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متهيد:
يدخل جمتمعنا فـي دوامة العنف لأ�سباب متعددة ،نذكر هنا ما يفـيدنا فـي التمهيد لهذا الدليل ،لي�شكل جز ًءا من احللول
املمكنة لتخفـيف حدّة العنف ،وحماولة بناء ال�سالم � ،أق ّله على امل�ستوى الفردي .فم�صطلح ال�سالم ،حوله الكثري من
اجلدل الذي تخطى امل�ستوى ال�سيا�سي الإجتماعي والإن�ساين ،ليدخل دائرة الأخطاء ال�شائعة جلهة فهمه .يفهمه البع�ض
نقي�ض ًا للحرب ،والبع�ض الآخر ك�إنعدام لوجود العنف .والتف�سريان ال يفـيدان معنى ال�سالم احلقيقي .فما نريد تقدميه
لي�س مفهوم ًا جديد ًا عن ال�سالم  ،بل نحاول الإ�ضاءة على ثقافة ال�سالم باملعنى التي ت�سهم به ببناء جمتمع ي�سوده العدل،
ودولة قوامها امل�ؤ�س�سات الدميقراطية.
هذا الت�صور �أو املفهوم حول ال�سالم ي�ؤكد �أن احلفاظ على القانون والنظام  ،ال�سعي وراء الإ�ستقرار  ،و�إيجاد نظام
اجتماعي و�سيا�سي �آمن ت�شكل الأهداف الأ�سا�سية لل�سالم .مع علمنا ب�أن ال�سالم املطلوب يت�ضمن عن ًفا مرك ًبا ،وهو العنف
امل�ستخدم لل�سيطرة على العنف العلني .لذا �سنقدم دلي ًال عمل ًيا ،ي�ستفـيد منه كل من يتبنى موقف �أن �صنع ال�سالم لي�س
تقنية ت�ستعمل لرتقيع اخلالفات عندما ت�شب النزاعات  ،وتفر�ض عاد ًة من و�سيط خارجي على �أنه �صانع وباين ال�سالم،
بل �أن ال�سالم هو فل�سفة ومنوذج ،لديه قيمه اخلا�صة وقوانينه التي تعزز اخللفـية لدى الأفراد لتمييز فهم وتنظيم كل
العالقات الب�شرية من �أجل خلق نظام �إجتماعي مرتابط  ،من�سجم الفئات  ،ت�سوده العدالة.
يتطلب هذا النظام الإجتماعي الذي نحلم به ،تبني موقف التغيري الإجتماعي ،فبناء و�صنع ال�سالم ،على النحو املطلوب
اليتم �إال بحل النزاعات احلا�صلة بني فئات املجتمع ،واحلل يتطلب معرفة �أ�سباب النزاعات اجلذرية والتعامل معها.
وهكذا ن�صل �إىل فكرة جوهرية ت�سهم فـي �صنع ال�سالم وتعزيز ثقافته،هي فكرة قبول الآخر ،فـي جمتمع يتميز بالتعددية
فـي الإنتماءات .فالتغيري الإجتماعي هو طريقة جند من خاللها خمرج ًا للتعاي�ش لكل الفئات فـي وطن واحد ،يت�سع لكل
الإيديولوجيات واملعتقدات فـي �آن واحد.
�سنبد�أ فـي التغيري على قاعدة غاندي�" :إذا �أردت التغيري فكن �أنت التغيري".
وكي ن�صل �إىل مبتغانا �سنبد�أ من فكرة �إدراك العامل ،فهو يتم عرب :
	�أ -احلوا�س
ب -اللغة
ج – املعتقدات والقيم
وبتحليلنا لهذه املداخل الثالثة جند �أن �إدراك العامل ي�شوبه الكثري من اللغط  ،فاحلوا�س مع ّر�ضة للخط�أ نتيجة الظروف
املحيطة بها ،فالطفل يدرك الأ�شياء من خالل حوا�سه وعرب جتارب ينقلها له الكبار ،لذا يكون التدخل فـي التعلم عند
الأطفال من خالل الربامج �أو املناهج املو�ضوعة �أ�صال من الكبار ،ب�صفتهم خرباء ،لذا تبد�أ امل�شكلة الأوىل؛ ب�أن الطفل
ال يتعلم ما يجب �أن يتعلمه لينمو ،بل ما يريد الكبار تعليمه �إياه لدجمه فـي منظومة مركبة �أ�صلاً  ،وتختلف من بيئة �إىل
�أخرى ،مع الت�أكيد على وحدة طبيعة الإن�سان.
�أما عن اللغة فاملو�ضوع الواحد يحتمل الكثري من الت�أويالت ،وهذ � ً
أي�ضا ُيخ�ضع عملية الإدراك والتعلم ملا ي�سمى "بالبارادمي
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� ،"paradigmأو جمموعة املعارف والتجارب ال�سابقة ،والتي تتدخل فـي تف�سري �أي معلومة ،حتاول الدخول �إىل ذهن
الإن�سان ب�صفتها املجردة ،فنجدها م�صحوبة بحكم م�سبق �أو بر�ؤيا تخ�ص الفرد وجتربته فـي احلياة مع الت�أكيد على
وحدة مفهوم �أي معلومة (علمي ًا) .
ويبقى �إختالف �سلم القيم واملعتقدات لدى الأفراد واجلماعات ،لي�شكل احلاجز الأكرب بني بني الب�شر .هنا ال بد من
الت�أكيد على املفردات الأولية فـي مو�ضوع حل النزاعات القائمة بني اجلماعات املختلفة بح�سب عقيدتها وقيمها:
 لي�س كل �إختالف ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل خالف  ،فنحن خمتلفون ،لكننا �إن�ساني ًا مت�ساوون.نزاعا �ضرور ًيا� ،إال �إذا كان م�صحوب ًا بفر�ض قيم
 لي�س النزاع القائم على �إختالف القيم واملعتقدات ًمن فئة على فئة �أخرى لديها معتقد �آخر و�سلم قيم خمتلف.
 النزاع وبرتجمة �صينية للم�صطلح يعني "فر�صة �أقوى"  ،وبالتايل ف�إن النزاع هو �إنزعاج من و�ضعيةون�شاط ،يحاول التغيري �إىل و�ضع �أف�ضل ،مع �إمكانية تعديل الطريقة املتبعة فـي املحاولة تلك.

وهنا يجب التدخل على امل�ستوى الفردي  ،حيث يتبنى الفرد ثقافة املوقف ال ثقافة الو�ضع  ،فثقافة املوقف جتعل ذهنه
حا�ض ًرا لفهم املوقف وحتليله ملواجهة �أي م�شكلة فـي حياته� ،أما ثقافة الو�ضع فتجعل الإن�سان خا�ض ًعا تاب ًعا للو�ضع القائم
دون �أدنى حماولة لفهم الواقع وتغيريه.
�سنعر�ض فـي الدليل بداي ًة بع�ض التعريفات الالزمة للم�صطلحات ال�ضرورية كمفاهيم م�شرتكة ،يهمنا �أن ي�ستفـيد منها
كل من يود ا�ستخدام هذا الدليل  .وبعد ذلك �سنقدم قدر الإمكان التمارين واخلطوات التنفـيذية التي تو�ضح للفرد كيفـية
�إدارة النزاع ،وكيف يت�صرف عادة ،فعندما تكون الطريقة عنفـية ،نحاول التعرف �إىل املرحلة التي تك�سر دائرة العنف،
وعندما تكون العنفـية نحاول معرفة مدى العنفـيتها ،من جهة تطابقها ملبادئ الالعنف و�إحرتام الإن�سان.
وبعد ذلك نتمنى �أن يرتك الدليل �أث ًرا �إيجاب ًيا لدى امل�ستفـيدين منه ،وذلك على م�ستوى التطبيق ،و�أن ال يقت�صر على
التبني النظري الذي يالم�س الإعجاب والإطراء دون الغو�ص عمل ًيا فـي تطبيق املبادئ ون�شر القيم.

5

دليــــل «ال�شبــاب وثقـافــة ال�ســـالم»

الفه ـ ــر�س:

		
الف�صل الأول:

 -1تعريفات عامة:
		
�أ -ال�سالم
		
ب -النزاع
		
ج -العنف
د -العدوانية
		
ه -احلوار
و -التفاو�ض
ز -الو�ساطة
ح -الت�سامح
ط -امل�صاحلة.

 -2الأنا ومفهوم الذات :
	�أ -معرفة الذات �:أوجه الذات الأربعة(املادية-الإجتماعية -املعرفـية-الروحية)
ب -تقدير الذات  :تعريف -عمليتي تقدير الذات -العنا�صر اخلم�سة لبناء تقدير الذات
(الأمان -الهوية الذاتية -الإنتماء – الهدف -الكفاية)

6

8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
12

13
13
16

		
الف�صل الثاين:

22

23
 -1النزاع:
23
�أ-الأ�سباب :دائرة النزاع.
25
ب -النتائج :ت�أثريها على الأ�صعدة الأربعة( ال�شخ�صي-العالقات – البنيوي -الثقافـي)
26
� -2إدارة النزاع:
26
�أ -حلول ممكنة للنزاع
ب -حتويل النزاع والتوا�صل الالعنفـي /ت-دائ��رة امل�صاحلة  /ث� -أه��داف التوا�صل الالعنفـي /ج -التوا�صل
الالعنفـي ق�سمان /ح -عملية التوا�صل الالعنفـي/خ -كيف نك�سر دائرة العنف /د -افرتا�ضات التوا�صل الأ�سا�سية/
28
ذ -مقارنة  /ر�-أ�س�س عامة فـي التوا�صل الالعنفـي				 .
35
 -3خال�صة.

		
الف�صل الثالث:

36

متارين مقرتحة:
� اً
أول :تقدير الذات		
ثان ًيا :الثقة والتوا�صل
ثال ًثا :حل نزاعات

37
37
38
41

• الئحة باملراجع.

46

7

دليــــل «ال�شبــاب وثقـافــة ال�ســـالم»

8

 -1تعريفات عامة:
�أ -ال�سالم :كلمة "�سالم  ، "paixبح�سب معناها اال�شتقاقي (من الالتينية  ،) paxتعني "امليثاق" امل�صدّق بني
تو�صلوا �إىل عقد �إتفاق (.جان ماري موللر)
خ�صمني �أو خ�صوم عدّة ّ
تعليق :لو عدنا �إىل تاريخ الغزوات واحلروب فـي القدم  ،منذ ما قبل الإ�سالم وحتى ظهوره وانت�شاره ،لتعرفنا على مفهوم
ال�سالم على �أنه خري حت�صل عليه القبيلة قبل �أن تهاجم ،فقد كان الغازي وخا�صة فـي ع�صر الإ�سالم ير�سل �إىل القبيلة
موفدً ا ليقرئهم ال�سالم .وكر�ست هذه كقيمة تعترب من مكارم الأخالق و�إح�ترام الإن�سانية .لكن باملقابل عززت لدى
ال�شعوب فكرة �أن ال�سالم هو نقي�ض احلرب  ،و�أن الطرف القوي القادر هو من مينحنا �إياه  ،كحالة غياب للحرب .
وبالتعليق على املو�ضوع �سن�سعى بعملنا �إىل ت�أكيد فكرة �أن ال�سالم لي�س خ ًريا نح�صل عليه من اخلارج  ،ليربهن عجزنا.
ري ن�صنعه ب�إرادتنا ،ليوفر لنا اجلو الآمن الذي ي�ساعدنا على بناء دولتنا  .يوفر ال�سالم لكل مواطن الأمن،
بل ال�سالم خ ٌ
والعي�ش مب�أمن من املخاطر ،وهذا ما نريده للأفراد ،ال�سالم الداخلي لتعزيز عالقات ب�شرية  ،ال تخلو من النزاع  ،لكنها
متاما كيف تطبق �إدارة النزاع وحتوله  ،لبناء الطاقات الإيجابية ملا فـيه م�صلحة الإن�سان وخريه.
تعي ً
ب -النزاع :ظاهرة دينامية ،تبد�أ حني ي�شعر �شخ�ص ما �أو جماعة �أو �أمة ذهن ًيا ب�أن طر ًفا ما يهدد �إر�ضاء حاجات
خا�صة �أو م�صالح معينة.

