
الدرس السادس

ما طبيعة تراث السالم والالعنف؟
ي هــذه الوحــدة، ســنجمع مًعــا عنــارص مــن الــدروس الأخــرى عــن طريــق إعــادة 

ي الــدرس الأخــ�ي �ف
�ف

ي هــذا الــدرس 
ف �ف كــ�ي ي ســياق نــزاع أوســع ومحــور ال�ت

ف مــرة أخــرى عــىل أفعــال الأفــراد، ولكــن �ف كــ�ي ال�ت
ــا ولكــن كذلــك  كــه الختيــارات والأفعــال الشــخصية، ليــس فقــط محليًّ هــو إدراك التأثــ�ي الــذي قــد ت�ت
ًرا  ّ ء، حــ�ت لــو قررنــا أن هنــاك ظروًفــا قاســية يكــون ُمــ�ب ي

ي ســياق العالقــات الدوليــة وقبــل كل سش
�ف

مــة تماًمــا بالســالم والالعنــف. ف فيهــا اســتخدام العنــف، فيجــب أن نعيــش جميًعــا حيــاة مل�ت

الأهداف التعليمية للدرس

ي نهاية الدرس، ينبغي أن يكون الطالب قادرين عىل:
�ف

وصف نشاط واحد على الأقل في مجال حفظ السالم لمنظمة غير حكومية.  
تحديد مثال واحد على الأقل لعمل غير سلمي.  

تحديد شكل واحد على الأقل للسلمية.   
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ح للدرس   التخطيط المق�ت

المنظمات غ�ي الحكومية والألغام الأرضية )15 دقيقة(  .1

ي الــدرس الســابق، والــذي درســنا فيــه دور المنظمــات الدوليــة 
يتصــل هــذا التمريــن بمــا تعلمنــاه �ف

ي حفــظ الســالم. شــاهد هــذا )الفيديــو( مــن دائــرة الأمــم المتحــدة لالأعمــال المتعلقــة بالألغــام 
�ف

)UNMAS(، والــذي يســتخدم أفغانســتان لتوضيــح العمــل الهــام والخطــ�ي الــذي تضطلــع بــه ِفــَرق 
إزالــة الألغــام، مدتــه )4:11(: 

http://www.mineaction.org/unmas/videos/day-afghan-deminers

ي حفــظ الســالم، أو بإعطــاء 
ح لــدور المنظمــات غــ�ي الحكوميــة �ف ويمكــن أن يُتبــع )الفيديــو( بــ�ش

ي كتــاب الطالــب ومــن المفيــد التأكيــد عــىل أنــه 
الطــالب وقتــا لقــراءة الأقســام المتعلقــة بهــذا �ف

، يقــوم المدنيــون كذلــك بأنشــطة  ف ف غــ�ي المســلح�ي ي حمايــة المدنيــ�ي
فضــاًل عــن الأنشــطة العامــة �ف

ف عليــه، حيــث تمــت دراســة أخالقيــات  كــ�ي متخصصــة مثــل إزالــة الألغــام والألغــام مثــال ممتــاز لل�ت
اســتخدامها خــالل درس »نظريــة الحــرب العادلــة«.

 يمكــن أن يُتبــع هــذا بنشــاط يعتمــد عــىل التفكــ�ي لتعزيــز التعاطــف، فاطلــب مــن الطــالب قضــاء 
ي أنهــم قــد يقفــون 

ي منطقــة بهــا خطــر يومــي يتمثــل �ف
دقيقــة واحــدة يتخيلــون فيهــا أنهــم يعيشــون �ف

، بينمــا يمارســون أنشــطتهم اليوميــة اطلــب منهــم أن يحاولــوا  ي
عــن طريــق الخطــأ عــىل لغــم أر�ف

تَخّيــل الإحســاس بالخطــر وكيــف سيشــعرون؟ ويمكــن أن يســاعد عــىل هــذا التخيــل إجــراء  ــا  حقًّ
النشــاط بعيــون مغمضــة.

ي وأصيــب 
يمكنــك بعــد ذلــك أن تخــ�ب الطــالب أن أحدهــم قــد وقــف فعــاًل للّتــوِّ عــىل لغــم أر�ف

يمكــن  الــدرس،  قبــل  مقاعدهــم  تحــت  للنظــر  ســيحتاجون  هــو،  مــن  ولكتشــاف  بالغــة،  إصابــة 
للمــدرس أن يضــع ورقــة تدويــن مالحظــات لصقــة تحــت أحــد المقاعــد؛ هــذا هــو الطالــب الــذي 
أ الحــظ« يشــارك الطــالب  ي الطالــب »ســ�ي

تــم التعــرف إليــه الآن باعتبــاره قــد وقــف عــىل لغــم أر�ف
ي خطــرت لهــم خــالل تمريــن التعاطــف.

الآن الأفــكار الــ�ت

ي 
ي الصف عما إذا كانت الألغام الأرضية مقبولة �ف

ة �ف يمكن أن ينتهي هذا النشــاط بمناقشــة قص�ي
« الــذي تضعــه نظريــة الحــرب العادلــة، ومــا إذا كان مــن الواجــب حظــر الألغــام  ف ط »التميــ�ي ظــل �ش
ف لمعلومــات إضافيــة مــن الحملــة الدوليــة  ي الحــروب الحديثــة، ويمكــن إحالــة الطــالب المهتمــ�ي

�ف
.)ICBL( http://www.icbl.org لحظــر الألغــام الأرضيــة
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