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W�U��œ

اجلدار اقسى ما . . آه
.الشروق جهو في ينهض عندما

ةثغـر ننقب كي . . العمر كل ننفق مبار
!ةمر . . لألجيال النور ليمر

. . .    . . .

. . اجلـدار هذا يكن لم لو مبار
الطليق ! ! ءالضو قيمة فناعر ما

q	√ qI*œ
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سالفهر
يةهو بطاقة  - بلدنا  - بالعر الشباب جمعية
االنتماءو يةالهو ضوعمو في مساعد لدليل  احلاجة:مقدمة

»U��« ∫‰Ëô«

ملاذا؟ عمل، كاطار عةاجملمو
عةاجملمو ةبلورو بناء ف،تعار

عمل اتفاقية صياغة
حةاملطرو اضيعاملو حول اراحلو مبدأ يزتعز

كةاملشار على مشجع مالئم مناخ الى عةباجملمو الوصول

»U��« ∫w*U;�«

االنتماءو يةالهو
املكانو مانالز ة،الذاكر

يخيةالتار ايةالرو
املتعددة كباتهامرو بابعادها يةالهو

»U��« ∫Y�U;�«

انعكاساتهاو التحتو الداخل، في الفلسطيني بيالعر اجملتمع
بدائل عن البحث - الناقدة التحليلية يةالرؤ
اقفمو بناء الى يقالطر في املساءلةو اراحلو مبدأ

العائلة داخل العالقات شبكة
اجملتمع في نساء - جالر

»U��« ∫l�«d�«

اطيةالدمقر القيم
التعبير يةحر
املدنية يةالهو - احلقوقو اطنةاملو

»U��« ∫f	U)«

جيهالتو اتمهارو عةاجملمو
داعوو تلخيـص مضامني، مدخل، - عمل نامجبر بناء

»U��« ∫”œU��«

مساعدة عمل آليات
حياتمسرو افالم

ارادو متثيل يكاتير،كار سم،ر فنون،
يةشعرو ادبية صنصو

ميدانية التجوو ائطخر
مقابالت
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UNL¼√ ¨W	Uš œö³�« w�Ë W�UŽ wMOD�KH�« ÊU�½ô« tłË w�  U¹b×²�« tO�  dŁUJð s�“ w�

≠ W¹œułË WłUŠ „UM¼ ¨tAOLNðË t³Fý W¹UJŠË t²¹UJŠ VOOGð ¨t²¹u¼ fLÞ vKŽ ZNML*« qLF�«

W×{«Ë WLBÐ t� sJ²� WL¼U�*«Ë Ád{U( wŽu�« ¨tO{U� l� q	«u²F�« s� œdH�« 5J9 w� WOBöš√

öOKB r¼U�¹ Ê√ v�Ž qO�b�« «c¼ rJ¹b¹√ 5Ð lC½ UM¼ s� ¨tK³I²�� vKŽ WOŽ«ËÎ¡ôu¼ bŽU�¹Ë 

ô wI ¨rN�uŠ s�Ë rN�H½√ W�¡U��Ë …—ËU×� w� Êu³žd¹ s¹c�« »U³A�« 5Nłu*«Ë  UNłu*«

U¹uHŽ r¼œułË ÊuJ¹ÎŸ«Ë qÐ ¨jI� Ì«bOFÐ ¨ÂUð bBIÐ Îe¹eFð v�« o¹dD�« w�  «—UFA�« sŽ 

dJ�Ë …bBU½ 5Ž rN� sJ²�Ë Íu% U� qJÐ rN³Fý …dI«c� 5Ž«Ë «u½uJO� qŽUH�« jAM�« ¡UL²½ô«

«bOFÐ dŠÎÆVBF²�« sŽ 

qLF�« w� W�Ë«b²*« pKð ≠ …œbF²�  UOÐœ√Ë —œUB� s�  UO�UFH�« iFÐ qI½ - bI�

UBOBš U¼ƒUMÐ -  UO�UF� p�UM¼ ¨qÐUI*UÐË ¨ UŽuL:« l�Î ¡Uł qO�b�« «cN� 

Æ»—U−²�«Ë qLF�« s� WK¹uÞ  «uMÝ ÃU²½

ÆqLF�« «c¼ w� p�– bOž Ë√ dýU³� qJAÐ r¼UÝ s� qJ� q¹e'« dJA�«

 U� vKŽ rJ�UF�√ œËœ—Ë rJðUEŠö� —UE²½UÐ s×½ ÆqO�b�« «c¼ w� œ«u� s� ¡Uł

ÍËU�dý tOLÝ
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ŸËdA	 U*bK�

WOFL� »U�A�« »dF�«

«جمعية افأقامو جامـع إطار في تنتظمَ أن تاختار بالعر األكادميني اباتّالشو انّالشب من عةمجمو هي
الفلسطيني بيالعر اجملتمع داخل النكبة، بعد الثالث اجلديد، اجليل متثل عةاجملمو  هذه  .ب»العر الشباب

دية،اليهو يةلألكثر كممثلة ائيل،إسر في احلاكمة سسةاملؤ بني ةالقـو عالقة فضير جيل هو و.ائيلإسر في
ةّاألمو الفلسطيني للشعب اإلنتماء يستكر إلى املنطلق هذا من يسعىو  .الفلسطيني بيالعر اجملتمع بنيو

اجملتمـع مع يةمتسـاوو يـةِّدن عالقة إلـىو جهة مـن التطلـع هذا مع يتمـاشـى يتيهـو عيو يرتطـوو بيةالعـر
.ىأخر جهة من دياليهو
بللعـر اجلماعيـة ةالذاكـر محـو على منهجـي بشكـل تعمـل كافـة سساتهـامؤو ائيـل،إسر لـةدو إقامة منـذ

في الفلسطيني ائيلياإلسر اعالصر ايةبرو يتعلق فيما يخالتار شطب علىو فيها، ابقو الذين الفلسطينيني
استهدفت قد و.بيةالعر فضاءاتهـاو لشعبها انتمائها قطـعو اجلماعة لهذه األصلية يةالهو يـهلتشو لةمحاو

.الالمنهجيو املنهجي بشقيه التعليم، جهاز خالل من ائيلياإلسر اقعالو إلى لدتو التي األجيال خاص بشكل

احتياجات لتلبـي األهلية سسـاتاملؤ إلقامة يسعـى  اجملتمع، داخل تيار مـن ءيتجز الً ءاجز أنفسنـا جند
ب»العر الشباب «جمعية تكون أن صدفة دي. فليسجوالو الهم مجال فيً حتديدا الشاب اجليلو اجملتمع،

تنظيـمو امجبر إنتـاج خالل من الشبـابو الشبيبـة عايـةر حول عملهـا في تتمحـور التـي حيدةالو سسـةاملؤ
.يةالهو يزتعز على تعمل ثقافية،و اجتماعيةو يةبوتر فعاليات

·«bL« ∫WOFL'«

أةاملر بني السيما للجميع اةاملساو تضمن اطيةقردميو يةارحو أسس على الفلسطينية بيةالعر يةالهو يزتعز ¿ 
.جلالرو

ىبقو فدهاور االنتمـاء عةمجمو متكني في كتشـار يتيالهو عيالو أسـاس على شبابية قيـادات يرتطو ¿ 
.فاعلة

.آخر أي اآلخر، على االنفتاحو ليالشمو عيالو من أسس على رِّمتنـوُ مجتمع بناء في اإلسهام ¿

Z	«d� ∫WOFL'«


U�uLI	 ¿ ∫W�O�A�«

مضامينـه: من و.ثقافي يبوتر نامجبر فقو فيها العمـل يتم ا،ًعيأسبو تعقد شبابية حلقـات اجلمعية تنظم
اجملتمعية، الفاعلية اطيـة،قرالدميو أسس مي،اليو األداء في انعكاساتهاو التهاحتوو أبعادها على يةالهو
.فيه التغييرو اجملتمعي العمل اتيجياتاستر
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¿ ÂU�√ WO"«—œ ‘—ËË WOHOI;P 
ôu�Ë ∫WO*«bO	

التقـاء خـالل  من.اراحلو ةدائـر سيعتـوو احللقـات في كـنيللمشـار اكاإلدر سيـعتو تستـهـدف اآلليـات هذه 
.اجلمعية اهتمام ضوعملو دالالت ذات اقعمو ةياروز متخصصنيو ينمفكرو شخصيات

¿ œ«b�≈ ∫s�b%d	

على املهمات إجناز على يساعد مهني بشكل العمل عاتمجمو جيهلتو قيادية ادركو بتأهيل اجلمعية متقو
.جهو أمت

 ¿ q'«u �« l	 W�uLI	 ∫¡UL *ô«

يزلتعز ذلكو اقعهامو في الفلسطينية االنتماء عةمجمو مع اصلالتو ضوعمبو خاص بشكل اجلمعية تهتم
.احـدالو الشعب أبناء بني اإلسنادو التدعيم جسور مدو اراحلو إقامةو االنتماء

 ¿ ‰œU� �« ∫w�U�A�«

بيالعر العالم في مماثلة سسـاتمؤو جمعيات مع اكاالشتر خالل من بيةّطالو شبابية للقاءات صفر فيرتو
.حيثياتهاو الفلسطينية ايةالرو نشرو الثقافي اراحلو بهدف اخلارجو

 ¿ Ê«u�b�«:

.الثقافة إنتاج عمليةو الثقافية العملية في اطلإلنخر النشطاء دفع يستهدف مشروع

 ¿ W�u�D	 ∫©»U�A�« WKI	® W�—Ëœ

يعكس نحو على نهامضموو لغتهـا في الشاب للجيل جهةمو يةدور عةمطبو إصـدار إلى اجلمعية تسعى
.حلمهاو اجلمعية يةرؤ


UOIOP«d "« qLF�«:
مثل: ةمتغيـرو متعددة عمل اتيجياتاستر اعتماد تتطلب يعاملشار هذه مثل

.ّةاسيدر يةارحو لقاءاتو شاتور ٭ تنظيم
.اسيةدر أيام تنظيم ٭ 

.مناسبة أدبية اتمنشورو عاتمطبو إصدار ٭ 

.مشابهة أو مماثلة مسائلو قضايا في فاعلة ىأخر أطر مع التشبيك ٭ 
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‰Ë_« »U��«

W�uL:«

tO�u �« 
«—UN	Ë



10

U	 wL øW�uL:«

بعضهـا: يلي فيما عة،اجملمو مملفهو عديدة يفاتتعر هنالك
أن يجب معني، هدف إلى الوصول أجل مـن متبادلة، عالقة بينهم أكثر، أو اثنني هي عةاجملمو*

.ذلك بعد يكون قدو عةاجملمو لقاء خالل يكـون قد الهدف إلى الوصول اد،األفر بني امالتز يكون

احدو شخص قبل من رِقُأ دهاجووو فيها، كنيكمشتـر أنفسهم فونّعرُي أكثر أو اثنني هي عةاجملمو*
.)1988اون  (بر.األقل على آخر

معنى، ذي بشكل باآلخر منهم احدالـو تبطيرو باآلخر، احدالو عالقة لهم ادأفر عدة هي عةاجملمو*
.)1968اندروز ايتو ت(كار

.)1976تفاعل (هير متبادل، تأثير بينهم ادأفر عدة هي عةاجملمو*
يستطيع بحيث قليل عددهم يلة،طو منيةز ةلفتر باآلخر، احدالو صلونّيت ادأفر عدة هي عةاجملمو*

.)1950مانس(هو ينآخر اسطةبو ليـسو جهلوً جهاو مباشر، بشكل باآلخر االتصال منهم كل
يفهتعر املمكن من معني، أمر نقاش أو معينة، احتياجات تلبية أجل من عةمجمو في اداألفر يلتقي
فضونير أو يتقبلون خاللها من اجتماعيـة، عالقات شبكة اداألفر بني تتبلور جماعي، كهدف

.اآلخر احدالو

بني التفاعـلو العمـل، هذا خالل من مبنيـة،و ةمختـار فعاليـات حسب عـةاجملمو في كـون«يعمل» املشتـر
اداألفر يستطيع اسطتهابو التيو د،فر كل حسبها فيتصر التي املبادئو القيم تظهرو ظائفو تعني اداألفر

.هتغيير أو اآلخر على احدالو التأثير
(process). ة» تدعى: «صيرور عةكمجموو ادكأفر كوناملشتر يعيشها التي بةالتجر هذه

∫…—ËdOB�«

حتدد التي املبادئو القيم في أو األمور، يةرؤ في كاملشتر عند تغيير إحداث منه الهدف نشاط أو بةجتر هي
اهير ما حسب التغيير، هذا إلى بحاجة ةالصيرور بهذه املرور في غبير منّ أن منطلق من األمور، لهذه يتهرؤ
.هغير اهير ما أو هو
أو فةمعر خالل من ذلكنقطة (ب) و نقطة (أ) إلى من كاملشتر ّمير أن هي ةالصيرورّ أن القول املمكن من
بناءو مجاملبـر التدخل علينـا لذا بة،التجـر بهذه همرور بعـد يكتسبهمـا ،ًسابقـا لديه يكن لم مـا ألمر عيو

.عةاجملمو مع العمل نامجبر هي املضامني هذه التغيير، هذا تسبب فعاليات

إلى يقالطر في كنا إذا فيما أنفسنا تقييم ميكننا لهً فقاو أعلى» يكون «هدف أن يجب كهذا نامجبر كل في
إلى يجبالتدر نصل خاللها مـن التيو ية»،ثانو «أهدافا تشتق األعلى الهدف هـذا من حتصيله، دناأر ما
.بداية سمناهار التي احلاملر

املفاهيم هضمو استيعاب ادلألفر يتسنى حتى يجبالتدر عةاجملمو مع العملو للتسلسل، ةكبير أهمية هنالك
.بها ميرون التي بةالتجر خالل من الفحصو للتسـاؤل الفرصة لهم تتاح كيو إليها، ينكشفون التي
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cHM� Z	U*d��« s	 ∫‰öa

...املساعدة البيئية فالظرو س،اجللو كيفية الساعات، عدد اللقاء، قتوو اإلطار: مكان)1

عالقة لهم أشخاص مع لقاء نقاش، ات،محاضر أفالم، خالل: محادثات، من يطرحو املضمون)2
...نامجالبر في جةاملدر اضيعاملو املطروح، ضوعباملو

q6«d	 —uDP ∫W�uL:«

هي:و عة،اجملمو حياة في احلمر خمسة نشتاين) هنالكحسب (بر
.ضاعاألوو األمور فحصو تباكاالر ك،الشكـو فات،بالتخو تتميز تباط،االر قبل ما حلةمر)1

.هيعززو مكانه عن يبحث دفر كل كز،املر على اعبالصر زََّيَمتَت ى،القو اكزمر حلةمر)2
.املشاعر عن يحالصر التعبيرو الشخصي، باالهتمام تتميز عة،للمجمو باالنتماء االحساس حلةمر)3

اآلخر احدالو ىلير االستعدادو البعض، بعضهم اداألفر بتقبل تتميز د»«فر كلمة من د،التفر حلةمر)4
.ئهمساوو مبحاسنة دكفر

احل،املر ت هذهميز فاتتصر إلى جـوعالرو لى،األو احلللمر بالشوق تتميز :داعالو اق،الفر حلةمر)5
.جياخلار احمليط اجهةمو من فتخوً أيضا هنالك

WK6d*« ∫v�Ë_«

بنيو بينهـم اد،األفر بني ليـةأو فةمعر هنالـك عة،اجملمـو عن ابتعـاده ثم دالفر ابباقتـر حلـةاملر هذه تتميـز
جديو ال حميمة، ليست هيو عميق، معنى ذات عالقات بينهم جديو ال لكن فيه، اجدونيتو الذي اإلطار

.عةاجملمو داخل ظائفالو ببعض القيام أو لية،املسؤو لّلتحم ًاكبيرً استعدادا اداألفر لدى

تتميز عة،للمجمو مناسب نهيرو ما حسب فونيتصرو ايجابية، ةصور على حلةاملر هذه في اداألفر يحافظ
.اللياقةو األدب دحدو فيو النفس، بضبط فاتهمتصر

فحص د،احلدو املمنـوع، املسموح، لآلخر، احدالـو ،(Testing)«الفحص»  هي حلةاملر لهـذه ىأخر ةميز
.اإلطار ة،/جهاملو

آمنة ستكـون عـةاجملمو داخـل بةالتجـر بأن ًإحساسـا دالفـر يعطـي ايجابـي بشكـل حلةاملـر هذه اجتيـاز إن
.ة/جهاملو بنيو بينهـمو اداألفر بني الثقة يعزز كما ة،املغامر تستحقو

WK6d*« ∫WO*U;�«

التأثيـر، االختيـار، اد،األفر بني االتصال عة،اجملمـو داخل املكانـة مثل: ّةعد اهربظـو  حلةاملر هذه تتميـز
اداألفر أن حيث األحيان، بعض عدائيـة فاتتصر يةرؤ املمكن مـن بينهم، فيما العالقات تأطيـرو يفتعر

.عةاجملمو داخل األهمية فقو أنفسهم تيببتر لونمشغو

أن حيث «الكل»، عةاجملمو أجل من الشخصية حاجاتهم تلبية عن للتنازل اداألفر بعض عند ميل هنالك
.االجتماعي التقييم سلم في تفاعاالرو الباقني من التقدير كسب هو لذلك األساسي الدافع

تسميتـه ميكن مـا أو األمان،و االنتماء عـنً بحثا ة،الصغيـر عاتاجملمـو ل)َلِتتكون(الـش حلةاملـر هذه في
.السلطة سةممارو ةالسيطر أجل من اعاتالصر ىنر حيث د،فرو دفر بني كاملشتر بالدفاع
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.عةاجملمو خارج نفسه يجد حلةاملر هذه في نفسه يالئم أن يستطيع ال من

.ايجابي بشكل األمور سير على يساعد عةاجملمو مع بنائها بعد باالتفاقية، التقيد

تساعد هنا االتفاقية تذكر كما عة،اجملمو داخل عليها املتفق فاتللتصر املعايير تتبلور حلةاملر هذه في
.عةاجملمو داخل ازنتو إلى الوصول في

WK6d*« ∫W;�U;�«

بشكل دور أخذ في غبـةالر تكبر كمـا املشاعر، عن احـةبصر التعبيـر في ةكبير غبـةبر حلةاملر هذه تتميـز 
عتنا،مجمو لنا، نحن، :مثل تعابير الظهور في تبدأ ي،يجـر مبا االهتمامو األمور، ياتمجر في شخصي

.اداألفر بني العائلة داخل يةالقو العالقاتو بالعائلة حلةاملر هذه في عةاجملمو تشبيه ميكن

.عةللمجمو دالفر عطاء أهميةً أيضا هنا تظهر

WK6d*« ∫WF�«d�«

قتالو نفس في ذاته، بحد دكفر كل كنياملشتر إلى ةالنظرو األشخاص، بني الفروق بتقبل حلةاملر هذه تتميز
اماحتر مع جنب إلى  ًجنبا عةاجملمو داخل فيه بغواملرو عليه املتفق باجتاه فاتالتصر مالءمة إلى التطلع

.اداألفر استقاللية

.عةاجملمو أهداف ذلك يالئم لم لو حتى دالفر احتياجاتو غباتلر ّلتقب ىنر حلةاملر هذه في

تضيـع الـ(نحن) ال هذهّ أن منطلـق من لكـنو السابقة، حلـةاملر في برز الذي الشعور(نحـن) يتضائـل هنا
.يةحر أكثر دالفر يكون عندما

عاتاجملمو معظم إليه تصل ال نضوجو عالية، اجتماعية ةمهارو ةقدر عن ّريعب حلةاملر هذه إلى الوصول إن
.النهاية خط إلى الوصول قبل

WK6d*« W�	U)« ∫…dOa_«Ë

في لطيفة، الغير اقفاملو جتاهلو اد،األفر بني االيجابية بالتجار ّرتذك كان، ما رّتذك اتهامميز أحد النهاية،
نتيجة ذلكو مشاحنات،و فحص، لى،األو احلاملر في كما فونيتصر حيث اجع،بتر اداألفر مير ىأخر أحيان
.داعالو افقير الذي ترللتو
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.إليهـا الوصول تاختار كيفو عةاجملمو أهداف هي ما عة،اجملمو اقعو)1

على ضهاتفر التيو عة،اجملمـو في لةاملقبو فاتالتصر ،(Norm) معيار أو للقياس قاعدة)2
.كنياملشتر

فالتعار حلةمر لذلـك بنفسها، ادهاأفر تختر لم عةاجملموّ أن عة،اجملمو في اكاالشتر كة،املشار)3
.يةضرور فالتعار طيدتوو

أو ة/جهاملو ضتعار منها، حتد أو اداألفر كةمشار تدعم سمية،ر غير قيادة عة،اجملمو داخل القيادة)4
.ة/جهللمو عالقة بدون فاتهاتصر تكون أو ها،/معه تتمشى

،ًمعا بةالتجر ضخو من نهمَّميكو احةبالر اإلحساس كنيللمشتر يعطي عة،اجملمو داخل مناخ إقليم،)5
.االجتماعية اتاملهار عةاجملمو ّيتنم كما دية،الفر اتاملهار يّينم حيث اآلخر، مقابل احدالو

nzU/Ë ∫W�uL:«

باألمـن دهتزو هيو إليها، ينتمـي التي لىاألو عةاجملمـو هي العائلة أن حيـث عة،مجمو داخل دالفـر لديو
فـي سميةر غير منهاو سميـةر منها عاتجملمو عديدة بانتمـاءات تبطةمر نفسها العائلـةّ أن كما ية،الهوو

عات:اجملمو هذه مـن ،ًأيضا يةالهوو األمن أجل من ذلكو اسع،الو اجملتمع
اهتمامات، ايات،هو تسلية، أماكن عمل، أماكن أصدقاء، ائردو سياسية، ابأحز دينية، أماكن س،مدار

.هاغيرلة) وسعة (حمومو عائلة لة)،دو ية،قر ة،سكن (حار أماكن

W�uLILK� nzU/Ë …œbF 	 ∫UNM	

.االنتماءو يةبالهو اإلحساس يزتعزو ) بناء1

.أساسية مفاهيم إكسابه د،الفر ظائفو ةإدارو ) تنظيم2

.اداألفر بني تباطاالرو الثقة يةتقوو يادة) ز3

.فاتهتصر حتديد على دالفر تساعد معايير ) خلق4

ً.أحيانا ةالقوو السلطة استعمال خالل مـن أنفسهم،و اداألفر بنيو اداألفر بنيو بينها اتفاقيات ) عقد5

اإلحساس لبناءً جدا يةضرور هي دالفـر إليها ينتمي التي العديدة عاتاجملمو داخل العالقةّ إن
يستطيع ال عةاجملمو فبدون عة،اجملموو دالفر بني يةضرور تبادلية عالقة هنالك أنه حيث (أنا) عنده، بألـ 

.دمتفر شكل أي بدون آخر كم إال عةاجملمو فما دالفر بدونو ي،البشـر الكم  هذا بني من يبرز أن دالفر
منها: عديدة دالفر على عـةاجملمو تأثير تبني التي اجملاالت أن ىنر هنا من

.عاطفيةو نفسية فاهيةر التنفيذ (عمل)، اسة)،التحصيل (در املبادئ، اقف،املو العادات، ، التعلم

جهة من االنتماء في غبةالرو جهة من ادباالنفر غبةالر بني ما ترتو حالة في دجومو عةاجملمو في دالفر إن
.ىأخر
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.يناآلخر تقييمات من فُّتخو بدونو يةبحر نفسه عن التعبيرو كةاملشار من دالفر ـنَِّكُمي مناخ خلق١)

.اخملتلفة اقفاملوو األحاسيس النظر، جهاتلو عيةالشر إعطاء٢)

.عةاجملمو ادأفر باقي مع التفاعلو التعامل خالل من الذات فحصو فةمعر٣)

.املتبادلة الثقة من جو إلى للوصول عة،اجملمو ادأفر بني طيد العالقاتتو٤)

.اإليجابية الذاتية يةالرؤ يزتعزو الشخصية تنميةو الذات، عن للتعبير فرصة كنياملشار إعطاء٥)


UO{d� ∫WO"U"√

يتطرق شائكةو كبةمر اضيعمو معاجلةو تناول من نَّكمُت التي األساسية ةكيزالر هو عةاجملمو بناء ٭
.ميالقو اجلماعيو ديالفر ىاملستو على بقضايا عالقة ذات نامج،البر إليها

.بينهم فيما العالقات طيدتو في اداألفر عند ليةّأو غبةر على عةاجملمو بناء تكزير ٭

«لغة أو عام سياق هماو ناحيـة، من عةاجملمو لعمل األساس هما تهابلورو عةمجمو بناءّ إن٭
.ىأخر ناحية من اداألفر بني التعامل»

C�√ËÎU

.ليحو من اإلنساني احمليط فةملعر مسبق طشر هي نفسي بنيو بيني ذاتية، فةمعر*

.عةاجملمو ادأفر بني حقيقي لقاء ةبالضرور تعني ال ة،عابر سابقة فةمعر*

.لهحو من مع العالقة تنميـة ميكنهو «النمو»، من دالفر ميكن أن عةاجملمو داخل العمل على٭

ةالقدر مثل: اإلصغاء، د،للفر اتصال اتمهار إكساب اجبهاو من عةاجملمو داخل العملو بةالتجر *
ين،اآلخر من الفعل ددور ءضو على الفحص االعتبار، بعـني اآلخر أخذ الذات، عن التعبير على

.اءاالحتو ،(Feed Back)تدة  املرالتغذية

.اداألفر بني طيدالو فالتعار تتيح أن عةاجملمو على*

االتفاقية هذه جتيب أنو عة،اجملمو في اداألفر بني للتعامل اضحةو اتفاقية هنالك تكون أن يجب*
.عةاجملمو أهداف على

.عةاجملمو داخل اإلنسانية العالقات كيبةبتر افاعتر هنالك يكون أن يجب*

التعبير عيةشرو مساعدة كة،مشار اد،األفر بني منفتحة عالقة خلق على تساعد أن عةاجملمو على*
.تام بشكل الذات عن

.لـهّتقبو ائهاحتوعة، واجملمو داخل اداألفر بني االختالف على ّفالتعرو يةالرؤ*
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.األهداف ضوحو¿  

.املضمونو اإلطار إلى يتطرق عليه متفق دستور صياغة¿  

.احلاجة فقو له الدعم فيرتوو دالفر حلاجات اإلصغاء¿  

.االنفتاحو كةاملشار على مشجع مناخ فيرتو¿  

.اقفهمـو أو تهارقر كانتً اّأي به، املساس عدمو دالفر حماية¿  

.التعامل في اطيةالدميقرو اةاملساو¿  

.اإلصغاءو املتبادل اماالحتر¿  

.اجلميع كةملشار الفرصة يتيح مما عادل بشكل  قت،الو تقسيم على صاحلر¿  

.فعالو ًافكر أنفسهم اجهةمو من اداألفر لتمكـني  الضبابية، عدمو ضوحالو دهيسو جو فيرتو¿  

.اءاالحتوو باالنتماء الشعور فيرتو¿  

.اراحلوو املساءلة مبدأ اعتمادو االختالف عيةشر¿  

.الدمغو األحكام إصدار عن االبتعاد¿  

.التغييرو ّرللنمو، التغي الفرصة إتاحة ¿  

.«الدفيئة» عـةاجملمو داخل ستهاملمار فرصة إعطاءو ار،احلوو التفكير في اتمهار إكساب ¿  

.بالنفس الثقة يزتعز فرصة فيرتوو الثناء¿  

.يهاّينمو املتعددة اتهقدر ليكتشفو عدة، ًاارأدو للعب دللفر الفرصة إعطاء¿  

البحث خالل من - غبةور حاجة هنالك كانت إن - ميهاتقوو فهمها، ك،السلو أمناط فحص على التشجيع¿  
.بدائل عن
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الدفء احة، الصر:إلى تشير «التدخل» يةنظر كني،املشتر في ثريؤ أن «التدخل» خالل من ة/جهاملو يحاول
من ة/جهاملو ـنّمتك التي األداة هي العالقـة هذه كني،املشتـر مع العالقـة بناء في يةكزمـر املكعو التماثـلو

كان إذا لكنو النهائـي، الهـدف ليست هـي احلسنة العالقـة ّأن إلى يـهالتنو يجـب كني،املشتـر في التأثيـر
للفحصً انفتاحا أكثرو فيه، الثقة لطرحً استعدادا أكثر كوناملشتر يكون متماثل،و دافء ة/جهاملو بأسلو

.فاتالتصرو اقفاملو لتغييرو الذاتي

∫
«—UN*«

شاداتاإلر هذه تكون أن يجب تنفيذها، كنياملشتر علىو ة/جهاملو يعطيها شاداتإر هنالك  - جيهالتو)1
شاداتاإلر ضيحتو إعادة ة/جهاملو على منهم، باملطلـو هو ما كنيللمشتر نّتبي ـلة،ّمفصو اضحةو

.اللقاء في العمل خالل

ماتمعلو حقائق، معطيات، شكل على تكون قد ك،للمشتر فةمعر ة/جهاملو  ميرر  -ماتمعلو إعطاء)2
.معينة ياتنظر أو مصادر عن

ة/جـهاملو هافريو أن يجب التي ماتاملعلو اعأنو من نوعً أيضا هما تلخيصه أو احلديث مقدمة
.كنيللمشتر

تعابير بطير أو هي/هو ها/بكلماته كاملشتر هذكر ما ة/جهاملو يعيد  -كاملشتر الأقو صياغة إعادة)3
األصلية، ةالفكر على عيةنو إضافـة هنالك تكون ال أن طبشر أكثر ةالفكر ضحيو بشكل كاملشتر

يشجع أو ار،االستمر على ذلك يشجعه قدو إليه، وصـل الذي املكان كللمشتر يعكس األمر هذا
.الكالم على يناآلخر

تفهم، على تدل التعابير  هذه -أكثـر ي/إحك ي،/إستمر بعدين،و مثل:آه، تعابير استعمال)4
لـهيقـو مـا فــضر أو ـلّتقب ةبالضــرور يـــعني ال هـذا ار،االستمر إلى ك/ـةاملشتر تـدعوو إصغاء،

.أيه/ار عن التعبير في عيةالشر يعطيه/ا لكنه ك/ـة،املشتر

.مغلقة أو حةمفتو - أسئلة طرح)5

.ال أو بنعم عليها اإلجابة تكون الو شـرح تتطلب األسئلة هذه تكون، قد كيف؟ بـ: ملاذا؟ تبدأ لىاألو
كي األسئلة طرح في املبالغة عدم يجب ،ًطبعا املذكور السياق  في,كم متى، : هل، بـ تبدأ الثانية

.جماعية فعالية ليسو مقابلة كأنهو األمر يبدو ال

هو هنا التشديد عة،اجملمو داخل العمـل احلمر من حلةمر ينظمو كزير يلخص، ة/جهتلخيص: املو)6
بعض ضحيوو يبني حيـث ة/جهاملو ظيفةو من مهم ءجز هوو كني،املشتر ليسو ة/جهاملو الأقو على
.العمل خالل إيصالها داملقصو سائلالر

على عةاجملمو يساعد مما عةاجملمو في العام اإلحساس أو كني،املشتر أحد عند :األحاسيس يرتصو)7
.القائم ضعالو استيعاب

.تهدئة يح،تصر إعطاء افقة،مو)8
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ة/كاملشتر إعطاء ، عاطفياوً يامعنو ها/لدعمـه الطرق كإحدى يهدئه أو ة/كاملشتر ة/جهاملو افقيو
.الذات عن التعبيرو االنفتاح على ها/تشجيعه أجل من ذلكو يحسه، أو لهيقو ما بتقبل اإلحساس

ًجديداً مسلكا له يفسح مما ك،املشتر اطفعو أو أفكـار فات،تصرً يانظر ة/جهاملو يفسر :تفسير)9
.األمور لبعض ة/كاملشتر اكإدر سيعتو ذلك من الهدف له، يناآلخر يةلرؤ أو لنفسه، يتهلرؤ ًامغايرو

.كنياملشترو  ة/جهاملو بني العالقةو الشخصي االتصال)10

.اداألفرو ة/جهاملو بني الثقة يعزز مما عة،اجملمو مع املعاينةو للحديث األمر هذا طرح


UOMIP ∫tO�u �«

.املعنى على احلفاظ مع ىأخر بألفاظ كوناملشتر قاله ملا جديدة يل: صياغةالتأو

.الفهم أصبت كنت إن ىأر  أن *

.أصغيت أنني أظهر  أن *

.بها قعتو أخطاء لآلخر بإصالح اجملال أفسح  أن *

hOFK �« ∫wK6d*«

.نظـام كذلكو كيزتر هوو - يناآلخر الأقو تنظيم

باإلمكان: ال،سؤ يطرح حني
.ةمباشر اجهةمو - الالسؤ عن  اإلجابة *
.ه)تفكير ة (إلثار-حه طار إلى الالسؤ د ر *

.تكتيكية مهلة - اإلجابة  تأجيل *

.عةاجملمو إلى الالسؤ د ر *

يني:املستو على حـة،املطرو اداملو ىمستو مـن فعير مما اهتمامهـم يثيرو كنياملشتـر انتباه يشد حافـز فيرتو
.ةالصيرورو املضمون

nAUF �«:
عنه ّريعب ما فهم لةمبحاو القيام انتباه،و بحساسية اإلصغاء يقطر عن اآلخر»، حذاء «انتعال على ةاملقدر

.معه اجدالتو على ةالقدر باختصار، الفهـم، بهذا اكهإشرو معك اجداملتو اإلنسان به يشعرو

‰UBPô« ∫w	öJ�«

ى،املغـز يقصده الذي كللمشتر أو عةللمجمو ىاملغز مالءمة مة،مفهـوو اضحةو ةبصور ىاملغز عن التعبير
.ياملغاز فهمو اإلصغاء على ةالقدر كذلكو

‰UBPô« dOh ∫w	öJ�«

أحد أبعد إذا ًمثال منهـا، معينة مغاز استخـالص على ةالقدرو يناآلخـر أجساد لغةو جسدي للغـة عيالو
عة،اجملمو في ييجر ما ضةمعار أو باالنتماء، الشعور عدم على ذلك يدل فقد احللقة عن سيهكر كنياملشتر

.ذلـك إلى ما أو ة/جهاملو ضد دمتر أو
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عي،الو يادةوز االهتمام كيزتر أجل من داخلها، ييجر ما ةصور عةللمجمو تعكس آهمر مبثابة جهاملو يكون 
بحسب عكسه يتم ما  تصنيف ميكن األحكام، إصدار بعدم تتسمو بسيطة تكون أن يجب العكس عملية
:ساملعكو إليها يتطرق التي املاهية
.مثالية» اطيـةقردميو البالد في ليست أنهً عمليا لهتقو املضامني: «ما عكس

.عة»اجملمو في ملكانك تطرق الذي النقاش طيلـة لعبت أنك الحظت لقد !«نسيم :فاتالتصر عكس

من الكثيـر دكر في ىأر الكلمات«إنني اءور املستتر العاطفـي للمجال التطرق :العكس عمليـة تشجيع
.الغضب» من الكثير ىأر إنني ف،اخملاو

.االتصال يحسن قد العاطفي للمجال االنتباه تخصيص

حتى  اخلطأ هذا فأصلحي أخطأت قد كنت إن ...أن أشعر .. أن إلي يخيل :التحفظات إبداء مادو يجب
.تنافر لديتو ال

∫WN�«u*«

شعـورو قول بني ف،تصرو قول بني مختلفـة، الأقو بني التناقضـات حد عند عـةاجملمو (Putting) ضعو
ةارمر- هذا  لنيتقو كنت حني تكصو في سمعت لكنني بشيء، تبالني ال أنك لني تقو!«سنا اءه،ور يستتر

.ما»

∫dO�H �«

أو الاألقـو تلـك خلـف ياراملـتـو املعنـى شـرح عـة،اجملمـو عن تصـدر فـاتتصـر أو الألقو تفـسـيـر إعطـاء
قت،الو طيلة بشار! بتكلمك «يا املستتر ىاملغزو فالتصر بني العالقة تشخيص اسطة: بوًمثال فات،التصر

داخل أيك،ر عن مختلفة اءآر دجوو إمكانية تقبل عليك الصعب من يكون قد ين،اآلخر تسكت عمليا أنت
.عة»اجملمو

oKa u� s	 ∫÷uLG�«

سيحدث؟ ماذا أفعل؟ أنّ علي ماذا بالضبط؟ اآلن يحدث الذي اليقني: ما عدم بالضبابية، شعور إحداث
أي تقدمي دون فاتهاتخوو عةاجملمو تخبطـات لطرحً مجاال يفسحو الّالفع هحضور ًقتامؤ جهاملو يقلص هنا

أشكالو كيـةسلو أمنـاط السطح علـى تطفوو تعلـو لذلـك، نتيجةو تنظيمـهـا،و عةاجملمو تهدئـة أو تفسيـر
الو يضيف ال لكنـهو قائد، اختيار مهمة عةاجملمو على جهاملو : يلقـيًمثال أصلية، اقفموو ىؤُر اتصال،
بعد ص،اخلصو بهـذا السؤ أي عن اإلجابة فضيـرو املمنوع، ماو املسمـوح ما بذلك، القيـام كيفية يفصـل

إلى ماو االمتنـاعو ةشوالرو ةالقو كاستخـدام أصلية فاتتصـر عةاجملمو عن عادة تصـدر لي،األو تباكاالر
.للنقاش بعدئذ تطرح التي ذلك،

∫`O{u �«

أو املطروح ضوعللموً إسمـا يعطي اآلن، تقف أيـن عةاجملمو جهيو النقـاش، كزير ضى،الفو ة/جهاملـو ينظم
باتصعو عن ًاعملي حتدثنا اآلن حلية: «حتىمر بتلخيصات ميقو عة،اجملمو في اآلن حتدث التي ةللظاهر
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نحو أو أكبر تداخل نحو كاملشتر أو عةاجملمو لدفع الغضب، أو دالتمر على يبعث حافز طرح إلى ةاملبادر
يجب مما أصلية فعل ددور كشف يتمً أيضا هنا ا،ًدمُق النقاش لدفع أو ليةاملسؤو مامز أخذ أو ذاتي فحص

على !نتائجها إعدادو معاجلة متت إذاّ إال ازاالستفز تقنية استعمال عدم يجب الحق قتو في إليه التطرق
اراإلضر إلى دييؤ قد لها حكيم الغير االستعمالو  التقنية لهذه استعماله سبب نفسه مع يفحص أن جهاملو

.عةاجملموو ة/جهاملو بني التي بالعالقة

dO�F �« s� nA«u� ∫WN�u*«

للتعبير ًامعيار حددت قد تكون احلالي قتالو جتاه هامشاعرأحاسيسها و عةاجملمو إلى جهة معهااملو جتلب
عـةاجملمو ثقة تتعـززً أيضا هنا عاطفـي، تنوع ذات كةملشـار عيةشر أعطـتو عة،اجملمو في اطفالعـو عن
.بإنسانيتهاو جهةباملو

ÿUH(« vK� ∫œËb(«

لنفسها حتـدد جهةاملو كون  حقيقـة.يدةالفر شخصيتهـا يالئم مبا داخليـة، دحدو لها تكون أن جهـةاملو على
دحدو على ًاتأثير احلقيقة) تلقي (هذه تذهب، أن مستعدة مدى هي أي إلىو عةاجملمو في تداخلها دحدو

يرتطو في يساهمو البلوغو ليةباملسؤو الشعور ييقوو باألمان، ًاشعور فريو اضحةو دحدو دجوو إن عة،اجملمو
.عقبات دون العمل

∫h1H�«

للحصولو النقاش كيزلتر معـد املغلق الالسؤ املغلقة،و حةاملفتو األسئلة اسطـةبو عةاجملمو ضعو استيضاح
عةاجملمو في االتصال لتشجيع فمعد املفتوح الالسؤ ّاأم األخضر؟» اخلـط مير معينة: «أين مةمعلو على

الفلسطينية؟» البلدات على احلصار ضفـر ارقر اتخاذ مت «كيف إضافية: تفكير اتقنو لشقو
◊U�P—ô« s	 q�√ ∫…œUOI�«

/متكينهم أجـل مـن ن،/بـشخصيـاتهم ن،/فهممبـخاو ن،/ات: بعاملهم/هونَّجاملو فيه اجديتو الذي باملكان تباطار

.ىأخر أماكن إلى الوصول من ن
¡ö�≈ ∫ÊQA�«

.النمو من ها/لتمكينه يةالقو ة/هَّجاملو انبجو يزتعزو عيةالشرو افاالعترو الدعم ة/هَّجاملو منح

ويل جمل

.اطية»قربالدميـو ذلك تبطير كيف نفحص هيا عة،اجملمو في االتصال
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يقطر عن هدف إلى الوصول في دالفر يساعد أن ضاملفتر من التي/الذي ة/شداملر أو ة/املعلم عكس على
يساعد أن ة/جهاملو ظيفةو فإن - ة)/شـداملر أو ة/املعلم ةقدر (أي الكامنة الشخصيـة ها/تهقدر استخالص

يتعلـق آخر فـرق هناك عة،اجملمـو في الكامنـة ةالقـدر استخالص يـقطر عن هدف إلـى الوصول في دالفـر
في دةجـواملو هي عةاجملمو أن جيـهالتو في جند كز،املر في ة/املعلـم يكون يسالتـدر في فبينما :ضعيـةبالو
.كزاملر

وصفـه ضمعـر في ي،النمـو النفـس علم من ذمأخـو مبصطلـح عةاجملمـو في ة/جـهاملو ظيفـةو تسميـة ميكننـا
فيـه مبا صاحلـة «أم التعبـيـر تفينـكـو في ـرّنـظُامل أدخل فقـد ابنهـا،و األم بني القائـمـة العالقـات مـةملنظـو

ها،/دهجوبو عةاجملمو يعزز أن ها/عليه كما األمان،و بالتقبلً إحساسا فريو أن ة/جهاملو على إذ الكفاية»،
.ها/عنه منفصلة عةاجملمو أن حقيقة على يشدد أن املقابل فيو

عةاجملمو متكني على ها/تهقدر في يظهر ة،/جهاملو لدى الكفاية» فيه مبا الصاحلة «األم ظيفةلو آخر  جانب
بشكل عةللمجمو الداخلي اقعالو يظهر أن أجل من ذلكو ك،مشتر كل داخل من الشقي» لد«الو اجإخر من

.فحصهو اقعالو هذا ةمحاور ثم حقيقي،
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ضوحد، ٭ التعبير عن املشاعر. ٭ ودو٭ التقدير الذاتي. ٭ اإلصغاء. ٭ الكشف الذاتي أو االنفتاح. ٭ املر
عي للغة اجلسم.سائل. ٭ الوالر

©ÕU H*ô«® wP«c�« nAJ�«

ف جميع الناس».ف نفسي حتى أعرفت الناس، فأقول لهم، لن أعرفت نفسك لعرلون لي: لو عر«يقو
انان خليل جبرجبر

مات بعضهم عن بعض: عنعات الى معلوا في مجموًا أو يعملون معًيحتاج األشخاص الذين يلتقون مع
ها، إذ الغيرائه عن القضايا التي تهمه وآره، عن قيمة وأفكاربه وجتاراته واحد منهم، عن خبرخلفية كل و

ا مع نفسه،ًف أن يكون صادقهذا يتطلب من كل طرفة اآلخر، وميكن بناء عملية اتصال حقيقية بدون معر
ف اآلخر.متطلباته للطره وا لكشف مشاعرًأن يكون مستعدو

اد،ق العالقات بـني األفـرّ من أجل حتسني عملية االتصال، فهـي تـعـمًعملية الكشف الذاتي مـهـمـة جـدا
احة في كثير من األحيان.على الرد نفسه على فهم ذاته، وتساعد الفرو

يبةية للتعبير عن ذاته، للحديث عن نفسه، فكلما كانت العالقات قراالنسان الصادق هو الذي يشعر بحر
ي العالقات.ّالكشف الذاتي يقوالعكس صحيح فاحلديث وأكثر، كلما استطعنا التحدث عن أنفسنا أكثر، و

لهم ملا نقول. نخاف منّعدم تقبين ود فعل اآلخردوا من عملية الكشف الذاتي، نخاف من رًنخاف أحيان
د الفعلدوها من رغيرفضهم، مالمتهم، تذنيبهم، النظر الينا مبنظار سلبي وانتقادهم، عدم محبتهم لنا، ر

إعطاءل وّة على التقبا أن يكون لدينا القدرًيق أمام االنفتاح. لذلك من املهم جدافضة التي تغلق الطرالر
اءد األجوّميهل االنسان كما هو، يساعد على الثقة وّتقبام متبادل واحتري وّدعدم النقد. خلق جو والثقة و

الكشف الذاتي.أمام االنفتاح و
∫wP«c�« nAJ�« 
UM�6

حاجاتنا، عندمانا ونا، أفكار٭ يساعدنا على فهم أنفسنا أكثر، في كثير من األحيان نفهم أفضل مشاعر
ين املتقبلني الذين من خالل أسئلتهم االيضاحية،خاصة عندما نتحدث مع اآلخرنسمع أنفسنا نتحدث عنها، و

ننا على فهم أفضل ألنفسنا.يساعدو
ف اآلخر على االنفتاح،ع الطرّفني يشجيحسن عملية االتصال. انفتاح أحد الطرق العالقات اخلاصة وّ٭ يعم

مما يساعد على بناء عالقات انسانية سليمة.
اف. إذ أنافقة ألحد األطرا على التقليل من مشاعر الذنب التي قد تكون مرًالكشف الذاتي يساعد أحيان

نتحدثجها ولكن عندما نخريح عنها، ونخاف التصرهنالك الكثير من األمور التي نحملها في أنفسنا و
تاح.م، فإننا نرّعنها النسان متفه

للظهورة إلخفاء احلقائـق و٭ يساعد على استغالل طاقاتنا بشكل ايجابي. نحن نحتاج الى طاقـة كـبـيـر
على التحرر من التمثـيـل،فير هذه الطاقة، ومبظهر غير حقيقي. عملية الكشف الذاتي تساعد عـلـى تـو

تعطي اجملال لعالقات تلقائية منفتحة وصادقة.و
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 من أنًية. فبدالالفكراحة النفسية و٭ يساعدنا الكشف الذاتي أن نكون صادقني مع أنفسنا، أن نشعر بالر
أن نفتح اجملـالز أكثر وّكأن نرتـاح وين، نستطيع أن نـردي الذهن، نفكر مبا أخفيناه عـن اآلخـرجنلس شار

ين.كة حقيقية مع اآلخرملشار
ي «الذات»هاره العاملان النفسيان جو وّيبة، شبضيح أهمية االنفتاح بالنسبة للعالقات االجتماعية القرلتو

ضحه فيما يلي:ي»، نوانب، سمي «شباك الذات» أو «شباك جو هاربعة جوبشباك له أر

                 أنا ال أعرف   أنا أعرف

اجلانب املفتوح               اجلانب األعمى

   اجلانب العميقاجلانب اخلاص
                                                                             B

