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ي تقوم  هذه المفاهيم ستكون مصحوبة بأنشطة عملية ستساعدك عىل تقديم هذه المفاهيم إىل المجموعة ال�ت
بتدريبها.  

ي والذي 
ي الجزء األول مرتكزة عىل منهجية غ�ي رسمية وتعلم تطبي�ت

حة �ز الحظ من فضلك  أن األنشطة المق�ت
ح  ي يق�ت

ي فهم خاص بهذه المنهجية، من كيفية تيس�ي إىل كيفية تلخيص النشاط، حيث أن التعلم التطبي�ت
يقت�ز

محدده،  وتوجهات  ومعارف  مهارات  عىل  لتنعكس  )النشاط(  للتجربة  المشارك  يخضع  خاللها   من  منهجية 
يحدث التعليم بعد النشاط عندما يقوم المدرب بتيس�ي تلخيص النشاط  وربط النشاط بالواقع،  ومن الجدير 
، فهي طوعية، واي شخص غ�ي مستعد  ليس  بالذكر أن تلك األنشطة بما إنها تعد جزء من التعليم غ�ي الرسمي
معلومات  للحصول عىل  ي 

الثا�ز للجزء  االنتقال  المنهجية عليك  بهذه  ُملم  ،وإن كنت غ�ي  المشاركة  مج�ب عىل 
مفصلة. 

اع وبناء السالم: ف ي تحويل ال�ف
1.1 األساسيات �ف

قد تعتقد أن هذه المفاهيم أساسية وبسيطة جدًا ولكننا تعلمنا من خالل تجربتنا، أنك إذا بدأت بتدريب مجموعة 
 ) ز جديدة ومبتدئة، ال يمكنك أبدا أن تشدد عىل هذه المفاهيم أو أن تكون متأكدا أن كل المجموعة )المتدرب�ي

ك لكل هذه المفاهيم األساسية مع أمثله حقيقية، لديهم فهم مش�ت

ي ترجمة(، لتتعرف كيف يمكن 
ي �ز

ي الملف النها�ئ
من فضلك أنتقل إىل الجزء 2، الصفحة 59 )حسب ترقيمها �ز

تهم، خلفياتهم وتوقعاتهم، فان البدء  ز لديك، خ�ب ي فهم نبذة عن حياة المتدرب�ي
لتقييم االحتياجات مساعدتك �ز

ك. ز لديهم فهم مش�ت كة وضمان أن جميع المتدرب�ي بهذه األفكار األساسية سيساعدك عىل خلق أرضية مش�ت

اع، السالم: ف العنف، ال�ف
العنف:

يعنيه  الذي  ما   
ً
تماما الواضح  من  يبدو  قد   ، ز وللمشارك�ي لك  بالنسبة   

ً
واضحا العنف  مع�ز  يكون  أن  المهم  من 

: ما  ز ي الواقع لو سألت المشارك�ي
مصطلح العنف، ولكن بالنسبة للكث�ي من الشباب قد ال يبدو األمر كذلك، ف�ز

 ، ًة بالعنف المبا�ش )القتل، التفج�ي بطون هذا المفهوم مبا�ش مع�ز العنف؟، فهناك احتمال كب�ي أن الغالبية س�ي
 : ز الوعي والفهم للتاىلي ي إجاباتهم األولية، لذلك من المهم أن يكون لدى المشارك�ي

الحرب، االغتصاب( �ز

 ،
ً
العنف المبا�ش ليس الشكل الوحيد للعنف وإنما هو بالتأكيد األك�ث وضوحا

ي تعد أبرز مظاهر  ي خطأ االعتقاد أن العنف هو جسدي أو جنسي فقط، وال�ت
ي العنف، قد تقع �ز

حينما تتأمل �ز
ر باآلخرين أو  العنف، هذا ألن العنف وبشكل معتاد ُيَعرف بصورة منتقصة وبمفهوم كالسيكي بأنه: إلحاق ال�ز
ممتلكاتهم، ومع ذلك، فان العنف يحدث بأشكال مختلفة فبعضها يمكن التعرف عليها بسهوله ولكن بعضها 