تعليق :نق�صد بالدينامية �أن النزاع قد يتطور فـي اجتاهات خمتلفة
ومتعددة ،يخ�ضع ذلك لكيفـية التعاطي معه ،و�سنو�ضح �أنواع
التعاطي مع النزاع الح ًقا ،مع الرتكيز على فكرة التعاطي
الإيجابي دائ ًما .وبالن�سبة ل"ذهن ًيا " ،ف�إن الت�صورات الذهنية
هي اخلطوة الأوىل لعملية الإدراك  ،ف�إذا كانت الفكرة املدركة
هي ت�صور ذهني م�سبق وخاطئ  ،ت�أخذ النزاع نحو الطريق
اخلاطئ  ،حيث �أن التخيل امل�سبق ب���أن الآخ��ر م�صدر خطر
يهددنا ،يجعلنا � اًأول ن�شعر باخلوف  ،وهذا �شعور طبيعي  .وثان ًيا
نبني ردة فعل غا�ضبة وف ًقا للخوف الذي يقودنا مع الإنفعال �إىل
فقدان ال�سيطرة ،ما مل ندرك �أهمية �إدارة �شعورنا ،وهذا قد
ي�ؤدي �إىل تفاقم الأمور عنفـ ًيا.
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ج -العنف :هو ت�صرف ي�ستخد ُمه �شخ�ص (�أو جماعة) �ضد �شخ�ص ما (�أو جماعة) ،للبقاء فـي مركز الأقوى �أو مركز
الرابح .
تعليق :ال يجوز الكالم على العنف ،وك�أنه موجود بذاته لدى الب�شر
�أو"خارجهم" على نحو ما ،وك�أنه يعمل بدفع ذاتي  .فـي الواقع
اليوجد العنف وال يعمل �إ ّال عرب الإن�سان ؛ فالإن�سان هو امل�س�ؤول
دوم��ا عن العنف� .أج��ل � ،إن امل��وت موجود فـي كل مكان من
ً
الطبيعة ،لكن القتل يخت�ص بالإن�سان وح��ده .الطبيعة تدمر
وتقتل ،لكنها ال ت��دري �أنها تفعل .فهي مبعنى ما بريئة من
امل��وت ال��ذي ت�سببه .ميكن للحجر ال�ساقط �أن يقتل �إن�سا ًنا،
لكنه ال يريد ذلك ،ال يب ّيت ن ّية لذلك ،واليعي ما يفعل .الكوارث
الطبيعية مميتة ،لكنها لي�ست جمرمة .يجوز الكالم على "القوة
" املدمرة للزلزال  ،لكن لي�س عن "عنفه " القاتل� .إن املاء
نف�سه ،الذي هو �أحد م�صادر احلياة الرئي�سة والذي غال ًبا ما
يكون مفـيدً ا للإن�سان� ،سوا ًء �أكان من ال�سماء �أم من البحر،
فهو ميكن �أن يقتل؛ لكن من احلماقة �إدّعاء �أن املاء ميكن �أن
يكون "�شري ًرا" و�أنه ي�صري عندئذ" عني ًفا" .
د -العدوانية :هي القدرة على القتال ،وعلى توكيد الذات ،الذي هو
�أحد مكونات ال�شخ�صية .فهو يتيح جمابهة الآخر من غري ت ّهرب � .أن
تكون عدوان ًيا ،يعني �أن ت�ؤ ّكد ذاتك �أمام الآخر ،وال�سري نحوه دون �أن تكون
"�ضده" �أو تعتدي عليه.
تعليق� :إذا فالتعليق على مو�ضوع العدوانية علمي ًا  ،هوالإ�شارة �إىل
طريقة الإ�ستفادة من العدوانية� ،أو باملعنى العلمي هو الآلية
ملواجهة �أي م�شكلة �أو نزاع  ،وعلينا حتريك كل الطاقات الكامنة
داخ��ل كل النا�س املظلومني ،وذل��ك لإيقاظ العدوانية كطاقة
�إيجابية فـي وجه الظلم  .وبالتايل �إنّ عدم خ�ضوع املظلوم
لظامله ال يكون بق�صد �إفتعال ال��ن��زاع  ،ال بل بق�صد توطيد
النظام وفر�ض ال�سالم الإجتماعي � ،أما حني يظهر املظلوم
الطاقة العدوانية  ،ويتجر�أ للتقدم �إىل ظامله وجمابهته فحينها
يكون النزاع  ،وهنا علينا �إختيار طرق املواجهة ،ليكون الطريق
الالعنفـي �سيد املواقف  ،وكي التربر الغاية الو�سيلة.
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ه -احلوار :هو لغة العقل خا�صية الإن�سان  .فالإن�سان يبني �شخ�صيته ب�إقامته عالقة مع الإن�سان الآخر تت�أ�س�س على
تبادل الكالم .احلوار هو هذه املحادثة بني �شخ�صني �أو عدّة �أ�شخا�ص .مع مراعاة الإ�صغاء �إىل خطاب ك ّل منهم و�إحرتام
هذا اخلطاب .
تعليق :يبد�أ العنف على امل�ستوى اللفظي  ،ليتطور فـيما بعد �إىل عراك
ج�سدي ،هذا على م�ستوى الأفراد ،حتى لو ذهبنا فـي احلديث
ت�صريحا �سيا�س ًيا قد ي�ؤدي �إىل حرب
على م�ستوى دول  ،ف�إن
ً
�ضرو�س .لذا علينا فـي توا�صلنا اليومي مع الآخر ا�ستخدام لغة
حوارية ،تعمل على تعزيز قوة الكالم فـي العالقات بني الب�شر.
الكالم هو اللغة التي ت�صدر عن العقل لتنتج املواقف �أو عن
القلب لتنتج امل�شاعر  ،علينا العمل بجدية لتحويل هذا الكالم
�إىل لغة �إيجابية ،تكون النقي�ض للعنف الذي يجعل ردات الفعل
الإنتقامية غذا ًء له  ،ويجعل من الكالم و�سيلة غري مقد ّرة فـي
التوا�صل بني الب�شر.

و -التفاو�ض :ميكن تعريف التفاو�ض على �أنه حوار ،ير ّكز على امل�شكلة املطلوب ح ّلها ،ويهدف �إىل التو�صل �إىل �إتفاق
مقبول من كال الطرفـني .

تعليق :ت�شدد بع�ض مقاربات التفاو�ض التقليدية فـي الغالب
على الأوجه التناف�سية  ،لكن املقاربات احلديثة جتد
الفاعل ّية �أك�بر فـي التوازن بني التعاون والتناف�س ،
ما �أدى ببع�ض امل�ؤلفـني �إىل احلديث عن تفاو�ض
تعاوين ،ي�شدد على �أهمية هذه الأداة وعلى دورها
الإ�شرافـي فـي حت�سني العالقات .املهم فـي هذا النوع
من التفاو�ض هو النتيجة التي يح�صل عليها الطرفان
(الربح-الربح)  ،واحللول تكون متينة ودائمة ،لأن
الأطراف تو�صلت �إليها بنف�سها دون �أن ُيفر�ض عليها
حكم من اخلارج ميثل �سلطة ما.
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ز -الو�ساطة :هي ّ
تدخل طرف ثالث � ،شخ�ص يتو�سط بني قطبي النزاع � .إذ ي�ضع الثالث نف�سه و�سط خ�صمني
اثنني ،ملحاولة توجيه �أنظارهما للو�سط كي تتم املحادثة بينهما .وله �صفة احليادية وعدم امتالك ال�سلطة والقوة
ل�صنع القرار  ،وذلك بهدف م�ساعدة الطرفـني على �إيجاد احلل فـيما بينهما.
تعليق :من ال�شروط الأ�سا�سية فـي عملية الو�ساطة قبول الطرفـني
�أ ًوال  ،من ثم عقد النية على الو�صول �إىل حل  .فالنية يجب
�أن تكون موجودة قبل عملية الو�ساطة ،كي تنمو امل�صاحلة
على �أر�ضية خ�صبة .واجلدير ذكره هنا� ،أن مهمة الو�سيط
لي�ست �إيجاد حل للنزاع بني طرفـني ،بل �إع��ادة ت�صويب
الطريق بينهما ليتم التوا�صل ب�شكل �إيجابي  ،فـينتقل
الطرفان من حالة املواجهة بني ج�سدين بلغة العنف� ،إىل
حالة املواجهة بني وجهني بلغة الكالم ،الذي تعمل الو�ساطة
على تثبيت قيمتها ،ليحرتمها املتنازعون �أف��راد ًا كانوا �أم
جماعات.
ح -الت�سامح� :أن نت�سامح يعني �أن نتحمل  .الت�سامح مع الإن�سان الآخر هو �أن نتحمله كما هو �صابرين �،أراق لنا ذلك
�أم مل يرق .يلزمنا الت�سامح �إحرتام غري م�شروط للآخر مبعتقده وفكره ،وما يلزمنا به �أكرث من الداخل عدم الإعتقاد
ب�أننا دائ ًما على حق..
تعليق� :أن �أه��م ف��ك��رة ،ميكن �أن تقال ح��ول مو�ضوع الت�سامح،
تتمحور حول ال�شعور العام الذي يعرتي اجلماعة من نقي�ض
الت�سامح �أي الالت�سامح .فن�ستطيع �أن جنزم  ،ولو كان ذلك
حك ًما �أن الالت�سامح هو منبع فكرة املقاومة لدى الكثري من
النا�س فـي جمتمعنا  .وهنا ن�شدد على �أهمية الإميان ببناء
دولة نظامية م�ؤ�س�ساتية دميقراطية  ،ترتكز على الت�سامح
الذي ي�ؤمن به جميع املواطنني فـي املجتمع الواحد  ،وهم
على يقني ب�أن الوطن يت�سع لكل الإيديولوجيات واملعتقدات ،
طاملا تبتعد هذه القيم عن كل ما هو �ضد الإن�سانية وحقوق
الإن�سان.
ط -امل�صاحلة :تعني كلمة "امل�صاحلة" �أن يت�صالح طرفان متنازعان فـيما بينهما  ،ولكن لواقعية املو�ضوع  ،وكي
النقع فـي املثالية  ،ميكن القول �أن امل�صاحلة هي حماولة تقريب امل�صالح بني الأطراف املتنازعة ب�شكل ير�ضي اجلميع
 ،فـي�صبح تقاطع امل�صالح نعمة ال نقمة بعد الإتفاقية املعقودة.
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تعليق :تبد�أ امل�صاحلة عند تبني قيمة الت�سامح  ،فالت�سامح عند الأفراد
هو خطوة رئي�سة لبناء املجتمع ما بعد احلروب الطويلة  ،مهما
كانت �أ�سبابها  .واحلجر الأ�سا�س هو امل�صاحلة التي تتغلب
على اجل��راح وامل�آ�سي الفردية واجلماعية  .لت�أ�سي�س هكذا
ثقافة علينا العمل على ذلك منذ الطفولة  ،فالرتبية هنا ت�شكل
الطريق القومي ،كي يواجه الطفل �أول نزاعاته فـي احلياة بروح
الت�سامح وامل�صاحلة والت�شارك والتعاون مع الآخر  ،مهما كانت
�أ�سباب "�آخريته".

-2الأنا ومفهوم الذات:
�-2أ -معرفة الذات :يبد�أ التدخل منذ الطفولة ،ففـي نزاعاته ومن بداياته ،ال يرتك الطفل و�ش�أنه ،وهذا ي�ؤثر ب�شكل
مبا�شر على تكوين الذات ومعرفتها ،لذا نرى �أن م�ستوى معرفة الذات لدى الكثريين فـي جمتمعنا متدين جد ًا  .ويطغى
مفهوم متوارث� ،أن" نكران الذات" من ال�صفات احلميدة التي ت�ضع �صاحبها فـي خانة الأخالق العالية  ،وهذا �سببه قلة
معرفة الذات .لذا نود فـي هذا الدليل �إعادة ت�صويب الفكرة الأ�سا�سية عن �أهمية معرفة الذات وتقديرها.
من الطبيعي ان ن�ستعر�ض هنا تعريف الذات وماه ّيتها ،وبعد ذلك نتطرق �إىل �أمثلة واقعية عن �سلوكات �سلبية نقوم بها
جتاه ذواتنا.