ددوأهمية إعـطـاء املـرضح أهمية الـكـشـف الـذاتـي وسيلـة لـتـومن املمكن التعامـل مـع هـذا الـشـبـاك كـو
Feedback فهم اآلخر.من أجل فهم الذات و

& Joseph Luftة ا هذه الفكـرسمي الشباك بهذا االسم نسبة السم االخصائيني النفسيـني الـذيـن طـور

Harry Ingham .
ين عنا.مات اآلخرمعلوماتنا عن أنفسنا وبعة الى معلواء األرتشير األجز

ين.لآلخرفة لي وانب عامة في شخصيتي، معرومات عن جو يشير الى معلواجلانب املفتوح أو املكشوف:اجلانب املفتوح أو املكشوف:اجلانب املفتوح أو املكشوف:اجلانب املفتوح أو املكشوف:اجلانب املفتوح أو املكشوف:
العينني،ة ومات على معطيات سطحية، مثل: لون البشرين، تقتصر هذه املعلـوفي لقائنا األول مع اآلخر

ما شابه.الطول، اجلنس و
بي على جتـاريحتـوفة لي فـقـط. وانب في شخصيـتـي، مـعـرويشير الـى جـواجلانب اخلاص أو اخملـفـي: اجلانب اخلاص أو اخملـفـي: اجلانب اخلاص أو اخملـفـي: اجلانب اخلاص أو اخملـفـي: اجلانب اخلاص أو اخملـفـي: 

ها.غيرف وشخصية، تفاصيل عائلية، آمال خاصة، مشاعر، مخاو
هولكنني ال أعلم بها. وين وفة لآلخرانب في شخصيتي معرومات عن جو يشير الى معلواجلانب األعمى:اجلانب األعمى:اجلانب األعمى:اجلانب األعمى:اجلانب األعمى:

كياتسلوين، صفات وكناه لدى اآلخري على االنطباع األول الذي ترقد يحتوين عني. وة اآلخريشكل فكر
ات ال نعيها. مثل: استعمال احليل الدفاعية بشكل مبالغ فيه: عدم االنتباهشخصية لم ننتبه لها أو ميز

ائحة جسمنا أو لتـأثـيـرعي لرافقة للكالم)، عـدم الـوكات اليديـن املـرت، حرة الصـويقة كالمنا، (نبـرلطـر
ين.هنا على اآلخرجوو مة علىسواالبتسامة املر

فة ليتة في عقلنا الباطني، غير معرومات قد تكون مكبويشير الى معلواجلانب العميق أو الال واعي: اجلانب العميق أو الال واعي: اجلانب العميق أو الال واعي: اجلانب العميق أو الال واعي: اجلانب العميق أو الال واعي: 
ف سبب غضبنا، في كثير من األحيان ال نعرًكياتنا. مثالثر على سلوتؤي، لكنها قائمة وفة لغيرغير معروو

ضوع ما، أو جتاه شخص معني، أو ملاذا يتغـيـرا ال نفهم سبب اندفاعنا جتـاه مـوًقف معني. أحيـانفي مو

اآلخرون
يعرفون

اآلخرون
ال

يعرفون

AC

D
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اهب كامنة لم نكشفها بعد.موات ويدخل في هذا اجلانب قدراجنا في بعض األحيان. كما ومز
ب،آخر، حسب مدى التقار بعة ليست ثابتة، امنا هي متنقلة من شباك الىانب األرمات في هذه اجلواملعلو

ية، كما يظهر فيليست متساواد. لذلك فمساحة الشبابيك ليست ثابتة ومدى الثقة بني األفرنوع العالقة و
اًأحيانالتقبل، وعة، طبيعة العالقات بينهم، مدى الدعم واد اجملموقف، أفرسم. بل تختلف باختالف املوالر

اج الشخصي.ضوع أو املزحسب املو
هنالـكهم، واد، فهنالك أناس منفتحون أكثر من غـيـرتختلف نسبة االنفتاح حسب شخصـيـة األفـركما و

ا معًى من الصعب الكشف عنها. عادة يكون االنسان منفتـحأخرلة واضيع ميكن التحدث عنها بسهومو
يدى. إذ أنه من الطبيعي أن يـزعات األخريبة أكثر من اجملمـوعة األصدقاء القـرمع مجمواد عائلتـه وأفر

يد مساحـةيبة. عندها تـزكلما كانت العالقـات قـرادت الثقـة واالستعداد لعملية الكشف الذاتي كـلـمـا ز
العكس كذلك صحيح، أي أن عملية الكشف الذاتيتكون العالقات منفتحة أكثر . واجلانب املفتوح، و

تساعد على حتسني العالقات..
يد أنماذا يرغب التحدث عنها، ومن املهم التذكر أنه من حق كل انسان أن يقرر ما هي األمور التي يـر

نا يختلف مـنين؟ فاألمر كمـا ذكـرك اآلخريحفظ في اجلانب اخلاص - الى أي مدى يستطـيـع أن يـشـار
د.عة التي يتفاعل معها الفرطبيعة اجملموقف ويختلف باختالف املوشخص الى آخر، كما و

ماذا. كذلك األمرنة، يستطيع االنسان أن يقرر متى يكشف، ملن وازعملية الكشف الذاتي حتتاج الى مو
د، إذ يجب عدم املبالغة.دوفي عملية املر

w�uO*U�"« W�UL …—u !bK� å‰UBPô« 
«—UN	ò »U ! s	
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W�uL:« ¡UM�Ë ·—UFP

WO�ËR�	 œdH�« ÁU& ∫W�uL:«

.اعيداملو امإحتر ¿  

.ًافكرو ًاحضور املنتظمة كةاملشار¿  
.ليةاملسؤو في كةاملشار تنفيذها، على بالعمل املساهمةو باألهداف اماإللتز عة،اجملمو دستور امإحتر¿  

.اإلبداعو أةاجلرو احة،الصر¿  

.يناآلخر مبشاعر املساس عدمو اماإلحتر¿  

.اإلصغاءو االستماع حسن¿  

.اءاآلر اختالف عيةشر قبولو الغير اءآر امإحتر¿  

.يـناآلخر مع تعامل  كنهج اراحلو تبني¿  

.لهحو مـن مع للتعامل ةكيزكر اةاملساو مبدأ قبول¿  

.عةاجملمو مصالح على احملافظة¿  

.به احمليطة ائرالدو إلى عةاجملمو أفكار إيصال¿  

.دعمهم تقبل على ةالقدرو عةاجملمو في يناآلخر دعم¿  

.عةاجملمو ادأفر خصوصيةو خصوصيته على احلفاظ¿  

.ينلآلخر إتاحتهاو أيالر فيالتعبير يةحر سةممار¿  

.الشخصية اتالقدرو اهبباملو كةاملشار¿  

.احلماسو الفرح على ةالقدر¿  

.باإلنتماء االحساس¿  

.اءّبنَال النقد إبداءو تقبل على ةالقدر¿  

.عةاجملمو مصلحةو دكفر مصلحته بني نةازاملو على ةالقدر¿  
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r"ù« t B$Ë

ف.التعار من لىاألو احلللمر مخصصة
·bN�« ∫

لي.ّأو فتعار
…b	 ∫WO�UFH�«

اد).األفر عدد  دقيقة (حسب30-10
dO" ∫WO�UFH�«

معـني شخص اسم على تسميته متـت هل إياه؟ أعطاه من معناه،و اسمه يذكر عـةاجملمو ادأفر من دفر كل
اإلسم؟ عن يـة /اضر هي /هو هل التسمية؟ اءور قصة هنالك هلو

WK" ÷«dh_«

∫·bN�«

.العمل لبداية تصلح عة،اجملمو ادأفر بني فتعار

…b	 ∫WO�UFH�«

دقيقة 90 - 70 
dO" ∫WO�UFH�«

اضاألغر بني التنقـل بإمكانـهـم لهـا،ّتأم عةاجملمـو ادأفر من طلـبُيو فـةالغر ضيـةأر على اضاألغـر عَّتوز
يشرح بحيـث خالله، من عةللمجمـو نفسـه يقدمو اضاألغر أحد منهـم كل يختار ثـم فيها، النظـر إمعانو

-لهم:

االختيـار؟ سبب ماو تهاختار / هاختار الذي ما )1
بها؟ / به ذلك تبطير كيف)2
؟...حدث شخـص، ما، بأمر ضالغر ها /هرّذكُي هل)3
.أكثر عليه افوليتعر للمتكلم األسئلة جيهتو عةاجملمو ادأفر باستطاعة)4

WK" ∫÷«dh_«


U�u ;«

مفاتيح، عالقة حبر، قلم رصاص، مثل: قلم بالها على يخطر ما بكل هامتلؤ سلة لنفسهاّ ِدعُت جهةمو كل
دمية حاسبة، آلة  ممحاة، ة،مفكر ساعة، مفك، خيط،و ةإبر مفتاح، ملعقة، ة،صغير ةكر مقص، مسبحه،
ة،صور كتـاب، قداحة، محفظـة، تقالـة،بر نه،ليمـو اب،التـر من حفنـة حجر، ة،بنـور قماش، أو بالستيـك

شجر ورق سكينة، ، بصل أسر خشبية، - مائية انألو ان،ألو شاةفر مشط، تلفون، سماعة سالة،ر مغلف
.خليالك العنان أطلقيو مبدعة نيكو ى،أخر أمورو يابس،/أخضر
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WO$UHPù«

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة.90 
dO" WO�UFH�« ∫

حول: دماغي صفَأ) ع
عة؟اجملمو أهداف هي  ما-
ية»؟الهو شة«ور نامجبر هو  ما-
بينهم. فيما عةاجملمو ادافر من قعات التو-
ة./هّجوُامل من قعات التو-
نامج.البر من قعات التو-

كـون.املشتر إليه يتوصل ما كل ينتدو يتم النهاية في
:التالية األمور تناقش ةصغير عاتمجمو إلى عةاجملمو ّمًتقسُ ب)

. (ا) بند في عةاجملمو إليها لتّتوص التي قعاتالتـوو األهداف حتقيق من نِّمتك التي طالشرو هي ما -

.االتفاقية دبنو هي ما -

.ةالصغير عاتاجملمو إليه توصلت ما نًّيدوُ
.احاتهااقتر عةمجمو كل ضج) تعر

القابلة األساسية دالبنو حول اتفاق إلى التوصل يتمو  تناقش، اللوح، على جميعها احاتاالقتر سجلُت د)
.للتنفيذ

للنقاش: اضيعمو هـ)
ملاذا؟و تطبيقا، دالبنو أصعب هي  ما-
ملاذا؟و تطبيقا، دالبنو أسهل هي  ما-
عة.اجملمو جعيةمر هي  االتفاقية-
.ًمعا هابنو اتفاقية جتاه ات/كنياملشتر ليةمسؤو  مدى-
االتفاقية. ظيفةو عة،للمجمو االتفاقية أهمية  مدى-

∫WE6ö	     فتحها االتفاقية، فحص ميكـن كما فة،الغر في تعليقهـاو نةتوكر على االتفاقية كتابـة ميكن
.األمر تطلب ما إذا جديد من تهابلورو للنقاش
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UF$uP ·ËUF	Ë

∫·bN�«

من: فاخملاوو قعاتالتو فحص
. شةالور ٭ 

ة./جه٭ املو
نفسه. د٭ الفر
عة.اجملمو اد٭ أفر
…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة60 
دقيقة 15 - 10 ديفر األول القسم
دقيقة 50 - 45 جماعي الثاني القسم

∫WO�UFH�« dO"

r�I�« ∫‰Ë_«

:بتسجيل دفر كل ميقو

شةالور خالل بها ضاخلو ديو التي ٭ القضايا
عةاجملمو في حتدث أن يدهاير ٭ أمور
عـةاجملمو في حتدث أن يدهاير ال ٭ أمور

اداألفر بني التعامل ٭ كيفية
نهايتها في الوصول ديو مـدى أي إلىو بةالتجر هذه من يخرج أن ديو ٭ مباذا
r�I�« ∫w*U;�«

إلى التوصـل عليـهـا، املتفـق غيـرعليهـا و  املتفـق حة،املطـرو األمور يناقـشـونو ةالدائـر إلى اداألفر ديعـو
.ة/جهاملو بـنيو بينهم الثانيو فيما بينهم اتفاق األول اتفاقني،

W$—u�« …dzUD�«

∫·bN�«

.عةاجملمو تفعيلو يك٭ حتر

.املرح من جو ٭ إضفاء

.األسماء حفظو جاع٭ استر

…b	 ∫WO�UFH�«

دقائق.
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VNP `�d�«

∫·bN�«

.فالتعار طيدتو  / تسخني فعالية
…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة  15

dO" ∫WO�UFH�«

يحالر تهب :ًمثال ه،مييزً شيئا أو ما صفة يذكرو سطالو في أحدهم يقف بينما ة،دائر داخل كوناملشتر يجلس
.هكذاو أحمر،ً قميصا تديير مـن على يحالر تهب أو الصاخبة، سيقىاملو يحب من على

إلى دةالعو ميكن ال آخر، مع ها /مكانه يبدل أن املذكور املميز الشيء أو الصفة في كيشتر من كل على
.البداية في كما اراالستمرو سطالو في يقف أن عليه يجب ساجللو يستطيع ال من املكان، نفس

∫WE6ö	

بسيطـة أمور فتذكـر كة،حـرو تسخـني فعاليـة تكون اللقـاءات بدايـة في الفعالـيـة هذه استعمـال حـال في
ذات ألمور جيهالتو ميكن عةاجملمو حياة من املتقدمة احلاملر في ّاأم ذلك، مثلو اجاألبر املأكل، كاللباس،

.البدء) ة/جهاملـو (بامكان سياسية او اجتماعية قضايا جتاه اقفاملوو اءكاآلر أعمق، بعد

dO" ∫WO�UFH�«

ةدائر في ات/كوناملشار يجلس(أ)
في ًعاليا قةالور ًاميار ات/كنياملشار أحد على ينادي ثم قة،ور بيده ًحامال سطالو في أحدهم يقف(ب)
اءالهو
في النجاح حالة  في.ضاالر على طهاسقو قبل بها اإلمساكً المحاو قةالور إلى الوصول املنادى على(جـ)
على قةالور طسقو حالة في قة،الور إمساك هبدور يحاول الذي آخر، كمشتر علىً مناديا ةّالكر ديعاو ذلك
آخر، كامشترً مناديا اءالهو في األكبر القسم ميير ثم صغير قسم باقتطاع ميقو إليها، لهوصو قبل ضاالر

.لصغر حجمها قةبالور اإلمساك الصعب من يصبح حتى أو ١٠دقائق ملدة هكذاو
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s�√ X*√ 5� pPua≈ øpP«ua√Ë

∫·bN�«

كة.  املشار-
ف.التعار طيد  تو-
العائلة.و «أنا» على ءالضو   إلقاء-

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة40 االول  الشق

.دقيقة40 الثاني  الشق

dO" ∫WO�UFH�«

/ سـطاألو البكـر، :العائـلـة في تيـبالتـر حسـب ةصغيـر عـاتمجمـو إلى تنقـسـم أن عةاجملمـو مـن يطلـب

.ة/الصغير سطى،الو
.عائالتهم داخل تيبالتر ذات في نهمكو نتيجة اخملتلفة أو كةاملشتر األمور حول احلديث يدور.أ

كيف؟ م؟اليو شخصياتهـم على املكان /تيبالتر هذا ثريؤ هل.ب
.البال في عالقة التز ما لةالطفو من حادثة أو ىذكر عن احلديث.جـ

الصغير)؟ سط،الو د (الكبير،فر كل من العائلة قعتتو ماذا.د

«u�UFP bF* …dAFK�

∫·bN�«

.التعاونو اإلصغاء يرتطو

…b	 ∫WO�UFH�«

�� دقائق.

dO" ∫WO�UFH�«

)...،3، 2، 1متسلسل( بشكل جماعية ةبصور ةعشر قمر إلى تعد أن عةاجملمو على أنه جهاملو ) يعلن1
انني:) القو2

نفس في عضو من أكثر اكاشتر حالـة فيو ةالدور نفس في ًاحداو ًقمار يقول أن فقط احـدو لعضو يسمح
.جديد من العد يبدأ ، قمالر

.التالي قـمالر اليقو أن جانبيه على للجالسني يسمح ال قمر أي األعضاء أحد يقول عندما

WE6ö	:

«نحن» الـ احساس يعزز الذي األمر دي،الفر بالعمل ليسو كاملشتـر العملو بالتعاون طمنو املهمة جناح
.الهدف إلى يقالطر في «أنا» الـ مقابل
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.عةاجملمو مع العمل لبداية مناسبة ىأخر اضيعمو اختيار ة/جهمو كل بإمكان

فقهاو فأتصر هامة قيمةحياتي في تأثير لها شخصية

...... أحب

.....أحب ال

شيـكـل، مليـون معي كـان لو
بها؟ أفعل ماذا

يةالهو شةلور انضمامي سبب

الـسـلـطــة ة/ئـيــسر كـنــت لـو
احمللية

ىأخر افذنو إضافة باستطاعتك

W " c�«u* qA√ UNM	 vK� w�H* vK�Ë W�uL:«

∫·bN�«

ف.طيد التعارتو
…b	 ∫WO�UFH�«

.  دقيقة60
dO" ∫WO�UFH�«

،ًجميعا منهـا أو غب،ير نافذة أية من عةللمجمـو نفسه يقدمو الستـة، افذبالنوً الجدو كمشتر كـل يتلقى
.باألسئلة إليه جهالتو كنياملشتر باقي بإمكان

ذلك؟ فقو منهم قعاتالتو تختلـف هلو الفتيات،و الفتيان لدى قاتفرو هنالك هل.هـ
الد؟أو ةأخو بني األخت أو بنات؟ اتأخو بني حيدو األخ كـون كهتر الذي األثر هو ما.و

.األم عةاجملمو في إجماله يتم ةالصغير عاتاجملمو في احلديث فىستوُي أن بعد
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جيبر
سالقو برج

ألعب
ة قدمكر

ة  أخو6لي  
اتأخوو

أحب
االستماع إلى
أغاني فيروز

عائلتي من
ةية مهجرقر

ف ما هوأعر
ىمتى حتل ذكرو

ضم األريو

يدةأطالع اجلر
مكل يو

جليمقاس ر
44

أحب مشاهدة
الصور
كةاملتحر

مناسب، طابع ذات املضامني تكونً شخصيـاً فاتعار كان فإذا د،املنشو للهدف الفعالية مالءمة باإلمكان
.ذلك يناسب بحيث املضمون يتغير معينة قضية في ضللخو فاحتة الهدف كان إذاو

∫
U6«d $«

.ذلك غيـرو سيقىمو أفالم، حالت،ر نشاطات، مطالعات، ايات،شخصي: هو

مدينتي، يتي،السكن (قر مكان الساعة، أمور ء،اللجو افية،اجلغرو ضاألر يخ،مية: التارقو - عامة قضايا
.هاغيرو يةبالهو عالقة ذو فنو شعر أدب فلسطينية،و بيةعر أعالم منطقتي)،

.حةاملطرو املضامني حولو - اداألفر بني الديناميكية - الفعالية حول: سير نقاش يدار النهاية في

uIMO�

…b	 WO�UFH�«:

. دقيقة 10 - 20

∫·bN�«

ف.تعميق التعار
dO" ∫WO�UFH�«

مختلفة (١٥ الئحة كنياملشار بعـدد مفضل مختلفة، مضامني مع أدناه تظهـر كالتي الئحات إعداد يتم
.ينهي من أول يكون أن يحاولو بعمر كل في قيعاتالتو كاملشتر  يجمع.املضامني)
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…dz«b�«

∫·bN�«

مع يفحص أن كمشتر لكل الفرصة تعطى الذاتية، حيث فةاملعر في الفعالية هذه تساهم
.اضيعاملـو أي فيو يناآلخر كةمشار ديو مدى أي إلى نفسه

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة.60
حَْتفُيو ةالدائر إلى كوناملشتر ديعو ذلك  بعد. دقيقة10-15 ملدة ً شخصيا الفعالية هذه في العمل يكون

. دقيقة 40-50املفتوح  النقاش مدة اخلمسة، األقسام ماهية حول النقاش

dO" ∫WO�UFH�«

يـحـدد بـحـيــثأقسام، خمسة إلـى ةالدائر تقسيم منه طلبُي ة،دائر عليها مسومر قةور كمشتر كل عطىُي
.هيختار الذي باللون قسم كل يلـون ثم يناسبه، الذي باحلجم قسم كل

∫ÂU�$_«

.فيها أحد كةملشار ة/مستعد لست أمور)1

.فقط الديو كةملشار ة/مستعد أناأمور)2

.فيها ة/يبقر ة/صديق كةملشار ة/مستعد أنا أمور)3

.فيها ةصغير عةمجمو كةملشار ة/مستعد أنا أمور)4

.فيها اجلميع كةملشار ة/مستعد أنا أمور)5

∫WE6ö	

على فقوالوو الحقة، حلةمر في ثم منو عة،اجملمو مع العمل من لىاألو حلةاملر في الفعالية هذه اءإجر ميكن
به تمر الذي املسار يةرؤ من عةاجملمو تتمكن بذلك تقسيمهما، كيفيةو الشخصيتني تنيالدائر بني الفروق

.كةاملشارو االنفتاح حيث من
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صفتان
ايجابيتان
لدي أعتز

بهما

صفتان
سلبيتان
ّدلدي أو

التخلص
منهما

ى لي فيحادث جر
كان له تأثيراملاضي و

على حياتي

اسة في للدرٌأنت مسافر
يلة ماذاة طواخلارج لفتر

تأخذ معك من البيت

…dLe�«

∫·bN�«

Æفتعار

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة80

dO" ∫WO�UFH�«

إلى كـنياملشتـر تقسـيـم ميكـنو ة،الكبـيـر ةالدائـر خالل من دي،فـر بشكـل العـمـل الفعالـيـة هـذه في ميكـن
ةالدائر إلى ذلك بعد دونيعـو ثم ةهرللز بعاألر قاتللور هبدور احدو كل يتطرق بحيـث ة،صغير عاتمجمو
.ةالكبير
.كنياملشار أحد عـن ةالصغير عةاجملمو من احدو كل يتحدث أن ميكن
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∫·bN�«

.كاتاملشترو كنياملشتر بني فالتعار تعميقو الذاتية فةاملعر تعميق

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة90 - 60 

dO" ∫WO�UFH�«

oA�« ∫‰Ë_«فةالغر في اإلنتشار باإلمكان دقيقة، 15 - 10 من ديفر  عمل.

.بها» أعتزو مني ءجز هاّ «إن.يناآلخر مـع التعامل في يساعدك فتصر أو صفة ي/لّجَس أ)

.منها» التخلص دأوو مني ءجز  «إنها.يناآلخر مع التعامـل عليك قليعر فتصر أو صفه ي/ب) سجل

oA�« ∫w*U;�«دقيقة 80 - 60  األم عةاجملمو في  عمل.

له.ّد مما سجعة على ما يوع اجملموِطلُك يكل مشتر

ÊU �c! WIOI6Ë …b6«Ë

·bN�« ∫

ف.تعميق التعار
…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة90

dO" ∫WO�UFH�«

مـن يطلبو حقيقي، احـدوو حقيقيان غيـر انأمر أمور، ثالثة نفسه عـن يحكي أن كمشتر كل مـن يطلب
.الكذبتان هما ماو احلقيقة هي ما نّعيُت أن عةاجملمو

∫—«u1K�

القصـص؟ من اختار ما كمشار كل اختار  ملاذا-
احلقيقة؟ على فقوالو السهل من كان  هل-
غير هو مـاو حقيقـي هو ما تعيـني في البعـض بعضهـم عةاجملمـو أعضاء فةمعـر ساهمـت مدى أي  إلى-

حقيقي؟
كات؟املشارو كنياملشـار بني فالتعار طيدتو في ذلك ساهم  كيف-
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∫·bN�«

اجلسم للغة عيالوو كالم بدون اإلتصال بةجتر أ)
.املرح من جو إضفاءب)

…b	 ∫WO�UFH�«

دقيقة  -30  20
dO" ∫WO�UFH�«

يقـف بينمـا ،ًغافار اسـيالكر أحد كيتـرو يدائر بشكـل األول القسـم يجلس قسمـني إلى عـةاجملمو تقسـم
هظهر خلف ساحلار يـدا تكون الفارغ، سـيالكر خلف كذلـكو له، ًساحار اجلالسـني أحد خلفٌ كل الباقـون

استدعاء بهدف اجلالسني إلى ينظر فهو الفارغ، سيالكر خلف يقف منّ إال س،يحر من على تكزير هنظرو
مينعه أن سهحار على يتعني سيالكر إلى االنتقال املدعو لةمحاو عند بعينه، له هغمز خالل من إليه أحدهم

دعاه، من إلى أمامه اجلالس ينتقل ساحلار ينتبه لم  إن.سيالكر عن قيامه قبل كتفه ملس اسطةبو ذلك من
.ًاغمز - اجلالسني أحد باستدعاء هبدور ميقـوً خاليا أمامه سيالكر يصبح من
ً.جالسا كان من يقفوً اقفاو كان من فيجلـس ار،األدو عتاناجملمو تتبادل ما ةفتر بعد

◊UI* ∫‘UIM�«

كالم؟ بدون االتصال في بةصعو كانت ٭  هل
لذلك؟ بةاملطلو اتاملهار هي ٭  ما

ى؟جر ما كنياملشتر من كل ىير ٭  كيف
t�uLK�/∫…

.عةاجملمو ادأفر على أكثر فتتعر أن جهةللمو املشاهدة ٭  تتيح

ة؟دعو يتلق لـم من هناك كان هل اجلميع؟ دعي ٭  هل

‰«R" ÍbM� 

∫·bN�«

عةاجملمو ادأفر بني فالتعار تعميق
…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة30 - 40
dO" ∫WO�UFH�«

.ينآخر كنيملشتر يسألها أن ديو أسئلة ثالثة بصياغة كمشتر كل ميقو1.

.إليه جهالتو ديو من إلى السؤ كل األسئلة، بإلصـاق كمشتر كل ميقو ذلك بعد2.

.األسئلة من ديو ما على يجيبو يتطرق ثم اهاّإي هسألو التي تلكو ألهاَس التي األسئلة احدو كل أيقر3.
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∫·«bL_«

.عةاجملمو ادأفر بني ف)  تعار1

.بينهم فيما احلديث تبادل كنياملشتر من عدد أكبر )  متكني2

.كةاحلر يقطر عن تر،التو )  تفادي3

.تهمهم قضية حول ات/كنياملشتر اقفمو )  فحص4

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة 30 - 45

rI6 ∫W�uL:«

.كمشتر 15 حتى  
dO" ∫WO�UFH�«

ادأفر يجلسو اخلارج، إلى تطل ثابتـة داخلية ةدائر في األول القسم يجلس قسمـني، إلى عةاجملمو تقسم
تني،الدائر إحدى في اداألفر بعدد ةمختار اضيعمو حول أسئلـة قائمة ة/جهاملو  يعد.قبالتهم الثاني القسم
جيةاخلار ةالدائر كلتتحـر جهةاملو تصفـق ثم لإلجابة دقيقتـان متقابلـني جنيزو لكل يعطىو الالسـؤ يطرح

.البداية نقطة إلى عةاجملمو دتعو أن إلى ال،سؤ كل على اإلجابة بعد هكذاو اليسار، إلى ًاحداوً سياكر

‰U;	 iF�� ∫WK{"_«

ةقصير جملة في نفسك فّ  عر-
...... بـ   أحلم-

أتهقر كتاب   آخر-
ة/املفضل ة/  املغني-
قلب ظهر عن أحفظها   قصيدة-
إليها االستماع أحب التي سيقى  املو-
.شاهدته فيلم   آخر-

.أشجعه قدم ةكر يق  فر-

..على نتفق ال أهليو   أنا-

... إلى تسافر ةمر   آخر-


UE6ö	 ∫‘UI*Ë

.يةاختيار األسئلة على اإلجابة أن البداية منذ ضيحالتو ٭ يجب

.الثقة دهاتسو عةمجمو مع الفعالية هذه استعمال املمكن ٭ من

هناك كانت مدى أي إلىو ـئلت،ُس التي األسئلة عيةنو عةللمجمو يعكسو ينتبه أن جهاملو ٭ على
.األسئلة طرح في أة   جر
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.تيذاكر في التز ما   حادثة-

حول: احلديث يفتحو األصلية، ةالدائر إلى كوناملشتر ديعو لىاألو حلةاملر بعد
.كنياملشتر مالءالز بعض عن فتهعر جديد  شيء-

.آخر شخص بنيو بيني كمشتر  شيء-

احلديـث؟ بعد عةاجملمو اجتاه ببالقر أحس مدى أي  إلى-
كني؟املشتر لبعض يتكرؤ تتغير  هل-
تضيف؟ كنت ضوعمو  أي-

للنقاش املطروح للسياق األسئلة مالءمة يتم بحيث بحيث ة،مر من أكثر الفعالية هذه استعمال باإلمكان
.مقدمةو كبداية -

WMOH��« ‚dGP

∫·bN�«

الغرق). من ادهاأفر علـى (احملافظة ادهاأفر بني التعاون على ةالقدر فحصو عةاجملمو تفعيل
.ادهاأفر بني الثقة من كبير قدر ديسو ها،عمر من متقدمة حلةمر في عةجملمو مناسبة الفعالية

…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة  60

dO" ∫WO�UFH�«

أن قها،فـو التنقلو اسيالكر اعتالء منهـم جهةاملو تطلب ثـم ي،دائر بشكل كنياملشتر بعـدد اسيكر تبتر
من يقع من كل املاء، في طالسقـو تفادي عليهمو الغرق، على شكتـو سفينة ظهر على أنفسهـم ايتخيلو

.اللعبة كيتروً يقاغر يعتبر سيهكر على

عدد من أكبـر كنياملشتر عدد يصبح بحيث آخر بعد سياكر جهةاملو خـرجُت ىألخر ةفتر منو الفعالية خالل
.عنها النـزول دون حاجتهم حسب أماكنها من اسيالكر يكحتر كنياملشتر باستطاعة اسي،الكر

.اسيالكر من عدد أقل على اداألفر من عدد أكبر ىتر حني الفعالية جهةاملو تنهي

◊UI* ∫‘UIMK�

ادهـا؟أفر على حافظت هل املهمة؟ في عةاجملمو جنحت ٭ هل
بينهم؟ فيما اداألفر تعاون مدى أي ٭ إلى
فشلهـا؟ في أو املهمة جناح في ساهم الذي ٭ ما
ة/كمشتر كل لعبه الذي الدور هو ٭ ما

بة؟التجر هذه من منهم كل أخذ ٭ ماذا
.رمزيةرمزيةرمزيةرمزيةرمزية جتربةجتربةجتربةجتربةجتربة هيهيهيهيهي تغرقتغرقتغرقتغرقتغرق السفينةالسفينةالسفينةالسفينةالسفينة

ذلك؟ مع اتعاملو كيفو بضائقة؟ ادهاأفر أحد مـر هل اجهتها؟و كيفو بات؟بصعو عةاجملمو تمر هل
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∫·bN�«

د.للفر عةاجملمو دعمو عة،باجملمو دالفر ثقة فحص (١) 
كات.املشترو كنياملشتر بني الثقة من جو (٢)  إتاحة

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة20

dO" ∫WO�UFH�«

عّمتطو دجوو عدم حالة في  .ةالدائر كزمر في ليقف أحدهم عّيتطوو اصة،متر  ةدائر بشكل عةاجملمو تقف
حمايـة ايستطيـعـو كي األمـام إلى أيديهـم اميدو أن كنياملشتـر مـن يطلـب .األول عّاملتطو هـو جهاملو يكـون

.قوعالـو من ةالدائر كزمر في يقف الذي الشخص

إلى نفسه ميير ثم جلسمـه، مالصقتان يداهو العينني مغمـض يقف أن كزاملر في يقف الـذي عّاملتطو على
الساعة، كبندول آخر إلى جانب من ءبهدو تدفعهو تتلقفه أن ذلك عند عةاجملمو على األمام، إلى أو اخللف
.بذلك ةالدائر كزمر في الشخص غبر إذا أكثر ةالدائر فتح ميكن بعدهاوً جدا اصةمتر ةدائر في اللعبة تبدأ

كل بيجر أن إلى بآخر األول عّاملتطو استبدال ميكن جيد بشكل هامسار أخذت اللعبة أن من التأكد بعد
.منهم غبير من أو اللعبة، هذه عةاجملمو ادأفر

◊UI* ∫‘UIMK�

ة؟الدائـر كزمر في قفو من شعور كان   ماذا-
معينة؟ فاتتخو لديه كانت   هل-
عة؟اجملمو في ثقة لديه كانت   هل-
بالثقة؟ يشعر جعله الذي الشيء هو   ما-
له؟ احلماية فيرتو عةاجملمو ادأفر استطاع   هل-
عاتقها؟ على امللقاة املهمة مع عةاجملمو تعاملت   كيف-

∫
UE6ö*«

في اقفالو الشخـص اموير ّأال كنياملشتـر على كديـؤ بحيث شخـص، أي قوعو عدم ضمان جهاملـو ٭ على
.ليةمسؤوو بلطف ىأخر إلى جهة من نهيدفعو بل كزاملر

.ليةّاألو احلللمر مناسبة غير هيو عةاجملمو مع العمل من متقدمة حلةملر مناسبة ٭ الفعالية
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∫·bN�«

ف.طيد التعار(١)  تو
عة.اجملمو ادأفر لدى أعمق بعد ذات أماكن في كة(٢)  املشار

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة40 - 50
dO" ∫WO�UFH�«

/دهاورً حلما يكتبو يفكر، أن ة/كمشتر كل من يطلب حيث ،ًدامنفر الفعالية هذه بداية في العمل يكون
.ها/دهاوير أو ها

.دقيقة 10 - 15 مدة لذلك يعطى
ذلك من انتهائه بعد له، الباقون يصغى بينما حلمه، يدير من يحكي ثم ةالدائر إلى ذلك بعد اجلميع ديعو

مثل: األسئلة، طرح في يساعد أن جهاملو علـى احللم، حول لالستيضاح األسئلة طرح ميكن
حتقيقها؟ يديرو تشغله بأمور عالقة احللم لهذا   هل-
احللم؟ لتحقيـقً عمليا يفعله الذي ما كذلك، األمر كان   إذا-
ين؟آخر بأشخاص صلة للحلم   هل-
أحالمه؟ اته،ارقر حياته، على همتأثير هو ماو قعهـم؟مو هو ما هم؟ من ين،بآخر صلة له كان   إذا-

...هكذا   و
؟ًسابقا حلمه في أحد كشار   هل-

o�dD�«

∫·bN�«

.تقييمو تلخيص

…b	 ∫WO�UFH�«

دقيقة.70 - 90 
.ةالدائر في ثم منو ديفر عمل

œ«u*« ∫W�uKD*«

.انألو أقالم، اق،أور

أن يقللطر ميكن سميه،ارو ماليو إلى البداية منذ قطعته الذي يقالطر جعياستر اللقاءات، نهاية إلى وصلنا
املناسبة: اتاإلشار  ضعي.ابيتر جانبي، بطيء، يع،سر ،ٍملتو مستقيم، ضيق، اسع، و:يكون
ضباب قف، ة،خطير التفافات الشارع، في حفر عة،السر تخفيف مطبات اضح،و غير /اضحو يةرؤ حقل

....دقوو محطة قف،مو احد،و باجتـاه يقطر املرور، حق أعطو عةالسر خفف الق،اإلنز خطر كثيف،

.الكتابةو سمالر الكتابة، ، سمالر باإلمكان

.للجميع عنه يحكيو أمامـه سمهر كمشتر كل يضع ديالفر العمل بعد
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.تقييمو تلخيص 

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة:70 - 90
.ديفر  عمل10 - 15

.جماعية فعالية  60 -75

dO" ∫WO�UFH�«

يتم مناقشةة وكات الى الدائرد املشتركتابة، ثم تعو عليها جتيبو التالية األسئلة إلى كةمشتر كل تتطرق
القضايا بشكل جماعي.

......................................................................................... البداية    في اللقاءات لهذه معي تأحضر ٭ ماذا

..................................................................................................................يق  الطر خالل أخذت ٭ ماذا

............................................................................................................................... م اليو اخرج ٭ مباذا

............................................................................................................ منه التخلص يدأرو لدي ٭ أمر

............................................................................................................................عة اجملمو ادأفر لدى

............................................................................................................................ عن:  لدي ٭ أعتذر

............................................................................................................................. عةاجملمو ادأفر لدى

....................................................................................................................... بنقصانه: لدي ٭ أحس

...............................................................................................................................عةاجملمو ادأفر لدى

....................................................................................................................... أنسى أن أستطيع ٭ ال

...................................................................................................................... أسامح أن أستطيع ٭ ال

.............................................................................................................................. ة/ًغاضبا لتز ٭ ما

................................................................................................................................ عليً صعبا ٭ كان

............................................................................................................................ عليً صعبا الز ٭ ما

..........................................................................................................عة اجملمو فيً أبدا هأذكر لم ٭ أمر
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.تقييمو تلخيص

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة: 70 - 90
.ديفر عمل دقيقة 10 - 15

.كمشتر عمل  دقيقة 60 - 75
dO" ∫WO�UFH�«

لها.يتحاورون حوة وكون الى الدائرد املشترد الى النقاط التالية كتابة، ثم يعويتطرق كل فر
هنالك: ، شةالور في بتيجتر على ًبناءا

................................................................... .عة:اجملمو في آخرون آخر، ، نفسي عن:  تعلمته جديد ٭  أمر

..............................................................................................................................لدي:  تغير ٭  أمر

.....................................................................................................................قبل:  من فهأعر أكن لم ٭  أمر
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..............................................................................................................................أسعدني:  ٭  أمر
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............................................................................................................................................................................................................................................................
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عي، يتبعهماسامي مري ود ميعار من: محموٍية اجلماعية، لكلفيما يلي مقتطفات من مقالني حول الهو
يخي.د التارالسرية وفعاليات حول الهو
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W�uN�« WO�UL'«

—UA≈ ÍdE*

قبـل فعرُي كان مــا أو النامـية، اجملتمعـات اجـهتــو الـتي القضايا أهم من (Identity) يـةالهو تعتـبر
سئلُ ما إذا لنفسـه الشخص يفتعـر هي باختصار، ية،الهـوو الثالث، بالعالم عـيالشـيو املعسكـر انهيار
Collective)  ف عرُي ما اجلماعيـة، يةالهو هوو أال ية،الهو اعأنـو أحد هو هنا يعنينـا ماو أنت؟)، (من

Identity).

إليهـا، ينتمـي التـي اجلماعـات أو اجلماعـة، خـالل من لنفسـه الشخـص يـفتعر تعـنـي اجلماعيـة يةالهـوو
هو معينـة جماعات أو جماعة، إلى باالنتمـاء هشعور تعني ما لشخـص اجلماعية ية الهو:ىأخـر بكلمات

.فيها عضو

ائرالدو أو اجلماعات بعدد ذلكو عيـة)،فر اتّيهو كبات(أومر عدة مـن للشخص اجلماعية يةالهـو تتكون
ية،قر أو محلي (مدينة، مجتمع إلىو ة،عشير أو لةحمو إلى ينتمي ،ًمثال  فالفلسطيني.إليها ينتمي التي

اجلماعـات هذه إلى باإلضافةو مسيحي، أو إسالمي عالمو بيةعر ّةأمو فلسطينـي شعب إلىو مخيم)، أو
باحلز مثل عي،طـو طابع ذات انتماء جماعـات هنالـك فيها)، لديـو الشخص ثي(ألناإلر االنتمـاء ذات

.املهنية يةالهوو بيةاحلز يةالهو مثل عية،طو عيةفر ياتهو عنً ََفضال هذا املهنية، املنظمةو

بقية لدىو الفلسطينيني، لدى السائدة يةفالهو ى،أخر إلى ةفتر من للتغير قابلة ماّإنو ثابتة، ليست يةالهوو
بالعر املسلمون نظر فقد ،ًأيضا العثمانية مباور اإلسالمية، يةالهو كانت العثماني، العهد اخرأو في بالعر
خدمتها في يساهمونو لتهمدو في يعيشون همّأن اأوور اخلالفة، لةدو هاباعتبار العثمانية يةاطوراالمبر إلى

يةاطوراالمبـر انهيار بعد خاصة ةبصـورو لى،األو العاملية باحلر خـاللو )،(8 - 7ص ،1995ي البدير (
حظيـتو االسالمية،و العثمانية منافستيها، على بيةالعر يةالهو تقدمت ب،احلر تلك نهاية في العثمانية

ملنع حيدةالو سيلةالو تاعتبر ية،سور مع فلسطني حدةو أو بية،العر حدةالوّ بأن  ذلك اسع،و شعبي بتأييد
Porat 1975، (PP. 121-122))فلسطني( في دياليهو ميالقو طنالو إقامة

تكثيفو يطاني،البر االنتداب حتت ضعهـاوو ية،سور عن فلسطني فصل معو لى،األو العامليـة باحلر بعد
فلسطني إلى االنتماء على متقو فلسطينية ةّطنيو ةّيهو يجبالتدر تنمو بدأت فيها، نيالصهيو االستيطان

الفلسطينية طنيةالو ةّيالهو بقيت ذلك مع) و14ص  ،1991اند ية (برسور عن منفصلة حدةو هاباعتبار
.يةالعشائر أو احلمائلية يةالهوً خصوصاو الضيقة، ياتالهو تعزز بسببً نسبيا ضعيفة االنتداب عهد في

في عامةالزو ةالسيطر النشاشيبي) بشأنو عائلتي (احلسيني بني املستمرو احلاد اعالنز في ذلك متثل لقدو
تتعزز قة،ّالضـي بيةاحلزو يةّاحمللو العائليـة ياتالهو عنً فضـال. و(Nashif 1977.p.120)فلسطني 

في الفصل القول صاحبة الثالثينات، اسطأو منذ ة،اجملاور بيةالعر الدول غدت حتى بيةالعر ميةالقو يةالهو
.)16ص  ،1995ي(البدير بالعر فلسطني أهالي قضايا

ةبخسار 1948 بحر انتهـت فقد دة،جـواملو نتائجـه بيةالعـر الدول على فلسطـني بعر اعتمـاد يحقـق لم
ة)غز منها(قطاع ءجز ضعو فقد فلسطني بقية ّاأم فلسطني ضأر من ءجز على ائيلإسر لةدو إقامةو بالعر
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نحـو يدتشر إلى ائيـلإسر قيام ىّأدو دن،األر بية)إلـىالغر اآلخر(الضفـة ءاجلز ضمو ية،املصـر ةاإلدار حتت
ةاجملاور بيةالعر الدولو ةغز قطاعو بيةالغر الضفة في يعهمتوزو هم،ديار من فلسطيني بي عر 700.000

ضد اعالصر يـبتعر عمليـة 1948 بحر في بالعر ةخسـار تعززو ية)،سورو لبنـان، دن،األر ماّسي ال(و
بني ىاألقو هي بيةالعر ميةالقو يةالهو بقيـت) و p125،Porat 1975فلسطني ( في نيالصهيو اخلطر
1948. (نكبة)  أعقبا اللذيـن العقدين خالل جتمعاتهم، أغلب في الفلسطينيني، بالعر

يةالهو هذه بقيتو ،1964سنة  الفلسطينيـة يرالتحر منظمة قيام حتى ضعيفة الفلسطينيـة يةالهو بقيت
يـةّأقل إلى 1948بحـر بعـد الوّحتو الذيـن ائيـل،إسـر داخل الفلسطيـنـيـني لـدى خاصـة، ةبصور ضعيـفـة،
احلكم نظام تطبيق بسبب كة)ّمفك قة (أوممزو شعبها، بقيةو تهاّأم عن لةمعزو قيادة، دون منو محبطة،

يـةالـهـو كـانــت)، و216 - 217 ص ،1986 44 - 42 ص  ،1992ي عـلـيـهـا (مـيـعـار يالـعـسـكـر
اتخطو دنيةاألر لةالدو اتخذت إذ بية،الغر الضفةو دناألر في الفلسطينيني لدىً أيضا ضعيفة الفلسطينية

.)163ص ،1983 صايغ  8ص: ،1995ي دنتها(البديرأر أو إلضعافها نشيطة
االستقالل، نحو حتول نقطة الفلسطينيني، لدى الستينات، اسطأو في الفلسطينية يرالتحر منظمة قيام لّثـَم
الى ّتأد  التيPorat 1975 (P125 -1967 نيو ان (يويرحز بحر الطموح) بعد امليل(أو هذا زّعزًتو

اجلماهير ثقة تضاءلت أن ذلك عن جنمو ة،غز قطاعو بيةالغر الضفة فلسطني: اءأجز ّةلبقي ائيلإسر احتالل
ًقيادياوً نشيطا ًادور ادويؤ أن الفلسطينيني علـىّ أن االعتقاد لديها تعززو بية،العر باألنظمة الفلسطينية

تعزز، فقد الفلسطينية اضياألر إلى بالنسبةو )،184ص  ،1983(صايغ  فلسطني يرلتحر كتهممعر في
ةالسيطـر حتت يعيـشـون الذين الفلسطيـنـيـني بني االجتماعـي التفاعـلو الشخـصـي االتصال ب،احلر بعـد

.الفلسطينية طنيةالو يتهمهو انتعشتو ة)،غز قطاع فيو بية،الغر الضفة فيو ائيل،إسر (داخل ائيليةاالسر

اساتدر فهنالـك كافة، الفلسطينية التجمعات في الفلسطينية يـةالهو تتعزز ةاألخير الثالثة دالعقو في
1997 و 1990 ائيل(حيدر:إسر داخل الفلسطينيني بني تهاسيطرو يةالهو هذه تعزز ،ًمثال أثبتت ةكثير

.)(Smooha 1989 & 1992: Rouhana 1984) :1992و 1986 يميعـار
.يتز بير جامعة فـي االجتماع علم ةدائر في مساعد أستاذ (*) 

التنميةو السالم أبحاث معهدو فلسطني في يتز بير جامعة بني كمشتر بحث من ءجز اسةالدر هذه (**)
(PADRIGU) يقدم الكاتبو يدية،السو كسار/سيدا سسةمؤ بدعم يدالسـو في تبورغغو جامعة  في

.سسةاملؤ هذه إلى هشكر يلجز

بال اطيون«دميقر ي،ميعار دمحمو :في نشر أنو سبق يالنظر اإلطار هذا في دير مما األكبر ءاجلز (***)
. 10 - 7ص ،2000بيع ر1 العدد ،28اجمللد  يت)،الكو (جامعة االجتماعية» مالعلو «مجلة ية»،هو

œuL1	 Í—UFO	


UHD I	 s	 ‰UI	 ∫Ê«uMF�

.الفلسطينية» اجلماعية يةالهو في االنتفاضة «أثر
2004 بيع ر  58 الفلسطينية اساتالدر مجلة
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‡�uN�«ÒW‡‡ WO	uI�« ‡�—UC(«ËÒW ‡OMOD�KH�«ÒW‡ w� qa«b�«

إلى ائيلإسر في الفلسطينيني بالعر يلحتو التز الو نيةالصهيو سسةاملؤ - ائيليةاإلسر السلطات قصدت
مثابـر بجهد تعمل أنها حيث الطبقيـة،و الطائفية احلساسيات تأكلهـا قةمتفر ائيةعشو انيـةّسك عةمجمو
يةالهو اغتصاب عليها يسهل طائفي شرخ إحداث اسطةبو الفلسطينية بيةالعر الشخصية اجهاضو يهلتشو

جهة من اعيةالو الشخصيةو جهة، من نيةالصهيو سسةاملؤ بني القائم اعالصر أن يعني الذي األمر دة،ّحاملو
تكون حتى حدةاملو ميةالقو يةالهو ةبلور ةضرور ضيفر مما الفلسطينية، يةالهو ّةماهي حول اعصر هو ىأخر

اجلذور، مـن القمـعو القهـر عملـيـات من حتمـيـهو تقيـه ائيـل،إسر فـي الفلسطيـنـي لإلنـسـان ،ًافيـاو ًاإطار
أجل من طائفيـة أنانية ديةفـر آفاق إلى اهامجر يلحتـوو يةالهو يهتشوو يـة،الهو يبتذوو طمس عمليـاتو

ليست لذلك املتبعة سائلالو مي،القوو ياحلضار اباالغتر ثم منو ـاًيحضارا وًميقو  الفلسطينية يبتذو
نيةبدو اإلحساس سغر في جنحت سة،مدروو ثابتة سياسات عبر منهجية جيةلوأيديو ماّإنو جتلةمر أو ةعابر
.نيالصهيو دياليهو قيةفو تناميو تصاعد أمام خاص بشكل الفلسطينيو عام بشكل بالعر

هذه اءإثر فيو االنتماء،و يةالهو أصالة على احملافظة في أساسي دور هناك ذلك لكل التصدي أجل منو
أعالم تقدمي (اجلامعي)، العالي التعليم تشجيـع به، ازاالعتزو النشط االنتماء جذور تعميق عبر يةالهو

بالعر املعلمني بدور يهالتنو العلمي، البحثو التخصص تشجيع بها، االقتداءو معها للتماثل فلسطينية
.السياسية االجتماعية كةاملشارو

h‡FK	 s‡	 ‰UI‡‡	 —u !b‡�« w‡‡	U‡" q‡OK‡‡‡a w‡�d‡	.