ر. ، ولكن جميعها يمكن أن ُتسبب ألم بدرجات متفاوتة من ال�ز
ً
ليست كذلك، فهي أقل وضوحا

 أو 
ً
 أو اجتماعيا

ً
 أو جسديا

ً
 نفسيا

ً
را لحق �ف

ُ
ي ت

كيبات ال�ت  يتكون العنف من األفعال والكلمات والمواقف وال�ت
ف  بيئيا أو حرمان الناس من الوصول إىل كامل طاقاتهم، فالعنف هو سبب لالختالف المبا�ش وغ�ي المبا�ش ب�ي

.Galtung، J، 1969 ،)اإلمكانية( ما يمكن أن يكون وما هو كائن )الواقع(

Julie Hawke
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تعريفات أخرى لمع�ف العنف:

ر بأي كائن �ي أو بالبيئة،  •    هو أي موقف أو سلوك ُيلحق ال�ز
)Mainstreaming Peace Education, 2014(

 •Galtung - .،ي أن يكون
ي الواقع وما ينبىعز

ز ما هو فعىلي �ز هو سبب االختالف ب�ي
 :) ز ز )المتدرب�ي ح هذه الثالثة األشكال من العنف للمشارك�ي لذلك، كن متأكد من قدرتك عىل �ش

:) ز ز )المتدرب�ي ح هذه الثالثة األشكال من العنف للمشارك�ي لذلك، كن متأكد من قدرتك عىل �ش

Galtung, J. 2004منقول من:

ي عىل السطح 
ي اعىل الهرم يوجد العنف المبا�ش وهو الجزء المر�ئ

يمكن تشبيه الهرم السابق بالجبل الجليدي، ف�ز
ر كب�ي أيضا.  ي وقد يتسببان ب�ز

ي تحت السطح وهو الجزء الغ�ي مر�ئ
بينما يوجد العنف الهيكىلي والثقا�ز

فقد طورجوهأن جالتنج هذا التصنيف النمطي للعنف:

فه معظم الناس بمصطلح العنف، وقد  العنف المبا�ش هو النوع الذي يمكن مشاهدته من العنف وهو ما ُيعرِّ
ي مثل )اإلهانة(،

يكون جسدي أو نفسي أو لفطز

، االغتصاب. ، خطاب الكراهية، التفج�ي واألمثلة عىل ذلك: التعذيب، الحرب، القتل، التدم�ي

العنف الهيكلي هو اقل مالحظة ويكون غ�ي ملحوظ أك�ث من حيث تحديده وفهمه، ُيفهم عادة بالعنف غ�ي 
ي المجتمع، 

ز والالمسـاواة �ز ي تولد التمي�ي كيبات ال�ت كيبة أو البنية غ�ي العادلة، األنظمة وال�ت المبا�ش الذي تسببه ال�ت
مثاًل، فيما يتعلق بالحصول عىل الحقوق أو الخدمات، 

ز كاألقليات أو النساء كما  ز ُمعين�ي ي ال تعطي نفس الحقوق لمواطن�ي ز الغ�ي عادلة ال�ت واألمثلة عىل ذلك: القوان�ي
 حيث أن 73 % من الدول تضع 

ً
ي زمن الفصل العن�ي أو ما يحصل للشباب حاليا

ي جنوب أفريقيا �ز
حصل �ز

قيودًا عمرية عىل الشباب حيث ال تسمح لهم أن يمثلوا الحكومة.

عنف مباشر
ضرب ، الضرب

إطالق نار ، قصف ،
اغتصاب ...

