئاسية(، وسائر الوزراء. وتستمدُّ السلطة التنفيذية سلطاتها من ِقبل املواطنني 
الذين مينحونها هذه السلطة، ويتنازلون عن جزء من حرياتهم مقابل تنظيم 
التنفيذية  السلطة  وتختص  وحاميتها.  حقوقهم  والحفاظ عىل  حياتهم،  أمور 
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مامرستها  َمعرِض  يف  وهي  الترشيعية.  السلطة  تُقرُّها  التي  القوانني  بتنفيذ 
للقوانني.  لة  واملفصِّ ذة  واملنفِّ ة  املفرسِّ اللوائح  بإصدار  تقوم  االختصاص،  لهذا 
أيًضا تختص السلطة التنفيذية مبهامِّ حفظ األمن الداخيل، والدفاع الخارجي، 
والصحة، والتعليم، والتخطيط، واإلعالم، والثقافة، والصناعة، والتجارة، وإدارة 

العالقات الدولية.

•��السلطة�القضائية: هي الهيئة التي يُناط بها الحفاظ عىل املجتمع، من خالل 
تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه.

املنازعات  الفصل يف  الدولة، من خالل  العدالة يف     فهي مسؤولة عن تحقيق 
املعروضة أمامها. وأيًضا هي مسؤولة عن التصدي أليٍّ من الجرائم التي ترضُّ 
القّوة  البديلة عن استخدام  السلطة  إنها هي  القول:  باملجتمع كُكّل. فيمكن 
من ِقبل األطراف، للحفاظ عىل حقوقهم. وتتمتع السلطة القضائية باالستقالل 
إداريًّا وماليًّا، عن أيٍّ من السلطات األخرى. وهذه االستقاللية َمصونة من ِقبل 

الدستور.

وتناقًضا،  تكاماًل  األفراد  مصالح  فيه  تتقاطع  الذي  املجال  هو  العاّم:  •��الشأن�
وحيث تُنظَّم هذه املصالح عرب القوانني واملؤّسسات التي تعمل عىل تحقيق 

القرارات املشرتكة، التي تُعرّب عن اإلرادة الشعبيّة ومصالحها العاّمة. 

•��العدالة:�ترتبط العدالة مبعنى الحّق، بل ميكن اعتبارهام وجَهنْي لعملة واحدة. 
لذلك، كان تَحقُّق العدل رهًنا بوجود قوانني تنظّم حياة البرش، وهم يسعون 
للحصول عىل حقوقهم، وأنظمٍة وسلطٍة قضائيّة تحمي هذه الحقوق وتعاقب 
منتهكيها، مبا ال يسمح بوقوع الظلم عىل أيٍّ من بني البرش -َسواٌء داخل املجتمع 
الواحد، أو بني املجتمعات املختلفة-. وعىل املستوى األخالقّي، ارتبطت العدالة 
 .» ّ -كمفهوم مديّن- مبعنى »الخري«، وارتبط الظلم باملعنى املضاّد وهو »الرشَّ
وتَشهد حياة البرش حالة من الرصاع بينهام، يف حني تهدف األنظمة العادلة إىل 

تحقيق الخري العاّم. 
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•��العدالة�االنتقالّية:�هي نط خاّص من تحقيق العدل، بعد مرحلة من الرصاع 
املجتمعّي املرتبط غالبـًا بحروب أو نزاعات أهليّة أو مدنيّة؛ يرتبط بالبحث 
عن تحقيق املصالحة واالستقرار وترميم الرتابط االجتامعّي والعيش مًعا بسالم. 
لذلك، تستند العدالة االنتقاليّة إىل إسرتاتيجيّات وآليّات خاّصة، تختلف عن 

املحاكم العاديّة، وتَجمع بني مبدأَِي الحقيقة واملصالحة. 