WO�d �«ò W�UI;�«Ë åW�uN�«Ë q�œu	ò dOOG �« åÍbB �«Ë
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W�uN�«

∫·bN�«

كباتاملرو املعنى ية،الهو ممفهو طرح
…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة70 - 90
œ«u*« ∫W�uKD*«

.انألوو ةكبير نةتوكر

dO" ∫WO�UFH�«

ذهنه إلى يتبادر ما كل يسجل أن كمشتر كل من طلبُي ثم ستول،البر سطو في يةالهو كلمة جهةاملو تكتب
.كتب ما كل يناقش ثم ية،الهو حول

◊UI* ∫‘UIMK�-

ة؟مر أول يةالهو مصطلح سمعت ٭  متى
.)...أصدقـاء بيت، سة،(مدر سابقة طرُأ في ضوعاملو ناقشت ٭  هل
السبب؟ هو ما ً،سابقا يناقش لم ٭  إن
ية؟الهو عن للحديث ةضرور هنالك ٭  هل

.اجلماعية» ية«الهو انبعنو يميعار دمحمو مقالة من باملقتطفات اإلستعانة باإلمكان مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:مالحظة:

dO�QP ∫W�uN�« WKzUF�« jO;«Ë V�dI�« vK� W�uN�«

∫·bN�«

.يةالهو على لةالطفو ياتذكرو يبالقر احمليط تأثير فحص

.العائلة يختار خالل من يةالهو كباتمر عن البحث

التـي اداملو تلخيـص أجل مـن ى،باألخر احدةالـو تبطةمـر فعاليـات خمسـة هنالك ذكـر، ما بحث أجـل من
.قةالور أسر في اسمه يكتب ستولبر قةور كمشتر لكل يعطى ستطرح

 WO�UFH�« wL"≈ ∫v�Ë_« r"«Ë w KzU�

∫·bN�«

اسم عائلته.يخه من خالل اسمه وتارد واصل ما بني الفرخلق تو
…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة 45

dO" ∫WO�UFH�«

االسم، في تغيير حدث هل معناه، العائلـة، اسم مصدر عن أهله يسأل أن كمشتر كل مـن ًمسبقا يطلب
ملاذا؟و متى
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ًاأثر كتر اسمه معنى هل االسم، أعطاه مـن ه،مصدر معناه، اسمه، كمشتر كل يذكـر عةاجملمو خالل من
االسم؟ عن اضر أنت فاته؟ هلتصر علىو عليه

معناهمـا  عائلته، اسـمو اسمه ايا،الزو إحدى في ستـولالبرو قةور على يسجـل أن كمشتر كل مـن يطلب
.العائلة اسم يختار عنً قليالو

WO�UFH�«  
U�d!– ∫WO*U;�« s	 W�uHD�«

∫·bN�«

احمليطني من اكتسبناها التي كياتالسلوو فاتالتصر فحصو ية،الهو ةبلور على األهل تأثير على فقوالو
.بنا

∫WO�UFH�« …b	

 دقيقة.60
dO" WO�UFH�«:

اءسو عليه ذلك ثريؤو أثر كيف لته،طفو في جتاهه األهل فاتتصر بعض جعيستر أن كمشتر كل من يطلب
.قةور على ذلك تسجيل ثم أو سلبي، إيجابي بشكل

:عنه احلديثو هسجلو ما ضبعر عةاجملمو ادأفر ذلك بعد ميقو

إعجابي؟ نالت التي فاتالتصر هي ٭ ما
تكن؟ لم لو دأوو اآلن أنتقدهـا التي األمور هي ٭ ما

اآلن؟ يتيهوو شخصيتـي على األمور تلك ثرتؤو تأثر ٭ كيف
كني؟املشتر بني متشابهة أمور هنالك هل

.بك اخلاصة ستولالبر قةور من ىأخر يةاوز على ياتالذكر هذه إحدى - ملُاجل من اًبضع - باختصار سجل

WO�UFH�« W;�U;�«:»UF�√  s	 W�uHD�«

∫·bN�«

.لناحو نَم مع تعاملنـا فيو املشاعر تنمية في لةالطفو ألعاب دور على فقوالو

…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة 60

dO" ∫WO�UFH�«

هي ما هي؟ ما منهـا، احدةو يختـار لته،طفو مـنً ألعابا كمشتـر كل يستعيـد ً،دامنفرً الأو العمـل يكون
اللعبة؟ هذه في كدور كان ماذا انينها؟قو
ين؟اآلخر البناتو الداألو ارأدو هي ماو

◊UI* ∫‘UIMK�

اآلن؟ بذلك أيكر ٭ ما
السابق؟ في عليك تأثير اللعبة لهذه كان ٭ هل
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اآلن؟ فاتكتصر على ذلك ينعكس ٭ هل
بالذات؟ اللعبة هذه تاختر ٭ ملاذا
ال؟ أم البناتو الدلألو كةمشتر اللعبة كانت ٭ هل
عامة؟ حديقـة أو ّهمتنز هنالك كان هل تلعبون؟ كنتم ٭ أين
.لهاحو ةبالذاكر علق ماو اللعبة هذه ّةماهي باختصار ستولالبر قةور على سجل

WO�UFH�« p*UJ	  ∫WF�«d�« 5� pPua≈ pP«ua√Ë

∫·bN�«

.الشخصية على اتاألخوو ةاألخو بني تيبالتر تأثير مدى فحص

…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة 45

dO" ∫WO�UFH�«

.ًاصغير أوً سطاو ،ًاكرِب ،ًحيداو كان إن العائلـة، في تيبةتر عن كمشتر كل يحكي
.احلاضر قتالو في أو لةالطفو في فاته،تصر على تأثير املكان لذلك كان إن يفحص أن كمشتر كل يحاول

.الديهبو عالقته على أو اتاألخـوو ةاألخو بباقي العالقة على ذلك ينعكس كيف

.ستولالبر قةور على ما مكان في يسجلها أنو جمـل ببضع ذلك يلخص أن كمشتر كل من طلبُي

WO�UFH�« Àb6 ∫W�	U)« WOBF% Ë√ ‡�√Ò
d  wK�Ò w� w �uHA

∫·bN�«

كيف؟و ية،الهو على ّرأثـ لةالطفو من حدث أو شخصية عن احلديثو فالتعر
.عائلية بصور اإلستعانة باإلمكان

∫WO�UFH�« dO"

على عليها، معني أثر لها كان التيو يب،القر احمليط أو العائلة في كة عن إحدى الشخصياتمشتر حتكي
.يتهاهو علىو شخصيتها

الشخصية؟ هذه هي من
.اآلن بها عالقتها ماو لة،الطفـو في -ً سابقا بها عالقتها هي ما

الشخصية؟ عليها هذه ترّأث كيف
كيفو ها؟دور كان ماذا ذلـك؟ كان متى هو؟ ما ه،تذكر التز ما لةالطفو من عائلـي حدث عن حتكي ثم

عليها؟ ذلك انعكس
.ستـولالبر قةور من ىأخر يةاوز على سجلهاو  جمل ببضع ثم تلخص

كما يتهـاهو كباتمر بعـض أمامهـا ىتر أن كةمشتـر كل تتمكـن الفعاليـات من السلسلـة هذه نهايـة في
.يةالهو كيبةترو مملفهو عيالو يديز مما تها،بلور في ساهمت التي لهاحو من اتثراملؤ على فالتعر ميكنها
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.يتهمهو كباتمر لفحص كاتاملشترو كنيللمشتر الفرصة ٭ إتاحة

.الفلسطينية ايةالرو مع اصلالتوو يةالهو يزلتعز الشعرو  باألدب ٭ االستعانة

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة80 - 70

œ«u*« ∫W�uKD*«

ية)، في الصفحة التالية.يش (بطاقة هودرو دمحمو   قصيدة-
.أقالمو اق  أور-

dO" ∫WO�UFH�«

تكون أن طشر كني،املشتـر أحد من ذلك يطلب أو أهايقر ثـم عة،اجملمو ادأفر على القصيـدة شداملر يوزع
من بعدها يطلب القصيدة. مع التسلسلو  املعاني على فقوالو من كنياملشتر نّمتك بطيئة صحيحة، اءةقر
الذي ءاجلز عن احـدو كل يحكي ثـم ،ًاكثير بـه أحسو استمالـه القصيـدة منً ءاجز يختـار أن كمشتـر كل

.هاختار
هي؟/هو من نفسه، ىير كيف أو - يتههو القصيدة ارغر على بكلماته يكتب أن كمشتر كل على ذلك بعد

عن اداألفر اياتبرو كةاملشارو النقاشو ار،احلوو للحديث اجملال فتح مع كتب، ما اءةبقر كمشتر كل ميقوو
.احلاضرو املاضي في آهمفر أهلهم،
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سجل !
بيعر أنا
ألف خمسون بطاقتي قمور
ثمانية أطفاليو
! الصيف بعد سيأتي ... تاسعهمو

؟ تغضب فهل

سجل!
بيعر أنا
محجر في الكدح فاقر مع أعملو
ثمانية أطفاليو

بالط أمام أصغر الو بابك مـن الصدقات لّأتسو الو الصخر من الدفترو اباألثوو اخلبـز، غيفر لهم اسل
أعتابك

؟ تغضب فهل

الغضب ةبفور يعيش فيهـا ما كل بالد في صبور لقب بال اسم أنا!سجل
العشب عرعتر قبلو يتونالزو السرو قبلو احلقـب تفتح قبلو تَسَر مانالز ميالد قبل .. يجذور
نسب الو . حسب بالً فالحـا كان جديو جنب سادة  من ال اثاحملر ةأسر من .. أبي

الكتب اءةقر قبل الشمس شموخ يعلمني
!لقب بال اسم أنا  لتي؟منز ضيكتـر فهل القصبو اداألعو من ناطور كوخ بيتي،و

سجل!
بيعر أنا
:اتيميزو  بنـي العني لونو فحمي ... الشعر لونو

يالمسهـا من تخمش كالصخر صلبة كفيو فيةكو فوق عقال أسير على
:انيعنوو

منسية الءعز يةقر من أنا 
أسماء بال عهاارشو 
احملجرو احلقل في جالها،ر كلو 

تغضب؟ فهل
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سجل!
بيعر أنا

أجدادي مكرو سلبتُ
أفلحها كنت ًضاأرو

الديأو جميعو أنا
أحفادي لكلو لنا ، كتتر لمو

الصخور هذي ىسو
ستأخذها فهل
قيال!؟ كما متكم،حكو
إذن!
لىاألو الصفحة أسبر سجل

الناس هأكر ال أنا
أحد على أسطو  الو
عتُج ما إذا لكني،و

مغتصبي حلم آكل
عيجو  من..... حذار....حذار

غضبي!! منو

  ∫dF% g�Ë—œ œuL1	 
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.ياتهمهو على فالتعر عةاجملمو ادألفر الفرصة إتاحة

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة 70 - 80

œ«u*« ∫W�uKD*«

.للكتابة أقالمو اقأور

dO" ∫WO�UFH�«

بحجـم ةدائر سمير أن منه يطلـبو احدو لكل اًأقالم وًاقاأور جهاملـو يوزع ي،دائر بشكل كوناملشتـر يجلس
يتـههو علـى تـدل تعابـيـر مـن بالـه في يخـطـر ما بكـل ةالـدائـر مساحـة ميـأل أن احدو كـل علـى الصفـحـة،

.اجلنسانية الدينية، مية،القو اجلماعية، االجتماعية، الشخصية،

حسب جهـايدر أن ثم يتـه،هو علـى تدل تعابيـر بعةأر أهم يختـار أن كمشتـر كل من جهاملـو بعدها يطلـب
. 4 - 1من  األهمية

ىير أن خاللها يستطيع دقائق عشر ملدة فةالغر في يتجول ثم ه،صدر على قةالور كمشتر كل بعدها يعلق
.كتب ما حول االستفسار ميكنهم كما سجله، ما أيضا هم  ايرو أنو اآلخرون سجله ما

النقاش: باب يفتحو ة،الدائر إلى ذلك بعد عةاجملمو دتعو
ت؟ذكر التي كباتاملر هي   ما-
يج؟التدر   كيفية-
.يجالتدر فيو املضمون في اد،األفر بني   االختالفات-

.اداألفر بني   التشابه-

.عديدة كباتمر فيه تتداخـل ممفهو ماّإنو احدة،و كتلة ليست يةالهوّ أن على فقو  الو-

ً.ثابتاً مجمـدا ليسو ك)،دينامي (متحر ممفهوو أمر يةالهو أن على فقو  الو-

اجلماعي؟و ديالفـر ىاملستو على األمور لهذه عيالوو فةاملعر في األهمية هي   ما-
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يتنا الثقافية.ف على مصادر هوالتعر
∫WO�UFH�« …b	

 دقيقة60-90من 
∫WO�UFH�« dO"

.عات)مجمو3 - 4 عات (مجمو إلى كوناملشتر عَّوزُي

التالية: ينالعناو عليها مسجل يستولبر قةور على حتصل عةمجمو كل
قصيدة /قصـة ة،/ممثل ة،/عيمز ة،/قائد ة،/فنان ة،/أديب ة،/شاعر ة،/مفكر
.القائمة في ينالعناو حسب نهافويعر التي بيةالعر األسماء من عدد أكبر تسجيل عةمجمو كل من يطلب

.احلائط على حاتاللو تعليق يتمو كـنياملشتر جميع أمام عملها نتاج ضتعر عةمجمو كل

WK{"√ ∫‘UIMK�

جديـدة؟ ماتمعلو على كوناملشتر حصل هل   1.

مات؟املعلو هذه فونيعر أين   من2.

فتنا؟معر مصادر هي   ما3.

ه؟غيـر من أكثر معني مجال في فنعر   ملاذا4.

فتنا؟معر نطور أن  ميكن   كيف5.

محلية؟ لشخصيات متثيل هنالك   هل6.

ها؟اختيـار مت كيف ة؟اخملتار القصائدو القصص هي   ما7.
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…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة60

dO" ∫WO�UFH�«

اسم قسم كـل في يضع أن منـه يطلبو أقسـام، عدة إلى يقسمـهـاو ةدائر سمير أن كمشتـر كل من يطلـب
أثرو معه يتماثل  يخيني،تار حدث او قعمو او  بلد، او  ممثلة، أو ممثل أديبة، أو أديب - بيةعر لشخصية

.حياته على

.عةللمجمو حهيشرو هاختيار كمشتر كل ضيعر

WK{"√ ∫—«u1K�

.اختيار لكـل املفصل بالشرح ميقو عمله ضيعر من   كل1.

األمور؟ هذه عليك تأثر   كيف2.

معها؟ تتماثل   ملاذا3.

عليها؟ فتتعر   كيف4.

ته؟اختر ما بنيو بينك كاملشتر هو   ما5.

يخهـم؟تار بنيو كنياملشتر بني ألفةُ هنالك مدى أي   إلى6.

لذلك؟ هممصادر هي   ما7.

÷dh s	 XO��« t� W$ö� W�uN�U� WO	uI�«

·bN�«:
.ميةالقو يةالهو ةبلور على تأثير لهم أشخاصو محطات على ف٭ التعر

سماع احلكاية.٭ صياغة و
…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة90 - 60

dO" ∫WO�UFH�«

عدم باإلمكـان ميـةالقـو يتـهـمبهو عالقـة لـه البيـت من ضغـر إحضـار كنياملشـتـرو كاتاملشتـر مـن يطلـب
سم،ر ة، صورً:عة(مثالباجملمو األمر أمثلة، يتعلق إعطاء باإلمكان كما ه ،اختيارو دفر كل كترو التفصيل

طة،خار حتفة، د،نقو قطعة ة،ثمر ا - نبتة،- مجاز شخص ى،ذكر أدبي، نص قصيدة، كتاب، أداة، عاء،و
.ذلك) غيرو  مكان، اسـم قسيمة، قمر طابو، شانكو ةصور

ما حولو ه،اختيار سبب عنو عنه، احدو كل يحكي ثم أمامهم هأحضرو ما كوناملشتر يضع اللقاء اثناء في
.ميةالقو يتهبهو تبطير كيفو للشخص، معاني من يحمله

.عنها احلديث سيعتوو ضيحهاتو ميكن ايةرو طخيو غزلُت اداألفر كاتمشار خالل من
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ته،ذاكرو دالفر عيو في دةجومو ةفاألخير للمكان، الذهنية طةاخلار بنيو افيةاجلغر طةاخلار بني ارقفو هنالك
قائمة، غير كأنهاو  األماكن بعض يتجاهـل ًأحيانا به، خاص بشكل البعيدو يبالقر احمليط رّصوُي حيث
.تهذاكرو عيهوو ذهنه في قائمة لكنها ائلـة»«ز تكون قد أماكن سختر ىأخرً أحياناو عيه،و عن غائبة

∫·«bL_«

افية،اجلغر طةباخلار نتهامقار ثم منو د،الفر سكن ملنطقة الذهنية طةاخلار معالم حتديدو سمر)1
.أسبابهـا علىو عليها فقوالو يجب فروق دجوو حال في

الشخصية، الذهنية طتهخـار في تظهر ال أو تظهر قد ىأخر أماكن مع دالفر عالقة فحص)2
.ذلك خلفية فهمو

.يةالهو على السابقة األمور ثرتؤ أو تنعكس كيف)3

…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة  90 - 60 

œ«u*« ∫W�uKD*«

.البالد طةخار أقالم، اق،أور ان،ألو

dO" ∫WO�UFH�«

.ةالذاكر من يبالقر محيطه طةخار دفر كل سمير  ال:أو
.معاملها يشرحو طته،خار منهـم كل ضيعرو  ة،الدائر إلى اداألفر د: يعوًثانيا

.طتنياخلار بني منهـم كل يقارن  ةالدائر خالل منو افيةاجلغر املنطقة طةخار عليهم : توزعًثالثا

◊UI* ∫Y�b1K�

طتني؟اخلار بني تطابق هناك هل1.

ى؟األخـر عن تغيبو طتهخار في تظهر أماكن جدتو هل2.

ى؟األخر في تظهرو طتهخار عن تغيب أماكن هناك هل3.

كني؟املشتر ائطخر بني تشابه جديو هل4.

ها؟/ تهذاكر مصادر هي ما5.
.هاغيرو
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.هيزتعزو االنتماء ممفهو فحص
…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة  80 - 70

œ«u*« ∫W�uKD*«

.اقأورو أقالم

dO" ∫WO�UFH�«

من يطلب ذلك بعد يا،معنو ثمً يالغو االنتماء، معنى فيعر أن كمشتر كل من يطلبو اقاألور جهاملو يوزع
.لـه أهميتها حسب إليها ينتمي التي ائرالدو يكتب أن دفر كل

ًالأو االنتماء ممفهو حول اراحلو يفتحو ةالدائر إلى كوناملشتر ديعو ديالفر العمل من القسم هذا انتهاء بعد
.انتمائـه ائردو عن احدو كل يحكي ثم منو

◊UI* ∫‘UIMK�

باالنتمـاء؟ احساس لديك يكون أن املهم من هل-
االنتماء؟ بأهمية دالفر يشعر ملاذا-
ذلك؟ يعزز الذي مـا باالنتماء؟ تشعر أن ميكنك كيف-
إليهـا؟ تنتمي التي ائرالدو جتاه اجباتكو هي ما-
فر له؟تعطيه - تو ماذا د؟الفر جتاه ائرالدو تلك اجباتو هي ما-
انتماءاتـك؟ عليك متليها التي اجباتبالو متقو هل-
ملاذا؟ تفهم أن حـاول بها تقم لم إنو ذلك، عن حتدث-
ذلك؟ عن حتـدث شعبك؟ إلى باالنتماء تشعر هل-
التي ائرالدو منو كون،املشتر يحكيها التي املضامني من للنقـاش النقاط يستخلص أن جهللمو ميكن-

.نهاسموير
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.البعيدو يبالقر للمحيط عيالوو فة- املعر

.هيزتعز أجل من االنتماء، قضية - طرح
…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة90 - 80 

œ«u*« ∫W�uKD*«

.انألوو يستول،بر أنصاف أقالم، ، اقأور

dO" ∫WO�UFH�«

:ًديافر العمل يكون الثانيةو لىاألو تنيالدائر في (أ)
ضأر قطعة لديكـم هل يات،احملتو اء،األجز كل ف،الغر كل ايا،الزو كل تذكر هل بيتك، سم ار1.

.البيت في لديك خاصـة أماكن اضحو بشكل حدد دها،حدو سمار البيت؟     حول

حدد أمكن، إن ةاحلار دحدو نّعي ة،احلار في دةجومو ىأخر أماكنو تبيو ان،اجلير تك،حار سم  ار2.
األصدقاء مع اللعـب أماكن :ًمثال ة،احلار في لديك خاصة قيمة لها أماكن اضحو     بشكل

.لةالطفو أيام الصديقات    و

.ةصغير عاتمجمو في العمل يكون ابعةالرو الثالثة تنيالدائر في(ب)
س،مدار فيها، جديو ماذا دها،حدو اتها،حار ذ املدينة أو يةالقر سمتر أن عةمجمو كل من طلبُي  1.

!عامـة؟ حدائق سسات،مؤ اعيه،زر اضيأر ، مصانع     مالعب،

.أسماءها ايكتبوو املهمة األماكن عليها انوّيعي أن ثم ، البالد طةخار سمتر أن عةمجمو كل من طلبُي 2.

داخل ّةيسو ةالصغير عاتاجملمو أعضـاء يجلس أن لّفضُي ة،الدائر إلى ذلك بعد اداألفر د   يعو
سمالر ضيعر ثم عنه، يحكيو البيـت، األول، سمالر كمشتر كل ضيعر ة،الكبير عة          اجملمو

.حةاملطرو األمور حول احلديثو االستفسار بالطبع ميكن عنها، يحكيو ة،احلار     الثاني،

.سبق كما للبالد، سمهـاور املدينة، أو يةللقر سمهار عةمجمو كل ضتعر ذلك بعد

:للنقاش مالحظـاتو نقاط طرح في يساعد أن جهاملو على

.أهميتهـا استمدت أين من ت،ذكر التي املهمة األماكن هي   ما-

ملاذا؟ أهمية؟ فةاملعـر لهذه هل البعيد؟و يبالقر للمحيط كمشتر كل فةمعر مدى هو   ما-
األماكن؟ لهذه باالنتماء إحساس هنالك هل ة؟املذكـور ائرالدو من ةدائر كل جتاه إحساسك هو   ما-
باالنتماء؟ تشعر أن معنى   ما-
ط؟ِالنش االنتماء يعني   ماذا-
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.االنتماء يز تعز

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة70 - 60

œ«u*« ∫W�uKD*«

.اقأورو أقالم

.كاتاملشترو كنياملشتر بعدد تامر، ياكرلز «البيت» قصة من خَسُن

.كاتاملشترو كنياملشتر بعدد القصة في لىاألو الصفحة من خَسُن

dO" ∫WO�UFH�«

إكمال  حاول...قصة من صفحة أول التالية: (هذه شاداتاإلر مع القصة من لىاألو الصفحة جهاملو يوزع
.بةاملكتو القصص تناقشو عةاجملمو على أهايقر قصته، احدو كل يكتب أن بعد لك)، يحلو كما القصة

.اكتبـو مبا تقارن ثم األصلية، القصة عليهم توزع ذلك بعد
◊UI* ∫‘UIMK�

التعبير؟ هذا يهـايحو التي املعاني هي ما البيت؟ هو   ما-
لإلنسان؟ السعادةو الطمأنينة البيت مينح   ملاذا-
اخمليمات؟ هي ما يام؟ِاخل هي   ما-
التقيتهم؟ هلو الشتات؟ في بأقار لديك   هل-
فلسطيني؟ معنى   ما-
القصة؟ بنهاية أيكر   ما-
بديلة؟ احاتاقتر لديك   هل-
لتك؟طفو من أطفال قصص تذكر   هل-

القن اسمه الدجاجة بيت -  بيت لها الدجاجة

XO��« WB$

نب يقال له اجلحر. احلصان له بيت،  بيت احلصان يسمى االصطبل. السمكة لهانب له بيت، بيت األراألر
يفخر به.ا يحبه وًارع، لكنه ميلك بيتال في الشواألنهار. القط يحب التجوبيت، بيت السمكة في البحار و

العصفور له بيت، بيت العصفور يدعى العش. كل انسان له بيت، البيت هو املكان الذي مينـع االنـسـان
السعادة.الطمأنينة و

ت الفلسطينيني. أين بيت الفلسطيني؟ت التي يحيا فيها ليست بيوالبيواخليام والفلسطيني ال بيت له، و

d	UP U�d!“
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WA—Ua  œö��« (1)
∫·bN�«

طة.مناطقها اخملتلفة من خالل اخلارف على البالد وّالتعر
…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة 90  - 60

œ«u*« ∫W�uKD*«

.ة/كمشتر لكل ىالقرو املدن أسمـاء مع ىأخرو ى،القرو املدن أسماء بدون البالد طةخار
dO" ∫WO�UFH�«

:منّ الُك طةاخلار على نّيعي أن ة/احـدو كل من يطلبو ات /كنياملشتر على ائطاخلر توزع

ها/سكناه )  مكان1
فيها بيةالعر ىالقرو املدن نّعيُتـو اجلليل )  منطقة2
.فيها بيةالعر ىالقرو املدن نّعيُتـو - املثلث )  منطقة3

.فيها بيةالعر ىالقر نّعيُتـو - النقب )  منطقة4

مع طةخار ة على/احدو كل يحصلو ةالدائر إلى ات/كوناملشتر ديعو ديفر بشكل العمل من االنتهاء بعد
معها: عمله منهم كل يقارن ثم األسماء

املناطق؟و األماكن تعيني في ت/دقق   هل1.

بة؟صعو جدتو   أين2.

البـالد؟ طةخار في منهم كل متعن ةمر آخر كانت   متى3.

ية؟الهوو طةاخلار بني الصلة ين/ىتر   كيف4.

البالد؟ في تهـاياربز قمت التي املدنو ىالقر هي   ما5.

مكانها؟ ي/فال تعـر أو هاتزر لم التي املدنو ىالقر هي   ما6.

WA—Ua  œö��« (2)
∫·bN�«

طة.كون مبساعدة اخلارف على املنطقة التي يسكنها املشترّالتعر
…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة90 - 70 

dFPÒ„œö� vK� ·
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œ«u*«  ∫W�uKD*«

.ن/بعددهم ات/كوناملشتر يسكنها التي املنطقة طةخار
.اقأورو انألو

dO" ∫WO�UFH�«

.كمشترو ديفر الى العمل يقسم
.اقاألورو اناأللوو ائطاخلر توزع

.مدينة) - يةسكناه (قر مكان نّيعي أن ة/احدو كل من يطلب

.إليه مدينة بأقر ثم

.العائلة مع هيتنز ٭ أين

.يتسوق ٭ أين

.يحتاجها التي ميةاحلكو سساتاملؤ تقع ٭ أين

.عامة حديقة أو همنتز بأقر يقع ٭ أين

.أكادميي معهد أكبر يقع ٭ أين

.الديهو يعمل ٭ أين

:البلد اسم معنى قةالور على يسجل ثم

تأسست؟ ٭ متى
العائلة؟ تسكنها متى ٭ منذ

◊UI* Y1�K� ∫‘UIM�«Ë

اد؟األفر إجابات ءضـو على تظهر التي ةالصور هي ٭ ما
قبـل؟ من بادية تكن لم أمور لهم فتّتكش ٭ هل

WA—Ua œö��« (3)
∫·bN�«

أسبابها.ب في البالد والعرد وعي للتجمعات السكنية لليهوالو
œ«u*« ∫W�uKD*«

ة/كمشتر لكل ننيلو إلى باإلضافة املدن،ى وطة البالد مع أسماء القرخار
dO" WO�UFH�«:

.ننياللو أحد اسطةبو بية،عر مدنو ىقر - السكـن أماكن أسماء طةاخلار في حدهلو ة/كمشتر كل نّعيُي

.ديةاليهو السكن أماكن أسماء اآلخر باللون عليها نّعيُي ثم

◊UI* ∫‘UIMK�

ى؟تر ماذا
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WA—Ua œö��« (5)
∫·bN�«

ة.رّى املهجف على القرّالتعر
œ«u*« ∫W�uKD*«

.املهدمة ىالقر بأسماء قائمةو البالد طةخار

dO" ∫WO�UFH�«

السكن أماكن طةاخلـار على نّتلو أن عةمجمـو كل من طلـبُي ة،صغير عاتمجمـو في العمل املمكـن من
.لإلسم يفحتر أو مهدمة يةقر اسم حتمل التي ديةاليهو

◊UI* ∫‘UIMK�

ى؟القر هذه إحدى فتعر ٭ هل

البالد؟ في بالعر السكان كزيتر ٭ أين
البالد؟ في داليهو السكان كزيتر ٭ أين
بالصدفة؟ ذلك يأتي ٭ هل
ذلك؟ إلى أدى تدخل هنالك كان ٭ هل
اه؟تر ما معنى ٭ ما
؟ًسياسياوً اقتصاديـاو ًااجتماعي مية؟اليو احلياة على انعكاساته هي ٭ ما

WA—Ua œö��« (4)
∫·bN�«

.أبعادهـا بكل ضاألر قضيةو الشتاتو الداخل في الالجئني لقضية عيالو ٭ تعميق

د احلكاية املغيبة.٭ سر
œ«u*« ∫W�uKD*«

.ىالقر هذه بأسماء قائمةو املهدمة ىالقر اقعمو نّتبي طةخار
.للبالد حالية طةخار

dO" ∫WO�UFH�«

.طةاخلار على يةقر كل اسم يسجل أن كمشتر كل على

◊UI* ∫‘UIMK�

البالد؟ في 48 الـ قبـل ما بالعر السكان عّيتوز )  كيف1
البالد؟ في 48 الـ بعـد ما بالعر السكان يتوزع )  كيف2
.ضاألر قضية فيً حالياوً سابقا بعةّاملت السلطات سياسة حول )  حديث3
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ى؟القر هذه إحدى من عائلتك ٭ هل
اآلن؟ عائلتك تسكن ٭ أين
العائلة؟ ادأفر أحد من ًسابقا قصتها سمعـت هل الداخل، الجئي من عائلتك كانت ٭ إن
عنها؟ احلديث في ين/ستبادر هل البيت في ايةالرو ين/تسمع لم ٭ إن
الشتات؟ في يسكـن ىالقر هذه إحدى من بأقار لديك ٭ هل
.ًاخرمؤ البالد ارز ٭ هل
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w �d$ / w M�b	


UO{d� ∫WO"U"√

.اطنيهامو يةهو كباتمر من أساسي عنصر املدينة /يةالقر إلى االنتماء  يشكل1.

يخهمتارو سكانها كيبةترو سساتهـامؤو املدينة /يةالقر يخلتار الشاب لدى خاصـة نسبي، جهل  هنالك2.
.لهاحو اياتالروو تها،حضارو اتهامميزو يةالقر مساحةو

من شبكـة بينهـا فيمـا تقيـم التيو مختلـفـة ائفطوو عائـالتو عاتمجمـو من املدينـة /يـةالقر  تتكـون3.
.خالفاتو اتترتو األحيان بعض في  العالقات هذه تشهدو السياسيةو االقتصاديةو االجتماعية العالقات

القدمي بنيو األجيال بني اعللصرً حامسر لّتشكو يعةسر اجتماعية تغيير عملية بيةالعر املدينة /يةالقر  متر4.
.متعددة خلفيات على السكان، من متعددة ائحشر بنيو احلديثو

∫·«bL_«

.سعاألو االنتماءات مع عالقته فحصو تهّماهي علـى فقوالوو للمدينة /يةللقر االنتماء ممفهو  فحص1.

اتهـامميزو يةالقـر مساحةو يخهـمتارو سكانهـا كيبـةترو سساتهـامؤو املدينـة /يةالقر يـختار على ف التعـر2.
.تهاحضارو

فحـصو هـا)غيرو عائـالتو ائفاخملتلفـة (طـو عـاتاجملمـو بني االجتماعـيـة العالقـات شبكـة فحـص  3.
.بدائلها

هـي ما املدينة، /يةالقـر في املعيشيـةو احلياتية فالظـرو صبخصو الشبـاب أحاسيس مناقشـةو  فحص4.
ً.فيهياتروً ثقافيـا ،ًعمليا عليهم لتقترح لديها ماذاو سكانها احتياجات

W�dI�« / WM�b*«

∫·bN�«

،ًافيـاجغر ً،يخيـاتار املكـان معالـم لتحديـد البلـد، حول اسةدر إعـداد خالل من النشـط االنتمـاء يز٭ تعـز
ً.يابشرو ًسساتيامؤ

.مانالزو املكان مع اصلتوو لفةُأ ٭ خلق

—œUB	 ∫
U	uKF*«

.هـاغيرو نشر جدت)دورو (إن عامة مكتبات اد،نو س،مدار بلدية، /مجلس :عامة سساتمؤ  1.

.هاحاضرو ماضيها البلد، يخبتار إملام يذو  أشخاص2.

شعر، متثيـل، سم،فنانات (رو فنانني ات،ّياضيور ياضينير كاتبات،و ابّ كت:البلد سكان من  مبدعني3.
...صحافة) نحت،

.)...يتـونز معاصر مدن، تخطيط ة،جتار هندسة، اعة،مهن، (زر  أصحاب4.

ً.سياسياو ًثقافياوً اجتماعيا ناشطة  شخصيات5.
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dO" ∫WO�UFH�«

.يةالقر عن انباجلو متعدد ماتيمعلو مسح إلى تتطرق أسئلة مناذج بإعداد عةاجملمو م تقو1.

املكتبات، من ماتمعلو (جمع اخملتلفة املهام عليهم توزعو ة،صغير عمل اقمطو إلى عةاجملمو  تقسم2.
.)...يرتصو مقابالت، اءإجر
يـر،تصو سـم،ر املتعـددة، الفنـون استعمـال - احلاضـرو املاضي في يـةالقر يصـور منتـوج إلى  الوصـول3.

.ذلك غيرو اتندو أغاني، متثيل، تسجيل،
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a�—UP  w KzU�

∫·bN�«

.دفر لكل العائلية الشخصية ايةالرو إلى االستماعو للبحث الفرصة ) إتاحة1
.الشخصية اياتالرو من ميةالقو ايةالرو ) غزل2

∫WO�UFH�« …b	

 دقيقة.60
∫WO�UFH�« dO"

:يلي ما عائلته مع يبحث أن دفر كل على

تاستقر أن إلى بها تمر التي احملطات هي ما كيف؟وَ مِل متى جاءت، أين منو أصلها :العائلة يخ) تار1
.البلد في

متى؟ منذ أين؟ ى؟أخر بلدان في بعضهم يسكن هل البلد؟ في دونجومو باألقار جميع هل :ب) األقار2
بهم؟ صلة  للعائلة هل ملاذا؟

العائلـة فقدت هل أسمـاء؟ لها هل اضي؟األر هذه تقـع أين ؟ كم اض؟أر العائلة متلـك هل اضي:) األر3
اضي؟األر هذه قصة ين / فتعر هل ملـاذا؟ كيف؟ السابق؟ في اضيهاأر منً ءاجز

.ىأخر محاورو أسئلة إضافة باإلمكان
.افوُفكـ
العسكر: ستهادر قد فهمت، كمـا اها،قر أن مع عناد، في تنتسب اتاألصو عادت ثم
يسالرو من  نحن-
احلدثة من  نحن-
الدامون من  نحن-
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.يةالقر قعمو تبني 48 بعد طة- خار

dO" ∫WO�UFH�«

اختفت؟ هاّأي بقيت، هاّأي ها،مصير ما اقعهـا،موو 48 قبل كانت التي ىالقر على فالتعر)1
م؟اليو فعرُت أسماء بأي ي،عبـر السم اسمها رَُِيغ ىالقر من أي

.اهاقر هدم بعد قدمت العائالت من أي)2

.التهجيـر قصة سماعو العائالت هذه من مسنني مع مقابالت)3

في يةالقر سكان معهم تعامل كيف البلـد، في الالجئني كزمر هو ب) ماأقارو مسنني فحص (مع)4
.مختلفة حقوق خاصة، سكن أحياء خاص، كزمر لهم هل م،اليو معهم يتعاملون كيف السابق،

. ىالقر هذه عن مجالت، ف،معار ةدائر كتب، ، مصـادر :من ماتمعلو على احلصول)5

اخلاصة اآلثار على فالتعرو طة،اخلار من عليهـا فتتعر التيو للبلد ةاجملاور اقعللمو ةيارز )6
.هاغيرو أشجارو تبيو من بالفلسطينيني

WM�b*«ØW�dI�« l$u	

∫·bN�«

املكان.مان وعي للزتعميق الو
∫WO�UFH�« …b	

 دقيقة.60
∫W�uKD*« œ«u*«

ية.قع القر تبني مو 48طة قبل- خار
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W�dI�«/WM�b*« - 
U�"R	 r�UF	Ë

∫·«bL_«

عي.تعميق الـوفة وسيع املعر  (٢) تو.االنتماء يزتعز أجل من بلدهو دالفر بني لفةُأ خلق (١) 
∫WO�UFH�« …b	

دقيقة.60 
dO" ∫WO�UFH�«

اجملاالت التاليـة: حول ماتاملعلو من ميكن ما أكثر جمع
أقامها؟ من أقيمت، متى البلد، يختار٭
منها، ّىتبق ماذا اآلن،و السابـق في البلد اضيأر تبني يةالقر طةبعد ٤٨. خارو قبل البلد اضيأر٭

منها؟ سلب ما على أقيم ماذا
جهة؟ كل من يحدها ماذا البلد، دحدو٭
متى؟و جاءت أين منو البلد في العائالت٭
ظائفها؟وو اجمللس أقسام٭
.أهدافهاو ظائفها و:البلد سساتمؤ٭

البلد؟ سكان يشغلهـا التي ةاملميز العمل مجاالت هي ما
فيها يخيةالتار األماكنو البلد أحياء

ماذا؟ أو ملن نسبة األحياء،   أسماء-
ً.يخياتار قع،املو   أهمية-

.األماكن تخص شعبية   قصص-
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qzUA *« f1M�« w�√ bOF" ¡UH a« w� W��dG�« lzU$u�«

W�K� WOKO� W�OI� w� ¡UM� l	U� —«e'«

احدو فهذا مقو يا نكمشؤو إلى ادو عو:املسجد فناء في الظالمً مخاطبا قال ثم ا،ًثالث احتيهبر معلمي صفق
.منا
من نانحو تتقدمً أشباحـا ىأرو املنكتمة، األطفال اهأفـو عن ُفُاألك تنشالو ينفلت، ساحملبـو باللغط فإذا
فتتحلقنا، بي،الغرو الشماليو قيالشر الثالثة، افهأطر من حبالر بالفناء حتيط التي األحمدية سةاملدر فغر
.عني فتستفهم كاته،برو الله حمةور السالم فعليكم السالم، تطرح أن بعد فصتقرو

.لبنان من عائد إني قلت
.مبرجو بهرج فإذا

.اآلخرون عاد فإذا جماعـة، يا لدناو هذا معلمي: فصاح
؟ًمتسلال عدت سائل: هل فسأل

.فقلت: نعم شك،سفسار األدون عـن الو الدابة، عن الو أختي، عشيق الدكتور عن ثهمّحدُأ أن أشأ فلم
.الليلة نكدوفسيطر

.شكسفسار األدون اسمه هم،كبـار منً صديقا ه،عمر أعطاكم الذي الدي،لوّ قلت: إن
ابعالر ميالدي ليلة هي الليلةّ أن مع لم،ُاحل يبلغ لم صبيّ إال هو أن :يطمئنهم معلمي عادو الصخب، فعاد

ً.حقا حلم في كنتو ين،العشرو
ً.سببا له كأدر لم الذي غضبهم من ينقذني كي صبية أننـيِ  عَّدَي لم أنه على معلمي تشكرو

.لبنان إلى االتجأو الذين أهلهـم شظايا عن باألسئلة نيفأمطرو بي اوُسِأن حتى
يكات؟الكو من أحدا التقيت فهل أهلهـا، ادوشرو هاهدمو التي يكات،الكو من نحن

اءور من جاء أةامر تصو اللو تنطلق، أن قبل ضحكتي فعاجلت يكات،الكو في الكاف ديدتر فأعجبني
:ًباغر لةاملزو

.يةشكر يا ميتة البنت ية،شكر يا نائمة ليست البنت
ابي،استجو إلى افعادو خـة،الصر انحبست حتـى اجلمع أنفاس فاختنقـت قة،مخنو خةصر إلينـا تناهت ثم

.فقلت: ال
.املنشية منً أحدا فتعر فهل القبور، ىسو حجر، على حجر فيها يبق لم املنشية، من أنا
.ال

ة؟البرو من أحدا فتعر هل ها،هدمـوو نادوطر لقد ة،البرو من هنا نحن
.السمسم ادأعو بني طفلها مع مختبئة كانت أةامر فأعر

من كهل صاح حتى فالن أم ينعشر من أكثر اوُّفعد أة،املر هذه تكون نُّهأي حتدس ةكثيرً اتاأصو فسمعت
.حسبناو فحسبها ة،البرو أم إنها !اوُُّفبينهم: ك

.افوُفكـ
العسكر: ستهادر قد فهمت، كمـا اها،قر أن مع عناد، في تنتسب اتاألصو عادت ثم
يسالرو من  نحن-
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احلدثة من  نحن-
الدامون من  نحن-
عةاملزر من  نحن-
شعب من  نحن-
ميعار من  نحن-
يبالز من  نحن-
البصة من  نحن-
يالكابر من  نحن-
تإقر من  نحن-
إليهـا انتسبت التـي سة،الدار ىالقـر جميع أتذكـر أن يلالطـو قتالو هذا بعـد م،محتر يـا مني تنتظـر الو

مما أكثر تلنداسكو ىقر عن فنعر كنا حيفا، الدأو نحن بأننا العلم مع هذا ار،اجلز جامع باحة في األشباح
.الليلة تلكّ إال بها أسمع لم ىالقر هذه فأكثر اجلليل، ىقر عن فنعر كنا
اجلليلي: كمشاعـر يكتب ألم أصحابك، مُل بل م،محتر يا تلمني، ال

قسيمة كل قمر سأحفر
سلبت ضناأر من
دهاحدوو يتي،قر قعموو
نسفت التي أهليها تبيوو
اقتلعت التي يأشجارو
سحقت يةبر ةهيرز كلو

أذكر لكي
أحفر ًدائما سأبقى
مأساتي فصول جميع

النكبة احلمر كلو
احلبة من
القبة إلى
نةيتوز على
الدار؟ ساحة في

بقيت هـلو نة؟يتوالز علـى باملكتو لنـا  أيقرَس متـىو متحو؟و تعبر النسيـان سنـو تظلو يحفر يظـل فإالم
الدار؟ ساحة في نةيتوز

شكسفسـار األدونو أهلي ىسـو الله عباد مـن فأعر ال أنني اكـوأدرو شافية، بـةأجو مني ايتلقـو لم فلمـا
.معلمي مع فبقيت اياهم،زو إلى اعادوو ليحو من اانفضو

w�O�6 qO	«
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نوح! فانطو جاء
....  .....   ......    ......

ً فشيئا...َشيئا تغرق املدينة
العصافير، تفر

.يعلو املاءو

.كالبنـو يد،البر مبنى انيت،احلو ت،البيو جاتدر على
.القمح لةأجو املعابد، اخلالدين)، (أجدادنا التماثيل

.اليةالو دار السجن، ابةبو الدة،الو مستشفيات

.احلصينة الثكنات قةأرو

...جتلو العصافير

....ًيدارو

....ًيدارو

املاء، على اإلوز يطفوو
...األثاث يطفو

...طفل لعبةو

ينةحز أم شهقةو
السطوح! فوق حنِّيلو الصبايا

.نوح فانطو جاء

السفينة نحو يفرون «احلكماء» هم ها
.ابوناملر األمير، خيل سائس - املغنون

القضاة قاضي
.كه!مملوو ....

