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 مقدمة 
 

عیش فیھ السیاسي الذي ن -االجتماعي لنظامبین ا العالقة " لكلیة آدمالبیئة والمجتمع " یتناول برنامج
  حلولھا. والمشاكل البیئیة الناتجة عنھ و

 
 ن في ھذا البرنامج ھي:والتي سیواجھھا المستكمل األساسیة األسئلة

ً اذا  السیاسي الذي  ننتھجھ مشاكل بیئیة ؟ -االجتماعي  لنظامھل یسبب ا أ.   شكل؟  فبأي،  كان صحیحا

 المشاكل البیئیة ؟ ھو األفضل لحل سیاسي  -اجتماعي نظاماي  ب. 
 

 هتلویث مصادر المیا، تلویث الھواءمثل  مشاكل باألساسیة نقصد عندما نتحدث عن المشاكل البیئ
موارد الو، اإلنسانیةالمشاكل ھي بانعدام التوازن بین االحتیاجات  هھذ عادة ما تبرر. الطاقة ومشاكل

 مراقب.الستھالك غیر ثقافة االمرتفع وال العمرمتوسط والتكاثر السكاني في العالم والطبیعة المحدودة، 
 كل جودة البیئة.امشمصدر ل ھذة المسببات ھو تراكم ك

من  كمیة االستھالك تكون عادة أكبر وأن ،نفاذھاموارد الطبیعة حتى  یقوم باستھالك اإلنسانن أیبدو و 
 تمسكوارث طبیعیة مختلفة ومتنوعة، الى الزائد یؤدي  تلقائیا. ھذا االستھالكالطبیعة المتجدد  إنتاج

  1باالنسان .
 

 تبادلة بین االنسان والطبیعة العالقة الم
 مشاعرنھا تؤثر على أبل  المذكورة،ن العالقة بین االنسان وبیئتھ ال تؤثر فقط على الموارد أنفترض ب
على البیئة فحسب، بل ھو جزء ال  اإلنسان: ال یؤثر أخرى. بكلمات اآلخرین وتجاهالعالم  تجاه االنسان 

 منھا. یتجزأ

القتھ عن عالقتھ بالطبیعة تحدد أبالطبیعة، كما  اإلنسانبشكل كبیر عالقة  العالقة بین بني البشر تحدد
صراع ویمھد النقص في الموارد الطبیعیة یؤدي الى ان ال ،من حولھ. فمثال اآلخرین باألشخاص

  2.ویكون السبب في تناقصھالموارد المسئول یبذر ا غیرم االجتماعي یالتنظكما أن  ،بولحرل
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 لبیئة ة وجودة امشاركال
واألخالقیة ویشمل وسائل الحضاریة  األساسیةالمبادئ الذي نعیش فیھ االجتماعي السیاسي  نظامال شملی

االستھالك  وثقافةطریقة تقسیم الموارد بین الشركاء المختلفین في المجتمع و اتاتخاذ القرار وأطر
االجتماعي السیاسي  نظاملنستوضح كیف یؤثر كل واحد من مكونات اسوف في ھذا البرنامج  واإلنتاج.

 بیئة.ال  -الطبیعة– اإلنسانعلى شبكة العالقات بین 

حول مركزیة كل و ،الحریة والتكافل ،مبادئ المساواة ة منالسیاسی ةاالجتماعیتختلف مواقف األنظمة 
ظ المبادئ كي نحافه بین ھذأن تكون یجب التي  ما ھي العالقةن نوضح أعلینا  وأولویتھ. وھنا یجبمبدأ 

ن أخرى یجب أأم ھل یوجد ھناك مبادئ ، الحریة والتكافل علىالمساواة  تفضیلن أعلى البیئة: ھل یجب 
 ؟ تقدم على ھذه المبادئ

ھذه  ومتى تزید من حدة المواجھة معي درجة تسبب عدم المساواة مشاكل بیئیة، أن نفحص بأفمثال، علینا 
على موضوع  غیر العادل للموارد تقسیم العالج ابعاد البرنامج سوف نھذا خالل  یمس بھا.منو أالمشاكل 

ن نقص التوازن في تقسیم أنفترض بوھنا ننا سنناقش ظاھرة القمامة المتراكمة. أالتلوث البیئي، كما 
قمنا بتقسیم بقایا الغذاء على  فإذا. تنتجھا الفئات الغنیة بمعظمھا ن القمامةالموارد ینتج القمامة، وذلك أل

   أسئلة مثل:ل أعلى ذلك سوف نس وبناءً القمامة.  تقلیل كمیةنستطیع بذلك كل السكان ، 

نھ في جزء أالى ھذا التقسیم الذي سیؤدي للموارد العالمیة،  لغیر العادھل ینجم التلوث عن التقسیم  •
ھناك نقص ھائل في وسائل  اآلخرمن العالم یتم القاء كمیات كبیرة من الغذاء في القمامة وفي الجزء 

 ؟ظاھرة القمامة آخراً ل ھنالك مصدراً ن أم أمعیشة، ال

یمس بالمحفز إلنتاج نھ قد أم أھل یحل التقسیم العادل للغذاء مشكلة التغذیة وكذلك مشكلة التلویث،  •
 3فانھ قد یضر في القدرة على تغذیة كل سكان العالم؟ بالتاليالغذاء، و

 

 ي القائم على العدالة االجتماعیة والمشاركة والمساواةالنظام االجتماعي السیاسالى جانب ھذة القیم، فان 
في مجال ف.  االقتصادیة –الحقوق االجتماعیة وعن  حقوق االنسان والمواطنساھم في الدفاع عن ی

ن تلتزم الدولة، وبناءا على ذلك أب جي منھا یبأالحقوق یوجد ھناك جدل حول ما ھي الحقوق االساسیة، و
 نستوضح: 

 التي تتضرر؟ ما ھي الحقوقفاظ على البیئة، في حال عدم الح •

ن نحافظ على أ أردنامن قوة، اذا  أوتینابكل ما  المحافظة علیھاما ھي الحقوق التي یتوجب علینا  •
 ).؟والحفاظ على البیئة الرأيبیئتنا؟ (مثال: ما ھي العالقة بین حریة التعبیر عن 

الحاق الضرر  الىو أالحفاظ على البیئة  الى والتي تھدفالمختلفة  التناقض بین الحقوقكیف نواجھ  •
حق الو حق العملوب بالحقوق الثقافیة،بالبیئة؟ فمثال، ماذا علینا فعلھ عندما یضر الحفاظ على البیئة 

 في التنمیة؟
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في  تطوعیة من المواطنین والمواطنات وسائل مشاركةالدیمقراطیة الشائعة في عصرنا، تشمل  الوسائل
نتخابات على االرسمیة حكومیة (مثل  أجھزةة السیاسیة ("المجتمع المدني") وكذلك جتماعیالالحیاة ا
مشاكل موضوع جودة البیئة التعامل مع  مناقشةلزمنا تالجھاز القضائي والخ).  ،فصل السلطات أشكالھا،

ة. ھذا ن یقرر في القضایا االجتماعیة السیاسیأومن یجب  ،السیاسیة مناسبة أي األجھزة ل، مثجدا قدیمة
 اتخاذ القرارات  آلیةكثر في الحفاظ على البیئة : أل: ما الذي یساعدنا اصیاغة جدیدة للسؤ یقودنا الىالنقاش 

  ، أو یجب اقامة آلیات خاصة لكل دولة ؟كل سكان العالمولخبراء وا ،لحكماءالذي یضم ا

 بإبداءارات ال تتعلق بالتعاون لة مشاركة كل السكان في اتخاذ القرأن مسأن نوضح بأفي ھذا السیاق یجب 
ن یشاركوا بشكل أ یجب على المواطنین، بل انھا تتعلق بالسؤال التالي: ھل فقط وباختیار الممثلین الرأي

ھل  :لأن نسأعلینا  أخرى،بكلمات و ؟ اذا كانت االجابة نعم، فكیف ،من حولھم یئيتخطیط البالفعال في 
 الحفاظ على جودة البیئة. ام تضر بھا.  دمقرطة مراحل التخطیط البیئي تفید في 

 مواجھة مشاكل جودة البیئة.بیتعلق  امب القادمة األجیال دورالى ذلك فاننا ال نستطیع تجاھل  إضافة

 
 القادمةجیال جودة البیئة واأل

یكون  وأحیانا، المباشرالضرر  حدوث البعیدة من مكان حتى في األماكن الناسعلى  الكوارث البیئیةتؤثر 
ستتضرر ، وشبابالو األطفالھم  ،ممن البیئة، الیون والمتضررو. بالمقیاس الزمني األمدطویل  تأثیرھا
  القادمة أكثر. األجیال

جدیدة  أخالقیةن نتعامل مع مشاكل أ ویضطرنا، ومكانالنشاط اإلنساني غیر مقدر بزمن تاثیر ان 
سیمثل األطفال الذین لم ھل وكیف :لة أددا في مسدعونا الى التفكیر مجیو كالعالقة األخالقیة بین األجیال

  ؟بعد والم یولد تجاه منسیاسة جدیدة  تنشأن أمكن یھكذا  ؟بعد في مراحل اتخاذ قراراتنا ایولدو

: ھل یتوجب على ممثلي الجیل  اوعمیق اساسیأ اتستلزم استیضاح القادمالجیل  وممثلھم لة من أان مس
الفئة العمریة التي ستكون من ھي  ا؟و ان یكونوا شبابأزاب الخضر، ن یكونوا من ممثلي االحالقادم أ

 الحلقة الرابطة بین الحاضر والمستقبل؟

 ھذا ن نطرحھا حین نعالجأسئلة اضافیة یجب حول ذلك، كما وسنعرض أة حتملسنعرض التفسیرات الم 
  :الموضوع

جودة موضوع  ألن، وذلك ادمةالق جیالنستطیع اعتبار ممثلي االحزاب الخضر ممثلین طبیعیین لأل •
من  نزیدن أنفسنا ھل یجب أل أن نسأیجب علینا وجلھ . ون من أضلانیالبیئة یسري في دمھم، و
مضاعفة البیئة یمكن  الحفاظ علىفي مواضیع بأنھ لدى التصویت  اإلقرارقوتھم، مثال عن طریق 

  عدد أصواتھم.
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ن تكون نسبة أردنا أالصاعدة. اذا  ألجیالل األصلیینما من جدل حول كون الشباب ھم الممثلین  •
نزید من قوة تأثیرھم عن طریق اعطاءھم الحق ن أ، فعلینا  كبیرةمشاركتھم في اتخاذ القرارات 

 وماذا یعني؟ ،مر ممكناألنفسنا اذا كان ھذا اأن نسال أعلینا ولذلك . باالنتخاب بعمر أصغر

 
 جودة البیئة والجانب االقتصادي

. لذلك فاننا نوضح دولة في كل  تبعاالقتصادي الم نوعیة النظامعلى  وارد المادیةتقسیم المیعتمد 
سوق حرة مع أقل ما كي نساھم في الحفاظ على جودة البیئة : ل ھي الطریقة األفضلل ما أالموضوع ونس

 الخیارن ؟ و یمكن ان یكو ةاالجتماعی ةلاالمبادئ االجتماعیة حول العدب قیدم اقتصاد مأ یمكن من تقیدات،
 قید؟اقتصاد عالمي وتجارة حرة، ام اقتصاد محلي مبین اثنین : واحد من 

 حول أنواع نظام الحكم السؤال األساسيالنقاش في موضوع جودة البیئة الى النظر مجددا في یدعو 
یئة؟ البتتبع الطبیعیة ولمن  دتتبع الموار حول :لمن االقتصادي المفضلین وتستوجب اتخاذ القرار  النظامو

 : األمور التالیة:وبعد اتخاذ القرار علینا فحص 

ي: ھل استعمال موارد أم اقتصادیة ؟ أمدنیة  بطرقن نتعامل مع موارد الطبیعة أھل یجب علینا  •
القدرات  أصحاببین  وحالة عدم المساواةالطبیعة سیكون منوطا بقوانین العرض والطلب 

ن لكل سكان الدولة / قاعدة أ اجتماعیا یقوم على سماحاتخاذ قرار م سیكون منوطا بأوالضعفاء، 
 الموارد؟  استخدام ھذهالعالم الحق في 

 4؟ ما ھو تأثیر كل قرار على جودة البیئة •

 
 المنھج التربوي

معضالت تمس كل الجوانب  ثنایاهخبئ في الناتجة عن التعامل بھ یالصراعات وجودة البیئة  موضوع
. في ھذا البرنامج علینا توضیح  القرارات المتخذةن تتضرر من أمكن الموضوع  والتي من المبالمتعلقة 

ع یضامو منالمستفیدین"  " و بین المجموعات السكانیة التي تشمل "المتضررین" المتبادلةعالقات القوة 
 جودة البیئة. 

الحقوق،  :الذي یشمل قیم مثل فكر المشاركة تذویتتساعد المشاركین في نامج البر ذاورشات العمل في ھ
عن  بإمكانھم، التيالنزاعات  أسالیب حل. كذلك، یتعلم المشاركون  المسؤولیة المتبادلة والمساواة

 .وحلھامشاكل جودة البیئة مواجھة  ،طریقھا

 تأثیرھاولكن  و المجموعات،أ عن نشاط األفراد ناجمة اما یمیز المشاكل في مجال جودة البیئة ھو كونھ
ثیر ألالعتراف بقدرة الت كبرى أھمیةك ل. ھنابأكملھا األرضیةعلى الكرة  حیاناوأ ،على كل المجتمع یكون

المجموعات الضعیفة، المتضررة من عدم المساوة في مجال  بتقویة وتمكینالواسعة لالفراد والمجموعات 
 جودة البیئة.
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في سیاق  أھامشییبقى أھمیة كبیرة في سیاقات كثیرة  ولكن ھذا التقسیم دول الللتقسیم الجغرافي ولمساحة  
األرضیة التي تظلل كل الكرة  األوزونیضر بطبقة احدى الدول  ان التلوث الصادر من جودة البیئة.

 وبالتالي فان تأثیره یطال كافة الدول.

یتم فحص و احدى المشاكل البیئیة،ن والمستكمل ، یتعلمالموضوع التي تعالجفي معظم البرامج التربویة 
 األساسیةالفرضیة ف ،المقابلفي بصدق الموقف المعروض.  اإلقناع م محاولةتتو مواقف األطراف

ن كل أالمطروحة في ھذا البرنامج تشدد على الرؤیة المركبة للمواضیع البیئیة المختلفة التي تعني 
. من ھذا المنطلق تتم في الوقت نفسھ المشاركة في المشكلة ھم "المتضررون" و"المستفیدون" األطراف

لرؤیة الواقع كأمر مشترك لمجموعات األقویاء والضعفاء الملزمین بتحمل طریقة جدیدة القتراح  تھمدعو
 المسؤولیة إلیجاد أجوبة للقضایا المطروحة.

 
 مبنى البرنامج

خر من العالقة بین المنھج الدیمقراطي آیسلط كل واحد من فصول البرنامج الخمسة الضوء على جانب 
 .وجودة البیئة

 ودة البیئة وماجما ھي  ،ما ھي البیئةیوضح المصطلحات الموجودة في اساس البرنامج:  لالفصل االو
یخص العالقة بین  فیما. الفعالیات الموجودة في ھذا الفصل تفحص مواقف المشتركین جیدةالبیئة الھي 

 أسئلةفحص بالطبیعة. كذلك یتم  اإلنسانیةیتم فحص عالقة الحضارة  اإلطاروفي ھذا  ،االنسان والطبیعة
 ؟البیئة الجیدة أھمیةلمن تتبع البیئة وما ھي 

بواسطة اثنین من  في الفصل الثاني والثالث یتم تجسید العالقة بین جودة البیئة والدیمقراطیة
 . المساواة والحقوق –مصطلحات الدیمقراطیة الواضحة 

لموارد الطبیعیة والتناقض موضوع تقسیم ا -فعالیات الفصل الثاني تتناول موضوعین اساسیین : االول
موضوع النفایات : مفھوم مصطلح النفایات كمفھوم تربوي  -بین قیم الحفاظ على البیئة , والثاني

عدم حول الفعالیات ان ترفع من مستوى الوعي  هلیة كل شخص في انتاج التلوث. تحاول ھذوومسؤ
 المساواة الموجودة بین انتاج النفایات وجمعھا.