13

دليــــل «ال�شبــاب وثقـافــة ال�ســـالم»
• بالن�سبة لتعريفنا للذات فالنظر �إليها يتم من خالل �أربعة �أوجه:
�-2أ -1-الذات املادية .
�-2أ -2-الذات االجتماعية.
�-2أ -3-الذات املعرفـية.
�-2أ -4-الذات الروحية.
ن�ستطيع الربط بني �أبعاد النمو املعتمد فـي جمال الدرا�سات النف�سية والرتبوية لدى الفرد (الذهنية -العاطفـية-
اجل�سدية -الإجتماعية) وبني تق�سيم الذات هنا .حيث امل�ؤ�شرات �أو�ضح و�أ�سهل للقيا�س  .وي�ستطيع الفرد قراءة وتقييم
ذاته ب�شكل �أف�ضل .
ً
نعتمد فـي الدليل لغة مب�سطة تُ�شعر القارئ �أو امل�ستفـيد من الدليل� ،أن الذات �شيئا ماد ًيا ميكننا مل�سه باليد .وهذا لأن
العمل على معرفة الذات ،وبالتايل تقديرها ،يحتاجان �إىل معاملة الذات ،وك�أنها كيان له وجود بالواقع ،ولي�س باملخيلة
البعيدة عن تفكري الإن�سان و�شعوره.
حني نقدم "ملتتبع ال�سالم"  -وهي الت�سمية التي نعتمدها للأ�شخا�ص املنت�سبني مل�شروع "عني على ال�سالم " -مفهوم الذات
على �أنه �شيء مكون من �أربعة عنا�صر ،نلزمه الإهتمام بالعنا�صر الأربعة بالوقت نف�سه ،وك�أنها �أرجل الكر�سي الأربعة ،التي
يجب �أن تكون مت�ساوية و متوازية ،كي ال يحدث خلل �أو عدم اتزان عند ا�ستخدامها والإفادة منها .وبالتف�صيل قليال نرى
�أن الذات املادية هي املكان الذي يح�ضن الذات الروحية والذات املعرفـية� ،أما الذات الإجتماعية فمركز احلكم عندها
هو الآخر .مبعنى �آخر ،ف�إن الذات الإجتماعية ال تنمو �إال باحلفاظ على م�ستوى عالقات جيدة مع الآخرين فـي حال كنا
م�ستفـيدين منها �أو غري م�ستفـيدين.
�-2أ-1-ال��ذات املادية :الإهتمام باجل�سد م�س�ألة معقدة ،ال نعرف مدى �أهمية عالقة الأجهزة التي تك ّون ج�سدنا
إهتماما .ومن يدرك �أهمية اجلهاز العاطفـي ،اليهتم
ببع�ضها البع�ض .ومن يدرك �أهمية العقل اليويل اجلهاز العاطفـي � ً
للجهاز التنف�سي .والأمثلة كثرية ،كيف نربط �أداء الأجهزة باهدافنا فـي احلياة ؟
�إن ما نود تعلمه هنا ،ان اجل�سد وعاء لكل الأجهزة املرتبطة بباقي �أق�سام الذات .و االهتمام باجل�سد ي�ؤدي �إىل الإهتمام
بامل�شاعر املتعلقة بالذات الروحية ،والإهتمام باملعارف والأفكار املتعلقة بالذات املعرفـية ،والإهتمام بالقيم والعواطف
متاما فـي رحلته احلياتية  ،وي�شق
املتعلقة بالذات الإجتماعية .وذلك ي�ؤدي �إىل تكوين ذات متزنة ،يدرك �صاحبها ما يريده ً
طريق ًا �سوية ،تت�سم بو�ضوح العالقة مع نف�سه ومع الآخرين ،وكما يقال "يت�صالح املرء مع ذاته" ،فـي�شعر بالأمان ،ويخفف
العنف فـي �سلوكه جتاه نف�سه وجتاه الآخرين.
�-2أ -2-الذات الإجتماعية :على م�ستوى الذات الإجتماعية ،يربط البع�ض عالقاته بالآخرين بفكرة امل�صلحة فقط،
وهذا جيد  ،ويحاول بناء عالقات �إيجابية مع كل فرد ،يح�صل منه على فائدة كربى .ن�ضيف �إىل ذلك �أن الآلية التي
تعمل ذاتي ًا لبناء عالقة �إيجابية تعود بالنفع على الذات فـي امل�ستويني النف�سي والعاطفـي  ،لذا ين�صح �أن تبنى العالقات
الإيجابية فـي كل املواقف حتى ال�سلبية منها .فلو مل يكن هناك فائدة من الآخر  ،فالعالقة الإيجابية تريح ال�شخ�ص املنتج
لها� ،أي الذات بكل م�ستوياتها .وكما تقول �إحدى العامالت فـي جمال العالج النف�سي "الزعل ما بيجيب هم �إ ّال ل�صاحبو".
فـي العالقات الإجتماعية يجب ان يف�صل كل منا ما بني م�شاعره جتاه الآخر وما بني موقفه منه  ،لذا عليه �أن ينمق لغته
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حني يطلب طلب ًا ما  ،هذا بعد حتديد حاجاته من الآخر .وهذا �أي�ض ًا يخفف العنف فـي التوا�صل مع الآخر .
�-2أ -3-الذات املعرفـية :هناك فـي الدماغ روابط ع�صبية م�س�ؤولة عن تخزين املعلومات  ،وكلما �شعر املرء بالأمان
كلما كان عمل الدماغ �أف�ضل  ،وعالقة الذات املعرفـية بالأمان حتوجنا �أن نويل �إهتمام ًا بالذات الروحية ،التي تعمد
�إىل تقوية م�شاعرنا و�إمياننا ب�أن القيم التي ن�ؤمن بها ونطبقها  ،ويثبتها عقلنا (الذات املعرفـية) هي امل�صدر الأ�سا�سي
لراحتنا الدائمة و�شعورنا بالطم�أنينة .الذات املعرفـية مرتبطة بالعقل وهو بدوره مرتبط باجل�سد �أي الذات املادية ،
فاهتمامنا للوعاء يجعله "ين�ضح مبا فـيه"  .ومن ناحية الذات الإجتماعية ،ف�إ ّنها ترتبط بالذات املعرفـية من خالل
حت�صيل املعرفة فـي اجلو الآمن ،الذي تفر�ضه ذاتنا الإجتماعية فـي حال �سلكت الطريق الإيجابي فـي بناء العالقات
 ،وهكذا تزيد الروابط الع�صبية حني ي�شعر الإن�سان بالأمان  ،فتزيد قدرته على التعلم  ،وهذا ي�ؤدي �إىل ح�صوله على
تقدير �إيجابي من الآخرين الذين ي�ستفـيدون من علمه  .وهنا تكون نظرة الإن�سان الإيجابية لنف�سه هي الدافع الداخلي
املحرك لتكوين نظرة �إيجابية للآخر.
�-2أ -4-الذات الروحية :تغر�س القيم فـي داخلنا منذ نعومة �أظفارنا ،وال نعطي تطبيقها فـي الواقع الإهتمام الالزم.
فالقيمة تبقى بال قيمة� ،إىل حني تطبيقها فتتحول �إىل مبد�أ و�سلوك ،نتبعه لنرتجمها فـي عالقتنا مع الآخرين� .إن اخللل
فـي م�ستوى الذات الروحية ي�صنعه الأهل الذين ي�سيئون الرتبية  ،واملثل هو ب�أن نقنع الأطفال ب�أهمية القيمة نظري ًا ون�سلك
عك�سها عملي ًا � ،أن التو�أمة بني امل�ستويني النظري والتطبيقي جتعل �أخالقنا حميدة .ومبا �أن الروح هي مركز القيم ،علينا
الإنتباه ملدى اختيار الو�سائل والطرق التي حتقق غاياتنا النبيلة ،كي نحافظ على ذاتنا الروحية .يقول غاندي :يكفـي �أن
نختار و�سائلنا بعناية فائقة لن�صل �إىل غايتنا  ،ولي�س كما يقول مكيافـيللي  " :الغاية تربر الو�سيلة".
فـي اخلال�صة الب��د من تخطي التق�سيم احلا�صل علم ًيا ،فهو يفـيد
الباحثني والعارفـني فـي املجال النف�سي والإجتماعي� ،أما ما يفـيدنا فـي
عملنا  ،وتطبيق ًا لهذا الدليل ،ف�إننا ن�سعى �إىل �أن يدرك كل �شخ�ص ذاته،
ويعمل على تقديرها .
فـي نظرة �سريعة على هرم ما�سلو لإحتياجات الإن�سان  ،نرى ت�صني ًفا
يعطي الأهمية لكل امل�ستويات املوجودة داخل ذواتنا  .والرتتيب املعتمد
عند ما�سلو يجعلنا ن�ستنتج �أن احلاجات الفـيزيولوجية هي الأ�سا�س .ذلك
�أن بناء اجل�سد هو البداية لتكوين الذات ،فكلما �أعطينا الطفل اهتمام ًا
�أكرث ونظمنا له تلبية حاجاته من طعام و�شراب وغري ذلك ،ح�صلنا على
ذات مقدّرة من الطفل نف�سه حني يكرب .و�أن ت�صاعدنا فـي الإحتياجات
 ،ن�صل �إىل القمة  ،حيث تقدير الذات هي حاجة الترتبط تلبيتها ب�أحد
 ،ي�ستطيع الفرد حينها �أن يعطي التقدير الالزم لذاته ،حني يحقق ما
ي�صبو �إليه  ،وبالتايل ي�أخذ تقدي ًرا من الآخرين.
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 - 2ب -تقدير الذات :
 -2ب -1 -تعريف :ي ّعرف تقدير الذات على �أنه:
" �إدراك الفرد لأهميته ،التي تدفعه اىل الت�صرف مب�س�ؤولية �إزاء نف�سه و�إزاء الآخرين".

" �إنه خربة الفرد فـي �أن يكون قادرا على �إدارة حتديات احلياة ومعاجلتها ،وال�شعور ب�أنه جديرة بال�سعادة".

" �إنه التقييم الذي ي�ضعه الفرد لنف�سه ،ومدى �شعوره باجلدارة واالقتدار والفاعلية".

" �إنه جمموع امل�شاعر الفردية التي يكونها عن ذاته ,مبا فـي ذلك ال�شعور باحرتام الذات وجدارته

باملحبة والأهمية".
و يختلف تقدير الذات عن مفهوم الذات،فكما ذكرنا �سابق ًا ينظر �إىل مفهوم الذات �أو �صورة الذات من خالل �أربعة �أوجه:
الذات املادية  -الذات االجتماعية  -الذات املعرفـية  -الذات الروحية
ي�ستخدم تقدير الذات لي�شري اىل املجموع الكلي للم�شاعر التي
يحملها الفرد عن مفاهيمه �أو �صوره الذاتية املتعددة املذكورة
�أعاله.

 -2ب -2 -يت�ضمن مفهوم تقدير الذات عمليتني:
� vإدراكية :وتتمثل فـي تقييم الفرد لنف�سه.
 vوجدانية :تتمثل فـي �إح�سا�سه ب�أهميته وجدارته من خالل �ست نواح هي:
 املواهب الطبيعية املوروثة مثل الذكاء واملظهر والقدرات الطبيعية.
 الف�ضائل االخالقية �أو القيم الإيجابية.
 االجنازات �أو النجاحات فـي احلياة مثل املهارات,واملمتلكات.
 ال�شعور بالأهلية لأن يكون حمبوبا.
 ال�شعور باخل�صو�صية والأهمية واجلدارة باالحرتام.
 ال�شعور بال�سيطرة على حياته.
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 -2ب -3 -العنا�صر اخلم�سة لربنامج بناء تقدير الذات
ً
ت�شري الأبحاث �إىل �أنه ميكننا �أن ن�ؤثر على م�ستوى تقدير الذات ت�أثريا م ّهما،عندما ن�ؤ ّمن احلاجات الأ�سا�سية ،فـي جو
وحميط �آمنني ،ي�شعر الفرد ب�أهمية ذاته من خالل تنمية خم�سة اجتاهات �أ�سا�سية ،ترتبط بت�صنيف العلماء حلاجات
الإن�سان طبقا للرتتيب التايل:
						
�أ -ال�شعور بالأمان.
ب -ال�شعور بالهوية الذاتية �أو مفهوم الذات.
					
ج -ال�شعور باالنتماء
د -ال�شعور بالهدف �أو الغر�ض.
ه -ال�شعور بالكفاية.

The sense of security

The sense of identity or self-concept
The sense of belonging
The sense of purpose
The sense of competence

�أ -ال�شعور بالأمان

ال�شعور بالأمان حاجة �إن�سانية �أ�سا�سية  ،يحتاجها الإن�سان ليتمكن من القدرة على متابعة بناء �شخ�صيته ،وبناء عالقاته
مع الآخرين .لذا �أن �أول م�شكلة تواجه الإن�سان خالل جتاربه اجلديدة فـي احلياة هي الثقة باالخرين .لكي ي�شعر املرء
بالأمان فـي التجارب الأولية ،عليه �أن يك�سر حاجز التوقعات ،يع ّرف النا�س على توقعاتهم منه ،ويتعرف على توقعاته
منهم .يحدث كث ًريا فـي عمليات التوا�صل وبخا�صة التي تنقل خربات تعلمية� ،أن تبنى عمليات التوا�صل هذه دون ذكر
التوقعات من الطرفـني ،هذا يو�صل �إىل نتيجة غري مر�ضية .ولكي جن ّنب املرء عدم الثقة املتخذة دائم ًا من التجارب
ال�سلبية  ،علينا �أن نو�ضح دائ ًما ما نريد من الآخر ،ونطلب من الآخر �أن يو�ضح ما يريده منا.
حني يدخل �أحدنا �إىل منزل �أو مكان لأول م ّرة ،يتفح�ص بنظره كل زوايا املكان و�أرجائه باحث ًا عن اخليط الذي ي�شعره
بالأمان  ،وهذا اخليط موجود فـي خزان جتاربه ال�سابقة  ،ويبد�أ حديثه ب�أن يبني على امل�شرتك ،الذي جمعه ب�أ�صحاب
متاما ما ي�شعره بالأمان ليكمل عملية التوا�صل مع الآخرين.
املكان اجلديد عليه ،وهذا ً

كيف نعزز ال�شعور بالأمان؟
لتعزيز ال�شعور بالأمان ،و�إن كنا فـي موقع الرئي�س �أو املر�ؤو�س ،من املمكن ان ي�ساعدنا على ذلك ما يلي:


حتديد الإجراءات والروتني فـي املهمات املطلوبة ،وفـي �أعمالنا كافة.



�إ�شراك الآخرين فـي و�ضع القوانني  ،حيث �أن العمل امل�شرتك ي�شعر الآخرين بالأمان دائ ًما  ،فمن ي�ساهم
فـي و�ضع قانون ال ي�شعر ،كما ي�شعر من ُيفر�ض عليه القانون بالقوة.
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املحافظة على �إحرتام الذات  ،هي املفتاح الأ�سا�س لإحرتام الآخر ،وحني يقر�أ الآخر على وجهنا
قيمة �إحرتامنا لذاتنا  ،ي�شعر تلقائ ًيا بالأمان.



تعزيز امل�س�ؤولية ال�شخ�صية ،وهذا يقوي نظرة الآخر الإيجابية �إلينا  ،وبالتايل تزيد الثقة فـي التوا�صل .

ب -ال�شعور بالهوية الذاتية �أو مفهوم الذات

ي�ستخدم م�صطلح ال�شعور بالهوية الذاتية ليعني ال�شعور
بالوعي ال�شخ�صي �أو الإدراك ال��ذات��ي ال��ذي ميتلكه
الأفراد عن ذواتهم ،و ي�شار �إليه �أحيانا مبفهوم الذات
�أو �صورة الذات ،وينظر �إليه كعن�صر من عنا�صر تقدير
الذات .وميكن و�صف الهوية �أو مفهوم الذات ،على �أنه
ال�صورة التي يحملها الفرد عن نف�سه .وتقدير الذات هو
ال�شعور الذي يحمله الفرد عن تلك ال�صورة.
يتطلب ال�شعور القوي بالهوية الذاتية �أن ميتلك االفراد نظرة واقعية عن ذواتهم ,ويت�ضمن ذلك معرفتهم نقاط قوتهم
ونقاط �ضعفهم ،وكيف يبدون فـي عيون الآخرين .كما ي�ضمن � ً
أي�ضا ال�شعور بالقدرة على اكت�ساب حمبة االخرين وال�شعور
بال�سعادة ،وهو ما يعرف �أحيا ًنا ب�أ ّنه ال�شعور بالأهمية ال�شخ�صية �أو �إحرتام الذات.
ميتلك الفرد �إذ ًا العديد من امللكات الذاتية ،التي ت�شكل له هوية واحدة  ،وبا�ستطاعته �إ�ستخدام اجلزء املنا�سب وفقاً
للو�ضعية التي تواجهه  .مثال �أن يحدد هو للآخرين كيف يجب �أن يروه ويتعاطوا معه  ،فلو كان فـي متجر  ،حتدث املفارقة
حني يراه البائع جمرد زبون ،يعود عليه بالربح نتيجة �شراءه �سلع ًة ما ،بينما عليه �أن يفر�ض بطريقة �إيجابية هويته املتعلقة
ب�سبب زيارته للمتجر ،وهي حاجته لغر�ض ما  ،عليه �أن يو�ضح ما يريد للبائع ،لي�صل �إىل هدفه بطريقة تحُ رتم فـيه
ذاته الراغبة ب�شيء يحتاجه حينها .مثال �آخر ،ال�سيا�سي يرى اجلماهري جمرد �أ�صوات �إنتخابية ت�صل به �إىل الكر�سي
املن�شود ،ويجب على املواطن �أن يفر�ض هويته ال�سيا�سية القائلة �أن له حقوق مدنية و�سيا�سية و�إجتماعية و�إقت�صادية .للفرد
�إنتماءات متعددة جلماعات خمتلفة  ،تعطيه كل منها هوية  ،وهذا طبيعي  ،لكن عليه �أن ميار�س طريقتني خمتلفتني رغم
ترابطهما :
�أوالً� :أن يقرر ما هي الهويات املعنية هذه.
ثانياً� :أن يق ّيم الأهمية الن�سبية لتلك الهويات املختلفة .
وكلتا الطريقتني تتطلبان التفكري والإختيار.

كيف نعزز بناء ال�شعور بالهوية الذاتية؟
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نعزز بناء ال�شعور بالهوية الذاتية ب�أن:





نقدّر خ�صو�صية الأفراد.
نحاول بناء �صورة ذاتية ايجابية دائ ًما،ون�سعى لتوطيد عالقتنا بالذات وبالآخر.
ُنظهر قيمة القبول واالهتمام لذاتنا وللآخر ،ممار�س ًة ولي�س نظر ًيا.
نركز على الوعي بنقاط القوة ونقاط ال�ضعف لدينا لندرك قيمتنا .