املعبد اقصةر - السيف حامل
املستعار) هاشعر انتشلت عندما (ابتهجت

السالح شحنات دومستور ، ائبالضر جباة
الصبوح! ياألنثو سمته في ةاألمير عشيق

.نوح فانطو جاء

السفينة، نحو يفرون اجلبناء هم ها
..كنت بينما
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املدينة شباب كان
اجلموح املياه ادجو يلجمون
.الكتفني على املياه ينقلون

منالز قونِستبـَيو
ةاحلجار دسدو يبتنون
ةاحلضارو الصبا مهاد ينقذون علهم
طن!الو .... ينقذون علهم

حلـول قبل ، الفلك سيد بي  صاح ..
السكينة:

روح! فيـه تعد لم ... بلد منُ ُجنأ
قلت:

...هخبز اطعمو ملن بىطو

احلسن مانالز في
الظهر له اأداروو

احملن! ميو
قفناو الذين نحن ، اجملد لناو

أسماءنا!) الله طمس قد(و
...الدمار نتحدى

تميو ال جبل إلى ينأوو
الشعب!) نه(يسمو

...ارالفر نأبى

النزوح! نأبىو

اجلروح نسجته الذي قلبي كان
الشروح لعنته الذي قلبي كان
املدينـة بقايا فوق ، اآلن ، قدير
عطن من دةور

..ًهادئا

للسفينة «ال» قال أن بعد
√ qI*œ	dF% : q!طنالو أحبو...

s	® Ê«u�œ ‚«—Ë√   W�dG�«8©



73

Êu{�ö�« w� bK��«

∫·bN�«

عي لقضية الجئي الداخل.الو
∫WO�UFH�« …b	

 دقيقة.90-60
∫WO�UFH�« dO"

.عائلته طنموو همصدرو عائلته اسم عن باختصـار يتكلم أن كمشتر كل من جهاملو يطلب

WK6d*« ∫v�Ë_«

االستفسار:و للنقاش ضوعاملو يفتح البلـد خارج من عائالتهم نِاطَوم اًأشخاص عةاجملمو في كان إن
جميعكم؟ قدمتم هـل البلد؟ هذا إلى قدمتم متى األصل؟ أين من
قدمت؟ أين منو البلد؟ إلى حلتر التـي العائالت هي ما اداألفر يسأل أن جهاملو فعلى كذلك يكن لم إن

WK6d*« ∫WO*U;�«

هي: النقاش من حلةاملر هذه في يةكزاملر األسئلة
ها؟تهجير سببو يخهاتار عن تعلمـون ماذا األصلي؟ طنهامو عن العائالت هذه حلتر لم

منها؟ ىاألخر العائالت أبنـاء قفمو هو ماو العائالت هذه ادأفر يلقب كيف
.البالد في الداخل الجئي عدد

.قضيتهم اءور تقف جمعياتو تنظيمات

فعاليـة: لبناء القصيدة هذه  ي /استعمل
W‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡O‡‡‡$U‡‡‡‡‡‡‡�

األم حتب كما
هاّشوُامل طفلها
أحبها

بالدي حبيبتي
r�U"                              Ê«d��

1972 اخر أو في ت               صدر
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احملطاتو املصادر فحـصو لشعبه، يخـيالتار دالسر حـول تهذاكر مخزون جاعالستـر دللفر الفرصـة إتاحة
.ايةالرو ينتكو في ساهمت التي

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة120 - 90
dO" ∫WO�UFH�«

.ةالدائر إلى دةالعو ثم ) دقيقة15دي(فر عمل
.فينهاتعر/فهاتعر كما ةاألخير سنة املائة في شعبك قصة ي/احك

.يةكزاملر ٭ األحداث

.الهامة يخار٭ التو

.معان ذات ٭ أماكن

ً.ياكزمر ًادور لعبت ٭ شخصيات

.التبطوو ٭ قصص

.يخيةالتار ايةالرو حول لةمتداو الت٭ مقو

.عالقة ذات عائلية/شخصية يات٭ ذكر

أين؟و احلكاية سمعت ٭ ممن
.أغانو سيقىمو أشعار،و قصص أدبية، ٭ مصادر

التعليم؟ مناهج في ايةالرو صادفت ٭ هل
√Š‡.عنها احلديث ين/دتو ىأخر ٭ أمور

Ú
‡� wJKÚ‡F‡

Ó
‡�U
Ó

r

َْهي لِْك.. أحَِمالَلعِي لِكْأح
ْهَديلْنِا قوُرَ كسٍْتيَ بْنَع
ًةََقنبَ زْتََلَت قٍأسَ فْنَع
َْهديلَجِي بَْد أوٍيقِحرَو

ْبَْلحُ تَْم لٍ شاةْنَي عِكْأح
َةْنجَ عْنَع
ْتَزُِب ما خّأم
ْبَشْ .. أعّينيِ طٍحْطَ سْنَع
َْهي لِْكم.. أحَالَْعلِكي لْأح

r"UI�« `OL"
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د.البحث األعمق حول القضايا ذات الصلة بحياة الفرمي الشك وية الناقدة، راحلث على الرؤ
…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة120 - 90

dO" ∫WO�UFH�«

ضها،يعار افقها،يو ه،بنظر األبرز ةالفقر دفر كل نّيعـي عة،اجملمو أمام النص (في الصفحة التالية) أقرُي
.بذلك الباقني كيشارو تعجبه لم أعجبته،

◊UI* ∫‘UIMK�

لديـك؟ فمعروو فمألو النص في دور ما ٭ هل
يخ؟التار كتب من تعلمتـه ما بنيو النص في جاء ما بني  عالقة ةّثم ٭ هل
يخيـة؟التار ايتكرو حول الكتب هذه في ّباملغي هو ماو دجواملو هو ٭ ما
ذلك؟ حول البيت في تلقيته ماو سـةاملدر في تلقيته ما بني متالؤ هنالك ٭ هل

منيـف؟ حمنالر عبد هو من فتعر هل ٭


U$UD��«

∫·bN�«

عة.اد اجملمويخي ألفرد التارالسرية وف على الهوالتعرفحص، نقاش و
…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة120-90

∫W�uKD*« œ«u*«

يخية،اية التارالروية الفلسطينية وتعابير ذات صلة بالهوب عليها كلمات وة مكتونية صغيرتوبطاقات كر
ى.اد إضافة تعابير أخرأقالم لتمكني األفرغة وباالضافة الى بطاقات فار

dO" ∫WO�UFH�«

اءتها (ميكنهم التنقل بيـنـهـاقرعة متعنهـا واد اجملموطلب من أفـرُيفـة، وضية الغـرأر توزع البطاقات علـى
ا في السياق املذكور ثـمً  بطاقات تعني له شيئ4 - 5احد منهم أن يختار  ية). على كل ولتسهيل الرؤ

كة، فيضع املتكلمتبدأ املشاركز وز باقي البطاقات في املرّكُرتيبها حسبما يشاء.  بعد أن يختار اجلميع. تتر
يحكي عنها:اها اجلميع وبطاقاته أمامه بحيث ير

ة؟٭ ما هي البطاقات اخملتار
٭ ماذا تعني له؟

مية أو كلتيهما؟ايته العائلية أو القويته أو بروتبط بهو٭ كيف تر
ية.ا للمتكلم أسئلة استفسارهوّجاد أن يوباستطاعة األفر
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دنا أن نؤرخ حلدث ما، ماذا نفعل؟إذا أر
كة ثمنحلل النقاط املـشـتـرهـا، ونبحث  مصـادرعهـا، وقويـخ وقائع، ثم نصنفها مـن حـيـث تـارنحصر الـو
نستنتج.

يخة، لوصلنا إلى تارقائع املعاصرأعني من الويخية، واقعة تارة وّاعد على أيلنا أن نطبق هذه القولو حاو
س!مه في املدارّعلُيخ الذي نيخ الذي بني أيدينا، التار عن التارًيختلف متاما

مال اخلرولوير يصبح أقل! ويخ في القدم كان أكثر صحة، ألن عدد املستفيدين من التزوغل التارما توّكلو
القصص الستطعنا أن نصل إلـىاملالحـم ويخ القدمي ون عليها التـارّدوُاح الطني املاللعينة التي تفسـد ألـو

حقائق كاملة؟
احلقيقة!يخ واجهة الطلبة، احلديث عن التارم األول ، مواليو

عب، كنتامتأل قلبي بـالـرأت القصـة وي القصة الكتب السمـيـكـة، قـركما تروفـان، وجاءت قصة الطـوو
ض تغـرق،األرقه من كل ناحية، وّله يطواملاء حـو يقطع أشجار الغابة لكي يبني السفيـنـة، وًحاأتصور نو

ى،بنات آواألفاعي واغيـث والبرعليه من كل زوج اثنني، حتى القمـل وء فوق املاء، وكب يطفو بهـدواملرو
ظلهبة، وامتألت الدنيـا رتفعت املياه فوق هامات األشجار، ثم فوق اجلبـال، وارض وقـت األرعندما غرو

شيء، هكـذا أى كلبعون ليلة... بدأ املاء بعدها ينحسر! جلجامش هو الذي رت أراألمر كذلك حتى مر
امللحمة عاشا قبل الكتب السميكة بأكثر من ألفجلجامش واح الطـني، وبة على ألوتقول امللحمة املكتو

الحدهـا، واة و إلى الـتـورًجة استـنـادادواألحيـاء املـزفان والناس، كل الناس، يتـحـدثـون عـن الـطـوعـام، و
بمطلوف به أحد ويخ ، ال يعترجد تارا قبل ذلك فال يوّفان، أميخ ابتدأ منذ الطوالتارها، وفون بغيريعتر

من لم يصدقد ، وجوأنكيدو فليس لهم وا الشعر وّية، أماح الطني املشوا ألوّمن كل إنسان أن يصدق،  أم
جم باألديان الثالثة!فهو كافر يستحق الر

يخ إذن؟ كيف بدأ...؟ما هو التار
يد أن أقول!ماذا أر

الءهؤات طبية سميكـة، ونهم نظارمون يضعون على عيوقها أناس محترّعة من أكاذيب لفيخ مجموالتار
،ًا كبيرًا كاذبني متاما، إنهم يخدمون هدفـاه، ليسـوة نتيجة اجلهد الذي بذلـواتب كبيرالناس يتقاضـون رو

 اسمه: «احلقيقة»!.ً مهماًهدفا
لة، يجب أنبة بخط أنيق، على صفحات مصقونها اآلن مكتواقعة تروة وّأييخ، وهذا مثل صغير من التار

ا في عقول الذين ينزوونا بصحتها، ابحثوّوكُها كاذبة! أو على أقل تعديل يجب أن تشّ أنًا سلفاضوتفتر
ينة،تسم على شفاههم ابتسـامـات حـزتراكب التي متـر، واقبون املـوما يرّإن، وًفي املقاهي ال يكلمـون أحـدا

يخ حقيقي!ا هناك لعلكم جتدون بداية لتارابحثو
nOM� sL�d
« bF
  ¢‚Ë“d� ‰UO��«Ë —U��_«¢ »U�� s�
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بينها التمييز على صحترو أة،املر نيةدو كدتؤ التـي االجتماعية املفاهيمو القيم من نسق  مجتمعنا ديسو
.كفاءتهاو اتهاقدر في تشككو جل،الر بنيو

ضـوعمو هو اإلعـالمو التعليـمو ةاألسر في االجتماعـيـة التنشئـة نظـام في الثقافـي النسـق هذا انتشـار ان
.التحليلو البحث للنقاش،

حتت تقـع ًالعاملة مثـال أةفاملـر الثقافيـة، دالقيـو في جـذور اجملتمع فـي النسـاء أمام دةاحملدو صللفـر إن
على بناءو التقليدي، هادور في ًاأخيروً الأو اهاير فاجملتمع ار،األدو تصارع عن ناجتة جيةلوسيكو طضغو
.قفاملو هذا تشجيع نحو االجتماعي الهيكل مييلو إضافية، ليةمسؤو يعد اجلديد املهني هادور فإن ذلك

األكثر ذجالنمو مقابـل أةللمر التقليدي ذجالنمو لفحـص اضيع،املو لهذه التطرق في غـبنر الباب هذا في
.بأكمله اجملتمع ّةماهي على دهدومرو ذلك انعكاس حداثة،

بني السائـدة العالقـاتو للعائلـة فسيكون العائلـة، داخل تصـاغو تبلور جلكـر أو أةكمر دالفر يـةهو أن مبا
.الباب هذا في ةفيرو حصة ادهاأفر
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.معهما التعاملو البناتو الداألو بني العالقة قضية نقاشو طرح

.ضوعاملو  لطرح عيةالشر إعطاء

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة 70
dO" ∫WO�UFH�«

دقيقة)دقيقة)دقيقة)دقيقة)دقيقة) 30 (مدتها(مدتها(مدتها(مدتها(مدتهااملرحلة األولى:املرحلة األولى:املرحلة األولى:املرحلة األولى:املرحلة األولى:
.مختلطة ةصغير عاتمجمو إلى ةالكبير عةاجملمو تقسم)1

.يتمعنهاو ةالعشر األسئلـة أيقر أن منهم كل من يطلبو أسئلة، ةعشر ييحو ذجمنو يوزع)2

.قفهمو سبب يشرح ثم متحفظ، ض،معار افق،مو :السؤ لكل بالنسبة هنظر جهةو كمشتر كل يذكر)3

دقيقة)دقيقة)دقيقة)دقيقة)دقيقة) 40 الثانية: (مدتهاالثانية: (مدتهاالثانية: (مدتهاالثانية: (مدتهاالثانية: (مدتها املرحلةاملرحلةاملرحلةاملرحلةاملرحلة
ادها،أفر بني دار الذي احلديث بتلخيص ةصغير عةمجمو كل م تقو.ةالكبير عةاجملمو إلى كوناملشتر ديعو
.ى)أخر نقاط إضافة جه: باإلمكـانالتالية (للمو النقاط حول ةالكبير عةاجملمو في النقاش يفتح ثم

الكبيرة:الكبيرة:الكبيرة:الكبيرة:الكبيرة: اجملموعةاجملموعةاجملموعةاجملموعةاجملموعة فيفيفيفيفي البحثالبحثالبحثالبحثالبحث نقاطنقاطنقاطنقاطنقاط
حة؟املطرو القضايا في أيكر ضيحتو استطعت هل1.
ة؟الصغير عتكمجمو فـي يكن لم آخر شخص أير إلى االستماع دتو هل2.
لها؟حو اءاآلر اتفقت اضيعمو هنالك كانت هل3.
لها؟حو اءاآلر اختلفت اضيعمو هنالك هل4.
بنات)؟ - الدمتداخلة (او ائردو هنالك أن االجتماعي(اجلندر)أم النوع حسب أيالر اتخاذ كان هل5.
ار؟للحو اضيعاملو هذه طرح يالضرور من هل6.
؟ًشيئا الفعالية هذه لك أضافت هل7.
كني؟املشتر باقي مع للنقاش نتيجـة حةاملطرو القضايا حول استفهام عالمات لديك نتتكو هل 8.
ت؟أثير التي النقاط من قسم يشغلك هل9.

∫ WK{"_« Ã–u/

.فيه نعيش الذي اجملتمع في عليها متفق غير الفتـاة،و الشاب اجباتوو حقوق تخص أمور هنالك

عة:اجملمو فـي يناآلخر اقفموو قفكمو نقاشو ضعر لفحص، اإلمكانية لديك
الفتاة:و للشاب هل
.األصدقاء اختيار في متساو   حق1.
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.البيت أعمال في كةاملشار اجب  و2.

.العملو املهنة اختيار في متساو   حق3.

.املظهرو اللباس بأسلوو املالبس اختيار في ية  احلر4.

.السفرو التنقل ية  حر5.

.اخملتلفة ماليو ساعات في اغالفر قتو قضاء كيفية في متساو   حق6.

.العائلة تخص اتارقر اتخاذ في متكافئ اكاشتر7.

.العالي التعليم إلكمال متكافئة فرصة في احلق8.

.اجللزو املالئم السن يرتقر في متساو حق9.

.جةالزو / الزوج اختيار في ية احلر10.

W$öF�« qa«œ ∫WKzUF�«
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.األهل مع مشاكلي عن احلديث عيةشر

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة60

œ«u*« ∫W�uKD*«

.األهل مع مشاكل تسبب قد بأمور قائمةو أقالم

dO" ∫WO�UFH�«

.أهله مع مشاكل له سببت ًاأمور القائمة من يختـار أن احدو كل من يطلبو كني،للمشتر ذجالنمو يوزع

عند كةمشتر أمور على فقوالو ذلك خالل ميكن قائمته، عن عةاجملمو داخل كمشتر كل يتحدث ذلك بعد
.عةاجملمو ادأفر من البعض

مبـا عةاجملمو ادأفر باقي كـةمشارو بأهله، عالقتـه عن للحديث الفرصـة كللمشتـر تعطي الفعاليـة هذه إن
.حلها ليسو عنها احلديثو األمور طرح في هي الفعالية هذه أهمية أن حيث نه،اجهويو

»U�"√ wK!UA	 l	 ∫wKL√

.سيلدرو سهّأكر الذي قت٭ الو

.مالبسي بها تديأر التي يقة٭ الطر

.أصدقائي عية٭ نو

.البيت في مساعدتي ٭ عدم

.(العالمات) سةاملدر في العلمي ٭ حتصيلي

.يشعر يحة٭ تسر
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.سةاملدر في كي٭ سلو

.في٭ مصرو

.التلفون في أصدقائي مع ٭ احلديث

.ةمتأخر لساعة يونالتلفز ٭ مشاهدة
.بنات) - الداآلخر (أو فبالطر ٭ اهتمامي

.فتيغر تيب٭ تر

.ىأخر أمور إضافة باالمكان

qL«  - œôË« ©≤® 
UM�Ë

∫·bN�«

.أهلهم من البناتو الداألو قعاتتو على ءالضو إلقاء

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة60

œ«u*« ∫W�uKD*«

.التاملقـو من عدد على ييحتو ذجمنوو  أقالم

dO" ∫WO�UFH�«

حـةاملطرو النقاط على ديفر بشكل اإلجابة منهم يطلبو عةاجملمو ادأفر على ذجالنمو يوزع
أهلي: مع عالقتي

ال/نعمأكون كيفما النيّيتقب  أهلي1.

ال/نعم.ضيق في أكون عندما معي يشعرون  أهلي2.

ال/نعم.الكثير مني قعونيتو  أهلي3.

ال/نعم.يمبشاعر يهتمون  أهلي4.

ال/نعم.ةاالخيـر املدة في أفكر مباذا  فونيعر  أهلي5.

ال/نعم.بي تتعلق بأمور أهلي أير أسمع أن لي  مهم6.

ال/نعم.مبنطقي يثقون  أهلي7.

ال/نعم.أهلي عن البعدو بةبالغر  أحس8.

ال/نعم.أهلي يعجب ال أفعل ما  كل9.
ال/نعم.أهلي تغيظ أسمعها التي سيقى املو10.
ال/نعم.أسهل أهلي مع عالقتـي لكانت فتاة / ًشابا كنت  لو11.
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ذكر؟ ملا بالنسبة مثال إعطاء ميكن ٭ هل
األمور؟ هذه حول أهلك مع تتحدث ٭ هل
؟ األمور هـذه حول ينآخر مع تتحدث ٭ هل
جيلـك؟ مثل في الشباب مّتفه األهل يستطيع أيكر حسب ٭ هل
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∫·bN�«

األبناء.مناقشة قضايا اجتماعية حول عالقة األهل وطرح و
…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة 90 -80

dO" ∫WO�UFH�«

.ةصغير عاتمجمو إلى عةاجملمو  تقسم-
.عليهـا عهايوزو ةالصغير عاتاجملمو بعددً أحداثا ة/جهاملو  يعد-

.متثيلها على ببالتدر مونيقو ثم بينهـم فيما اراألدو يتقاسمون النص، ةالصغير عةاجملمو ادأفر أ يقر-

.ةالكبير عةاجملمو أمام اراألدو بتمثيل عةمجمو كل م تقو-
` H� ULbF� ‘UIM�« ∫‰u6

احلدث؟ ضوعمو هو ما املضمون،1.

منها؟ كل فتصر كيف الشخصيات،2.

لها؟ افعالدو هـي ما فات،التصر هذه تكزتر ماذا على3.

أيـك؟ر حسب شخصية كل بها منتؤ التي القيمو املبادئ هي ما4.

لذلك؟ املعاييرو املقاييـس هي ماو ؟ هو ما املمنوع،و املسموح5.

حدث؟ مبا الشخصي أيكر هو ما6.

للحدث؟ ًمشابها ًقفامو ةمر اجهتو هل7.

ذلك؟ اءإز فتتصر كيف8.

دفعته؟ الذي الثمن هو ماو ف،التصـر هذا اءجر جنيته الذي ددواملر هو ما9.
فاتهم؟لتصر كيةسلو بدائل احاقتر بإمكانك هل احلدث لشخصيات بالنسبة10.
أختـك؟ مع مشابه بشكل فتتصر هل - الدلألو11.

حدث (مثال):حدث (مثال):حدث (مثال):حدث (مثال):حدث (مثال):
الغناء في كنشار ، احلديث تبادلن بصديقاتها، هناك التقت فها،معار إحدى سعر ةسهر إلى سلمى ذهبت

البيت في هاانتظر األثناء هذه في مساء، ةعشر الثانية الساعة في بيتها إلى سلمى عادت ثم قص،الرو
.هاأخوو أمها ها،أبو

ة،املتأخر دتهاعو بسبب اساألعر إلى ماليو بعد اخلروج من مبنعها هددو غضبو صرخ باحلديث، األب بدأ
الساعـة؟ هذه إلى البيت خارج فعلت  ماذا:سألها ثم

.ثانية فالتصر هذا مثل إلى عادت إن ببالضر يهددهاو أخته بخيو ة،ِّداحل بنفس لألب األخ ينضم

أن سلمى باسم تعدو األمر، تخفيف حتاول ذلك مع ة،القسو بنفس ليس لكن ،ً أيضا هي البنت األم تهاجم
.فالتصر هذا ملثل دتعو ال
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بأنفسهم، األحداث تأليف كنياملشتر من يطلب أن السابقة، الفعالية في ذكر ملا باإلضافة جه،بامكان املو
.ذكر كمـا للنقاش ضوعاملو فتح ثم منو متثيلها،و القصة بتأليف ةصغير عةمجمو كل متقو حيث

:لهاحو أحداث تأليـف ميكن اضيعملو احاتاالقتر بعض يلي فيما

.لدالوو للبنت العالي التعليم  إمكانية1.

.اآلخر فالطر مع صداقة / عالقة  إقامة2.

.اغالفـر قاتأو لقضاء لدالو أو البنت  إمكانيات3.

.األذن) في طقر أو ًمثال ضة (الشعراملو ، اللباس ية حر4.

.املنزل بأعمال  القيام5.

.ة/جديد ة/دلومو الدة و6.

.اث املير7.

.لدالوو البنت مـع اجملتمع / األهل تعامل تعكس شعبية أمثال  8.

.البنتو لدللو يتهورؤ اجملتمع تعامل تعكس شعبية  أغاني9.

.ككل اجملتمع فيو العائلة في البنتو لدالو مكانة تعكس شعبية  قصص10.

.البنتو لدالو مع التعامل إلى يتطرق شعر قصص، أدبية، ص نصو11.

بالظلم، ة،بالقو ضى،بالر شعور منهما، كل مع اجملتمع/األهل تعامل جتاه لدالو - البنت إحساس  12.
.ةحير ضعف، استياء، فض،ر

ان في الصفحة التالية.ان خليل جبراجعة: قصيدة األبناء جلبرللمر

أنت؟ دخلك  ما:ألخيها جهتتو ثم ،ًماجر تكبتر لـمو خاطئ، بشكل فتتصر لم أنها سلمى تقول
.فتهاغر إلـى جههو عن بتغر بأن الدهاو بها يصيح

.ىى حول قضايا أخرقصص أخـر دسر أو تأليف إلى كنياملشترو كاتاملشتر ةدعو باإلمكان
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.الداألو عن ثناّحد  هات:له قالتو اعيهاذر علـى طفلها حتمل أةامر منه دنت ثم

فقال:
.لكم  ًالداأو اليسو الدكمأو إن

.منكم ليس لكنو العالم إلى يأتون بكم نفسها، إلى املشتاقة احلياة بناتو أبناء إنهم

.لكمً ملكا اليسو فهم معكم يعيشون أنهم معو

ًاأفكار لهم ألن كم،أفكار بذور فيهم اسوتغر أن تقدرون ال لكنكمو محبتكم، هممتنحو أن تستطيعون أنتم
.بهم خاصة

.ألجسادهم املساكن اتصنعو أن طاقتكم فيو

.مساكنكم في تقطن ال سهمنفو لكنو

.أحالمكم في الو هتزورو أن تستطيعون ال الذي الغد، مسكن في تقطن فهي

.مثلهم اتصيرو لكي اجتاهدو أن لكم إنو

.مثلكم همجتعلو أن لونحتاوً عبثا لكنكمو

.األمس منزل في اإلقامة لهـا تلذ الو اء،الور إلى جعتر ال احلياة ألن

.اسكمأقو عن احلياة بها متر قد حية سهام الدكمأوو اساألقو أنتم

يعةسر سهامه تكون لكي تهبقدر يكمفيلـو الالنهاية، يقطر على بةاملنصو العالمة ينظر السهام امير فإن
.املدى بعيدة

.الغبطةو ةاملسر ألجل احلكيم السهام امير يدي بني كماؤالتو فليكن لذلك

.يديه بني تثبت التي سالقو يحـب هكذا سه،قو من يطير الذي السهم يحب كما ألنه

Ê«d�� qOKa Ê«d��

.فيروز تبصو األغنية إلى االستماع باإلمكان
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البنات،الد وص صفات األومطية بخصوّاء النار حول اآلراحلوة بدل اجلملة في املستطيل وَلَساءُاحلث على امل
من ثم فحص إمكانية االنعتاق منها.ظائفها واء، فهم خلفيتها وومناقشة هذه اآلر

∫WO�UFH�« …b	

دي. دقيقة عمل فر15
دقيقة نقاش جماعي.60 
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.بالفتى تليق الصفة أن أيتر إذا(1)  قمالر بعاملر في ي/ضع1.

.بالفتاة تليق الصفة أن أيتر إذا(2) قمالر بعاملر في ي/ضع2.

ً.معا باالثنني تليق الصفة أن أيتر إذا(3) قمالر بعاملر في ي/ضع3.
االستطالع حب¥القلب طيبة¥
ةاملسايرو نةاملرو¥النفاق / نّالتلو¥
االجتهاد¥الذكاء¥
الذات حب¥العصبيةو احلاد اجاملز¥
التفهم¥لّالتقب¥
احلساسية¥بالنفس الثقة¥
املباالة¥دةالبرو¥
جياخلار باملظهر االهتمام¥بالغير الثقة¥
الكالم ةكثر¥النظام¥
البخل¥ةالغير¥
التكبر¥الطموح¥
الشجاعة¥ةاملبادر¥
االستقاللية¥اجلنب¥
الدفء¥االصغاء¥
التسامح¥طّالتسل¥
اضعالتو¥احلر العمل على ةاملقدر¥
ليةاملسؤو¥العناد¥
امااللتز¥القيادة على ةالقدر¥
األطفال حب¥النميمة¥
التقاليدو للعادات االنصياع¥التنازل¥

∫‘UIM�«Ë Y1��« ◊UI*

ات للفتيات فقط؟ّز- هل هنالك صفات أو مي
ات للفتيان فقط؟ّز- هل هنالك صفات أو مي

 للفتيات في مجتمعنا؟ًال- ما هي الصفات األكثر قبو
لة؟افقني على هذه املقوافق/تو-  هل تو
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البنات.الد وكات حول الفعاليات اخملتلفة لدى األواملشتركني واقف املشترفحص مو
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 دقيقة.60
:سير الفعاليةسير الفعاليةسير الفعاليةسير الفعاليةسير الفعالية

عة كما في الفعالية السابقة.النقاش في اجملمو، كفاحتة للحديث وًدي بدايةيكون العمل فر
الئحة للبنات، أمامك مالئمة ىأخر فعالياتو للبنني أكثر مالئمة معينة فعاليات هنالك إن البعض يقول
.أيكر لكل منها، حسب املالئمة اخلانة اخترو بانتباه أهااقر الفعاليات، من

.للبنات فقط ) مالئم3   .للبنني باألساس )  مالئم2        .للبنني فقط ) مالئم1

.اجلنسني لكال مالئم ) 5للبنات    باألساس ) مالئم4

                                                                    12345

الصحون بغسل . مساعدة1   
ليسيةبو كتب اءة. قر   2
املشاكل عن الدينالو . محادثة  3
البيت حاجيات اء. شر  4
حب كتب اءة. قر  5
املغنياتو املغنيني صور . جمع  6
البيتية ظائفالوو اسةبالدر .  االهتمام  7
باالمتحانات . النسخ  8
ًسنا األصغر ةباإلخو . العناية  9

سةاملدر عن ّب. التغي  10
سالدرو قتو ىأخر بأمور . االنشغال  11
الشعر اءة. قر  12
الدينللو ًمخالفا كان لوو أيالر عن . التعبير  13
سةاملدر عن .التأخر  14
باحلر أفالم . مشاهدة  15
فعل در دون الطابور باجتياز ينلآلخر . السماح  16
. الشتيمة  17

اشد حسني في الصفحة التالية.اجعة: قصيدة اجلياد لرللمر



89

œU‡‡‡‡‡‡‡O‡‡‡'«

ْيناآلخر ِبالد في
اصغير ُالطفل ُلديو

انورو ًدفئا ِ ِهأيام على َفيصبون
اسطور ِ الشمس ِقصة من َُهل َيروون ثم
اصغير كان الذي الطفل إذاو
اكبير ًإنسانا .. ُيصبح ًجالر

اأمير ُالطفل ُلديو اناقر في
انذورو ًليال ِ عينيه على َفيصبون

اقصور يبنون ِ ةخوالر ِ جلدته علىو
اأمير كان الذي ُالطفل إذاو

اصغير ًإنسانا .. ُيصبح ًماقز
االقشور ُيجترو َحلالو ُبيشر

يناآلخر بالد في
املعاني ُّكل ُمعه تنموو ُالطفل ُيكبر

أمانيو ٌمجنو تنمو ِ جبهته علىو
..ِ الدخان اتّطي َ  بني.. اناقر في

التهاني بالطفل تكبر لكي الطفل يكبر
»ِ للحسان ًحلما ُساحملرو َا: «أصبحلوليقو

ِ فالنُ ابن ،ِ اجالـزو سن في ..َصار »ًيسا«عر أو
بالديُ  يجتـاحِ  سانالعر منٌ  جيل إذاو

ِ كاجلياد .. كبار ٍأطفال ُ جيل
مادير ٍ تفكير ُ أشباح ْأذهانهم مألت

ِ» «سعاد َعند تنتهي فاألماني
»ِ«سعاد ٍ أقدام عند
»ِ «سعاد ّكف على ٍ حناء عند

ًطفـالَ  الطفلَ  يلدون أهلي َليت
حالو عينيه في َمونير ال َمُث

بالدي ِ ضأر في ُهرُزي ُعله
بالدي  في.. ِ جديد ٍ سانفر ُجيل
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اصغار ًأطفاال َاألطفال ُيلد
انار َالليل َ ميألون.. جاالر َيغدون ثم

انسور ليحو من ُأملح علني
االنسور َيقلدن عصافير ال

ْيناآلخر بالد في
النهاية َالناس ُتقلق
البداية َالناس ُتقلق اناُرق في

ْذكر ًدالومو ُجةالزو تلد أن همهم
»ْمفتخر ِ أصيل ُبنت «أنها الوليقو

ْذكر ًطفال ْضعتو
ْالقمر ُجهو ُجههو

ٌ»جلر. ٌعظيم ٌفحل جها«زو :الوليقو
»ُيخذل ال ٌسابق .. ُبيعر ُاد«جو أو

ْذكر ُالبكر ُ«ابنه
»ْالقمر ُجهو ُجههو

ْبابُذ اعير ُابنهم ْليصر هذا بعد
ْابتر فيهـا ماُ كل .. ٍ ضأرَ دةدوْ ليكنو
ْابخر مبوْ ليكـنو .. أعمى .. َأبكم  ْليكنو
ْالدتهو ْتُلتمو ، ُالدهو ُْتليمو
ْقابلته ٍ فرح ْمن ْلتمتو

ْذكر ٌدلومو َفهو
ْالقمر ُجهو ُجههو

ُتعثـر ال ٌسفر .. ٍ نبيل ُبنتُ أمه
ُمنتصر ٌبطل .. ٌأصيل ٌفحل جهازو
طنيو يا متى لي قل ..طنيو

ِ سـنبالو الِ  ءبالضو قناتغرً ةمر
ِ لنب فـيٍ عسل في قتناأغر أنَ بعد
ْتتهدم ياراجلو َاقأسو ّعل

ْتقدم ِ للنار ُدالسو ُاجليادو 
ْتدور ِ العصافير َتالأر ّعل

ْنسورو ٌصقور َنُه إذاو
dF%:b%«—  5�6

(الفجر (٢) ١٩٦١)
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∫·bN�«

ك/ـة.اد عائلة املشترد من أفرم بها كل فرفحص األعمال التي يقو
…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة45 - 40
œ«u*« ∫W	“ö�«

.فقةاملر العمل قةور من كنياملشتر بعدد خَسُن

dO" ∫WO�UFH�«

.املناسب املكان في يسجلهو ةاألسر ادأفر من دفر لكل املناسب العمل باختيار كمشتر كل ميقو

ادأفر من دفـر لكل مناسبـة آهار التي األعمـال احدو كل أيقر بعدهـا ،ًديافر العمـل يكون القسـم هذا في
.ةاألسر
bF� p�– ` H� ‘UI* ∫‰u6

أيك؟ر حسب أعمال من بـه ميقو عما اضر ةاألسر في دفر كل هل-
كني؟املشتـر بني النظر جهاتو في اختالف هنالك هل-
الـدك؟و بها ميقو التي األعمال هي ما-
املستقبـل؟ في كأب/كزوج بها مستقو التي األعمال هي ما-
ملاذا؟و جـد؟ُو إن هو ما اختالف؟ هنالك هل-
الدتك؟و بها متقو التي األعمال هي ما-
املستقبـل؟ في كأم/جةكزو بها منيستقو التي األعمال هي ما-
ملاذا؟و هـو، ما جدُو إن اختالف؟ هنالك هل-
.البيت في أعمال من به منيتقو ما بسبب الظلم او التقبل، عدم او احة،الر بعدم - كفتاة - ينتشعر هل-

كأخ؟ أو كإبن البيت أعمـال في أكثر كةاملشار باستطاعتك أنه تظن هل-
عة في عائلته؟اد اجملمود من أفرم بها كل فر- ما هي األعمال التي يقو
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.البيت في ةكثير بأعمـال للقيام بينهم فيما ةاألسر ادأفر يتعاون

d a≈ qLF�« V"UM*« qJ� œd� s	 œ«d�√ …d"_« tKI"Ë w� ÊUJ*« V"UM*« w� ‰Ëb'« ∫w�U �«

نشـر الطفـل، ضـاعإر اللعـب، ، البـيـت كنـس الصحـون، جلـي النـكـش، العجـن، ، هي: الطـبـخ األعمـال
الثياب، خياطة اب،األبو طلي الدكان، من حاجيات اءشر ، الزرع التنظيف، سة،املدر في التعلم الغسيل،

.فالضيو استقبال الصغير، مالعبة الكـي، املصنع، في العمل الغسل، البناء، بز،َاخل ة،السيار قيادة

    األخت       األخ          األب            األم



93

¡U�*/® ‰U�—1©

∫·«bL_«

.البناتو الداألو جال،الـرو النساء ظائفو حول كنياملشتر اءآر فحص٭

.املذكور ضوعللمو بالنسبة ضمنا» م«املفهو حول التتساؤ طرح الناقدة، يةالرؤ على احلث٭

.لها بدائل طرحو تهامحـاور د،الفر داخلها ينمو التي يةبوالتر لألطر نةّمَضُامل سائلللر عيالو٭

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة 50 - 40
œ«u*« ∫W�uKD*«

في ضوعمو سية (العائـلـة،املدر الكتـب أحد من ذينسم املأخـوالرالعمـل و قةكني) لوراملشتـر خ (بعـددَسُن
نحاس) سليـمو ماتو جلورج الثاني للصف طناملو كتاب
dO" ∫WO�UFH�«

متقو التي األعمال نّتبي التي الصور إلى ينظر أن منه يطلب ة،املذكور قةالور من نسخة كمشتر كل يتلقى
.األم بها

ى؟تر ماذا-
الصور؟ هذه تعكس ماذا-
.إشرح بذلك؟ أيكر ما-

القائم؟ اقعالو الصور هذه تعكس هل-
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.البيت في ةكثير بأعمـال للقيام بينهم فيما ةاألسر ادأفر يتعاون

d a≈ qLF�« V"UM*« qJ� œd� s	 œ«d�√ …d"_« tKI"Ë w� ÊUJ*« V"UM*« w� ‰Ëb'« ∫w�U �«

نشـر الطفـل، ضـاعإر اللعـب، ، البـيـت كنـس الصحـون، جلـي النـكـش، العجـن، ، هي: الطـبـخ األعمـال
الثياب، خياطة اب،األبو طلي الدكان، من حاجيات اءشر ، الزرع التنظيف، سة،املدر في التعلم الغسيل،

.فالضيو استقبال الصغير، مالعبة الكـي، املصنع، في العمل الغسل، البناء، بز،َاخل ة،السيار قيادة

    األخت       األخ          األب            األم
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∫·bN�«

.جالالرو النساء بني العالقة قضية نقاشو طرح٭

.للنقاش القضايا هذه مثل طرح بإمكانية يهالتنو٭

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة90 - 60
dO" ∫WO�UFH�«

r�I�« ∫‰Ë_«

ييحو ذجمنو كمشتر كل على يوزع حيث  ،ًديافر األول القسم في العمل دقيقة): يكون 15 - 10 (مدته
.بمطلو هو كمـا عليها اإلجابة ثم بتمعن األسئلة  اءةقر منه يطلبو أسئلة، ةعشر

r�I�« ∫w*U;�«

يذكر تيـب،التر حسب لألسئلـة كمشتر كل يتطـرق حيث ة،الكبيـر عةاجملمو في ذلـك بعد العمل يستمـر
.يناآلخر إلجابات يصغي أنهو كما حهايشرو إجابته

االعتبار: بعني األخذ مع اء،اآلر حول النقـاش يشجعو يتيح أن جهاملو على
.الشخصي قفاملو ضيح  تو-

.اآلخر قفمو اماحترو   فهم-

.أيهبر االقتناع أو أييبر الغير إقناع   إمكانية-

.ى)أخر نقاط إضافة ة/جهللمو (ميكن للنقاش ىأخر نقاط

.اءاآلر لهاحو اتفقت   أمور-

.اءاآلر في ًحادا ًخالفا تأثار   أمور-

للنقاش؟ ضوعاملو هذا طرح يالضرور من   هل-
الطرح؟ هذا من الفائدة هي   ما-
الفعالية؟ خالل من جديدة فةمعر اكتسبت   هل-
القضايا؟ هذه في الديـكو من كل أير هو ما تعلم   هل-
ضوع؟املو حول الديكو مع التحدث بإمكانك   هل-

:اآلتـي السلم حسب قفهمو عن التعبير شخص كل على

ًباتـاً فضار فض) أر4   .افقأو ال ) 3  ً جدا افقأو ) 2افق)أو1
.البيت أعمال في املساعدة جلالر   على1.

.ذلك ادتأر إن البيـت خارج العمل أةاملر   تستطيع2.

.فاتهنتصر اقبةمرو النساء اءإز التشديد جالالر على   يجب3.
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.األيام هـذه في ماللزو من أكثر مستقالت   النساء4.

.العائلة في املسيطر يكون أن جلالر   على5.

.أةللمر املثلى املهنة هو اج  الزو6.

.جتهزو يخص الو يخصـه اغهفر قتو في جلالر يفعل ما   كل7.

.جلالر اختصاص من هي للعائلة املالية   األمور8.

.جلالرو أةاملـر بني اجباتالوو احلقوق في اةمساو تكون أن   يجب9.

.جهازو ةأجر من أعلى ةأجر علـى أةاملر حتصل أن معيبا  ليس10.
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.افق»أو «ال حتـت أو افق»«أو حتت X عالمة ي/ضع الت،مقو عةمجمو أمامك

افقأو الافقأو

.العائلي اجبهاو على ةعالو السياسة في الةّفع تكون أن أةاملر  تستطيع1.

.العاملة أةاملر جلالر رِّدُق ي2.

.البنـت / أةاملر من أذكى لدالو / جل الر3.

.جمالها الفتاة في شيء  أهم4.

.قيمتـه من يقلل البيت بأعمال يساعد الذي جل الر5.

.فقط جلالر ليةمسؤو البيت في االقتصادي ضع الو6.

.بالزوج متعلـق األمر ألن ملستقبلها التخطيط أةاملر تستطيع  ال7.

.الفتاة عند املهنة من أهم اج الزو8.

اجلميلة الفتاة الفتى  يفضل9.

.فقط جلللر ميدان هو جيالو التكنو10.

.يبكي أن يعيبه جل الر11.

.اضعةمتوو لطيفةً دائما تكون أن الفتاة  على12.

.فقط بالبيت االهتمامو الداألو بيةبتر تهتم أن أةاملر  على13.

.بنت  لدتو عندمـا اجلميع يكتئبو لدو لديو عندما الكل  يفرح14.

.فقط أةاملر مهمة من هو ة/بالطفل  االهتمام15.

.جلالر اختصاص من هما ةاحلر املهنةو املهني  التطور16.

.البيت بأعمال القيام حتب  الفتاة17.