تفحص العالقة بین التصادم فتحاول ترجمة مشكلة جودة البیئة الى لغة الحقوق ,  الثالثالفصل  فعالیات
االجتماعیة  الحقوق -اإلنسانبحقوق  اإلضرارالحسم من اجل جودة البیئة على  أبعادفي الحقوق  وتفحص 

 والحق في الصحة).والتنمیة  للثقافةالرأي, الحق  یةاالقتصادیة (الحق في حرو

 سیفحصونالقادمة و األجیالموضوع مسؤولیة الجیل الحالي تجاه  ونسیناقش المشترك .عالفصل الراب
العالقة بین المبنى السیاسي وبین الدفاع على جودة البیئة . سیتم طرح السؤال: ھل یساھم تدخل الدولة في 

   ؟الحفاظ على جودة البیئة ام یضر بھا

 جودة البیئة .قضایا في  یسلط الفصل الخامس الضوء على المواجھة المدنیة
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الحفاظ على جودة البیئة مقابل طرق المقاومة في  من أجلمختلفة للصراع  اطرق ونسیفحص المشارك
مجاالت الحیاة االخرى. في ھذا الفصل سیتم تعلم طریقة جدیدة لحل النزاعات التي تمكن كل الجوانب من 

 ول المنصفة.التي تشجع ایجاد الحلو الحفاظ على حقوقھم واحتیاجاتھم

 
 تلخیص
 النظام بینھا وبین مبنى المتینةلعالقة امشاكل جودة البیئة وبمعرفة ال یفتح أفق البیئةوالمجتمع ""برنامج 

 التالیة : لالسئلة ویتطرق البرنامج نعیش فیھ،السیاسي الذي  –االجتماعي 

ن المشاكل الجدیدة أم أ بواسطتھا ناجعة، التأثیرالدیمقراطیة التي حاولنا  كانت األدواتھل  •
 دوات جدیدة للمواجھة ؟أ لبناء ضطرنات

 على حد سواء؟   ةالدیمقراطیة والبیئسوف تحمي األدوات ي من أ •

 

مواطني  الحفاظ علىثیر كل من المناھج التي وصفناھا على أمناقشة موضوع جودة البیئة یلزمنا بفحص ت
التمسك بوجھة نظر  اإلنسان، علینا بمشاركةالطبیعة  . في عالم تكون فیھ القوة العلیا ھي قوةبأسرهالعالم 

 .األرضیةالكرة  تواجھالتي  األخطارلمنع  مسئولة

، والھزات األرضیة، ميناتسوال مثل األخیرةالكوارث الطبیعیة التي تصیب سكان العالم في السنوات 
 فھمھاو ،وحةتجسد ضرورة خلق الوعي في المواضیع المطر والبراكین، والفیاضانات واألعاصیر

 لنشاط تربوي ھدفھ الحفاظ على البیئة. دوالتجنی

 . األھداف هن یساھم ھذا البرنامج في تحقیق جزء من ھذأ أملكلنا 
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 الفصل االول:
 ما ھي البیئة وما ھي جودة البیئة؟

 

 
 مقدمة

ھي بیئة ذات  ما ھي البیئة,ما ھي جودة البیئة وماالفصل االول یوضح المصطلحات األساسیة للبرنامج:
 جودة.

ھدف فعالیات ھذا الفصل ھو فحص مواقف المشتركین بالنسبة للعالقة بین اإلنسان والطبیعة، ومن 
خاللھم یتم فحص تعامل الحضارة اإلنسانیة مع الطبیعة. باإلضافة لھذا ستناقش قضایا مثل:لمن تتبع ھذه 

 البیئة وماذا نعني بالبیئة الجیدة.
 

تفحص مواقف المشتركین من عالقة االنسان  –" ، الطبیعة والحضارةنساناإل" : 1الفعالیة رقم 
 بالطبیعة وتستوضح ما اذا كانت المحافظة على جودة البیئة تتناقض مع التطور أو تعیقھ؟

تفحص عالقة ثقافة االنسان مع الطبیعة وتطرح السؤال  –" ما ھي البیئة ولمن تتبع؟" :2الفعالیة رقم 
الوعي لحقیقة ان ؟ نستوضح ماذا یعني مصطلح "البیئة". یثیر القسم االخیر من الفعالیة لمن تعود البیئة –

 .فقطلبعض الناس  تعودالبیئة في  اماكن جماھیریة

تستوضح مصطلح "الجودة" ورأي المشاركین في موضوع جودة  –ذات جودة بیئة  :3رقم الفعالیة 
ح الجودة بحیث یشمل العالقات بین أبناء البشر ھل نود توسیع مصطل –البیئة. یثیر النقاش السؤال 

 والمحافظة على الحقوق وعلى المساواة وغیرھا.

 

 توجھات مختلفة للتفكیر البیئي 
لثالثة توجھات أساسیة بحیث تتركز كل واحدة  الحدیث البیئياو  التفكیر البیئيمن المتعارف علیھ ھو أن نقسم 

  وتطرح تحدیات مختلفة للبشریة. ةللعالقة بین اإلنسان والطبیع بالنسبةمنھن على فرضیات أساسیة مختلفة 

(التوجھ البیوتسنتري) ویطالب بحمایتھا.وحسب ھذا التوجھ فان للطبیعة قیمة التوجھ األول یضع الطبیعة بالمركز
 كما لإلنسان.

كونھا الوسیلة لتلبیة (التوجھ االنتروبوتسنتري) ویطالب بحمایة الطبیعة  التوجھ الثاني یضع اإلنسان بالمركز
احتیاجات اإلنسان. ولھذا عند قیاس رفاھیة اإلنسان مقابل الحفاظ على الطبیعة فان التبریرات المؤیدة للتطویر ھي 

 التي تحسم األمر ھنا.

 بحسب ھذین التوجھین فان اإلنسان والطبیعة منفصالن عن بعضھما البعض.
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. یشمل ھذا ھي جزء من عالم اإلنسان ةالطبیعة وأن الطبیع أما التوجھ الثالث فیرى أن اإلنسان ھو جزء من
السابقین. یفترض ھذا التوجھ أن العالقة بینھما غیر قابلة للفصل ویطرح مفھوما مبدئیا علمیا  نالتوجھ التوجھی

 شامال یقول أن تلبیة احتیاجات البشر غیر منفصلة عن الحفاظ على الطبیعة. 

ضایا البیئة یجب أن تشمل القیم االجتماعیة، والجمالیة، والعلمیة والقیم البیئیة وبحسب ھذا التوجھ فان مواجھة ق
 التي لم تتم صیاغتھا بشكل واضح حتى اآلن. ھذا التوجھ یربط بین قیم البیئة والعدالة االجتماعیة.

 أصبح ھذا التوجھ جزءا  من الخطاب الجماھیري البیئوي واالجتماعي في العالم.
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 الطبیعةاإلنسان و :1فعالیة رقم 
 

 دقیقة  90  �

 

 الفعالیة أھداف
بما یخص العالقة بین الطبیعة متمسكون من المواقف التالیة ھم  بأينستوضح من المشتركین  أن ¤

 : واإلنسان

 منفصل عن الطبیعة. اإلنسان أ. 

 ھو جزء من الطبیعة . اإلنسان ب. 

 
 وسائل

 ین.لوأقالم تبیضاء،  أوراق 

 ..)المجالت.لجرائد، صور مختلفة ( من ا 

 

 سیر الفعالیة
و توضح ما ھو معنى أن یفكروا في قصة تجسد عالقتھم بالطبیعة أیطلب الموجھ من المشتركین  .1

تستخدم  األرضصور مختلفة على نثر ن یتم أ أیضا. من الممكن إلیھممصطلح " الطبیعة" بالنسبة 
 تجربتھم مع الطبیعة . رسمھ توضح عالقتھم أو  ویمكن أن یرسم المشتركون  كمحفز،

  ومعناه. ھفي رسم خرینیشارك اآلوعن تجربتھ مع الطبیعة،  یشرح كل مشارك .2

 في النقاش. الستخدامھا الحقا  الطبیعة التعریفات التي ذكرت عنیكتب الموجھ لنفسھ     

 فوارقإلى الئحتین وتشخیص ال ونالمشتركقدمھا التي  األوصاف تقسیممن الممكن  :للموجھ .3
  ضداد واالختالفات بینھا. واأل
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 نقاط للنقاش
 حیال الطبیعة؟( خوف، فرح، كره، تھدید، حب، ال مباالة).تنتابكم التي  األحاسیسما ھي  •

 جزء منھ؟  أنھام أ اإلنسانھل الطبیعة منفصلة عن  •

 الطبیعة؟ مع ھي عالقتكم ما  •

 الطبیعة؟ ما ھو موقفكم القیمي من •

 ؟ ولماذا؟ ألنفسكم وأیھا ي من الصفات تنسبونھا للطبیعةأ •

 
 تلخیص

یمكن أن یستعمل الموجھ مقال افتتاحیة الفصل لتلخیص الفعالیة وبالشكل الذي یراه مناسبا، إما بأن یوزعھ 
 علیھم ویشرح باختصار مضمونھ أو بتلخیصھ للثالثة توجھات التي نوقشت في المجموعة خالل الفعالیة.
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 ؟تبعتمن لما ھي البیئة و :2فعالیة رقم 
 

 دقیقة  90  �
 

 الفعالیة أھداف
 مصطلح "البیئة". فحص معنى ¤

المادیة والحیة (االنسان  البیئة :لكل ما ھو حولنا یشمل مصطلح الى توسیع مصطلح " البیئة"  ¤
 .واألحیاء األخرى في الطبیعة)

 من البیئة.  أجزاء بعض األشخاص یمتلكون نأالوعي لحقیقة  تعمیق ¤
 

 وسائل
 )مرفق؟" (ھي مكونات البیئة في المجتمعما ورقة عمل:"  

 .قرطاسیھ 
 

 سیر الفعالیة
 ما ھي البیئة؟ – مرحلة أ

 علىن یدونوا التداعیات التي تخطر أیرسم الموجھ على اللوح " شمس التداعیات" ویطلب من المشتركین 
 الموجھة: األسئلةبالھم عند سماع كلمة " البیئة"، وذلك بناءا على 

 سماع كلمة "البیئة"؟بماذا تفكرون عند  •

 ماذا یوجد في بیئتكم؟ •

 ماذا تعرفون عن بیئتكم؟ •

 ما ھو حجم بیئتكم؟ •

 ماذا یوجد بھا؟ وماذا ال یوجد بھا؟ •
 

A   :مالحظة للموجھ 

التعبیر عن المواضیع التي تخطر ببالھم عند  علىیھدف استعمال طریقة "شمس التداعیات " تشجیع المشتركین 
البیئة بیئة األحیاء، : البیئة المادیة، بأنواعھاات البیئة كونن نبني الئحة مأھكذا یمكن لنا سماع كلمة " البیئة" . و

ن نجھز مع المشتركین قائمة أ، یجب شنتركز في النقالكي   معروفة والخ.الالبیئة البعیدة، البیئة غیر  القریبة،
 .المحلیةالبیئة مكونات تتطرق الى  
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 بیئتي - ب المرحلة 
. یقوم الموجھ بتوزیع ورقة العمل التي تعنى مكونة من خمسة أشخاص الفرقة الى مجموعات تقسم  . 1

 فراد المجموعات تعبئة الجدول. أویطلب من  المحلیةبالبیئة 

 للنقاش. ونیجتمع المشترك ،في نھایة العمل . 2

 
 نقاط للبحث

 التي تعیشون فیھا؟ماذا یوجد في بیئتكم  •

 لمن تتبع ھذة البیئة؟ •

 ناك من ینشط بشكل ملحوظ في بیئتكم؟ من ھو؟ھل ھ •

أم  ؟(ھل ینتمي الى المقبولین ؟جتمع المحليو منصب في المأ نفوذالقائد ھو صاحب  - الناشطھل  •
 ).قادة المجتمع المحلي؟ھو بعالقة طیبة مع  ھل لقادة المجتمع المحلي؟ لألذكیاء أو

 ؟محلیةال تكمبیئب علقیتفي اتخاذ القرارات  أعضاء المجتمع المحليھل یشارك  •

 ؟اآلخرینبیئة  وتبدأین تنتھي بیئتكم أ •

  ؟أم بالقوةالبیئة؟ ھل حسب اتفاق منصف بینكم،  نكیف تتقاسمو •

 ؟ لماذا ؟اقل وعیأنتم أمن بیئتكم  أجزاء ألیة •

 ؟أنظاركم عنمعینة  أجزاءھل یوجد سبب الختفاء  •

 ؟ ھل یناسبكم ھذا الوضع؟ تودون ذلك بأي جزء تودون المشاركة وبأي ال حولكم،من بین كل ما ھو  •
 

A :مالحظة للموجھ 

نھا أي أنھا جزء منھم ( أن والتي ال یرى المشاركجتمع المحلي/ الحي ماكن معینة في المأن ننتبھ الى أمن المھم 
ن أوھل تعود للجمیع أم أنھا ال تعود ألحد؟  -مثل: المساحات المھملة بین البیوت غیر موجودة في وعیھم) 

 مصطلح اإلقصاء: من المقصى؟ من أین؟ ولماذا؟ستوضح ن

 
 تلخیص

ھو  مصطلح اعتدنا استعمالھ  كیفمامصطلح " البیئة"   أن  ویوضح ونیلخص الموجھ ما قالھ المشترك
الفعالیة  ھدفن أ. یوضح الموجھ مقصون من أماكن معینة ألننابسبب قلة االنتباه او  ربما مقلص جدا،

كجزء من بیئتنا، ھل  األماكنن نعرف ھذه أ: ھل یمكن األسئلة مثل اثارة" والمظلمة"  األماكنتلك  إضاءة
 التي قمنا بتعریفھا:بالغون وصغار،؟ ھل یوجد في بیئتنا لناومفتوحة  متاحةماكن األ هن تكون ھذأنود 
تي یتم ال من ھي المجموعات؟ أمرهمن ال یھمنا  وإقصاءھل یوجد لدینا المیل في نسیان ؟ بناتو نومعاق

 ؟ المجتمع المحليفي  أماكني أمن و إقصائھا
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 حیث ،البیئة هھذ ا في مثلنحی نود أن: ھل السؤال الموجھ التالي الموضوع بواسطةیسھب الموجھ في ھذا 
 ؟إقصاء مجموعات من الناس منھاتم ی

 
 

 ؟حلیةالبیئة الم كونتت مما - ورقة عمل
 

 
 التالي: جدولال املئوا

 محلیة.بیئة الال ناتمكودونوا كل  . 1

 ھذه المكونات من المجتمع المحلي؟ خدممن یست . 2

 محلیة ؟بیئة الال مكونات تجاه ةالمسؤولیمن یتحمل  . 3
 

 جتمع المحليبیئة الم تتكون
 :من

 المكوناتھذة  خدمیستمن 
 ؟من المجتمع المحلي

مكونات  ةمسؤولیمن یتحمل 
 ؟حلیةالبیئة الم
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 ذات جودة: بیئة  3فعالیة رقم 
 

 دقیقة  90  �
 

 الفعالیة  أھداف
 توضیح المصطلح " جودة". ¤

 توضیح مفھوم المصطلح " جودة البیئة". ¤
 

 اسالیب
 مثل: الطبیعة ، المصنع ، مظاھرة والخ... ینشط بھا اإلنسانصور الماكن  

 ، الوان . قرطاسیھبیضاء ، بطاقات ملونة ،  أوراق 
 

 سیر الفعالیة 
معینة من البیئة ویطلب من المشتركین ان یصنفوا  أشكاالالموجھ في الغرفة صور تعرض  ینثر .1

 :بمجموعتینعلى االرض  االصور لمجموعتین ویرتبوھم

 .ذات جودةھا بیئة نتعتبرو أمكنة: االول المجموعة

 .ضارةبیئة الى  عیونكمترمز ب أمكنة: ةالثانی المجموعة

اختیاره وان یوضح لماذا وضع الصور في كل منھم الموجھ من المشتركین ان یفسر  طلبی .2
 .ةالمعین المجموعة

، حسب رایكم ، یجعل ن الذي: ممنةخالل ھذا السؤال التعریف المبدئيان یصیغوا  ونیحاول المشترك .3
 ؟یمنع منھا ان تكون كذلك يذا الالبیئة جیدة او م

 
A :مالحظة للموجھ 

(مثل: النظام، النظافة والتلوث، وكذلك  ونالفرعیة التي یقوم بھا المشترك نیفاتان ننتبھ الى التصمن المھم 
 .توضیحات مثل حریة التعبیر عن الراي، حقوق مختلفة ترتبط بالبیئة  وما الى ذلك)

 

ھا خالل فی یتواجدونوالتي   إلیھمن ان یفكروا في البیئة المھمة بالنسبة ی. یطلب الموجھ من المشترك4
, ، ملعب كرة السلةالمركز الجماھیري/الثقافي، األصدقاءالصف،  الیوم (البیت، الشارع، المدرسة،

 الدكان, المعھد...).