العنف الهيكل
الفقر، الفساد، 

الال مساوآة اجتماعياً

العنف الثقاف 
العادات والتقاليد التي تبرر استخدام 
العنف, وكذلك العنف القائم على 

نوع الجنس (ذكر, انثى)  

مرئي

غير مرئي
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عنته استنادًا عىل التقاليد أو القيم أو القواعد الثقافية، وهو أيضا شكل  يره أو �ش ي هو الذي يتم ت�ب
العنف الثقا�ف

 ما يكون 
ً
غ�ي مالحظ من أشكال العنف وهو مرتبط بالتوجهات والمشاعر والقيم، وهذا النوع من العنف غالبا

ويــــج أو  ي والمعتقدات يتم ال�ت
ي ثقافة المجتمع، ولربما ال يمكننا ح�ت أن ندركه، فمن خالل النكت واألغا�ز

متجذر �ز
ر الستخدام العنف المبا�ش أو يسمح للعنف  ز أو الكراهية أو االستقطاب وهذا بالمقابل ي�ب ن�ش أشكال من التمي�ي

أن ينمو،

/التعصب   ز األمثلة عىل ذلك: الدعابة، األقوال، القيم المتعلقة بسيادة الذكور، الزواج المبكر أو اإلجباري والتمي�ي
ي الفن أو الطرائف أو األمثال...الخ

�ز

ي 
الثقا�ز العنف  وأن  ببعضها،  ابطة  العنف م�ت األشكال من  الثالثة  أن هذه  لديك  المتدربون  يفهم  أن  المهم  من 

يتشابك  أحيانا قد  يتم عمل معالجات،  بالوقوع مالم  المبا�ش  للعنف  الوقت  والهيكىلي سوف يسمحا مع مرور 
ي والهيكىلي ونجد أن من الصعب أن نفرق بينهما ألن لدينا ثقافة ترى أن من الطبيىعي فصل جماعة 

العنف الثقا�ز
ز عماًل تتبناه المؤسسات. عن أخرى أوعن المجتمع وربما ننتهي بهيكلية/تركيبة قانونية تجعل الظلم والتمي�ي

الناس  يره بمواقف  األنواع فهو سلوك عنيف ومقبول بشكل نظامي ويتم ت�ب للثالثة  ي مثاال 
العر�ت التطه�ي  يعت�ب 

 بأن هناك أشكال 
ً
ي أن تكون مدركا

وأفعالهم والنظرة الدونية لآلخر، هذا يعد مثااًل مهما يجعلك تعرف لماذا ينبىعز
أخرى للعنف غ�ي المبا�ش ومرتبطة ببعضها بشكل وثيق، ولكي تمنع وتتغلب عىل العنف يجب أن تتناول كل هذه 

األبعاد بشكل مناسب.

اع ليس العنف ف ال�ف

ادفات )تحل أحد الكلمات مكان األخرى(، من أهم  اع بشكل م�ت ز غالبا ما يستخدم المشاركون مع�ز العنف وال�ز
 : ز ز المعني�ي ورة ضمان معرفة الفرق ب�ي ي أي نشاط تعليمي يتعلق بالشباب والسالم هو رصز

النقاط األساسية �ز
اع. ز اع، العنف هو مجرد طريقة إلدارة ال�ز ز فمع�ز العنف ليس كمع�ز ال�ز

اع: ف ال�ف
، أو  ..الخ( أو أك�ث ز ، دولت�ي ز ، مجموعت�ي ز ، قد يكونا )شخص�ي ز ز طرف�ي اع هو خالف ب�ي ز اع مختلف عن العنف، ال�ز ز ال�ز

.)Designing Learning for Peace, 2016, p. 7(  .ي المصالح
تضارب فعىلي أو مالحظ �ز

ي تصنع الفرق، نحن نستطيع  اع ع هي ال�ت ز ي نتعامل بها مع ال�ز ي ولكن الكيفية ال�ت ي أو إيجا�ب اع بحد ذاته ليس سل�ب ز ال�ز
ي محل نزاع 

، فمن المهم أن يعرف الشباب أن اختالف اآلراء حول موضوع �ز ي ي أو سل�ب ء إيجا�ب ي
اع إىل سش ز أن نغ�ي ال�ز

. ز ي ويمكن أن يكون نقطة تحول للطرف�ي ء سل�ب ي
ليس سش

ي المدرسة، 
يك، أو �ز ، فالبد أن كان لديك خالف مع الوالدين، أو �ش ي حياتنا اليومية وهذا أمر طبيىعي

اع يحدث �ز ز ال�ز
ي تعاملك مع هذا الخالف.