◊UI* Y1�K� ∫‘UIM�«Ë

الد؟األوو البنات إجابة بني فروق هنالك هل-
ضوع؟للمو بالنسبة قناعاتنا دمر هو ما-
معينة؟ قناعات حول النظر إعادة باإلمكان هل-
ى؟أخر بدائل هنالك هل-
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∫·bN�«

.أةاملرو جلالر بني اةاملسـاو ضوعمو حول عةاجملمو ادأفر اقفمو نقاشو فحص

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة90-60
dO" ∫WO�UFH�«

عةاجملمو ادأفـر يتجول فة،الغر ايازو مـن يتنياوز في قانّتعـلو نةتوكر على كل التاليتـان لتاناملقـو تكتب
على افقيو ال من باستطاعة عليها، افقيو التي لةاملقو بجانب احدةوو احدو كل يقف ثم لتنياملقو أونيقرو

.اخلاص أيهر عن ّرتعب ثالثة لةمقو يكتب أن كلتيهما

W�uI*« ∫v�Ë_«

في اجلنسـني بني اةاملسـاو عدم علـى تكـزتر تهنظـر كلو اد،أفـر بني اختـالف هو البشـر بنـي بني االختـالف
اجباتوو ظائفو أداء باستطاعتهمو ينمتساو البشر بني لدو متخلفة، يةنظر هي اخملتلفة احلياة مجاالت
.تامة اةمبساوو الشخصية اتهقدر حسب كل متعددةو مختلفة

W�uI*« ∫WO*U;�«

أجل من أةاملر نضال لذلك العائلية،  اخللية أمنو سالمة تهدر احلقوق في اةاملساو أجل من تناضل أةامر كل
ً.جدا سلبية لنتيجة ًاحتم دييؤ اهاملساو

.بينهمـا ثم منو نةاملتكو عاتاجملمو داخل اراحلوو النقاش يفتح بعدئذ

W�uI	 ∫W;�U�

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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∫·bN�«

.مجتمعنا في أةاملرو جلالـر بني السائدة العالقة أمناط من منط على إطاللةو متعنو فحص

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة90-60
dO" ∫WO�UFH�«

كل ة،صغير عاتمجمو إلى عةاجملمو تقسم اد،األفر بعدد القصيدة (في الصفحة التالية) من خَُسن توزع
.تـهمحاورو نقاشه القصيدة، في جاء ما شرح عليها عةمجمو

الله عبد - شخصية
املدللة - شخصية

فون؟تعر الله عبد - كم
فون؟تعر مدللة - كم
عليك»؟ طتشر مـا مانية: «بزالفقر تعكسها التي ةالصور هي - ما
الله؟ عبدو املدللـة من كل تهاذو التي كالسلو أمناط هي - ما
ذلـك؟ في منهما كل دور هو - ما

ضوع؟املو هذا من أنت - أين



102

b�� tK�« WK�b*«Ë

..... سألها

:تنازع هيو

أنتي كيف -
...مدللة يا

أحسن؟ مش
مدللة يا حلالي كينيتتر ال

!سالمتك

!...مدللة

لي ليقو ّإال
اخذينيتو ال
تيُم إن
الله سمح ال

....كنقبر

إمي عند
ي؟أبو عند الو

الله! عبـد يا لوو       
طيبة أناو
مانيبز
عليك طتشر ما

سنة ستني تشرِع بعد
عليك طأشر

.....ميتة أناو

الله؟! عبد يا
tA bL1	 wK�
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حدة! على احدةو كل- القصيدتني هاتني من كل باستعمـال فعالية  تبني أن باستطاعتك هل

WH‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡"¬

W{OD)« …d%UF�«

آسفة
كنت إن
أكون أن أستطيع ال

يدتر كما
افاألطر على ميشي ًديالمو
جليد من ًقلباو

آسفة
بقيت يّأن
ةالصغير شاتيفرو

داءالسو انيجدر نّألو
األرق شيطان بأحارو

من تعاني أةامر فأنا
القلق عقدة من
اطاإلفر عقدة منو

احلب في
احلنني منو

دفء حلقل
البصر مىمر على
آسفة
اآلن ىتر أنك
عيدمو
فتكعر فمنذ

البكاء مني ممنوعو
الغباء مني بمطلوو

فتكمنذ عر
إذنا أحتاج أناو

حتيلفر
تيشهو أشكالو ختيوصر

كامرأو
عندك تدخل

احلب خانة في
عنديو

تاملو ابيخو في
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فتكعر منذ
صمتي حتفظه

تيصو فتعر الو
هندسية دبحدو سمنيتر

ر و س ك إلى لنيحتو

آسفة
أحببتك ألني ال

علمني الذي هو فحبك
النقاء ّإال أقبل ّأال
البقاء هذاو

ألحالمي تتابو
هارأزو بأشمس إميانيو

آسفة
أستطيع لم ألني

كّرأغي أن
جلدك  عن أنزعو

التماسيح غطاء
قلبك في قِورُأو
.أزرق ياسماو بيعار

آسفة
بكيت يّأن

ةمر كل في
أصرخ أن علي كان

تَمَص يّأنو
ةمر كل في
علي كان
 كفى:أقول أن

لك أكتب
ألنو معك أكون أنأقدر ال ألني

احملنط جهكو
التقاليد تتابو في
لكن ننييحز

نياليغير
dON" ∫dF% u�√ WBI� œËË«œ
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(1)
اباإلعر اعدقو تقول

ب،العر على سلطان النحو إن
.بللهر ضاألر في ملجأ من ماو

أتقر اللسان هذا ففي
ًاذكر ًقاصدا يفرق النحو أن
احلكام فرق قد مثلما أنثى،و

فيو السلطة،و الشعب بني
سلطة لديهم ضة،املعار حال

.الكتفو أسالر بني يقالتفر
اإلنسان، عذب قد الذي الشرق من
الذي بالغر إلى
ان،النير يخمد ال
الكثبان، تاحتار أنىو
.الكثبان تاحتار أنىو
هناك ليسو ت،ّنُسـ سنة هذهو

.اعدهاقو عن خروج
باءللغر يسالتدر يصعب لذلك
بذلك اغبور إن بالعر كالم

.بالر مصائب جاهلني
(2)
اباإلعر اعدقو تقول

بالعر على سلطان النحو أن
بالعر فصاحة تلكو

يلك،و ًاحداو ًفاحر نتّسك إذا
.آخر مع تسكنه فال

داور كما ى،الكبر الطامة فتلك
.لداالو خبر قد ًأبا
السفر في هناك أتقر
لتنا،جور من ثلث اءالر بأن
كهاحتر جمجمة اجليم أنو

الظهر، عظام في قعتقر عصي
ÊULK" W(UB	
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∫·bN�«

دونيو ما استشفـاف بهدف عةمتنو بقضايا اهتمامهمو فتهمملعر عةاجملمو ادأفر اءآلر استطالع(أ)
.عةاجملمو في نقاشهو عنه احلديث

سياسية.و اجتماعية أهمية ذات قضايا في التفكير على دالفر حث(ب)
…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة90 - 60
dO" ∫WO�UFH�«

بعدئـذ ال أو بنعـم إليهـا منهـم كل يتطـرقو اد،األفر علـى التاملقـو توزع حيـث ،ًديافرً الأو العمـل يكـون
.فيهما أيهر يقولو أهمايقر ين،اآلخر بهمـا كليشار لتنيمقو يختار احدو كل عةللمجمو دونيعو

عةاجملمو انتباه تلفت اهتمامهم، تثير التي «الساخنة» النقاط جتمع أن جهةاملو تستطيع احلديث خالل من
.عليها العمل في غبتهمر تفحصو إليها

∫
ôuI*«

.حياتي نهج منً قليال أغير أن يد٭ أر

.ينلآلخر اإلصغاء في بةصعو ٭ أجد

.السياسة امتهن أن د٭ أو

.التيار عكس أسير ٭ أنا

.الداألو بيةبتر يهتـمو بيت» ب«ر يكون أن يستطيع جلالر أن ٭ أعتقد

.اجملتمع على ايجابي / سلبي تأثير لهـا أةاملر حقوق عن الدفاع كاتحر أن ٭ أعتقد

.ساملدار في اجلنسانية» بية«التر  ضوعمو يستدر يجب أنه ٭ أعتقد
.يةالقر في السكن من أفضل املدينة في السكن أن ٭أعتقد

.أجنح لمو ما أمر تغيير لت٭ حاو

.للمجتمـع أهمية ذو أمر اجلنسني بني احلقوق في اهاملساو أن ٭ أعتقد

.ةمظاهر في أكثر / ةمر كت٭ اشتر
.بها فاملعتر غير ىالقر إحدى ت٭ زر

.مـا أمر أجل من أناضل / ٭ ناضلت

.مسلك أو مبدأ عن للدفاع استعداد ٭ عندي

.نقد لسماع استعداد ٭ عندي

.ًنقدا جهَأو أن ٭ أستطيع
.أيير عن اتمر/ ةمر لت٭ تناز
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.احليط» «احليط أمشي ٭ أنا

.دنقل ألمل تصالح» «ال قصيدة ف٭ أعر

.ليحو من السياسيةو االجتماعية ضاعاألو جتاه بالغضب ٭ أحس

كيف؟ للطائفية، ال أقول ٭ أنا
ي مالبسي.٭ أختي يجب أن تكو

ا في بلدي.ًمعت يو٭ تطو
ه.أ أشعارأقراب وف مظفر النو٭ أعر
ا كل شهر.ًأ كتاب٭ أقر
ا.ًة أحيانم ألختي القهوّ٭ أقد

ا - أين؟ًا طائفيًفة تصر٭ صادفت مر
أس يجب االبتعاد عنه.جع ر٭ أعتقد أن السياسة و

٭ أحب أمي.
ألتفه األسباب.عة و٭ أثور بسر

لفها.ف اسم مؤأعرجال حتت الشمس» وأت قصة «ر٭ قر
ف صالح عبد الصبور.٭ أعر

METALLICA. ِاالستماع لـ ٭ أحب

CENT 50.املغني  ٭ يعجبني

.ًاسـن تنيكبر لوو أختي عن  مسؤول ٭ أنا
.نفسي عن لةمسؤو أنا - عني مسؤول غير ٭ أخي
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.معه التعاملو لـه يتهمرؤ لذاته، يتهرؤ ين،االخرو هو اخملتلف، قضية طرح

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة 90 - 60  

œ«u*« ∫W�uKD*«

.بيالعر الفتى دار اصدار قباني، نالر الهدية قصة

dO" ∫WO�UFH�«

تقول: القصة احلضور؛ مسامع على الهدية قصة أتقر
.متشابهـة اشكالهـمو مثلثـة يلةطو سهـمرؤو زرق، أناس يعيش بعيـد، كبكو علـى ة،صغير مدينـة (في

ذلك سطـح علـى النـاس سائـر عـن يختلـف ٌطفـل لـدو م،يو ذات فـيو احدة،و هـمافكـارو احد،و طعامـهـم
يسخرون اصارو الذين الناس دهشة يبالغر شكله فأثار الشكل، بعمرو اللون، أخضر أسهر كان .كبالكو
.بعاملر نهيسموو منه

الناس بها فأعجب حانة،فر جميلة ماتهسور كانتو النهار، طيلة سمير كان سم،الر في قتهو بع»«املر قضى
.املدينة في حيدالو الفنان بع»«املر ااعتبروو

قبـل، من اهـارأز كبالكـو سكـان يـر لم هـار،االز يخلـقو الشـارع، الى انااللـوسم والـر اتادو يأخـذ كان
.العطرو هرالزو باحلياة ةالصغير املدينة نتتلو و.بهواملو لدبالو اعجابا ادادوازو بجمالها، افتنوو هافأحبو

عن اتعبيـر بهديـة هيكافـؤو ان املدينـة سكان  فقـرر.داديز االشيـاء جمال كـان سمبع» يـر«املر كان كلمـاو
في جـدو الهدية بع»«املر فتح عندمـاو حياتهم، الى اجلمـال ادخلت التي هبتـهمبو اعجابهمو له، امتنانهـم

).... داخلها
دقيقة15  10 - للقصة ( نهاية يكتب ان دفر كل من يطلب ثم نهايتها، اءةقر دونو هنا الى القصة أتقر

.كتب ما منهم كل أيقرو ةالدائر الى اداالفر ذلك بعد ديعو دي)،فر عمل
◊UI* ∫‘UIMK�

كالباقني؟ لتجعله الهدية جاءت «نهاياتهم» هل  في *
خصوصيتـه؟و الختالفه تقبلو افاعتر فيها هل  ام *
مختلفا؟ نهكو الى الهدية تتطرق لم  ام* 

.…) حتفظ فض،ر افقة،فيها(مو دارالو جهالتو ةمحاور ثم االصلي، النص في جاءت كما النهاية اءة قر *

أية له؟حو من اآلخرون معه تعامل كيف ملاذا؟ كيف؟ متى؟ بعا»؟«مر نفسهً ةاحس مرْ نَم هناك  هل *
ها؟/له هاقدمو «هدية»
جميلة، «مثلثة» قبعة فيها جدو الهدية، بعاملر فتح عندما االصلي: النص في جاءت كما القصة (نهاية

عائلة من احداو  صـار.السابق في به يحس كان الذي بالنقـص يشعر يعد لم أسهر على ضعهـاو عندماو
.ذهب) أينمـا هانشر التي السعادة بسبب اجلميع احبه بعدما كب،الكو
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∫·bN�«

د.القيوية والتطرق الى قضية احلر
…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة80 - 60
œ«u*« ∫W�uKD*«

.للكتابة أقالمو اقأور + كمشتر لكل يوزع القصة نص
dO" ∫WO�UFH�«

.بكلماته القصة كمشتر كل  يكتب.بتمعن القصة منهم كل أ يقر.كمشتر كل على القصة نص يوزع
القصة يحكي غبير منو ة،الدائر إلى بعدها اداألفر ديعو ا،ًديفر الفعالية من ءاجلز هذا في العمل يكون
.اراحلو جهاملو يفتح ثم عةاجملمو تصغي بينما كتبها، التي

◊UI* ∫‘UIMK�

ندار شخصية ي/ صف *
ندا؟ر جانب إلى للقصة ًبطال اداجلو لفاملؤ اختار  ملاذا *
اد؟اجلو ميثل  ماذا* 

م؟كالغيو ًاارأحـر اجلياد فيها تعيش التي اجلياد مدينة هي  ما *
م؟كالغيو  ملاذا *
ملاذا؟و كيف؟ كالغيمـة؟ اد،كاجلو ًاحر تكون أن دتو  هل *
اجلياد؟ مدينة بـنيو لة،الدو شعبك، بلدك، عائلتك، ستك،مدر بني  قارن *
ه؟تغيير دتو ما هناك  هل *
ملاذا؟ ال؟ أم ممكن ذلك  هل *
لك؟حو من يةرؤ بنيو األمور لبعـض يتكرؤ بني ةفجو هنالك أن ىتر  هل *
ى؟أخر أطرو األصدقاء البيت، سة،املدر نطاق في يةبحـر أيكر عن التعبير باستطاعتك  هل *

∫s?F?L Kامر، األم، املعلـمـاتم، األو، كالغيـوًاارندا، اصـراد، راجليـاد، جـو مدينـة حلـم، سجـن، امر، أو�
ا الى.ًقسة، شو(املعلمني)، املدر



110

   «b*—(1)  hM�«  ≠

تصرخ؟» اجلياد: «ملاذا ألحد ندار قالت
.أصهل» أنا أصرخ، ال أنا مخطـئ، مضحك بنزق: «كالمك اداجلو قال

.تصهل؟» ملاذا عل،الز إلى داعي ندا: «الر قالت

.اجلياد» مدينة إلى ًقاشو أصهل اد: «إنياجلو قال

.سمعتها» حكاية أي في دير لم جديـد خبر مدينة؟! هذا للجياد هلاب: «وباستغر ندار قالت

.م»كالغيو ًاارأحر فيها يعيشون مدينة اد: «للجياداجلو قال

.اجلياد» مدينة إلى سلة: «خذنيمتو ادللجـو فقالت ستها،مدر معلماتو أمها امرأو ًاتو ندار تفتذكر

.سجن» إلى ستتحول إنسان قدمـا تطـأها ميو اجلياد مدينة : «إنً قائال اداجلو فضفر

.ة»صغير بنت دمجر متعجبة: «أنا ندار قالت

.القادمة» اماألعو في ينستكبر لكنكاد: «واجلو قال

.مديـنـتـهـم إلـى بالـسـفـر حتـلـم ظـلـتو للـجـيـاد، حـبـهـا عـن تتـخـل لـم لـكـنـهـاو اد،اجلـو من نـدار عـلـتز

s	 »U ! —uLM�«ò w� ÂuO�« åd%UF�«

U�d!e� d	UP 
  «b*—(2)

∫·bN�«

بينهما. القائم ترالتوو األنظمةو دالفر ضوعمو نقاشو فحص
…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة. 90 - 60
dO" ∫WO�UFH�«

.يناقش ثمً معا أقـرُيـ كني،املشترو كاتاملشتر على فقاملر النص يوزع

◊UI* ∫‘UIMK�

صفاتهـا؟ هي ما مز؟تر ماذا إلى يح، الر *
ا)؟يح (مجازالرو عامة األنظمة بني القائمة اجلدلية هي  ما *
ملاذا؟ يح؟الر ة»«املدير تخشى  هل *
ندا؟ر - أيكر حسب - هي  من *
شخصي؟ بحدث النص كيذكر  هل *
يح؟الر ين/تشبه هل نفسك، في ي/ فكر *
.املذكور السيـاق في مجتمعك عائلتك، ستك،مدر عن  حتدث *
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  «b*—(2)hM�« ≠  

في تلميذة أصير أن يدأر ..آنسة تها: «ياملدير قالتو ات،الصغير للبنات سةمدر إلى تبكةمر يحالر دخلت
.ستك»مدر

.تلميذة» لكقبو على افقةباملو تسمح ال سةاملدر قار: «أنظمةبو ةاملدير قالت

«ملـاذا :متسائلـة لها قالـتو ندا،ر اسمها ةصغيـر بنت قفتهـافاستـو سة،املدر ةمبغـادر ّتهمو يح،الـر نتحز
سة؟!»املدر إلى االنتساب يدينتر

.الكتابة» أتعلم أن يديح: «أرالر قالت

الكتابـة؟» تعلم إلى حاجاتك فما يح،ر ندا: «أنتر قالت
.األنهار»و البحار جهو على اسمي أكتب أن يديح: «أرالر قالت

.معلمتك» أنا أكونو تلميذتي، ستصبحني «إذن :مغتبطة قالتو ندار فضحكت

.لىاألو تلميذتها تنس فلم ندار أما معلمتها، بعد فيما نسيت لكنهاو  اسمها، تكتب كيف يحالر تعلمتو

s	 ∫»U ! —uLM�« w� ÂuO�« d%UF�«

U�d!e� d	UP

i�Ëd �« Â√ øŸ«b�ù«

∫·bN�«

اإلبداع علـى احلث مقابـل يضالترو د،الفـر مع االجتماعيـةو يةبـوالتر األطر تعامـل أسس نقـاشو  فحص
.ـزّالتميو

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة 120 - 90

dO" ∫WO�UFH�«ةصغير عاتمجمو في  العمل.
.اهفحو يناقشونو نهأويقر ، ةالصغيـر عاتاجملمو ادأفر على فق (لهيلني بكلي)املر النص يوزع

WK{"√ ∫WN�u	

الثانية؟ أم لىاألو تعلمت؟ سةمدر أي  في *
لة،حمـو فيها؟(عائلـة، يـن/اجدتتـو أو نشأت التـي األطر في كالهمـا أو االجتاهـني أحد صادفـت  هل *

.)...عادات مفاهيم، مبادئ، اء،آر طائفة،
.ةالصغيـر عاتاجملمو في دار فيما ةمختصر كةمشارو األم عةاجملمو إلى دةعو

WK{"√ ∫WN�u	

.دالفر على يناملذكـور جهنيالتو من كل تأثير هو  ما *
التعددية؟ مبدأ على األمر ينعكس  كيف *
التعبير؟ يةحرو التفكير يةبحر األمر عالقة  ما *
تهمك؟ حياتية قضايا خالل من أمثلة إعطاء بإمكانك  هل *
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:املعلمة قالت صباح ذات

ة»صور ماليو سم«سنر
ً»لنفسه«حسنا الصغير الصبي قال
.سمالر يحب الصبي كان

الصور مـن ةكثيرً اعاأنو سمير أن يستطيع كانو
ًامنورو ًداأسو

اتبقرو دجاجات
اكبمرو اتقطار

سمير بدأو نةامللو انهألو علبة فأخرج
!اقالت: «انتظرو املعلمة لكنو
.بعد» للبدء قتالو يحن لم

األطفال جميع استعد حتى تانتظرو
»ًاهارأز سمسنر املعلمة: «اآلن قالت
لنفسه: «حسنا» الصبي قال
هاراألز سمر يحب كان
جميلة اهارأز سمير احور

قاءالزرو تقاليةالبر دية،الور نة،امللو بأقالمه
!اقالت: «انتظرو املعلمة لكنو

ذلك» يفعلون كيف يكمسأر
داألسو اللوح على ةهرز سمتور

أخضر يقسوو ديور بلون
اآلن» اتبدأو أن ميكنكم قالت: «هكذا،و

املعلمة ةهرز إلى الصبي نظر
تههرز إلى نظر ثم
املعلمة ةهرز من أكثر تههرز يحب أنه أىور
ذلك يقل لم لكنهو

اآلخر جهالو على قتهور قلب بل
املعلمة ةهركز ةهرز سمور
ةقصير ةفتر ّإال ميض لمو

ينتظر أن الصغير الصبي تعلم حتى
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اقبير أنو
متاما املعلمة تصنعها كما األشياء يصنعو
ةقصير ةفتر  ّإال ميض لمو

بهً خاصـاً شيئا يصنع الصغير يعد لم حتى
بعد فيما حدثو

تهأسرو الصغير الصبي أن
ىأخر مدينة في آخر بيت إلى اانتقلو

جديدة سةمدر إلى الصغير الصبي سلأرو
سةاملدر هذه في األول ماليو في

ة»صور ماليو سماملعلمة: «سنر قالت
الصغير الصبي قال »ً«حسنا

يصنع ما له لتقول املعلمة انتظرو
ًشيئا تقل لم املعلمة لكنو

فةالغر في تتجول احتور
الصغير الصبي إلى املعلمة وصلت حني

ة؟»صور سمتر أن يدتر له: «أال قالت
سمه؟»سنر الذي ما لكن«و الصبي، قال «بلى»
أنت» سمتر حتى فأعر املعلمة: «ال قالت
سم؟»أر ماذا«و الصغير قال

.يد»تر ةصور ةّ«أي :املعلمة قالت

نفسها ةالصور اجلميع سمر ما «فإذا
نفسها اناأللو ااستخدموو

ةالصـور هذه سمر من فأعر أن لي فكيف
تلك؟» سمر منو

اآلخر؟» عن احـدو كل ةصور ّزأمي أن لي كيف«و
.الصغير الصبي قال «صحيح»

اههو على سمير احور
.قاءوزر تقاليةبر دية،ور ًاهورز سمير

سةاملدر الصغير الصبي أحب لقد
�5KOL ∫dF% wKJ.مسوالر أجمل فيها أبدعو
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.لهحـو من القائمة األطر داخل أدائهو لتفاعله عيهو تعميقو لفحص دللفر الفرصة إتاحة

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة 90 - 60  

dO" ∫WO�UFH�«

عةاجملمـو ادأفر من يطلـب اللقـاء، مكـان ضيةأر علـى عة، في الصفحات التـالـيـة،املتنـو األشكـال توزع
األطـر مع اتهارحـو يعكـسو يناسـبـه، الذي الشـكـل ةمر كل احـدو شخـص يختـار ذلـك بعد بهـا، التمـعـن

استفسار، أسئلة طرح عةاجملمو ادأفر بإمكان - ذلك عن يتحدثو لهحو من السياسيةو ميةالقو االجتماعية،
.يناسبه كان إن الشكل نفس اختيار شخـص من أكثر يستطيع حيث مكانه الشكل يعيد ثم

دللفر متاح الغير أو املتاح ـزّاحلي اعها،أنو مبناها، القائمة، األطر عن احلديث يطور للجميع االستماع بعد
.بذلك اغبور إن - بدائل عن البحث فرصة لهم تتيحو اداألفر يتثر كةاملشار داخلها،
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s	 W�«Ë— Y1��«ò s� bO�Ë åœuF�	

«d�' rOL«d�≈ «d��

لنفسك تسمـح حتى ية،احلر ةلضرور حسو إبداعيةو عقلية امنكو من فيه مبا باإلنسان، منتؤّ اال «يكفي
.عليه يسلطها من مع تتهادن ألن أو ى،بأخـر أو بحجة عليه، هاباإلر بضرو أشنع بتسليط

ادعيت مهما باإلنسان إميانك عدم على دليل يسلطه من مع التهاون أو هاباإلر تسليط صحيح، العكسو
العكس».

b�u�ò lOL� ”UM�« «—«d6√Î s�ËU� 	Ë w� W	«dJ�«

¨‚uI(«Ë rLË b$ «u�LË qIF�« Ê«b�u�«Ë rNOK�Ë Ê√

«uK	UF� rNCF� UCF�Î ÕËd� å¡Uaù«.

.اإلنسان حقـوق ثيقةو من لىاألو املادة عليه ّتنص ما هذا
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vK� Èu �	 ∫œdH�«

.الصحة في احلق)1

.جسده في فالتصر  دالفر  حق- 

.الإلانسانيةو القاسيةو املهينة باتالعقوو التعذيب  منع- 

.العبيد أو بالرق جارّاالت  منع- 

.األطفال تشغيل  منع- 

.اإلعدام بةعقو  منع- 

.العيش في امةالكر في احلق)2

.باسم التمتع في  احلق- 

.بجنسية التمتع في  احلق- 

.التعليم في  احلق- 

.العمل في  احلق- 

.ةأسر ينتكو في  احلق- 
.ميكر عيش ىمستو في  احلق- 
.الشخصية تنمية في  احلق- 

.سليم محيط في  احلق- 

.يهنز إعالم في  احلق- 

.املسكن مةرُ ح- 

.اسالتاملر ية سر- 

vK� Èu �	 ∫W�uL:«

.هامصير يرتقر في بالشعو  حق- 

.يةالهو على احملافظة في  احلق- 

√b�	 ∫W�d(«

.التعبير  ية حر- 

.املعتقد ية حر- 

.االجتماع ية حر- 

.اجلمعيات ينتكو ية حر- 

.اإلقامة مكان اختيارو التنقل ية حر- 
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.جةالزو أو الزوج اختيار ية حر- 

.شيحالترو االنتخاب في  احلق- 

.االتصال ية حر- 

√b�	 …«ËU�*«:

.اجلنس أساس على التمييز  عدم- 

.اللون أساس على التمييز  عدم- 

.الدين أساس على التمييز  عدم- 

.ـرقِالع أساس على التمييز  عدم- 

.اللغة أساس على التمييز  عدم- 

.القانون أمام اطننياملو كل بني اة املساو- 

.ميةالعمو افقاملر أمام اطننياملو كل بني اة املساو- 

√b�	 W�«bF�«:

.النفس عن الدفاع حق فيها يكفل عادلة محاكمة في  احلق- 

.ضعالو سابقة اننيلقو اخلضوع في املتهم  حق- 

.ارالقر صنع في كةاملشار في  احلق- 

s	UC �« ∫`	U� �«Ë

.العنـف نبذو باحلر فضر في  احلق- 

.خطر في لشخص املساعدة تقدمي اجب و- 

.ياحلضارو قـيالعرو الدينيو ياللغو التنوعو االختالف  تقبل- 
.ثارالكو أثناء ليالدو  التعاون- 

s	 ”«d!:—Ëœ  WO�d �« rOKF �«Ë w� e�eFP ‚uI6 ÊU�*ù«

 w� r�UF�« ≠ w�dF�« bNF*« w�dF�« ‚uI(   ÊU�*ù« 2001
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هذه ملاذاو بالقانون، خاصة حمايـة لها تكون أن حتتم التي ميةالقـو لألقليات معينة خصوصيـة جديو هل
اخلصوصية؟

هذه ذلك مـع لة،الدو في اطنـنياملو غالبيـة ادةألر تعبيـر هو اطيالدميقـر النظام أن إجمـاال، عليه فمتعـار
يخالتارو جدية، فمخاو هنالك أن إذ اطية،الدميقر القيم مع تنصاعو حتدد أن عليهاو مطلقة ليست ادةاإلر

منو ،ًثقافيا أوً مياقو لهـا ينتمي ال من على تهاسيطر ضلفر هيمنتها تستعمل األغلبية أن ذلك، أثبت
األقليات حلقوق خاصة حمايات هادساتير في ضعتو اطيةالدميقر األنظمة من فكثير ادةاإلر هذه حصر أجل
.مختلفة بيةأورو دولو كندا يقيا،أفر بجنو دستور مثال، بذلك، األغلبية مس عدم تضمن لكي

من  الغاية.السياسيةو الدينية ية،اللغو الثقافية، احلقوق على للحفاظ ليةدو ضمانات تشمل احلماية هذه
همانتماؤ يكون أن دون قهمحقو سةممار من ادهاأفر يتمكن بأن لألقلية تتيح آلية إيجاد هو الضمانات هذه

لغـة من ءكجز االقلية بلغة فـتاعتر التي الدول من العديد هنـاك قمثال .همتطور سبيل في ةعثـر لألقلية
«التفضيـل سياسـة ضعتوو ها،غيـرو اجلامعـات مثل لألقليـة، يةبوتر ثقافيـة سسـاتمؤ فتحـتو لة،الدو

.مختلفة سساتمؤ في األقلية إلى ينتمون أعضاء استيعاب في اإليجابي»

على بأن يدعون لهـا ضنياملعار أن إذ الضمانات هذه اطيةدميقر مدى حول مستفيـضو اسعو نقاش هنالك
هذه فلـذا االنتمـاء خلفيـة علـى التمييـز دون اطنـنياملو جميـع أمام اجملـاالت يفتـح أن اطيالدميقـر النظـام

النظام في لها مجال ال ميةقو عةجملمو ينتمون نهملكو ادأفر ضمان على باألساس تعتمد التي الضمانات
. اطيالدميقر

الذيـن ادلألفـرً استبـدادا يكـون أن على جديـة ةخطـور هنالـك أن يدعون فهـم الضمـانـات هذه يديمـؤ ّاأم
ادأفر تقـدم متنع اطيـةالدميقر باسـم التيو األغلبيـة هـي الغالب علـى التيو لـةللدو ةاملسيطـر للفئـة ينتمـون
حياة بناء من اجملتمع لتمكني اجلدية الضمانات إحدى تشكل األقلية حلقوق خاصة حماية لذالك و.األقلية

.ميةقو خلفية على متييز بدون

اداألفـر يندمج أن إمكانية تكـون عندما اجلماعية احلقوق لضمـان أهمية هناك ملاذا اآلتـي: الالسؤ يطرح
األغلبية؟ ادبأفر األقلية إلى ينتمون الذين

أهمية ميتقزو األغلبيـة مع الكامل االندماج إمكانية حـول النقاش دَرَو األقليات حقوق فلسفـة مجال في
مـن ءاجز انويكـو أن األقلية ادألفـر األفضل من أنـه يقول احلالـة هذة في االدعاء أن إذ اجلماعيـة احلقـوق
النتمائهم أهمية دون ادكأفر  اداألفر مع للتعامل إمكانية هنالك األول :لسبني اجملاالت جميع في األغلبية

.األغلبـيـة أعضـاء مثـل اخملتلفـة اجملـاالت في التطـور مـن األقليـة أعضاء ميكـن الـذي الشيء يتـهـمهوو

تكاليف يكلف هذا أن إذ األقليات حقوق مع دمنفرو خاص بشكل تتعامل أن تسطيع ال الدول أن الثاني،و
. لةالدو من جمة دجهو يطلبو باهظة

عن التخـلـي يطلـب الذي الكامـل االندماج حالـة أن ىتر اإلنسـان حقـوق على كـدتؤ التي يـاتالنظـر ّاأم
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ينتمي الذي دالفر أن إذ لةبالدو اداألفر بني اةمساو لعدم بالذات ديتؤ ادلألفر ميةالقوو الثقافية اخلصوصية
في شخصيته صقل يضمن الذي الشيء تنازل، أي دون يتههوو ثقافته بلغته، بالتمتع يستمر األغلبية إلى
اّأم .عالية اكحر ةقدرو يةبحر االجتماعي السوقو العمل سوق في تتنافس أن بإمكانها التي حميمة بيئة
بالتالي ثرتؤ التي مسبقة التتناز في التنافس هذا يدخل أن منه فيتطلب األقلية إلى ينتمي الذي دالفر
التنافس يكون بهذاو يناملهاجر ملكانة مشابهة احلالة هذه في مكانته تكونو الشخصية يتههو صقل على

.ينمتساو غير بني بل ينمتساو بني ليس صالفر تكافؤو

مع كامل اندماج مقابل ألقلية الثقافية احلقوق عن التالتناز أن ادوّأكـ السياسة معلو في فالسفة  هنالكو
ميـةالقو األقلية ادأفر كان إذا خاصةو األقليـة أعضاء ضد االضطهاد  سياسة سيختـر دي إلىيؤ األغلبية
هذه من لتطلـب مصداقيـة أيـة لةللدو ليسـت احلالـة هذه ففي .البـالد في األصليـني السكـان إلى ينتمـون
اجلديدة، لةالدو هذه في أعضاء انويكو أن ايختارو لم نهملكو التالتناز األصليني) هذه (السكان عةاجملمو

تضمن أن اجلديـدة لةالدو على بأن الفالسفة الءهـؤ عيّيد لذا .إليهم «أتت» التي هـي لةالدو أن حني في
ميةالقو األقلية حقوق بني الفرق ينجم بهذاو .لةالدو تكن لم لو كما كاملة، األصليني السكان حقوق جميع

ًيباتقر املستقلة ادتهمإر من اباء) اختارواجلدد(الغر يناملهاجر أن إذ .اجلدد يناملهاجرو األصليني السكانو
افباالعتر ليـس تنحصر غالبيتها على فحالتهـم لذاو ثقافتهاو لغتهاو بنظمهـا ًعلما لةالدو إلى ايأتو أن

.لةالدو في باالندماج بحقهم بل خاصة كحقوق الثقافية قهمبحقو

تختلف ال قهمحقو أن على األصليني السكانو مية،القو األقليات حقوق فلسفة أكدت املنطلقات هذه من
نهلكو بذاته همصير يرتقر حق شعب لكل أن كما .املصير يربتقر بحقها اخملتلفة بالشعو حقوق عنً بتاتا

بثقافة تتميز التي ميةالقو األقلية األصليني، السكان مع التعامل يجب هكذا به خاصة لغةو لثقافة ينتمي
لةالدو مبجيء ميةقو أقلية إلى سيادة يذو أصليـني سكان من عةاجملمو هذه يلحتو أن إذ بها خاصة لغةو

عن االنفصـال يعني ال احلالة بهـذه املصير يرتقـر حق بالطبع  .السيـادة بهذه ميس ّأال يجب إليهـم اجلديدة
مثـال لة،الدو داخـل في األصليـني السكـان /لألقليـة اجلماعيـة احلقوق سـةملمار إطار إيجـاد هو بل لـةالدو

.ثقافية سساتمؤو كلياتو جامعات إقامةو لهم املناهجو التعليم سياسة حتديد

من ضمانها، ةضرورو اخملتلفة لألقليات اجلماعية احلقوق على أكدت التي ليةالدو اثيقاملو جاءت هنا منو
تهاّأقـر التيو 1966 عام السياسيـةو املدنيـة باحلقـوق اخلاص ليالدو العهـد ثيقـةو هي اثيقاملـو هذه أهم

ًبنـدا خصصت ثيقـةالو هذه .السياسيـةو املدنيـة للحقـوق تتطرق التـيو ائيلإسر لةدو منهـاو الدول غالبيـة
 إن.لألقليات الدينيةو يةاللغو الثقافية، احلقوق امباحتر الدول طالب الذيو ،27بند  هوو ًامباشروً اضحاو

هذه ضمان أجل من ةمباشرو ايجابية اتبخطو متقو أن الدول على أن تشير البند لهذا نيةالقانو اتالتفسير
.احلقوق

والسياسيـة:والسياسيـة:والسياسيـة:والسياسيـة:والسياسيـة: املدنيةاملدنيةاملدنيةاملدنيةاملدنية باحلقوقباحلقوقباحلقوقباحلقوقباحلقوق اخلاصاخلاصاخلاصاخلاصاخلاص الدوليالدوليالدوليالدوليالدولي للعهدللعهدللعهدللعهدللعهد 27 بندبندبندبندبند
إلى املنتسبـون األشخاص ميحر أن ية،لغو أو دينية ة،ّإثني أقليات فيها جدتو التي الدول في يجوز، «ال

لغتهم، استخدام أو ه،شعائر إقامةو بدينهم ةاجملاهر أو اخلاصة بثقافتهم التمتع حق من ةاملذكور األقليات
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.جماعتهم» في يناآلخر األعضاء مع اكباالشتر

أقليات إلى املنتسبني األشخاص حقوق حولً إعالنا 1993 عام املتحدة األمم ّتأقر البند هذا إلىً استنادا
تطرق كما دية،الفرو اجلماعية األقليات حقوق إلى اإلعالن هذا تطرق قدو ية،لغوو دينية إثنية، أو ميةقو

ضوعمو في ليةالدو اثيقاملو أهم من يعتبر اإلعالن هذا إن .احلقوق هذه على احلفاظ في لةالدو اجباتو إلى
اضحو بشكـل فيه وصيغـت ضوعللمو بأكملـه يتطـرق الذي املتحدة األمم اثيـقمو أول أنه  كما.األقليـات

.األقليات حقوق مجمل

مجال فيً أيضا بل األقليات حقوق مجال في فقط ليس ايجابية اتخطو اتخذ أنه هو االعالن، هذا مييز ما
على التي اتاخلطو إلى تتطرق التي اضحةو دبنو هنالكً فمثال .احلقوق هذه على للحفاظ لةالدو اجباتو

اإلعالن في دالبنو أبرز إلى هنا  سنتطـرق.يتهاهوو كيانها األقلية، على احلفـاظ أجل من اتخاذها الدول
أهمها:و

…œU*« v�Ë_« Êö�û� علىو لألقلية اجلماعي الكيان على احلفاظ في لةالدو دور على كدلتؤ جاءت
مةالالز طالشرو فيرتو في لةالدو اجبو علىو .لألقلية يةاللغوو الدينية الثقافية، اإلثنية، أو ميةالقو يةالهو
ضمان أجل من مةالالز يعاتالتشرو املعايير نَس ةضرور على املادة هذه أكدت كما يةالهو تطور أجل من
.احلقوق هذه

…œU*« WO*U;�« ∫Êö�û�     مثل: األقلية إلى للمنتمني اخملتلفة احلقوق على أكدت
.العامو اخلاص ينّزاحلي في يةبحر لغتهم استخدامو بها ةاجملاهرو الدينية همشعائرو يتهمهو سةمبمار حقهم1.

.لةللدو العامةو االجتماعية الدينية، االقتصادية، الثقافية، احلياة في الةّالفع كةباملشار حقهم2.

اتارالقر تكون عندما اإلقليمي ىاملستو علىو لةالدو ىمستو على اتارالقر صنع في اكباالشتر حقهم3.
.سكناها مبنطقة أو باألقلية متعلقة

.تدعيمهاو اخلاصة سساتهممؤو تنظيماتهم بإقامة  حقهم4.

في حقهمو عليها احملافظةو ىأخر أقليـاتو أقليتهم من ادأفر مع ةحرو سامية عالقات بإنشاء  حقهم5.
.ىأخر دول مع داحلدو عبر عالقات إقامة


¡U� …œU*« WF�«d�« Êö�û� b!R � vK� V�«Ë W�Ëb�« ∫w�

قهمحقو بكامل يتمتعون لألقليات املنتمني األشخاص أن من للتأكد املناسبة اءاتاإلجر اعتماد1.
.القانون أمام اةاملساو بكاملو متييز دون األساسية، ياتهمحرو اإلنسانية

يرتطـوو شخصيتهم عن التعبير األقلية ادألفر تتيح مالئمة طشرو خللق املناسبة اءاتاإلجر اعتماد2.
لةالدو قانون خرق فيها يتم التي احلاالت تلك عدا ما تقاليدهـم،و عاداتهم دينهم، لغتهم، ثقافتهم،

.ليالدو القانون أسس /معايير أو ذاته
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احلصولو األم لغتهم لتعلم األقلية ادأفر أمام صالفر إلتاحة أمكن، حيث املناسبة، اءاتاإلجر  اعتماد3.
.األم بلغتهم التعليم على

دةجواملو األقليات ثقافةو لغة عادات، يخ،تار فةمعر لتشجيع املناسبة، احلاالت في اءات،اإلجر  اعتماد4.
.ككل اجملتمع حول فةاملعر لكسب يةمتساو صفر على احلصول حق األقلية ادألفرو دها،حدو داخل

اطاالنخر سبيل في كامل، نحو علىو األقليات، أبناء أمام الفرصة إلتاحة املناسبة، اءاتاإلجر  اعتماد5.
.لةالدو في االقتصادية احلياة في

ص حـقـوق االنـسـانأفـكـار بـخــصوتأمـالت واسة:من كر
ية.بوة الترالتعليم-االداربية وة التراركز عدالة/وزمر

2000القدس 
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.عليها فقوالوو اطن،املوو اإلنسان التعبير: حقوق استيضاح

…b	 ∫WO�UFH�«

.دقيقة 50  -40

dO" ∫WO�UFH�«

.نهافويعر التي اطناملوو اإلنسان حقـوق ةكبير نةتوكر على ايسجلو أن كاتاملشترو كنياملشتر من يطلب

:ئيسيةالر اخلمس عاتاجملمو إلى املصطلحات بتبو ذلك بعد
املدنية: احلقوق1.

.األمنو يةاحلر احلياة، في  احلق- 
.التعبيرو الدين الفكر، ية حر- 

.التنظيمو التجمع كة،احلر ية حر- 
.ميالقو االنتماء في  احلق- 

.عادل اءإجر في  احلق- 
السياسية: احلقوق2.

.السياسي أيالر ية حر- 
.بحز إقامة في  احلق- 
.السياسي ءاللجو في  احلق- 
.احلكم في كةاملشار  حق- 

االقتصادية: احلقوق3.
.التملك في  احلق- 

.ميةالكر احلياة في احلقو اجلوع من  احلماية- 
االجتماعية: احلقوق4.

.العمل في  احلق- 
.الصحة في  احلق- 

.املسكن في  احلق- 
.ميالقو التأمني في  احلق- 

.عائلة إقامةو اجالزو في  احلق- 
الثقافية: احلقوق5.

.التعليم في  احلق- 
.الثقافية احلياة في كةاملشار في  احلق- 

� w*UF�« ‚uI( ÆwK�Êö�ùU االستعانة ميكن سعللتو ULO� o�d*« ̈ ÊU�*ù«
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ية الثابتة هو أساسقهم املتساوبحقوية وة البشرامة املتأصلة في  جميع أعضاء األسراف بالكرملا كان االعتر
السالم في العالم.العدل وية واحلر

كان غايةها قد أفضيا الى أعمال همجية آذت الضمير االنساني، واؤدرازملا كان تناسي حقوق االنسان وو
الفاقة.يتحرر من الفزع والعقيدة وية القول ود بحرنو اليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرما ير

دء آخر األمر الى التمرلى القانون حماية حقوق االنسان، لكي ال يضطر املري أن يتوملا كان من الضرورو
الظلم.على االستبداد و

امةبكرب األمم املتحدة قد أكدت في امليثاق من جديد اميانها بحقوق االنسان األساسية وملا كانت شعوو
اًقي االجتماعي قدمها على أن تدفع بالرمت أمرحزية، والنساء من حقوق متساوجال ومبا للره وقدرد والفر

ية أفسح.ى احلياة في جو من احلرفع مستوأن ترو
اعاة حقوق االنساناد مرملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالتعاون مع األمم املتحدة على ضمان اطرو
امها.احتريات األساسية واحلرو

ÊU?�*ô« ‚uI( w*UF�« Êö�ù« «cN� ÍœUMP W	UF�« WOFL'« ÊSى الذي، على أنه املستو�
ام هذااضعني على الدوهيئة في اجملتمع - ود واألمم حتى يسعى كل فرب وينبغي أن تستهدفه كافة الشعو

اتخاذبيـة والتـريق التعلـيـم ويات عن طـراحلـرام هذه احلقـوق وطيد احتـراإلعالن نصب أعينـهـم - الـى تـو
ة عاملية فعالة بني الدول األعضاءاعاتها بصورمراف بها وعاملية، لضمان االعترمية ودة، قواءات مطراجر

ب البقاع اخلاضعة لسلطانها.شعوذاتها و
v�Ë_« …œU*«

عليهم أن يعـامـلا، وًضميـر وًا عقـالهبوقد واحلقـوق، وامة وين في الـكـرا متسـاوارلد جميع النـاس أحـريو
ا بروح االخاء.ًبعضهم بعض

WO*U;�« …œU*«

دة في هذا االعالن، دون أي متييز، كالتمييز بسبـباريات الواحلرلكل انسان حق التمتع بكافة احلقـوق و
طني أوأي آخر أو األصل الـوأي السياسـي أو أي رالعنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الـديـن أو الـر

النساء.جال وقة بني الرضع آخر، دون أية تفرة أو امليالد أو أي واالجتماعي أو الثرو
لي للبلد أو البقعةني أو الدوضع السياسي أو القانو عما تقدم فلن يكون هناك أي متييز أساسه الوًفضالو

 أو حتت الوصاية أو غير متمتع باحلكمًاء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقالد سوالتي ينتمي اليها الفر
د.الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيو

W;�U;�« …œU*«

سالمة شخصه.ية واحلرد احلق في احلياة ولكل فر
WF�«d�« …œU*«

ضاعها.قيق بكافة أوة الرجتارقاق ويحظر االسترقاق أو استعباد أي شخص، وال يجوز استر
W�	U)« …œU*«

امة.حشية أو احملطة بالكربات أو املعامالت القاسية أو الوال للعقوض أي انسان للتعذيب وال يعر
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نية.ف بشخصيته القانوجد احلق في أن يعترلكل انسان أينما و
WF�U��« …œU*«

قة، كما أن لهملهم احلق في التمتع بحماية متكافئة من دون أيـة تـفـراسية أمام القانـون وكل الناس سو
يض على متييز كهذا.ضد أي حترية ضد أي متييز يخل بهذا االعالن وا احلق في حماية متساوًجميع

WM	U;�« …œU*«

طنية النصافه من أعمال فيها اعتداء على احلقوق األساسيةلكل شخص احلق في أن يلجأ الى احملاكم الو
التي مينحها له القانون.

WF"U �« …œU*«

ا.ًه أو نفيه تعسفال يجوز القبض على أي انسان أو حجز
…d%UF�« …œU*«

اًيهة نظرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزاة التامة مع اآلخرلكل انسان احلق، على قدم املساو
جه اليه.أية تهمة جنائية تواماته والتزقه وا للفصل في حقوً علنيًعادال

dA� W�œU(« …œU*«

من له فيها جميعا في محاكمة علنية تؤًنثبت ادانته قانوُا الى أن يًيئمية يعتبر بر١ - كل شخص متهم بجر
ة للدفاع عن نفسه.الضمانات الضرور

اًفقا وًماء أداء عمل أو االمتناع عن اداء عمل إال اذا كان ذلك يعتبر جرمية جر٢ - ال يدان أي شخص بجر
قتية وبة أشد من تلك التي كانت سارقع عليه عقوتكاب، كذلك ال توقت االرلي وطني أو الدوللقانون الو

مية.تكاب اجلرار
dA� WO*U;�« …œU*«

الاسالته، وته أو مسكنه أو مـرفي شؤون أسريض أحد لتدخل تعسفي في حياته اخلـاصـة، وال يجوز تعر
لكل شخص احلق في حماية القانون له من مثل هذا التدخل أو تلك احلمالت.سمعته، وفه وحلمالت متس شر

dA� W;�U;�« …œU*«

لة.د كل دواختيار محل اقامته داخل حدوية التنقل ود حر١ - لكل فر
دة اليه.د أن يغادر أية بالد مبا في ذلك بلده كما يحق له العو٢ - يحق لكل فر

dA� WF�«d�« …œU*«

ا من االضطهاد.ًبى أو يحاول االلتجاء اليها هرد احلق في أن يلجأ الى بالد أخر١ - لكل فر
اض األمم املتحدةائم غير سياسية أو ألعمال تناقض أغرم للمحاكمة في جرُّد٢ - ال ينتفع بهذا احلق من ق

مبادئها.و
dA� W�	U)« …œU*«

د حق التمتع بجنسية ما.١ - لكل فر
ها.ا أو إنكار حقه في تغييرًمان شخص من جنسيته تعسف٢ - ال يجوز حر

dA� W"œU��« …œU*«

ة دون أي قيد بسبب اجلنس أو الدين،تأسيس أسراج، حق التزوج وأة، متى بلغا سن الزواملرجل و١ - للر
عند انحالله.أثناء قيامه واج وية عند الزولهما حقوق متساو     و



138

اه فيه. ال إكرً كامالًضاءاج راغبني في الزوفني الرضى الطراج إال برم عقد الزو٢ - ال يبر
لة.الدولها حق التمتع بحماية اجملتمع وحدة الطبيعية األساسية للمجتمع وة هي الو٣ - األسر

dA� WF�U��« …œU*«

ه.اك مع غيرده أو باالشتر١ - لكل شخص حق التملك مبفر
ا.ًيد أحد من ملكه تعسف٢ - ال يجوز جتر

dA� WM	U;�« …œU*«

يةحرعقيدته، وية تغيير ديانته أويشمل هذا احلق حرالدين، والضمير وية التفكير ولكل شخص احلق في حر
ده أو مع اجلماعة،اء أكان ذلك مبفـراعاتها، سـومرإقامة الشعائـر، وسة واملماراب عنهما بالتعلـيـم واإلعر

حدة. أمام املأل أم علىو
dA� WF"U �« …œU*«

فياء دون مضايقة، ويته في اعتناق اآلريشمل هذا احلق حرالتعبير، وأي وية الرلكل شخص حق التمتع بحر
د.منا اعتبار للحدودوسيلة وين، بأي ونقلها الى اآلخرتلقيها واألفكار والتماس االنباء و
ÊËdAF�« …œU*«

اجلماعات السلمية.اك في اجلمعيات وية االشتر١ - لكل شخص احلق في حر
غام أحد على االنضمام الى جمعية ما.٢ - ال يجوز ار

ÊËdAF�«Ë W�œU(« …œU*«

اسطة ممثلني يختارونإما بوة وة الشؤون العامة لبالده إما مباشراك في ادارد احلق في االشتر١ - لكل فر
ا.ًا حرً      اختيار

ظائف العامة في البالد.ه في تقلد الو٢ - لكل شخص نفس احلق الذي لغير
ي علىة جترّييهة دورادة بانتخابات نزمة، يعبر عن هذه االرة الشعب هي مصدر سلطة احلكو٣ - ادار

يت.ية التصواء مماثل يضمن حراة بني اجلميع أو حسب أي اجرعلى قدم املساوي واع السر      أساس االقتر
ÊËdAF�«Ë WO*U;�« …œU*«

داسطة اجملهوفي أن حتقق له، بوا في اجملتمع احلق في الضمانة االجتماعية، وًلكل شخص بصفته عضو
يـةبوالتراالجتماعية ودها، احلقوق االقتصاديـة وارمولة ونظم كـل دومبا يتفق ولي، والتعاون الـدومي والقو

ية.لتنامي شخصيته بحرامته والتي ال غنى عنها لكر
ÊËdAF�«Ë W;�U;�« …œU*«

ضية، كما أن له حقط عمل عادلة مرفي شروية اختيار عمله، وفي حر١ - لكل شخص حق في العمل، و
      احلماية من البطالة.