 .كل مشتركالتي فكر فیھا  المشتركین بھدف وصف البیئةكل على  ه. یقوم الموجھ بدور5
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 نقاط للبحث
 ذات الجودة ؟بیئة الھي  هھذبحسب رأیك  ھل •

 لبیئة التي اخترتموھا؟ لماذا؟ا نھل تحبو •

 كیف تشعرون فیھا؟ •

 شيء معین؟ إضافةھل تودون  •

 منھا؟ يءش إخراجھل تودون  •

 

 تلخیص
یتغیر  و دینامكیامكن ان یكون یالمشتركین ویوضح بان مصطلح " الجودة"  أقوالیقوم الموجھ بتلخیص 

د مرحلة التعلم التي ان نرى بعمن المثیر یوضح بانھ سیكون وحسب وجھة نظر كل واحد منھم.
البیئة النظیفة والھادئة ھي التي ترضیھم ، ام ان  كیف سینظرون الى البیئة: ھلسیخوضھا المشتركین 

 ,المشتركین رأيحسب  ,ممكن ان تعتبر یملئھا الضجیج . مثال، بیئة إضافیة اعلى البیئة ان تعطیھم قیم
بصورة حرة . یشرح الموجھ بانھ علینا ان نسال  آرائھمیعبروا عن  نبا لألشخاصبیئة جیدة النھا تسمح 

الحفاظ على الحقوق و،األشخاصمصطلح الجودة وان نشمل بداخلھ العالقات بین  ھل نود ان نوسع أنفسنا
 ؟القیم ، التي بدونھا تعتبر البیئة غیر جیدة وفروعلى الحریة والخ، وبكلمات اخرى ، ھل على البیئة ان ت
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 :لثانيالفصل ا

 مبدأ المساواة وقضایا جودة البیئة
 

 
 5مقدمة

 المساواة.عن طریق مصطلح  جودة البیئة والدیمقراطیة ي یتم بھ فحص العالقة بینالفصل الثان

تناقش فعالیات ھذا الفصل موضوعین مركزیین: قضیة تقسیم موارد الطبیعة والتناقض بین قیم المساواة وقیم 
وضوع الثاني ھو قضیة النفایات: معنى المصطلح االجتماعي ومسؤولیة اإلنسان المحافظة على البیئة.والم

على عن التلوث. الھدف  من الفعالیات ھو خلق الوعي لعدم المساواة القائم بین إنتاج النفایات وبین تجمیعھا 
 وإزالتھا.

 
 قائمة الفعالیات:

عالیة نحاول فحص المقاییس التي على اساسھا بھذه الف-؟"ھل یوجد مساواة بتقسیم الموارد" :4الفعالیة رقم 
یتم اتخاذ القرارات بالنسبة لتقسم أو استعمال الموارد الطبیعیة عند وجود معضالت حول كیفیة  الحفاظ على 
البیئة,من الذي یقرر ؟وكیف یمكن من خالل ھذه المعضالت الحفاظ على المساواة؟ االمثلة التي تطرح ھنا لھا 

االسرائیلة بشكل خاص. –المساواة وتملك االرض بشكل عام وبالنسبة للقضیة الفلسطینیة  عالقة بالسؤال حول
 وایضا بالنسبة للسؤال حول العالقة بین السلطة البلدیة مقابل المواطن.

تعایین التعریفات المختلفة لمصطلح "نفایة"بالسیاق الثقافي,االجتماعي  -ما ھي النفایات؟ :5الفعالیة رقم 
ض المقتنیات واالشیاء تحسب نفایة عند بعضھم وعند الغیر تحسب كانھا اشیاء قابلة لالستعمال. والفردي.بع

 تطرح ھذه الفعالیة العالقة بین ثقافة االستھالك ومشكلة النفایة بالعالم.

جة تعاین قضیة المسؤولیة بالتلویث والنفایة,على من تقع المسؤولیة لمعال-: لمن ھذه النفایات؟6الفعالیة رقم 
 ھذا االمر,وكیف؟ یتم مناقشة ھذه القضیة من منظار مبدا المساواة.

تؤشر على عدم الوعي لالمساواة القائمة بین  – : "المساواة والمسؤولیة في قضیة النفایات"7الفعالیة رقم 
 انتاج النفایة وبین عملیة تنقلھا في المجال الجغرافي والسیاسي.

 
 

                                                        
"لیست وسع في كتاب من إصدار كلیة آدم بعنوان حول مصطلح "المساواة" المعتمد علیھ بالنقاش ھنا,یمكن القراءة بت  5 

 ,2005كالرمان وصابر رابي, اصدار كلیة آدم سنة –تألیف: أوكي مروشك  – الدیمقراطیة واحدة"
 .   110 -97الفصل الثاني ص 
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 في تقسیم الموارد؟: ھل یوجد مساواة  4فعالیة رقم 
 

 دقیقة. 90كثر من أن تستمر أتتكون ھذه الفعالیة من ثالثة مراحل ولھذا یمكن   ¿
 

 ھداف الفعالیةأ
بشكل  توزیعھاالموارد الطبیعیة بشكل متساو وبین الرغبة في  توزیعالمعضلة الموجودة بین الرغبة  اثارة ¤

 .غیر متساو

 د الطبیعیة وبین الرغبة لشراكة متساویة فیھا.اثارة المعضلة بین الرغبة بامتالك الموار ¤

 .اواستعمالھم االموارد، ملكیتھم نلیة عوتوضیح العالقة بین المسؤ ¤

 بین قیم المساواة وقیم المحافظة على البیئة. التناقضفحص  ¤

 
 وسائل

 :  حاالتبطاقات  

 ؟وسائل تنقل خاصة أم عامة -

 .لمن تتبع األراضي بالقدس؟ (بطاقتان) -

 اطئ البحر؟لمن تتبع شو -

 لمن تتبع الحدائق الخاصة والعامة؟ -

 أوراق, اقالم. 

 
 سیر الفعالیة

 وسائل التنقل العامة – مرحلة أ
خمسة مشتركین. تستلم كل مجموعة بطاقة الحدث  -یتم تقسیم المجموعة الى عدة مجموعات ذات اربعة .1

 دة فیھ.رأي حول المواضیع الوار بتحدیدوتطالب  "وسائل تنقل خاصة/عامة" االولى

عندما تنتھي المجموعة من النقاش حول االسئلة في البطاقة االولى, یعطي المیسر حالة اضافیة للنقاش  .2
 "لمن تتبع االراضي في القدس؟" –والتطرق للسؤال في البطاقة 

التلبكات المختلفة والتي طرحت بالمجموعات  نیعود اعضاء المجموعات لالجتماع سویة ، یصفو .3
 الذي توصلوا الیھ.القرار  یعرضونو
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 نقاط للنقاش
 في كل واحد من القضایا؟ ما ھو المعیار الذي وجھك في اتخاذ القرار •

 لماذا وقع االختیار على ھذا المعیار ولیس على غیره؟ •

 المعیار الذي اخترتھ ؟  عن ماذا یعبر •

 أو بعض المواطنین فقط؟ ا. حق الجمیع في استعمال الموارد

 , أ, القاء المسؤولیة على واحد فقط؟الحفاظ على الموارد المختلفةلیة الجمیع في وب. مسؤ

 الناس, أو التمییز بینھم؟ج. المساواة بین كل 

 الخالفات السیاسیة التي تدیر القضیة؟د. 

 اقل ؟  اعلى المساواة وعلى الحقوق؟ واي معیار یحافظ علیھ أكثراي معیار یحافظ  •

 اقل؟ اي معیار یحافظ اكثر على البیئة وایھا •

 ؟اواستعمالھملكیتھا على الموارد ,  ةالمسؤولیبین  نفرقھل من الممكن ان  •

 
  على حالة خاصة مبدأئیةتطبیق قرارات  -ب مرحلة

A :مالحظات للموجھ 

ن ان یطبقوا المعیار الذي اختاروه یالفعالیة ھو فحص اذا ما كان المشتركین في ھذة المرحلة مستعد ھذه ھدف •
 مثل الحدائق التي بملكیتھم.  – على الحاالت الخاصة

او ان نطلب من المشاركین العودة للعمل في مجموعات  ان یتم النقاش بالمجموعة االمفي ھذة المرحلة ممكن  •
 صغیرة . االمر منوط باختیار الموجھ .

 
ویطلب منھم القیام  لمن تعود؟") –("حدائق خاصة / عامة  الحالة الثانیةبطاقات  ونیستلم المشترك .1

 المھام التالیة:ب

 یحدث للحدائق الموجودة بملكیة خاصة.س ا. ان یقرروا ماذا

 من ناحیة جودة البیئة. األفضلاي من طرق التعامل ھي  :على السؤال اإلجابةب. محاولة 

 .مقراراتھ نویعرضو الى الجلسة ونیعود المشترك  .2

 
 نقاط للنقاش

 اركم بالنسبة لالراضي في القدس؟ھل قراركم بالنسبة لوسائل النقل العامة یشبھ قر •

 القرار الذي اتخذتموه بالنسبة للشواطئ؟ أو أراضي القدس یشبھ ھل قراركم بالنسبة للحدائق  •

 وما ھو؟ -ھل ھناك فرق •
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 لشخص معین، ام انھا ملك الجمیع؟ األرضھل تتبع  •

 على الموارد الطبیعیة؟ هان تطبقو ناي معیار تودو •

 تابعة للمجموعة؟ المعیار على موارد طبیعیة تطبقوا ألن مستعدین أنتم  ھل •

 ھا؟نتعرفو إضافیةن تطبقوا المعاییر التي اخترتموھا على موارد طبیعیة , ألمستعدین ,أنتمھل •

 
 نقاش -مرحلة ج

A :مالحظات للموجھ 

والسؤال ھو بالنسبة لموارد الطبیعة یمكن تقسیمھ لمواضیع مختلفة.مورد الوقت ھو أیضاً مورد طبیعي نملكھ,  لالسؤا
ً جداً في بعض األحیان ولھ معنى كبیر.فیمكننا ان نسأل  كیف یمكن تقسیمھ بشكل منصف یمكنھ ان یكون سؤاالً مھما
,وبحسب فرضیتنا المسبقة,ھذا السؤال عن مورد  الوقت وقضیة تقسیم زمن الحدیث في المجموعة مثلھا مثل قضیة 

 الوقت؟الشواطئ,أو األرض, یمكن ان نسأل:من یملك ھذا 

ھنا یمكننا ان نعطي مثال عن تقسیم الوقت بالورشة,من بحسب رأي المشاركین یجب ان یكون مسئوال عن تقسیم 
 الوقت؟

 

كون ھو "صاحب وقت الكالم" ویقسمھ بشكل متساو بین المشتركین، مقابل مبلغ مالي ییقترح الموجھ ان 
 دفعھ لھ من المشاركین. ی

 للفرقة: ھاقتراحیود اي اقتراح على الموجھ ان یقرر 

 ان یتكلم كل واحد بقدر ما یدفعھ.  •

 لمدة متساویة . ونمن المال ویتحدث ةغ متساویلمبا األشخاصان یدفع كل  •

مبلغ منطقي وان یكون  كر فيفما ھو مبلغ المال المطلوب لكي تحظى بوقت للكالم (على الموجھ ان ی •
 )اكفایة ، وبالتالي مغری امنخفض

 

A مالحظات للموجھ: 

اسئلة من نوع اخر . من المھم ان ننتبھ لالسئلة ، ان نستوضح ھل یتعلق  ظھراالقتراح من الممكن ان ت ھذا على اثر
 االمر بموضوع المساواة في الغرفة او بموضوع الحقوق، وان نفحص اھمیة االمر في النقاش الحالي:

ھل من  الممكن او ،  كم من المال دفع؟ مثل( المساواةالتحدث عن  فانمنا حریة التعبیر عن الراي ، یسلبوا عندما    أ.
الننا بینما نكون منشغلین بالتحدث عن المال   : نقاش محبط سیؤدي الى ان یدفع احدھم اكثر ویتكلم اكثر؟" ) 

 ,تسلب حقوقنا. 

حفز النقاش في یمناقشة موضوع الحقوق و،   سابقاً ألوانھبالمقابل ، من الممكن ان یكون الحدیث عن المساواة  ب. 
 المال من  من امختلف لغااستلم مب ولو حتى ,ان یقسم وقت الكالم بشكل متساو : فھل على الموجھ موضوع المساواة
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؟ ھل سیعطي الوقت ایضا لمن لم ھو الموضوع الذي یجب ان یناقش المال "  منھل موضوع " كم أو كل واحد؟ 
 المسائل ستبقى مفتوحة؟ هیدفع ؟ ام ان كل ھذ

 

 نقاط للنقاش
 (القصد بالعملیات/السیرورات داخل المجموعة) ماذا حصل بعد عرض االقتراح؟ •

 ؟وما ھي التبریراتتقبل االقتراح؟ لمیل  ھناكھل  •

 وبأنھ ,باي شيء غیر مشروط  أساسيحق  أصال وھ النقاش وقت سمع االدعاء ,في المجموعة,ان :"ھل  •
 ؟ "ملك الجمیع بصورة متساویة

 لمن یدفع مقابلھا ؟ ,یعني تخص السوق الحرة  أنھاتتبع للجمیع، ام  أنھا أي ,طبیعیة ھي عامةھل الموارد ال •

نھا ال تخص اي شخص، ام ان ذلك أاذا افترضنا بان الموارد الطبیعیة ھي ملك الجمیع ، ھل یعني ذلك  •
 یعني بان الموارد الطبیعیة تخص كل واحد ؟

 
 تلخیص

 

وبین المساواة والحفاظ على جودة  الموارد الطبیعیة لعالقة بین ملكیةالنقاش حول موضوع ایلخص الموجھ 
البیئة. ویوضح فكرة المناصرین للملكیة الخاصة للموارد الطبیعیة الذین یعتقدون أن الملكیة الخاصة حق 

تقدون أن تحفز على الحفاظ علیھا. كما یع أساسي للفرد ویؤمنون بأن من شأن الملكیة الخاصة للموارد الطبیعیة
 والمنافسة توفران أرضیة للنشاط االقتصادي الذي یؤمن بدوره الرفاه االقتصادي. الملكیة الخاصة أن

العامة تحفز الناس  ملكیة الموارد الطبیعیة یعتقدون أن الملكیة الخاصة للموارد الطبیعیة أما المعارضون لفكرة
الملكیة الخاصة  ن ملك الجمیع. كما یرون أنعلى الحفاظ علیھا، لذا ، ولھذا السبب بالذات، یجب أن تكو

تؤدي الى سیطرة األقلیة القویة علیھا اذا كانت اعتبارات توزیعھا اقتصادیة باألساس. ان  للموارد الطبیعیة
 النافسة االقتصادیة تؤدي الى استھالك الموارد الطبیعیة 
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 بطاقات حاالت: لمن ھذة الموارد الطبیعیة؟
 

 
 عامة؟ أم خاصة واصالتم: االولى الحالة
 على وتجبرھم الشخصیة مركباتھم استعمال عدم المدینة سكان على تفرض ان القدس لبلدیة یحق ھل
 البیئة؟ جودة على الحفاظ بھدف القطار/الباصات-العامة النقل بوسائل السفر

  إجابتكم؟ جاءت معیار أیة بموجب .1
 جوابكم؟/اختیاركم یمس بماذا .2

 
 

 األرض؟ تعود لمن: ا الثانیة الحالة
 القدس في أقیمت التي المستوطنات یربط قطار خط إنشاء, األخیرة األعوام في, القدس بلدیة قررت
 مروره منطقة ضمن المقیمین الفلسطینیین یخدم ال الخط ھذا ،(إسرائیل وعموم الغربیة بالقدس الشرقیة
ً ) المواقع، ھذه في محطات لھ یوجد ال إذ وغیرھما، حنینا وبیت شعفاط في  ھذه أراضي یلتھم بأنھ علما

