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 يدانّية إلى اإلمارات العربّية المّتحدة في موضوع حوار األديانزيارة م
 

 

 من الحرب إلى التربية على السالم

 *الدكتورة باميال شرابيه

 

تي، كسا ىي الحال مع الحخب في لبشان، وقج ساىست ىحه التجخبة في تكؾيؽ ىؾي   وقت   ونذأت   ولجت  
 أىمي وانفتاحيؼ عمى اآلخخ، وخبخاتي ودراساتي في الحؾار الجيشي   يؽ. ولؾال حب  معغؼ السؾاطشيؽ المبشاني  

 كسا وصفيا الخوائي   -ات السترارعة ، لكشت مؽ عجاد الحيؽ يعيذؾن في غيتؾىات اليؾي  واإلنداني   ي  والثقاف
ست بشاء ة. قج تعم  ة والجساعي  ، ويؤمشؾن في الرفحة البيزاء ومشافع فقجان الحاكخة الفخدي  - 1أميؽ معمؾف

ة دفعشي إلى إنتاج معخفة عؽ سي  ة وغيخ الخسالدالم مؽ خالل فعل الدالم وىحا الفعل في األوساط الخسسي  
 .في الدياق الجامعي   الدالم ومشيج تعميسي  

                                         
تساعي ة.أستاذة عمؾم الذخق األوسط في الجامعة األميخكية في دبي؛ باحثة، كاتبة، فش انة وناشظة اج *  
1 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Grasset, 1998. 

تين في الّسنة عن دار المشرق   مجلَّة إلكترونيَّة تصدر مرَّ
 7102 كانون األّول، عشرحادي الالعدد 
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سيؽ الحيؽ يجرسؾن الدالم: ما ىؾ عميو، ا إليان م. ىاريذ، تذيخ التخبية عمى الدالم "إلى السعم  وفق  
، ةالعشفي  ال ات تحقيق الدالم، وتظؾيخ السيارات ية تحقيقو. ويذسل ذلػ تجريذ تحج  لساذا ال وجؾد لو، وكيفي  

ؼ ( تعم  2خ جحور العشف؛ يا تفد  ( أن  1ة: رئيدي   مبادئ أربعةلمتخبية عمى الدالم  ة. إن  وتعديد السؾاقف الدمسي  
. في مقال آخخ، 2مكان" ( الرخاع في كل  4ا لمدياق. ة تختمف وفق  ( الدالم نفدو ىؾ عسمي  3بجائل لمعشف؛ 

لمعير بدالم مع  فظخة اإلندانمؽ  ية عمى الدالم "تدتسج  التخب يذخح ىاريذ وجية نغخه مؽ خالل القؾل بأن  
ستخجام مياراتيؼ مؽ اسيؽ ؽ السعم  ة التي يجب أن يقؾم عمييا السجتسع، وتسك  ج القيؼ الدمسي  اآلخخيؽ، وتؤك  

  . 3بيؼ عمى الدالم"طال   لتعميؼة السيشي  

ة ضسؽ مشياج يعتسج في بات تخبؾي  ن ىحه التخبية مؽ مقار ف التخبية عمى الدالم باآلتي: تتكؾ  وقج أعخ  
. والعام   الخاص   يؽ في الشغام التعميؼ الخسسي  السجارس والجامعات ومبادرات مؽ قبل أفخاد وجساعات غيخ معشي  

 سؾن فعل الكثيخ في الرف  . ال يدتظيع السجر  ياومسارسات وتيجف ىحه التخبية إلى صقل معخفة ثقافة الدالم
ة التي ة، ولكؽ يسكشيؼ أن يداىسؾا في ضبط العؾامل الشفدي  ة والدياسي  قترادي  ألجل تخفيف أسباب الحخب اال

حتخام الستبادل وبشاء الجدؾر بيؽ وفي تفعيل الحؾار وتعديد اال ،وفي تفكيػ األحكام السدبقة ،تجعؼ العشف
 ،ةورا  في تغييخ العقمي  ي دة التخبية عمى الدالم التي تؤد  ومؽ ىشا أىسي   في العقل البذخي   الحخوب   تؾلجالفؾارق. 

ج في عقؾل البذخ، ففي عقؾليؼ يجب أن ا كانت الحخوب تتؾل  لميؾندكؾ:"لس   السيثاق التأسيدي   كسا جاء في
 4".ت بشى حرؾن الدالم

في  بعزيؼة، كسا مؽ قبل سات غيخ حكؾمي  التخبية عمى الدالم في لبشان مجعؾمة مؽ قبل مشغ   إن  
ة ة بعض السبادرات في السجارس مثل نذاطات فشي  يؽ في السيجخ. وثس  شاني  ، ولبوالثقافي   القظاع الفشي  

 . ىشاك استثشاءات بحيث يتؼ  ة. وتعتبخ التخبية عمى الدالم عاىخة نادرة في اإلطار الجامعي  سات صيفي  ومخي  
ء عمى فق جسيع األفخقايذ يؾسف. ويت  في جامعة القج   كسابيؽ األديان  بالحؾارالتخبية عمى الدالم  ربط