د، دون أي متييز، احلق في أجر متساو للعمل.٢ - لكل فر
امة االنسانيةته عيشة الئقة بالكرألسرض يكفل له وم بعمل، احلق في أجر عادل مرد يقو٣ - لكل فر

ى للحماية االجتماعية.سائل أخرم و      تضاف اليه، عند اللزو
أن ينضم الى نقابات من أجل حماية مصلحته.٤ - لكل شخص احلق في أن ينشئ و

ÊËdAF�«Ë WF�«d�« …œU*«

في عطالتال سيما في حتديد معقول لساعات العمل واغ، وقات الفرفي أواحة، ولكل شخص احلق في الر
ية بأجر.دور
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ته،ألسرفاهية له والرالصحة و  للمحافظة علىٍى من املعيشة كافلكل شخص احلق في مستو١ -
لهمة، وكذلك اخلدمات االجتماعية الالزالعناية الطبية واملسكن وامللبس ويتضمن ذلك التغذية وو

غير ذلك منخة والشيخومل والترالعجز وض واملراحلق في تأمني معيشته في حاالت البطالة و
التي تفقده أسباب معيشته.ادته وجة عن ارف اخلارالظرو

عاية خاصتني. وجلميع األطفال حق التمتع بذات احلمايةلة احلق في مساعدة ورالطفومة ولألمو٢ -
جه.اج أو خارا في اطار الزولدواء واالجتماعية سو

ÊËdAF�«Ë W"œU��« …œU*«

األساسية على األقلاحله االبتدائية ويجب أن يكون التعليم في مرلكل شخص احلق في التعليم، و١ -
أن ييسراملهني، وينبغي أن يعمم التعليم الفني وا، وًاميأن يكون التعليم االبتدائي الزباجملان، و

على أساس الكفاءة.اة التامة للجميع والقبول للتعليم العالي على قدم املساو
ام حقوق االنسانيز احترالى تعزيجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية االنسان، و٢ -

ية أواجلماعات العنصرب والصداقة بني جميع الشعوالتسامح وتنمية التفاهم ويات األساسية واحلرو
د األمم املتحدة حلفظ السالم.يد مجهوأن يؤالدينية، و

الدهم.لآلباء احلق األول في اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألو٣ -
ÊËdAF�«Ë WF�U��« …œU*«

في االستمتاع بالفنون،ا في حياة اجملتمع الثقافية وًا حرًاكك اشترد احلق في أن يشترلكل فر١ -
االستفادة من نتائجه.املساهمة في التقدم العلمي وو

تبة على انتاجه العلمي أو األدبي أو الفني.املادية املترد احلق في حماية املصالح األدبية ولكل فر٢ -
ÊËdAF�«Ë WM	U;�« …œU*«

ص عليها في هذايات املنصواحلرلي تتحقق مبقتضاه احلقوق ودود احلق في التمتع بنظام اجتماعي ولكل فر
ا.ًا تامًاالعالن حتقق

ÊËdAF�«Ë WF"U �« …œU*«

.ًا كامالًا حرًحده لشخصيته أن تنمو منواجبات نحو اجملتمع الذي يتاح فيه ود وعلى كل فر١ -
ا منهاًها القانون مستهدفد التي يقررياته، إال لتلك القيوحرقه وسة حقود، في ممارال يخضع أي فر٢ -

املصلحةلتحقيق املقتضيات العادلة للنظام العام وامها واحترياته وحراف بحقوق الغير وضمان االعتر
اطي.األخالق في مجتمع دميقرالعامة و

مبادئها.اض األمم املتحدة وسة تتناقض مع أغرس هذه احلقوق ممارال أن متارال يصح بحال من األحو٣ -
Êu�ö;�« …œU*«

د أي حق في القيام بنشاط أولة أو جماعة أو فرأنه يخول لدو يله علىليس في هذا االعالن نص يجوز تأو
دة فيه.اريات الواحلرتأدية عمل يهدف الى هدم احلقوق و
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ضوع احلقوق للنقاش.ة طرح موفحص ضرور
∫WO�UFH�« …b	

 دقيقة.60
∫hM�«

اطنةاملوو اإلنسان حقوق ضوعمو طرح حول بينهما فيما اتشاور  بلدنا، مشروع في هانِّجمو سليمو سلمى
.عاتهممجمو داخل للنقاش

عاتنا،مجمو في اطيةالدميقرو اةاملساو ية،احلر ضوعمو في ضاخلو اخلطأ من أنه ىأر احلقيقة، سليم: «في قال
من الكثير فيه مجتمع في نحياو لة،الدو في أقلية أننا نعي أن يجب لة،مهز أنفسنا من جنعل بذلك إننا

.اإلطالق» على هنثير أال األفضل من اضيع،املو هذه فتـح من ىجدو الو احملافظة، التقليدية القيم

هذه ةإثار في باتالصعو ينكر أحد ال مختلف، أير لي لكن كهذه،ً اءآرً دائما أسمع سلمى: «إنني قالت
عن قفنـاتو  إن.حهـالطر ـةّماس حاجةو ةكبيـر فائـدة هنالك بـاتالصعو هـذه بسبب بالـذات لكن اضيـع،املو

.خطير» ضعو إلىً حتمـا دي ذلكسيؤ احلقوق ضوعمبو الكالمو التفكير

.تتحدثني»  ّعم أفهم ال أنا «خطير،سليم:

dO" WO�UFH�«∫

النقاش: يفتـح اءتهقر بعد عة،اجملمو ادأفر على النص يوزع
سليم؟ قاله مبا أيكمر  ما*
قالت؟ مبا سلمـى قصد لسليم احوتشر أن بإمكانكم  هل*
سليم؟ أم سلمى مع أنت  هل*
كسليم؟ شخصيات صادفتم  هل*
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.األغلبية ارقر عيةشر مسألة نقاشو ٭  فحص

.ىاألخر اجلهة من األغلبيـةو جهة من اداألفر غباتور حقوق بني القائم ترالتو على فقو٭  الو
فيقللتو إبداعية حلول عن البحث على دالفر حثو اجلماعةو دالفر قضية حول كالسلوو الفكر حيز سيع٭  تو

.غباتالر بتضار حالة في

.مدى أي إلىو دالفر حياة في التدخل في األغلبية حلق املعايير ٭  بحث

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة 90 - 60
dO" ∫WO�UFH�«

منهم كل من يطلبو فق،املر ذجالنمو عليهم يوزع اد)، أفر5 - 4ة (صغير عاتمجمو إلى عةاجملمو تقسم
الذين مالئه،ز مع منهم كل إجابات تناقش ثم دي)فر عمـل -  دقائق10حة (املطرو املسائل على اإلجابة

.املتعددة إجاباته بني بتضـار أو تناقض هنالك كان إن ينظرون همبدور

ة)الصغير عةاجملمو (في  دقيقة40 - 30 
.النقاش استئنافو اجلميع كةمشار - ةالكبير عةاجملمو إلى دةعو ثم

Ã–uLM�«

دالفر ارقر في التدخل يحق لألغلبية يحق / ال
يتزوج  من *
يتزوج  كيف* 

هاؤآرو  معتقداته *
ائبالضر  دفع *
مضـانر أيام اقاألسو في ابالشرو الطعام  منع *
ساملدار امدو ساعات في اخملتلفة اتالصلو  إقامة *
يسكن  أين *
الهأمو فيصر  كيف *
يأكل متىو  ماذا *
األهلية ساملدار في احلجاب تداء ار *
صديق/ـة لها/له تكون  أن *
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.ذلك من مختلفة جهأو متييزو االجتماعيـة، املصالح بنيو احلاجاتو احلقوق بني ضالتعار احتمال فحص
…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة 90 - 60
dO" ∫WO�UFH�«

منهـم كل على اإلنسـان، حقوق فيها انتهكـت حاالت فيها ضتعـر عمل قةور عةاجملمو ادأفـر على توزع
لذلك املبرر ) 2   املنتهك احلق ) 1تعيني: 

.عةاجملمو في للنقاش دونيعو ثم 
◊UI* ∫‘UIMK�

اإلنسـان؟ حقوق من أساسي حق انتهك هل)1
ذلك؟ّ مت حاجات أو مصالح ّةأي باسم)2
ي؟ضرور أمر باحلسبـان املصالحو االحتياجات هذه أخذ هل)3
احلقوق؟ النتهاك أمثلة لديك هل)4
.فضهار أو اتاملبـرر قبول يصعبً سياسيا أوً اجتماعيا حساسية أكثر لقضايا تطرق)5

WLzU$ ∫
ôU(«

.األمن نساء / جالر قبـل من املطار في املسافر حقائب تفتيش1.

.يدةجر في مقالة على يةعسكر قابةر2.

.اتمخدر تاجـر على اتسنو لثالث بالسجن حكم 3.

.آخر لسبـب أو شارع شق أجل من خاصة - ضأر ةمصادر4.

.لذلك لةاخملو السلطة يد على الدخول» «عدم ةإشار تثبيت5.

.ملسجد مجاور حيةالرو باتللمشرو دكان إغالق6.

.الداألو ةكثير لعائالت ائبالضر في تخفيض7.
pN M*« o(«—d�*«

ة/جهللمو
يناآلخر على ف اخلو             بحجة / مقابـل اخلصوصية في  احلق1.
السلطة على فاخلو           بحجة /مقابل  أيالـر عن التعبير ية حر2.
اماإلحتر في احلقو االجتماعي اإلطار على  احملافظة     مقابل التنقل ف،التصر يةحر العامة، ية احلر3.

اخلصوصية فيو
العامة للمصلحة اصالتاملو يرتطوو حتسنيمقابل /بحجة               امللكيـة  حق4.
السير تنظيمو العام النظاممقابل       التنقلو كةاحلر ية حر5.
يناالخر مشاعر على احلفاظو الدين يةحربحجة /مقابـل       االجتارو العمل ية حر6.
اجملتمع فاهيةبر االهتماممقابل                اةاملسـاو  حق7.
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 يحب.همنظر جهاتوو اقهم،أذوو مبعتقداتهم بتفضيالتهم، اهم،البعض برؤ بعضهم عن البشر بنو يختلف
منً انطالقا مختلفة، أديانا بعونّيت بطرق مختلفة، و,أنفسهم عن يعبرونو يلبسون، الناس أشياء مختلفة،

إلى دييـؤ التعبير هذا معتقداتـه،و تفضيالته عن يةبحـر ّريعب أن في احلاجة إنسان لكـل فإن التنوع هذا
.إنسان كل إليه يسعى الذي بالكمـال، الشعور من ءجز االحساس بلذة االكتفاء، إنهمتنفس و

اءلـآلر ةحر سـوق بدون أنـه يقـرر االستيـعـاب هذا يـة،احلر استـيـعـاب من ءجـز هي التعـبـيـر يةحلـر احلاجـة
اجملال اجديتـو لن للنور، الكـذبو احلقيقـة تخرج لن احلياة، أساليـب في التنـوعو الغنى بـدون األفكار،و

.األخالقية الشجاعةو العقلي دللمجهو ,يةللعبقر لألصالة،  ة،ّيللعفو

ًداّدتر سطـة،متـو اتقدر دّلسيـو للتشابـه النـاس ميلو اجلماعـي»، «املعـدل ثقل حتـت سينسحـق اجملتمـع
.أفق ضيقو

إعطاء اإلمكان، عند ض،تفر يةاحلر هذه .الذاتي للتحقيقً جدا مهمة األساسية، يةاحلر هيو الفعل، يةحر
اسطـةبو إما يـة،للحـر تقييـد كلّ أن بحيـث ين،اآلخـر من مضايقـة دون اداتهـمإرو غباتهـمر حتقيـق النـاس
.ًامبرر يكون كان، ًّاأي اجتماعي ضغط اسطةبو أو القانون

خاصتني، أهميـةو مكانة ذي كحـق فةمعرو ى،األخر ياتاحلـر لتحقيقً طـاشر نهاكو بحكـم التعبيـر، يةحر
األساسية، اإلنسان حقوق من احداو التعبير يةحر في ىيرو الناس بني باالختالف فيعتر اطيالدمقر النظام
ينص: اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن التعبيـر، يةحلر مخصص املتحدة الياتالو دستور من األول البند

مضايقـة دون اءاآلر اعتناق في يتهحر احلق هذا يشمـلو التعبير،و أيالر يةبحر التمتـع حق شخص «لكل
.)19د»(البندللحدو اعتبار منادوو سيلةو ّةبأي ين،اآلخر إلى نقلهاو تلقيهاو األفكارو األنباء التماس فيو

أو شخصي إطـار في التعبيـر .االتصـال سائلو كلو الشخصـي التعبـيـر صور كل التعبيـر يـةحر تنضمـن
سم،بالر الشكلـي التعبيـر لغة، بكـل الكالمي  التعبيـر.فبالتصـرو بالكتابـة بالكالم، التعبيـر جماعـي،
بالتظاهر، التعبير .باألفالمو ضبالعرو بالبحث، بالشعر، باألدب، التعبير ير،التصوو يكاتيرالكار النحت،

.يونتلفز أو اديور  بث,ائدجر الفتات، ائض،عر على قيعالتو

اسة:عن كر
ير احلقوق»ار«جو

ائيلاطن في اسرجعية حقوق املو
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.اداألفر بني اختلـف مهما أي،الر عن التعبير أهمية على فقوالو

…b	 ∫WO�UFH�«

. دقيقة80 - 70

œ«u*« ∫W�uKD*«

.فقاملر يكاتيرالكار من كنياملشتر بعدد خَسُن

dO" ∫WO�UFH�«

احدو كل يعبر ثم ً،جيدا سمالر ايتمعنو أن منهم يطلبو عة،اجملمو ادأفر على يكاتيرالكار جهاملو  يوزع-
.شفاهة أو كتابة اهير عما

.حياله التعبير هذا استعمل لو متنىً معينـاً حدثا تهذاكر في جعيستر أن احدو كل من  يطلب-

أن معني بشكل استطاع هل اف؟األطر هم من كان؟ متى هو؟ ما احلدث، يحكي أن يدير من  يستطيع-
ذلك؟ جتاه احساسه هـو ماو ملاذا؟ ؟ ال أم أيهر عن يعبر

تهمه؟ قضايا في أيـهر ضعر على تساعده التي األمور هي  ما-
التعبير؟ يةحر دون حتول التي انعاملو هي  ما-
يكاتير؟الكار هذا سامر هو من فتعر  هل-
عنه؟ فتعر  ماذا-
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.التعبير يةحر لنفي مختلفة انبجو على ف٭ التعر

.التعبير يةحر لتطبيق أساليب عن ٭ البحث

…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة.120 - 90
œ«u*« ∫W�uKD*«

دقائق). (سبعE فيلم 
dO" ∫WO�UFH�«

.ألحداثه ديةسر يةيرتصو معاجلةو الفيلم ضعر

◊UI* ∫‘UIMK�

ملاذا؟و التعبير، يةحر سـةممارو اآلخر، أيالر جتاه الشخصيات من كل فعل دةر كانت كيف
.عنيفو عاطفي شجار  غضب،:األول الشخص:ة/جهللمو

.باجلنون هامّاتو تسامح اجلمهور: عدم

بة، شرح، إقناع.د علمي، عقالني، فحص، جترالطبيب: ر
يحقق أهدافه.أيه وطة ليملي رسائل عنيفة من خالل الشريستعمل وية التعبير وامللك: يلغي حر
.السائدة اءلآلر التأقلمو الطاعةو االمتثال الببغاء: ميثل

.(السلطة) امللك مع تعاملهم مقابـل الثاني الشخص  مع اجلميع  تعامل *

لك؟حو من معك تعامل كيفو الثاني الشخص قفملو مشابـه قفمو في كنت هل شخصية،  أمثلة *
آخر؟ أير لـه من مع ين/تتعامل  كيف *
لك؟حو من اجملتمـع في التعبير طرق هي  ما *
ك؟السلـوو اءاآلر في التعددية يتيحو يشجع مناخ فريتو  هل *
ً.سياسياوً اجتماعيـا التعبير يةحر مع تعاملهو الفلسطيني بيالعر اجملتمع من  أمثلة *

ً.سياسيا التعبير يةحر إمكانيةو لةالدو في العام اقعالو من  أمثلة *
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)E ًيباتقر كلمات دون كةمتحر مسور فيلم  هو(

شخصان، التمثال في نّيتمع عامة، حديقة إلى حيةمرو اسطةبو  Eف احلر شكل على كبير متثال جلب يتم
كل يكـرر )ًأيضا نسيةفـر (بلهجةB يقول  الثانـي نسية)،فر (بلهجـة E يقولو التمثال إلـى يشير األول

E. ف احلر شكل على التمثال أن عيّيد جمهور لهماحو يتجمع ضاج، شجار إلى ينقادون ثم ادعاءه، احدو

ةسيار يستدعون مجنون، أنه إلى انمزتر اجلمهور من أتان امرBهو  فاحلر أن اراإلصر في يستمر الثاني
.اجملانني بقميص بعنف جلالر يلفون و.مساعد طاقمو طبيب يصل إسعاف،

عبر التمثـال في جـلالر يتمعـن ية،ّطـب ةنظار له يضـعو اجملانني، بثـو عنه يخلـع جلالر يفحـص الطبيـب
.اإلشكالية» «حلل اجلمهور يصفـق ، Eف احلر:حقا التمثال شكل أن يقولو ةالنظار

الطبيب بيقتر اجلمهور، في الهمس يعلو  B :يقولو التمثال يتأمل ة،سيار في مساعده مع امللك يصل
:يقول امللك ية،ّطب ةنظـار النهاية في عينيه على يضـعو الكلمات بعض يتبادالن هبـة،ور ددبتر امللك من

Eأذني في املساعد يهمس مساعده، امللك  يستدعي.ًساماو مينحهو الطبيب إلى ةالنظار امللك يعيد  بعدها
افأطر اجلمهـور، سرؤو بتضرو طةالشر تصل طة،الشـر يستدعي  ثم.األول أيهلر دفيعـو ما بشيء امللك
طيشر B.  إلى Eفاحلر يتحولو بالضر إثر الناس)، تنحني من احدو كل أسر في دةجو(املوE ف احلر

.ةالنظار يدعس
على الببغاء بضر طيشر ي ينو Eالناس): أحد بيد قفص في (اجلالسة  الببغاءBاجلمهور:  B. امللك:

.أسهار

. Bالببغاء:
. Eتقول: و الببغاء دتعو املكان طةالشرو امللك يغادر  عندما
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مـن عةمجمـو ضمـن اخلـاص،و العـام هاإطار فـي اإلنسـان يةحـر علـى باحلفـاظ ميقـو نظـام اطيـةالدميقـر إن
اجملتمـع في اجلماعـاتو اداألفـر حاجـات لتلبيـة بالشعـو ضعتـهـاو التـي اءاتاالجرو اننيالقـوو ابطالضـو

.لهم احلماية فيرلتوو

اإلنسان حقوق اماحتر يعتبرو ،ًثيقاو تباطاار بينها فيما اطيةالدميقرو القانون لةدوو اإلنسان، حقوق تبطتر
كبير، نحو على يقتضي يةبشر جلماعة اطيالدميقر األداء إن اطية،الدميقر اتمميز إحدى األساسية ياتاحلرو

األشخاص بني مني،احملكوو احلاكمني بـني  اطنني،املوو لةالدو بني اف،األطر كل بني ًممكنـا اراحلو يكون أن
أن عليها يتعنيو اآلخر، اماحتر عن تعبيرو ك،املشتر العيش في نهج اطيةالدميقر إن اخملتلفة، اءاآلر يذو

حتكم التي سساتاملؤ اءإز النقد وروح النقاش، ثقافةو اراحلو ثقافة أي حقيقية، اطيةدميقر ثقافة في ستنغر
.االجتماعية احلياة طرتؤ التي أو ما لةدو

ZNM�« wA«dI1b�«

·bN�« ∫

.اطيةالدميقر القيم ءضو على دالفر انتماء عاتمجمو أداء فحص

∫WO�UFH�« …b	

 دقيقة.60
dO" ∫WO�UFH�«

ً.معا اءتهقرو اداألفـر على اطية»الدميقر هي «ما النص يعتوز

عةمتـنـو انتمـاء ائردو تختـار أن عـةمجمـو كل ) علـى5 - 4ة (صغيـر عمـل عاتجملمـو عةاجملمـو تقسـم
.لة»)«الدو سة،مدر بيت، أصدقاء، بلدنا، عة(مجمو

ة:دائر كل داخل التالية األمور فحص ثم
النص؟ في ذكر ما سميار  هل *
هي؟ ما انني؟قوو ابطضو عةمجمو جدتو  هل *
.عةاجملمو داخل حاجاتك تلبيةو أيكر عن التعبير ين/تستطيع  هل *

هـي؟ ما اقيل،عر هنالك كانت  إن *
اقف؟املوو اءاآلر اختالف مع تتعاملون  كيف *
اضحة؟و اعاتصر مع تتعاملون  كيف *
املغايـر؟ أيالر ة/صاحب جتاه عنيفة فعل ددور هنالك  هل *
تنعكس؟ كيف كهذه ددور جدتو  إن *
السائدة؟ األمناط تغيير باإلمكان هل *
ً؟جهدا األمر يستحق هل *
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اطي.د الفعل جتاه النهج الدميقردوفحص ر
…b	 ∫WO�UFH�«

 دقيقة. 70 - 60
œ«u*« ∫W�uKD*«

احلادثة.  نص
dO" ∫WO�UFH�«

املعلم. اجههيو الذي اعللصرً الحلو اضويعر أن منهـم يطلبو النص، كنياملشار على جهاملو يوزع 
◊UI* ∫‘UIMK�

.النقاش يفتح احلادثة، كوناملشتر أيقر أن بعد

كني؟للمشتر اضحةو املشكلة  هل *
الشخصية؟ ضعيـف املعلم أن الطالب من قسم استنتج أيكر حسب  ملاذا *
طالبه؟ مع تعاملـهو املعلم بأسلو في أيكر  ما *
مـا؟ً عانو مشابهة حادثة فتعر هل اقعية؟و احلادثة هذه أن ىتر  هل *
عليه؟ حهاتقتر التي احللـول هي ما أيك؟ر حسب فعله املعلم على  ماذا *

أيهر ضيفـر ال العقاب، يستعمـل ال اطية،دميقـر يقةبطر الطـالب معاملة يحـاول سةاملدر في املعلمـني أحد
.هاغيرو كيـةسلو قضايا حول معهم التفاهمو الطالب ةمحاور يحاولو عليهم،

.أيهر اماحترو الطالب اماحتر على تكزتر التيو يةبوالتر يقةالطر بهذه املعلم هذا إميان من نابع فالتصر هذا

أساسيتـني: مشكلتني اجهيو جعله املعلم هذا بأسلو إن
هذاو الطالب، على ةالسيطر يستطيع الو ضعيفة شخصية ذو املعلم هذا أن استنتج الطالب من ) قسم1
.لهم يحلو كيفما الصف في فونيتصر أنهم  حيث,يةضوفو فاتتصر إلى الطالب دفع ما

ناضجني غير الطالب أنو ساذج، بأنه هاتهمـوو ي،بوالتر بهأسلو  بانتقاد سةاملدر في املعلم مالءز ) بدأ2
.السلطةو ةالقسو استعمالّ إال معهم ينفع ال عليها، ابويتر لم التي اطيةالدميقر للمعاملة

.املعلمني كباقي فيتصر أم هذا، بهأسلو فـي أيستمر ييدر  ال.هأمر من ةحير في املعلم
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السياسية، مالعلوو االجتماع لعلم عديدة كالسيكية تكهنات مع يتستو ال اجلماعية ياتالهو امدو حقيقةّ إن
قيةالعـر مية،القـو اجلماعـات  فظهور.ملـةالعوو التحديـث عمليـات نتيجـة ياتالهـو هذه تضعضـع قعـتتو
 التحليالت.اجعةاملر تستحق ةظاهر يشكل الثالث العالم دولو باأورو دول من العديد في ةالبارز الدينيةو

في الكامنـة إجتماعـيـة املاكرو اتشراملـؤ أهمية علـى تشـدد ًاخرمؤ يتجـرُأ التي االجتماعـيـةو السياسيـة
ياتالهـو يزلتعز عةّمسر املكعـو جيةلوالتكنوو االقتصاديـة السياسيـة، اتالتطورو السكانية اتالتغييـر

تنمية إلى هبدور أدى ميةالقوو قيةالعر داحلدوو ةاملعاصر ليةالدو داحلدو بني مالتالؤ عدم فإن كذلك .ميةالقو
امصدر ًدائما تشكـل ميةقو دول في محددة ميـةقو فئة هيمنة أن كمـا.(Smith, 1992) ياتالهو هذه

ساطأو في خاصـة بحدة، هابـروز إلىو ميةالقـو ياتالهو أهميـة يادةز إلى هابـدور ديتؤ التي اعاتللصـر
.الدنيا االجتماعية احلالة اتذو مةاحملكو عاتاجملمو

بينها، العالقاتو عاتاجملمو ياتهو تشكيل في املاكرو عمليات تلعبه الذي احلاسم ورّالد من غمالر على
قيم يتتـذو جبيو ميةالقـوو قيةالعـر عاتاجملمو اك فحـر.نفسيـة عمليـات ساطةو يتطلـب هاتأثيـر ّأن ّإال
يةالهو يةنظر فإن السياق هذا في و.ادهاأفر من كافو كبير عدد لَِبق من عاتاجملمو بهذه خاصة أهدافو

Self Categoriziation الذات تصنيف ضيةفرو (Tajfel, 1978a, 1981, 1982) االجتماعية
(Turner, 1985, 1987)  السياسيـة ياتاملستـو بني التفاعـل فهم لنا يتيـح اإطار معا ـالنّ تشك -

أهمية على كدانتؤ يتانالنظر  فهاتان.عاتاجملمو بني أو عةاجملمو داخل للعمليات النفسيةو االجتماعية
جماعيو ديفر كهـدف االيجابيني التقديـرو اماالحتر علـى احلصول إلى احلاجة خاصـةو النفسيـة، املالعو
.سةملمو جماعية مصالح لتحقيق سيلةكو ليسو .هام
.األقليات ياتهو حتديد في Self-Esteem الذات تقديرو الذات تصنيف أهمية على املقالة هذه كزستر
يةالنظر هذه إلعتمادي ذلكو االجتماعية، يةالهو يةنظر عليها تتأسس أساسية يةنظر مبادئ لّسأفص بداية
في الفلسطينـيـة لألقليـة يةالهو لفحـص يتأجـر صلة، ذات يةإمبيـر اساتدر نتائـج ملناقشـة يافكـر اإطار
.ائيلإسر

W�dE* W�uN�« e�u	  ∫WO�UL �ô« wBOFKP

Henry هارّطو التي Social Identity Theory - SIT االجتماعية يةالهو يةنظر أن القول ميكن
Tajfel تلك جماعية(أي اهرظو تفسير حتاول اليةاختز جهاتتو عدة لتجاوز امميز دامجهو تعتبر همالؤوز

.ديالفر النفس علـم مبصطلحات عات)اجملمو داخل اهامجر تأخذ التي
الذات تصنيف من انبجو أنها علـى فةّعرُم االجتماعية ياتالهو فإن االجتماعية يـةالهو يةنظر على بناء

يةنظر م تقو.هـا)غيرو طبقية دينيـة، مية،(قو انتماءات عدة لـه تكون ألن ميلهو اإلنسان عـيو عن نابعة
الـذي Accentuation effect از»اإلبرو التأكـيـد «عامـل علـى ئي،جز بشـكـل االجتماعـيـة، يةالهـو

أهمية تكتسب الذهنية ةالظاهر  هذه.(Tajfel & Wilke 1963) قيةإمبير اساتدر خالل من اكتشف
ية،العنـصـر االجتمـاعـيـة الفئـات علـى بنـاء التصنـيـف مت مـا إذا االجتماعـي باحلـقـل صلـة ذات تصبـحو
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لباتالقو جاعإر ،ًئياجز ميكن، و.الذهني العامل إلى دافعي عامل يضاف احلالة هذه ففي .(الخ...قيةالعر
التأكيـد ة«ظاهـرِ ل جيةاخلار عـاتللمجمـو املتجانـس التقييـمو Negative Stereotyping السلبيـة

.از»)اإلبرو
يضةالعر  قاعدتها أنّ إال از،اإلبرو التأكيـد ةظاهر على االجتماعية يةالهو يةنظـر تكازار من غمالر علىو
ببـتجـار يسمـى ما أو عات،اجملمـو بني العالقـات حول قيـةاإلمبير Tajfel أبحـاث أعقاب فـي ضعتو

نتائج تأظهر فقد .(Tajfel et Minimal group experiment 1972) األدنى احلد عةمجمو
ادألفر فطر كل لتفضيل كاف «هم»، و «نحن» إلى اداألفر يقسم ائيعشو تصنيف أي أن بالتجار هذه
.ىاألخـر عةاجملمو من ادأفر ضد التمييزو عة،اجملمو داخل من
أو الذاتيـة، بقيمتـهـم الشعـور في اداألفـر غبةر عـن ناجم التميـيـز هـذا أن همالؤوز Tajfel ضافتـر قدو

Ingroup عتهمجملمـو ينتمـون لنيمجهـو أعضـاء تفضيـل اسطةفبـو .إيجابـي ذاتي تقييـم إلى الوصـول
members  جيةخـار عةمجمو مـن ادأفر ضد التمييـزو Outgroup members  أعضاء يكتسـب

جية،اخلار عةباجملمو نةمقار Positive destinctiveness  عتهممجمو لصالح »ًإيجابيا ًا«متيز عةاجملمو
.لديهم الذات تقدير من يعزز هبدور هذاو
.نةاملقارو التصنيف هماو عاتاجملمـو بني العـالقات في ادور تلعبان متداخلتني بعمــليتـني يةالنظـر عنىُت

بناء عتنيمجمو إلى بةالتجر في كـنياملـشتر تقسيم اسطةبوً ائياعشو يةاخملتبر ضاعاألو في التصنيف يتم
اقـعالو في دجومـو االجتماعـي الـتـقسيـم فـإن احلقـيقيـة عاتللـمجـمـو بالنسبـة ّاأم .هامشـي معيـار على

يشكل التصنيفات دجوو دمجر فإن يةالنـظـر حسبو .الخ .. اإلثنيةو الدينيةو قيةالعر االنتماءات بحسب
- نةاملقار عـملية لكن عات،اجملمو بني قـاتالفـرو في املبالغة إلىو لبة،املقو اتالتصور ءلنشو كافيا طاشر

متييز  «عبر.الذاتـي بالتقييم تبطةمر أصعدة على از»اإلبرو «التأكيد ءنشو إلى ديتؤ التي هي - أساسا
عةمجمو فيهـا تقع أبعاد ى) بحسباألخر عةاخلـارج (اجملمو عـةمـجـمـو ادأفر عن الداخل عةمجمو ادأفر

بالتاليو ،ًإيجابيا ا«متييز  تكتسب الداخل عةمجمو فإن قيمتهـا، حيث من اإليجابي احملور في الداخل
فإن الداخل عةمجمو مبصطلحات فةمــعـر الذات أن مبا و,اخلارج عةمبجمو نةمقـار إيجابية، إجتماعية يةهو
& Hogg) الذاتيـني» هتقديــرو قيمتــه يـعززو ،َإيجـابـيـا اشـعــور دالـفــر يـمنــح االنتقائـي التمايـز هذا

Abrams, 1988,p.,23).
ةبصورو ينطبق مستقبل)، أو لها ٍماض اصطناعية (ال عاتمجمو على صحته تثبت ما أن القول نافل من

يّتقص الوحاو الذين سنيالدار من العديد احلقيقة هذه إلى تنبه قدو  .احلقيقية عاتاجملمو على صحة أكثر
فإن  كذلك.ليةاألصوو الفاشيـة ية،العنصر كاتاحلر في يـاكزمر ادور حتتل التي الالعقالنيـة ىالقو ماهية

كاتحر تطور في هاما دافعا تعتبر مهيب،و يقو «نحن» إلى االنتماء عبر ذاتية قيمة اكتساب في غبةالر
.ميةقو أو دينية قية،عر كانت اءسو «طبيعية»

تقدير أهمية حول األساسية همأفكار أن حينه، في ا،كويدر لم مالءهوز تاجفيل يهنر أن إلى ةاإلشار جتدر
في اداألفر غبةر حول اأفكار أن إلى (Fukuyama, 1992) ياماكوفو أشار  فقد.ةمبتكر ليست الذات
.بينيالغـر الفالسفة من العديد كتابات في دتور قد بهم افاالعتر

œ. Íe	—  ÊULOK"

حيفا جامعةو االجتماعية لألبحاث اجلليل كزمر
 ‰uK�√ 1999
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هم ميثلون. و1990ألف نسمة سنـة 735ائيل، داخل اخلط األخضر، نحو بلغ عدد الفلسطينيني في اسر
الء الفلسطينيـونيشكل هؤائيلـي. وطنهم حتت احلكم االسـرنحو ثلث الفلسطينيني الذين يعيشـون فـي و

غم منعلى الرطنني). وطنون أو أبناء مستودية استيطانية (مستومية محلية، حتكمها أغلبية يهوأقلية قو
طنها،يبة في وائيليني فانهم يشكلون أقلية مضطهدة، غـراطنني اسرنية، موهم، من الناحية القانـواعتبار

نية،دية صهيولة يهوائيل كدويف اسرسم سياستها. إن تعرلة وركة الفعالة في حياة الدومستثناة من املشارو
اطنـةد من التمتع باملـوا غير اليـهـوًدة، يستثني عملـيقانون العـوثيقة االستقـالل وكما يتضح ذلـك فـي و
جة الثالثة، هذا إذاجة الثانية، أو من الدراطنني من الدرتبة مويضعهم فيها مبرلة، واحلقيقية في تلك الدو

ا.ًقيون أيضد الشرأخذنا في احلسبان التمييز الذي يالقيه اليهو
ى عدد كبيرّتبـنمية. وية اجلماعية لهذه األقلية القـوضوع الهوائيليني مبـواهتم كثيرون من الباحثني االسـر
فا يـتـجـهـون نـحـو الــتــطــر، أخـذو1967ائـيـل بـعـد ســنــة ب فـي اســرمـنـهـم االجتـاه الـقـائــل ان الــعــر

(Radicalization)ية الفلسطينية، باالضافة الىهم بتعزز الهوجهة نظرف من وقد انعكس التطر. و
اباتالقيام باضـرنني)، وى مثل: تضاؤل شعبية القادة «املعتدلني» (أي املتـعـاوات األخرشرعدد من  املؤ

لةتأييد إقامة دوير الفلسطينية، وتأثير منظمة التحرلة، وني للدوالصهيودي وفض الطابع اليهوعامة، ور
يستخدمه أصحاب هذا االجتاهم نسبي، وف» مفهواضح أن «التطرمن الوائيل، وجانب اسر فلسطينية الى

ائيل. مند في اسرمي» لدى  اليهوف عن «االجماع القوائيلية: فهو تطـراملعايير االسربحسب املفاهيم و
 ال(Politicization)س ّا يقول ان التـسـيًا مخالفًيا فكـرًحة اجتاهر سامي سمـوّى، فقد طوناحية أخـر

ب ثالث عمليـاتس العـرّيشمل تسـير لديهـم. وّعمليات التغـيب وضع العـرف، هو املفتاح لفهـم والتطـر
،(Factionalization)ية أو التجزؤ  الفئو، و(Israelization)لة احد هي: األسراجتماعية في آن و

.(Militancy)تصعيد النضال و
ائيليةالتأثر بالثقافة االسربية، وية، باالضافة الى العرب للغة العبردياد استخدام العرلة في ازتنعكس األسر

مناهج التعليم، و«اعتبـارمكان العمل، وسائل عديدة أهمها اإلعالم، ودية السائدة، من خالل وأو اليهو
ات سياسية هي القابلونبعة تيارب الى أرية انقسام العرتعني الفئوائيل»، وأ من اسرا ال يتجزًءأنفسهم جز

ب -ية، بني العرالفئولـة ودياد األسرء ازفي ضوافضون. والرضون، واملعـاراملتحفظون، وضع القائـم، وبالو
ضع القائمائيلية، بل حتدي الوية االسرفض الهونه، ال يعني رضوحة - «فان النضال الذي يخويضيف سمو

يةى أن هوف الذي يرعلى عكس اجتاه التطرد» وض على أسس جديدة للتعايش مع اليهولة التفاومحاوو
ين، فإن اجتاه التسيس يشدد على أنائيلية في العقدين األخيرأقل اسرب أصبحت أكثر فلسطينية والعر

ب .تنتشر بني العرائيلية، تنمو وية فلسطينية - اسرية، هوكيبة جديدة للهوتر
م؟ ما الوزنيتهم اليوائيل هوب في اسرف العرّء ما تقدم، نطرح من جديد األسئلة التالية: كيف يعرفي ضو
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ية هوًت لديهم فعالائيلي؟ هل تبلوراالسرا لبعديها الفلسطيني وًخصوصية، ونه ألبعاد هذه الهوالذي يعطو
ضيحاسة سنحاول االجابة عن هذه األسئلة لكن قبل ذلك، يجدر بنا توائيلية؟ في هذه الدرفلسطينية - اسر

م.ائيل حتى اليوية منذ قيام اسراحل مهمة في تطور هذه الهومر
W�uN�« —uDP

ية الفلسطينيني فـيى، كذلك فان هوة الى أخـرية أي شخص أو جماعة قابلة للتغير، من فـتـركما ان هو
احل ثالث:ت عبر مرم، بل تطورائيل حتى اليوائيل لم تبق ثابتة منذ قيام اسراسر

  ¨v�Ë_« WK6d*«1948-1967 Æ

ب فقط،ائيل عليه نحو سدس سكانه العرء من فلسطني الذي أقيمت اسر» بقي في اجلز1948بعد «نكبة 
حيث ان كل النخب االجتمـاعـيـة (الـسـيـاسـيـة،و1948 بي في نهايـة سـنـة  عـر160,000بالتحـديـد و
بب، فقد بقي العرحت خالل احلرة في املدن قد نزكزالدينية) التي كانت متمرالتعليمية، واالقتصادية، وو

ائيلي، هذا، باالضافة الى غيابعي االسرب الشيوية باستثناء قيادة احلزائيل من دون قيادة قطرفي اسر
ائيلب في اسرجد العرهكذا و. و1948حدة خملتلف التجمعات الفلسطينية في اخلارج، بعد سنة قيادة مو

أمتها.لة عن بقية شعبها ومعزوطنها ويبة في وضحاها» أقلية ضعيفة، غرأنفسهم «بني عشية و
يضت عليهم نظام احلكم العسكـرب، ففواطنني العرتها على املوائيلية سيطـرلقد شددت السلطات االسر

بية الى عدد من «املنـاطـقى العـرمت القـرّسُجب هذا النـظـام، قمبو. و1961ا حتى سـنـة ًيالذي بقي سـار
طبقـتي ويح من احلاكم العسـكـرب من التنقل بني هذه املنـاطـق إال بـتـصـرنع السكـان الـعـرُماملغلقـة»، و

تزّق تسد»، فعـزّية القدمية نفسهـا، سـيـاسـة «فـرب السياسة االستـعـمـاراطنني العـرالسلطات عـلـى املـو
يق األقليةجنحت السلطات في متزافية واملنطقة اجلغرلة واحلمواالنقسامات الداخلية بينهم. بحسب الدين و

ياتت الهوقد نتج من ذلك أن تـعـززالتفاعل االجتماعي فيما بيـنـهـا وفي تقليص االتصـال وبيـة، والعر
ا،ًيبلس غرطنية الفلسطينيـة. وية الوكدت في املقابل الهوإن را احلمائليـة، وًخصوصالتقليدية الضيقة، و

ا أنفسهمفوّأن يعرا له، واقع اجلديد، أو أن يستسلموب الواطنون العرضاع، أن يتقبل املوفي مثل هذه األو
بية العرفا - ديفس في شأن هوا يونيرس وحنان بيراه يوائيلي ففي بحث أجرس االسرمبصطلحات القامو

ى الى األضعف، كان قـبـليات، مـن األقـوتيب الهـوجدا أن تـربعدهـا، وو1967ب ائيل قبـل حـرفي اسـر
ا فلسطيني.ًأخيربي، وائيلي، عربي - اسرائيلي، عرب: اسراحلر

ائيلي، أوف نفسه بأنه اسرّعرُائيل عندما يبي في اسرال الذي يطرح نفسه اآلن هو ما الذي يعنيه العرالسؤو
يات لـا بني ثالثة مسـتـوًيز نظرّال، فمـيحانا االجابة عن هذا الـسـؤائيلي؟ لقد حاول نـدمي روبي - اسـرعر

اطننيب موسمي الناجم عن كون العرني الرى القانوب: األول، املستو، العر(Israeliness)ائيلية»«اسر
ائيلي!ب بالقيم السائدة في اجملتمع االسرى القيمي الناجت من تأثر العرائيل؛ الثاني، املستولة اسرفي دو

،(Identication)ي الناجم عن التماثل ى النفسي الشعورهو األهم، فهو املستوى الثالث، وأما املستو
حانا الى عينةجهه روال وا على سؤًدالنشيد). ورالعلم وها (مثل الشعار وموزأهدافها ورائيل ولة اسرمع دو

اتيتهم، ذكر - القسم األكبر منهم تفسيرائيلي في هوعد االسرُب عن معنى البمن القادة السياسيني العر
ائيلي يعني، بالنسبة الى معظمهـم، الـسـكـن أوعد االسـرُسمي. أي أن الـبني الرى القانـوتتعلق باملسـتـو
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التفاعل مـعلة وانني هذه الـدوام جتاه قـوما جنم عن ذلك من التـزائيـل، ولة اسراطنة فـي دواإلقامة أو املـو
بية العـرائيلي في هـوعد االسـرُسمي) للـبني الـريبدو أن هذا التفسير (الـقـانـواطنيهـا. ومـوسساتهـا ومؤ

حلة كــب ألنفسهم في هذه املريف العـر. أي أن تعر1967ب ة التي سبقت حـرا، على الفترًينطبق، أيـض
أهدافهاائيل ولة اسرا مع دوية التي مناها النظام اجلديد، ال يعني أنهم متاثلوهي الهوائيليني». وب-اسر«عر

٪ من العينة60فال - ديفيس، في البحث املشار اليه أعاله، أن ا يونيرس وحنان بيرجد يوها! فقد وموزور
ا ذلك من دون٪ قالو18ائيل» (ا اسربوب أن يحارا أنه «ينبغي للعراعتقدو1966 ساها في سنة التي در

ب).ائيل حلقوق العرا ذلك إذا لم تستجب اسر٪ اعتقدو42حتفظ، و
حلة، ال يعني متاثلية، في هذه املرائيلي على الهوبي - االسرائيلي أو العرة البعد االسرهكذا، فان سيطرو

لهم، أوائيلي، بل يعني قبـوا في اجملتمع االسـرًهم ثقافـيدية، أو انصهارلة اليهـوا مع الدوًيب شعـورالعر
غبتهم في استغاللائيل)، ورلة اسرا في دوًباطنني عرهم موني اجلديد (باعتبارضع القانواستسالمهم، بالو

مية (عمل، تعليم، خدمات... الـخ). إن تـعـززضاع حياتهم الـيـواطنة) لتحسـني أوضع (أي املـوهذا الو
ميةالشعور باإلحباط الذين عقبا هزبي ويات التقليدية الضيقة، باالضافة الى االنقطاع عن العالم العرالهو
حلة.ب. في هذه املراطنني العرية املوائيلي في هو، قد ساهم في تعزز البعد االسر1948ب ب في حرالعر

ياتهمدي بني هوجد هنالك تناسب طرائيل، وب في اسريات العراسة سابقة في شأن العالقة بني هوففي در
ياتتناسب عكسي بني هـذه الـهـوائيلي، ويتهم االسـربني هـوالتقليدية (احلمائلية، احمللية، الطـائـفـيـة) و

يتهم الفلسطينية.هوو
ب خالل انتخاباتاطنني العـرك املوحلة، بسلـوائيلي» في هذه املربي - االسـرية «العرينعكس انتشار هـو
٪92٪ - 86، ما نسبته 1965سنة و1951 ك في عملية االنتخابات، بني سنة الكنيست. فقد شار

٪)84٪ - 76ب (تت األغلبية الساحقة من الناخبني العريت. كما صوب أصحاب حق  التصومن العر
ة فقـطتت أقلية صغـيـرتبطة به، وصـوبية املـرائم العـرالقـوب ماباي وا حـزًخصـوصنية، واب الصهيـولألحـز

غم منعلى الرقت وحيد في ذلك الوني الوب غير الصهيوهو احلزعي، وب الشيو٪) للحز٪24 - 16(
إحكام تبعيتها االقتصاديـةإضعاف هذه األقلية، وبية، وي على األقلية العـرتطبيق نظام احلكم العسكـر

ك االنتخابي، خاصة في هذهدي، فال يصح استنتاج بعض الباحثني «انه ال ميكن اعتبار السلوللقطاع اليهو
ا علىًشرنية قد ال يكون مؤاب صهيوب ألحزيت العرب» ان تصواقف السياسية للعرا على املوًشرة، مؤالفتر

ية؛ انه يشير الىائيلي في تلك الهويتهم، لكنه بالتأكيد يشير الى البعد االسرطني في هومي الوالبعد القو
ائيل.لة اسراطنني في دوا على األقل - موًنيالى اعتبار أنفسهم - قانواقع السياسي اجلديد، وتقبلهم للو

 WO*U;�« WK6d*«1967 ≠1973
حلةاخر تلك املرلى، فإنه في أوحلة األوة عامة في املرت بصورائيلي» قد سيطربي - االسرية «العرمع أن هو

ي جمال عبد الناصر، أخذت تتعزز بني الفلسطينينيئيس املصرعامة الربية بزمية العركة القومع تصاعد احلرو
ميةكة قوائل الستينيات، كحرض» في أوكة «األرقد متثل ذلك في ظهور حربية. ويتهم العرائيل هوفي اسر

لقد فسربيـة». وير املصير للفلسطينيني «في نطاق  األماني العليا لألمة العـرية دعت الى حق تقـرناصر
ة (في نطاق األماني العلياة إذ قال: «كنا نقصد بعبارة األخيركة، العبارسسي احلرجي، أحد مؤحبيب قهو
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مية القضية، فالقضية فيعلى قوبي وطن العرحدة املصير بني شتى أقطار الوكد على وبية) أن نؤلألمة العر
ض،كة األرمية بقدر ما هي فلسطينية». أما بالنسبة الى مصير حرقومية وأينا فلسطينية بقدر ما هي قور

لة».ا على أمن الدوًى أنها تشكل خطر، بدعو1965ا بحلها سنة ًائيلي أمرير الدفاع االسرفقد أصدر وز
ئيسيني هما: إلغاء احلكمائيل بفضل حدثني رب في اسرمية للعرية القوحلة الثانية، تعمقت الهومع بدء املر

ي، فقد كـان. بالنسبة الى احلكم العـسـكـر1967نيو ان/يويـرب حزب حرنشـو، و1966ي سنة العسكـر
لة. ان إلغاء احلكمب في حياة الـدواطنني العرا من سياسة معلنة جديدة، تهدف الى دمـج املـوًءه جزإلغاؤ