 استشارة بدون ذلك كل تم وقد. اإلسرائیلیین تجمع مناطق في محطات لھ توجد بینما المواقع،
 شعفاط،/حنینا بیت شارع تضییق وتم كما القطار، خط علیھا أقیم التي األراضي أصحاب الفلسطینیین

 !داخلھ القطار خط رورم بسبب فرعي شارع إلى رئیسي شارع من تحویلھ وتم
 لفلسطینیین؟ القدس أھالي ارضي على الخفیف القطار خط تشق ان القدس لبلدیة یحق ھل .أ

 اإلسرائیلیین؟ القدس أھالي ارضي على الخفیف القطار خط تشق ان القدس لبلدیة یحق ھل .ب

 
 

 القدس؟ في االراضي تتبع لمن: ب الثانیة الحالة
 ولضرورة.للمدینة المختلفة أألجزاء بین یربط قطار خط إنشاء القدس ةبلدی قررت األخیرة األعوام في
 مساحات من قسم على سیأتي القطار مسار فان لذلك وباإلضافة.  أراضي صودرت,المسار شق

 مساراً  أصبح مسارین شمل والذي" ھكیرم بیت" حي في ھرتسل جادة شارع:مثال.والمعابر الشوارع
 أصحاب استشارة دون نفذ ھذا كل. التحرك وصعوبة المروریة االزدحامات نتجت ولھذا,واحداً 

 .الحي سكان أو األراضي
 قطار؟ سكة تشق لكي السكان أراضي مصادرة القدس لبلدیة یحق ھل  .ا

 للقطار؟ خط إقامة بحجة السكان حیاة بجودة تضر ان القدس لبلدیة یحق ھل. ب

 

 البحر؟ شواطئ تعود لمن: الثالثة الحالة
  .البحر شواطئ تعود لمن: مسالة حول إسرائیل دولة في انقاش الیوم یجري
 . لذلك والدفع للشواطئ الدخول قضیة حول اقتراحات عدة طرح تم لقدو

 :التالیین السؤالین بشأن قرارا واتخذوا التالیة اإلمكانیات اقرءوا

 الشاطئ؟ على الملكیة تعود لمن. ا

 طریقة؟ بأفضل البیئة على حافظی أن نممك الملكیة  أشكال من حالة باي. ب
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o للجمیع حر بشكل ھو الشاطئ الى الدخول. 

o السلطة ھذه الى یحول دخول رسم دفع الجمیع فعلى ولھذا المحلیة للسلطة تتبع الشواطئ ھذه. 
o بھ سیحل ماذا یقرر الذي وھو الناس من فالن ملك ھو الشاطئ. 

o بالدفع ونمملز األخرى المدن وسكان ا،مجان یدخلوه للشاطئ المجاورة المدینة سكان. 

o اخر 

 
 

 /والعامة؟: لمن تعود الحدائق الخاصةالرابعةالحالة 
 المس إلى یؤدي األمر  وھذا، للجمھور والمفتوحة العامة المساحات من القلیل یوجد سكناك منطقة في

 أو خاصة حدائق لكونیمت أشخاص عدة ھنالك ، المقابل فيو. المنطقة ھذه في والحیاة البیئة بجودة
 .بحدائق لیست وھي واسعة مساحات
 مصادرة المحلیة السلطة فعلى ولذلك للمواطنین والحدائق العامة المساحات إرجاع یتم بان أقترح
 )مثالً  هللا رام, فلسطینیة أو إسرائیلیة المحلیة السلطة.(الخاصة األمالك أصحاب من الحدائق

 لماذا؟و ؟ال ام القتراحا ھذا على نتوافقو ھل:  رأیكم ما
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 : ما ھي النفایة؟5فعالیة رقم 
 

 دقیقة  90  �
 

 ھدف الفعالیة
 یا.موضوع اولیست مصطلح ااجتماعی اھي مصطلح لنفایةن ابأوعي الخلق  ¤

 .النفایةتعرف مصطلح التي   :ما ھي الثقافاتتوضیح  ¤
 

 وسائل
 رغیفصغیرة ،  علبتر مالحظات قدیم، دف نفایة:ال تعتبر  أخرى وأغراض نفایةمعینة تعتبر  أغراض 

 .*كھربائیة مختلفة، مالبس قدیمة. أجھزةخبز ، نظارة شمسیة، قواریر بالستیكیة ، نفایات عضویة، 

من المفضل أن یحضر الموجھ كمیات كبیرة من االغراض من أجل فرص االختیار اكثر للمشاركین  
 ومجال تطویرالنقاش بما یالئم ذلك.

  
 سیر الفعالیة

 رحلة أم
 كومة. بشكلالتي احضرھا  اإلغراضكل  األرضالموجھ على  یقوم .1

 یجیبوا بشكل حر. المجال بانلھم المشتركین : " ماذا یوجد لدینا ھنا؟" ویتیح  یسأل .2
 

A :مالحظة للموجھ 

لنسبة وبا نفایة( ممكن اعتبار غرض معین ومدى شرعیتھا المختلفة التي یعطیھا المشتركون  لألجوبةیجب االنتباه 
ماذا تحتوي الكومة  كون االستیضاح عن ).من الممكن جدا ان یستصعب المشترنفایةغیر  اعتبارهممكن  آخرلشخص 

الحالة ممكن ان نرى كیف  هبدون تمییز, في مثل ھذات ان یروھا بمجملھا ككومة من النفاین ویفضلو أساسيبشكل 
 نجمع كمیات من النفایة بدون سبب .  

 
التي  األغراضالتالي :  اإلرشادن ، حسب یكومت إلى األغراضان یصنفوا  كینالمشتریطلب الموجھ من  .3

 .اتھا نفاینالتي ال یعتبرو األغراضیجب تجمیع  افي مكان واحد ، ومقابلھم اتعتبر نفایات یجب تجمیعھم

ون دی تقسیم متفق علیھ. إلىعلى المشتركین ان یتوصلوا  وبأنھ جماعیةیوضح الموجھ بان المھمة ھي 
 ).بحیث یستعملھا الحقافي مرحلة التصنیف ( المشتركین قیلت  أقوالمركزیة من  االموجھ لنفسھ نقاط
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 سویة.لمناقشة الموضوع  أماكنھم إلىیطلب الموجھ من المشتركین العودة  .4

 
 نقاط للبحث

 ھل نجحتم في المھمة؟ •

 على ماھیة النفایة؟ إجماعھل كان ھناك  •

 م؟ما ھي الصعوبات التي واجھتك •

 النفایة عن غیرھا؟ صنفتمكیف  •

 من الذي عرفھا كنفایة ؟ •

 صعوبة بالتصریح عن اشیاءھناك  تفي الموضوع؟ ھل كان من التعبیر عن رأیھمالجمیع  تمكن ھل  •
 وقولھا في المجموعة؟

بان التقسیم ,تفكیرھا یختلف وتظن غیر موجودة في الغرفة ,مجموعات ان تكون ھناك ھل من الممكن  •
ھل ھنالك مندوبین ات ؟ ع؟ من ھي تلك المجمو نفایةوبان االغراض التي تم رمیھا لیست غیر صحیح 
 ؟ لھا في الغرفة

 

 مرحلة بَ 
، الخیرة اآلونة. یقوم الموجھ بدورة بین المشتركین . یطلب من كل واحد ان یتحدث عن غرض رماه في 1

 التالیة : األسئلةآخذا بعین االعتبار 

 لماذا رمیت الغرض؟ •

 شعر بعد ھذه الفعالیة ان الغرض الذي رمیتھ ال قیمة لھ؟ھل ت •

التي صنفوھا سابقا ، وان یجدوا لما عرفوه  األغراض ألحد. یطلب من المشتركین ان یجدوا "بیتا جدیدا" 2
 بقائمة األسماء  یستعین الموجھ الحاضرین في الغرفة . ممكن ان مع أحد  اجدید الك"نفایة" استعما

 من جدید بحیث یسأل: ان  یبدأھا  ممكنو". "لكومة الزبالة بعملیة التصنیف االولى  یذكر المشتركینو

 من ھذه االغراض...؟" وكذاا" من یحتاج كذا      

 

 نقاط للنقاش
 للغرض الذي اخترتموه؟ التھل نجحتم في ایجاد استعما •

 او لشخص اخر في الغرفة؟ ألنفسكم اجدید الھل وجدتم لھذا الغرض استعما •

 لم تكن لھ اي قیمة؟ ااحدھم غرض بإعطاءالشعور الذي انتابكم عندما قمتم  ما ھو •

بدون تفكیر ونفایة، ھاالتي تعطي شرعیة لرمي  لالغراض تعتبر ھو التفسیر الذي یعطى للثقافة  ما •
 ؟ مسبق
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؟( ھل یتصرف والدي بنفس أیضا عندي؟ ھل ھذا االمر ساري المفعول الثقافة هھل انا جزء من ھذ •
 ة)الطریق

 تفضل لو لم ترمھ؟  اآلن كنت ورمیتھ ،  شيءھل ھناك  •

یتعلق  األمراالستھالكیة؟ ام ان  بثقافتنالماذا ننتج ھذا الكم الھائل من النفایة في مجتمعنا ؟ ھل یتعلق ذلك  •
المختلفة او  األشیاءبالطریقة التي نعرف بھا النفایة؟ ھل الشخص الذي ال یعاني من ازمة مادیة ویشتري 

 ؟  نفایة أكثرینتج  – ولكنھ في المقابل ، نفایةكثیرة ك أموراً یعتبر ,كما یحلوا لھ ,المختلفة ذیةاألغ

 

A :مالحظة للموجھ 

 في النقاش بحساسیة فائقة : امعضالت یجب ان التطرق الیھ

 ؟ لرغباتلمفھوم  االجتماعي التي كفرد  مقابل ارغب •

 .بسبب ذلك المس بحق بالكرامةلیص كمیة النفایات مقابل استیضاح احتیاجات المشتركین كطریقة لمواجھة تق •

 

 تلخیص
تعریف واسع، ھل نعرفھا في العالم :  اكمیتھو" نفایة" التعرف المشتركین ویوضح كیف  أقوالیلخص الموجھ 

 استعمال لھا او ال حاجة لھا.ال  أغراض یشملقدیمة، مقابل تعریف مقلص،  وأغراض أشیاءشمل ی

أم أن االستھالك زائد ھل االستھالكیة وبین مشكلة النفایة في العالم:  الثقافةالعالقة بین یشدد الموجھ على 
االشیاء التي لسنا بحاجة الیھا . التغییر في وجھات  أكثر تؤدي الى ابتعادنا عن استھالك كمیات  إمكانیة ھنالك

التي تم تعریفھا كنفایة، ممكن ان  االشیاءاي رؤیة یجب تبنیھا واي من  واالنظر سیمكن المشتركین ان یقرر
 یتم تعریفھا من جدید. 
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 : لمن تعود ھذة النفایة؟6فعالیة رقم 
 

 دقیقة  90  �
 

 اھداف الفعالیة
 من وجھة النظر المساویة (المناقضة لطریقة القوة)  مشكلة الملوثین المختلفین استیضاح ¤

 " النفایات.الجتعمجموعات " وأيمن المجموعات تلوث البیئة  أياستیضاح  ¤

 .عابر للحدودن تلوث البیئة الوعي با ¤

 المساواة الموجودة بین انتاج النفایات وتجمیعھا. تجاه حالة عدم ایقاظ الوعي  ¤

 

 وسائل
 ، معادن، نایلون، نفایة عضویة وما الى ذلك).أوراقمختلفة من القمامة (  بأنواع مليءكیس نفایات  

 اوراق الصقة عریضة او طباشیر. 

 في سیر الفعالیة). 4ت مھمة: " مساحة خالیة من النفایات"( انظر الى بند بطاقا 
 

 سیر الفعالیة
یخرج  أسرتكمالنفایة من البیت آخر مرة؟ من من افراد  أخرجتمیسال الموجھ المشتركین : متى  .1

 النفایة عادة؟ 

 الموجھ االسئلة التالیة: طرححسب اجابات المشتركین ، یوب .2

 موضوع النفایات في البیوت المختلفة؟لالھتمام بركة ك تقالید مشتلھل ھنا •

 وت الخاصة؟یالنفایات في البب یھتمون محددون أشخاصك لھل ھنا •

 المجتمع باسره؟ صورة لنا یعكسھل ھذا  •

طریق اوراق  نعوذلك مساحات)  4الى  2" منفصلة (بین سكنیةیقسم الموجھ الغرفة الى" مساحات  .3
في منتصف الغرفة  عن طریق الرسم بالطباشیر. بعد ذلك یضالصقة یلصقھا على االرض ، او ع

 بانواعھا المختلفة ویوزع على االرض محتوى الكیس . اتبالنفای ا مملوءاً كیس

 مشتركین . كل شخص یاخذ بطاقة المھمة التالیة : 5یقسم الصف الى مجموعات مكونة من  .4
 

 .حیاتكم جودة على تحافظوا لكي

 ، القمامة من خالیة ستبقى سكناكم ةمنطق بان تتأكدوا ان علیكم
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" ، ویأمرھم بالبدء بانجاز المھمة، سكنیحاول الموجھ ان یوضح بانھ لكل مجموعة ھناك " منطقة 
 اخر. ایضاح إعطاءبدون 

 .المجموعة االمالمشتركین الى  وإرجاع ,دقیقة 15بعد  "اللعبة"یجب ایقاف   .5

 

 نقاط للنقاش
 ماذا حدث للنفایات؟ •

 غرفة ؟ماذا حدث لل •

 ؟تصرفتمكیف  •

 لنفایات؟ل یھتمالنفایات؟ من لم ب  اھتممن  •

 التي نتجت في الغرفة؟ "المجموعات"ما ھي  •

 ماذا قصدتم؟ •

 خطواتكم؟  لتبریرما ھي التفسیرات  •

 للدوافع المختلفة).لطرح  المجال: من المھم سماع كل المجموعات واتاحة مالحظة للموجھ(    

 بھذه المرحلة؟فة ھل یوجد لدیكم وجھة نظر مختل •

 جدیدة لمعالجة المشكلة ؟ ما ھي؟ أفكارھل یوجد لدیكم  •

 لیة في معالجة النفایات التي ینتجھا كل واحد منا؟وعلى من تقع المسؤ •

 ؟النفایات مكان مكبنقرر بموجبھا االعتبارات التي  رأیك،حسب ، بما ھي •

 ؟ماذا تعني ھذه االعتبارات •

 یك ؟حسب را، االعتبارات منصفة هھل ھذ •

 ت في  كل دولة؟تحدید مكان رمي النفایال م،حسب رأیكب منصفة، التالیة  اي من المعاییر •

 ؟ النفایات قام بانتاجحسب من ب −

 ؟یكون المكب في أرضھحسب من یوافق ان ب −

 ؟األضعفحسب من ھو ب −

 قل ؟بشكل أ األمرحسب من یزعجھ ب −

 ازدحام سكاني؟ فیھالمكان الذي ال یوجد بحسب  −

 ؟متساوي بحسب تقسیم −
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 تلخیص
ن المجموعات السكانیة التي "تنتج" معظم النفایات ھي أیوضح بوالمشتركین  أقوالیلخص الموجھ 

ً المجموعات   النفایات،التي "تنتج " القلیل من  الضعیفة،المجموعات ف المقابل،. في القویة اقتصادیا واجتماعیا
 . إزالتھاھي المجموعات التي تھتم في 

"النفایة" الى "الجار "  تنتقلمن ھنا، اذا  واحد.ن ال تبقى في مكان أایات التمدد و "التجول" ومن طبیعة النف
 احتمال كبیر ان تؤثر على جودة حیاتنا. ولھذا فھناك

تالؤم  إیجادالنفایات وموضوع المساواة . في معظم الحاالت یمكن  أمكنة مكبالموجھ العالقة بین  كما یوضح
جل حقوقھا في الصراعات التي تتطلب أمجموعة معینة وقدرتھا على المحاربة من و ضعف)  أ(  بین قوة

الصراعات البیئیة. لھذا السبب، نجد مواقع دفن بالمتعلقة تلك الخطوات البیروقراطیة، مثل  وإدراكالمعرفة 
 هفي ھذ ألنھدفة " العالم، ومواقع النفایات المشعة في دول العالم الثالث، وھذا لیس بالصھوامشالنفایات في "

