ين
الع ْي ُن ِ
َ
...مش َ
بالع ْ

دفتر تطبيقات حول السلوك الالعنفي

ّ
مت تطبيــق التماريــن الــواردة يف الدليــل خــال ورشــة تدريــب جتريبيــة ُن ّفــذت يف
شــهر نيســان  ،2014وقــد شــارك فيهــا ممثلــون عــن مــدارس وخــراء مــن جمعيــات
أهليــة ،وذلــك ضمــن مشــروع  ،NOVAوقــد مت تعديــل بعــض التماريــن وفــق
مالحظــات املشــاركني.
تنسيق املشروع:
ناجي سعيد من منتدى خدمة السالم املدين
دعد ابراهيم من حركة السالم الدائم
جتميع املواد:
ناجي سعيد
دعد ابراهيم
إعداد الدليل:
ناجي سعيد
غرافيك ديزاين:
شما
ّ
أليسا ّ

المحتوى
ملاذا دفرت التطبيقات

٤

ّ
مبنفذي املشروع
تعريف
منتدى خدمة السالم املدين وحركة السالم الدائم

٥

األبواب الس ّتة
األول :بعرف مني أنا
الباب ّ
مترين :شو أسمي؟
		
مترين :من شو مصنوع؟
		
مترين :هويتي مرسومة
		
مترين :هويتي مكتوبة
		

٨

وبس
الباب الثاين :أنا وأنت
ّ
مترين :الكعكة
		
مترين :األسماء اجلديدة
		
مترين  :كتري بتشبهني
		
مترين  :الصفة املم ّيزة
		

١٤

الباب الثالث :ليه منتخانق؟
مترين :شو اللي زاعجك؟
		
مترين :فيلم الليل والنهار
		
مترين :سلطة فواكه
		
مترين  :أنا مالحظ أنّو
		

٢٠

بدي وحاسس
الباب الرابعّ :
احلل؟
مترين :شو
		
ّ
مترين:الكراسي
		
مترين احلامضة
		
األم لينا
		
مترين ّ

٢٦

الباب اخلامس :شايفني وسامعني
مترين اآللة احلاسبة
		
مترين كيف منحكي و منسمع؟
		
الشكل الهندسي
		
الدليل والكفيف
		

٣٦

الباب السادس :العني..مش بالعني
عرض الفيلم
		
نقاش حول الفيلم
		
خالصة الفيلم
		
مترين حول الفيلم
		

٤٢

الئحة باسماء املراجع

٤٧

لماذا دفتر التطبيقات

نتطــرف بإيذائهــا .فرغــم مــا توفّ ــره لنــا التكنولوجيــا والعلــوم
تعمقنــا مبعرفــة ذاتنــا ،ترانــا ّ
كلّمــا ّ
احلديثــة مــن أدوات تواصــل لتوســيع أفــاق التفكــر والعالقــات املفتوحــة ملعرفــة ثقافــات
ً
عمقــا يف ذواتنــا ،لكــن مبنحــى
العــامل واإلســتفادة مــن التنـ ّـوع لبنــاء عــامل أفضــل ،ترانــا نغــوص
ســلبي ،يزيدنــا قوقعــة يف عاملنــا اإلفــرادي.
أبعــادا ثقافيــة حضاريــة مــن
منــذ أن كان لبنــان وهــو يتم ّيــز بالتنــوع الدينــي الــذي يحمــل
ً
املفــرض أن تغنــي الهويــة اجلامعــة املشــركة ،لكــن لألســف ،لعبــت سياســة احملاصصــة
والتوزيــع الطائفــي لعبتهــا القــذرة ،ففــي حــن كان مبتكــرو النظــام الطائفــي يقصــدون بــه
خــر وصــاح الطوائــف فيمــا بينهــم ،انقلــب الســحر عليهــم ،فكانــت الطائفيــة منــذ والدتهــا
األمريــن مــن هــذا النظــام.
حلـ ًـدا وليــس مهـ ًـدا لبلــدٍ كُ تــب لــه أن يعــاين
ّ
ً
انطالقــا مــن مشــروع ســابق نُفّ ــذ مــن قبــل منتــدى خدمــة الســام املــدين ،ومتحــور حــول توثيق
ونشــر ثقافــة الالعنــف ،مــن خــال فيلــم يعــرض جتــارب ناشــطني العنفيــن يف لبنــان ،نشــأت
فكــرة هــذا الدليــل والتــي تتمحــور حــول اإلســتفادة العمليــة مــن تلــك التجــارب الالعنفيــة،
حيــث متّ العمــل علــى اســتخالص بعــض املشــاهد مــن الفيلــم( تعــال إيلّ) ( ، )١وأضيــف إليهــا
مشــاهد مــن فيلــم آخــر( مســرة امللــح) ( )٢وفيلــم "غانــدي" ،ليصبــح مناســ ًبا لتدريــب،
يتضمنهــا الدليــل ،وهــي:
ويشــكّ ل حمــو ًرا مــن ســتة حمــاور
ّ
التعامــل مــع األنــا  /التعامــل مــع اآلخــر  /أنــا واآلخــر ضمــن النــزاع /فصــل املشــاعر عــن
احلاجــات /التواصــل الالعنفــي  /جتــارب العنفيــة فاعلــة.
وســرد هــذه احملــاور بعناويــن أخــرى ،إعتمدنــا فيهــا اللهجــة العام ّيــة ،وذلــك لتكــون أكــر قر ًبــا
مــن الفئــة العمريــة املســتهدفة مــن ط ـاّب املــدارس .واللهجــة العام ّيــة معتمــدة فقــط
يف تســمية احملــاور والتماريــن ،علــى أن يكــون شــرح التماريــن باللغــة الفصحــى.
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( )١فيلم من إنتاج منتدى خدمة السالم املدين  2012ضمن مشروع توثيق ونشر ثقافة الالعنف
تخرج من اجلامعة مونتاج طوين داوود 2013
( )٢فيلم حلنان تابت ضمن مشروع ّ

