
هل هناك »حرب عادلة«؟
بأخالقيــات  يتعلــق  فيمــا  ومركبــة  دقيقــة  أحــكام  تطويــر  هــو  الــدرس  هــذا  مــن  الرئيــس  الهــدف 
ي عــىل مســألة الحــرب، ومــن 

الحــرب، وذلــك عــن طريــق تطبيــق إطــار متطــور مــن التفكــ�ي الأخــال�ت
ي تنبــع مــن عمــل هــذا، يجــب أن يكــون الطــالب أكــ�ش 

ي التعقيــدات والمشــاكل الــ�ت
خــالل التفكــ�ي �ف

ي حياتهــم، وكذلــك يقــدم هــذا 
قــدرة عــىل التعامــل مــع أي مشــاكل أخالقيــة صعبــة يواجهونهــا �ف

الــدرس ُفرًَصــا ممتــازة لتطويــر مهــارات التفكــ�ي النقــدي. 

الأهداف التعليمية للدرس

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

ذكر سبعة شروط للحرب العادلة، كما تصفها نظرية الحرب العادلة.  
ذكر مثاٍل واحد على الأقل في استخدام نظرية الحرب العادلة .  
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ح للدرس  التخطيط المق�ت

بداية الدرس )7 دقائق(  .1

اختر طالًبا للمجيء إلى السبورة ورسم صورة لشيء يتعلق بالحرب )مثل دبابة(.   -1

أول طالب يخمن الصورة تخميًنا صحيًحا سيقوم برسم الصورة التالية )مثل جندي(.  -2

يستمر النشاط لمدة 7 دقائق.   -3

أفكار أولية )3 دقائق(  .2

اطلب من الطالب تدوين أفكارهم الأولية لالإجابة عن هذا السؤال:

رة؟ ، وهل كانت الحرب م�ب ي أى وقت م�ف
، و�ف م�ت

وط الحرب العادلة )20 دقيقة( ترتيب �ش  .3

ة )العدد المثاىلي سبعة طالب(. الخطوة الأوىل: قسم الطالب إىل مجموعات صغ�ي

الخطــوة الثانيــة: يتــم إعطــاء كل طالــب ورقــة لتدويــن الملحوظــات، أو قطعــة مــن الــورق ُكِتــَب 
وط »الحــرب العادلــة«. عليهــا أحــد �ش

وط  ي المســاحة المخصصــة لهــم، مــع ترتيــب �ش
الخطــوة الثالثــة: يصطــف أعضــاء المجموعــة �ف

الحــرب العادلــة بالشــكل الــذي يعتقــدون أنــه يمثــل أهميتهــا عــىل النحــو الأفضــل.

الخطوة الرابعة: شجع الطالب عىل النقاش مع بعضهم حول الأهمية النسبية لكل معيار.

تيــب  ال�ت ي 
�ف يقفــون  أنهــم  عــىل  جميعهــم  يوافقــون  عندمــا  العمليــة  تنتهــي  الخامســة:  الخطــوة 

الصحيــح.

الخطــوة السادســة: إذا ســمح الوقــت، يمكــن مقارنــة المجموعــات ببعضهــا، مــع مناقشــة الطــالب 
حــول ســبب اتخــاذ خيــارات معينــة.
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اضية )20 دقيقة(  أمثلة اف�ت  .4

الخطوة الأوىل: يختار كل طالب معيار الحرب العادلة، ويكتبه عىل قطعة من الورق.

ي كتاب الطالب.
ي الأول من مهمة العمل �ف

ا�ف الخطوة الثانية: يقرأ الطالب المثال الف�ت

الخطوة الثالثة: اطلب من الطالب الذي يحمل المعيار الصحيح لهذا الحوار الوقوف.

الخطوة الرابعة: ناقش ما إذا كانت الإجابة صحيحة.