للمطالبة االقویاء  تفعلھ ایدي ن تعترض على ما أالمناطق تسكن المجموعات الضعیفة، التي ال تستطیع 
 . بالحفاظ على حقوقھا

ن أ ادراك ذلك یتیح وقد.  ةغیر منصف ىوآخر ةالنفایة اعتبارات منصف مكب لتحدید موقعن أیوضح الموجھ 
حسب  لیة واالنصافووضع النفایات، مع التطرق الى المسؤلاالنسب قع المومكن ان یكون یین أسویة،  قررن

 المساواة.  قیمة
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 الثالث: الفصل
 والمبادىء الدیمقراطیة جودة البیئة 

 بلغة الحقوق
 

 

 6مقدمة
 الحقوق. من خالل مصطلحیمثل الجزء الثالث العالقة بین جودة البیئة والدیمقراطیة 

تطویر تفكیر وحدیث بلغة الحقوق عند التداول بالقضایا البیئیة,وتحاول فحص ھدف فعالیات ھذا الجزء ھو 
العالقة بین التناقض بالمصالح وبین الحقوق وتفحص مدى تأثیر الحسم بحق جودة البیئة على المس بحقوق 

 قافة)بالث قالحقوق االجتماعیة,الحقوق السیاسیة والحقوق االقتصادیة (الحق بحریة المعرفة والح -اإلنسان

تعرض حالتین من التناقض بین مصالح سیاسیة, اقتصادیة واجتماعیة والتي تسبب أضرار  :8فعالیة رقم 
حیث تطرح نضال السكان ضد  مساحة خضراء مقابل التطویر -وادي الظبیانبیئیة بلیغة: الحالة االولى 

 للذبیان.  خطط البناء في المنطقة والتي كانت حتى االن منطقة زراعیة مفتوحة ومحمیة

 –لتي تطرح مشكلة مضاعفة قریةجلبون/مستوطنة "میراف" تلوث االرض والھواء" وا الحالة الثانیة :
االولى, تدفق المیاه العادمة الصناعیة وغیرھا من مستوطنات جلبوع والتي تصل لقریة جیلبون وتسبب تلوث 

 ق اسرائیلیة ال مناطق فلسطینیة. في الھواء واالرض: الثانیة, حقیقة تدفق المیاه العادمة من مناط

تفحص كیف نتعامل مع معلومات متنوعة ومختلفة والتي " وجودة البیئة المعلوماتحریة ال" :9فعالیة رقم 
 أحیانا نجھلھا وال نعرف اذا كانت حقیقیة .

حقوق كما تستوضح وجود حریة معلومات وما العالقة بینھا وبین الدفاع عن الحقوق عموما وعلى مساواة ال
 خاصة وكیف یتم تشخیص الصعوبة بتقبل المعلومات في المواضیع البیئیة مقابل أھمیتھا.

توضح مصطلح "الحق في الثقافة" أھدافھا وحدودھا ", وجودة البیئة ثقافةالحق في ال" :10فعالیة رقم 
 لتوعیة المعرفة والتفكیر بموضوع جودة البیئة كثقافة.

تفحص العالقة بین جودة البیئة وبین المس بصحتنا " وجودة البیئة الحق في الصحة" :11فعالیة رقم 
 وتستوضح الواجبات المتعلقة بحریة الصحة وجودة البیئة.

 

                                                        
"لیست حول مصطلح "الحقوق" المعتمد علیھ بالنقاش ھنا,یمكن القراءة بتوسع في كتاب من إصدار كلیة آدم بعنوان  6 

- 205,الفصل الرابع ص  2005كالرمان وصابر رابي, اصدار كلیة آدم سنة –أوكي مروشك – "الدیمقراطیة واحدة
224     

 



 33 
 

  7الحقوق والتناقض بین الحقوق
 یوجد لمفھوم "الحق"، وفقًا لھذا التوجھ، ثالثة مكونات ضروریة:

    المطلب .أ
 وجود نظام معیاري .ب
 –تبریرال .ت

 معیاري نظام أساس على لمطلبھ تبریر ھنالك أن یعتقد وھو ما، شیئًا یطلب الذي لھ، بحق یدعي الذي الشخص – أي 

 مشترك معیاري نظام وجود بسبب إال واجبًا یخلق ال وھو الثاني، الطرف لدى واجبًا الحق یخلق . [...]علیھ متفق

 8.الواجب لدیھ أصبح وللذي) المطالب( الحق ألصحاب

وتنبع من ھذه المعاییر  ثمرة الموافقة االجتماعیة على معاییر مشتركة.ن الحق ھو وفقًا لھذه الحجة، فإ
 شرعیتنا للمطالبة بأمر ما من المجتمع، وكذلك الواجب االجتماعي لتلبیة المطلب.

قبل التشریعات  المتعلقة بمحلة مااألخالقیة -معاملة خاصة بسبب مكانتھا المبدئیةبھنالك مصالح تحظى 
وتُسمى ھذه المصالح "الحقوق الطبیعیة". الحق ھو مطلب شرعي من المجتمع، یُشتق من الجوھر القانونیة. 

 الطبیعي لإلنسان. 

 وكرامتھ طبیعتھ من إنسان لكونھ لإلنسان الممنوحة الحقوق نفس ھي ،"الطبیعیة الحقوق" أو ،"اإلنسان حقوق"

 فال ،المبادئ لھذه وفقًا إنسانیة، سلطة قبل من تُمنح ال قالحقو لكون ونظًرا. سلطة أي بنفوذ عالقة وبدون اإلنسانیة،

  9 .أخذھا السلطة لھذه یحق

  
 تناقض في الحقوق بإحدى الطریقتین التالیتین: تواجدیمكن  التناقض في الحقوق

 حق یرید شخص ما تحقیقھ وبین حق شخص آخر. بینتناقض  .1
ینما یرغب الشخص الثاني في ممارسة حقھ في الشخص األول یرید التظاھر في الشارع ب أمثلة على ذلك:

 التنقل الحر والسفر في نفس الشارع بدون أیة عراقیل.
. على سبیل المثال، تناقض داخليیمكن وجود تناقض بین حقین یرید نفس الشخص ممارستھما، أي  .2

ني یرغب شخص ما في التعبیر عن نفسھ بحریة وقول ما یجول في ذھنھ ولكن في نفس الوقت، ھو مع
 بالمحافظة على خصوصیتھ واالمتناع عن التعبیر. 

 
 
 

 التصرف في حالة وجود تناقض بین الحقوق؟ بكیف یج

                                                        
  2005مقطع من مقال منقول عن كتاب "ال توجد دیمقراطیة واحدة" أوكي مروشك وصابر رابي,  اصدار كلیة آدم, القدس   7 
 .2-1)، ص. 1992: حقوق متساویة! (كانون األول 9 كل إلنسان،اویة لكل إنسان؟"، یوسي زیف، "لماذا تُعطى حقوق متس   8
حقوق اإلنسان والمواطن في إسرائیل: روت غابیزون، "حقوق اإلنسان"، روت غابیزون وحغاي شنایدر (المحرران)،    9

  .25، ص. 1991أ،  مختارات،
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 ثمة توجھان للتعامل بطرق دیمقراطیة مع حالة التناقض أو التعارض بین الحقوق:

 . یمكن أن تظھر ھذه الطریقة بأسلوبین:الحل الوسط والتوازنطریق  .1

 اآلخر في الوقت الذي تتم فیھ معاینة المس في كل واحد من الحقوق. تفضیل احد الحقوق على الحق •
 ھما بأقل قدر یمكن.بالبحث عن حل یتیح حمایة قصوى للحقین، في الوقت الذي یُمس  •
ھذه الطریقة العثور على حل مبدع یتیح التعامل مع  تتطلبتغییر الواقع على نحو یختفي فیھ التناقض.  .2

 10 و ال یقتضي التنازل عن أحد الحقوق.التعارض أو التناقض على نح
 

 

                                                        
الحق في االحترام والصعوبة في تقدیم كالرمان، -ظر: أوكي مروشكللمزید حول طرق التعامل مع التناقض بین الحقوق یًن   10

 .14-13، ص. 1999 االحترام،
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 وجودة البیئة حق الجمھور بالمعرفة:  9 8فعالیة رقم 
 دقیقة  90  �

 
 ھداف الفعالیةأ

 لمعلومات ال نعرفھازیادة الوعي  ¤

 .الحریة المتاحة لنا بتلقي المعلومات مدى فحص ¤

ى المساواة في الحقوق بصورة فحص العالقة بین حریة المعلومات والدفاع عن الحقوق بصورة عامة وعل ¤
 خاصة.

 معلومات جدیدة.حال تلقي  تنتجالتي  العملیاتفحص  ¤

 المعلومات. هھمیة ھذأتلقي المعلومات في المواضیع البیئیة مقابل بالتعرف على الصعوبة  ¤

سالیب أوالتي یصعب علینا تحملھا وفحص  المعلومات اإلشكالیةرفض  الىمحاولة استیضاح میلنا  ¤
 الممكنة .مواجھتھا 

 
 سالیبأ

 متنوعة". بطاقات :" معلومات 

 قرطاسیة 
 

 سیر الفعالیة
. بشكل حر على ما جاء بھا ویتیح للمشتركین قراءتھا والرد  األرضالموجھ بطاقات المعلومات على  ینثر

ن أعلى الموجھ فحص ما لم یفھموه وو ، المشتركین لبعضھناك معلومات غیر معروفة  أن یكون  یمكن 
 غابات االمطار" والخ).  ، ""النقدمفھومة ( مثل" صندوق اللمصطلحات غیر یوضح ا

 
 نقاط للبحث

 في البطاقات؟ المذكورة األقوالما رأیكم في  •

 ؟خاطئ وأیھاي منھا صحیح أصحیحة؟  األقوال هھل ھذ •

 ؟ مالمعلومات معروفة لك هھل ھذ •

 ؟الجھلخدم یمن تخدم المعرفة ومن  •

 عرفة؟ھل یوجد لدیكم الحق في الم •

 ؟( جید، سيء، مخیف، مرعب...)ینتابنا عند سماع ھذه المعلوماتما ھو الشعور الذي  •
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 االستھالك ؟ ثقافةالناجمة عن  الحوادثكیف تتعاملون مع معلومات عن  •

 
 تلخیص

عن المخاطر االبتعاد المعلومات تتیح لنا معرفة ن أات ویوضح مھمیة المعلوأیحاول الموجھ توضیح  . ا
معلومات عن الن خطرة. وذلك أل منتجاتاستعمال وتجنبنا ، الراھنةة االستھالكیة ثقافا الالتي تجلبھ

یحاول االنسان بشكل و( كوارث طبیعیة، الموت والخ)، االستیعاب بشكل عام صعبة  تكون یةبیئ أضرار
 عام ان یكبتھا، ولكن علینا ان نكون یقظین للخطورة الكامنة في كبت ذلك.

قضیة التعامل مع المعلومات من خالل تعامل المجموعة مع المعلومات خالل الورشة  الموجھ یوضح . ب
ومن خالل عكس ردود فعل المشتركین(عدم تقبل بعض االقوال، مناقشة معلومة كمحاولة لرفضھا 

 وغیرھا)
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 متنوعة بطاقات: معلومات
 

 
 السكان من %15 یديأب موجودة العالم موالأ من 85%
 السكان من %85 یديأب موجودة العالم موالأ من 15%

 

 تدفع ،دوليال نقدال صندوق من أو العالمیة، التجارة منظمة من قرضك نامیةال الدول قترضھت دوالر كل على
 . فوائد دوالرات 9
 

 على قاسیة  بحاثأ باجراء تقوم" كولجیت"  االسنان ومعجون" بانتین"  شامبو تنتج التي الشركات
  .الحیوانات

 

 باالضافات غني وھو المكرر، السكر المشبع، بالزیت تجھیزة یتم" ماكونالدز"  شركة تنتجھ الذي اءالغذ
 لدى الزائد النشاط مراضأو السرطان،السكري القلب، مراضأ الى تؤدي المواد هھذ. والكیماویات الغذائیة
 .االوالد

 

 وتتجدد تموت االرض فان ذلك عدوب سنوات، 5-4 لمدة كمرعى أشجارھا قطعت التي المطر غابات تستعمل
  .سنة 100-50 خالل

 

 كل في نھأب یعني ھذا .الغرب في جائع شخص ملیون 34و الثالث العالم في جائع شخص ملیون 790 ھناك
 .طفل ملیون 16 الجوع من یموت سنة كل في .الجوع من شخص یموت ثانیة 3.6

 

 .السیارات تسببھ الذي التلوث جملم منبالمئة واحد بنسبة الھواء تلویث في القطار یساھم
 .للقطارات یعود لیةاآل كباترالم تسببھا التي الحوادث من 1.5%

 

 تبث لمنظمة ھواء زمن تبیع نأ 1991 منذ” NBC” ”CBS” “ABC” االمریكیة االعالم شبكات تعترض
 .الشبكات ھذه انتقدت المنظمة هھذ ألن وذلك ، جماھیریة دعایات

 

 یصنع التي األبقار تربي كي ،كاملة ممطرة غابات بابادة الماضي في قامت انھا" نالدزماكدو"  شركة اعترفت
  .لھمبورغرا  منھا

 

 .اشھر وثالثة سنة فترة النتاجھا الطبیعة تحتاج كمیة  واحدة سنة في البشریة تستھلك
 

 . العدد ھذا فیتضاع سوف سنة 30 بعدو .المیاه في حاد نقص من الیوم االرضیة الكرة سكان ثلث یعاني
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 ھیمنة بسبب بھذا تستمر أن معیشیة، كوسیلة بالماضي الفالحة في عملت التي التقلیدیة العائالت تستطیع ال
 .والقطن الدخانو الموز، زراعة تتم االراضي هھذ في .بالعالم االراضي من %80 حوالي على كبیرة شركات

 

 .المعیشة جلأ من الماضي في الصید مھنة كانت
 .الكبیرة الشركات سیطرة بسبب باالنقراض بدأت المھنة ذهھ ولكن
  .اصالحھا یصعب النھایة حتى استھلكت والتي العالم في الصید مناطق من 70%

 

 . االبادة مواد من % 90 بیع عن لةومسؤ العالم في شركة 20
 .مزارعو عامل ملیون وتسمم سنة كل شخاصاأل الفآ تقتل الكیماویة المواد هھذ
 

 19 ال القرن نھایة في ونصف الملیارد من – اضعاف ربعةأ العالم سكان عدد ازداد خیرةاأل سنة مئةال في
 .الیوم شخص ملیارد 6 الى

 

 ظروف في یعملونو للیوم ادوالر 2.5 أجرة على االقصى الشرق في" نایك"  شركة في ونالعامل یحصل
 واستغالل المصانع، هھذ في طفالاأل تشغیل یتم كما. القاسیة المعاملة تحمل على ویجبرون جدا قاسیة عمل
 .واضح غیر ذلك یمنع الذي القانون نأ حقیقة

 

 الغابات مساحات من ضعافأ 10 ب كبرأ بمساحة بالغابات مغطاة ،سنھ 8000 قبل األرضیة، الكرة كانت
 . الیوم

 
 

 .الصناعیة الثورة بدایة منذ %30 ب الكربون اكسید ثاني نسبة تركیز ازداد

 

 فيو ،كبیرة طبیعیة كارثة 20 ھناك كان الخمسینات سنوات في: بالعالم الطبیعیة الكوارث في ازدیاد ناكھ
 .كبیرة طبیعیة كارثة 87 حدثت تسعیناتال سنوات وفي كارثة 47 حدثت سبعیناتال سنوات

 

  .العالم في الموجودة الحلوة المیاه نصف من أكثر االنسان یستخدم
 
 
 

 حقوق الثقافیة وجودة البیئةال: 10فعالیة رقم 
 

 دقیقة  90  �
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 اھداف الفعالیة
 "ة"الحقوق الثقافیفھم مصطلح  ¤

 فحص حدود شرعیة ھذا الحق.  ¤

 وبین جودة البیئة . طریقة حیاتناخوض تجربة التصادم بین  ¤

 ة .كثقافزیادة الوعي والتفكیر بجودة البیئة  ¤

 
 وسائل

 الحاالتكمیة من بطاقات  

 .قرطاسیھ 

 