تعريف بمنف ّذي المشروع

منتدى خدمة السالم املدين
يعمــل املنتــدى علــى حتويــل النزاعــات مبقاربــة العنفيــة يف لبنــان ،ويتــم ذلــك مــن خــال تطبيق
الطــرق الالعنفيــة يف حتويــل النزاعــات ،علــى املســتويني الفردي واملؤسســاتي ،وذلــك لتعزيز
اإلدارة اإليجابيــة لإلختــاف .وقــد بــدأ املنتــدى عملــه يف لبنــان يف العــام  ،2009ضمــن برنامــج
اخلدمــة املدنيــة للســام ،ويقســم الربنامــج إىل حموريــن :التعامــل مــع املاضــي ،وتنميــة
ـب النتائــج املرجــوة مــن املشــاريع املنفّ ــذة حتــت هذيــن احملوريــن يف
القــدرات ،حيــث تصـ ّ
تعزيــز فكــرة بنــاء الســام وحتويــل النزاعــات .ويســتهدف املنتــدى العاملــن يف جمــال الرتبيــة
والتعليــم والناشــطني يف اجملتمــع املــدين مــن خــال جمعياتهــم.
حركة السالم الدائم (شريك يف التنفيذ)
حركــة الســام الدائــم هــي منظمــة غــر حكوميــة ،لبنانيــة مســتقلة .تأسســت عــام 1986حتــت
الرقــم  86أ/د  ،1986/5/24إبــان احلــرب األهليــة اللبنانيــة ،مــن قبــل جمموعــة مــن الشــباب
اجلامعيــن الذيــن آمنــوا بحتميــة املصــر املشــرك للبنانيــن وبعبثيــة احلــرب فيمــا بينهــم،
معتربيــن أن الوســائل الســلمية حلــل النزاعــات هــي األجــدى ،وإذا مــا اسـتُنفذت ميكــن اللجــوء
إىل وســائل الالعنــف وليــس إىل العنــف بتاتــً .تعمــل حركــة الســام الدائــم علــى بنــاء الســام يف
اجملتمعــات احملليــة والوطنيــة والدوليــة مــن خــال نشــر ثقافــة الســام وحتويــل النزاعــات
والوقايــة منهــا ومتكــن االفــراد واملؤسســات مــن القيــام بدورهــم يف هــذا اجملــال.
تعريف مبشروع NOVA
تختصــر أحــرف  NOVAاســم املشــروع والــذي ُيقصــد بــه  ،Non-Violent Action :وهــذا مــا
يع ّبــر عــن أهــداف املشــروع ،الــذي يســعى اىل نشــر ثقافــة الالعنــف ليــس مبســتواها النظــري
فحســب ،بــل باملســتوى العملــي التطبيقــي ،مــن خــال تعزيــز الســلوك الالعنفــي اليومــي
لطــاب املــدارس .ولهــذه الغايــة مت بنــاء دليــل تدريبــي يحــوي مــادة غنيــة وخمتصــرة تســاعد
علــى تعزيــز ثقافــة الالعنــف عنــد طــاب املــدارس .وهــذا الدليــل مبنــي بشــكل أساســي علــى
فعاليــة النشــاط الالعنفــي يف لبنــان والعــامل،
فيلــم قصــر يسـلّط الضــوء علــى ّ
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امــا احملــاور االخــرى يف موزعــة حــول املواضيــع.ويشــكل الفيلــم حمــو ًرا مــن ســتة حماور
:التاليــة
1. Self-esteem: who am I and how
do I treat myself?

 بعرف مني أنا.1

2.How do I treat the other? Interact with others

وبس
ّ  أنا وأنت.٢

3. Me and the other in a conflict

 ليه منتخانق؟.٣

4. Separate Emotions and Needs

بدي وحاسس
ّ .٤

5. Non-violent communication –
how effective is it?

 شايفني وسامعني.٥

6.Example of non-violent activism
(abroad)

