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ولجت ونذأت وقت الحخب في لبشان ،وقج ساىست ىحه التجخبة في تكؾيؽ ىؾيتي ،كسا ىي الحال مع

معغؼ السؾاطشيؽ المبشانييؽ .ولؾال حب أىمي وانفتاحيؼ عمى اآلخخ ،وخبخاتي ودراساتي في الحؾار الجيشي

والثقافي واإلنداني ،لكشت مؽ عجاد الحيؽ يعيذؾن في غيتؾىات اليؾيات السترارعة  -كسا وصفيا الخوائي

أميؽ معمؾف ،- 1ويؤمشؾن في الرفحة البيزاء ومشافع فقجان الحاكخة الفخدية والجساعية .قج تعمست بشاء

الدالم مؽ خالل فعل الدالم وىحا الفعل في األوساط الخسسية وغيخ الخسسية دفعشي إلى إنتاج معخفة عؽ

الدالم ومشيج تعميسي في الدياق الجامعي.

* أستاذة عمؾم الذخق األوسط في الجامعة األميخكية في دبي؛ باحثة ،كاتبة ،فشانة وناشظة اجتساعية.
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وفقا إليان م .ىاريذ ،تذيخ التخبية عمى الدالم "إلى السعمسيؽ الحيؽ يجرسؾن الدالم :ما ىؾ عميو،

لساذا ال وجؾد لو ،وكيفية تحقيقو .ويذسل ذلػ تجريذ تحجيات تحقيق الدالم ،وتظؾيخ السيارات الالعشفية،

وتعديد السؾاقف الدمسية .إن لمتخبية عمى الدالم أربعة مبادئ رئيدية )1 :أنيا تفدخ جحور العشف؛  )2تعمؼ
بجائل لمعشف؛  )3الدالم نفدو ىؾ عسمية تختمف وفقا لمدياق )4 .الرخاع في كل مكان" .2في مقال آخخ،

يذخح ىاريذ وجية نغخه مؽ خالل القؾل بأن التخبية عمى الدالم "تدتسج مؽ فظخة اإلندان لمعير بدالم مع
اآلخخيؽ ،وتؤكج القيؼ الدمسية التي يجب أن يقؾم عمييا السجتسع ،وتسكؽ السعمسيؽ مؽ استخجام مياراتيؼ

السيشية لتعميؼ طالبيؼ عمى الدالم".3

وقج أعخف التخبية عمى الدالم باآلتي :تتكؾن ىحه التخبية مؽ مقاربات تخبؾية ضسؽ مشياج يعتسج في

السجارس والجامعات ومبادرات مؽ قبل أفخاد وجساعات غيخ معشييؽ في الشغام التعميؼ الخسسي الخاص والعام.
وتيجف ىحه التخبية إلى صقل معخفة ثقافة الدالم ومسارساتيا .ال يدتظيع السجرسؾن فعل الكثيخ في الرف

ألجل تخفيف أسباب الحخب االقترادية والدياسية ،ولكؽ يسكشيؼ أن يداىسؾا في ضبط العؾامل الشفدية التي

تجعؼ العشف ،وفي تفكيػ األحكام السدبقة ،وفي تفعيل الحؾار وتعديد االحتخام الستبادل وبشاء الجدؾر بيؽ
الفؾارق .تؾلج الحخوب في العقل البذخي ومؽ ىشا أىسية التخبية عمى الدالم التي تؤدي دو ار في تغييخ العقمية،

كسا جاء في السيثاق التأسيدي لميؾندكؾ":لسا كانت الحخوب تتؾلج في عقؾل البذخ ،ففي عقؾليؼ يجب أن

تبشى حرؾن الدالم".
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إن التخبية عمى الدالم في لبشان مجعؾمة مؽ قبل مشغسات غيخ حكؾمية ،كسا مؽ قبل بعزيؼ في

القظاع الفشي والثقافي ،ولبشانييؽ في السيجخ .وثسة بعض السبادرات في السجارس مثل نذاطات فشية

ومخيسات صيفية .وتعتبخ التخبية عمى الدالم عاىخة نادرة في اإلطار الجامعي .ىشاك استثشاءات بحيث يتؼ