 الیةسیر الفع
 مرحلة ا

 ھل انتم مع جودة البیئة؟  دقائق حول السؤال: 10یدیر الموجھ نقاشاً مفتوحا لمدة  .1

ولذلك فقد كبیر لوث الھواء بشكل ت النقالةبان استعمال الھواتف ثبت لنا ت عن أن األبحاثیشرح الموجھ  .2
عین االعتبار التعویض ، آخذین بمن المواطنین النقالة تجمیع كل الھواتف) أو الدولةقررت المدرسة( 

 .مصادر ھاتف نقاللكل صاحب  المادي

 
 نقاط للبحث

 ) ؟أو الدولةالمدرسة(  رأیكم في قرارماذا  •

 ؟ون ازاء ھذا القرارشعرتكیف  •

 ؟ون عند تنفیذ القرارفعلتماذا  •

  كم النقالة أم ال ولماذا؟ھواتفھل تسلمون  •

 ؟من ھذا النوع أجھزةع ال یوجد بھ اي مجتمع تفضلون: مجتمع یوجد بھ ھواتف نقالة او مجتم •

 ؟لكم نقالال ذا یعني الھاتفما •

 ؟الثقافة"الحق في "ما ھو  •

 شرعیة؟ثقافة ھي  ثقافةھل كل  •

 

 مرحلة ب
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 أتقر رزمةبطاقات،خذ أمن خمسة اشخاص . كل مجموعة ت مكونة ینقسم المشتركون الى مجموعات .1
 التالیة: األسئلةوتجیب على فیھا الحاالت الموصوفة 

 ؟الحاالت الموصوفة في  وجودة البیئةالثقافة بین الحق في تناقض ل یوجد ھ •

 في الحاالت الموصوفة ؟ آخروبین حق  ثقافةھل یوجد تناقض بین الحق في ال •

 ؟ وھل ھي شرعیة؟  المختلفة حسب البطاقاتعن أیة ثقافة نتحدث ھنا،  •

 ماذا علینا ان نعمل في كل حالة؟ •

 لى المجموعة لمناقشة السؤال التالي:یطلب من المشاركین العودة ا .2

 ما ھي المشاكل الرئیسیة التي واجھتكم خالل محاولتكم الحسم في القضایا المختلفة؟ •

 

 تلخیص
 یة مختلفة.ثقافة لمجموعات عرقیة والمختلفة التي ناقشھا المشتركون تصادم الحقوق الثقافیالحاالت  تعالج

 التعاطف بحقیقة، أنام لم نحبھا) علینا ان نعترف  أحببناھا واءسات ( ثقافشرعیة كل ھذة الوبغض النظر عن 
مطالب كما نتعامل مع  المطالب هولذلك علینا ان نتعامل مع ھذ ثقافة، أیضا،طبیعة والبیئة ھي بال ھتمامواال

 ثقافیة اخرى.
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 بطاقات حاالت
 

 األولىالحالة 
تخدیر الحیوانات قبل ذبحھا. اختلف ینص المصادقة على القانون الذي  الدول األوروبیة تمت إحدىفي 

ویؤلم  المسلمون حول القانون، فادعى بعضھم أن ذبح الحیوان المخدر ال یعتبر ذبحا حسب الشریعة االسالمیة

 في حین قبلھ اآلخرون. .الحیوانات

 

 الحالة الثانیة
الشھیرة لن  األزیاء كاتستة عشر عاما، بأن ما اعتادوا لبسھ من مار ابنھم وابنتھم في جیل  األھل أخبر

وما الى ذلك الن  ،CK" نایك" و  لیفایس، بشراء ماركات عالمیة مثل : "یتكرر بعد الیوم ولن یسمح لھم

 عبودیة.الشركات التي تنتج ھذة الماركات تشغل االوالد الصغار في ظروف 

 

 الحالة الثالثة
 . المیالد الھمبورجر من "الماكدونالدز" یتناقش أوالد واھالیھم حول ما اذ كانوا سیشترون  لحفلة عید

 ھذا بعدة اسباب:اعتراضھم  االھل یعترضون على ھذا وقد فسروا

في كل  مالیین الدونمات المربعةخصوبة االرض في  وتؤذي"الماكدونالدز"  غابات كاملة  ةصناعتدمر  ¡

 لتحضیر الھمبورجر.االبقار التي ستذبح العالم ، وذلك كي تربي  أرجاء

 خصوبتھا.سنة لكي تجدد  50 مدة  األرض هھذ تحتاج ¡

 .ن یشتروا منھاأغیر مستعدین  األھاليتضر صناعة " الماكدونالدز" بشكل خطیر بجودة البیئة ولذلك فان  ¡

 

 الحالة الرابعة
التي یصارع فیھا شخص مدرب والثیران، معارك  إقامة األخرىعادة في اسبانیا وفي المدن الالتینیة الجرت 

بوقف الرفق بالحیوان بب الموت البطيء  للثور . تطالب منظمات سمعدنیة، االمر الذي یرمح واسطة ثوراً ب

 .والعادات القدیمة ثقافةتعلق بالت بأنھا ادعائھالھذة العادة 

 

 الحالة الخامسة
ة یالبیئ منظماتال وتطالب.اوتعلیق الھدایا علیھ ھاتزیینلالصنوبر ل أشجارقطع بعید المیالد تجري العادة في 

  مشكلة الغابات البادئة بالتقلص بشكل أفضل. كي تواجھالعادة الى اقل ما یمكن ھذه  ص یتقل
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 –الحاجة التفاق : عالراب الفصل
 من یشارك في النقاش حول جودة البیئة وكیف؟

 
 

 االتفاق المنصف في قضایا جودة البیئة -مقدمة
تماعي السیاسي الذي یجب ان یسري بین سكان العالم یوظف الفصل الرابع لفحص نوعیة االتفاق االج

,بمواضیع جودة البیئة. ما ھي القوانین البیئیة التي یجب ان تفرض على الجمیع بشكل متساو وبأیة مواضیع 
یجب ان نحافظ على حریة كل فرد وفرد بان یقرر كیفیة التصرف؟كیف یجب التصرف مع األفراد والدول 

 ?ب ان یشارك بإقرارهحیال خرق االتفاق ومن یج

ماذا تعني  والسؤال:-االتفاق المنصف یعني المحافظة على الحقوق بشكل متساو لكل عضو/ة في المجموعة
ھناك من یدعي انھ یكفي ان تكون ھناك حقوق سیاسیة مساویة في عملیة اتخاذ القرارات,وھناك  المساواة ھنا؟

حصل االنسان على الوسائل المادیة بشكل متساو لكي  ال من یقول ان ھذه المساواة ال تكفي وانما یجب ان ی
 زائفة. تكون إمكانیة العیش حسب قیمھ,

تؤثر قضایا جودة البیئة على وضع السكان والكرة األرضیة التي یسكنوھا حاضرا ولیس  باقل من ھذا في 
 االرضیة. المستقبل . ھدف الحسم بالمواضیع البیئیة ھو بان نكفل استمراریة حیاة سكان الكرة

ولھذا فان خالل عملیة الحسم یجب ان یؤخذ بالحسبان رفاھیة األجیال القادمة.ولھذا فھناك من یدعي ان 
إمكانیة ضمان رفاھیتھم تتطلب فسح المجال لرفع صوتھم في الحاضر.ولكن سكان المستقبل او االجیال 

قرارات السیاسیة في بالدھم,فاذن كیف یمكن القادمة التي لم تولد بعد او أنھم غیر مشاركین في عملیة اتخاذ ال
اسماع صوتھم عند عملیة اتخاذ القرارات؟ تحدد ھذه القضیة الفرق بین القضایا التي تشغل بال المفكرین 
السیاسیین بالقضایا العادیة وبین ھؤالء اللذین تھمھم قضایا البیئة. ھل یجب على االتفاق االجتماعي المنصف 

 ى سكان الحاضر؟ في الفعالیات الخمس من الفصل الرابع سوف تناقش ھذه القضیة.ان یفضل سكان الغد عل

 نفحص ما معنى االتفاق المنصف بالقضایا البیئیة. -"االتفاق المنصف والقوة" : 12الفعالیة رقم 

 نفحص ھل وكیف یمكن إشراك جیل الغد –" ممثلو األجیال القادمة -: "لمن الحق بالتأثیر؟13الفعالیة رقم 
 ؟تبعملیة اتخاذ القرارا

نفحص مدى التدخل المطلوب من الدولة  – "تدخل الدولة بقضایا جودة البیئة": 15في الفعالیة األخیرة, رقم 
 بقضایا جودة البیئة , وبأیة قضایا یجب ان یبقى الحسم والقرار بید األفراد,المجتمع أو األجھزة العالمیة.

 

 
 :11فعالیة رقم  
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 التفاق المنصف والقوة: ا12فعالیة رقم 
 

 دقیقة  90 �
 

 اھداف الفعالیة
 ؟اإلنصافعلى  أمفي الغرفة: ھل یرتكز على القوة  إلیھالذي تم التوصل  معاینة نوعیة االتفاق ¤

قضایا جودة البیئة كقضایا ومصالح مشتركة للجمیع ولھذا یجب اشراك الجمھور بعملیات اتخاذ رؤیة  ¤
 و أصحاب رؤوس األموال ) نوة (متخذو القرار من المتسلطوالقرار مقابل متخذو القرار بالق

 معاینة كیف یمكن ان نحمي ونحقق  المصالح الجماھیریة. ¤

 

 وسائل
 .قرطاسیھبطاقات فارغة ،  ¤

 

 سیر الفعالیة
ماذا یرید ان  علیھایقوم الموجھ بتوزیع بطاقة لكل مشترك ویطلب من كل واحد من المشتركین ان یسجل  . 1

 مع ملعب كرة القدم القریب من مسكنھ.یتم التصرف 

، سیكون صاحب الحق في  من یفوز باكبر عدد من البطاقات في نھایة العشر دقائق. یعلن الموجھ بان 2 
 یفسر الموجھ طرق جمع األوراق .اختیار مستقبل الملعب . ال 

جري خالل اللعبة لیتسنى لھ ویتیح اللعب بشكل حر ویجب ان ینتبھ جدا لما یبدء اللعبة عن  یعلن الموجھ . 3
 استخدام أكثر ما یمكن من معطیات في النقاش:

 ؟( مثال، یقترح الحلویات مقابل البطاقة). الرشوة بإعطاءھل یقوم احدھم  •

 اإلقناع بمقدرة الكالم واإلقناع عنده؟ھل یحاول احدھم  •

 ")أیضا أنت أعطني، أعطوني( " كلھم األغلبیة ھل یستعمل احدھم قوة  •

 تعمل احدھم القوة الجسدیة ( یخطف البطاقة) ام انھ یھدد؟ھل یس •

 .بعد انتھاء الوقت المخصص للعبة یطلب من المشاركین العودة إلى أماكنھم  للنقاش . 4
 

 نقاط للبحث
 اللعبة؟ ماذا فعلتم؟ خاللكیف شعرتم  •

 ام قوة المال)؟ األغلبیة، قوة  العقلیةالقوة( الجسدیة ،  أسالیبھل تم استعمال  •

 یشاركوا بمثل ھذه الطریقة التخاذ القرارت؟ن أن رفضوا وھل كان ھناك مشترك •
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 ھنالك بدائل مفضلة عندنا؟ھل  •

 بموضوع ملعب كرة القدم؟ ھل ھي مقبولة علیكم؟طرحت ما ھي االقتراحات التي  •

 ھل بحسب االقتراحات التي طرحت,یمكننا ان نحدد لمن یعود ملعب كرة القدم؟ •

 ن أقوى من فریق البنات؟لماذا؟ھل فریق األوالد كا •

 كیف یردن البنات ان یتصرفن بملعب كرة القدم لو لم یعرف منذ البدایة  ك"ملعب كرة قدم"؟ •

 تنسبھا المجموعات القویة  الى نفسھا؟ المدرسةفي  إضافیة أماكنھل ھناك  •

 ھل ھذا منصف؟ •

انھا تعود الى نشعر ام  ینا جمیعاالبان البیئة تعود  نشعرھل حین نتكلم عن الحسم في مواضیع البیئة , •
 ؟ األشخاص بعض 

 "مصلحة جماھیریة"؟ما ھو مفھوم  •

 بطریقة القوة في كیفیة استغالل ھذه االماكن؟ ھل یوجد اماكن اضافیة في البالد تم الحسم فیھا  •

)A لة.)الموجھ یعطي أمثلة من حاالت یعرفھا في الوسط الذي یعیش فیھ أو یطلب من المشتركین اعطاء امث 
 

 تلخیص
االتفاق المنصف بالقضایا البیئیة ,یعني عملیة حسم عادلة ومنصفة بالطریقة  وبالمضمون .اتفاق جید یجب ان 
یضم المركبین,ولكن یمكن  في بعض االحیان ان تتم عملیة الحسم واتخاذ القرار بشكل منصف ولكن النتیجة 

 عكسیة وممكن العكس أیضا ً.

المجموعات واألفراد باتخاذ القرارات ,یمكن من إعطاء المجال للتعبیر عن  ھناك فكرة بأنھ عند إشراك
احتیاجات كل المجتمع بحیث یزید ھذا من فرص اتخاذ قرارات تحمي البیئة. (ولكن یجب المالحظة ھنا بانھ 

 یمكن لالكثریة ان تتخذ قراراً یمس باالقلیة أو بالجمیع).

لى نتیجة بان البیئة تتبع للقوي أكثر. "القوي"یمكن ان یمثل انواعا غیاب االتفاق االجتماعي المنصف یؤدي ا 
مختلفة (القوي جسدیاً,جندریاً,عقلیاً,ثقافیا وغیره). جزء من مشاكل جودة البیئة نابع من ان االتفاق االجتماعي 

 غیر منصف ولھذا نرى ان مس بجودة حیاة الناس وبیئتھم . 

تفاق غیر منصف ھي عندما یكون االتفاق الذي اتخذ بالقوة ال یساعد صعوبة إضافیة تنتج بوضع یكون فیھ اال
على حل مشاكل جودة البیئة,وانما بكثیر من االحیان یزید من حدتھا. من خالل اللعبة التي لعبھا المشتركون 
 یمكننا ان نرى نتائج استعمال القوة (ألم جسدي,اھانات,بعضھم یخرج من اللعبة,بعضھم ال ینصاع للقانون

 وغیرھا)وكیف نتجت مشاكل جدیدة لم تكن قائمة من قبل. 
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 القادمة األجیال وثیر ؟ ممثلأ: لمن الحق في الت 14فعالیة رقم  
 

قسمین منفصلین. یمكن ان یقرر الموجھ ان ینفذ ة من كونالفعالیة م هھذنلفت نظر الموجھ على ان  �
 اعات تعلیمیة.یتطلب تنفیذ ھذه الفعالیة عدة س .احدھما أو االثنین

 
 اھداف الفعالیة

 قادمة؟الجیال البا، ان نھتم )اي ممثلي ھذا الجیل (نحنیجب علینا السؤال، ھل  معاینة ¤

ومن یجب ان یشارك  ،المرتبطة بالمستقبل البعید تمن الذي یجب أن یشارك باتخاذ القرارافحص  ¤
 بقرارات األمد األقصر؟

 
 وسائل

 .قاشللن وأسئلةمرحلة ا: بطاقات حاالت  

 من رؤیا بعض المفكرین للمستقبل مرحلة ج: اقتباسات 

 
 سیر الفعالیة

 عرض الحاالت ونقاش -مرحلة ا
 یعرض الموجھ على المشتركین الحاالت المذكورة في البطاقات ویطرح علیھم األسئلة التالیة:

 یشارك بالقرارات ؟ولماذا؟ان  ینبغيمن  •

واتخاذ النقاش یشاركوا في ن أ، بعد اطفاالالذین لم ینجبوا  االھل یستطیع الحالة االولى، ھلببما یتعلق  •
 والقرارات؟

أما بما یتعلق بالحالة الثانیة:ھل یسمح لطالب االعدادیة بان یشاركوا في النقاش بمواضیع تخص طالب  •
 الثانویة؟

نقاش شعبي  أما بما یتعلق بالحالة الثالثة:ھل مستقبل المنطقة یھم صاحب الملك فقط أم انھ یجب ان یجري •
 عام یشارك بھ كل المواطنین؟

 ھل یجب ان نھتم بالغائبین الذین سیؤثر قرارنا علیھم؟ •

 ھل یمكن ان تطبق التبریرات بالحاالت السابقة على قضایا جودة البیئة؟ •

 البیئة، وكیف؟بشأن شارك في القرارات الحاسمة تان ت القادمةاالجیال تستطیع ھل  •

ن ھؤالء الذین لم یولدوا بعد؟ (ما ھي االحتیاجات وأیة مقاییس یجب أن كیف یمكننا أن نأخذ بالحسبا •
 نستخدم؟ ھل نستخدم مقاییسنا أم غیرھا؟
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A   :مالحظة للموجھ 

 ممكن أن نطلب من المشاركین بأن یأتوا بحالة راھنة أخرى معروفة ویناقشونھا في المجموعة.
 