 العي "مش" بالعني.٦
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حلمورابــي ،كتــر بســمعكن
عمــو رابــي حفيــدو ّ
أنــا ّ
ّ
ّ
بالســن والبــادي
والســن
بتقولــوا العــن بالعــن
أظلــم،
أنــا مــن العيلــة ومــش راضــي ع ّنــو كيــف كان ّ
يفكــر
وشــو كان يقــول ...كل الوقــت قتــل وحــروب..
أنــا متطــوع وجايــي خصوصــي لشــارك معكــن
جــدي  :والعــن
بأنشــطة لنقــول أل للتاريــخ تبــع ّ
مــش بالعــن.
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عالقليلة الزم تعرف اسمي
وعمري وطويل وعرض ولوين
ووزين ..لنقدر نحكي سوا.
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الباب األول
بعرف مين أنا
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مترين رقم  :1شو أسمي؟
األهداف:
• أن يعرف الطالب معنى الهوية املستقلّة.
ويقدر ذاته من خالل أخذ موقف (إيجا ًبا أو سل ًبا) من اسمه.
• أن يعرف
ّ
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :ال شيء
شرح التمرين:
يذكر كل شخص يف اجملموعة إسمه  ،ويجيب عن عدة أسئلة :
مــن أعطــاه إســمه؟ مــاذا يعنــي لــه؟ هــل يحــب إســمه؟ هــل مــن أحــداث يذكرهــا بســبب
إســمه؟
هل يسبب له اإلحراج؟ لو خُ ّير ماذا يسمي نفسه؟...
نقاش:
دائمــا بوصــف شــعورنا .وأثنــاء التعليــق مــن املمكــن أن نســتنتج
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
أن تقديــر الــذات مرتبــط بنظرتنــا ألنفســنا  ،كمــا بنظــرة اآلخريــن لنــا  .االســم هــو مــن األجــزاء
املهمــة لهويتنــا ،وأول تواصــل مــع اآلخريــن يكــون مــن خــال اإلســم .مــن املمكــن إقــراح
ـما جديـ ًـدا تتدوالــه اجملموعــة أثنــاء التدريــب ،
أن يختــار كل شــخص غــر راض عــن اســمه إسـ ً
فتعطيــه تقديـ ًـرا ويتعــزز بذلــك اخليــار املســتقل لــكل فــرد بعيـ ًـدا عــن خيــارات األهــل.
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مترين رقم  :2من شو مصنوع؟
األهداف:
• أن يتعرف الطالب إىل أقسام الذات.
• أن يوازن إهتمامه بذاته مساو ًيا إىل حد ما بني األقسام األربع.
حمدد.
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :أوراق وأقالم ،صور ألربع شخصيات مشهورة ذات صلة باملوضوع.
شرح التمرين:
ـكل جمموعــة ( الصــور لشــخصيات
ُيقســم املشــاركون إىل أربــع جمموعات،تُعطــى صــورة لـ ّ
كل جمموعــة أن تتحــدث عــن الشــخصية فيمــا بينهــا ( حياتهــا،
مشــهورة أدنــاه)ُ ،يطلــب مــن ّ
ـم
جمــال عملهــا ،إهتماماتهــا ،كيــف تقضــي يــوم عمــل؟ وكيــف تقضــي يــوم عطلــة؟ ومــن ثـ ّ
كتابــة جملــة تع ّبــر عــن نظــرة -الشــخصية يف الصــورة -إىل اإلنســان بشــكل عــام) .وتعــرض
كل جمموعــة نتاجهــا وتُناقــش األفــكار املعروضــة.
نقاش:
دائمــا بوصــف شــعورنا .وأثنــاء التعليــق مــن املمكــن أن نســتخلص
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
أقســام الــذات املتعلّقــة هنــا بــكل شــخصية .فقــد متّ إختيــار شــخصيات حتصــر كل منهــا
إهتمامــا بناحيــة واحــدة مــن الــذات:
ً
• بل غيتس :اجلانب اإلجتماعي
• الداالي الما والبابا :اجلانب الروحي
• رونالدو :اجلانب اجلسدي
• آيشتاين :اجلانب العقلي.
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مترين رقم  :3هويتي مرسومة
األهداف:
• أن يع ّبر الطالب عن نفسه من خالل الصور
القص واللصق.
مستخدما تقنية
يعرف عن هويته الفردية اخلاصة
ً
ّ
• أن ّ
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :جمالّت ملّونة ،مقصات ،الصق  ،UHUأوراق بيضاء . A4
شرح التمرين:
ملونــة وباقــي األدوات ،ليصنــع لوحــة بتقن ّيــة " الكــوالّج" ،تع ّبــر عــن
ُيعطــى كل طالــب جملّــة ّ
هويتــه اخلاصــة والفرديــة ،ولتحفيــز الط ـاّب علــى العمــل مــن املمكــن طــرح أســئلة ك :مــا
الصفــة /املهارة/امليزة/الفكــرة /العقيــدة التــي تفخــر بهــا أمــام اآلخريــن؟ وكيــف ميكنــك
ـتخدما الصــور مــن اجمل ـاّت...
أن تع ّبــر عنهــا مسـ
ً
نقاش:
دائمــا بوصــف شــعورنا .وأثنــاء التعليــق مــن املمكــن أن نســتنتج
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
أن تقديــر الــذات مرتبــط بنظرتنــا ألنفســنا ،كمــا بنظــرة اآلخريــن لنــا  .املهــارات ،أو الصفــات،
نقدمهــا
أو األفــكار والعقائــد التــي نؤمــن بهــا ،ومت ّثــل اجلــزء األكــر مــن هويتنــا ،ال يســعنا أن ّ
فقــط لآلخريــن بفخــر ،ال بــل ميكننــا هنــا ربــط اخلالصــة بالرتكيــز علــى أهميــة تبييــض صورتنــا
وتلميعهــا مــن خــال ترجمــة صفاتنــا وأفكارنــا وقيمنــا إىل ســلوك يفضــي إىل إحــرام متبــادل
مــع اآلخــر.
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مترين رقم  :4هويتي مكتوبة
األهداف:
• أن يع ّبر الطالب عن نفسه من خالل الكتابة والتعبري الشفوي.
أهم القيم الذي يؤمن بها.
يعرف عن هويته الفردية اخلاصة من خالل كتابة وعرض ّ
• أن ّ
ويتعــرف علــى املشــرك بــن النــاس ،مــن خــال تبنّــي قيــم اآلخــر( أثنــاء
• أن يتق ّبــل اآلخــر
ّ
العــرض).
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة ، sticky notes :أقالم.
شرح التمرين:
أهــم خمــس قيــم يؤمــن بهــا ،ومــن
ُيعطــى كل طالــب ورقــة  ،sticky notesيكتــب عليهــا
ّ
ـم يعـ ّـرف عــن نفســه أمــام اجملموعــة مــن خــال قــراءة تلــك القيــم .مــن املمكــن تعديــل
ثـ ّ
ـم اســتبدال األوراق بــن الطــاب ،فيصبــح لــدى كل طالــب ورقــة مل يكتبهــا
التمريــن ،حيــث يتـ ّ
هــو .وهنــا نطلــب منــه ان يتب ّنــى مــا كُ تــب علــى الورقــة( ورقــة الغــر) ليعـ ّـرف عــن نفســه مــن
خــال قيــم اآلخــر.
نقاش:
دائمــا بوصــف شــعورنا ،خــال تعبرينــا عــن قيمنــا ،كما نصف شــعورنا
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
أن القيــم
خــال تعبرينــا عــن قيــم اآلخريــن ،وتعبــر اآلخريــن عــن قيمنــا .وهنــا نســتخلص فكــرة ّ
ـكل فــرد
ـن اإلختــاف يكمــن يف ترتيــب األولويــات ،فلـ ّ
اإلنســانية مشــركة لــدى اجلميــع تقري ًبــا ،لكـ ّ
ســلم قيــم مر ّتــب بطريقــة خمتلفــة عــن اآلخــر ،وإن تتطابقــت القيــم مبجملهــا .والفكــرة الثانيــة
هــي مهــارة قبــول اآلخــر ،حيــث نعتــاد علــى احلديــث بســهولة عــن اآلخــر ،لشـ ّـدة تشــابه القيــم
واحلاجــات بداخــل اإلنســان.وخالل احلديــث أو النقــاش ،نركّ ــز علــى اســتخدام لغــة األنــا ،فــا
ميكننــا احلديــث عــن قيمنــا بصيغــة ال"هــم" أو ال" نحــن".
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ليك ،مش القاعدة بتقول:
B+A= A+B؟
أيه أكيد أيه يعني أنا متل أنت وأنتمتل أنا.
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الباب الثاني
وبس
أنا وأنت
ّ
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مترين رقم  :٥الكعكة