ربط التخبية عمى الدالم بالحؾار بيؽ األديان كسا في جامعة القجيذ يؾسف .ويتفق جسيع األفخقاء عمى
ضخورة تعسيؼ ثقافة الدالم ،خاصة في وضع يغيب عشو أي مذخوع وطشي لبشاء ذاكخة حخب مذتخكة ونذخ
كتاب تاريخ لبشان مؾحج يعتسج في السجارس وكدخ حمقة الحخب وبشاء سالم مدتجام.
وقج بيشت نتائج أبحاثي في األوساط الجامعية والسجرسية في لبشان ( )2٠14-2٠٠4أن األجيال

الراعجة تحتاج إلى اىتسام خاص برفتيا األجيال التي تخث تجخبة العشف وتحؾليا إلى معخفة تاريخية

مظمقة  -وىشا يكسؽ خظخ تؾعيف التاريخ ،ىحا األمخ الحي ححر مشو السؤرخ بيشجاميؽ ستؾ ار في كتابو عؽ
االستعسار الفخندي في الجدائخ .ففي نغخ ستؾرا ،تدتعسل أفكار مؽ الساضي مؽ دون إعادة الشغخ فييا
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ويتحكؼ سياسيؾن فييا ويبقؾن مخيال السجتسع مختبظا بيا ،ويحافغؾن إذا عمى نسط واحج مؽ ىحا السخيال.5
مؽ ىشا يسكؽ الساضي أن يجسج وسمدمة االنتقام أن تخمج ضسؽ أسظؾرة راسخة .إن التخبية عمى الدالم

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

قج كؾنت مشيجا تخبؾيا يعشى بالدالم في كشجا ولبشان واإلمارات .وقج فعمت نغخية بشاء الدالم مؽ خالل
نذاطات مختمفة مثل ورش عسل لحل الشداعات ،ورحالت ميجانية ومذاريع إعالمية رقسية وأعسال فشية عؽ
الحخب والدالم ولقاءات حؾارية إلخ - .نذاطات تداىؼ في عسمية اختبار الغيخ السألؾف واالحتخام الستبادل

وإدارة

التشؾع .6وقج عبخ الكثيخ مؽ الظالب عؽ اكتدابيؼ معخفة بجيمة في جؾ مؤات لمحؾار ،ساعجىؼ عمى

تظؾيخ فكخىؼ الشقجي واكتداب ميارات الحؾار مثل االستساع الشذط وشجعيؼ عمى التعاون .وأكج طالب في
لبشان أىسية قبؾل اآلخخ والعسل بؾجو متزافخ لمؾصؾل إلى وجيات نغخ متقاربة ،وقج أصبح أكثخ مؽ ٪15

مؽ ىؤالء نذظاء مؽ أجل الدالم.

مؽ الظبيعي أن تتظؾر ىحه التخبية مع الخبخات الستخاكسة وتتشؾع تظبيقاتيا بحدب الدياق .فالتخبية

عمى الدالم في كشجا تختمف عؽ التخبية في لبشان وأيزا عؽ التخبية في اإلمارات .في الحقيقة ،ىشاك بعض
التحجيات والرعؾبات السذتخكة لجى السيتسيؽ بيحا السجال .مؽ ىحه التحجيات :أوال الخبط بيؽ السحمية

والعالسية في تكؾيؽ ىؾيات الظالب ،وثانيا ،أخح مبادرات وروايات الظالب الفخدية بعيؽ االعتبار .أما عؽ

الرعؾبات فتكسؽ في عجة قزايا أساسية ،مشيا :العقبات الدياسية واالقترادية؛ واالعتقاد الدائج في السجتسع

المبشاني أن الحخب وسيمة مذخوعة مؽ أجل تحقيق مرمحة الؾطؽ والجساعات واألحداب وحسايتيا؛ ومعخفة

قميمة بالخيارات والبجائل الستعجدة لحالة العشف؛ واعتبار الدالم حالة مثالية ،غيخ واقعية؛ والتخبية عمى الدالم

خيخ عاما.
شأنا معدوال وليذ ا
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For more information about my Peace Education approach and activities: https://pamelachrabiehblog.com/mypedagogy-peace-education/
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