للرتابط  يؤّسس  والثقايّف،  األديب  املستوى  عىل  اتّفاق  هو  االجتامعّي:  •��الَعقد�
االجتامعّي، ويعّزز الوحدة ضمن النسيج الوطنّي، عىل أساس إحالل اإلرادة 
العامة الجامعيّة محّل اإلرادة الفرديّة، وتحقيق مبدأ املساواة بني الجميع، 
الدولة  تنشئه  الذي  العاّم  الحّق  يقرّها  مدنيّة  حقوق  منظومة  خالل  من 
والحضاريّة  التنمويّة  األهداف  نحو  املجتمع  طاقات  ذلك  ه  ويُوجِّ وتَضمنه. 
تكاملها،  وسبل  املختلفة  املجتمع  مكّونات  بني  العالقة  ًدا  محدِّ املشرتكة، 
األمن  وتضمن  واملساواة،  العدل  تكفل  وقوانني  هيكليّات  يف  إيّاها  ومنظِّاًم 

املستداَمني.  والسالم 

املاورايئ  الوضعي وليس  الواقع  للتعبري عن  »العالَم«،  •��الَعلامنّية: مشتّقة من 
ْهرنة« )من الدهر( أو »الَعلمنة«. نشأ هذا  للموضوع. ويستعمل بعضهم »الدَّ
املفهوم يف سياق الحداثة ليُعرّب عن استقالليّة مثلّثة: 1- استقالليّة العلوم عن 
اإلميان-،  -وليس  العلمي  واالختبار  العقُل  فأصبح  الدينيّة.  والعلوم  الالهوت 
هام املرجع يف البحث عن الحقائق العلميّة. 2- استقالليّة الفرد عن املوروث. 
فأصبح الفرد حرًّا يف فكره ومعتقداته، التي يتبناها ويختارها وفًقا لقناعاته. 3- 
استقالليّة نظام الحكم السيايس عن املرجعيّة الدينية، بحيث يكون الشعب هو 
َمصدر السيادة والسلطة وأساس رشعيّة النظام، مع الفصل التاّم بني السلطتنَي: 
السياسية املنبثقة دميقراطيًّا عن الشعب، والدينية املرتبطة مبنظومات َعَقِديّة 
العلامنية بالدين، مثل ما  ماورائيّة. وعىل الرغم من اصطدام بعض األنظمة 
جرى يف سياق الثورة الفرنسية وما تالها، كرّد فعل عىل التزاوج املطلق الذي 
كان سائًدا بني السلطتنَي الدينية والسياسية وما نتج من ذلك من استبداد، إاّل 
أّن »الَعلامنيّة« تُقّدم نفسها اليوم كنظام ُمحايد، ال يقف ضّد الدين، وال يُشّجع 
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عىل اإللحاد، بل يقّدم اإلطار السليم لضامن حرية الدين واملعتقد ومامرستها، 
دون تسلّط فئة عىل أخرى أو عىل أّي من املواطنني.  

•��العيش�املشرتك: هو الحياة الجامعة بني املواطنني عىل اختالف انتامءاتهم، عىل 
واحرتام  املشرتَكة،  واملسؤوليّة  والوحدة،  والتضامن  االجتامعّي  الرتابط  أساس 
االختالف واستثامر التنّوع لاِم فيه من غًنى متبادل ورقّي إنسايّن واجتامعّي. 
وتُستعمل أيًضا عبارة »العيش مًعا« للتشديد عىل البعد اإلرادّي والدينامييّك 
للعيش املشرتك، الذي ال يقترص عىل توصيف الواقع وحسب، بل يقتيض فعاًل 

والتزاًما ملنهج مبنّي عىل روح االنفتاح واملبادرة تجاه اآلخر، والرشاكة معه. 

•��الفرادة: هي خصوصيّة اإلنسان -كّل إنسان-، املبنيّة عىل كرامته األصيلة وحّريّته، 
مبا مييّزه عن أّي شخص آخر -قريبًا كان أم بعيًدا- بالشكل أو الفكر أو الرأي أو 
األحاسيس أو التطلّعات. وتَضمن الفرادة عدم تاليش اإلنسان وإرادته يف الجامعة 

التي ينتمي إليها، بل تُحّقق مشاركتَه إيّاها فيام لديه من خصوصيّة وإبداع. 