األهداف:
يقدر الطالب ذاته؛
• أن ّ
يقدر فكرة دعم ومساعدة اآلخر؛
• أن ّ
• أن يكون متّز ًنا من خالل عدم حتميل ذاته فوق طاقتها؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :ورقة بيضاء وقلم.
شرح التمرين:
أن لديــه ثــاث كعــكات ،علــى أن يتقاســم بالنســبة املئويــة
يفــرض كل فــرد مــن اجملموعــة ّ
كل كعكــة مــع طــرف مــن األطــراف التاليــة - :األهــل ،األصدقــاء ،املســؤول يف العمــل أو
املدرســة او اجلامعــة.
نقاش:
رر طريقــة
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
دائمــا بوصــف شــعورنا .يعــرض كل فــرد موقفــه ،ويــ ّ
تقســيمه .ويف اخلالصــة يذكــر ان الكعكــة متثــل حاجاتنــا  ،وعلينــا إيجــاد التــوازن مــع اآلخريــن،
فالتضحيــة قيمــة ســلبية تعكــس الضــرر علــى الــذات ،وتعيــق عمليــة اإلهتمــام والتقديــر لهــا.
يهمــل الكثــرون تقديــر ذواتهــم علــى حســاب رد اجلميــل ،واإلحســاس بالذنــب خاصــة جتــاه
األهــل.
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مترين رقم  :٦األسماء اجلديدة
األهداف:
يقدر الطالب ذاته كفرد فاعل ومنتج يف اجملموعة؛
• أن ّ
يقدر فكرة التعاون مع اآلخر للوصول إىل هدف؛
• أن ّ
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :لوح فليبتشرت وقلم.
شرح التمرين:
يكتــب املــدرب علــى اللــوح األســماء األوىل لــكل الطــاب ،ثــم يطلــب منهــم تركيــب أســماء
جديــدة غــر مكتوبــة علــى اللــوح وتتألــف مــن أحــرف األســماء املوجــودة .ميكننــا اســتخدام كل
ـماء جديــدة.
األحــرف بشــكل عشــوائي كــي نســتنبط اسـ ً
نقاش:
دائمــا بوصــف شــعورنا حــول التمريــن .يذكــر بــأن االســم ميثــل األنــا
ُيفتــح بــاب النقــاش ،ونبــدأ ً
لــكل فــرد .هــذه األنــا حتتــاج إىل التقديــر مــن اآلخريــن ،كــي تثبــت وجودهــا وتقديرهــا لذاتهــا.
وفعــال يف اجملموعــة ،وهــذا مــا نحــاول تفســره يف
يصبــح االســم منتجــً أكــر،
ومقــدر ّ
ّ
واملقــدرة بفضــل نظــرات اآلخريــن إليهــا والتــي تعــزز نظرتهــا
التمريــن عــن األنــا الفاعلــة
ّ
أن تعــاون األنــا (والتــي مي ّثلهــا االســم يف التمريــن) مــع اآلخريــن يزيــد مــن نتــاج
لنفســها ،كمــا ّ
اجملموعــة ،فتصبــح أكــر فاعليــة ومنتجــة.
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مترين رقم  :٧كثري بتشبهني
األهداف:
• أن يكتشف الطالب ما هو مشرتك مع اآلخر؛
• أن يكتشف الطالب أن اإلختالف ليس بالضرورة خالف؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :ال شيء.
شرح التمرين:
يقســم الطــاب إىل ثنائيــات ،يتّفــق كل ثنائــي خــال خمــس دقائــق مــن التعــارف ،علــى تســمية
ـم بعــد ذلــك عــرض األفــكار أمــام اجملموعــة
ثالثــة أشــياء يح ّبونهــا ،وثالثــة أشــياء يكرهونهــا .ويتـ ّ
ـف).
الكبــرة (طـاّب الصـ ّ
نقاش:
ـم الرتكيــز بالنقــاش حــول
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
دائمــا بوصــف شــعورنا حــول التمريــن .يتـ ّ
أساســا يف
وكرهــا) لنَخلُــص إىل أنّنــا متشــابهون
أســباب إختيــار األشــياء املشــركة ( ح ًّبــا
ً
ً
أن اإلختــاف
جوهرنــا ،والظــروف اخملتلفــة التــي نعيشــها تؤ ّثــر علــى خياراتنــا ،وهــذا مفــاده ّ
ً
خالفــا مــع اآلخــر.
ظــريف وال يشــكّ ل بالضــرورة
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مترين رقم  :٨الصفة املم ّيزة
األهداف:
عما مي ّيزه عن اآلخرين؛
• أن يع ّبر الطالب ّ
يقدر الطالب ذاته على صفة أو مهارة ميتلكها؛
• أن ّ
رغم مت ّيزه كفرد؛
• أن يكتشف الطالب أوجه الشبه مع اآلخر َ
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :ال شيء.
شرح التمرين:
ـدرب بنفســه ،فيدخــل إىل وســط الدائــرة ،يذكــر
يقــف الطــاب ضمــن دائــرة واحــدة ،يبــدأ املـ ّ
صفــة أو مهــارة أو تصـ ّـرف اعتــاد عليــه (خصلــة مــن خصالــه) ويجــب أن تكــون مم ّيــزة ،مت ّيــزه
عــن اآلخريــن ،ويف حــال ُوجــدت هــذه الصفــة املذكــورة عنــد أحــد مــن الدائــرة ،يدخــل اآلخــر
طبعــا أن تكــون
أن الشــخصان يشــركان فيهــا .ومــن املمكــن
وميســك كتفــه ،إشــارة إىل ّ
ً
الصفــة مشــركة بــن أكــر مــن شــخص.
نقاش:
ـم الرتكيــز بالنقــاش حــول
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
دائمــا بوصــف شــعورنا حــول التمريــن .يتـ ّ
األســباب التــي جتعلنــا من ّيــز ذاتنــا عــن اآلخــر ،وقــد تكــون حمقّ ــة ،فمســتوى الســلوك عنــد الفــرد
ان مــا نعتقــده مم ّيــز
ـن جديــر ذكــره هنــا ّ
هــو الشــيء الظاهــر مــن هويــة وذات الشــخص ،لكـ ّ
ـدل ً
أيضــا علــى تشــابه البشــر فيمــا بينهــم ،مــع التأكيــد
لدينــا ،قــد جنــده عنــد كثرييــن ،وهــذا يـ ّ
الضــروري علــى التم ّيــز ال التمييــز إلعطــاء كل فــرد حقّ ــه يف الوجــود املعنــوي خاصـ ًـة.
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مالحظ أنّو عم نتخانق عالفاضي؟
ما اللي زعجك زاعجني!!
وبعدين يف كتيييري أشيا متشابهة
بيناتنا..ومش بيناتنا يعني!!!
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الباب الثالث
ليه منتخانق؟
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مترين رقم  :٩شو اللي زاعجك؟
األهداف:
• أن يعرف الطالب أن لكل نزاع أسباب كثرية قد تكون غري مرتبطة به؛
حمرك له (األسباب املرتاكمة)؛
• أن مي ّيز بني سبب النزاع ،وما هو
ّ
واحدا للتدخّ ل يف حل النزاع ،ويكون مبقدوره احلل؛
يحدد سب ًبا
ً
• أن ّ
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
عدة بطاقات مكتوب عليها:
األدوات املستخدمة :صورة حلادث سريّ ،
رب العمل...
فاتورة تلفون /فاتورة كهرباء /انذار من ّ
شرح التمرين:
تُــروى قصــة حــادث ســر بــن شــخصني( تعــرض صــورة حــادث ســر أثنــاء ذلــك) ونــرك
ـم نتطـ ّـرق يف التحليــل لألســباب التــي جعلــت
للمشــاركني تخ ّيــل ردة الفعــل بــن الطرفــن ،ثـ ّ
ردة الفعــل عنيفــة بينهمــا.
نقاش:
يتصرفــان بعنــف فيمــا
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ بتحليــل األســباب التــي جعلــت الطرفــن
ّ
بينهمــا .وهنــا تُعــرض بطاقــات ألســباب حمتملــة مرتاكمــة داخــل كل طــرف ،ويتــم توضيــح
واحملــرك الداخلــي (األســباب
فكــرة أن اخللــط بــن احلاجــة لــكل منهمــا بعــد احلــادث
ّ
املرتاكمــة املعيشــية) جعلتهمــا عنيفــن .واحلــل يكــون يف فصــل احلاجــات عــن املشــاعر
أثنــاء احلــادث ،وهــذا مــا يكســر دائــرة العنــف بــن الطرفــن .ومــن ثــم تعــرض املراحــل األربعــة
التــي ميـ ّـر بهــا الفــرد أثنــاء املشــاكل اليوميــة  :مشــاهدة /مشــاعر /حاجــات /طلــب .ونركّ ــز
علــى أهم ّيــة اختيــار لغــة مناســبة لطلــب احلاجــة مــن اآلخــر.