، ح�ت انتهائهم جميًعا. الخطوة الخامسة: انتقل إىل الحوار التاىلي

تعقيدات )7 دقائق(  .5

ي اســتخدام نظريــة الحــرب العادلــة عنــد تطبيقهــا عــىل 
مــن الأســهل بكثــ�ي تحديــد المشــكالت �ف

ي الصفحــة 
اضيــة، وتوفــر نقطــة النقــاش الموجــودة �ف أمثلــة محــددة، ســواء أكانــت حقيقيــة أم اف�ت

59 مــن كتــاب الطالــب هــذه الفرصــة.

»الحالــة  المستشــفى  مثــال  إمــا  الطالــب  كتــاب  مــن  للطــالب  يخصــص  ثنائيــة،  مجموعــات  ي 
و�ف

الصعبــة«، أو دراســة حالــة »درســدن«، وإذا كان عــدد الطــالب فرديًّــا، يمكــن أن يشــارك المــدرس 
مشــكالت  إىل  التعــرف  ويحــاول  لــه،  المخصــص  المثــال  طالــب  كل  ويــدرس  الطلبــة،  أحــد  مــع 
الحــوار  حــون  ي�ش ذلــك  وبعــد  المثــال،  هــذا  مــن  تظهــر  كمــا  العادلــة  الحــرب  نظريــة  اســتخدام 

نفســها. المحتملــة  المشــكلة  حــددوا  أنهــم  مــن  ويتأكــدون  لزميلهــم، 

العادلــة،  الحــرب  وط  كانــت �ش إذا  مــا  المناقشــة حــول  إدارة  يمكــن  المستشــفى،  لمثــال  بالنســبة 
المناقشــة  إدارة  يمكــن  )درســدن(  لمثــال  وبالنســبة  عادلــة  الواقــع  ي 

�ف تكــون  ربمــا  تســتبعد حروبًــا 
ي مجملهــا، 

ف الحــروب �ف ًا كافًيــا للتفرقــة بــ�ي ف وط الحــرب العادلــة تقــدم تميــ�ي حــول مــا إذا كانــت �ش
الحــرب. ي 

�ف الأفــراد  وترفــات 
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جلسة عامة )3 دقائق(  .6

هــذه الجلســة العامــة ال�يعــة تقــدم طريقــة فعالــة للمــدرس لختبــار تأثــ�ي الــدرس، ويجــب عــىل 
ف  كل طالــب تكملــة تذكــرة خــروج وهــذه هــي قصاصــة ورق يكتــب عليهــا الطــالب أســماءهم وشــيئ�ي
ء لــم يفهمــوه تماًمــا،  ي

ي الــدرس، ويمكنهــم كذلــك إضافــة ســؤال إذا كان هنــاك سش
تعلموهمــا �ف

ي أثنــاء خروجهــم مــن الصــف، ويمكنــه فحصهــا 
ويتــم تســليم قصاصــات الــورق هــذه للمــدرس �ف

ي تخطيطــه للــدرس وبــدًل مــن مــن ذلــك يمكــن كتابــة تذاكــر 
قبــل الــدرس القــادم؛ لتكــون مرشــًدا لــه �ف

الخــروج عــىل الأوراق الالصقــة لتدويــن المالحظــات ولصقهــا عــىل الحائــط، ويمكــن للطــالب نــزع 
ي بدايــة الــدرس القــادم لتســتخدم كتمهيــد، عــىل ســبيل المثــال، مــن 

ي �ف
هــذه الأوراق بشــكل عشــوا�أ

خــالل الإجابــة عــن أيـّـة أســئلة تــم طرحهــا.

لهذا  ىلي 
ف م�ف كواجب  للغاية  جيد  بشكل  تستخدم  أن  يمكن  الطالب  كتاب  ي 

�ف للبحث:  مهمة 
الدرس، وربما يكون من المفيد تشجيع الطالب عىل اختيار حرب لها أهمية خاصة بالنسبة لهم 
ودراستها ببعض العمق بهدف تطبيق واختبار معاي�ي الحرب العادلة عليها، وربما ينتج عن ذلك 

معرٌض ممتاٌز أْو مقال أْو َعرٌْض تقديمّي.
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