ج -ال�شعور باالنتماء

من املهم لكل فرد �أن ينمي �شعوره باخل�صو�صية الذاتية �أو التفرد ،لكي يتمكن من تقدير حقيقة �أنه خمتلف عن غريه
من االفراد� .إنه بحاجة لأن يعرف نقاط القوة و نقاط ال�ضعف لديه .ومع ذلك من املهم �أن ي�شعر انه مت�ساوي مع االفراد
االخرين فـي املجموعة .من املهم جدا �أن ي�شعر الإن�سان الفرد ب�أن لديه اخل�صائ�ص ذاتها مثل الآخرين .فـيحتاج الإن�سان
�إىل �أن ي�شاطر �أقرانه فـي املجموعة  -حيث ينتمي -نف�س القدرات والإمكانيات ،كي ي�شعر بالتقدير عند خو�ض جتربته
الإجتماعية .ومن املعقول جدً ا فـي الإنتماء الواحد �أن يختلف اثنان على فكرة يراها كل منهما من منظوره الذاتي،
فالإنتماء �إىل جمموعة �أو جماعة ال يلغي بال�ضرورة مفهوم الفرد عن ذاته ،ال بل على كل فرد ان يتميز بر�ؤيته اخلا�صة
�ضمن املجموعة ،ويذهب �أكرث من ذلك �إىل قدرته على الت�أثري والتغيري فـي املجموعة .يقول "�أمارتيا �صن" فـي كتابه
"الهوية والعنف" " :من املحتمل �أن يتخذ م�سلم نظرة مت�شدّدة جتاه الهرطقة والكفر ،ويكون �آخر �شديد الت�سامح ،من دون
�أن يكون ذلك �سبب ًا فـي فقدان �أي منهما �إ�سالمه".

كيف نعزز بناء ال�شعور باالنتماء؟

نعزز بناء ال�شعور بالإنتماء ب�أن:





نعمل على �إيجاد بيئة تبعث على القبول.
نقلل من ال�شعور بالعزلة ،فالإندماج يع ّرفنا على نواح عديدة ننتمي �إليها مل نكن نراها.
نحاول �إتاحة الفر�ص خلدمة الآخرين دائم ًا.
ن�شجع الرتابط وننمي االعتزاز باملجموعة ،مع التقرب الدائم من جمموعات �أخرى  ،ففـي كتاب "الهوية
والعنف" لأمارتيا �صن  ،يذكر �أن الت�ضامن والتكاتف �ضمن املجموعة الواحدة يخلق نفور ًا وم�شاعر �سلبية
جتاه جمموعات �أخرى  ،ما مل جنعل حيز ًا مهم ًا فـي حياتنا للتوا�صل مع الآخرين.
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د -ال�شعور بالهدف �أو الغر�ض.

�إذا مل تكن متيقن ًا من الوجهة التي �أنت ذاهب �إليها ...فمن املحتمل
جد ًا �أن تنتهي �إىل مكان �آخر.
"روبرت ماغر"
يتمثل ال�شعور بالهدف ب�إقامة �أ�سا�س ،يتبناه الفرد فـي عملية تقديره لذاته .ين�ش�أ هذا الأ�سا�س عن ال�صورة التي يريد �أن
يكون عليها ,وعن حتقيقه الأ�شياء التي يرغب فـي حتقيقها ,وعن حله للم�شاكل بطريقة مقبولة� .إن هذه القاعدة التي ي�شار
�إليها بالهدف ،تن�ش�أ عن املعرفة ال�شعورية ملا يرغب الفرد فـي حتقيقه� ،أو فـي �أن يكون عليه .هذا الهدف يجعل الفرد واثق ًا
من ا�ستقالليته عن الآخرين  ،حيث �أن حتقيقه للهدف يتطلب جهدً ا يبعده عن الإعتماد على الآخرين.
ي�ساهم املعنيون برتبية الطفل ،ومن خالل �أ�سلوبهم الرتبوي ،ببناء قيم �إيجابية ،يكون لها الأثر الأقوى فـي حتديد الفرد
لأهدافه اخلا�صة فـي احلياة  ،وهذا ي�ؤمن له اخل�صو�صية .لذا علينا �أن نتعمق فـي كل ما له عالقة برتبية الطفل  .وهنا
البد من تقدمي الن�صح فـي جمال �إختيار الأهداف  ،حيث من الأجدى تربوي ًا �أن يختار الفرد هد ًفا قري ًبا �سهل التحقيق،
قدما وينمي �شخ�صيته على النحو املطلوب �إيجاب ًيا .فعدا عن حاجته �إىل وجود دافعية
ما ي�سهم فـي ت�شجيعه على امل�ضي ً
ً
فـي داخله  ،والتي تتعزز من خالل جناحه الدائم فـي حتقيق ما ي�صبو �إليه  ،يحتاج الفرد �أي�ضا �إىل التقدير على اجلهود
التي يبذلها  ،والتقدير هنا هو للطريق التي �سلكها  ،ولي�س فقط للهدف الذي و�صل �إليه .وهذا ي�ؤدي �إىل تعزيز �إعتماد
الطرق ال�شريفة للو�صول �إىل الغايات  ،وال تربر الغاية الو�سيلة التي نعتمد.

كيف نعزز بناء ال�شعور بالغر�ض �أو الهدف؟

من ي�شعر بالر�ضا عن نف�سه ي�ستطيع �أن ي�ضع �أهدافاً واقعية ,وتن�ش�أ الدافعية الذاتية هنا ملتابعة
االهداف .لذا ففـي كل املهمات التي حتتاج �إىل توا�صل مع جمموعة علينا �أن:
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ننقل التوقعات بو�ضوح.
نبني الثقة واالميان بخياراتنا.
نعزز القيم الإيجابية املرتبطة بالأهداف.
ن�ساعد الآخرين على و�ضع �أهدافهم اخلا�صة.

ه -ال�شعور بالكفاية

ي�أتي ال�شعور بالكفاية من خالل قدرتنا على حتقيق �أهدافنا و�إ�ستطاعتنا التغلب على امل�شاكل ،التي تواجهنا لتحقيق
النجاح الذي نحلم به .يعزز هذا ال�شعور الثقة التي تُعترب الفاعلية الذاتية والأ�سا�سية فـي تكوين تقدير الذات .وهذا
ال�شعور يتولد بعد العديد من التجارب الناجحة .وهو يت�ضمن القدرة على ا�ستخدام املهارات احلياتية و املعرفـية
واالجتماعية وال�سلوكية ،مبا فـي ذلك مهارات اتخاذ القرار وذلك لتحقيق الأهداف ال�شخ�صية.
�إن لهذا امل�ستوى من بناء تقدير الذات �أهمية كربى  ،حيث �أنه ي�شكل اجلانب العملي لكل امل�ستويات املذكورة �أعاله،
فالقدرات والإمكانيات املكت�سبة لدى الفرد ،هي مبثابة �أدوات يطبق من خاللها كل منا �أهدافه ا�ستنادًا لإنتمائه ور�ؤيته
الذاتية للأ�شياء املحيطة به.

كيف نعزز بناء ال�شعور بالكفاية ؟

ي�شجع ال�شعور بالكفاية على امل�س�ؤولية ال�شخ�صية .وغالبا ما ي�شعر اال�شخا�ص الذين يفتقرون �إىل
هذا ال�شعور ب�أنهم �ضحايا �أو غري حمظوظني ،وي�ستخدمون �آليات دفاعية ،لذا علينا �أن:





ن�ساعدالآخرين على اتخاذ بدائل وقرارات ،ت�سهم فـي تعزيز كفاءاتهم و�إثباتها.
نقدم الدعم والت�شجيع دائ ًما  ،وخا�صة �إذا كنا فـي موقع م�س�ؤول.
نقدم التغذية الراجعة التي تريح الآخرين فـي حال �أداء مهمة ما ،ولنتيح لهم معرفة كفاءاتهم.
نحتفل بالنجاح  ،ك�شعور م�ساعد على التحفـيز للإ�ستمرارية.
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 -1النزاع:
�-1أ� -أ�سبابه:
ً
فـي تعريفنا للنزاع فـي الف�صل الأول ،ذكرنا �أنه ظاهرة دينامية ،تبد�أ حني ي�شعر �شخ�ص ما �أو جماعة �أو �أمة ذهنيا ب�أن
طرف ًا ما يهدد �إر�ضاء حاجات خا�صة �أو م�صالح معينة .وبنا ًء عليه �سنحاول �أن نذكر الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل النزاع  ،بد ًءا
من النزاعات الأولية للطفل مع الآخرين فـي املدر�سة والبيت وال�شارع  ،و�صو ًال �إىل دائرة النزاع على م�ستويات متعددة .
و�سنحاول ان تكون �شاملة لنلم بالطرق التي ت�سهل لنا �إما حل النزاع �أو حتويل م�ساره  ،وباملجمل �إىل �إدراة النزاع بطريقة
العنفـية.

من الأمثلة امل�أخودة من عدة ق�ص�ص� ،سردها �أطفال مل�شاكل حدثت معهم  ،وفـي اماكن خمتلفة  ،مت
ا�ستخال�ص الأ�سباب التالية حلدوث النزاع:
 الرغبة فـي الغر�ض ذاته. اختالف فـي الر�أي ،فـي الذوق وامل�صلحة ،وما �إىل ذلك. �ضربة من دون ق�صد الأذية. م�س�ؤولية �أحدهم عن ف�شل لعبة جماعية. الغ�ش فـي اللعبة. اتهام باطل. ا�ستخدام غر�ض �شخ�صي دون طلب الإذن �أو �سرقته. �سخرية جماعية �أو فردية. منيمة. حكم م�سبق. ابتزاز وتهديد. عدم الوفاء بالوعد. تهريج. عدم احرتام. �سوء فهم .�إن ما ذكر �أعاله م�ستخل�ص ،كما قلنا ،من وقائع  ،حتدث يوم ًيا مع كل منا ،وفـي حميطنا ن�سمع و نرى و قلما نحلل
الأ�سباب ،ونقدم حل ًوال مر�ضية للطرفـني.
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 -1ب -م�ستويات النزاع:
ولفهم امل�ستويات التي حتدث عندها النزاعات ب�شكل علمي  ،وما �إذا كان النزاع ي�شكل خط ًرا �أم هو �صراع غري �ضروري
فلنت�أمل ونحلل هذه الدائرة:

فـي قراءتنا لهذه الدائرة  ،يجب �أن نركز على فكرة ت�صنيف النزاعات  ،بني نزاع غري �ضروري الي�ؤدي �إىل �صراع حقيقي،
وبني نزاع حقيقي ي�ؤدي �إىل �صراع  ،قد ينتج عنه خ�سائر كثرية ،من املمكن �أن يحل بعد فرتة.
فـي الق�سم العلوي من الدائرة تقع النزاعات غري ال�ضرورية وهي تتعلق ب:
 vاملعلومات :حتدث عندما يكون هناك نق�ص فـي املعلومات �أو تف�سري خاطئ لها خالل التوا�صل الذي تتم فـيه عمليات
تعلمية .نقل �أو تف�سري معلومة ما من �شخ�ص �إىل �آخر �أو �أ�شخا�ص عدّة ،ويكون النزاع حقيقي ًا فـي بع�ض الأحيان ب�سبب عدم
�إن�سجام الإجراءات امل�ستخدمة جلمع املعلومات.
 vالعالقات :امل�شاعر ال�سلبية جتاه الآخرين تنتج عاد ًة عن �أحكام م�سبقة مكونة لدينا جتاه االخر  ،ويرتبط تكوين امل�شاعر
ال�سلبية بال�ضعف فـي الإت�صال الناجت عن احلواجز الكثرية التي يبنيها الفرد فـي حياته .فاختالف القيم واملعتقدات
والإيديولوجيات بني النا�س كفـيل بتدعيم احلواجز ،التي ت�صنف كل فرد فـي خانة ال يخرج منها ب�سهولة� ،إال �إذا اعتمد
التوا�صل الالعنفـي فـي �سلوكاته اليومية.
 vالقيم :فـي م�ستوى الإختالف بني القيم ،الندخل �أبدًا فـي دائرة ال�صراع احلقيقي .لكل فرد �سلم قيم خمتلف عن الآخر،
وهذا لي�س بال�ضرورة نزاع ًا� ،إال فـي حال فر�ض طرف ما قيمه اخلا�صة به على طرف �آخر ال ي�ؤمن بها ،هنا يقع الظلم .
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�صراعا حقيق ًيا عندما يقع حتت خانة امل�صالح ،النف�سية
�أما فـيما يتع ّلق بالق�سم ال�سفلي من الدائرة ،فالنزاع يعترب
ً
الإجرائية �أواملادية .على هذا امل�ستوى ي�شتد التناف�س ،ويحتدم ال�صراع حني ي�ؤمن �أحد الأطراف �أنه لكي ي�شبع حاجاته
ف�إن على الأطراف الأخرى ان تخ�سر .ومثال على نزاع امل�صالح ،ق�ضايا مادية "املال وامل�صادر وغريها" ،وق�ضايا �إجرائية
مثل "الطريقة التي يجب �إتباعها حلل النزاع" ،وق�ضايا معنوية/نف�سية "العدالة – الإحرتام".
فـي نزاع البنية يحدث ب�سبب النماذج اجلائرة للعالقات الب�شرية ،وهذه النماذج ت�شكل عاد ًة من قبل قوى خارجية،
تفر�ض على �أطراف النزاع" حتديد الأدوار ب�شكل ع�شوائي تع�سفـي" ،وك�أمثلة لذلك "قلة امل�صادر الطبيعية ،امل�ساحة
اجلغرافـية  ،البناء التنظيمي" ،..كل هذه الق�ضايا تعزز نزاعات من هذا النوع.
ما يهمنا من هذه الدائرة لي�س فقط حتديد املجال �أو امل�ستوى الذي يقع عنده النزاع بل امل�ضي �أكرث نحو حتليل الأ�سباب
التي �أدت �إىل النزاع  .وحتليل الأ�سباب هو املدخل الأ�سا�سي للحل ،فاخلط�أ الأول الذي نقع فـيه عند مواجهتنا امل�شاكل
اليومية  ،هو التعاطي مع النتائج ،دون معرفة الأ�سباب.
واملثال هنا من الواقع " :حني ن�شعر ب�أمل فـي الر�أ�س  ،يتبادر �إىل ذهننا فو ًرا �أن نتناول حبة دواء ( بنادول)  ،دون �أن نفكر
�أن وجع الر�أ�س هو نتيجة ولي�س �سب ًبا .كيف نعطي احلل للنتيجة دون معرفة الأ�سباب؟"
-1ج  -النتائج:
�أدرجنا قبل قليل الأ�سباب  ،وحاولنا �أن ي�شمل العر�ض كل اجلوانب � ،أما الآن ف�سنعر�ض النتائج الناجمة عن النزاع،
فالنزاع ي�ؤثر علينا فـي �أربعة �أبعاد:
• على ال�صعيد ال�شخ�صي.
• على �صعيد العالقات.
• على �صعيد ال ِبنية.
• على �صعيد الثقافة.