 قضایا بیئیة ومواقف منھا -بمرحلة 

م المجموعة بعض االقتباسات من مواقف یطرحھا مؤخرا خبیرون في البیئة حول قضایا یعرض الموجھ اما
 بیئیة ویطلب منھم الرد.(ملحق بعض االقتباسات من رؤیا ھؤالء الخبیرین)

 
 مالحظة للموجھ:

مثل تحمل نقاش نظري واستدراج المشتركین  للدخول في طرق تفكیر لم یعتادوا علیھا:  جراءیجب ا
لطریقة  یكون نأ، ولكن ھناك احتمال كبیر بأمور ستحدث في المستقبل البعید وبعد مماتھم لىلیة عوالمسؤ

 حاضراً ومستقبالً. ثیر على ما یحدث في العالمأت مع ھذه األمورتفكیرھم وتعاملھم 

 

 تلخیص

ة اتخاذ یلخص الموجھ نقاش المشتركین بالنسبة لحاجة األخذ بالحسبان احتیاجات األجیال القادمة في عملی
القرار. یركز الموجھ على المعضالت التي تنشأ نتیجة لحاالت التناقض بین االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة. 

ویشیر الى خاصیة النقاش حول مشاكل قضایا البیئة في ھذا السیاق. ألن المس بالكرة األرضیة في ظل غیاب 
 مشاركة األجیال القادمة في ھذا السیاق.التفكیر البیئي سیكون كبیرا. ولھذا یجب ان نعاین قضیة 
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 مرحلة أ: بطاقات حاالت واسئلة للنقاش
 

 

 موحد لباس :االولى الحالة
 طالب ولقد .القادمة السنة المدرسة في الموحد الزي موضوع یناقشوا ان ابتدائیة مدرسة في الطالب أراد
 علیھم یطبق لن القانون أن حجةب التصویت في السادس الصف طالب یشترك ال أن الخامس الصف طالب
 في یشاركوا أن الروضات أھالي طالب المقابل وفي.القادمة السنة االعدادیة المدرسة الى سیینتقلون ألنھم
 .المستقبل في  أوالدھم على أیضا یطبق سوف القانون ألن والتصویت النقاش

 

 

 المدارس في العقاب :الثانیة الحالة
 بأعمال یتورطون الذین الطالب بحق العقاب نوع حول تالمیذھا مع نقاش ءاجرا الثانویة المدرسة قررت
 الى القادمة السنة سینتقلون النھم النقاش ھذا في یشاركوا بأن االعدادیة تالمیذ طالب وقد المدرسة داخل عنف
ً  علیھم سیطبق القانون وھذا الثانویة  . أیضا

 
 
 
 

 الشاطئ على راق سكني حي:  الثالثة الحالة
 على راق سكني حي بناء ارادوا لمستثمرین ارض قطعة ببیع المتوسط االبض البحر على تطل بلدیة متقا

 . الشاطئ
 الشاطئ ھي األرض ھذه بأن وادعوا الحي ھذا اقامة بمنع)البیئة عن المدافعة(الخضراء المنظمات طالبت وقد

 . ومستقبالً  حاضراً  بھ التمتع نم سیحرمھم علیھ البناء وأن للمواطنین مفتوحا زال ما الذي الوحید
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 من رؤیا بعض المفكرین اقتباساتب: مرحلة 
 

 

 :نیویورك ،"االرضیة الكرة معھد"  مدیر ساكس، جیفري
 50 بعد سیصبح العالم سكان عدد أن الباحثون ویقدر ،إنسان ملیارد 6.3 األرضیة الكرة على الیوم یعیش
 للسكن شاسعة مساحات والى ،أكثر طاقة مصادر الى ةبحاج سیكون مالعال ھذا.  إنسان ملیارات 9 نحو سنة

 حرارة ازدیادف. ةالبیئی المنظومة كل وعلى المحیطات على كبرأ ضغط ھناك وسیكون ،والزراعة والعیش
 الثروة وضع وسیسوء عادیا أمرا العواصف حوستصب للمناخ، جذري ریتغ الى سیؤدي األرضیة الكرة
 .المحیطات في السمكیة

 أدرنا وإذا. عالمیة أخالقیات وبدون العلم تطور بدون إنسان ملیارات 9 استیعاب األرضیة الكرة تستطیع لن
 ان علینا سیكون ،األمر ھذا مع نتعامل كیف نعرف لم وإذا. الموضوع ھذا مواجھة یمكننا الف للعلم، ظھرنا
  عن وسنبحث.األرضیة الكرة من ربعم سنتیمتر كل على تجري سوف الحرب ھذه .تنتھي ال بقاء حرب نواجھ
ً  نابعض نحارب لكي خرىأ ذرائع   یحتاج .نتحارب لكي والقرآن التوراة من مقنعة بأسباب وسنتزود. بعضا
 بالنجاة لنا احتمال ال والعلم، األخالقیات ھذه بدون. جدیدة عالمیة أخالقیات الى 21 ال القرن نھایة في العالم

11  . 

 

 , موسیقاي, مفكر وطبیب الماني:البرت شفایتسر, لھوتي
 "معا األرض وكوكب ھو سیفنى فانھ لذا ومنعھ، القادم الشر رؤیة على القدرة اإلنسان فقد لقد

 
 

 :برفیسور ابیتار نابو 
ً  األشخاص آالف عشرات موت المحتمل األرضیة الكرة تدمیر سبب لیس  بسبب وأ الجوع، بسبب یومیا

 التھدید ان.  یومیا األشخاص آالف بھا یقتل والتي الكوكب، ھذا على تمرةالمس واإلقلیمیة المحلیة الحروب
 من.  كوكبھ مع الھدام اإلنسان وتعامل الحیاتیة، البیئة على الھدامة آثاره السكاني، االنفجار ھو األساسي
 نسیقوت العائلة، وتخطیط ددالج الموالید مراقبة مع االرضیة، الكرة سكان عدد وتثبیت ایقاف الضروري
 12..."واالجتماعي االقتصادي طویرلت الى باإلضافة  دمجھم
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 جودة البیئة قضایاتدخل الدولة في  :15فعالیة رقم 
 

 دقیقة �90 
 

 اھداف الفعالیة
 ضر بھا .یجودة البیئة ام انھ  أن یساعد على حمایةھل یمكن لتدخل الدولة  معاینة ¤

 الدولة في مواضیع جودة البیئة. استیضاح اي من الحقوق ممكن ان تتضرر بسبب تدخل ¤

 فحص العالقة بین المبنى السیاسي والحفاظ على جودة البیئة. ¤
 

 وسائل
 علبة شوكوالطة. 

 وواحدة احتیاطا). لالستعمال،ثالث رزم بسكویت( اثنتین  

 وواحدة احتیاطیة) لالستعمال،( واحدة  حجرا نرد للعب 

 . 16حتى  1علیھا االعداد من  كتبتبطاقة  16 

 ة طباشیر ملونة.رزم 

 خرقة لتنظیف االرض من الطباشیر في نھایة الفعالیة. 
 

 سیر الفعالیة
 لعبة الشوكالطة –مرحلة أ 

وحتى  1متصاعدة من  وذلك بأرقامالطباشیر الملونھ على بالط الغرفة، بوضع اشارات بیقوم الموجھ .  1
25. 
 یضع علبة الشوكالطة 25على البالطة رقم  •
رزمة بسكویت ، وبجانب كل واحدة من البالطات یضع 19و 10بالطات رقم على ال ایضع نجومو •

 (ملحق رسمة توضیحیة).
"لعبة الشوكوالطة" التي تھدف الى الوصول لعلبة الشوكوالطة  نیوضح الموجھ للمشتركین بانھم سیلعبو.  2

 بالضبط سیربحھا. الیھا ، وان من یصل

(بطریقة ال یستطیعون رؤیة الرقم ویقدمھا للمشتركین  16 حتى 1من  المرقمةیخلط الموجھ البطاقات .  3
وان  المسجل على البطاقة ویطلب من كل مشترك بان یسحب بطاقة واحدة من تلك التي یحملھا بیده)

 ).  3على البالطة رقم  ا، یضعھ3م قالبطاقة ر (اذا سحب ,مثالً,یضعھا على البالطة المرقمة بنفس الرقم 

 اللعبة وقواعدھا: ھدفیشرح الموجھ .  4
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اللعبة من البالطة التي تحمل رقم البطاقة التي بیده، في حین یتم استعمال البطاقة  یبدا كل واحد •
 كجندي لعب. 

  حجر النرد.م بواسطة رمي دیتم التق •

 یبدأ باللعب صاحب البطاقة ذات الرقم األكبر. •

 یربح. -بسكویترزمة ال علیھا  التي وضعتالذي یصل الى البالطة  •

"، كعدد مالیة ةنقاط تزكییربح الشخص الذي یقف علیھ " بحسب الدور الیھ یصلون) (مربعكل رقم  •
، 5رقم  المربعھكذا، مثل ، اذا وصل المشترك الى (الذي وصلوا الیھ .  المربعالنقاط المسجلة على 

 ).االتي ربحھ عدد "نقاط التزكیة"الى  باإلضافةنقاط ، وسیدون اسمھ على اللوح  5 سیربح

 الھدایا للموجھ .  إرجاعتتوقف اللعبة ویتم  -" نقطة" او اكثر 90عندما تصل المجموعة  سویة الى  •

 دقیقة الى نصف ساعة.  20من باللعبة ویتیح للمشتركین اللعب  البدء الىیشیر الموجھ   . 5

لمجموعة بسن قوانین ھل یسمح ل:في نھایة الوقت المحدد لذلك یطلب الموجھ من المشتركین ان یقرروا   . 6
باستكمال ن تكمل اللعبة كما ھي . یسمح الموجھ أن علیھا أم أعدم توقف اللعبة ،  یمكنھا ان تضمن للعبة

 سیتبقى وقت للنقاش.ولكن بعدما یتأكد بأنھ حسب قرار المشتركین ، باللعبة ، 
 

 نقاش حول اللعبة –مرحلة ب 
 ى المشاركین:یستوضح الموجھ أحداث اللعبة وتأثیرھا عل . 1

 ؟ كیف شعرتم؟ما ھي االحاسیس التي انتابتكم خاللھاماذا حدث في اللعبة؟  •

 تكملوا اللعبة كما ھي؟ أردتم أن أنكمھل اخترتم سن قوانین تضمن لكم عدم توقف اللعبة ، ام  •

 علیكم؟  أثرتكیف و سنت؟اذا تقرر سن قوانین مقیدة للعبة : ما ھي القوانین التي  •

 بین االحداث التي حصلت في اللعبة وبین مواضیع جودة البیئة.أن یقارنوا ن المشتركین یطلب الموجھ م .2

ن المجموعة كلھا أو تقیید، مقابل الخوف بأ إزعاجالشخصیة بدون  تحقیق مصالحھمفي  األفرادرغبة : مثال
 للجمیع. ؤدي الى تضررمشاكل جودة البیئة ست یعني أناللعبة،  إیقافستجبر على 

كلما ازداد و. )4*  4ان یمتلكوا سیارات سریعة وكبیرة ( مثل یودون المجتمع في فراد اال بعض مثال:تجسید ال
 سیزداد الخطر على الجمیع.  ھومع الھواء،ھكذا یزداد تلوث  –عدد السیارات في السوق 

لیة ویھا ان تبقي المسؤن علأم أ ،فیھاالسؤال : ھل على الدولة ان تقید بیع السیارات والسفر  والمطلوب ھنا مناقشة
قید من م اقتصاد مأالسوق الحر  داقتصا –، ما الذي سیساھم في الحفاظ على البیئة أخرىبكلمات و. األفراد على
 الدولة؟ قبل

 
 A:باعة" توازي السیارات المالتزكیة المالیة" نقاط لعبت، في اللعبة التي  مالحظة للموجھ. 

 . یستوضح الموجھ مع المشتركین:3

 التدخل؟ عدمحالة  أم: حالة التدخل االجتماعي، أكثر المجموعةھي الطریقة التي تحمي ما  •



 51 
 

 بشكل مباشر بجودة ةالمختلفة وغیر المتعلقعلى مجاالت الحیاة  ھو تأثیر التدخل االجتماعيما  •
 البیئة؟

البیئة من  .  یصف الموجھ للمشاركین الجدال الجماھیري بالنسبة لموضوع تدخل الدولة في قضایا جودة4
خالل اعطاء امثلة عینیة عن تلبك المواطنین بالنسبة ھل: یسمح للدولة بالتدخل لكي تحافظ ھلى جودة 

 البیئة.

 في المواضیع التالیة: رأیھم. یطلب الموجھ من المشتركین ابداء 5 

 عمل المواطنین ( مثال: ھل یسمح بقطع الغابات بدون تقیید). الحریة  •

 تشق الشوارع وأین تقام مواقع البناء؟ في أیة أماكن یجب ان •

تدخل الدولة ومواضیع جودة البیئة . ممكن ان نطلب من  العالقة بین تمثل إضافیةمواضیع  •
 الجدال.التي طرحت في الفعالیات السابقة، والتي تتعلق بموضوع  األمثلةالمشتركین ان یتذكروا 

 
 تلخیص

 مركزیة في قضیة تدخل الدولة بمواضیع جودة البیئة. یلخص الموجھ اقوال المشتركین ویكرر النقاط ال

عمالھ وعن أعن  المسئولبان كل شخص  نبین الذین یؤمنو القائمالفكري  الخالفیعود الموجھ ویوضح 
فیھا  قرریجب ان یبانھ ھناك قضایا  نالدیمقراطیة اللیبرالیة) وبین الذین یؤمنوتوجھ نتائجھا االجتماعیة ( 

 ).الشتراكیةا –دیمقراطیة توجھ الخلھ (المجتمع وتتطلب تد

 النقاط المقابلة في موضوع تدخل الدولة لما جرى باللعبة:

 من الذي یجب ان یقرر قوانین اللعبة؟

واحد یعمل ما یرید (یقابلھ، في الواقع، توجھ الفوضویة الفردیة أو اللیبرالیة  لك ،ال أحد •
 .الجدیدة)

من سن قوانین للجمیع (یقابلھ، في الواقع، أنظمة الفرد الذي یصل للمربعات التي تمكنھ  •
 .شمولیة وغیرھا) –غیر دیمقراطیة 

االشتراكي  -تسن المجموعة القوانین للجمیع (یقابلھ، في الواقع، المفھوم الدیمقراطي •
 واالشتراكي).

 یسن الموجھ قوانین للمجموعة(یقابلھ، في الواقع، مفھوم مناقض للدیمقراطیة) •

موعة ممیزة من بین أعضاء المجموعة (تقابل یقابلھ، في الواقع، توجھ تسن القوانین مج •
 )ةالدیمقراطیة اللیبرالی

اإلمكانیات متاحة أمام مجمل المواضیع االجتماعیة والسیاسیة والتي یواجھھا الناس في المجتمعات المختلفة، 
یمیز قضایا جودة البیئة انھا ولكن ھناك اختالف باالجابات عندما نتحدث عن مواضیع جودة البیئة. فالذي 

 الدول القومیة والمس بجزء من السكان یؤثر بشكل سيء على األجزاء األخرى.مجال تتجاوز 
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ولھذا فھناك من یقول بأن دائرة المشاركین في اتخاذ القرارات یجب أن تكون أوسع في المواضیع البیئیة منھا 
م بین ھؤالء الذین یؤمنون بالمسؤولیة الفردیة في مواضیع اخرى. یوضح الموجھ الخالف الفكري القائ

ونتائجھا االجتماعیة(الدیمقراطیة اللیبرالیة) وبین ھؤالء الذین یؤمنون انھ ھناك قضایا تتطلب الحسم والتدخل 
 من قبل المجتمع ككل (الدیمقراطیة االشتراكیة).
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 لعبة الشوكوالطة : رسم توضیحي
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 الفصل الخامس:

 المواجھة المدنیة لقضایا جودة البیئة
 

 
 مقدمة

التي تدعو إلى الحفاظ على جودة البیئة, ھنالك مصالح واحتیاجات تمنع من المحافظة علیھا.  بجانب األسباب
مصالح من أنواع مختلفة:مصالح اقتصادیة، مصالح اجتماعیة، مصالح وطنیة وغیرھا.وھذه المصالح لیست 

وتشغل بداخلھا  بالضرورة اقل أھمیة.فمثالً عند الحاجة لمنع تلوث البیئة تجبر على إغالق مصانع ملوثة
 الكثیرون من العمال والذین یعتاشون من مكن العمل الملوث ھذا.