الحقوق  تحّدد  التي  امللزِمة،  املكتوبة  القواعد  من  مجموعة  هو  •��القانون: 
ضمن  املجاالت،  مختلف  يف  األشخاص  وسلوك  الحياة  وتنظّم  والواجبات، 
أو  تعاُهد رصيح  ناتج من  بالعهد، ألنّه  القانون  الوطن. ويرتبط  أو  املجتمع 
ضمنّي لجميع أفراد املجتمع، عىل تنفيذ أحكامه، من أجل الحفاظ عىل أمن 
الجميع وعىل حقوقهم ومصالحهم، ومن أجل سالمة الحياة وتَقّدمها. وبذلك، 

يُعطي القانوُن العدَل مرجعيًّة واضحة، َتنع االستبداد واالعتباط. 

•��قبول�اآلخر: قبول اآلخر يعني االعرتاف باالختالف وفرادة األشخاص، وتَنّوع 
املواقف والخلفيّات الثقافيّة واالجتامعيّة والسياسيّة والدينيّة، ورفْض منطق 
الفكر والوجود عىل  أُحادّي من  نط  الذي يريد فرض  أو االنصهار،  التامهي 
الثقافة،  التنّوع يف   : بوئام، يف ظلِّ مًعا  للعيش  اآلخر  قبوُل  س  ويُؤسِّ الجميع. 
واإلثنيّة، والجنس، والدين، والفكر، والعقيدة السياسيّة، واحرتام حريّة الفكر 
واملعتقد والضمري. أيًضا يتعّزز قبوُل اآلخر باملعرفة املتبادلة واالنفتاح والتواصل. 
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تقتيض  التي  إنسان،  لكّل  والثابتة  األصيلة  القيمة  هي  اإلنسانية:  •��الكرامة�
االحرتاَم املطلَق له، وغري املرشوط بأصله، أو جنسه، أو لونه، أو دينه، أو مركزه 

االجتامعّي... إلخ.

املجتمع  املتعّددة ضمن  الثقافات  بني  املتبادل  الثقايّف  التالقح  هي  •��املثاقفة: 
الواحد، محلِّيًّا كان أو عامليًّا. يَنتج منها التأثري املتبادل، وانتقال عادات وناذج 
يف  مهامًّ  عاماًل  املثاقفة  وتُعترب  أخرى.  إىل  ثقافيّة  بيئة  من  وسلوكيّة،  ذهنيّة 
التطّور الثقايّف والحضارّي، عىل أساس الوحدة يف العائلة البرشيّة. لكن، ومن 
جهة أخرى، ميكن أن تُشكِّل خطَر ابتالع الثقافات الكبرية أو املهيِمنة، لِلضعيفة 

من بينها. 

السلطة اإلداريّة للدولة، وعن  الفضاء املستقّل عن أجهزة  العاّم: هو  •��املجال�
الهيمنة الرتاتبيّة للعائلة والعشرية والطائفة، كاألسواق، واملقاهي، والصالونات، 
ُتارَس فيها مختلف  التي  العاّمة،  امللتقيات  واإلعالم، والصحافة، وكّل أشكال 
يندرج تحت  أن  أيًضا ميكن  والخطابيّة.  والحواريّة  التبادليّة  الفّعاليّات  أنواع 
هذا املفهوم ما يُعرَف اآلن مبواقع التواصل االجتامعّي، أو الساحات النقاشيّة 
يف الحدائق وامليادين العاّمة. ويتميّز املجال العاّم بعدد من الخصائص، أبرزُها 
املشرتكة،  واملصلحة  املشرتكة،  واملسؤوليّة  املشرتك  للعمل  متميّزًا  كَونه مجااًل 
التي ال يختّص بها فرد دون آخر، وال تحتكرها مجموعة أو فئة دون أخرى. 
ثم إّن املجال العاّم تَحكمه منظومة قيميّة تعاقديّة حرّة، ال يؤثّر فيها سوى 

النقاش العاّم.

والنقابات  الحكومية،  غرَي  املنظامِت  املدين  املجتمع  يضمُّ  املديّن:  •��املجتمع�
العاّملية، واملنظامت الدينية، ومؤسسات العمل الخريي. ويتميز املجتمع املدين 
باالستقالل عن الحكومة والقطاع الخاص من حيث املبدأ. ولعل هذا الطابع 
االستقاليل، هو ما يسمح لهذه املنظامت بأن تعمل عىل األرض، وتضطلع بدور 
الخدمات، والتأثري يف  إنها تعمل عىل تقديم  إذ  هاّم يف أيِّ نظام دميقراطي، 
)معاقبة صانعي  تعزيزها  أو  بشأنها،  الضغوط  أو مامرسة  العامة  السياسات 
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العمل  السياسات، أو مكافأتهم(. ويقوم ِقسم من عمل املجتمع املدين عىل 
التطوُّعي من ِقبل املواطنني.