22

مترين رقم  :١٠فيلم الليل والنهار
األهداف:
أن لكل شخص صفات مت ّيزه عن اآلخرين؛
• أن يدرك الطالب ّ
• أن يكتسب الطالب مهارة التفكري اإليجابي يف التعاطي مع األخرين؛
رغم مت ّيزه كفرد؛
• أن يكتشف الطالب أوجه الشبه واإلهتمامات مع اآلخر َ
• أن يكتشف أن العداء لآلخر ناجت عن أحكام مسبقة؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :فيلم الليل والنهار .Day & Night
شرح التمرين:
ومدته  5دقائق.
ُيعرض الفيلم ّ
نقاش:
دائمــا بوصــف شــعورنا ،ومــن ثــم نســألهم عــن املشــهد الــذي
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
أن األنــا واآلخــر متشــابهان مــن الداخــل ،باحلاجــات
أعجبهــم وملــاذا ،وبعــد ذلــك نخلــص إىل ّ
واإلهتمامــات ،وأن التصعيــد العنيــف نــاجت عــن حكــم مســبق بداخلنــا عــن اآلخــر.
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مترين رقم  :١١سلطة فواكه
األهداف:
• أن يدرك الطالب مت ّيزه عن اآلخرين؛
يقدر الطالب أن كل فرد يف اجملموعة يتم ّيز بخاص ّية مع ّينة؛
• أن ّ
• أن يكتشف الطالب أهم ّية التكامل والتعاون مع اآلخر للحصول على نتائج إيجابية؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :صنف من أصناف الفاكهة ( تفّ اح ،برتقال ،موز).
شرح التمرين:
ـم ُيطلــب منــه/
ُتــوزّع الفاكهــة علــى الطــاب ،لــكل طالــب/ة ح ّبــة فاكهــة مهمــا كان النــوع .ثـ ّ
ـم تُوضــع الفاكهــة يف وعــاء،
هــا أن يتعـ ّـرف إليهــا ج ّيـ ًـدا ،كأن يسـ ّ
ـتدل إليهــا بعالمــة فارقــة ،ثـ ّ
خاصتــه ،وبالطبــع يســهل ذلــك عليــه.
لنطلــب مــن كل طالــب/ة
التعــرف إىل ح ّبــة الفاكهــة ّ
ّ
نقطــع الفاكهــة ،أو ّ
نقشــرها (حســب النــوع) ونضعهــا يف الوعــاء مــن جديــد،
وبعــد ذلــك ّ
خاصتهــم.
ونكــرر الطلــب ،فيصعــب عليهــم التمييــز واالســتدالل إىل ّ
ّ
نقاش:
ـم الرتكيــز بالنقــاش حــول
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ونبــدأ ً
دائمــا بوصــف شــعورنا حــول التمريــن .يتـ ّ
األســباب التــي جتعلنــا من ّيــز ذاتنــا عــن اآلخــر ،وقــد تكــون حمقّ ــة ،فمســتوى الســلوك عنــد الفــرد
ان مــا نعتقــده مم ّيــز
ـن جديــر ذكــره هنــا ّ
هــو الشــيء الظاهــر مــن هويــة وذات الشــخص ،لكـ ّ
ـدل ً
أيضــا علــى تشــابه البشــر فيمــا بينهــم ،مــع التأكيــد
لدينــا ،قــد جنــده عنــد كثرييــن ،وهــذا يـ ّ
الضــروري علــى التم ّيــز ال التمييــز إلعطــاء كل فــرد حقّ ــه يف الوجــود املعنــوي خاصـ ًـة.
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مترين رقم  :١٢أنا مالحظ أ ّنو
األهداف:
• أن يدرك الطالب أن األحكام املسبقة تعيق التواصل مع اآلخر؛
• أن مي ّيز الطالب بني املالحظة (من احلواس) واحلكم (من الفكر)؛
مستخدما "لغة األنا"؛
• أن يتعلّم صياغة جمل خالية من احلكم املسبق،
ً
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
حمضرة من قبل كأمثلة؛
وجمل
ّ
األدوات املستخدمة :أوراق وأقالمُ ،
شرح التمرين:
يؤديــه متطوعــان مــن الطــاب ،وهــو عبــارة عــن شــخص يضــع
يبــدأ التمريــن بتجســيد مشــهد ّ
قبضــة يــده قــرب خـ ّـد الشــخص اآلخــر ،واآلخــر ُيبعــد وجهــه إىل اخللــف كأنــه يحمــي نفســه مــن
عمــا يشــاهدون أمامهــم،
لكمــة .يبقــى املشــهد جامـ ًـدا دون حــراك ،و ُيســأل املشــاركون ّ
فتأتــي اإلجابــات مــن العقــل أكــر منهــا مــن احلــواس .أي أن اإلجابــة تكــون ،بــأن أحدهــم يضــرب
أحدهــم ،أو يحــاول ذلــك ..إىل مــا هنالــك مــن إجابــات علــى شــكل أحــكام مســبقة .واإلجابــة
الصحيحــة هــي أن نصــف مــا نشــاهده دون زيــادة أو نقصــان" :فــان يضــع قبضــة يــده قــرب
خـ ّـد فــان"..
نقاش:
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويطــرح الســؤال ،مــن أيــن تأتــي اإلجابــة علــى الســؤال؟ وهــل نحــن بحاجــة
تكهنــات أو توقّ عــات حــن يطلــب م ّنــا وصــف مــا هــو أمامنــا؟ ونســتخلص أن هنــاك فــرق
إىل ّ
بــن إطــاق احلكــم النابــع مــن التفكــر واملعرفــة الســابقة وتصنيــف األشــياء ،وبــن املالحظــة
النابعــة مــن رصــد األمــور مبســاعدة احلــواس اخلمســة .وبعــد ذلــك نــوزّع أوراق ( عمــل فــردي
أو جمموعــات) فيهــا ُجمــل للتمريــن علــى صياغــة جمــل خاليــة مــن األحــكام املســبقة ،وتعويد
الطالــب علــى اســتخدام لغــة األنــا.
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بدي..
 ليك ،حاسس أنّو ّوبدي شي تاين.
حلظة ،حاسس شيّ ،آآه عنجد ،شو بتفرق؟بتفرق كتري معنا ،واملعنى بيفرقكمان.