ي أنك قد استخدمت العنف �ز ي العمل، ولكن هذا ال يع�ز
أو �ز

اع: ف وهناك تعريفات أخرى لل�ف

هو عملية ديناميكية يتم من خاللها التغي�ي بشكل مستمر للمواقف والمصالح السلوك ويؤثر كل واحد منها • 
.)Galtung, 1969( ،عىل اآلخر

ز أو اك�ث عىل مصالح متعارضة أو غ�ي •  ز أطراف مختلفة، يقع عندما يتنافس طرف�ي هو شكل للتنافس ب�ي
متوافقة أو ألجل موارد محدودة؛

هو تناقض فعىلي أو ملحوظ لعوامل ترتبط ببعضها أو قوى )داخلية، اجتماعية، بيئية( تتسم بالتأث�ي • 
Mainstreaming Peace Education, 2014(المتبادل فيما بينها؛

اع لذلك يمكنك أن ُتعرف  ز ز ال يتفقون عىل تعريف محدد لل�ز للفـائـدة: من خالل تجربتنا الحظنا أن المتدرب�ي
ز العنف.  اع بالمقارنة بينه وب�ي ز ال�ز
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اع ف ال�ف العنف

ورة / محايد  ي بال�ز ليس سل�ب ي بذاته سل�ب

ال يمكن تفاديه يمكن تفاديه

جزء من الحياة الطبيعية، يقود إىل العنف حينما ال ُيدار 
بشكل بناء.

ليس جزء من الحياة الطبيعية، ُيكتسب 
اجتماعيا، أو من البيئة المحيطة

حينما يدار بشكل بناء يقود إىل تغي�ي أو نتائج إيجابية هدام

Adopted from Galtung, J. 2010

اع: ف منهجيات ال�ف
اع، نحن  ز اع،’ تغي�ي ال�ز ز اع، ’ حسم ال�ز ز اع مثال’ إدارة ال�ز ز هناك مفردات مختلفة يمكن أن نسمي بها التعامل مع ال�ز
اع« ألننا  ز ي الشبكة المتحدة للشباب بناة السالم )UNOY Peacebuilders( أك�ث مياًل الستخدام »تحويل ال�ز

�ز
، ي  وقد يوفر فرصة للتغي�ي اإليجا�ب

ً
اع طبيعيا ز نعتقد أن جوهر ال�ز

اع وإقناع األطراف المتنازعة •  ز اع: هو مصطلح شامل يش�ي إىل الجهود المبذولة لتسوية ال�ز ف إدارة ال�ف
ي عملية التسوية.

لالنخراط �ز

اع بتناول أسبابه الجذرية ومعرفة الحلول الممكنة. •  ز اع: يقصد به حل ال�ز ف حسم ال�ف

اع كالعالقات أو المصالح أو االحتياجات أو أنماط •  ز ي األبعاد المرتبطة بال�ز
اع: هو أي عملية تغي�ي �ز ف تحويل ال�ف

السلوك أو المحيط االجتماعي إلحالل السالم.

اع يمكن أن يرمز له بالهرم )ت،س،م،( توجهات،  ز  لـ »طريقة التجاوز« )Transcend Method( فان تغي�ي ال�ز
ً
وفقا

ي سي (. ية ABC((   )آي �ب ز سلوك، محيط/سياق، وباإلنجل�ي

يتم تغي�ي السلوكيات من دون عنف والتوجهات من خالل التعاطف والمحيط من خالل اإلبداع )الروح الخالقة(.