ه  ولِحقِّ الشعب،  ملبدأ سيادِة  العاّمة  السلطات  •��املساءلة: هي خضوع جميع 
-ال بل لِواجبه- يف مراقبة جميع املسؤولني يف تأدية مهاّمهم ضمن املؤّسسات 
العاّمة، بهدف تحقيق مصلحة املجتمع والخري العاّم، ومحاسبتهم عىل ذلك، إْن 
من خالل املؤّسسات الرَّقابيّة والقضائيّة، أو عمل املجتمع املدين، أو االنتخابات. 

والحقوق  األصيلة  بالكرامة  يتمتّعون  الناس  بأّن جميع  اإلقرار  •��املساواة: هي 
يف  ولرشاكتهم  ذاتها،  اإلنسانيّة  الطبيعة  إىل  ينتمون  لَِكونهم  عينها،  األساسيّة 
األرسة البرشيّة، من دون تفرقة بسبب الجنس أو العقيدة أو الدين أو اللون 
أو الطبقة االجتامعيّة، أو غريها من أشكال التعّدد يف االنتامءات والهويّة. وهي 
أيًضا تحقيق العدالة االجتامعيّة، واملامثلة أمام القانون يف الحقوق والواجبات 
والفرص واملشاركة يف الشأن العاّم بكّل مستوياته، من دون أّي قيود أو تفرقة. 

•��املشاركة:�هي اإلطار الذي يهدف إىل ضامن قيام السياسات، وعمليّة تجديدها 
وتنفيذها عىل أساس رغبات املجتمع وحاجاته. ويتطلّب ذلك من املواطنني 
املساهمة يف تقرير مصريهم، ليس عرب مزاولة حّق التصويت ومحاسبة املنتَخبني 
والرتّشح للهيئات املنتَخبة وحسب، بل عرْب قيامهم أيًضا بدورهم االجتامعّي 
خارج السياق الوظيفّي، باالنضامم التطّوعي إىل املنظاّمت الوسيطة كاألحزاب 
والنقابات، وإيجاد مساحات فكريّة مشرتكة ملناقشة قضايا الحياة العاّمة مع 
اآلخرين، وتكوين مجموعات ضاغطة عىل املسؤولني يف مواقع القرار، بهدف 

تحقيق الصالح العاّم. 

•��املصالحة:�هي عمليّة تهدف إىل ترميم العالقة بني طرفنَي أو أكرث، بعد انقطاعها 
بسبب خصومة أو نزاع. واملصالحة بني األفراد أو الجامعات تقتيض االعرتاف 
جديدة  رؤية  وبناء  الذاكرة،  وتنقية  املسؤوليّة،  وتَحّمل  باألخطاء،  املتبادل 

مشرتكة للمستقبل. 
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الجامعة  خري  تحقيق  عىل  العمل  هي  العام:  العاّمة/الصالح� •��املصلحة�
االجتامعيّة،  الناحية  من  األفراد  خري  يحّقق  مبا  املشرتكة،  وحياتها  الوطنيّة 
األنظمة  تُشّكل هدف  بذلك  الخاّصة. وهي  ويعّزز فرص تحقيق مصالحهم 
السياق عن  الدولة يف هذا  تُعرّب  لذلك،  السياسيّة واالجتامعيّة.  واملؤّسسات 
مصلحة الجميع يف الخدمات أو يف املؤّسسات العاّمة أو يف املشاريع، سواٌء 
تكمن  والدولة  القانون  من  كّل  غاية  إّن  ثم  املقبلة.  أو  الحارضة  لألجيال 
بجوهرها  تشمل  والتي  املجتمع،  يتوّخاها  التي  العاّمة  املصلحة  تحقيق  يف 

العدالة واالستقرار االجتامعّي والتطّور.