26

الباب الرابع
س
ب ّدي
ِ
وحاس ْ
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ّ
احلل
مترين رقم  :١٣شو
األهداف:
• أن يدرك الطالب أهم ّية معرفة حاجته أثناء النزاع؛
حل النزاعات
• أن يبتكر الطالب خيارات بديلة ومبدعة يف ّ
• أن يدرك أن النزاع فرصة أكرث مما هو خطر؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
نزاعا بني حمارين؛
األدوات املستخدمة :أوراق وأقالم رصاص ،مستندان يعرضان ً
شرح التمرين:
نعــرض املســتند األول( )1علــى الطــاب ،حيــث يظهــر يف الرســم حمــاران يتنازعــان ،ونطلــب
ـم نــوزّع املســتند الثــاين
منهــم إعطــاء احلــل مــن خــال تكملــة الرســم علــى ورقــة بيضــاء ،مــن ثـ ّ
( )2حيــث يعــرض احلــل.
نقاش:
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويطــرح الســؤال ،كيــف تتخ ّيــل احلــوار بــن احلماريــن؟ ومبــا يشــعران؟
وهــل هنــاك مــن إمكانيــة إليجــاد حــل يرضــي الطرفــن؟ هــل فكّ ــرت بطريقــة خمتلفــة إليجــاد
احلــل؟ كيــف حتــاول عـ ً
ـادة حــل النزاعــات مــع اآلخريــن؟ ونســتخلص أن هنــاك ضــرورة لفصــل
احلاجــة عــن املشــاعر خــال النــزاع ،وإ ّال ال ميكننــا كســر دائــرة العنــف .املشــاعر حتميــة ال
ميكــن تعديلهــا ،لكــن ميكننــا تعديــل الســلوك مبــا يتناســب مــع طريقــة فضلــى لطلــب احلاجــة
مــن اآلخــر دون أي أذ ّيــة.
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املستند األول ()١
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املستند الثاين ()٢
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مترين رقم  :١٤الكراسي
األهداف:
• أن يدرك الطالب أهمية حتديد احلاجات والتعبري عنها بطريقة العنفية؛
حل النزاعات؛
• أن يبتكر الطالب خيارات بديلة ومبدعة يف ّ
• أن يدرك أن النزاع فرصة أكرث مما هو خطر؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :ثالث رسائل مبثابة مهمات مطلوب تنفيذها؛
شرح التمرين:
نقسم املشرتكني إىل ثالث جمموعات  ،ونعطي كل جمموعة رسالة من الرسائل الثالث :
 .1مطلوب من جمموعتكم وضع ست كراسي بشكل مالصق جلدار القاعة.
 .2مطلوب من جمموعتكم وضع ست كراسي بشكل طويل كما يف الباص.
 .3مطلوب من جمموعتكم أن تضع اوراقًا بيضاء على ست كراسي يف القاعة.
وتعطــى املالحظــة بــأن الــكالم بــن اجملموعــات ممنــوع ،وبــأن الكراســي املوجــودة يف
القاعــة (ونحــدد ســت كراســي) فقــط تســتعمل دون إحضــار أي كرســي مــن خــارج القاعــة.
نقاش:
ـم تشــرح كل جمموعــة كيــف تصرفــت
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويع ّبــر كل فــرد عــن شــعوره ،ومــن ثـ ّ
عمــا إذا فكّ ــر أحدهــم بطريقــة مبتكــرة أو بديلــة
لتنفيــذ
املهمــة املطلوبــة منهــا .ونســأل ّ
ّ
للتواصــل دون الــكالم ،فاملشــكلة كانــت يف عــدم معرفــة حاجــة كل جمموعــة للكراســي.
وهنــا ُيلفــت النظــر إىل أن التواصــل مســموح خــال التمريــن لكــن الــكالم فقــط هــو املمنــوع.
ـل النــزاع هــو فهــم احلاجــات وفصلهــا عــن
أن املدخــل األساســي حلـ ّ
مـ ّـرة أخــرى نســتخلص ّ
املشــاعر ،والتعبــر عنهــا بطريقــة العنفيــة.
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مترين رقم  :١٥الربتقال
األهداف:
• أن يدرك الطالب أهم ّية فصل املشاعر عن احلاجات؛
حل النزاعات
• أن يبتكر الطالب خيارات بديلة ومبدعة يف ّ
• أن يدرك أن النزاع فرصة أكرث مما هو خطر؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
مكررة على عدد املشاركني ،برتقال؛
األدوات املستخدمة :منوذج رسالتني ّ
شرح التمرين:
نقســم الطــاب إىل ثنائيــات  .نعطــي الرســالتني لــكل ثنائــي  ،األوىل يأخذهــا أحدهــم ويف
رســالة تقــول " :أن حربــً نوويــة ســتقع قريبــً  ،وأمــك مريضــة جــدًا  ،واليشــفيها ســوى شــرب
ـرب نوويــة قريبــً ،وأمــك
عصــر الربتقــال" .والثانيــة للشــخص الثــاين تتضمــن التــايل" :ســتقع حـ ٌ
جــد مريضــة  ،واليشــفيها ســوى أن تضــع علــى جبينهــا بعضــً مــن قشــور الربتقــال" .ونضــع
لــكل ثنائــي علــى طاولــة مشــركة برتقالــة واحــدة .ونكلــف بعــض األشــخاص مــن اجملموعــة
باملراقبــة  .مــن املمكــن أن نوحــي لهــم باملفاوضــات إذا إحتــدم الصــراع.
نقاش:
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويعــر املشــركون عــن شــعورهم  .وبعــد ذلــك يعــرض املراقبــون
مالحظتهــم عــن طــرق التواصــل التــي حصلــت  .هــل توصــل أحــد ملعرفــة إحتياجــات اآلخــر؟
هــل متّ فصــل املشــاعر عــن احلاجــات أثنــاء احلــوار؟ هــل اســتطاع أحدهــم الوصــول إىل حــل
ســلمي العنفــي يرضــي الطرفــن .كل هــذا يؤكــد علــى الهــدف الــذي ذكرنــاه  ،أن التواصــل
اجليــد ،هــو طريــق الوقايــة مــن كل النزاعــات ،فبــه نعــرف حاجــات اآلخريــن  ،ونعــر عــن حاجاتنــا
دون اللجــوء للعنــف.
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مترين رقم  :١٦األم لينا
األهداف:
• أن يكتسب مهارة إتّخاذ القرار بعد التفكري ،ويبتعد عن ردود الفعل؛
• أن يدرك أهم ّية فصل املشاعر عن احلاجات أثناء إتّخاذ القرار؛
• أن مي ّيز الطالب بني املشاعر والسلوك ؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :أوراق وأقالم ،مستند فيه جدول حتليل الوضع؛
شرح التمرين:
األم "لينــا" ،ومســتند فيــه جــدول لتحليــل الوضــع
نــوزّع علــى الطــاب ّ
قصــة قصــرة عــن ّ
ثــم نطلــب منهــم حتليــل الوضــع ضمــن جمموعــات
.نعطيهــم وق ًتــا للقــراءة ( الفرديــة)ّ ،
مســتخدمني اجلــدول.
القصــة" :تســتيقظ األم لينــا ذات صبــاح ،وهــي تشــعر بــأمل فظيــع يف الــرأس .ويــزداد وجعهــا
ّ
حــن تــرى أن ولديهــا يــارا (  12ســنة) وبــال (  9ســنوات) يتشــاجران ،ومل ينهيــا حتضــر
أنفســهما للذهــاب إىل املدرســة .ســيأتي البــاص بعــد  10دقائــق ،العصــر علــى األرض،
واحلليــب مل ُيشــرب بعــد ،كمــا مل يتنــاوال طعــام اإلفطــار ..حالــة مــن الفوضــى ال تُحتمــل ،ومل
وحضــرت
ينهيــا إرتــداء مالبســهما ..يــا للهــول ،صرخــت لينــا بولديهــا  ،ألبســتهما علــى عجــل
ّ
لتنظــف وترتــب
لهمــا " السندويشــات" ورافقتهمــا إىل اخلــارج حيــث ينتظــر البــاص ،وعــادت ّ
املنــزل"..
اجلدول:
احلدث