لبشاء ذاكخة حخب مذتخكة ونذخ  مذخوع وطشي   في وضع يغيب عشو أي   ة  ضخورة تعسيؼ ثقافة الدالم، خاص  
 ج يعتسج في السجارس وكدخ حمقة الحخب وبشاء سالم مدتجام. كتاب تاريخ لبشان مؾح  

ألجيال ا ( أن  2٠14-2٠٠4ة في لبشان )ة والسجرسي  شت نتائج أبحاثي في األوساط الجامعي  وقج بي  
ة ليا إلى معخفة تاريخي  برفتيا األجيال التي تخث تجخبة العشف وتحؾ   ىتسام خاص  ا الراعجة تحتاج إلى 

خ بيشجاميؽ ستؾرا في كتابو عؽ األمخ الحي ححر مشو السؤر   ىحاالتاريخ،  تؾعيفخظخ  وىشا يكسؽ - مظمقة
دون إعادة الشغخ فييا مؽ ؽ الساضي ستؾرا، تدتعسل أفكار م ففي نغخفي الجدائخ.  ستعسار الفخندي  اال

                                         
2 Ian M. Harris, “Peace Education Theory”, Journal of Peace Education, Volume 1, Number 1, 2004, p. 6 
3 Ian M. Harris, “Peace Education: Definition, Approaches and Future Directions”, in Peace Studies, Public 

Policy and Global Security, Volume II, edited by Ursula Oswald Spring, Ada Aharoni, Ralph V. Summy and 

Robert Charles Elliot, EOLSS Publications, 2010, p. 283. 
4  (in Arabic).  http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226924a.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002269/226924a.pdf
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. 5بيا، ويحافغؾن إذا  عمى نسط واحج مؽ ىحا السخيال اختبظ  ويبقؾن مخيال السجتسع م   فييا ؾن ؼ سياسي  ويتحك  
التخبية عمى الدالم  . إن  ضسؽ أسظؾرة راسخة جنتقام أن تخم  لساضي أن يجسج وسمدمة االامؽ ىشا يسكؽ 

    وإكثارىا. وعمى تؾسيع فدحات العير السذتخك جه التاريخي  عمى أن يدتؾعب الساضي في تعق  تداعج 

ة بشاء الدالم مؽ خالل مت نغخي  عشى بالدالم في كشجا ولبشان واإلمارات. وقج فع  ي   اتخبؾي   امشيج   نت  قج كؾ  
ة عؽ ة وأعسال فشي  ة رقسي  مي  ة ومذاريع إعالورحالت ميجاني   ،الشداعات نذاطات مختمفة مثل ورش عسل لحل  

حتخام الستبادل ختبار الغيخ السألؾف واالاة نذاطات تداىؼ في عسمي   -ة إلخ. الحخب والدالم ولقاءات حؾاري  
لمحؾار، ساعجىؼ عمى  مؤات   ب عؽ اكتدابيؼ معخفة بجيمة في جؾ  خ الكثيخ مؽ الظال  . وقج عب  6عالتشؾ   إدارةو

ب في ج طال  عيؼ عمى التعاون. وأك  ستساع الشذط وشج  ميارات الحؾار مثل اال كتداباو  تظؾيخ فكخىؼ الشقجي  
٪ 15، وقج أصبح أكثخ مؽ وجيات نغخ متقاربةمتزافخ لمؾصؾل إلى  ؾجو  قبؾل اآلخخ والعسل ب ة  لبشان أىسي  
 مؽ أجل الدالم. نذظاءمؽ ىؤالء 

حدب الدياق. فالتخبية بع تظبيقاتيا وتتشؾ   الستخاكسةر ىحه التخبية مع الخبخات أن تتظؾ   مؽ الظبيعي  
في الحقيقة، ىشاك بعض عمى الدالم في كشجا تختمف عؽ التخبية في لبشان وأيزا  عؽ التخبية في اإلمارات. 

ية ال  الخبط بيؽ السحم  يات: أو  يؽ بيحا السجال. مؽ ىحه التحج  يات والرعؾبات السذتخكة لجى السيتس  التحج  
ا عؽ عتبار. أم  بعيؽ اال ةب الفخدي  مبادرات وروايات الظال   أخحب، وثانيا ، ات الظال  ة في تكؾيؽ ىؾي  والعالسي  

عتقاد الدائج في السجتسع واال ة؛قترادي  ة واالالدياسي  ة، مشيا: العقبات ة قزايا أساسي  الرعؾبات فتكسؽ في عج  
ومعخفة  ؛تياوحساي حدابالحخب وسيمة مذخوعة مؽ أجل تحقيق مرمحة الؾطؽ والجساعات واأل أن   المبشاني  

ة؛ والتخبية عمى الدالم ة، غيخ واقعي  عتبار الدالم حالة مثالي  ا و   ؛دة لحالة العشفقميمة بالخيارات والبجائل الستعج  
 .اا عام   وليذ خيخ  ا معدوال  شأن  

 
 

 

                                         
5 Benjamin Stora, Algeria, 1830-2000: A Short History, Cornell University Press, 2004. 
6 -https://pamelachrabiehblog.com/myFor more information about my Peace Education approach and activities: 

education/-peace-pedagogy 

https://pamelachrabiehblog.com/my-pedagogy-peace-education/
https://pamelachrabiehblog.com/my-pedagogy-peace-education/