•��املُواِطن)ة(:�هو عضو يف جامعة )املجتمع املنظم - الشعب(، يتمتع بحقوق 
املواطَنة ويؤدِّي واجباتها. فله الحقوق التي يجب َصونها، وعليه من املسؤوليات 
التي يجب أن يؤدِّيها. وهو َمصدر السلطات، حيث يَنتخب السلطة الترشيعية 
التنفيذية مرشوعيَّتها ملامرسة  السلطة  مَينح  الذي  النواب(، وهو  )أو مجلس 

دورها. فهو املحرِّك األسايس للمجتمع، ومانح السلطات، وَمصدرها.

كيان وطنّي،  إىل  انتامَءه  املُواِطن)ة(  الفرد  املقدرة عىل عيش  •��املواطَنة: هي 
الحقوق  ومنظومة  القانون  أساس  عىل  العامة  الحياة  يف  الفاعلة  واملشاركِة 
واالجتامعيّة  واالقتصاديّة  والسياسيّة  املدنيّة  الحياة  تنظّم  التي  والواجبات، 

لكافّة املواطنني، وتَضمن حريّاتهم من دون تييز.

•��املواطَنة�الحاضنة�للتنّوع: هي اإلطار السيايس واالجتامعي العرتاف املواطنني 
بالتنوع الثقايف يف مجتمعهم، وللعمل مًعا بالحوار والرشاكة، من أجل الرتابط 
الفردية  للتنمية  ومبِدع  جامع  مسار  عرب  الوطنية،  والوحدة  االجتامعي 

واالجتامعية. 

•��النزاع: اختالف يف وجهات النظر أو املصالح، قد يؤّدي إىل خالف أو رصاع أو 
تناحر، وقد يَُحّل بالطرق السلميّة.
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•��الُهويّة: هي مجموع العنارص التي تشّكل خصوصيّة الفرد من حيث تيّزه عن 
متعّددة  وانتامءات  أوُجًها  تتضّمن  »أنا« مضمونًا. وهي  كلمة  غريه، وتعطي 
واالنتامء  والثقافة،  والدين،  االجتامعيّة،  والخلفيّة  والجنس،  العمر،  مثل: 
عندما  تصبح جامعيّة  الهويّة  إلخ. وهذه  الحياة...  وفلسفة  واللغة،  الوطنّي، 
لجهة  سواٌء  بينهم،  مشرتٌك  هو  ما  وفق  أفراٍد،  مجموعَة  الخصوصيُّة  تشمل 

الوطن أو اللغة أو الدين. 

مشرتكة،  وذاكرة  وشعب  وطن  إىل  الوجدايّن  االنتامء  هي  الوطنّية:  •��الُهويّة�
أيًضا  وهي  اآلخرين،  تجاه  وقضاياه  الوطن  هذا  بتمثيل  ذلك  عن  والتعبري 
االنتامء القانويّن/التعاقدّي إىل هذا الوطن وحْمل بطاقة الجنسيّة التابعة له، 

مع ما يرتتّب عىل ذلك من التزام حقوٍق وواجبات.

•��الوطن:�هو املستَقّر الجغرايف للجامعة، حيث يكون التشارك يف األرض عاماًل يف 
تكوين ذاكرة مشرتَكة، وُهويّة جامعة، ومجاٍل عاّم مشرتك.
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بون/ات من لبنان واألردن والعراق ومرص  ساهم يف هذا الدليل مدرِّ
والسودان وتونس والجزائر واملغرب وموريتانيا واململكة العربية 

السعودية والبحرين و فلسطني وليبيا، وهم -بحسب الرتتيب األبجدي:

األردن
أحمد الجرادين 
آرتني بوالديان 
إرساء املحادين 
حنان أبو راشد
خلود الرشيدة 
دمية الكرادشة
راتب الحمران
رشا البزايعة 
زياد الشمري
زينب البلبل 

زينة عبدالله إسحق نري
سمر كلداين

د. عايدة أبو تاية 
عبد الله محمد خلف

عامد أبو صالح
فادية كاين مرزوق
ملى سلطان فرحان
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لينا نزيه رشدي
مارسيل الجوينات
معتصم املحادين