املشاعر

األفكار

السلوك احلاصل

احلل األنسب
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نقاش:
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويعــر املشــركون عــن شــعورهم  .ويشــارك املع ّلــم الطــاب يف خــرات
أن النــزاع يف هــذه احلالة ســببه ســوء توزيــع األدوار ،واإلعتماد
وجتــارب مشــابهة ،ونســتخلص ّ
قدمــت حـ ًا علــى حســاب مشــاعرها وحاجاتهــا.
علــى األم ،وقــد تكــون األم خمطئــة يف حــال ّ
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مرة.
 كأين شايفك قبل ّباملنام؟آل عنجد شايفك ،بس ناسي.-ميكن ألنو ما كانت شايفني وسامعني.
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الباب الخامس
وسام ْعني؟
شايفني
ْ
ِ
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مترين رقم  :١٧اآللة احلاسبة
األهداف:
• أن يدرك الطالب أهم ّية احلواس خالل عملية التواصل؛
• أن ينسجم الطالب ويتناغم مع اجملموعة من خالل أداء دوره؛
حلواسه ؛
• أن يركّ ز يف التواصل على استخدام إيجابي
ّ
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :ورقة وقلم؛
شرح التمرين:
يقســم الطــاب إىل جمموعتــن ،تقــف كل جمموعــة علــى شــكل خــط مســتقيم ،يضــع كل
ّ
شــخص يديــه علــى كتفــي الشــخص الواقــف أمامــه  ،والــكل مغمــض العينــن .يعطــى لــكل
شــخص يف آخــر اجملموعــة رقمــً مكو ًنــا مــن ثالثــة أعــداد ( أحاد-عشــرات -مئــات)  ،ينقــل
الرقــم مــن شــخص إىل آخــر بواســطة الرتبيــت علــى األكتــاف  ،الكتــف األيســر ميثــل فئــة املئــات ،
الــرأس ميثــل فئــة العشــرات  ،والكتــف األميــن لفئــة اآلحــاد  .مينــع الــكالم أثنــاء اللعــب.
نقاش:
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويعــر املشــركون عــن شــعورهم  .بعدهــا جنــد أن العديــد مــن
األشــخاص ،يواجهــون صعوبــة يف التواصــل يف حــال غيــاب حاســة مــن احلــواس ( البصــر مث ًال)
 ،مــن الضــروري كــي يحــدث اإلنســجام والتناغــم يف اجملموعــة إتبــاع خطــوات التواصــل بشــكل
دقيــق يف التمريــن  ،فتلقــي الرســالة يحتــاج إىل الرتكيــز ،وبعــد ذلــك تعمــل الذاكــرة علــى حفــظ
الرســالة  ،ويفــكك العقــل الرمــوز  ،ومــن ثــم تنقــل إىل اآلخــر .حتــدث املعوقــات يف التمريــن
دائمــا يف جمــال التلقــي  ،حيــث ال يصــر الكثــرون علــى ذلــك .
ً
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مترين رقم :١٨كيف منحكي وكيف منسمع
األهداف:
معوقات التواصل ويتفاداها يف حديثه مع اآلخرين؛
• أن ّ
يحدد الطالب ّ
الفعال لآلخر؛
• أن يكتسب مهارة احلوار القائمة على اإلصغاء ّ
• أن يثبت ذاته ويدعم اآلخر يف حواره من خالل استخدام لغة األنا ؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :أوراق وأقالم ،بطاقات من لونني لكتابة السلبيات واإليجابيات؛
شرح التمرين:
يقســم الطــاب إىل جمموعــات صغــرة مكونــة مــن ثالثة أشــخاص ،يلعــب إثنــان دور املتحاورين
ّ
يتــم التبــادل كل  3دقائــق بينهــم ليتســنّى للثالثــة لعــب دور
أن
علــى
املراقــب،
دور
والثالــث
ّ
ويتحدثــان يف وضعيــة
إهتمامهمــا،
مــن
ــا
موضوع
املتحــاوران
مراقــب .يختــار الطالبــان
ً
ّ
املقابلــة ،واملراقــب يجلــس بينهمــا وعلــى مســافة واحــدة منهمــا ،ومهمتــه التدويــن علــى
ملونــة مالحظــات ســلبية (لــون حمـ ّـدد) وإيجابيــة ( لــون آخــر) حــول التواصــل اللفظــي
بطاقــات ّ
وغــر اللفظــي بــن املتحاوريــن .تُجمــع البطاقــات امللونــة مــن اجلميــع ،تُعــرض وتُناقــش.
نقاش:
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويعــر املشــركون عــن شــعورهم  .بعــد ذلــك يق ّيــم كل طالــب نفســه،
مهتمــا ،مصغ ًيــا  ،مركّ ـ ًـزا ..وكيــف كان شــعوره لــو مل
كيــف وجــد نفســه أثنــاء احلــوار ،هــل كان
ًّ
يكــن اآلخــر مصغ ًيــا إليــه ،مــا هــي العناصــر التــي جتذبــه أثنــاء التواصــل :املوضــوع؟ الطريقــة؟
الشــكل؟ التواصــل البصــري؟ ...
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مترين رقم  :١٩الشكل الهندسي
األهداف:
يتم بني طرفني ،وليس اتصا ًال من طرف واحد؛
• أن يدرك أن التواصل ّ
يجرب عملية تواصل قمعية ويرى نتائجها بنفسه؛
• أن ّ
• أن يتأكد أن جناح عملية التواصل قائم على التواصل بني الطرفني ؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :أوراق وأقالم ،مستند فيه رسم لشكل هندسي؛
شرح التمرين:
نُعطــي املســتند املرســوم فيــه شــك ًال هندســ ًيا إىل أحــد الطــاب ،نطلــب منــه أن يعطــي
التعليمــات لزمالئــه لرســم الشــكل علــى أوراقهــم مــن خلــف البــاب ،أو مســتدير الظهــر
ـم نطلــب آخــر يف مرحلــة
لهــم  ،وعليهــم أن ينفّ ــذوا مــا يطلــب دون نقــاش أو ســؤال .مــن ثـ ّ
ثانيــة للتمريــن ،أن يقــف مبواجهــة زمالئــه ويعطيهــم التعليمــات لرســم الشــكل الهندســي
املطلــوب ،ويســمح لهــم بالتواصــل معــه وســؤاله يف حــال احتاجــوا ذلــك.
نقاش:
ويتــم املقارنــة بــن الطريقتــن،
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويعــر املشــركون عــن شــعورهم .
ّ
ســمح لهــم بالتواصــل ،أعطــوا نتيجــة
ويــرى الطــاب أن يف املرحلــة الثانيــة مــن التمريــن ،حــن ُ
أفضــل بكثــر ،واســتطاعوا رســم الشــكل دون عنــاء .نســتخلص أن التواصــل اإليجابــي بــن
طرفــن ،مــع اســتخدام احلــواس كافــة ،يفضــي إىل نتائــج إيجابيــة تســاهم يف بنــاء عالقــات
وقيــم ومعــارف أكــر.
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مترين رقم  :٢٠الدليل والكفيف
األهداف:
حاسة البصر يف عملية التواصل؛
• أن يدرك أهمية ّ
• أن يتعاطف مع اآلخر من خالل لعب دور الكفيف؛
• أن يدرك أن عملية التواصل مسؤولية ال يستهان بها ؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :ال شيء؛
شرح التمرين:
نقســم املشــركني إىل جمموعــات تتألــف مــن شــخصني .أحدهمــا يلعــب دور الدليــل،
ّ
واآلخــر يلعــب دور الكفيــف .يف املرحلــة األوىل نطلــب مــن الدليــل أن ميســك الكفيــف بيديــه،
ويصطحبــه يف نزهــة يف القاعــة أو الســاحة  ،مــع احلــرص واإلهتمــام علــى عــدم تعريضــه
لــأذى.
ويف املرحلــة الثانيــة  ،نطلــب مــن األشــخاص تبديــل أدوارهــم وشــريكهم  ،فالــذي لعــب دور
الدليــل يف املرحلــة األوىل  ،يلعــب دور الكفيــف يف املرحلــة الثانيــة مــع شــريك آخر.واإلضافــة
يف املرحلــة الثانيــة هــي أن الدليــل يرشــد الكفيــف إىل الطريــق دون ملســه أبــدًا  ،مســتخدمًا
الــكالم فقــط.
نقاش:
ُيفتــح بــاب النقــاش  ،ويعــر املشــركون عــن شــعورهم يف املرحلتــن وخــال لعبهــم
الدوريــن .وباخلالصــة جنــد ان مشــاعر اخلــوف واألمــان ترتبــط بالثقــة املوجــودة بــن الطرفــن.
وعليــه فــإن التواصــل عــر احلــواس ومبصداقيــة يثبــت ويعــزز الثقــة بالنفــس وباآلخر.يقــوي
هــذا التمريــن  ،وبشــكل غــر مباشــر تعاطفنــا مــع فاقــدي حاســة البصــر .مــن الضــروري يف
هــذا التمريــن اإللتــزام بالتعليمــات حتــى يتحقــق الهــدف بنســبة أفضــل.
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ليك من اآلخر ،ال العني بالعني وال
املنخار باملنخار،
ما معقول يا خ ّيي ح نصري كلّنا عميان
وما منشوف!!!
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الباب السادس
العينْ ...
بالعين
مش ِ
ِ
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مترين رقم  :٢١عرض الفيلم
األهداف:
يتعرف إىل جتارب العنفية من لبنان والعامل؛
• أن ّ
فعالة يف املواجهة ضمن النزاع؛
• أن يكتشف أن الطرق الالعنفية ّ
• أن مي ّيز بني فلسفة الالعنف كنهج حياة،واسرتاتيجية الالعنف املؤقتة ؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :فيلم "العني ..مش بالعني" ( 16دقيقة) ؛
شرح التمرين:
نعــرض الفيلــم ،ونطلــب مــن الطــاب حتضــر ورقــة وقلــم لتدويــن املالحظــات أثنــاء
مشــاهدتهم الفيلــم ،ونوقــف الفيلــم حــن تُعــرض جمــل حــول الالعنــف ،ليتســنّى لهــم
ً
الحقــا.
تدوينهــا ،حيــث ســتناقش