.Presentation adapted from Academy for Peace and Development. Misaktsieli, April 01 2016المصدر

»طريقة التجاوز« قائمة عىل فرضية رئيسية أنك إذا أردت أن تمنع العنف وتنمي إمكانية اإلبداع (الروح الخالقة) 
اع يتطلب تجاوز أهداف األطراف المتصارعة وتحديد أهداف أخرى ونزع  ز . تغي�ي ال�ز ي نزاع ما، البد من وجود تغي�ي

�ز
التعاطف  القائم عىل  الحوار  إنجاز هذا من خالل  يتم  بالحل.  مكان واعد  ي 

�ز مكانه األصىلي وتوطيده   اع من  ز ال�ز
 Conflict Transformation by)« .اع إىل عنف ز ي تغي�ي ال�ز

كة.  ويقود الفشل �ز والالعنف  والروح الخالقة المش�ت
.(Peaceful Means, 2010

عنف

التوجهات المحيط
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السالم:
اع  ز ال�ز ز  ب�ي الفرق  ويدركوا   ) مبا�ش  ، هيكىلي  ، ي

)ثقا�ز للعنف  المختلفة  األشكال  التدريب  ي 
�ز المشاركون  فهم  عند 

والعنف حينها ستكون قادر عىل تقديم مفهوم السالم.

العنف  السالم، مقت�ًا عىل غياب  الفهم عن  لديهم نفس  ربما  للعنف،  المشاركون فهم قارص  لدى  فكما كان 
  ، المحسوس أو المبا�ش

. من المهم عندئذ أن تقدم مفهوم السالم بمنهج شموىلي أوكىلي

المعارف  إكساب  فمن خالل  الكل،  بدون  أويتم  يفهم  أن  يمكن  ال  الجزء  أن  تعتمد عىل  نظرية   : الكىلي )المنهج 
والمهارات وتغي�ي المواقف يتم السىعي لتغي�ي السالم(

ي غياب كل أشكال العنف من خالل عملية سلمية تشاركية تشمل الجميع فالسالم يع�ز

)Designing Learning for Peace, 2016, p.7(

ي مست   لم قال آي �ب
ً
كما أن السالم ال ُيفهم كهدف أو غاية نهائية، وإنما هو عملية ديناميكية مستمرة، واقتباسا

 للسالم، السالم هو الطريق«.،
ً
» ليس هناك طريقا

؛،  ي ، وسالم سل�ب ي بالغالب هناك طريقتان لتعريف السالم: سالم إيجا�ب

رة من  المت�ز أن األطراف  ي  الحرب، لكن هذا ال يع�ز انتهاء  المثال قد يحصل بعد  ي عىل سبيل  السل�ب فالسالم 
وط العالقات  ي يوجد فيها كل �ش ي الظروف ال�ت

ي يحدث �ز الحرب صار لديها تصالح وتوافق، بينما السالم اإليجا�ب
السلمية والعادلة

؛ ي ، وسالم سل�ب ي وط العالقات السلمية والعادلة.بالغالب هناك طريقتان لتعريف السالم: سالم إيجا�ب ي يوجد فيها كل �ش ي الظروف ال�ت ي يحدث �ز رة من الحرب صار لديها تصالح وتوافق، بينما السالم اإليجا�ب ي أن األطراف المت�ز ي عىل سبيل المثال قد يحصل بعد انتهاء الحرب، لكن هذا ال يع�ز فالسالم السل�ب

.Source: Castro, L. Galace, J. 2010, p.19

السالم

عنف

التعريف السلب
غياب العنف المباشر

 أوالمحسوس

العنف المباشر
مثل: حرب، تعذيب, 

إساءه ,عنف. 

العنف المباشر
مثل: حرب، تعذيب,

 إساءه ,عنف. 

التعريف االيجاب
وجود كل الشروط العادلة  ف العالقات 

.
ً
, بيئيا

ً
, سياسيا, اقتصاديا

ً
اجتماعيا

العنف الهيكل
مثل: الفقر الجوع, عدم المساواة 

بين الجنسين 

العنف الثقاف
مثل: العنصرية، التمييز عل أساس 

الجنس, عدم التسامح دينيا