د. معن الشاميلة 
موىس توايت 
نانيس عتوم

نرسين أبو رمان
هاشم املصاروة
هامم حداد 
وفاء املخامرة

ليبيا
عامد خليفة
نرسين عامر

تونس
األسعد الرياحي )2018-1978(

جّنات نرصاوي
سامي بالحاج
كوثر ثابت

الجزائر
جامل بوشبوط
نجالء بلجنة
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فلسطين
عبدالله احمد قدح
فداء عيىس أبوتريك

محمد عدي حسن قباجة
وسيم سليامن حلمي

المغرب
أمين أعامليك 

خديجة بن منصور
سعيد النعامين

عبد الفتاح قادري
د. محمد الشيخ بانن

مريم حازم
يوسف املسايت

مصر
أحمد حازم

إميان مصطفى
رشا الخطيب
سارة الخشاب

ضياء ندا
ندى عزيز

هدى قنديل
هشام الكاشف

وفاء داود
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البحرين
ابتسام خليل إبراهيم زيد

حنان رضا رجب

العراق
أمل الشمري
بسام النيساين

حسن نذير حسن
حسني املسعود
رافد درويش
رامي بطرس 

رسول عبد الزهرة نعمه
رشا وهب

روزهات وييس خالد
سكينة كريم
شيامء الكيايل

عبدالوهاب الجابر
عقيل الوائيل
عيل التميمي
عامر الغرايب

غياث الخفاجي
فارس الدخي

فاروق فؤاد ميخائيل
لقامن سنجاري
ليمون صبار
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منذر محمود
ميسون حزام 

نذير خضري
نرص الدوميل
نقاء العبادي

يارس ميك
يحيى شمس الدين

المملكة العربية السعودية
سارة محمد أفتاب

موريتانيا
املعلوم أوبك همدي

السودان
د. يارس محمد

لبنان
أسعد الحسن

أغابيوس كفوري 
أمل حسني مظلوم

بوال حايك
جان خوند 
جورج عامد
روان ياغي
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ريم شلق
سحر مشمويش

طارق البابا
عاصم شيا 
فاتة عاشور
فادي الحلبي
ماهر عوض
مايا شاهني
ميثم عامد

ميشال دكاش 
الشيخ نظام بوخزام

 نغم ترحني
هاشم بدر الدين

هالة فتال
هيثم خلف
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المؤلفون والمؤلفات
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المدّربون والمدّربات
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PANTONE P 179-14 U

PANTONE P 104-16 U

وأعضاء  والشبان  الشابات  قدرة  تطوير  إىل  الدليل  هذا  يهدف 

املجتمع املدين يف البلدان العربية، للمشاركة الفاعلة يف الحياة العامة 

املواطنة  دولة  بناء  اإلسهام يف  بْغيَة  والديني؛  الثقايف  التنوع  واستثامر 

للتنّوع.  الحاضنة 

من  املتدّربني  تكني  يف  واملدّربات  املدّربني  الدليل  هذا  فيساعد 

كمواطنني  دورهم  تفعيل  عىل  العربية،  البلدان  يف  والشبان  الشابات 

العاّم،  املجال  يف  معه  اإليجايب  والتعامل  التنّوع  تثمني  وعىل  فاعلني، 

بالتنّوع  املرتبطة  واإلشكاليّات  املسائل  يف  الخوض  من  الخوف  دون 

املواطنة  معهد  يْؤمن  إذ  العامة؛  الحياة  يف  غريه  أو  الديني  أو  الثقايف 

وإدارة التنّوع بأنه كلاّم بقيت هذه اإلشكاليّات محظورة وغري متداولة 

يف املجال العاّم، تطوَّرَت رسديّات خاصة يف املجاالت املغلقة، متناقضة 

يف  للدخول  ومهيِّئة  متباعدة  لهويات  وبانِيَة  العامة،  الرسديّات  مع 

التنّوع، ال يكون بقمعه، بل بإخراجه  الرصاعات. فالتعامل الرشيد مع 

من  املواطنون  يتمّكن  يك  العاّم،  الخطاب  وإىل  العامة  املساحة  إىل 

التعامل معه بارتياح وبشكل بّناء، ويك يتعلّموا كيف يقيمون رشاكات 

الهويّة  تشكيل  يف  تُسهم  املتنّوعة،  للفئات  عابرة  العاّم،  املجال  يف 

الوطنيّة الجامعة، وتعمل من أجل الخري العاّم.
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