والنتائج هنا تفر�ض علينا �س�ؤالني �أ�سا�س ّيني:
 - 1ما هو التّغيري الذي يح�صل نتيجة النزاع؟
 -2ما هو التغيري الذي نريد؟

• على ال�صعيد ال�شخ�صي:
 النزاع ي�ؤثر علينا ج�سد ًيا عاطفـ ًيا فكر ًيا روح ًيا ،فهو ي�ؤثر على طريقة �إدراكنا الأمور ثقتنا ب�أنف�سنا معتقداتنا بطريقة�إيجابية �أو �سلبية.
 هدفنا من خالل حتويل النزاع  :تخفـيف ت�أثريات املجتمع ال�سلبية على الفرد وتعزيز قدرته ج�سد ًيا وعاطفـ ًيا وفكر ًياوروح ًيا.
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• على �صعيد العالقات:
 ي�ؤثر النزاع على العالقة البني� -شخ�صية مع الآخرين ،وطريقة توا�صلنا وتعاملنا معهم. نهدف من خالل حتويل النزاع �إىل تعزيز قدرات الأفراد التوا�صلية ،و�إيجاد بيئة �آمنة للتعامل مع الآخرين.• على �صعيد البنية:
 ي�سعى النزاع �إىل التغيري فـي املجتمع وفـي ال�سيا�سات وفـي البنى االقت�صادية. نهدف من خالل حتويل النزاع �إىل فهم البنى االجتماعية وحتديد عالقتها بالعنف وم�صادر النزاعفـيها ،وتوفـري الظروف االجتماعية ال�سلمية ،وحتقيق احلاجات الأ�سا�سية للإن�سان.
• على ال�صعيد الثقافـي
 يهدف النزاع �إىل الت�أثري على الهوية ،املعتقد. ن�سعى من خالل حتويل النزاع �إىل فهم البنى الثقافـية ،وحتديد عالقتها بالعنف وال�صراعات .وبناءثقافة ال�سلم.

�-2إدارة النزاع:
�-2أ  -حلول ممكنة للنزاع:
الن�ستطيع حل النزاعات  ،وبالتايل �صنع ال�سالم � ،إال �إذا ّمت التعرف �إىل الأ�سباب اجلذر ّية للنزاعات والتعامل معها .
ولطرح حلول ممكنة ال بد لنا �أن نعر�ض املكونات التي حترك كل طرف نحو االخر ب�شكل عدائي  ،ليحتدم النزاع ومن
مكونات النزاع:
-

				
املعتقدات
				
القيم
				
امل�شاعر
				
الثقافة
				
املعلومات
		
الدور الإجتماعي  /التجارب
				
احلاجات.

 املعتقدات القيم امل�شاعر الثقافة املعلومات. الدور الإجتماعي /التجارب -احلاجات.

كما نرى �أعاله �أن كل طرف من طرفـي النزاع يحمل املكونات ذاتها ،قد تعمدنا �أن نربز هذا الت�شابه لتو�ضيح �أن النزاع
يحتدم حني يفكر �إثنان فـي نف�س الوقت بنف�س الفكرة حلل امل�شكلة الواقعة بينهما  ،ذلك �أن للت�شابه وجهان ،والنا�س الترى
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�سوى اجلانب اخلالفـي منه .بينما ن�ستطيع ان ن�ستثمر فـي اجلانب التوافقي لإيجاد احلل.

�أما بالن�سبة للحلول املمكنة فهناك خم�سة ردود فعل على �أي نزاع:

 -1التناف�س ( ( competitionحيث يكون هناك �إ�صرار وت�أكيد على احلق املزعوم  ،وي�سعى �أحد الطرفـني �إىل حتقيق
مكا�سب الهتماماته على ح�ساب اهتمامات الطرف الآخر ،وهو منوذج يت�سم بالقوة ،حيث ي�ستخدم �أحد الطرفـني كل
�أنواع القوة ،التي تبدو منا�سبة له لكي يك�سب التناف�س ،والوقوف بقوة �إىل جانب حقه � ،أو بب�ساطة �أي حماولة للربح.
 -2التنازل (  ( acceptanceهو القبول بالأمر الواقع الذي �أنت فـيه مغلوب .وهو رد فعل على النقي�ض من رد الفعل
التناف�سي ،وهو يت�سم بعدم الإ�صرار ،ويتجاهل الأفراد اهتماماتهم لإر�ضاء اهتمامات الآخرين ،مبعنى الت�ضحية
بالنف�س من �أجل الغري.
 -3التجنب (  ( avoidanceهو رد فعل ،اليت�سم بالإ�صرار على احلق �أو حتى بالتعاون  ،والأطراف ال ي�سعون فـي هذه
احلالة لتحقيق اهتماماتهم فو ًرا ،واليعرتفون بوجود النزاع ،وهو ي�أخذ �شكل التجنب الدبلوما�سي للق�ضية ،وت�أجيلها
حلني توفر وقت �أف�ضل� ،أو بب�ساطة الإن�سحاب من و�ضعية التهديد.
 -4التعاون (  (cooperationوهو خليط من الإ�صرار على احلق والتعاون  ،وهو على النقي�ض من التجنب .ويت�ضمن
التعاون حماولة العمل مع الطرف الآخر لإيجاد حل ما ،ير�ضي اهتمامات كال الطرفـني .وهو يعني الإجتهاد والكد
فـي الق�ضية لتحديد االهتمامات الرئي�سية لكال الطرفـني و�إيجاد البديل الذي ير�ضي الطرفـني.
 -5احلل الو�سط ( (compromiseهو الإ�صرار على احلق والتعاون ،املق�صود هنا �إيجاد حل نفعي ير�ضي ب�شكل
جزئي طرفـي النزاع .مبعنى �أن احلل الو�سط يقع فـي امل�سافة بني احلل التناف�سي واملجاملة ،وهو يعني جتزيء
اخلالفات� ،أو تبادل القيام بالتنازالت ا�ستعداد ًا للتهيئة للحل �أو البحث عن �أر�ضية م�شرتكة.

تعاون

مناف�سة

ربح  -ربح

ربح  -خ�سارة

تنازل

جتنب

خ�سارة  -ربح

خ�سارة  -خ�سارة

يت�ضح من خالل الر�سم �أن جتنب امل�شكلة ي�ؤدي �إىل خ�سارة حلاجاتك وحاجات الآخرين .
وميثل �أ�سلوب التنازل خ�سارة لك وحتقيق ربح �أعلى للطرف الآخر.
ويحقق �أ�سلوب احلل الو�سط حوايل ال %50لكل من الأطراف .
�أ�سلوب التناف�س ميثل �أحد �أمرين �،إما ربح كامل لك وخ�سارة كاملة للطرف الآخر �أو بالعك�س .
�أما �أ�سلوب التعاون فـيعني حتقيق �أعلى قيمة من الو�صول حلاجاتك وحاجات الطرف الآخر.
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-2ب -حتويل النزاع والتوا�صل الالعنفـي:
َ
منذ والد ِتنا َ
َ
نتعامل مع الآخر على �أنه "�صائب �أو خمطئ" ،وفـي
ن�ش�أْنا على التناف�س
واحلكم على الآخر والطلب ،و�أن َ
ِ
َ
طباعنا َ
وكالمنا َت ُعيقُ
ُوج ُد �سو َء التفاهم م َع الآخرين ،وندخل بالتايل فـي
وطرق تفكرينا ِ
التوا�صل ،وت ِ
�أح�سن الأحوال ف�إنّ َ
نزاعات ال �ضرور َة لها.
ٍ
ُ
ُ
التوا�صل الالعنف ّـي هو لغة حياة ،طريق ٌة توا�صل ت�ؤدي �إىل العطاء من القلب.
ويبقى ال�صراع بني القلب والر�أ�س� " :أعرف �أنني يجب �أن �أ�ساحمه و �أريد م�ساحمته  ،لأنني ال �أ�ستطيع حت ّمل هذا ال�شيء،
لكنني ال �أقدر "..
يكمن مفتاح تفعيل امل�صاحلة فـي معرفة ؛ �أنها بحد ذاتها عملية حت ّمل  ،وعملية التح ّمل هذه ترتبط باللحظة الراهنة
(هنا واالن) ،وهذا من م�س�ؤولية القلب ،حيث يهتم مبا يكون الآن  .والقلب مركز العواطف ،بينما يهتم العقل مبا يجب
�أن يكون ،فهو مركز القيم وال�ضمري ،لذلك نرى �أن اجلمهور املتف ّرج يجهل هذا ال�صراع القائم بني العقل والقلب ،وهم
يغ ّذون ال�صراع .ويتجاوب الو�سطاء عن ح�سن ن ّية مع ر�سالة الر�أ�س متجاهلني امل�شاعر التي تبقى كما هي فـي حال فر�ض
حل للنزاع عقالين.
يعطي القلب قوة دافعة ،و يعطي العقل القوة الرادعة  ،وحل�صول امل�صاحلة احلقيقية علينا �إيجاد توازن بني العقل والقلب،
بني القوة الرادعة والقوة الدافعة.

 -2ت -دائرة امل�صاحلة:

تبد�أ دائرة امل�صاحلة بالعالقة املفتوحة
وت�سري على ال�شكل التايل:

 -1العالقة املفتوحة :نعترب �أن كل توا�صل
مع الآخ��ر هو تفاعل يت�ضمن م�شاركة وتلقي
معلومات عن الذات ،ولو كان خال ًيا من القلق،
لكنه يحمل معه وعودًا وتوقعات من كل طرف من طرفـي التوا�صل .ال يطلب الفرد من الآخر �أثناء �أي عملية توا�صل �أو
عالقة (ر�سمية �أو غري ر�سمية) �ضمانات لتحقيق ما يتوقع من م�شاعر �أو تقييم(تغذية راجعة) جتاه ذاته ،لذا يطلق على
هذه العالقة املفتوحة ت�سمية مغامرة ،تتحول �إىل خماطرة �إذا مل تكن نتيجتها مر�ضية �أو مطابقة للتوقعات امل�سبقة� .إن
املغامرة هذه (�أو حتى املخاطرة) ،هي مفتاح لعالقات �سليمة ،ونتيجتها الإيجابية فـي حال حتققت التوقعات ،تنعك�س
ثقة �أكرب لدى الأفراد.
ً
 -2الأذية :فـي نقطة ما من كل العالقات حني ال تتحقق التوقعات  ،ما يجعل املخاطرة تنتج الأذ ّية بدال من احل�صيلة
اجل ّيدة واملزيد من الثقة.
 -3االن�سحاب :الإن�سحاب يتلو الأذ ّية ،ين�سحب النا�س �أحيان ًا ج�سد ّي ًا ،يديرون ظهورهم و يغادرون ،يتحا�شى بع�ضهم
البع�ض الآخر .حتى عندما يكون الإن�سحاب غري ج�سدي ،يحدث دائم ًا الإن�سحاب العاطفـي ،فـينكم�ش الأ�شخا�ص على
�أنف�سهم ملعاينة الو�ضع .قد يكون الإن�سحاب لثوان عدة ،لكنه ي�شكل �إجابة �صح ّية و�ضرور ّية على الأذ ّية� .إن فعل البقاء على
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قيد احلياة ،يجعل كل �شخ�ص �سليم يبتعد عن و�ضع ي�سبب له الأذ ّية من �أجل حتديد اخلطوات الالحقة.
ما يح�صل فـي هذه املرحلة ي�شكل ت�أرجح ًا فـي النتيجة  .بعد فرتة من الإن�سحاب ،يحاول النا�س غالب ًا م�صاحلة "الر�أ�س".
وتكون حماولة للعودة �إىل العالقة املفتوحة ،حتى اليراودهم ال�شعور بالإن�سحاب والإبتعاد عن النزاع ،وبفعل �ضغط
الو�سطاء ذوي النية احل�سنة ،ومن خالل عمل الر�أ�س ،يرغمون انف�سهم على امل�صاحلة  ،فـيقولون كلمات "م�صاحلة"
نابعة من الر�أ�س ،ما ير�ضي "ال�صواب" ح�سب تفكري الر�أ�س فقط .لكن العالقة التي يعودون �إليها تكون غري مفتوحة هنا.
لإن �إرادة املخاطرة فـي الو�صول �إىل حل قد و ّلت ،وحل حم ّلها احلذر وامل�سافة  ،والنتيجة هنا ،جمود فـي العالقة .و�إذا
وجد ال�ضحك ،فـيكون �صادر ًا عن الر�أ�س واحلنجرة ولي�س من الأعماق بالقرب من القلب.

�إن �أ�سو�أ ما فـي الأمر هو �أن ت�صبح امل�صاحلة �صعبة.

 -4الوعي الذاتي :الوعي الذاتي �ضروري لتخطي الإن�سحاب  .امل�ستوى الأول هو الوعي  ،وقبول عواطفنا ،بالإعرتاف
للذات� ".أنا غا�ضب � ،أنا جمروح� ،أنا حائر" ،فتبد�أ عملية تخطي الإن�سحاب .القدرة على ت�سمية م�شاعرنا للآخرين ،حتى
دون ا�ستئذان الذات ،تعطي نتيجة �أف�ضل .والنا�س الأكرث عر�ض ًة للإلت�صاق بهذه املرحلة (�أي الإن�سحاب) ،وهم الذين
ي�صرون على�" :أنا ل�ست غا�ض ًبا� ،أنا قلق فقط".
امل�ستوى الثاين للوعي الذاتي هو فـي �أن قابلية الإجنراح الأعمق قد تنبع من النزاعات امل�ؤملة  .حتت ال�سطح ،وعند كل
مواجهة م�ؤذية ،تقبع ذكريات الأذية القدمية .عندما يثبت �شخ�ص معني �أو حدث راهن �أن لديه القدرة على �إثارة م�شاعر
عميقة من الإ�ساءة �أو العجز ي�صبح الدخول مطلوب ًا.
ً
قد نحارب �أقرب النا�س �إلينا  .امل�شاعر احلقيقية تنبع غالبا من �صدمة ما ح�صلت فـي زمن م�ضى.
عند هذا امل�ستوى من الوعي الذاتي ،تتطلب الأذ ّية جهد ًا لإ�سرتجاع بع�ض الق�ص�ص امل�ؤملة ،اجلروح القدمية ،لتفاديها.
وهنا البد من حتديد الطريقة التي تخل�صنا من امل�شاعر ال�سلبية الناجتة عن تذكرنا للق�ص�ص امل�ؤملة ،وهي �أن نكرر �سردًا
الق�صة �أو الذكرى امل�ؤملة على م�سامع �أحد املقربني ،على ان ي�سمعنا بتج ّرد ،ويقدّم الدعم املعنوي لنا .يكفـي ذلك ال�سرد
املكرر ،مع الت�شديد على ذكر امل�شاعر وت�سميتها ،حتى ت�صبح الق�صة مملة ،ويثمل الفرد من تكرارها لدرجة فقدان
�أثر املا�ضي عليه فـي احلا�ضر ،لأن ال�صدمة التي يجب �أن يعتاد عليها �أثناء ال�سرد هي التي متنع �سيطرة املا�ضي على
احلا�ضر.
امل�ستوى الثالث من الوعي يتعلق بالتفاعل الداخلي لكل �شخ�ص ومدى القوة اخلا�صة له� ،أي �أننا بتفاعلنا الداخلي ن�ؤثر
على الطرف الآخر فـي النزاع ،وهذا ُي�شعر �أحد الأطراف بالقوة والآخر بالعجز.
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الوعي الذاتي ي�ستلزم الإعرتاف بت�أثري فعلنا على الطرف الآخر.