التفاعل االجتماعي بني مختلفط االتصال وّبي، قد نشى العرد التنقل بني القرا قيوًخصوصي، والعسكر
اضية األرا مصادرًخصـوصكة، وب ملشكالتهم املشتـراطنني العـرعي املواد في والقطاعات، األمر الـذي ز

، فقد1967نيو ان/يويرب حزسها السلطات ضدهم في مختلف امليادين. أما حرسياسة التمييز التي متارو
ائيل لالختالط مع أبناءب في اسريق أمام العرتحت الطـرُ، فف1948ضت منذ سنة رُلة التي فأنهت العز

ات االجتماعيةالء على التيارف من خالل هؤللتعرة)، وقطاع غزبية واضي احملتلة (الضفة الغرشعبهم في األر
داد، فيائيل قد ازب في اسربي في العرهكذا، فان تأثير العالم العربي. وية السائدة في العالم العرالفكرو

القطاع.حلة، بسبب االتصال املباشر الذي مت مع الضفة وهذه املر
أمتهم، قد عمقبني بقية أبناء شعبهم وهكذا بينهم وائيل، وب في اسرالتفاعل بني العردياد االتصال وان از

حنانجد يوا، وًفي البحث املشار اليه سابقطنية الفلسطينية. ويتهم الوأنعش هوبية، ومية العريتهم القوهو
،1967ب ائيل قد أصبح بعد حرب في اسريات بالنسبة الى العرتيب الهوفا - ديفس أن ترا يونيرس وبير

ائيلي.ا اسرًأخيرائيلي، فلسطيني، وبي - اسربي، عرى الى األضعف) كالتالي: عر(من األقو
ب الذينائيلي فيها، بتقلص نسبة العرعد االسرُاجع البال سيما ترحلة، وية في هذه املرر الهوّلقد انعكس تغي

تنيبتقلص نسبة املصـو)، و1973٪ سنة 80، و 1969٪ سنـة 83ا في انتخابات الكنيسـت (كوشار
عيب الشيوتني للحزتفاع نسبة املصوبار)، و1973٪ سنة 63، و1969٪ سنة 70نية (اب الصهيولألحز

ك االنتخابات السابقة.نة مع معارالي)، باملقار٪ على التو37٪ و 30(
 WM" bF� ¨W;�U;�« WK6d*«1973

بيةية الفلسطبنيـة، أو الـعـرحلة جديدة في تطور الـهـو، بدأت مـر1973بر ين األول/اكتـوب تشربعد حـر
ات حدثت على الساحة الفلسطينية كان أهمها:في األساس بفضل تطورالفلسطينية، و

ه.ير مصيربحق الشعب الفلسطيني في تقرير الفلسطينية، ولي مبنظمة التحراف الدواتساع االعترأ)
ا في األمم املتحدة.ًاقبا مرًعضو1974ير الفلسطينية سنة قد انعكس ذلك بقبول منظمة التحرو

تصعيداضي احملتلة، وائيلية قبضتها احلديدية ضد الفلسطينيني في األرتشديد السلطات االسرب)
تها في الغزوقد وصلت هذه االعتداءات الى ذرواعتداءاتها على مخيمات الالجئني في لبنان، و

.1982ب اللبناني سنة ائيلي للجنواالسر
شاتيالا وب الكثير من اجملازر ضد الفلسطينيني كان أبشعها مجازر صبرة» العرتكاب «األخوارج)

ائيلي.تكبتها عصابات الكتائب بدعم من اجليش االسرالتي ار1982  سنة 
ها بحق الشعب الفلسطيني.االعتداءات السابق ذكربية عن إيقاف اجملازر وعجز األنظمة العرد)
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ات مهمة في البنية االجتماعيةين تطورجية، فقد حدثت في العقدين األخيرات اخلارباالضافة الى هذه التطور
ات فهو:طنية. أما أهم هذه التطوريتهم الويز هوائيلي، ساهمت في تعزب في اسرللعر
دية. فقد انخفضت نسبة العاملنيين في املدن اليهوب الى عمال مأجوردياد حتول الفالحني العرازأ)

،1965٪ سنة 40 الى 1955٪ سنة 50بية، من اعة، من مجموع األيدي العاملة العرفي الزر
لقد ساهم في هذا التحولم. والى أقل من ذلك اليو، و1983٪ سنة 10، و 1973٪ سنة 20و 
ثة،تفتت امللكية بسبب تقسيمها  بني الوربية، واضي العرة األرامل عديدة أهمها: مصادرعو
ال سيما في قطاعب الى عمال، وعني العراربية البعلية. إن حتول املزاعة العرانخفاض إنتاجية الزرو

لة،ا احلموًخصوصتباطهم باألطر االجتماعية التقليدية، ودية، قد أضعف ارالبناء، في املدن اليهو
بذلـك يكـون قـد عـمقائيلـية، وضهم للكثير من مظاهر التمييز ضدهم في سوق العمل االسرعرو
طني؛عيهم الوو

ب سنةيجي اجلامعات العريجي اجلامعات فقد بلغ عدد خرا خرًخصوصيحة املتعلمني، واتساع شرب)
). هذا باالضافة الى نحو1960ا سنة ًيـج خر350يج (في مقابل ة آالف خر، نحو عشر1988

يجني٪ من اخلر42اخلارج. ان انضمام نحـو املعاهد العليا في البلـد وبعة آالف طالب في اجلامعـات وأر
ـقّب الى سوق البطالة (عاطلني عن العمل، أو يعملون في أعمال بعيدة عـن تـخـصـصـهـم) قـد عـمالعـر
مبكانتهاطنـي، وعيها الوة بويحة، املتميـزهكذا فان اتساع هذه الشـرائيلـي، وابهم في اجملتمع االسـراغتر
ائيل؛بية في اسرطني الفلسطيني لدى اجلماهير العرعي الوتفعة في مجتمعها، قد ساهم في انتشار الواملر

سها السلطـةم سياسة التمييز التي متـارتقاوب، وية تدافع عن حقوق العـربية قطرج) ظهور تنظيمات عـر
، ملعاجلة1974بية التي ألفت سنة ساء السلطات احمللية العرضدهم. ان أهم هذه التنظيمات هو جلنة رؤ

اضـية األرية، مثل مصادرا قضايا قطـرًعان ما اتسعت اهتماماتها لتشـمـل أيـضقضايا محلية لكن سـر
مةاضي، بهدف مقـاوية للدفاع عن األر، ألفت اللجنة القطر1975في سنة بي. ومشكالت التعليم العرو

احتـاد، و1974ب سنة يني العـري للطالب الثانـوكذلك أسس االحتاد القطـربيـة. واضي العـرة األرمصادر
ت في السبعينات منباالضافة الى هذه األطر التمثيلية، فقد ظهر. و1975ب سنة طالب اجلامعات العر

كةاحلركة «أبناء البلد» وائيلي، أهمها حرعة انفصالية عن اجملتمع االسركات سياسية ذات نزهذا القرن حر
اكي» فيه،إقامة نظام اشترطن وحيد الوطنية فلسطينية تهدف الى «توكة واالسالمية. و«أبناء البلد» حر

ب الى مقاطعة انـتـخـابـاتاطنني العـرهي تدعـو املـوائيلـي»، وف بـ «الكيـان االسـرلذلك فإنها ال تـعـتـرو
لة إسالمية في فلسطني كلها. هذهى أن احلل األمثل للقضية الفلسطينية هو إقامة دوالكنيست، فإنها تر

القائمة التقدمية للسالم)، و1977اة (املساواطية للسالم واجلبهة الدميقر بية باالضافة الىالتنظيمات العر
طنيعي الوك. قد ساهمت في تعميق الودي املشتربي اليهومنان بالنضال العربان يؤهما حز). و1984(

ائيل.ب في اسرالفلسطيني بني العر
ائيـل،بية في اسرية الفلسطينية بني اجلماهير العـرت الهوالداخلية، تعززجية وات اخلـاربفضل هذه التطور

يجي على عينة ممثلة خلر1976يناه سنة في بحث ميداني أجرائيليـة ويتهم االسراجعت في املقابل هوترو
بي، فلسطينـي،األضعف، كالتالـي: عـر ى الىيات لديهم، من األقـوتيب الهـوب، تبني تراجلامعات العـر
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ية الفلسطينية منـذضوح تعزز الهوى أثبتت بواسات أخرهنالك درائيلي. وا اسرًأخيرائيلي، وبي - اسرعر
ائيلية، التي تعنيية االسرعلى عكس الهوا في الثمانينات من هذا القرن وًخصوصاسط السبعينات، وأو

ية الفلسطينية تعني لهم، فيائيل، فإن الهولة اسراطنة في دوب السكن أو اإلقامة أو املوبالنسبة الى العر
حاته.طموقضيته واألساس، التماثل مع الشعب الفلسطيني و

ا في انتخـابـاتكوب الذي شـارحلة، بتقلص نسبـة الـعـرية الفلسطينيـة، فـي هـذه املـرينعكس تعـزز الـهـو
1977بني سنة ى ونية من ناحية أخراب غير الصهيوتني لألحزدياد نسبة املصوبازالكنيست من ناحية، و

يت،ب أصحاب حق التصو٪ فقط من العـر76٪ - 70ك في انتخابات الكنيسـت ، شار1988سنة و
لة فلسطينية مستقلة الى جانبيدة إلقامة دواملؤنيـة وائم غير الصهيوالء لقوت القسم األكبر من هوّوصو
اطيبي الدميقـرب العراحلزالقائمة التقدمية للسـالم، واة، واملساواطية للسـالم وائيل؛ أي اجلبهة الدميقـراسر

).1988٪ سنة 59، 1984٪ سنة 51، 1981٪ سنة 38، 1977٪ سنة 50(
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فنة ممثلة لطالب صـفـوّا، يشكلون عيًيا ثانـوًطالب313 على 1988يناه في سنـة تشير نتائج بحث أجـر
ائيلا بني الفلسطينيني في اسرًيات انتشارائيل، الى أن أكثر الهوبية في اسرس العرالثاني عشر في املدار

ا تأتـيًأخيريات التقليدية (احمللية، احلمائلية، الديـنـيـة)، والفلسطينية، تليهما الـهـوبية ويتان العـرالهو
الى الشعببية وائيل يشعرون باالنتماء الى األمة العـرب في اسرهذا يعني أن العرائيليـة. وية االسرالهو

الطائفـةلة واحلموهم باالنتماء الى اجلماعات التقليدية - مـكـان الـسـكـن والفلسطيني، أكثر مـن شـعـور
ائيل.لة اسراطنة في دوهم باملوا من شعورًأكثر كثيرالدينية - و

نةّا، يشكلون عيًا جامعيًيج خر293 على 1967يناه سنة اذا قابلنا نتائج هذا البحث ببحث سابق أجرو
تيبى أن ترب، مع حتفظنا من هذه املقابلة بسبب اختالف العينة، فانـنـا نـريجي اجلامعات العـرممثلة خلر

يات،ى الهوالفلسطينية أقوبية ويتان العرا؛ إذ بقيت الهوًى الى األضعف، لم يتغير كثيريات، من األقوالهو
تقتيات، فقد ارتيب الهوات على ترأ بعض التغيرى، طرالدينية. من ناحية أخريتان احمللية وتليهما الهو

يتانبية، فأصبحت الهوية العـرلى مع الهوتبة األويني الى املرية الفلسطينية في بحث الطالب الثـانـوالهو
يةاء الهوائيلية الى ما ورية االسراجعت الهو٪) كذلك تر85٪، 83همـا (ا في انتشارًيبيتني تقرمتساو

هكذا، فان هذه املقابلة، مع حتـفـظـنـايات. وج الهـوّة في تدرتبة األخيـرهبطت بذلك الـى املـراحلمائلـيـة، و
اتاسط سنـوى مما كانت عليه فـي أوية الفلسطينية في عهد االنـتـفـاضـة أقـواءها، تشير الى أن الـهـوإز

السبعينات.
احد، فانب في آن وعرم، في أغلبيتهم الساحقة، بأنهم فلسطينيون وب يشعرون اليواطنني العرمع أن املوو

 أنت، ماذاْنَئلت مُسال «لو كنت خارج البالد وا على سؤًدهم. فرانتماءهم الفلسطيني أصبح األهم في نظر
: «فلسطينـي»،1988يني سنة ٪) الذين شملهم بحث الطالب الثانـو55كنت جتيب؟» أجاب أغلب (

اب نفسه سـنـة٪) أجابت اجلـو22يجي اجلامـعـات (في مقابل نسبة قليلة من الذيـن شـمـلـهـم بـحـث خـر
على عينة طبقية مننتظمة1982حانا سنة  اء ندمي روإن ما قابلنا هذه النتائج بنتائج بحث أجر، و1976

ىة أقوات األخيرائيل، ال بد أن االنتماء الفلسطيني في السنوا في اسرًا بالغًبيا عرًاطنمو448 تتكون من 
ا.ًائل الثمانينات أيضمما كان عليه في أو
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ى، في عهد االنتفاضة، مماب باالنتماء الى الشعب الفلسطيني أقواطنني العريتضح مما تقدم أن شعور املو
ى منبر هذا الشعور خالل االنتفاضة أقوَْتُعائل الثمانينات. لكن هل يأوات السبعينات وكان عليه في سنو

ية الفلسطينينيالقطاع في هوت االنتفاضة في الضفة وذلك الذي ساد عشية قيامها؟ مبعنى آخر: هل أثر
يني الى أن الشعور العام لدى الذين شملهم البحث هـو أنائيل؟ تشير نتائج بحث الطالب الثانوفي اسر

أضعفتت األول وزّائيلي، فعزاالسربيها الفلسطيني وّكا في مرًخصوصيتهم، وت في هواالنتفاضة قد أثر
يتها٪) تعتقد أن هو83ائيل (بية في اسرية العرس الثانوالثاني. ان األغلبية الساحقة من طالب املدار

اجعت خـاللائيلية قـد تـريتهـا االسـر٪) تعتقـد أن هـو71ى (أن أغلبيـة أخـرت، والفلسطينيـة قـد تـعـزز
ياتيني بأن هذه الهور القسم األكبر من الطالب الثانوُعَْشيَيات التقليدية فاالنتفاضة. أما بالنسبة الى الهو

بقيت كما كانت عليه قبل االنتفاضة.
ت خالل االنتفاضةيتهم الفلسطينية قد تعززب بأن هوال الذي يطرح نفسه اآلن هو: هل شعور العرالسؤو

ال بسببة مطلقة عن هذا السؤية؟ إننا ال نستطيع اإلجابة بصورا في هذه الهوًا حقيقيًّر، تغيًيعكس، فعال
هو أستاذ علم اجتماع في جامعة حيفا،حة، وفر بيانات مالئمة عشية االنتفاضة: لكن سامي سموعدم تو

. من ناحيـة1988سنة و1985 ا بني سنة ًعيضـوائيل لم تتغير موية الفلسطينيني في اسـريعتقد أن هـو
تعاظم تضامنهم مع شعبهمائيل، وب في اسرس العرّداد تسيحة أنه في عهد االنتفاضة ازكد سموى، يؤأخر

ية الفلسطينيـةا للهوًشراء كان التضامن مع الشعب الفلسطيني مـؤسوالقطاع. والفلسطيني في الضفـة و
حة، فقد انعكس هذا التضامن بإعالن بضعة أيـاما ملتغير آخر كما يعتقد سموًشركما نعتقد، أو كان مؤ

اد الغذائيةشحن املوعات املالية، وجمع التبراالجتماعات الشعبية، وات وتنظيم الكثير من املسيراب، وإضر
ة.قطاع غزبية وكة في االنتفاضة، في الضفة الغرالطبية إلغاثة اجلماهير الفلسطينية املشارينية والتموو

االنتماءات التقليديةطنية وية الوالهو
ا الى األطـرًا، إذ نفذت أيضًانتشـارلية وم أكثر شمـوطنية أصبحت اليـوية الـوضح اآلن كيف أن الهـوسنو

لة، الطائفة الدينية).ية، احلموالتقليدية الضيقة (املدينة أو القر
قدة. وية الفلسطينية مع االنتماءات التقليدية املذكورضت الهوا، تعارًقبلها أيضات السبعينات وفي سنو

اًيات التقليدية عكـسـيتباط الهوا، ارً)، املشار اليه سابـق1976ب (يجي اجلامعات العرأثبت بحث خـر
هذا يعني أنية. وائيلي في تلك الهوا بالبعد االسرًديطرائيل، وب في اسرية العربالبعد الفلسطيني، في هو

هما أقل من غيرهم الى  األطر التقليدية، شعـروة، أي الذين تعزز انتماؤب التقليديني في تلك الفترالعر
ائيل. بكلماتلة اسـراطنون في دوهم بأنهم موا أكثر من غيـرشعروباالنتماء  الى الشعب الفلسطينـي، و

عي الفلسطينـي،ات السبعينات انتشـار الـوى: إن االنتماءات التقليدية الضفة قد أعاقـت فـي سـنـوأخر
اقع.ب الى تقبل األمر الودفعت العرو

افقهاا توًتالشى أيضية الفلسطينية، وض االنتماءات التقليدية مع الهوة، تالشى تعارات األخيرفي السنو
ا، أنًا، املشار اليه سابقً) أيض1988ب (يني العرلقد أثبت بحث الطالب الثانوائيلية، وية االسرمع الهو

ائيل،ب في اسرية الفلسطينية للعرتبط بالهويات التقليدية (احمللية، احلمائلية، الطائفية) لم تعد ترالهو
ية الفلسطينية التي كادت تقتصر في املاضي غير البعيد علىهكذا، فان الهوائيلية. ويتهم االسرال بهوو
ات، فقديني»، إذا صح استخدام مثل هذه التعبيريني» أو «التقدميني» أو «التحررب «العصرساط العرأو

ا.ًاملتدينني أيضب التقليديني وساط العرتنفذ الى أواجز القدمية، وبدأت في العقد األخير تخترق احلو
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ال التالي نفسه: هلطنية، يطرح السؤية الوالهويات التقليدية وض بني الهومن أجل تفسير اختفاء التعارو
ا، حمائلية.. إلخ)، أم أن كلًا أكثر تقليدية (تدينطنيني أصبحوطنية، أم أن الوأصبح التقليديون أكثر و

ال. لكن تالشي انسجاما، اإلجابة عن هذا السؤًه؟ من الصعب، طبعتقدم نحـويق اآلخر ويق تأثر بالفرفر
يتهم الفلسطينية،ة مع هوية األخيرض الهوار تعاراستمرب، وائيلية للعرية االسريات التقليدية مع الهوالهو

االء أكثر فلسطينية مما كانويدفعاننا الى االعتقاد أن التحول األكبر قد حدث بني التقليديني، إذ أصبح هو
أنه بدأ يتغلغل بني ة، حتىات األخيرطني الفلسطيني قد تعزز في السنوآ: أي أن الشعور الوًعليه سابق
املتدينني.ب التقليديني وفئات العر

ساططني الفلسطيني أواق التيار الوكة االسالمية، في العقد األخير، قد ساهم في اختريبدو أن ظهور احلر
ائيل»، لكنهم ينتمـونائيل «يعيشون في اسرب في اسركة أن العراملتدينني. فقد أكدت احلـرالتقليديني و

اسةفي دراالسالمية. وبية وا، باالضافة الى انتمائهم الى األمتني العرًهذا، طبعالى الشعب الفلسطيني. و
بية في اجلليل، تبني أن الشعور الفلسطيني لدىى العركة االسالمية في إحدى القريدي احلرميدانية عن مؤ

ا علىًدهم من السكان. فر على الشعور الفلسطيني لدى غيرًد قليالكة ال يقل عن، إن لم يزيدي هذه احلرمؤ
كة فييدي احلر٪ من مؤ53,9 أنت، ماذا كنت جتيب؟» أجـاب ْنَئلت مُسال «لو كنت خارج البالد وسؤ

ابا اجلويدين الذين أجابو٪ من غير املؤ44,5بي فلسطيني»، في مقابـل العينة: «فلسطيني» أو «عر
نفسه.

ø WOKOz«d"« ≠ WOMOD�K� W�uL

ينيالطالب الثانـو)، و1976ب (يجي اجلامعات الـعـريناهما  علـى خـرتشير نتائج البحثني اللـذيـن أجـر
)، الى1983ب البالغني (اطنني العرعينة من املو حانا علىاه ندمي روالبحث الذي أجر)، و1988ب (العر
اسط السبعينات حتىائيلية، منذ أويتهم االسراجع هوترائيل، وب في اسرية الفلسطينية لدى العرز الهوّتعز
ية «فلسطيـنـيـة -ائيل هـوأنه لم تتبلور بني الفلسـطـيـنـيـني فـي اسـر م. كما تشير هذه النـتـائـج الـىاليـو
ائيلية».ف نفسها بأنها «فلسطينية - اسرّ٪) تعر6٪ - 4ب (ا من العرًائيلية»! إذ أن نسبة قليلة جداسر

ب،اطنني العراها على املونة التي أجرحة، من خالل االستطالعات املقارى توصل سامي سمومن ناحية أخرو
عـدُائيل قد فشلت في إضعـاف الـبب في اسرية» لدى العـراها أن «فلسطنة الهـوة فحـوالى نتيجة مغايـر

يةائيلية غير الفلسطينية» و«الهوية االسرحة أن «الهوية. كذلك، فقد استنتج سموائيلي في تلك الهواالسر
يةفي املقابل، فان «الـهـو. و1985سنة  و1976اجعتا بني سـنـة ائيلية»، قد تـرالفلسطينية غـيـر االسـر

ا».ًا مثيرًدائيلية» قد «صعدت صعوالفلسطينية االسر
ائيلية - الفلسطينيـةية االسـرحة اليها في شأن «تصاعد الهـوإننا نتحفظ من النتيجة التي توصل سمـو

نعلل حتفظنا باملالحظات املنهجية التالية:ب. وة» بني العرة مثيربصور
جبه من الذينال مقفل طلب مبـوساطة سـؤحة، في األساس، بوية في استطالعات سمـولقد مت قياس الهـو
بي، فلسطيني -ائيلي، عربي - اسرائيلي، عرات التالية: اسريف أنفسهم بأحد اخليارشملهم البحث تعر

بعد جمع البياناتبي فلسطيني. وعرائيل، فلسطيني وبي فلسطيني) في  اسرائيلي، فلسطيني (أو عراسر
ائيلي غير فلسطيني، فلسطينـيئيسية هي: اسـرية الى ثالثة أمناط رات الهوحة تصنيف خيـارأعاد سمو

ين: األول تصنيفحة في خطأين كبيرقع سمـوفي هذا التصنيف وائيلي، وفلسطيني غير اسرائيلي، واسر
ائيليحة لنمط «اسريف سموهذا يعني أن تعرائيلي غير فلسطيني». وية «اسربي» مع منط هوخيار «عر
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بكلماتا. وًف نفسه فلسطينيّد له؛ فهو يشمل كل من ال يعرال حدوا، وًاسع جديف وغير فلسطيني» تعر
هذا بالتأكيـدائيلي»، وية هو «اسرض أن كل من هو «غير فلسطيني» فـي هـوحة يفترأبسط: كأن سمـو

يةائيل» مع منط الـهـواض غير مقبول. أما اخلطأ الثاني، فهو تصنيف خيـار «فـلـسـطـيـنـي فـي اسـرافتـر
ائيل» يشير فقط الـىائيل في خيار «فلسطيني في اسـرائيلي». إننا نعتقد أن ذكر اسـر«فلسطيني اسر

ائيل.لة اسرائيلية أو متاثل مع دوية اسرا الى هوًال يشير أبدا، وًافيا جغرًقعائيل مواعتبار اسر
ب الذي شملهم البحث في استطالعات ساميإذا حق لنا تصحيح األخطاء املنهجية أعاله، فإن نسبة العرو

٪ الى45,4 من ًائيلي غير فلسطيني»، تكون قد انخفضت (مثـالية «اسرالذين تالئمهم هـوحة، وسمو
ية «فلسطـيـنـيا نسبة الذين تـالئـمـهـم هـوًتكون قد انخفـضـت أيـض). و1980٪ في استـطـالع 34,9

اتد تيارجوتنعكس هذه التعددية بوائيل. وبية في اسرقت لدى اجلماهير العرّالتعددية السياسية قد تعم
ب فيميثل األعضاء العرفضه. وبني راقع وجهاتها بني قبول األمر الواوح توتنظيمات سياسية مختلفة، تترو

نيـةاب الصهيـوب في األحـزميثل األعضاء الـعـرفضه وبـني راقع ونية القابلني بـاألمـر الـواب الصهـيـواألحز
هناك تنظيماتافضني لـه. وكة االسالمية الراحلركة «أبناء البلـد» واقع، بينما متثل حرالقابلني باألمر الـو

اطيةاجلبهة الدميقربية، وساء اجملالس احمللية العرسط بني هذين االجتاهني، مثل: جلنة رؤى عديدة تتوأخر
ى، فاننا ال نتفق معبي. من ناحية أخراطي العرب الدميقراحلزالقائمة التقدمية للسالم، واة، واملساوللسالم و

يةفة اللغة العبـرأيه، مبعرلة» التي تنعكس، بحسـب رب يتجهون نحو «األسرحة القائل أن العـرأي سمور
ات: فهي الشرائيلية. إننا نشك في صدق هذه املؤسائل اإلعالم االسرالتأثر بالقيم وود واالختالط باليهوو

اضح أنمن الوا آخر ميكن تسميته «التأثر الثقافي». وًائيلية بل تقيس شيئية اسرتقيس، كما نعتقد، هو
ء قد يتأثر بثقافة معينة، من دون أن يشعر باالنتماء اليها أو الى أهلها.املر

أهم هذهة. وة األخيرلة» في الفترمبا متنع، عملية «األسرعية تعوق، ورضوامل مواضح أن هنالك عومن الو
افقهما يرنية ودية - صهيولة يهوائيل كدويف اسرتعرائيلي، واع الفلسطيني - االسرار الصرامل استمرالعو

ائيلد في اسرين اليهوة من املهاجرب. ان استيعاب أعداد كبيراطنني العرمي ضد املوة من متييز قوبالضرور
انيات السلطـاتتقليص مـيـزب من أماكن عمـلـهـم، وفصل عمال عـربيـة، واض عرة أرجب مصـادريستـو

ب فياطنني العرلة» بني املوامل لم  متنع تيار «األسريلة. صحيح ان هذه العوالقائمة طوبية؛ واحمللية العر
اقع السياسي اجلديدا الوحلة قد تقبلوب في تلك املرد ذلك الى أن العريعوائيل. ولني لقيام اسرالعقدين األو

عة عـنمقطوا بعضها عن بعض، وًقمفرمن دون قيادة، وضعيفة، وا أقلية محبطـة، وكما هو، ألنهم كانو
اتعلموا وحدوائيل؛ فتوب في اسرضع العرا وًة، اختلف متامحلة األخيرجي. في املرالعالم اخلاربي والعالم العر

ا معًماديا وًيا بتضامنون معنوأخذوالعالم، وأمتهم وا على شعبهم وانفتحوأصبحت لهم قيادة، وا وتنظموو
ضع اجلديديبدو أن هذا الوني. ودي - الصهيولة اليهوا على طابع الدوًضون علنيعترشعبهم الفلسطيني، و

لة».ضية خصبة لـ «الفلسطنة» ال لـ «األسريشكل أر
Í—UFO	 œuL1	
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...أنا هكذا

ْ ّقمحي أو ًأحيانا أبيض
ِّاحلر ّعز في ًعباءة ألبس

ْاملطر في ًعةّقبو
اسيحو في أقيم

ٍبلد في أحلمو
ٍ نغم في

ٍ شمس في
ْقمر ءضو في

...أنا هكذا

ّةنيكوٌ حالة
ٍ اسم ألف حتمل

اإلضافات  ّكل مع
االتاإلختز ّكل مع

ةّيهو ألف حتمل
ْقمور
ّةيهو أية أحمل الو

اضحةو غير معالم....فبطاقتي
ياليةسرٍ  حةلو في
!ًجداٌ  ّخاص أنا

!نشاز أنا

منه، مفروغ اقعو ّيإن
.فيه ٍ بغومر غير للبعض

آخر، ٍ بعض عند
البحث قيد الز ما

“UA*

ُنههُك ٍ ممفهو غير أو
...شيء ّكل أنا ًأحيانا

شيء ال أو
ّهابيإر ،ّكنعاني ي،ّصليب

إسمي...الداخل بعر
!الداخل إلى ٌأحد نييدعو الو

حيلة اليد في ليسو
ْاقعو ٌأمر أني غير

ْمن ًغمار / ْعن ًغمار
ْازاشمئزُ  حالة / ْاستنفار ُ حالة
ْ علبة في ٍ يختار ُ حالة
ُ يجول إنسان ُ حالة
بالستيك تكر بني
ْ آخر الى
...ينيافرشيزو إلىٍ  سةهلو بني

أبيض شتات انتمائي
كاملكان ٌ ائفز منيوز
كشتاتي يحضورو

ٌ صارخ ،ٌ فاضح
ْصامت ٌينحز ... ًأحياناو

للغاية ةُّرم تيقهو
يادةز هاّرسكو

ْفةّمعر غير كلماتي
بوصلة بدون ... لذاتي ذاتي مع أنا
.نشاز أنا...
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ْ احدو ٍ طنبو منأؤ
ْالنساء ّكل غير ٍ أةبامرو

ياسمني ضحو حضنها
ّىيتدل هاشعر
ملالكر فمشار عند
ْامليناء ابأبو حتى

عينان ...  عيناها
مسبي ٍ بلد في ٌ عني

اءالعذر بلد في عنيو
معطر جسدها

ّساحلي تقالبر بعبق
حمهار في حتمل أةامر

ْاحللم جديد
ْمعول يدها فيو

ٍ يتونز قصفةو
! ْقلمو ... ٍ تالل حبقو

.... الديأو

املهجر، في همأكبر
املهجر، في ثانيهم

ثالثهم املهجر في
خامسهمو ابعهمور
....سادسهمو

ْاحلمام ابأسر بني ُقّأحل أناو
الدار بني ما

الغمام ياورؤ
السفرو الالتجو أتعاطى

املكان في ُ مأحوو

.... هكذا

! نشاز أنا

ينالعناو اءور ألهث ال !!يا!!ّشخص
الصور، الو
السلطان بالط في ًّاجندي لست أناو
االت،اجلنر نياشني في الو

ّةعادي أحالمي
مستحيلة ٍ ضأر في
تتعدى ال الصحيفةو

ْانعنو من أكثر
ْخبر أي أو

ْناسو ٍ ناس عن
... يلبسون ... قصونير

.... يأكلون ...  يضيفون

.... يعبثون .... يقفزون

ْ.اندوز بدون

!!! أناو
ًشيئا أملك ال
اتالعمار الو ال ... الشارع أملك ال
بترول بئر أملك ال
ْميلبر حتى الو
ْ»«األطيان أملك ال
املكان في شيء أي أو
ابالتر الو الليل ال
ْجرّالش أو

األنهار الو َالنهار أملك ال
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ْالقمر أو
ًشيئا أملك ال

ِدمار ِ حلم في ٍبيت غير
ِ ِهمصباح سجن ليحطم يتقلب

ّةاملنفي ذاتي إلى فأسافر
َ مالنجوو َالشمس نكرُت ٍ ضأر في
ّةفضائي مساحات في

أحالمي تنكر
ء،الضو سطوح فوق ةاملنثور

البنفسجية هورالز أعناقو
أسافر،
اجلديدة ائعالشر أجمع
ٍ بعبثية ...

حقيبة، في بيتي أحملو
نيتنكر ارعالشو أن غمر
اخلمسينية َيحالرو ِ الناس َ عيونو

.... نفسي أجد

... احلاالت ّكل في ًمتهما

يء؟البر هو من اجلاني؟ هو من
ّ!يهم ال

! هامأو دمجر يفاتالتعر فكل
.... نفسي أجد

االنتهاكات أمام ًاحضور
األفقي» «العد منز في

ِ البحر ابةبو أمام
ًياعار ًاحضور

.... املكان يفز من

…d'UM�«  ≠ bO� Ã—u� 
œu�

الثالث العقد في ًجنينا يحملني
ِ األفق سماء نّأللو

«ليلكية» ٍ بطيور
شيء ّكل فأملك

احلب ّكل

ارّللجلن امتدادُ  حالة أنا
يقللحر امتداد حالة
مانز بدون ٍ مانلز امتداد حالة
... ْالتنقيح بعد إنسان من ٌ حالة أنا

.... ْنشاز أنـا  ، ْنشاز أنا ، ْنشاز أنا

! فخر بكلو
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بكت السمكة
سمكة قالت

الشبكة أتر
لدالو بيد

ةحر دعني
األبد حتى

فرحَأ
النهر أسماك مع

أسبح
البحر صخور بني
لدالو قال
أجملك ما
أمسكك لو
يكّبرُسأ
سأطعمكو

أجعل منك
سمكة أحلى

ضسط احلوو
مثل امللكة

dLUE�« bL1	

فبحرو قالت
تبكةمر

طنيو يبحر
طنيو ينهر

عني إبعد
تلمسني ال
جنيتخر إن

فستقتلني
طنيو طني،و طني،و طني،و
لدالو بكىو

السمكة مثل
الشبكة مىور
يصرخ مضىو

شدني؟ير من
ني؟يخبر من
طني؟و أين
طني؟و أين
طني؟و أين
طني؟و أين
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أبي؟ يا تأخذني أين إلى
...لديو يا يحالر جهة إلى

حيث السهل، من جانيخر هماو ...
لرصد ًّتال تنابربو دجنو أقام

القدمي عكا سور على الظالل
 ال.تخف البنه: ال أب يقول
التصق الرصاص! يرأز من تخف
على نعلوو سننجو لتنجو! اببالتر
حني جعنرو الشمال، في جبل
البعيد في أهلهم إلى داجلنو ديعو

بعدنا من البيت يسكن من و-
أبي؟ يا
كان مثلما حاله على  سيبقى-
لدي!و يا

يتحسس مثلما مفتاحه حتسس
له قال و.اطمأنو أعضاءه،

ك:الشو من ًسياجا انيعبر هماو
االجنليز صلب هنا !ّرذكَت ابني يا

ليلتني، ةصبار كشو على أباك
يا تكبر فسو ،ًأبدا فيعتر لمو

بنادقهم ثونير ملن يتروو ابني،
....احلديد فوق الدم ةسير

؟ًحيداو احلصان كتتر  ملاذا-
لدي،و يا البيت، نسيؤ  لكي-

b�√ —U�B�«

...سكانها غاب إذا تمتو تفالبيو

بعيد، من ، ابهاأبو األبدية تفتح
ذئاب يتعو الليل، ةلسيار

يقولو خائف، قمر على يارالبر
كجدك! ًياقو البنه: كن أب

ةاألخير السنديان تلة معي اصعدو
ياالنكشار قعو هنا :تذكر ابني، يا

معي فاصمد ب،احلر بغلة عن
دلنعو

أبي؟ يا  متى-
ابني! يا منييو بعد مبا ر.ًا غد-
يحالر ميضغ طائش غد كانو

.يلةالطو الشتاء ليالي في خلفهما

يبنون نون بن شعيهو دجنو كانو
هماو بيتهما، ةحجار من قلعتهم
ب قانا: هنادر على يلهثان

هنا م،يو ذات سيدنا مر
ًكالما قالو ،ًاخمر املاء جعل
تذكر ابني يا احلب، عن ًاكثير
صليبية ًقالعا تذكرو ً،غدا

بعد نيسان حشائش قضمتها
....داجلنو حيلر

                                      g�Ë—œ œuL1	
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قيفالتو امرألو ضةعر ميو كل ألني

ليسالبو ةيارلز ضةعر بيتيو

التنظيف»،«و للتفتيش،

ً،قاور يأشتر أن عاجز ألني

ألقى، ما كل سأحفر

ي،ارأسر كل أحفرو

نةيتوز على

ساحة في

؟؟....الدار

قسيمة كل قمر سأحفر

سلبت ضناأر من

دهاحدوو يتي،قر قعموو

نسفت التي أهليها تبيوو

اقتلعت التي يأشجارو

سحقت يةبر ةهيرز كلو

اتفننو الذين أسماءو

أتعاسيو أعصابي، كلو في

كلبشة كل نوعو

كفي على شدت

اسيحر سيهاتدوو

شتيمة كلو

أسير على صبت

السجون أسماءو

أحفر:و

أنساها لست قاسم كفر

أحفر:و

اهاذكر في شتشر ياسني دير

أحفر:و

املأساة قمة وصلنا قد

لكناهاو الكتنا

!وصلناها... ناّلكـو

أذكر لكي

أحفر ًقائما سأبقى

مأساتي فصول جميع

النكبة احلمر كلو

احلبة من

القبة إلى

نةيتوز على

ساحة في

...الدار!!!

                             œU�“ oO�uP1966
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لبالدي حبي شدة من
تأموو أفنى ال

..أجتدد لكن

أجتدد ًمادو
ةهرز ضيأر في دامت ما
ةصخر طنيو في دامت ما
سحابة األفق في  دامت ما
ابةتر ضاألر في دامت ما

أحياو سأعيش
يتسر يح،ر هبة في
هرالز أنفاس في
يالبر العشبو عترالز يجأرو

يسر تفهم ليلكة في
..أحياو سأعيش

..أجتدد

دقيقة كل .. صباح، كل
ٍ اعر ابةّشب في
ٍ أم تنهيدة في
شاعر بابةور
فيو الشمس، ءضو في
الساحر الغاب شةشوو

الصمت، في
جاءالهو العاصفة فيو
طائر جناح خفق فيو

..أحياو سأعيش

اآلباد أبد الى سأظل
األجداد طنو في أجتدد

œU�“ oO�uP ∫dF%
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ْترو خمسون يتون،الز على ملغنيك،
للمطر ًعبداو يح،للر كان ًاأسير مغنيكو
بالسهر ّىتسل مالنو عن تاب الذي مغنيكو

ْشرر شئت، كما د،الور طلعة سيسمي
سحر ميالد عينيك، في يتونالز غابة سيسمي

اعتاد، هكذا سيبكي،و
ْترو خمسني فوق نسيم ّمر إذا
ًيادمو ًحلنا خمسني يا آه

شجر؟وً ماجنو الدم كةبر تصار كيف
تيقيثار يا القاتل هو مات الذي

!انتصر مغنيكو

يتناقر يا اباألبو إفتحي
هجيتو ًحاجر خمسني دعيو بعاألر ياحللر إفتحيها

..قاسم كفر

البنفسج هارأزو بالقمح، حتلم يةقر
احلمائم اسبأعرو 

.............

احدةو دفعة همأحصدو
همأحصدو

..........

... همحصدو ........

...............

احلقول صدر على القمح سنبلة يا آه
يقول: مغنيكو

ةالشجر سر فأعر ليتني
امليتة الكلمات كل أدفن ليتني
ةاملقبر صمت ةقو لي ليت

ترو خمسني للعار! يا ف،تعز ًيدا يا
يخيتار باملنجل أكتب ليتني
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حياتي، بالفأسو 
ةالقبر جناحو

.................

قاسم كفر
ألغني ألحيا، تاملو من عدت إنني

هجتو جرح من تيصو أستعر فدعيني
سجعو قلبـي في يزرع الذي احلقد على أعينينيو

ميساو ال جرح بمندو إنني
حيجر على أمشي أن اجلالد بةضر متنيّعل
..أمشيو

..أمشي ثم

!مأقاوو

œuL1	                                             g�Ë—œ
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قف تدهور األحداث هناكلة لو، في محاو1997عان في منتصف العام ية طراتي الى قريارلت زلقد حتو
اسة امليدانية، على األقل في عملية تسجيل االنطباعاتاب الطائفي، الى ما يشبه الدرإلى نوع من االحتر
اءاقع طائفـي ورد وجوا وًا قاطـعًما لفت انتباهي هو نفي األغلبية في تلك البـلـدة نـفـيبشكل منهجـي. و

األحداث، أو أن هنالك أي نوع من الطائفية يحكم العالقات بني الناس، في حني تصر أقلية من املتحدثني
د إجماع عـلـى أنلكن باجململ يـسـوى جتاههـم. وفات العائـالت األخـرد دافع طائفي فـي تـصـرجوعلـى و

ات السنني،ة عالقات جيدة وصداقات شخصية منذ عشرت فجأة معكرأنها ظهرالطائفية لم تكن قائمة، و
ياتها.اءها أو التأثير في مجرثة طبيعية ال يستطيع أحد القيام بشيء إزكأنها كار

ا تبحث عن طائفيني.ًلكن عبثف أنه طائفي. هنالك طائفية، وما من أحد يعتر
اع بني طائفتني، مبعنى أن عملية االنتقـامائف مختلفة إلى نـزاد ينتمون الى طواع بني أفـرلقد حتول نز

مة األصلـيـةاد من الطائفتني دون أن تكون لهـم عـالقـة تـذكـر بـاخلـصـواالنتقام املضاد امـتـدت الـى أفـرو
اد املتخاصمنيية، أن تقتصر هذه العمليات على عائالت األفركان «الطبيعي»، بنظر سكان القرأحداثها. وو

ال يستطيـع أنائف واع بني طوي بنزف القضاء العشائـرال يعترف اجلاهات وال تعترإلى أن يتم الصلـح. و
اًلذلك أيـضاملمتدة. وة وقية هي العائالت الصغيرحدات حقوقية قائمة علـى واته احلقويتعامل معه، فأدو

اًيه منذ البداية عشائرإنهاؤاع بني العائلتني وها على أنه لو مت حصر النزكباريجمع «عقالء» هذه البلدة و
ائف.ملا امتد ليشمل الطو

افإلى عدم االعتربي، وتباط العائلي في اجملتمع العرعمق االرهذه التأكيدات تشير إلى «طبيعة» و
ائمهـمجربات في جناياتهم وضوع العقوم القضاء اجلنائي املدني موَّظنُقية مستقلـة يحدات حقواد كوباألفر

اع «فجأة» ليشمل االنتماءات الطائفية.لكنها ال تشرح سبب امتداد النزاتهم، وجتاوزو
اًائيل اقتصاديبي في اسـردنة اإلنسان العرية عملية فـرائيلية القسـرت عملية التحديث االسـرلقد أجنز

ائيـلب في اسرفي احلقيقة فإن الـعـرحدات إنتاجيـة. وية العائلية املمتـدة كـويض االنتماءات العضـوبتقـو
عالقات العملقضايا امللكيـة واعاتهم االقتصاديـة ويحتكمون إلى القضاء املدني في كل ما يتعلق بـنـز

ية. فمااعات الدمواضح في النزا عن متثيل ذاته بشكل وًال احلق العام قاصرلكن ما زغير ذلك. ود والعقوو
قدد. وية التي ينتمي إليها الفـرسفك الدم ملتصقني باجلماعة العضـوضوع االعتداء على اجلسد وال موز

ض ذاته، ذلك ألنهائيلي لم يتمكن بعد من فرلكن احلق العام االسرقد تضيق. وتتسع، ومتتد هذه اجلماعة و
ةائيل في بلورتتغلب على انتماءاته احمللية. لقد فشـلـت اسـرد وال ينطق باسم جماعة ينتمي اليهـا الـفـر

سيادته. قد ينظم حكماطنني ينظم عالقاتها الداخلية حكم القانـون ولفة من مجموع املوجماعة مدنية مؤ
بي في هذه احلالة له كمااطن العرينصاع املودي، ويهوبـي وبة في حالة عالقة جنائية بني عرالقانون العقو

ىبية أخرحده عالقاتها مع أبناء عائلة عرفض أن ينظم القانون ولكن نفس العائلة ترتنصاع له عائلته. و
تصر العائلة فيى. ود ينتمي الى العائلة األخرادها من قبل فرتكاب اجلناية نفسها بحق أحد أفرفي حالة ار

ي للعالقة مع العائلة «اخلصم» إضافة الى أخذ القانونتلك احلالة على أن يتم نوع من التنظيم العشائر
ياته.املدني مجر
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ية البنى العائلية، كما تعايشت معـهـااربي مع هذه احلالة من استمرمي العرقد تعايش االنتماء القـوو
ائيلية، بل شجعتها.سسة االسراملؤ

بياطن العرة على املوسيط للسيطرى احمللي كوائيلية هذا االنتماء على املستـوسسة االسردعمت املؤو
جهاء إلى نوع من األوصياء على أبناء حمائلهملت الوقد حواطن كامل احلقوق. ولكي ال يتحول إلى مو

ًف منها بدالسطون لدى السلطة للحصول على معرويتونهم على «االعتدال السياسي» من ناحية، ويحثو
مة لهذا النوعبية مالزي يعتبر العقلية العرافق ذلك كله تنظير عنصرى، وراد، من ناحية أخرمن حقوق األفر

اطية احلديثة.اطنة الدميقرافقة مع املوغير متومن التنظيم االجتماعي و
 بتجنيد أبناءًائف، ابتداءعة من الطوائيل كمجموب في اسرائيلية مع العركما  تعاملت السلطة االسر

ائفاقع طوا «أبناء أقليات» هي في الـوًب جميع باعتبار العرًانتهاءبتهم، وإنكار عـروية والطائفة الدرز
دينية، أو ملل عثمانية.