مترين رقم  :٢٢نقاش حول الفيلم
األهداف:
يتعرف إىل جتارب العنفية من لبنان والعامل؛
• أن ّ
فعالة يف املواجهة ضمن النزاع؛
• أن يكتشف أن الطرق الالعنفية ّ
• أن مي ّيز بني فلسفة الالعنف كنهج حياة،واسرتاتيجية الالعنف املؤقتة ؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :فيلم "العني ..مش بالعني" ( 16دقيقة) ؛
النقاش:
نبــدأ بالســؤال عــن اإلنطباعــات حــول الفيلــم ،أي مشــهد أعجبــك أكــر؟ ملــاذا؟ هــل تعتقــد أن
الالعنــف وســيلة ناجحــة يف احليــاة؟ هــل هــو فلســفة أم مــاذا؟  ..ومــن ثــم نقــارن بــن جتربــة
44

غانــدي وجتــارب عربيــة إن وجــدت ،هــل مــن املمكــن التفكــر مثــل غانــدي ملواجهــة العــدو؟
ومــا الفــرق بــن جمتمعنــا واجملتمــع الهنــدي؟..

مترين رقم  :٢٣خالصات من الفيلم
األهداف:
يتعرف إىل جتارب العنفية من لبنان والعامل؛
• أن ّ
ً
وطرقا مبتكرة تفيده يف حياته اليومية؛
• أن يستخلص أفكا ًرا
• أن مي ّيز بني فلسفة الالعنف كنهج حياة،واسرتاتيجية الالعنف املؤقتة ؛
حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :فيلم "العني ..مش بالعني" ( 16دقيقة) ؛
النقاش:
دونــوه مــن مالحظــات عــن الفيلــم ،نناقشــها ،ونســأل إذا مــا
نطلــب مــن الطــاب قــراءة مــا ّ
دونــوا اجلمــل الســت الــواردة يف الفيلــم كأقــوال اســتخلصها مفكــرون وناشــطون العنفيــون.
ّ
تناقــش األفــكار ،و نحــاول ســرد جتــارب مــن حياتنــا اخلاصــة ك ّنــا فيهــا أقــرب إىل الالعنــف يف
املواجهــة مــع اآلخريــن .والســؤال األخــر ،ذاتــي ،هــل ميكننــي أن أكــون العنف ًّيــا؟

مترين رقم  :٢٤الورقة البيضاء
األهداف:
ردة فعله العنيفة جتاه اآلخر؛
• أن يخترب ّ
• أن يستخلص أن العنف ناجت عن الشعور باخلوف من اآلخر؛
فعال وينفّ ذ الطلب بعقالنية؛
• أن يصغي بشكل ّ
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حمدد
عدد املشاركني :غري
ّ
األدوات املستخدمة :أوراق بيضاء ،أقالم فوتر ؛
شرح التمرين:
نضــع األوراق البيضــاء واألقــام يف وســط القاعــة ،نطلــب منهــم أن يأخــذ كل منهــم ورقــة
بيضــاء وقلــم مــن الليــون املفضــل لديــه ،وبشــكل ســريع ،ثــم بعــد أن يقفــوا يف دائــرة
متأهبــن ،نصــدر األمــر التــايل ،وبنــرة اســتفزازية مــع صــوت مرتفــع حتريضــي" :املطلــوب مــن
كل واحــد أن يحافــظ علــى ورقتــه بيضــاء وخــال دقيقتــن فقــط ،ه ّيــا"
النقاش:
ُيفتــح بــاب النقــاش ،ويع ّبــر الطــاب عــن شــعورهم .ونطلــب مــن كل منهــم ســرد مــا حصــل
ـم العــودة إىل الرســالة أو املهمــة املطلوبــة منهــم .هــل ُطلــب منكــم الهجــوم علــى
معــه ،ثـ ّ
ورقــة اآلخــر؟ مــن بــدأ الهجــوم؟ كيــف حتمــي نفســك يف هكــذا حالــة؟ ..وغريهــا مــن األســئلة
التــي نســتخلص مــن اإلجابــة عليهــا بــأن احلــرب تبــدأ يف النفــوس ،عنــد الشــعور باخلــوف ،وال
نعــرف أبـ ًـدا مــن الــذي أشــعل الفتيــل .كمــا أن اخلــوف املســبق مــن اآلخــر هــو احملـ ّـرك للعنــف
ـل عقــاين للمهمــة املطلوبــة ،كان حـ ّـري بنــا أن جنلــس علــى كراســينا
يف اجملتمعــات .وكحـ ّ
حاملــن الورقــة البيضــاء حتــى انقضــاء الدقيقتــن.
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الئحة باسماء المراجع

حــل النزاعــات ،متاريــن تطبيقيــة  -إعــداد آرمــان باليــان ،صــادر عــن الشــبكة اللبنانيــة حلــل النزاعــات بالتعــاون مــع
جلنــة املانونيــت املركزيــة  -لبنــان.
كيف ال نرتبى على الطائفية  -.دليل تدريبي تربوي -أوغاريت يونان ،نشر الهيئة اللبنانية للحقوق املدنية .
النــزاع كتحـ ّـد -تعزيــز قــدرات األطفــال لتحويــل النزاعــات بشــكل ب ّنــاء ،تأليــف فالنتينــا أومتاشــيتش ،ترجمــة منــى
عبــود -إصــدار مركــز املعلومــات العربــي للفنــون الشــعبية  /اجلنــى.
ـل النزاعــات -الرزمــة املدرســية -إعــداد "مركــز املواطنــة الفاعلــة" و " ..للتنميــة ش.م -".فريــق
بنــاء الســام وحـ ّ
رمــال.
العمــل  :جــو حــداد ،ريشــار بطيــش ،فــارس شــوفاين ،نــزار ّ
كت ّيب أنشطة يف املهارات احلياتية ،مشروع قدموس ... " ،للتنمية ،ش.م ".بريوت 2006
قاموس الالعنف  -جان ماري مولر -ترجمة حممد علي عبد اجلليل -معابر للنشر ،دمشق.
الالعنف يف الرتبية ،جان ماري مولر -ترجمة حمممد علي عبد اجلليل ،معابر للنشر -دمشق.
مصادر تدريبية خمتلفة من األنرتنت ومن عدة دورات جلمعيات أهلية.
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