 -5الإلتزام الداخلي بامل�صاحلة :هو غالب ًا فعل الر�أ�س ،خيار واع يق�ضي ب�أن "�أبذل جمهودًا لكي �أت�صالح" .هذا
اخليار الداخلي �صعب ،قد يتطلب وقت ًا لكي يتحقق� ،إ ّنه خيار ي�ستوجب الدخول جمدد ًا فـي املخاطرة ،وي�ستحق التفكري
ملي ًا  :ما هي املخاطرة؟ هل �أنا على ا�ستعداد لأن �أخو�ضها لكي �أجد التعوي�ض؟
 -6فعل املخاطرة :عندما يتخذ القرار الداخلي ،ت�صبح فر�ص املخاطرة متوافرة ،ومن ال�ضروري �إختيار خماطرة
ي�ستطيع القائم بها حت ّمل رف�ض الآخر لها.
�إن الرف�ض من قبل الطرف الآخر �أمر حمتمل ،ومعرفة كون امل�صاحلة عملية متكاملة ،و�أن بع�ض الأ�شخا�ص يتحركون عرب
الدائرة ب�شكل �أ�سرع من الآخرين ،كلها ت�ساعد املرء على الت�أقلم مع الرف�ض.
و�إذا ما ا�ستطاع كل طرف تقدير فكرة الإختالف من حيث ال�سرعة فـي الإنتقال من مرحلة �إىل مرحلة  ،و�سمح كل منهم
للآخر بالإنتقال بح�سب �سرعته فـي تخطي املراحل ،ف�إن �أي نزاع م�ستقبلي يواجههم� ،سيكون �أقل تهديداً ،و�سي�أتي �شبه
مفكك.
�إن ال�شفاء احلقيقي من النزاع يتطلب وحدة الر�أ�س والقلب .فالر�أ�س يحدد الأهداف ،وي�ضع الأ�شياء على امل�سار ال�صحيح.
�أما القلب فـيزود العواطف مب�ضمون �إيجابي .وفـي حال توافرت الفر�صة �سيتقارب االثنان نحو هدف واحد.

دائـــرة امل�صـــاحلـــة
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الأذ ّية

العالقة املفتوحة

فعل املخاطرة

الإن�سحاب
الإلتزام الداخلي
		
(ج�سدي-عاطفـي)
امل�صاحلة
			
الوعي الذاتي
			
م�شاعر -قابلية الإجنراح الأعمق
		

 -2ث -ي�ساعد التوا�صل الالعنفـي على :
حتويل لغة احلكم واالنتقاد �إىل فهم وتوا�صل ف ّعال مع الآخر.
•
التخ ّل�ص من �أمناط التفكري التي تو�صل الآخر �إىل الغ�ضب والك�آبة.
•
حل النزاعات بطريقة �سلمية.
•
تطوير العالقات البين�شخ�صية على �أ�سا�س االحرتام املتبادل والتعاون.
•
-2ج  -التوا�صل الالعنفـي ق�سمان:
التعبري ب�صدق
•
اال�ستقبال برحابة
•
-2ح -عملية التوا�صل الالعنفـي هي:
م�شاهدة

م�شاعر

حاجات

طلب


 امل�شاهدة :وهي مالحظتنا للأمور خالل تعر�ضنا ملوقف �أو حدث ما ،وخاللها:
ن�ص ُّب اهتما ُمنا فـي عا ِمل �إ�صدار الأحكام على "ال�شخ�ص" ولي�س على "الفعل".
•
َي َ
•		 ن�ص ّنف النا�س ون�صدار احلكم عليهم ما ي�ؤدّي اىل تزايد ال ُعنف.
ُ
أ�شكال �إ�صدا ِر االحكام.
ن�ستخدم
•
املقارنات ،وهي �شك ٌل من � ِ

ن�ص ُح بعد ِم تقييم ّ
ال�شخ�ص املقابل
كي ُت�شاهدَ
ٍ
بطريقة ُ
العنفـ ّي ٍة َي َ

31

دليــــل «ال�شبــاب وثقـافــة ال�ســـالم»
 التعبري عن امل�شاعر:
• املفتاح الأ�سا�سي للتعبري عن امل�شاعر :كيف �أ�صف ما �أ�شعر به حول ما �شاهدت.
• غالب ًا ما تكون م�شاعرنا �أكرب من كلماتنا.
• �إن التعبري ع ّما يزعجنا ي�ساعدنا فـي حل النزاعات.
• علينا �أن من ّيز بني ما ن�شعر به ،وما نظن ب�أن الآخرين يتفاعلون معنا �أو يت�ص ّرفون جُتاهنا.
• مثال:
• �أ�شعر �أ ّنك ال حت ّبني.
ري مرغوبٍ فـيه فـي هذا املكان.
• �أ�شعر �أنني عن�ص ٌر غ ُ
• �أنا �سعيد جداً لأنك �أتيتَ على املوعد.
• �أ�شعر �أنك مت ّيز بني ّ
املوظفـني.
 التعبري عن احلاجات:
• �إن ت�شخي�صنا ،وتقييمنا وحكمنا على الآخر لي�ست �إال تعبري عن حاجاتنا.
ّ
• [�أنت ال تفهمني �أبداً]�[ ،أنت تت�أخر دائماً فـي املدر�سة� ،أنت حتب املدر�سة �أكرث منا]
• عندما نعبرّ عن حاجاتنا بطريقة غري مبا�شرة �أي من خالل تقييمنا للآخرين ،ف�إننا ننتقدهم ون�ضعهم فـي موقع
الدّفاع عن النف�س.
• �إذا عبرّ نا عن حاجاتنا ،بدل �أن نق ّيم الآخرين ،تكون لدينا فر�صة �أكرب لتحقيق ما نريد.
• مثال :
ريا عندما �أتيت مت�أخ ًرا.
• انزعجت كث ً
• تزعجني "التمتمة" خالل االجتماع.
• ملاذا جتل�س وحيدًا.
• �أريدك �أن تفهمني.
• (الزم نتع ّرف ع بع�ض �أكرث)
• (يا ريت ّ
بتبطل تنق)
مق�صر عن ال�شغل هاليومني؟)
• (م�ش مالحظ �إنك ّ
 الطلب:
كي تزيد من فر�صة حتقيق طلباتك ُين�صح ب�أن:
• ت�صوغ طل َب َك بطريقة �إيجاب ّية.
ت�ستخدم لغ ًة وا�ضحة.
•
َ
• تعبرّ ع ّما تريد ،ال عن ما ال تريد� ،أو عن ما ت�شعر.
• ت�س�أل بعدما تطلب ،لتت�أكد من فهم طلبك.
• تعبرّ عن تقديرك عندما يتجاوب الآخر مع ما تطلب.
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-2خ -حتليل اخلطوات:
�أين نك�سر دائرة العنف؟
				

م�شاهدة

			

			
م�شاعر

			

حاجات

طلب

بعد فرتة امل�شاهدة والتي حتدث عند �أي موقف مواجهة نتعر�ض لها ،تتكون امل�شاعر بداخلنا .فـي هذه اللحظات  ،بني
امل�شاهدة وامل�شاعر ،علينا طرح ال�س�ؤال على �أنف�سنا ،ما الذي جعلنا ن�شعر بذلك؟ ما ال�سبب؟ هنا علينا �أن ننتقل �إىل
املرحلة التي تليها (احلاجات) ،ونف�صل ،بني م�شاعرنا الداخلية وحاجاتنا .على الرغم من اللحظات الق�صرية جد ًا
هنا� ،إال �أن �أهمية هذه اللحظات تدفعنا �إىل التغيري ،ويكون على م�ستوى �أعمق �إذا ما حتملنا امل�شاعر امل�ؤذية (كما ورد
فـي دائرة امل�صاحلة �ساب ًقا) ،ويكون القبول بعيد ًا عن الإنفعال ال�سريع �أو ًال ،و�أبعد عن ال�سماح الذي يف�سر ك�ضعف �أو
جنب .تتطلب املواجهة ف�صل امل�شاعر عن احلاجات ،وعند قدرتنا على حتديد حاجاتنا من الطرف الآخر ،علينا التمر�س
بطريقة الطلب ،والتي ت�صاغ بلغة الأنا ،بعيدً ا عن لغة الإتهام وكيل ال�شتائم للآخرين.
 -2د -االفرتا�ضات الأ�سا�سية للتوا�صل:
• كل �إن�سان ي�ستحق االحرتام.
• املواقف واملهارات �أ�سا�سية فـي حتويل النزاعات.
• ي�سعى معظم النا�س لكي يكونوا �إيجابيني ،وهم قادرون على تع ّلم املهارات التي ت�ساعدهم على التعاطي ب�إيجابية مع
النزاعات.
• معظم النا�س م�ستعدون للتفاو�ض بعقالنية� ،إذا �أح�سوا �أنهم
م�سموعون وحمرتمون.
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-2ذ -مقارنة:
ال�س�ؤال املفتاح

حل النزاعات
كيف ننهي �شيئ ًا غري مرغوب فـيه؟

حتويل النزاعات
كيف ننهي �شيئ ًا هدّام ًا ونبني �شيئ ًا مرغوب ًا فـيه؟

يركز على

املحتوى �أو امل�شكلة

العالقة

الغاية

الو�صول �إىل اتفاق وحل للم�شكلة
القائمة التي �أدّت �إىل الأزمة.

االرتقاء �إىل حل م�ستدامّ ،
يتخطى �أبعاد امل�شكلة
ّ
الظاهرة.

-2ر� -أ�س�س عامة فـي التوا�صل الالعنفـي:
• احلوار البنّاء :ي�شمل احلوار البناء على حركتني تبدوان ظاهر ًيا
متناق�ضتني� :إثبات الذات ودعم االخر.فـي هذه احلالة يثبت ال�شخ�ص
حاجاته واهتماماته ،وفـي الوقت عينه يدعم حاجات الآخر واهتماماته.
يكمن التحدي فـي فعل احلركتني مع ًا ،لأنهما تعمالن باجلذب والدفع.
لدى العديد من الأ�شخا�ص املهارة فـي �إح��دى احلركات ،و�أقل ّية هم
الذين يربعون بالإثنتني مع ًا� .إن جمعهما ف ّعال وب ّناء جد ًا .ومع التمرين
ي�ستطيع كل �شخ�ص �أن يتعلم جمع احلركتني م ًعا.
• احل�ضور الفعلي :الإ�صغاء للكثري من النا�س يعني �إقحام عبارة "هذا يذكرين ب ،"..هذا دليل على غياب ال�شخ�ص
امل�صغي كلي ًا عن ال�سمع ،حيث �أن احل�ضور الفعلي يتطلب من كل طرف �أن يدع كل �أفكاره و�آرائه وجتاربه ال�سابقة جانب ًا،
لأنها املانع للإ�صغاء ،وال يح�صل توا�صل �إال باحل�ضور الفعلي �أمام الطرف الآخر ،و�إعطائه الإهتمام الكلي .احل�ضور هنا
إلتزاما.
هو النموذج ال�سليم لنكران الذات ،والذي يتطلب وقتًا و� ً
• مهارات الدعم :تتمثل فـي جذب الإ�ستماع و�إعادة ال�صياغة ،حيث تعك�س فـي الكلمات اخلا�صة بامل�صغي جوهر ما
قاله املتحدث� ،إنها من �أف�ضل مهارات الإ�ستماع ،لأنها تعرب عن التزام ال�شخ�ص التفهم .ومن ال�ضروري حماولة �إيجاد
كلمات غري التي ا�ستخدمها املتحدث ،لأن �إعادة الكلمات نف�سها يوحي ب�أنه جمرد تكرار ب�سيط دون �إ�صغاء.
• لغة الأنا :هي طريقة وا�ضحة ومطمئنة للرتكيز على ال��ذات ولي�س على الآخ��ر� .إنها تعرب عن ت�أثري الو�ضع على
العواطف اخلا�صة وعلى الأداء .تكمن �أهمية هذه الطريقة فـي �أن جتعل كل طرف يت�شجع على احلديث ،فا�ستخدامها
يجرب كل طرف على:
حت ّمل م�س�ؤولية م�شاعره
	جتنب لوم او �إتهام الآخر.التخفـيف من الدفاع والتقليل من النزاع.
التعبري عن امل�شاعر ب�شكل قوي يحافظ على العالقة .
الت�صريح عن الأهداف والرغبات ب�شكل وا�ضح.
-
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 -3خال�صة:
التجاوب مع التغيرّ ات االجتماعية والتعامل معها والتف ّكر على �أنها ف َر�ص ،تُ�ساعد
على �إيجاد تغيرُّ ب ّناء من �ش�أنه �أن ُي�ساعد على تقليل العنف وزيادة العدالة خالل
التفاعل االجتماعي ،كما ي�ساعد على التجاوب ب�شكل �إيجابي مع امل�شاكل الناجتة
عن العالقات الإن�سانية .لذا �أود �أن �أنهي هذا الف�صل بخال�صة عملية تفـيد كل
متتبع لل�سالم ،على ال�شكل التايل:
• �إن ما يقوم به الآخرون ميكن �أن يكون املح ّرك ملا ن�شعر به ،ولي�س امل�س ّبب له.
• علينا �أن من ّيزَ بني العطاء من القلب وبني العطاء النابع من الإح�سا�س بالذنب.
• علينا �أن َ
نربط بني م�شاعرنا وحاجاتنا.
• حاجات النا�س مت�شابهة
• معظم ت�صرفاتنا تنبع من حاجاتنا.
• النزاع طبيعي فـي العالقات الإن�سانية.
• النزاع هو حم ّرك التغيري.
• النزاع موجود با�ستمرار ب�سبب الطبيعة الديناميكية للعالقات والتفاعالت
االجتماعية.
• النزاع هو فر�صة للإبداع.
حتى لو كانت بع�ض الأفكار قد تكررت فـي تناولنا للموا�ضيع فـي الدليل� ،إال �أن
الفكرة الأهم تكمن فـي �أن نتبنى املوقف الذي نريد �أن ن�صل �إليه ،ومن املهم جدً ا
�أن ن�ضع ن�صب �أعيننا �أن التغيري يبد�أ من الداخل ،فداخلنا هو مبتناولنا دائم ًا،
ون�ستطيع الت�صرف به ب�إرادتنا .و�أود �أن �أختم بق�صة رواها مدر�س لغة عربية،
وبح�ضور م�شرف من وزارة الرتبية لتقييم �أدائه فـي التدري�س ،فما كان منه جتاه
تذمر الطالب من �صعوبة اللغة العربية� ،إال �أن ابتكر الفكرة التالية :ر�سم على اللوح
زجاجة (قنينة) عنقها �ض ّيق ،ور�سم بداخلها دجاجة ،و�س�أل الطالب عن كيفـية
�إخراج الدجاجة من الزجاجة ،دون قتلها �أو ك�سر الزجاجة ،فكر الطالب كثري ًا،
وفكر امل�شرف الذي ان�سجم باللغز �أي�ض ًا ،فما كان من �أحد الطالب �إال �أن هتف
قائ ًال" :قل للذي �أدخل الدجاجة �أن يخرجها" .ابت�سم املدر�س و�أجاب" :بال�ضبط
هذا ما �أريده منكم جتاه اللغة �أخرجوا فكرة �أن اللغة �صعبة لأن �أحد ٍا لن ي�ساعدكم
على ذلك" .وهكذا كان �أدا�ؤه رائع ًا �أمام الطالب وامل�شرف .من �أدخل فكرة �أن
التغيري م�س�ألة �صعبة فليخرجها من ر�أ�سه دون م�ساعدة �أحد.