دمع التمرعة االنتماء االجتماعي العائلي وضوطنية، بشكل عام، مع موكة الوافد احلرقد تعايشت روو
ا فيطوانخرجهاء العائلة، وا على ودوا ما مترًطنية، الذين غالباب الودي عليها في حالة أعضاء األحزالفر
طنيةكة الولكن احلرى احمللي. وا على املستوًما خصوًى قد تعتبر أحياناب تضم أبناء من عائالت أخرأحز

سياسية على البنى العائلية ألنها تبقى انتماءات محليـة ال تـهـددا اجتماعيـة وًببشكل عام لم تشن حـر
ال تتنافس معه. أما االنتماءات الطائفية فال يعني التعصب لهاي وى القطرمي على املستواالنتماء القو

يها القطرانتشارا، فاالنتماءات الطائفية ليست محلـيـة وًيطنية قطـرحدة الوأو تسييسها إال تفتيت الـو
مي.يعني التنافس مع االنتماء القو

طني في السبعينات املسيحي من املسلما في عهد املد الوا  يتباهى الناس في أنهم لم مييزوًلذلك أيض
مية يتم حصر االنتماء الـطـائـفـي فـيية القوالتشديد علـى الـهـوطني وحلة املـد الـوفهم. ففي مـربني معـار

امث يحظى باحتـرإرطالق واج وال الشخصية مـن زوفي تنظيم لـألحـوس، وطقوشعائـر ومناسبات دينيـة و
قداج اخملتلط إال فيما ندر. وام عدم اإلقدام على الزويندرج ضمن هذا االحترائف. ومتبادل من كافة الطو

الذين لم تتجـاوزاء، ويني على حد سـواليسـارطنيني ود الطائفية ذاته علـى الـوام للحـدوض هذا االحتـرفر
د االجتماعية.سط مع هذه احلدوطنيتهم احللول الويتهم وويسار
ة نفسها التي فقدت فيهـاطني شامل في الفتـرافقت غياب مشـروع ومية التي رية القـومة الهومع أزو

ة نفسها التي فقدتفي الفترية جاذبيتها، ويرجية تبرلومية كأيديوة القوبية التي تبنت الفكراألنظمة العر
اةازمبولها الى سلطة حكم ذاتي، وان للتضامن، بعد حتوقعها كعنوطني الفلسطيني موكة التحرر الوفيها حر

احلياة السياسية فيلة االقتصاد وائيل مع لبرب في اسرسع هامش احلقوق املدنية التي يحظى بها العرتو
اجعـتت فجأة انتماءات طائفية كانت قد تـرقت بـرزى املعيشة، في نفس هذا الـوتفاع مستـوارائيل واسر
كفلسطينيني.ب واد لذاتهم كعريف األفريلة أمام تعرة طولفتر
املـدنى وبخاصة فـي الـقـرات انتماء طائـفـيـة، وجتلى ذلك في حتول االحتفـال بـاألعـيـاد إلـى تـظـاهـرو

ىائمها االنتخابية على املستوقواب السياسية وائف في األحزدياد احلديث عن متثيل الطوفي ازاخملتلطة، و
اد بانتماءاتهم الطائفية مبصطلحات مـثـل «جـمـاعـتـنـا»ة األفرمجاهـرملاني، وى البـرعلى املستـواحمللـي و
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لكن أخطر ما في هذا التطور هوى. وهم» كطائفة أخرو«جماعتهم»، أي مبصطلحات «نحن» كطائفة «و
ائيلي.ي إسرائيلي، درزائيلي، مسلم إسرائلية: مسيحي إسراطنة االسرة باملوبطه مباشرر

ذلك ألننا ال نشكل أمـة مـنبي بجماعة انتماء تعاضـديـة واطن العرد املوائيلية ال تـزواطنة االسـرفاملو
ائيلية لها ألنها اسرًائيلية بديالية االسرمية ال تشكل الهوية القوانحسار الهوحلة ضعف وفي مراطنني. واملو
اطنة الى جماعات مدنية تفتـحاطنني حتول املـولة موائيل إلى دولم تتحول اسرقت ذاتـه. ودية في الويهوو

ا فيًاغ قائملذلك يبقى الفرمي. وى القوى مدني، إن لم يكن على املستومجال االنتماء اليها على مستو
بي لماطن العرلكن املوى احمللي، ومان بهذا الدور على املستوالعائلة املمتدة تقوضوع االنتماء. العائلة ومو

ء كبير مـنية، فكذلك جـزكما أن مكان عمله خارج الـقـريته. وما يعمل فـي قـرّهو قلا وًا محلـيًيعد كائـن
ى السياسي.ي تعاضدي على املستوهو يبحث بالتأكيد عن انتماء قطراالقتصادية. وعالقاته االجتماعية و

مي، بل تتتم على حسابه، قد يطرح االنتماءهة التي ال تتعايش مع الالنتماء القولة املشوضمن األسرو
تدلا. وًطنيمة اخلطر الطائفي وا، تبرز ا حلاجة إلى مقاوًلذلك، أيضمي. والطائفي ذاته كبديل لالنتماء القو

لها الـىا في بالد الشام، على أنه من الصعب التعامل مع الطائفية بـعـد حتـوًخصوصبية، وبة العـرالتجر
غيرا الطائفيني وًت ديناميتها الداخلية التي تفرز طائفـيرّت تطوأنها إذا انفجرة سياسية شاملـة، وظاهر

ض لعبةبالتالي يجبرون على خوالطائفيني من أبناء اجملتمع، ألن التعامل معهم يتم على أسس طائفية، و
اجلسديالعنف الكالمـي والتعميمـات واء املسبقـة وة اآلرا في دائرًا متامطوغبون فيها، إلى أن ينـخـرال ير

العنف املضاد.و
ة عليـهال ميكن السيطـرا وًمستـدميا وًياع الطائفي إذا نشأ يكون قـطـراع العائلي فإن الصـرا للصـرًخالف
تها.محاصراعات العائلية وات االجتماعية التقليدية املهيأة للتعامل مع النزباألدو
اًدع قاصدأقول الرئه. ودع قبل نشوالرقاية ويقة للتعامل مع خطر الطائفية هو الولذلك فإن أفضل طر و

اًبلو كان أسلوه على عدم اإلفصاح عنها، وإجبارائه الطائفية وة بآرا من اجملاهرًد اجتماعيذلك. فمنع الفر
على اخلجلفض الطائفية وا على رًا اجتماعيًض إجماعا ألنه يفترًياطي»، يبقى مع ذلك ضرور«غير دميقر

د.ف ايجابي حتى لو كان دون قناعة من الفرف هو خوهذا اخلواحة. وة بها صرف من اجملاهرمنها، أو اخلو
بني الطائفية. فالتعصب الطائفـي الأي وية التعبير عن الـرحراطية وليس هنالك أية عالقة بني الدميقـر

االنتماءاتاء املناهضة للطائفية وإمنا يعمل كنقيض لها ألنه يقمع اآلراطية، واء الدميقرطر ضمن تعددية اآلريؤ
ى.ائف األخرى العالقة مع الطوألنه يناقض التسامح على مستوبية ضمن الطائفة نفسها، واحلز

د الطائفي غير متدين،التدين. فمن املمكن أن يكون الفرية بني الطائفية وجد عالقة ضروركما أنه ال تو
لذلك ال عالقة لقمع الطائفـيـةا للطائفيـة. وًكما أنه من املمكن أن يكون املتدين غير طائفي، بل مـعـادي

دعها بقمع الدين.ور
سة االجتماعيةنقول متخيلة ألنها ليست حقيقية في املمارية متخيلة. والطائفية تعصب جلماعة عضو

ها.يرية التي مت تذرا في احلداثة كبديل عن اجلماعة العضوًجيلوتسمن أيديو- االقتصادية، بل هي تنمو و
ا معينة مـنًية من نوع معني. صحيـح أن أمنـاطا لقيم دينية، بل لعالقـات دنـيـوًليست الطائفية تـعـصـبو

مية - ألمة بديلة للقوًم على اعتبار االنتماء الدينيي انتماءلية الدينية تغذي الطائفية  ألنها تقـواألصو
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مية التي جتتمعسون التدين كنوع من االنتماء ألمة عاملية بديلة للقولكن املتدينني، بشكل عام، ال ميارو
طنية.حات الوالطموالثقافة وابط اللغة وفيها رو

مي باجتاه التاخي بنياء العامة في حالة املد القوجال الدين لألجولفة من رسسة الدينية املؤتنصاع املؤو
فيجال الدين املباشر يبقى الطائفة الدينية. وتأثير رلكن مجال عمل وطنية، وحدة الواألديان في إطار الو

الءالتأكيد على الوذهم وية نفـوعي الطائفي تسنح الفرصة لتقـوانتشار الومي وعي القوحالة انحسار الـو
بطنيني غير الطائفيني قناعة، فإن املطلوجال الدين الود استثناءات من رجوغم ولذلك، وراملباشر لهم. و

بة الطائفيةاتيجية محارلكن ال ميكن أن تبنى استرفض الطائفية، وَِرا بًة علنسسة الدينية هو اجملاهرمن املؤ
ائف.جال الدين على أساس متثيلهم لطوعلى التفاهم بني ر

يةعلى عضـوي للجماعة ومية هي االنتماء القطـربة الطائفية على اعتبار الـقـواتيجية محـارم استرتقو
ائف، ألناتيجية االنطالق من الطائفة إلى التآخي بني الطوفض هذه االسترلذلك ترة فيها، ود املباشرالفر

حدات اجتماعية -ينتجها كوضها واب بينها ما دام يفرا، إلى احترًائف قد يتحول، أيضالتآخي بني الطو
ية.سياسية قطر

اع الطائفيما دام النزضوع»، وى السياسية احملافظة من مكافحة الطائفية ألنها «تثير املوتخاف القوو
ها، إذ أنها بعد أناحلقيقة أن مكافحة الطائفية ال تنطلق من انتشارته. وغير قائم فمن األفضل عدم إثار

ائف يبقي على الطائفية قائمة، بل تنطلق منتنتشر يصبح من غير املمكن مكافحتها إال بتصالح بني الطو
ك الطائفيالسلودع اخلطاب الطائفي وة رمن ضرورلها إلى آفة اجتماعية، وقاية منها قبل حتوة الوضرور

ه.قبل انتشار
التنشئةبية السياسية ودع في مجال الترحيد القادر على هذا الراخلطاب السياسي الوحيد واالنتماء الوو

الطائفة،ظائف اجتماعية محددة للعائلـة ومي الذي يتعايش مـع واخلطاب القواالجتماعية هو االنتمـاء و
الءات سياسية.لكنه ال يتعايش معها كانتماءات ووو

دي لها،االنتماء الفرقاية يكمن التحدي، على املدى البعيد، في عملية بناء األمة والودع وفيما عدا الر
مية للشباب الباحث عن معنى.بية القوفي الترمية، وية القوة الهوفي عملية بلورو

الد في  اجملتمع املعاصر، ومية ال الطائفية هي اجلماعة املتخيلة احلديثة التي ينتمي إليـهـا الـفـرالقو
جيا مطلقة تضع لالنتـمـاءلومية كأيديـوفينية كأيديوجليا. فالقـوية الشـومية أو العنصـرعالقة لهذا بالقـو

ا «لشخصية» أو «عقلية» الشعب مقابلًضا مفترًجتعل منه محددقي قيمة عليا على سلم قيمها، والعر
غملية الدينيـة رية تشبه إلى حد بعيد األصوة أسطورتقع بذلك ضحية التعصب لفكـرى، وب األخرالشعو

علمانيتها.
التحرر فهيد للسيادة وكطموح للشعب الذي ينتمي إليه الفرلغة وة وحضارمية كانتماء لثقافة وأما القو

بني القيم اإلنسانيةمية وض بني هذا النوع من القوال تعاراجها ضمن سلم قيم إنسانية. وقيمة باإلمكان إدر
سعادته .ير اإلنسان وحتراة ونية مثل املساوالكو

…—UA� w	e�

ائيل»ب في اسر«العر
بيةحدة العراسات الوكز در مر
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ة.اإلثاراما وضها أمامكم بعض عناصر الدرقد تفتقر القضية التي سأعر
في أكثر منسها في أكثر من مكان وتوزع بؤا بل حالة، حالة تعيد إنتاج نفسها، وًض أمامكم حدثلن أعر

يهتغرتابة تهدد استثنائيتها ملن يعيش فيها، وجة أن هذه الرتابتها، لدراظبة في رموة ومان، حالة مستمرز
شروقياح وب الرهبواج البحر وا بأن يتعامل معها كحالة طبيعية عادية كما يتعامل الناس مع أموًأحيان

س القزح.قوالشمس و
ليسير، وجل الشرسم مالمح الرليس من السهل رف على «أبطال» هذه احلالة، ولة التعرليس من السهو

ميةات اجلرليس من السهل العثور عـلـى أدوم» و«شخص» الضحيـة، وية «اجملرمن السهل تشخيص هـو
لذلك فهي ليست في أي مكان.نها وض بلواألراء وة في كل مكان، تصبغ الهوفهي متناثر
قها امللغاة، إمنـالى «للضحية» في هذه احلالة ليس أن تدافع عن نفسها، أو أن تطالب بـحـقـواملهمة األو

تار: هي تلك التي فـقـدتالضحية الكالسيكية - كما يـقـول لـيـوهدفها األول أن تثبت أنها ضـحـيـة. و
ات كي تثبت أنها ضحية.األدو

ب النعيم - مشهد إنسانيعر
اًغميق تدلك، رانب الطرة على جوة بكثرات الطرق املتناثرب النعيم تخدعك، إشاردية إلى عريق املؤالطر

طنتان لم يبلغ عمر كلى «اشحار» مستواألخرفليم» ولى «يوديتني، األوطنتني يهود مستوجوعنك، عن و
اض متطنتان أقيمتا على أرى بعض املئات. مستوال يبلغ تعداد سكانهما سواحدة منهما أصابع اليدين وو

ب النعيم، فهي غير قائمة فيية عرد قرجوة تدلك عن ود ألية إشارجوب، ال وتها من أصحابها العرمصادر
أن تعكسه كما هو، أما في هذهائط شكل املكان على الورق وت العادة أن متثل اخلرقد جر، وًائط أصالاخلر

طةطة، بدل أن تصور اخلـارعلى املكان أن يتالءم مع اخلـارائط أن يغير املكان، واحلالة فيحاول ورق اخلـر
هاطة كمقدمة حملوها من اخلاري محواقع، يجر للوًطة متثيالب النعيم» في اخلارسم «عربدل أن تراملكان، و

اقع.في الو
ب النعيم»د «عرجوائيل ال تستطيع أن تلغي ولة اسرات على الطرق فما دامت دوكذلك األمر مع اإلشارو

افيـاتعلن غيابها عن جـغـرقات وين على الطـرة املسافـرد، فعلى األقل حتاول إلغاءها مـن ذاكـرجـومن الو
البالد.

طنة «اشحار»يق الى اليمني مستوطنة «اشحار»، الطـريق املعبدة اجلميلة الى مداخل مستـوتأخذك الطر
ابيب النعيم، فجأة ينتهي الشارع املعبد ليستعاض عنه بشارع تريق الى اليسار فتأخذك الى عرأما الطرو

ليسب اخليل وكوف رب النعيم، على ظرولك الى عرحتى وصوعلى جسمك أن يعتاد منذ اآلن وي، وصخر
احدة، تفصلة وء أن ينتهي فيها من تدخني سيجاردة فقط، بالكاد تكفي املرة، دقائق معدوب السياركور

ب النعيم، إال أنهما عاملان مختلفان،يبعدان عن بعضهما مئات السنني.مدخل «اشحار» عن عر

o�—“ nz«— w	U;«
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بيثو ددتَفش ة،النافر اءاخلضـر قيعرو نبض سمعتو يـدي، بأصابع قبتير حتسسـت ا،فاتر جلدي الز ال
.فةالغر فضاء في جهيو فعتور عيني أغمضتو يصدر على

يلتصق بالثو كتفي، على ببالثو ذقني حفحفتو جهي،و أحنيت كبتي،ر على القماش بثقل أشعر عدتو
عنقها متد النهر، ضفة عند تتمهل بيضاء ةأصبحت مهر غبت، فغبت، ائحة،ر شممت فجأةو ي،ظهر على
اجلبالو احلشائـشو األشجار جذوع بني يلتـف النهر تتأمـل الصافية، السمـاء أسهار يالمس الفضـاء، في

لغناء تنصت املياه، صفحة على بها حتطو بيضـاء غيمة فتحملها عنقها تهز ديـان،الوو تالبيوو البعيدة
ها،سر فـي ةاملهر تقولو ان،األلو ةالكثيـر اشاتالفـر قصر تشاهدو البعيـدة،و ةاجملاور كالبر فـي الضفادع

.القمر جهوو الشمس أشعةو يارالبر هذه متلـك اشةفر تكون أن تالختار ة،مهر لدتو لم لو أنها

دنيا  شاهدت.الثلج فيها يسقط مناطق إلى حلةر من اجعةر كانت .النبع من بتشر ةاملهر كانت م،يو فيو
كأطفال تالبيو بدت و.اجلبال قمم على تفعتر شموع إلى فيها األشجار استحالت اهية،ز ناصعة، جديدة،
.اءحمر قبعاتو بيضاء اء،الفر من معاطف يلبسون

سمعـتو لذيذة، امليـاه أن تفكـر كانتو ب،تشـر هيو ةاملهـر أجفان علـى عالقة الـتز ال الصور هذه كانـت
شمت فسهتر لمو جتفل لم ملاذا يتدر ال هي و.جـالر ةاملهر شاهدت عينها ف بطر.منهـا تدنو ةحذر اتخطو

يضعو ب،يقترو منها بيقتر جلالر ةاملهر كتترو القلب في تاستقرو جسمها إلى ائحةالر بتفتسر جل،الر
.املدينة إلى معه يصطحبهاو اعه،بذر املديد الشامخ عنقها يلفو يدغدغها جسمها، على يده

يصـدر فدلكـت ة،املهر ةصـور اختفـت السقـف علىو السقـف، إلى  ًداممـدو جهيو كـان عينـي فتحـت حني
علـى ففتشـت النظـر، يبهـر البياض شديـد السقـفو أذني فـي جلدي نةسخـو جتمعـتو العشـر، بأصابعـي

احليطان على الستة الشبابيك افيبحو تشبثو انحدر ي،نظر انحدرو خفيفة، عتمة تتجمع حيث انبه،جو
يلة،طو ضيقة ةمر ألول الشبابيك أشاهد أناو مفاصلي، إلى بطيء عبر دةبرو بتتسرو تنفست، .الثالثة

فتاندر اخلارج من فيها تتعلق .جاجز بال عديدة، مستطيالت شكل علـى حديد بقضبان دةمسدو يلة،طو
ضاألرو ض،االر الى انتنحدرو يتفتت، باهـتو أخضر بلون نتانمدهـوو صدئة اغيببر مثبتتـان خشب من

ةمستدير لةطاو تستقر داألجر الفاحت البني البالط علىو القعر إلى داخلها إلى الشبابيك افيحو عن تهبط
ضاألر على حفيز يلالطو املقعد لي ظهرو جل،أر بال عليه مأتكو الذي سيالكر على من لي تظهر ة،كبير
تبدو ة،املهر مع كان الذي جلالر نفس .فةالغر في معي جلالر اكتشفت العلو نفس على متاماو القعر، في

ابالتر في ةحفر فةالغر أصبحت جلالر جدتو عندماو ض،األر حتت صقعا مظلما ادهليز السقف من فةالغر
. غبت.ىأخر ةمر غبت و.البيـت صاحب جلالرو ةفأر أناو ذاناجلر تسكنها عمق بال

أحمر، أنفهـا .برو بال خور جسدهـا دبقة، يلـة،هز بقليـل، الصرصـور حجم من أكبـر ةصغير ةأصبحت فـأر
عن هأبو ثهوور أبيه عن ثهور الذي القدمي جلالر مقعد ةالفأر تسكن باهت، أصفر نهمالو تانمتحجر عيناها
بقايا تأكل لةالطـاو إلى تتسلل قها،ميز فاخلـوو تتسلل،و املصباح جـلالر يطفئ عندما هـاكرو كتتر جده،
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.مهنو في كحتر كلما يخنقها يكاد جل،الر عليها يشد إبطـه، حتت تنامو تهقهو تفل متتص جل،الر غذاء

من بقطعة هايحشو سدبوو شنكل فيها اخلشب من بعلبة يأتي نهار، كل مصيدة، جلالر ِدُعي النهار فيو
انة،اخلز فجو املقعد. إلى إلى لة،الطاو حتت إلى الباب، خلف من املصيدة ينقلو بالسمن، سةمغمو اخلبز
.إبطه يخلع أن عليه منها ليتخلص أنه فقط جلالر يعلم كان لـو ةالفأر تفكر و.البيت في مكان كل إلى

يلحقها جلالرو جل،الر أنفو األثاث علىو اءالهو في تنط اجلسم شفافة ةفأر نفسي أتخيل أناو ضحكت،
ًاساخر ثمً متعجباً عابسا  ّإلي نظرو اجمللة عن أنفه جي،زو جل،الر فعفر ضحكت .ليقتلها عنها اًباحث يدور

أيته ر.إليـه ت نظر.أضحك أعد  لم.مجلته اقأور في أنفه غطس ثم أة»امـر هذه كيلر، يستني«كر دد:ور
نصفها إلى متتلئ مياه قنينةو السجاير منافض بني لةالطاو حافة على قدميه كزيرو  املقعد على هظهر يسند

األبيضو باألخضر مقلم املناشف قماش من حمـام ببثو يلتف .صامت ستورانزتر جهازو غةفار جاجاتوز
البطن، من أبعد تغمقو دتعو ثم بطنه حلم من ةسمر أكثر هصدر ةبشر تبدو اخلصر، إلى هصدر عن مفتوح

يصبغـن غانياتو سكـر ةسهر في معـه، التقى آخر إنسـان أسر كأنه اجلسد بقيـة عن انافر أسـهر لي بداو
في املشجـب عن أسيهمـار التنـاو املكـان، انيغادر همـاو الصبـح طلع عندمـاو   فاقـع أشقر بلـون هنشعـر

. انالعنو الو بعضهما أسماء فانيعر ال همـاو اآلخر أسر أحدهما أخذ بالغلطو املدخل،

.بلمحة جهالو تقاطيع اكتشفتو املستعار أسهر جي،زو جل،الر كفحر ةالفكر لهذه ضحكتو عدت

صادفت أني تتذكرو .مجلته اقأور في جيزو يضيع عاد عندما ّمأتبس أعد لمو .تصو أي جهالو حدثُي لم
عيني أغمضت  .اءالور إلى جوعالر في بةصعو جدتفيه. وو تغيـر ماذا أين؟ متى؟ جه،الو هذا قبل من
األيام، كهـذه الصيف، بداية في ات كنـاسنو سبع قبل ما إلى وصلـت يال،طوً مظلماً نفقا أختـرق كأننيو

قفوو منـي هو دناو هو»، الصديقة: «أنـه أذن في همسـت إليه تطلعـت عندما صديقـه، عند به التقيـت
في كنت أنني له قلتو قبل، من يصادفني لم ملاذاو سألنيو هنا، من أنني تهأخبرو أنا، بالد أي من سألنيو

اجعةر أننـيو الدتي،و مع الصيف لتمضية جئـت أننيو الباليه، قصر أتعلم اصمهـا،عو في أتنقل باأورو
املظلمة سالرؤوو ابالترو شمسنـا عن يبالغر الفـن هذا تاختر ملاذا استفهمنـي تهصو تعكـرو هناك، إلى

.داءالسوو عندنا

كانت األيام، أحد عصر في بيدها أمها أمسكتها ها،عمر من اخلامسة في طفلة عن يلةطو قصة له حكيتو
ميدالقر مـن بيت باب على أمها بها متهلـتو شبابيكها، تغلـق تالبيوو دة،بار قاتالطرو باهتـة، الشمس
يلةالطو النحيلة يده مدو البياض الشديد اجملعد جههبو عجوز جلر أطلو الباب فتحو س،اجلر نتور عتيق،

مقعد على أجلسهاو أمهـا، مع أمامه مشتو مشى،و هاشعر في أصابعه غـرز ثم أمها، وصافح األصابع
نهاجفو مـن تسقط عينيها، تغلق يةاوز في األمو البيانو، علـى فالعز في لها سدر أول بدأو هو، جلسو

.هاصدر على ةكثير دموع

بني حديو فتهامبعر أتباهى يبةغر مسلية كلعبة ينيتستهو البداية في كانت البيانو سدرو أن له حكيتو
البعيدة، ببالدها حتلـم سنة، ثالثني الديو مع عاشت أجنبيـة أمي أن له حكيتو .الصغـار األصحاب كل
بيدي، أمي أمسكتنـي ىأخر ةمرو .أنا َّيِف عتهافزر معه أحالمها ماتت الـديو مات عندماو .إليها حتنو
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.قصبالر لي سدر أول بدأو لغتها تتكلـم أةإلمر صغير بيت إلى أخذتنيو

.هناك لتبقيني البيت أثاث باعت كيفو باأورو إلى سلنيلتر هاأساورو امتهاخو أمي باعت كيف له حكيت

هاشعر َّابيض كيف ثم ما،رو إلى تأخذنيو يسبار في نيلتزور الديو يةقر في ضاألر قطعة هنتر كيفو
في نامجببر كأشتر أن ينتظر كيفو قصالر في عتبر كيفو .َُّديسـوو يطول يشعر بدا كيفو تبتسم هيو
.يأتي الذي يفاخلر يف،اخلر هذا يس،بار في ابرُأ

تبيـرو ارعشو في بي يتجول الصديقة، بيت جـاتدر لنيينز بيدي، ميسكنيً أيضا هو كـان فمه، يفتح لم
.ةشجر جذع عند  يجلسنيً.مقفال يظل الباب س،جر على يضغط ال .حديقة فيه بيت إلى يصحبني ة،املقفر

.فمه يفتح الو

تسيلو حترق التي الشمس إلى ض،األر هذه إلى أحن هنا الدتيكو هناك كنت أني كيف له، حكيت عندما
األساورو البطن هز قصر إلىو احلالكة الليالي في تشتعل التي مالنجو إلىو ينةاحلز األغاني إلىو العرق،
أختنق، سه،أمار لـن إن قص،الر هذا قص،الـر بدون التنفس مـن أمتكن لن أننـيو احلفاة، الناسو الفضيـة

.هناك يبةغر هنا يبةغر إننيو

ة،الشجر جذع من تفجر نبعا أن فحسبت أذني في تنفسه صب إليه، بنيقر ي،خصر  شد.فمه يفتح لمً أيضا
لفو التصـق، بي، التصـقو األغصان، من تتدلـى ماجنو أيـتور ه،صدر في احتميـتو جهيو علـى تدفقو

فيو جسمي على  ذاذالر يتساقط يةعار يةبر في أسير أنني فأجبته سعيدة كنت إن سألنيو ليحو اعيهذر
حان السكـر قصـب من دعو إننـي لي قال أزرق،و أحمـرً ءاضو سـلترو ءبهدو تشتـعـل أخشاب مكـان كل

يذبح ةاحلالو أطعمته إذا إنني قالو فيها، سلينغر ةحار بالد في اءحمر بةتر عن يبحث تائه دالعوو قطافه،
.العالم ينطفئ حتى السماءو ضاألر بني قصأر أظل جتهتزو إذاو دمها يهبنيو يده يانشر

.الكمد من أمي ماتتو جتهتزوو

فاشلة الو ينةحز الو يائسة تعد لم أنهاو الدتي،و تمو في تسببي ةفكر أسير من فغابت بطفلتي حبلتو
لتغفر ضع،الو عذاب أقاسي أننيو حملتني، كما دمي في أحملها أننيو آخر بجسم إلي دتعو أنهاو معي

.الدتيبو شبهها في مدهشة ةصور طفلتي لي جاءت فعالو أخطائي، لي

هذا صباح أنسى لنو ،ًقليال نيوز أخفف أنّ علي كان الطفلة، الدةو بعد عدنيو كما قص،الر إلى جعألرو
املدلكـة أبعدو البـاب، جيزو فتـح عندما مدلكـة، أةامر جسمـي لي تدلـك ييرسر علـى ممددة كنـت م،اليو

نهم،عيو في سيقانها متدو جالللر شختفر نساء عنده ليس أن جهي،و في عقوز البيت،و فةالغر من دهاطرو
بشؤون تعتني جةزو أكون كيفالنطنطة. و لتعليم سةمدر أفتح أن قبل اّمُأ أكون كيف أتعلم أن يجب أننيو

.الناس عن فيهبالتر أهتم أن قبل املنزل

.ببطء اجمللة صفحات يقلب أمامي هو و.اجلبل في فةالغر هذه اآلن. اآلن. في 

أقل  لم.الصباح بذلك التفكير عن أعجز  اآلن.الساخن جلدي على الناعم ملمسه فأحس ييراحلر بيثو أشد
أصرخ،  لم.العتمة تاستقرو الشمس غابت أن  إلى.ةكثير ساعات جامدة يرالسر على ممددة ظللت ،ً شيئا

طفلـتـي على انحنـيـتو يت،فانطـو الدم منـي فينـز لم خنقـه ،ًشيئـا في قتـل قد كـان ك،أحتر لم أبـك، لم
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.املشيو احلكي أعلمها و.فساتينها أطرزو بيدي، قهاخر أغسلو .حليبي من أطعمها

.جهيو على مشيتها ات،سنو خمس حفتوز

ممددة كنت قليلة دقائق منذ جي،بزو جل،بالر التقيو دأعو اتسنو خمس بعد اللحظة، هذه في . اآلن.اآلنو
اتسنو خمس جسدي، على كاتهحر ىأر كنت قي،فو ممددا هو كانو عليه، اآلن يجلس الذي املقعد هذا على

أستيقظ، اآلن جافة، ثقيلة يلةطو بةغيبو في أناو يأكل،و معي ينام هوو يخرجو بيتي إلى يدخل هوو مضت
بني لةالطـاو علىو صدغيه، على قليلـة بيضاء اتشعر فاكتشفت تشققتـا، حتى عيني فتحـت أستيقظ،

أيـتور الليل، علب مداخل علـى نهايبيعو التي دالورو كتلـك اءحمر دةور فيه املاء من باكـو أيتر قدمية
في إليه تأتي أةامر أة،امـر ائحةر فةالغر في شممـتو ،ًجيدا خياشيمي فتحـت و.نعناع على سجايـر علبة
الضحك هذا معنى  (ماًغاضبا استفهمنيو جيزو فعبس حة،مر ةساخر ضحكة فأطلقت الظالم، في السر

على الدهشـة تهأجبرو تبك فار.ّإلي ينظرو يده مـن اجمللة ميير أن تهفأمر نة؟)مجنو ِأنـت هل ي؟الهستير
أظلو جسـدي على بيثو أمـزق أناو اقبنـي،ر ذاهلتني بعينـنيو يده مـن اجمللة فسقطـت ي،ألمر االنصيـاع

قدمي في كنت ك،أحتر اآلن دأعو إنني عني، انتباهك تبعد عينيه (ال في دأرو سيالكر على يةعار مةمكو
إنني أنظر ية،السحر عصاه يفقد الساحرو ين،املسحور عن يزول السحر ه،فأر أنت فمسختني  ةمهر مانالز

.ة)مهر جعأر أمتدد، أمشي إنني سيالكـر عن أنزل قدمي، كإحر إنني يدي، كأحر

الشجاعة؟ هذه جاءتني أين من يسر في ددأر نفسي اقبأر قة،مصعو أناو قصأر عينيه، في قصأر حتور
الي؟ شجاعتي جعتر كيف

قة،قزمز حةفر ضاحكة ليحو تدور طفلتيو مختلة، أنني دد،ير هوو جسدي، في ّةذر كل من العرق تصببو
آة،املر أمام بها قفتوو فتيغر دخلتو اعي،ذر على طفلتي فعتر متهلت،و مختلة، مختلة أنني ددير هوو

ذهبـتو طفلتي حملتو مجلتـه، اءةقر يتابـع جيوزو ثيابي، تديتار نفسـي، أشاهد لم اتسنو خمـس منذ
.ً بعيداً.بعيدا
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ْيناآلخر ِبالد في
اصغير ُالطفل ُلديو

انورو ًدفئا ِ ِهأيام على َفيصبون
اسطور ِ الشمس ِقصة من َُهل َيروون ثم
اصغير كان الذي الطفل إذاو
اكبير ًإنسانا .. ُيصبح ًجالر

اأمير ُالطفل ُلديو اناقر في
انذورو ًليال ِ عينيه على َفيصبون

اقصور يبنون ِ ةخوالر ِ جلدته علىو
اأمير كان الذي ُالطفل إذاو

اصغير ًإنسانا .. ُيصبح ًماقز
االقشور ُيجترو َحلالو ُبيشر

يناآلخر بالد في
املعاني ُّكل ُمعه تنموو ُالطفل ُيكبر

أمانيو ٌمجنو تنمو ِ جبهته علىو
..ِ الدخـان اتّطيَ  بني .. اناقر في

التهاني بالطفل تكبر لكي الطفل يكبر
»ِ للحسان ًحلما ُساحملرو َا: «أصبحلوليقو

ِ فالنُ ابن ،ِ اجالـزو سن في ..َصار »ًيسا«عر أو
بالديُ  يجتـاحِ  سانالعر منٌ  جيل إذاو

ِ كاجلياد .. كبار ٍأطفال ُ جيل
مادير ٍ تفكير ُ أشباح ْأذهانهم مألت

ِ» «سعادَعند تنتهي فاألماني
»ِ«سعاد ٍ أقدام عند
ِ»«سعاد ّكف على ٍ حناء عند

ًطفـالَ  الطفلَ  يلدون أهلي َليت
حالو عينيه في َمونير ال َمُث

بالدي ِ ضأر في ُهرُزي ُعله
بـالدي في .. ِ جديدٍ  سانفرُ جيل
اصغار ًأطفاال َاألطفال ُيلد
انار َالليل َ ميألون.. جاالر َيغدون ثم

انسور ليحو من ُأملح علني
االنسور َيقلدن عصافير ال

ْيناآلخر بالد في
النهاية َالناس ُتقلق
البداية َالناس ُتقلق اناُرق في

ْذكر ًدالومو ُجةالزو تلد أن همهم
»ْمفتخر ِ أصيل ُبنت «أنها الوليقو

ْذكر ًطفال ْضعتو
ْالقمر ُجهو ُجههو

»ٌجلر. ٌعظيمٌ فحل جهاا: «زولوليقو
»ُيخـذل الٌ سابق .. ُبيعرُ ادجو « أو

ْذكر ُالبكر ُ«ابنه
»ْالقمر ُجهو ُجههو

ْبابُذ اعير ُابنهم ْليصر هذا بعد
ْابتر فيهـا ماُ كل .. ٍ ضأرَ دةدوْ ليكنو
ْابخر مبوْ ليكـنو .. أعمى .. َأبكم  ْليكنو
ْالدتهو ُْتلتمو ، ُالدهو ْتُليمو
ْقابلته ٍ فرح ْمن ْلتمتو

ْذكر ٌدلومو َفهو
ْالقمر ُجهو ُجههو

ُتعثـر ال ٌس فر.. ٍ نبيل ُبنتُ أمه
ُمنتصر ٌبطل .. ٌأصيل ٌفحل جهازو
طنيو يا متى لي  قل..طنيو

ِ سـنبالو الِ  ءبالضو قناتغرً ةمر
ِ لنب فـيٍ عسل في قتناأغر أنَ بعد
ْتتهدم ياراجلو َاقأسو ّعل

ْتقدم ِ للنار ُدالسو ُاجليادو 
ْتدور ِ العصافير َتالأر ّعل

ْنسورو ٌصقور َنُه إذاو
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كنت فقد الكتاب، هذا يتضمنها التي املقـاالت من الكثير أكتب أن تخطيطي، أو ي،تقدير في يكن لم
لةمقبو كبير، حد إلى شائعة ،ًنسبيا عامةً قيما أصبحت املقاالت هذه عليها يتنطو التي القيمّ أن ضأفتر
اسخةر قيمة أصبح العقلو العلمو التقدمو يربالتنو اإلميان أنو املتعلمة، يةاألكثر من أو املثقفني، جميع من
لةالدوّ أن مّهأتو كنتو سية،املـدر الكتب صفحات على ةمنتشر بية،العر التثقيـفو التعليم سساتمؤ في

متصاعـد، نحو علـى ذلك نقيض أثبتـت ةاألخير اتالسنـو لكنو نـه،تصوو املدني اجملتمـع عىتر احلديثـة
اجملتمع يصـون الذي التحديثي أفقها إلى تصل لم بهـا، نستظل ناّأن همنتو التي احلديثـة لةفالدو فاجع،
للمجتمـع العداء كهايحرً ىقو من متصاعـد نحو على تخترق املدني اجملتمع سسـاتمؤو يحميه،و املدني

محل بحل التقليدو اإلبداع، أحالم على يقضي االتباعو النقل، تقاليد بها تستبدل العقل تقاليدو املدني،
الدينية، لةالدو ىدعاو عهاعزتز تكاد بها حلمنا التي املدنية لةالدوو افة،اخلر به تستبدل العلمو االجتهاد،

.نفسها املدنية لـةالدو في املدني األساس لضعف لكنو الثانية، في سالمتها أو احلجة ةلقو ال

لةالـدو عن احلديث غدا الفكر، يةحرو االختالف حقو اطناملو يةحرو طنالو استقـالل كدلنؤ نسعى أن بدلو
البحث اجتهاداتو التهمة، إلىً سبيال الفكر يةحرو طقة،هر يرالتنوو ضاللة، املدني اجملتمعو بدعة، املدنية
..يغالز على عالمة يبالتجرو النار، إلى الطرق أقصر العلمي

ًسياسيـا تسلطيـة أبنيـة عن مدافعـة العقـل، ثقافـة تقمع النقـل ثقافـة عليـه، نحن ما إلـى وصلنا هكـذاو
السلطة، تداول مببدأ فتعتر الو العدل،و يةاحلر قيم على يتنطو ال دول عايةر حتتو ،ًاقتصادياوً اجتماعياو
ي،الفـكـر لالستـبـداد اآلخر جـهالو هـو السيـاسـي االستـبـداد كان إذاو السلـطـات، بـني الفصـل ةضـرور أو

.االختالف في للعقل الطبيعي احلـق انيصادر اللذين االستبدادين لكال ماملالز جهالو هو فالتعصب

للجبر، املناقضة يةاحلر تأكيدو ادة،اإلر يسجن ما فضبر يبـدأ - املقالح عند - الفعل» إلى «احلنني لكنو
اإلنسان «قدر» إن .يخالتار عصور كل في اءالصفر الكتب بطون من جنياخلار جالالرو التقاليد،و من،الزو

لالنقطاع وصل اآلتـي، بصو كةحر فعل، فاالختيـار مجده عالمةو يتـهحر شعار هاختيارو ه»«اختيـار هو
ده،جوو كـديؤ الـذي عيالوو هـاحضـور تعـي التـي ادةاإلر ألنه د،الـور منوز مـادالر مـنز بني يفـصـل الذي

.منتظر طنو ضلعهـا من ليخرج القبيلة جذوع تهز التي الفعل الكتابة -و

عند اإلمامـة تبـةمـر انالـو الذين مـنز ين»املشـهـور احلداثة سدنـة «أحـد املقالـح يـزالعز عبـد أصبـح هكـذا
مجلة في بعضها نشر التيو ديةالسعو اململكة في توزع التي «الكاسيتات» كدتؤ فيما لدينا، احلداثيني
مبجلـة ةاملنشـور املقـاالت أحد كدتـؤ فيما ضـة»فواملر موزالـر «شاعر - كذلـك - املقالـح أصبح و.«الناقـد»

اجهنـو حيث اإلسالم»، انميـز في «احلداثة كتـاب كديؤ فيما خبيـث» «ملحـد هو و.ديةالسعـو ة»«الدعو
ذلك و..ة»الشهيـر القصيدة  صاحب...الصيني عيالشيو مباو م املغر..ياليسـار الفكر «صاحب عن يداملز
.مهجوو اتهام من الالفت الناقدو الكبير الشاعر هذا اجههيو ما بعض عن تكشف التي نةِّالعي قبيل من كله

قصيـدة إنهـا باإلحلـاد؟ بسببـهـا جـلالر اتهـمو م،الهجـو عليـهـا َّانصـب التي ةالشهـيـر القصـيـدة ما لكـنو
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االتهام: سبب ىلنر كاملة هانذكر التي «االختيار»
اقفالو تاملوو اكعالر احلزن بني

.تاملو أختار
الدامي تالصوو الهاني الصمت بني

.تالصو أختار
الطلقةو اللطمة بني

الطلقة أختار
السيف بنيو طالسو بني

السيف أختار
..يقدر هذا

..مجدي هذا

اإلنسان شوق هذا

سحابـة كان ،ًحبا - ًقدميا - الله كان
الليل، في ًانهار كان

.احلزن جبال فوق تتمدد أغنيةو

ضاألر جتاعيد اءاخلضر باألمطار تغسل سماء كان
ة؟الثور األغنية، .. الله سفن حتلتار أين
ًمادار الله صار

ًصمتا
دينّاجلال كف في ًعبار
بالبترول متتور ًضاأر

عمائمو سبحات ينبت ًحقال
ةالثور األغنية بالر بني
دليوهو من القادم بالرو

التسجيل طةأشر في
اتالرالدو مرز في
..الطبقي القهر بر

تختار؟ ماذا
.ةالثور األغنية ..الله أختار

العام لفصول ًبيعار احلب كان
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البحر على اناواخلضر قدماها فتاة كان
للشمس كفاهاو

اءاخلضر الشعر تالل فوق جدائلها متتد
للعشاق يرسرو خبز نهديها في
األحمر احللم خمر شفتيها في

.احلب أشجار شاخت

..عيناه ذبلت

األشعار اقأور قتاحتر
شتاء العام فصول كل تصار
ًدانقو احلب صار
ًجليدا الناس بقلو كل تصار
الشعر احلبو الصفقة، احلب بني

تختار ماذا
الشعر ..احلب أختار

المشلوً تاصو...حةأضر ،ًالطبو األمس  كان
بالدم يثمر ًسيفا

تتألم حبلى عجوز ..ماليوو
األيام مخاض طال
املنفوخ؟ البطن يخفي ماذا
؟ًافأر .. ًجيال
اعدالو الفأر بنيو ، دعواملو اجليل بني
املقتول ماليوو القاتل، األمس بني

تختار؟ ماذا
. ًغدا أختار

منياملالز «القـدر» و «اجلبر» على دمتر من كدهتؤ مبـا الفتة - االختيار - نفسه  القصيـدة انعنو داللة إن
. النقلـي اخلطاب عليها يينطو التي اإلنسان ملفاهيم
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ْياحالر دمعبو .. للشيطان اجملد

ا«نعم»قالو من جهو في «ال» قال من

ْالعدم يقمتز اإلنسان علم من

،ُْتمي فلم .. «ال» قال من

!ْاأللم أبدية ًحاوُر ظلو

Ãe	® ∫©ÊU�

ْالصباح مشانق على أنا ٌقَّلعُم

محنية - تباملو - جبهتيو 

حية! .. أحنها لم ألنني

q	√ qI*œ



186

‰uG�«Ë s�6

احدة في منتصفيب اسمه الغول، يغطي جسده شعر كثيف، له عني وان غرمان حيوكان يعيش في قدمي الز
ة حادة.أسنان كبيريلة مدببة ومخالب طوجبينه، و

ية يخافونة. كان أهل القرية صغيرف على قرا أخضر، اسمه جبل اجلبال، يشرً عاليًكان الغول يسكن جبال
ميشون علىت عال حتى ال يسمعهم الغول، ويتجنبون الضحك بصومن تسلق اجلبل لئال يأكلهم الغول، و

اا أو تأكلوسولون لهم اذا لم تدرالدهم بالغول فيقوا يخيفون أوا الغول. كانوعجواف أصابعهم لئال يزأطر
ا.يستجيبوالد ويأخذكم، فيخاف األوف يأتي الغول وا كالمنا، سوتسمعوطعامكم أو

يتسلقيد، ويذهب أينما يرته، ويد أن يضحك بأعلى صوف، فهو يـرية سئم من اخلوحسن، صبي من القر
األفق البعيد.يته وى قريرجبل اجلبال، و

أيت الغول يا أمي؟»سأل حسن أمه: «هل ر
احدة في منتصف جبينه».يلة، له عني ومخالبه طوه كثيف، ولكنه مخيف، شعره، وأجابته أمه: «ال، لم أر

سأل حسن أبيه: «هل سمعت الغول يا أبي؟».
اء الكلب مجتمعني.».عوئير األسد وت زعب، كصوته مخيف مرلكن صوقال: «ال، لم أسمعه، والده وتنحنح و

دجولكنكم متأكدون أنه موائحته، وته أو يشم را منكم لم ير الغول أو يسمع صوً: إن أحدًصرخ حسن قائال
أتسلق جبلأضحك وأصرخ وم، سألعب ونه الغول بعد اليوتخافون منه. أنا لن أخاف من هذا الذي تسموو

ا».ًاجلبال أيض
ا، ال تغضب الغول.».ًيأكلنا جميعقال اجلميع: «ال يا حسن، الغول سيأكلك و

ته: «يا غول! يا غول! أنا حسن، أنا ال أخافأخذ يصرخ بأعلى صوية، وا لم يستمع ألهل القرًلكن حسنو
».ًمنك، تعال كلني إن كنت بطال

ا ما سيحدث،اب، ليرواألبواء الشبابيك وا ينظرون من ورين، وصاروية كل الى بيته مذعوركض أهل القرر
أيتم كيفية: هل رقال ألهل القرا لم يحصل. ضحك حسن وًلكن شيئانات سكتت، واحليوحتى العصافير و
حاول أبوى بنفسي». بكت أم حسن، وأرهن لكم على هذا سأتسلق اجلبل وحتى أبرد، وجوأن الغول غير مو

ية ينظرون اليهأهل القرتسلق اجلبل، واده وى. حمل حسـن زلكن بدون جدوحسن إقناعه بعدم الذهاب، و
مندهشني.

يةأى قرقف يتأمل املنظر اجلميل فرفي آخر النهار وصل حسن الى قمة اجلبل ووا، وًعرا ووًكان اجلبل عالي
فجأة...هو يضحك، ويته وا لقرًحفع يديه ملوا. رًاألفق بعيدة واسعة كبيرأى الدنيا وا، رًة جدصغير

كان الغول كما وصفـه أهـلى الغول، واذ به يرعة، وة، فاستدار بسـرت أقدام كبيراءه، صوـا ورًتسمع صو
احدة في منتصف جبينه، جتمد حسنيلة مدببة، له عني وه كثيف، مخالبه طوية، شكله مخيف، شعرالقر

ية.ا، متنى لو أنه صدق أهل القرًيته أبدك قرمتنى لو أنه لم يترف، ومن اخلو
هوب وهربعدها سد أنفه مبخالبه، و، وًقف قليالله ووب أكثر، ثم دار حواقترب من حسن، وأما الغول فاقتر
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ة، صاح الغول:ا في مغارًجده مختبئف الغول، فلحق به ووأر. تعجب حسن من تصريز
ذك بشيء».«إذهب من هنا يا صبي، أنا لم أؤ

الكل يخاف منك».قال حسن: «أنت الغول، و
أنا أخاف من الناس...».قال: «شيء عجيب، الناس يخافون مني، وة وأسه من املغارأخرج الغول ر

أنت الغول؟» ثم قال: «ملاذا تخاف الناس وًيالضحك حسن طو
هم غير كثيفاحدة، شعر من  عني وًقال: «شكل الناس مخيف، لهم  عينتان بدالف وجتف الغول من اخلوار

أهم من ذلك أن طعامهم املفضل هو الغيالن».يهة، وائحتهم كريب، ورتهم غري، صومثل شعر
ما هو طعام الغيالن املفضل؟»يته فسأل: «وتذكر حسن أهل قر

ات».احلشرقال الغول: «نحن نأكل األعشاب و
ا».ًنحن الناس ال نأكل الغيالن أيضقال: «وفرح حسن لسماعه هذا اخلبر و

لكنك لطيف.».يب، وحسن، ثم قال: «احلقيقة أن شكلك غر  الىًيالنظر طوة، وخرج الغول من املغار
كضا يلعبان.قهقه الغول ثم رضحك حسن و
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يمحمد بكر١١٩٤٨-

سليم ضومفاتيح٢ -

دإياد الداووجعدير ياسني-الو٣ -

سهى األعرجأنا فلسطني٤ -

يعال طبرعلقناخلقنا و٥ -

ايليا سليمانسجل اختفاء٦ -

يمحمد بكرجنني جنني٧ -

هاني أبو أسعدنااج رزو٨ -

ار حسننزياسمني٩ -

ار حسننز استقالل١٠ -

E فيلم  ١١ -

كز إعالممركفو ملا ز١٢ -
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