35

دليــــل «ال�شبــاب وثقـافــة ال�ســـالم»

36

متارين:
�أوالً - :تقدير الذات:
مترين رقم � " :1شو ا�سمك":
الهدف :التعارف بني املجموعة ب�شكل عميق  .وتقدير الذات من خالل الإ�سم.
�شرح التمرين :يذكر كل �شخ�ص فـي املجموعة �إ�سمه  ،ويجيب عن عدة �أ�سئلة :
 من اعطاه �إ�سمه؟ ماذا يعني له؟ هل يحب �إ�سمه؟ هل من �أحداث يذكرها ب�سبب �إ�سمه؟هل ي�سبب له الإحراج؟ لو ُخيرّ ماذا ي�سمي نف�سه؟...
نقا�شُ :يفتح باب النقا�ش ،ونبد�أ دائ ًما بو�صف �شعورنا .و�أثناء التعليق من املمكن �أن ن�ستنتج �أن تقدير الذات مرتبط
بنظرتنا لأنف�سنا  ،كما بنظرة الآخرين لنا .الإ�سم هو من الأجزاء املهمة لهويتنا ،و�أول توا�صل مع الآخرين يكون من خالل
الإ�سم .من املمكن �إقرتاح �أن يختار كل �شخ�ص غري را�ض عن ا�سمه �إ�س ًما جديدً ا تتدواله املجموعة �أثناء التدريب ،فتعطيه
تقدي ًرا ويتعزز بذلك اخليار امل�ستقل لكل فرد بعيدً ا عن اهله.
مترين رقم " :2الكعكة".
الهدف  :معرفة مدى الإهتمام بالذات وتقديرها .
�شرح التمرين :ير�سم كل فرد من املجموعة ثالث كعكات  ،على �أن يتقا�سم بالن�سبة املئوية كل كعكة مع طرف من
الأطراف التالية - :الأهل – الأ�صدقاء – امل�س�ؤول فـي العمل �أو املدر�سة او اجلامعة .
نقا�ش :يعرب كل فرد عن م�شاعره .ويربر طريقة تق�سيمه  .وفـي اخلال�صة يذكر ان الكعكة متثل حاجاتنا  ،وعلينا
�إيجاد التوازن مع الآخرين  ،فالت�ضحية قيمة �سلبية تعك�س ال�ضرر على الذات ،وتعيق عملية الإهتمام والتقدير لها .يهمل
الكثريون تقدير ذواتهم على ح�ساب رد اجلميل ،والإح�سا�س بالذنب خا�صة جتاه الأهل.
مترين رقم ": 3الر�سومات الثالث":
الهدف :معرفة نظرتنا �إىل � :أنف�سنا – الآخرين – الطموح.
�شرح التمرين :يطلب من كل فرد �أن ير�سم ثالثة ر�سوم متثل نظرة الفرد �إىل:
الأنا .
الآخرين.
الطموح.
كيف ترى نف�سك (الأنا) من خالل ر�سم؟ كيف ترى الآخرين؟ ما هو طموحك؟
37

دليــــل «ال�شبــاب وثقـافــة ال�ســـالم»
حني الإنتهاء من الر�سم يقف كل فرد �أمام املجموعة لعر�ض ر�سوماته و�شرحها.
ً
ً
من ال�ضروري قول مالحظة قبل بدء العر�ض وهي �إلتزام كل �شخ�ص فـي املجموعة بعدم التعليق ( �سلبا و�إيجابا) �أثناء
عر�ض الر�سومات ،ذلك �أن البع�ض ي�شعر باحلرج �أو الإنزعاج من التعليقات ،من الواجب �إحرتام امل�ساحة اخلا�صة بكل
فرد.
نقا�ش :يعرب كل م�شرتك عن �شعوره  ،ومن ثم يق ّيم التمرين ،فنجد �أن التعريف عن الأنا من �أ�صعب الأمور .ذلك �أن
القليل من النا�س ي�صرح عما فـي داخله �إن وجدت �صورة وا�ضحة لذاته .املالحظة الثانية �أن لدى غالبية الأ�شخا�ص نظرة
�سلبية جتاه الآخرين .فالتجارب ال�سلبية فـي حياتهم تعطيهم العربة  ،وتبقى فـي ذاكرتهم وقتًا طوي ًال .هذا الواقع ،لكننا
ن�أمل فـي �إعطاء التفكري الإيجابي م�ساحة �أكرب ،لأن النظرة الإيجابية �إىل لآخر حت�سن ب�شكل قوي نظرتنا �إىل �أنف�سنا.
مترين رقم  ":4لعبة الأ�سماء":
الهدف :معرفة قيمة الأنا �أو الفرد فـي املجموعة .
�شرح التمرين :يكتب املدرب على اللوح الأ�سماء الأوىل لكل املتدربني  ،ثم يطلب منهم تركيب �أ�سماء جديدة غري مكتوبة
على اللوح وتت�ألف من �أحرف الأ�سماء املوجودة .ميكننا ا�ستخدام كل الأحرف ب�شكل ع�شوائي كي ن�ستنبط �أ�سما ًء جديدة.
نقا�ش :بعد و�صف ال�شعور حول التمرين ،يذكر ب�أن اال�سم ميثل الأنا لكل فرد .هذه الأنا حتتاج �إىل التقدير من الآخرين،
كي تثبت وجودها وتقديرها لذاتها .ي�صبح اال�سم منتج ًا �أكرث ،ومقدّر وف ّعال فـي املجموعة ،وهذا ما نحاول تف�سريه فـي
التمرين عن الأنا الفاعلة واملقدّرة بف�ضل نظرات الآخرين �إليها والتي تعزز نظرتها لنف�سها.

ثانياً - :الثقة والتوا�صل :
مترين رقم ":1الدليل والكفـيف" :
الهدف :بناء الثقة وتعزيز التوا�صل بني �أفراد املجموعة ،مع الرتكيز على احلوا�س خالل عملية التوا�صل.
نق�سم امل�شرتكني �إىل جمموعات تت�ألف من �شخ�صني� .أحدهما يلعب دور الدليل ،والآخر
�شرح التمرينّ :
يلعب دور الكفـيف .فـي املرحلة الأوىل نطلب من الدليل �أن مي�سك الكفـيف بيديه ،وي�صطحبه فـي نزهة فـي
القاعة �أو ال�ساحة ،مع احلر�ص والإهتمام على عدم تعري�ضه للأذى.
وفـي املرحلة الثانية ،نطلب من الأ�شخا�ص تبديل �أدواره��م و�شريكهم ،فالذي لعب دور الدليل فـي املرحلة
الأوىل ،يلعب دور الكفـيف فـي املرحلة الثانية مع �شريك �آخر .والإ�ضافة فـي املرحلة الثانية هي �أن الدليل ير�شد الكفـيف
�إىل الطريق دون مل�سه �أبد ًا ،م�ستخدم ًا الكالم فقط.
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نقا�ش :يعرب كل �شخ�ص عن م�شاعره فـي املرحلتني وخالل لعبهم الدورين .وباخلال�صة جند �أن م�شاعر اخلوف والأمان
ترتبط بالثقة املوجودة بني الطرفـني  .وعليه ف�إن التوا�صل عرب احلوا�س ومب�صداقية يثبت ويعزز الثقة بالنف�س وبالآخر.
يقوي هذا التمرين ،وب�شكل غري مبا�شر تعاطفنا مع فاقدي حا�سة الب�صر .من ال�ضروري فـي هذا التمرين الإلتزام
بالتعليمات حتى يتحقق الهدف بن�سبة �أف�ضل.
مترين رقم ":2القنينة الدائخة":
الهدف  :تعزيز الثقة بالآخرين  ،وال�شعور بالأمان مع املجموعة.
ً
�شرح التمرين :يقف امل�شرتكون على �شكل دائرة ،والأكتاف متال�صقة متاما .يدخل �أحدهم �إىل الدائرة ،ويلعب دور
" القنينة الدائخة" ،ويرتامى عليهم بطريقة عفوية ،دون �أن ي�شعر باخلوف .من املمكن �أن يكون مغم�ض العينني .وعلى
امل�شرتكني �أن مي�سكوا به ويدفعوه من �شخ�ص �إىل �آخر .من املهم جد ًا �إ�شعاره بالأمان كي ينجح التمرين.
نقا�ش :بعد التعبري عن ال�شعور ،يدور النقا�ش حول �أهمية �إعطاء الآخرين الثقة ،لأن الوثوق بهم ُي�شعر الالعب فـي
الو�سط بالأمان .ومن املهم �أن يلتزم اجلميع بقوانني اللعبة للإبتعاد عن الأذى.
�إ�ضافة :من املمكن ،فـي مرحلة متقدمة من التوا�صل بني املجموعة� ،أن تكون "القنينة " فـي مكان مرتفع ،على الطاولة
مثال ،وامل�شرتكون واقفون من حولها.
مترين رقم " : 3الآلة احلا�سبة":
الهدف :تعزيز قيمة التوا�صل مع الرتكيز على جميع احلوا�س خالل عملية الإت�صال بالآخر.
يق�سم امل�شرتكون �إىل جمموعتني ،تقف كل جمموعة على �شكل خط م�ستقيم ،ي�ضع كل �شخ�ص يديه على
�شرح التمرينّ :
ً
كتفـي ال�شخ�ص الواقف �أمامه ،والكل مغم�ض العينني .يعطى لكل �شخ�ص فـي �آخر املجموعة رقما مكو ًنا من ثالثة �أعداد
(�أحاد-ع�شرات -مئات) ،ينقل الرقم من �شخ�ص �إىل �آخر بوا�سطة الرتبيت على الأكتاف ،الكتف الأي�سر ميثل فئة املئات،
الر�أ�س ميثل فئة الع�شرات ،والكتف الأمين لفئة الآحاد .مينع الكالم �أثناء اللعب.
نقا�ش :يعرب كل فرد من املجموعة عن �شعوره ،بعدها جند �أن العديد من الأ�شخا�ص ،يواجهون �صعوبة فـي التوا�صل فـي
حال غياب حا�سة من احلوا�س (الب�صر مث ًال) ،من ال�ضروري كي يحدث الإن�سجام والتناغم فـي املجموعة �إتباع خطوات
التوا�صل ب�شكل دقيق فـي التمرين ،فتلقي الر�سالة يحتاج �إىل الرتكيز ،وبعد ذلك تعمل الذاكرة على حفظ الر�سالة،
ويفكك العقل الرموز ،ومن ثم تنقل �إىل الآخر .حتدث املعوقات فـي التمرين دائ ًما فـي جمال التلقي ،حيث ال ي�صرب
الكثريون على ذلك.
�إ�ضافات :من املمكن �إ�ضافة منزلة الآالف ومتثلها الرقبة ،فـي�صعب التمرين ،مع �إمكانية م�سح الرقم فـي حال اخلط�أ
وذلك بال�ضغط على و�سط الظهر .تنفذ الإ�ضافات فـي حال كانت املجموعة قد قطعت ً
�شوطا مه ًما من الإن�سجام والتوا�صل.
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مترين رقم " :4الكرة فـي الهواء":
الهدف :تعزيز التوا�صل من خ�لال �إع��ط��اء الثقة والتقدير ل��دور كل ف��رد فـي
املجموعة ،وتقوية التناغم والإن�سجام من خالل العمل الفريقي.
�شرح التمرين :ينت�شر �أفراد املجموعة فـي ال�ساحة ب�شكل متفرق ،يبد�أ املدرب
برمي كرة �صغرية فـي الهواء مع العد ( ،)1على �أحد الأفراد �أن مينع �سقوط الكرة
برميها مرة �أخرى مع العد ( ،)2وهكذا ...املطلوب �أن ت�صل املجموعة بالعد �إىل
�أعلى رقم ممكن �شرط �أن ال تقع الكرة على الأر�ض  ،ومينع مل�سها مرتني متتاليتني
من ال�شخ�ص الواحد.
نقا�ش :بعد تعبري �أفراد املجموعة عن �شعورهم ،يناق�شون نتائج التمرين  ،وهنا
تدرك �أهمية التوا�صل مع ا�ستخدام كل احلوا�س و الرتكيز على ال�شعور بالإن�سجام
والأمان ،والثقة بالآخرين.
يحتاج كل فرد فـي التمرين على �أن ي�أخذ دوره فـي اللعبة ويف�سح املجال للآخرين
لأن يلعبوا دوره��م .جند م�شكلة توا�صل مع الذين ميلكون �شعور ًا باملبادرة �أكرث
من الالزم ،وهذا يعيق الآخرين عن �أخذ املجال لإعطاء املجهود الالزم للتوا�صل
والعمل.
مترين رقم " :5ق�صة عن �سوء التوا�صل -الغابة":
الهدف :معرفة �أهمية التوا�صل ملعرفة احلقائق  ،فالت�سرع فـي احلكم على الأ�شخا�ص ي�ؤدي �إىل النزاع.
الق�صة :يحكى �أنّ حيوانات الغابة ،قد جتمهروا �أمام املخبز بعد �سماعهم �إ�شاعة �أن الطحني قد ينفذ ،ما قد ي�سبب
جماعة .وقفت احليوانات جميعها بال�صف منتظمة ،حاول الأرنب جتاوز بع�ض احليوانات متقدم ًا �إىل الأمام ،ف�ضربه
النمر بيده و�أعاده �إىل الوراء ،من جديد حاول التقدم �إىل الأمام ،ف�ضربه الفـيل بخرطومه و�أعاده �إىل اخللف.
تعب جد ًا اليوم ولن �أفتح املخبز � .أعتذر منكم يا �أخوتي"...
بعدها وقف الأرنب �أمام اجلميع و�أعلن�" :أنا ٌ
نقا�ش :ندعو امل�شرتكني جميع ًا �إىل نقا�ش مفتوح  ،من املمكن �أن نطرح بع�ض الأ�سئلة املثرية للنقا�ش :لو كنت مكان الأرنب
ماذا تفعل؟ ولو كنت مكان النمر �أو الفـيل؟ ما ر�أيك بطريقة التوا�صل بينهم؟ ...وهكذا �إىل �أن ي�صل امل�شرتكون �إىل
الإ�ستنتاج املطلوب املتمحور حول �أهمية التعبري عن امل�شاعر واحلاجات ،والتي ت�شكل �أ�س�س التوا�صل الالعنفـي.
مترين رقم " :6ق�صة عن �سوء التوا�صل  -القرد":
الهدف� :إدراك �أهمية التعرف على �إختالف الأولويات لدى كل فرد� ،إن على �صعيد القيم �أو املعتقدات �أو احلاجات.
وذلك لإمتام التوا�صل ب�شكل �إيجابي.
الق�صة� :شاهدت حيوانات الغابة قرد ًا يعلق �سمكة على غ�صن �شجرة.
�س�ألوه" :ملاذا فعلت ذلك ؟"
�أجاب�" :أين �أنقذها من الغرق؟"....
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نقا�ش :يفتح النقا�ش للم�شرتكني حول الق�صة .فعلى الرغم من �أنها جمرد م�شهد �صغري �إ ّال �أنها
تفتح باب النقا�ش ،ال�ستنتاج ما ي�سببه الإختالف فـي حال مل نتعاطى معه ب�شكل �إيجابي ،فعلينا
�أو ًال الإطالع على نقاط الإختالف مع الآخر ،كما علينا البناء على النقاط امل�شرتكة للتوا�صل
الإيحابي معه.

�سم لعمرو".
اخلال�صة من امل�شهد �أن "طعام زيد ٌ

ثالثاً - :حل نزاعات :
مترين رقم " :1الربتقالة"
الهدف� :إدراك �أهمية حتديد احلاجات ،والتعبري عنها بطريقة العنفـية ،مع الف�صل بني امل�شاعر واحلاجات.
نق�سم املجموعة �إىل ثالث �أو �أربع ثنائيات .نح�ضر بطاقتني لكل ثنائي ،ي�أخذ �أحدهم الأوىل وفـيها
�شرح التمرينّ :
ر�سالة تقول�" :أن حر ًبا نووية �ستقع قري ًبا ،و�أم��ك مري�ضة ج��دً ا ،والي�شفـيها �إ ّال �شرب ع�صري الربتقال" .والثانية
حرب نووية قري ًبا ،و�أمك جد مري�ضة ،والي�شفـيها �إ ّال �أن ت�ضع على جبينها ً
بع�ضا
لل�شخ�ص الثاين تت�ضمن التايل�" :ستقع ٌ
من ق�شور الربتقال".
أ�شخا�صا من املجموعة باملراقبة .من املمكن �أن نوحي لهم
ون�ضع لكل ثنائي برتقالة واحدة على طاولة م�شرتكة .ونكلف �
ً
باملفاو�ضات �إذا �إحتدم ال�صراع.
نقا�ش :يعبرّ امل�شاركون عن �شعورهم  .بعدها يعر�ض املراقبون مالحظاتهم عن طرق التوا�صل التي ح�صلت .هل تو�صل
�أحدهم ملعرفة �إحتياجات الآخر؟ هل ا�ستطاع �أحدهم الو�صول �إىل حل �سلمي العنفـي ،ير�ضي الطرفـني .كل هذا ي�ؤكد على
الهدف الذي ذكرناه  ،التوا�صل اجليد هو طريق الوقاية من كل النزاعات وال�صراعات ،بوا�سطته نعرف حاجات الآخرين،
ونعرب عن حاجاتنا دون اللجوء �إىل العنف.
مترين رقم " :2الكرا�سي":
الهدف� :إدراك �أهمية حتديد احلاجات  ،والتعبري عنها بطريقة العنفـية ،والرتكيز على �أهمية التوا�صل الإيجابي �ضمن
املجموعات لتفادي النزاعات.
نق�سم امل�شرتكني �إىل ثالث جمموعات ،ونعطي كل جمموعة ر�سالة من الر�سائل الثالث التالية:
�شرح التمرينّ :
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 -1مطلوب من جمموعتكم و�ضع �ست كرا�سي ب�شكل مال�صق جلدار القاعة.
 -2مطلوب من جمموعتكم و�ضع �ست كرا�سي ب�شكل طويل كما فـي البا�ص.
 -3مطلوب من جمموعتكم �أن ت�ضع �أوراق ًا بي�ضاء على �ست كرا�سي فـي القاعة
وتعطى املالحظة ب�أن الكالم بني املجموعات ممنوع ،وب�أن الكرا�سي املوجودة فقط فـي القاعة (ونحدد �ست كرا�سي)
ت�ستعمل ،دون �إح�ضار �أي كر�سي من خارج القاعة.
نقا�ش :يعرب اجلميع عن م�شاعرهم ،وبعدها ن�ستنتج �أن العن�صر الأ�سا�سي للو�صول �إىل تفاهم فـي التمرين ،هو ال�صرب
والرتوي ،فحني تنتهي جمموعة من مهمتها ،ت�ستطيع الأخرى البدء وهكذا .اليوجد فـي التمرين مناف�سة ،هذا العن�صر
ال�سلبي الذي ي�ؤدي �إىل ال�صراع هنا .فالرتبية فـي واقعنا ت�شجعنا دائ ًما على الفوز منفردين .بينما بالإمكان هنا �أن تتحقق
�أهداف اجلميع دون �أي ت�ضارب.
مترين رقم  ":3لغز اخلروف":
الهدف :هذا مترين فردي ي�ساعد على �إيجاد حلول ممكنة للنزاع بطريقة �سلمية ،تر�ضي الطرفـني.
�شرح التمرين :يعطى لكل م�شرتك الر�سم التايل على �أن ي�ساعد اخلروفـني لإيجاد حل مل�شكلتهما :
نقا�ش :يفتح النقا�ش ،ويبدي كل م�شرتك ر�أيه باحلل املثايل بعد �أن ت�ستعر�ض احللول الأخ��رى .ما ال�ضرر لو ذهب
اخلروفان م ًعا �إىل جهة واحدة لأكل الع�شب ،ومن ّثم ينتقالن �إىل اجلهة الأخرى.
�أعتقد �أن هناك حلو ًال للكثري من امل�شاكل لو فتحنا جمال الإبداع والإبتكار فـي طرق �إيجاد احللول املنا�سبة.
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مترين رقم ":4ق�صري  -طويل":
الهدف :تعزيز طريقة " رابح -رابح" ،والت�شجيع على التعاون فـي العالقات
بني الأ�شخا�ص.
�شرح التمرين :تق�سم املجموعات �إىل عدة ثنائيات  ،ويعطى كل �شخ�ص
بطاقتني �صغريتني ،بطاقة مكتوب عليها "ق�صري" و�أخ��رى مكتوب عليها
"طويل" .ير�سم امل��درب على اللوح ج��دو ًال فـيه خانتني ،لكل الع��ب خانة،
ومق�سم �أفق ًيا �إىل ع�شر جوالت .ت�شرح الفكرة ،وهي �أنك ذاهب من منطقة
�إىل �أخرى ،وهناك طريقان للو�صول� ،إحداها ق�صرية والأخرى طويلة.

والنتيجة تكون ح�سب خياراتك على ال�شكل التايل :
 �إذا �إخرتت الطريق الطويلة حت�صل على عالمة. �إذا �إخرتت الطريق الق�صرية حت�صل على عالمتني.• ق * ط = .1-2
• ط* ق = .2-1
• ق* ق = ناق�ص  2لكل العب.
• ط* ط = 1-1
الالعب الثاين

الالعب الأول

43

دليــــل «ال�شبــاب وثقـافــة ال�ســـالم»
نقا�ش :يعرب اجلميع عن م�شاعرهم ،وبعد ذلك يتم النقا�ش عن اخليار ال�سلمي دون اللجوء �إىل التناف�س ،و�إن كان الهدف
جتميع نقاط ،فب�إ�ستطاعة الطرفـني الإتفاق على طريقة لعب ،جتعل الفريق املكون من �إثنني يجمع �أكرب عدد من النقاط.
وكما فـي التمرين ال�سابق ،ف�إن �أي �شخ�صني متنازعني لهما هدف م�شرتك ،وبا�ستطاعتهما �إتباع النهج التعاوين للو�صول
�إىل حل ير�ضي الطرفـني.

مترين رقم  ":5حجرة الهاتف":
الهدف :مراقبة املواقف املختلفة جتاه النزاع ومراقبتها والتفكري فـيها .وب�أ�ساليب �إدارة النزاع .تطوير التعاطف
والإ�صرار فـي مواقف النزاع.
�شرح التمرين :نوزع على املجموعة ثالثة �أدوار :الأول �شخ�ص واحد فقط يلعب دور �صديق يت�صل ب�صديقه من حجرة
هاتف عمومية ،وحديثه يتعلق ب�أمور خا�صة به (ماذا �سيح�ضر له هدية بعيد ميالده  ،مباراة كرة قدم �شاهدها،)...
والدور الثاين؛ عدة �أ�شخا�ص قدموا من قرية جماورة بعيدة حوايل الأربعة كيلومرتات عن حجرة الهاتف العمومية،
وهناك حريق �شب فـي �أحد البيوت ،ومن املمكن ان متتد النريان �إىل القرية كلها �إن مل يت�صلوا برجال الإطفاء .
والدور الثالث :يلعبه عدة �أ�شخا�ص كمراقبني ،وعليهم تدوين ردود الأفعال.
يطلب من الأ�شخا�ص لعب �أكرث من دور ،و�إبراز �أكرث من ردة فعل حول املوقف ،كي نخترب م�شاعر الأ�شخا�ص فـي هكذا
حالة ومواقفهم.
نقا�ش :يعرب اجلميع عن م�شاعرهم .يناق�ش املو�ضوع مع تبعاته على م�ستوى امل�شاعر و ردود الفعل ،واملواقف التي يجب
�أن نتّخذ فـي حالة الطوارىء .كيف ن�ضع الأولويات ،وكيف نقنع الآخرين بها .فما هو مهم بالن�سبة لنا ،غري مهم لغرينا.
من املفـيد �أن يخترب الفرد نف�سه فـي كل املواقف ال�صعبة ،ليتمكن من �إيجاد طرق منا�سبة للحل العنفـية دائ ًما ،فالعنف
�أبدً ا ال يحل �أي م�شكلة.
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 حل النزاعات – متارين تطبيقية � -إعداد �آرمان باليان – �صادر عن ال�شبكة اللبنانية حلل النزاعات بالتعاون معجلنة املانونيت املركزية  -لبنان.
 كيف ال نرتبى على الطائفـية  -.دليل تدريبي تربوي� -أوغاريت يونان – ن�شر الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية . النزاع كتحدّ -تعزيز قدرات الأطفال لتحويل النزاعات ب�شكل ب ّناء – ت�أليف فالنتينا �أومتا�شيت�ش – ترجمة منىعبود� -إ�صدار مركز املعلومات العربي للفنون ال�شعبية  /اجلنى.
 الهوية والعنف ( وهم امل�صري احلتمي)� -أمارتيا �صن – �سل�سلة عامل املعرفة – ترجمة �سحر توفـيق. الهويات القاتلة� -أمني معلوف -دار الفارابي – ترجمة نهلة بي�ضون. قامو�س الالعنف  -جان ماري مولر -ترجمة حممد علي عبد اجلليل -معابر للن�شر –دم�شق. الالعنف فـي الرتبية – جان ماري مولر -ترجمة حممد علي عبد اجلليل – معابر للن�شر -دم�شق. �أغنية الطائر� -أنتوين دوم ّلو – �سل�سلة احلكمة 3 -م�صادر تدريبية خمتلفة من الأنرتنت ومن عدة دورات جلمعيات �أهلية.
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�شكر خا�ص
اىل ال�شريك ifa - Institute for Foreign Cultural Relations
Zivik Funding Program

اىل د.ن�سيم عون
اىل حمرتف DECOPLAN
ت�صميم ور�سوم :وليد فتوين
تنفيذ :علي بدرالدين
متابعة� :إميان بركة
و�إىل جميع من �ساهم فـي اجناح هذا امل�شروع
�إعداد:
ناجي �سعيد
متابعة و�إ�شراف :ح�سن �صاحلة
جميع احلقوق حمفوظة جلمعية التنمية لالن�سان والبيئة،
ي�سمح بالإقتبا�س من الدليل �شرط اال�شارة اىل امل�صدر و�إر�سال ن�سخة
اىل �صندوق بريد اجلمعية
�ص� 884 :صيدا
عدد ال�صفحات44 :

الطبعة الأوىل 2010
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ت�صميم :وليد فتوين +961 1 345660

جمعية التنمية لالنسان والبيئة
ص.ب 884 :صيدا
تلفاكس00961 7 727004/5 :
بريد الكترونيdpna@dpna-lb.org :
موقع الكترونيwww.dpna-lb.org :
شارع رياض الصلح  -خلف بنك اجلمال  -بناية البزري طـ  ،1صيدا ،لبنان