 یمكن مواجھة المصالح المتناقضة بطرق مختلفة:

ترتیب المصالح بحسب سلم أفضلیات والتنازل عن تحقیق بعضھا.تفضیل المصلحة البیئیة عن المصلحة  .1
 االقتصادیة.

 حل وسط للمصالح المختلفة .2

 إبداعیة والتي تلغي التناقض بین المصالح وتمكن حمایة أكبر لغالبھا. خلق وإیجاد حلول .3

تحتاج كل واحدة من ھذه الطرق لمھارات مختلفة. فان تغییر سلم االفضلیات االجتماعیة یوجب نضال 
اجتماعي سیاسي. أما إیجاد الحلول اإلبداعیة فیوجب خلق مقدرة تفكیر وعمل من خالل نظریات التجسیر 

 .عاتوحل النزا
 

في الفصل القادم سنحاول تزوید المشاركین بھذه المقدرات لكي یستطیعوا تطویر النضال االجتماعي للحفاظ 
متى ما أمكن, اقتراح حلول إبداعیة  فالنضال  ،ولكي یكون بإمكانھم ،والدفاع عن جودة البیئة بقدر المستطاع

 ر المجتمع المدني.االجتماعي واقتراح الحلول اإلبداعیة یستوجب التنظم في اط

 

 20ممیزات المجتمع المدني ھي:
 المجتمع إطار ضمن یعملون للذین التطوعي االنضمام ھذا یسمح .الربح لھدف لیس التطوعي االنضمام .1

 .االجتماعیة أو الشخصیة بمصالحھم المس من خوف بدون االجتماعیة للسیئات اإلشارة ىال المدني

                                                        
مأخوذ من: الدیمقراطیة لیست واحدة, تالیف: أوكي مروشك كالرمان وصابر رابي, اصدار: كلیة أدم للدمقراطیة والسالم,  20 

ني ویعرض توجھات مختلفة بالنسبة لوظیفتھا . الجزء السابع مخصص لموضوع المجتمع المد321-230, صفحة 2005
 ).465-429ومساھمتھا للمجتمع وللنظام الدیمقراطي على أواعھ المختلفة (صفحات 
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 تؤدي جدیرة اجتماعیة بدائل عرض النظم ھذه مثل تتیح.ةدالممأس ظمللن بنیویة ناحیة من بدیلة نظم خلق .2
 )أوتوبیا( كمثالیة ولیس ممكنة كحقیقة االجتماعي اإلصالح تعرض علیھ وبناء ،القائم الواقع في وظائفھا
 .متخیلة

 المصلحة أجل من العمل في الرغبة هتواج.منظمات في المختلفة واالیدولوجیات المصالح ذوي مشاركة .3
 المجتمع في الشركاء یكون غالبا.معینة أیدلوجیة المنظمةعلى ترتكز عندما ةصعوب ،أحیانا ،خالقیةاأل

 في ،تنظیماتھم في ومتغیر متفحص ،مستمر حوار إجراء یمكن لذا ،مختلفة نظر وجھات أصحاب المدني
 مما, إلیھا نقد توجیھ عن سیمنع لكان معینة بأیدلوجیة ملتزمة المنظمة كان لو.القائمةبھا االیدلوجیات جمیع
 .األخالقیة المدني المجتمع غایة مع یتناقض

 
 یشمل ھذا الفصل فعالیتین:

تعاین ھذه الفعالیة طرق النضال المختلفة للحفاظ على جودة البیئة مقابل -"طرق للنضال:"16الفعالیة رقم 
 طرق النضال بمجاالت أخرى.

ة لحل النزاعات والتي ستمكن جمیع األطراف من الحفاظ على ستعلم بھا طریق -"حل للنزاع:"17الفعالیة رقم 
 حقوقھم واحتیاجاتھم وتشجع على إیجاد حلول منصفة.
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 للنضال: طرق 16فعالیة رقم 
 

 دقیقة �90
 

 اھداف الفعالیة
 فحص طرق مختلفة للنضال من اجل الحفاظ على جودة البیئة. �

 ظ على البیئة .استیضاح كیف یجب علینا ان نعمل من اجل الحفا �

في مجال الحفاظ على البیئة مقابل طرق  لنضالھناك فرق بین طرق ا ما اذا كان یجب أن یكونفحص  �
 في المجاالت المختلفة . النضال

 
 وسائل

 بجودة البیئة" حاالت جرى المس بھا اوراق حاالت :"  

  للنضالبطاقات:" احتماالت مختلفة  

 بطاقات فارغة، قرطاسیة. 

 
 ةسیر الفعالی

طلب من یبجودة البیئة و اإلضرارالتي تصف حاالت  تینوراق الحالأیوزع الموجھ للمشتركین  .1
 .قراءتھا، كل على حدة.المشتركین 

 یوزع الموجھ في الغرفة بطاقات تصف امكانیات مختلفة للنضال.   .2

وعات القیام المجم وعلى أعضاء من خمسة مشتركین. كونةتنقسم المجموعة الى مجموعات صغیرة م .3
 بالمھام التالیة: 

تبنیھا یھم المقترحة في البطاقات الموزعة في الغرفة عل النضالبینھم اي من طرق فیما ن یقرروا أ .أ
 ؤوھا.التي قر تینفي كل واحدة من الحال

 في البطاقات الفارغة. تسجیلھاو نضاللل  إضافیةاقتراح طرق  ب. 

مختلفة عن طرق نضال في مواضیع جودة البیئة طریقة مد علینا أن نعتعلى السؤال: ھل  اإلجابة ج. 
 في المجاالت االخرى؟  النضال

 ن للمداولة.و. یجتمع المشترك4
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 للبحث نقاط
 ؟األصلیةجدیدة لم تسجل في البطاقات  نضالھل تم اقتراح طرق  •

 لماذا؟ومن الحاالت؟  ةالتي تبنیتموھا في كل واحد لنضالا ةما ھي طریق •

( یطلب ؟ التي تمنعكم من المشاركةالحقیقیة  األسبابما ھي تاروا االمتناع عن النضال: سؤال للذین اخ •
 الموجھ منھم أن یجیبوا بصراحة وأن ال یبرروا سلوكھم ویشرح أننا نرید التعلم من اجابتھم).

 
 تلخیص

شیر الموجھ ی. لطرق النضال المختلفة لتبریرات التي طرحت المشتركین ویشیر الى ا أقوالیلخص الموجھ 
 لذا یجب التعامل معھا بطرق مواجھة جدیدة.ة االستھالكیة ثقافمشاكل جودة البیئة تتعلق بمواجھة الالى ان 
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 :حالتان جرى بھما المس بجودة البیئةبطاقات 
 

 
 مصر)(  دمیاط -البیئي العدل:  االولى الحالة
 )wy.comwww.Masra )/2008/214: المصدر
 .بدمیاط الغاضبة الفعل ردود تصاعد خلفیة على وذلك توقفت قد للسماد" اجریوم" مصنع إنشاء عملیة ان إعالمیة تقاریر قالت
 .المصنع إنشاء عملیة في تماما توقف قد العمل ان االثنین مساء" الیوم القاھرة" برنامج وأكد
 البعد االعتبار في واألخذ بالمصنع اإلنشاءات أعمال بوقف السید حمدي. د اسةبرئ الشعب بمجلس الصحة لجنة طالبت وقد

 .آخر مكان إلي ونقلھ المشروع أعمال لفحص محایدة لجنة علي والعرض واالقتصادي االجتماعي
ً  المحافظة مبني أمام احتجاجیة وقفة نظمت قد دمیاط في المحامین نقابة وكانت  ولفت ،أجریوم مصنع إنشاء علي اعتراضا

 .الشركة أعمال بوقف قرارین إغفال في الحكومة وتواطؤ دمیاط، محافظة في للمصنع ملف وجود عدم إلي المشاركون
 المدینة من قریبة جزیرة على للسماد مصنع إقامة على احتجاجا الساحلیة دمیاط مدینة في تظاھر قد مواطن ألف من أكثر وكان
 .البیئة یلوث إنھ یقولون
 البر رأس مصیف عن تبعد كما كیلومترات 6 حوالي دمیاط مدینة عن تبعد التي البر رأس جزیرة على المصنع یقام ان خطط وقد

 .كیلومترات 3 حوالي القریب
 ستمثل تشغیلھ عن الناتجة والعوادم األبخرة إن یقولون الذي المصنع بناء لوقف حملة دمیاط بمحافظة سكان ینظم أسابیع ومنذ
 .المنطقة في البیئةو الصحة على خطرا
 واالستماع البیئیة، االشتراطات وفق المصنع ھذا إقامة موضوع مناقشة إعادة المسئولین من طلب قد كان مبارك الرئیس أن یذكر
 مثل ـ للبیئة الملوثة الصناعات إقامة یحظر جمھوریا قرارا ھناك وأن ، إلقامتھ رفضھم في دمیاط أھالي نظر وجھة إلى

 لالعتراض سنوات عدة قبل بالبحیرة إدكو مدینة أھالي دفع الذي األمر وھو المصریة، السواحل على ـ واألسمدة البتروكیماویات
 .البحیرة لمحافظة التابعة المدینة شواطئ على للبتروكیماویات مجمع إقامة على

 

  نیجیریا – البیئي العدل: الثانیة الحالة
  www.ahewar.org :المصدر
 تسعة نیجیریا في العسكریة الحكومة اعدمت 1995 نوفمبر في مماثلة احداثا شھدت األخیرة السنین في".... 

 انتاجھا من  ارباحا تحقق ألنھا شل شركة انتقد ان و لھ سبق الذي سراویوKen كن الكاتب منھم معارضین
 للخطر شخص الف 500 حیاة تتعرض حین في OGONI اوجوني شعب بھا یسكن منطقة في البترول في
 سألت  1996اغسطس یولیو في الصادر عددھا في  MM مونیتر ملتناشیونال مجلة في...  التلوث جراء من

 الحال بطبیعة شل نعم فاجاب العساكر؟ لیست و تحكم التي ھي شل نذن كن شقیق كن اوین الدكتور المجلة
 العسكریة الدیكتاتوریات المتعددة النفط شركات تصرف نموذج یمثل نھأ جدا معروف ھذا فعال تحكم التي ھي
 نسبة..  األقنعة تلك داخل الفعلیون الرجال ھم شل و قناع مجرد الدیكتاتوریون و األوامر یصدرون الذین فھم

 ارھاتتركزمق التي الجنسیات المتعددة الشركات صنع من ھو الثالث العالم دول في المنتشر الفساد من كبیرة
 ھناك یعد لم...  بصفقات الفوز اجل من المتخلفة الدول لمسؤولي رشاوي تقدیم على تعمل و النامیة الدول في

 المناطق معالم من كثیر تغییر و البیئة تلویث في الشركات ھذه بھ تقوم الذي السلبي الدور حول للنقاش مجال
 ھذه تنتج ان اجل من.. افریقیا في و الالتینة اامریك وفي امازونا في الغابات مثل الخالبة الطبیعة ذات

 ذكرت.  النامیة البلدان من كثیر في الفقر ظروف تستغل فانھا األثمان باقل وخدماتھا سلعھا الشركات
 ب امریكا في نایك تبیعھ الذي الریاضي الحذاء ان 1991 یولیو في الصادر اعدادھا احد في األكونومیست

 !" سنتا 58 تتقاضي اندونیسیة امراة لقب من صنعھ یتم دوالر 150
 

 للنضالبطاقات: امكانیات مختلفة 
 

 

 الحكومة.یستبدل حزب كي ى لااالنضمام 



 59 
 

 

 الشرطة. مصرح بھا من قبلمشاركة في مظاھرة

 

 نقابة العمالاالنضمام لالضراب الذي تنظمھ 
 یعرض حیاة عمالھ للخطرضد المصنع الذي 

 

 .یةواحتجاج ویةت ترباالنضمام لجمعیة تقوم بفعالیا

 

 تغییر ثقافة االستھالك الشخصیة
 ( االمتناع من استعمال المواد المضرة بجودة البیئة)

 

  عالمیة بیئیة االنضمام الى منظمة

 

 االنضمام لمجتمع یعیش بحسب المبادئ البیئیة
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 النزاعات حل: 17فعالیة رقم 
 

 دقیقة  �120
 

 اھداف الفعالیة
 لة جودة البیئة. أالنزاعات ان تستعمل في النزاعات المتعلقة بمس حلكن الدوات استیضاح كیف یم ¤

أن نفھم :كیف یمكن ان ال یحدث تنازل من أي طرف او عن أي حق في النزاعات الدائرة حول جودة  ¤
 البیئة

 
 وسائل

 إبداع وانصاف" ،"تضارب: النزاعات لحل طریقة كلیة ادممعلومات مرفقة عن  

 حاالت النزاع"  "حاالت:بطاقات  
 

 سیر الفعالیة
الطریقة فھمت ووضحت یتأكد من أن كل مراحل و طریقة كلیة آدم لحل النزاعاتیعلم الموجھ  . 1

 للمشتركین.

ویطلب منھا من ثالث مشتركین . تستلم كل مجموعة بطاقة حالة مكونة تنقسم المجموعة الى مجموعات   .2
 التالیة: لألسئلةالتطرق  ضمن، وھاالتي تم تعلمبواسطة الطریقة المذكور النزاع ان تحل 

 الذین تم وصفھم في الحالة؟ ما ھي حقوقھم؟ األشخاصمن ھم  •

 من الحاالت ؟ واحدما ھي الحقوق المتضاربة في كل  •

 الحقوق؟ بینالتصادم  إلغاءكیف یمكن  •

 

 تلخیص
مدى نجاح ون ویفحص المشتركحت من قبل في الحلول التي اقترلمسالة مدى اإلنصاف یتطرق الموجھ 

للتنازل  میل . یذكر الموجھ بانھ في واقعنا الیومي ھناك المتنازعینعلى حقوق الطرفین  في الحفاظالحلول 
ً ، وعلینا ان نكون واعین لذلك. اإلنسانمصلحة یة من أجل قیم البیئالعن  بقیم المس علینا ان نتذكر بان  ،عملیا

 . اإلنسانفي  يیضر بالتالالبیئة 
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 ضارب، إبداع وانصافت

 21النزاعات لحل آدم ةاسلوب كلی
 

 
 مراحل تطبیق االسلوب:

ً  المرحلة االولى: .1  .وصف النزاع كتابیا
التي تعبر عن مواقف األطراف األساسیة المتعارضة ( یصوغ صیاغة المواقف  المرحلة الثانیة: .2

 المشاركون مواقفھم المتعارضة ویسجلونھا الواحد مقابل األخر).

 لماذا تؤمن األطراف بھا؟.  التي تعبر عنھا المواقف : صیاغة الحاجات واالھدافحلة الثالثةالمر .3
(یحاول المشتركون االنتقال من صیاغة المواقف المتعارضة الى ایجاد وصیاغة االحتیاجات والرغبات 

 الكامنة وراء المواقف).

مكن من الطرق لتلبیة احتیاجات یحاول المشتركون ایجاد اكبر عدد م -المرحلة الرابعة: الحلول  .4

 أطراف النزاع وتحقیق أھدافھم. 

 ھل یوجد تناقض بین الحل وبین حاجة الطرف اآلخر؟  -المرحلة الخامسة: فحص نوعیة الحلول  .5

ھل الحلول المطروحة قابلة للتطبیق؟ (ھل  –المرحلة السادسة: فحص مدى قابلیة الحلول للتطبیق  .6

 طى؟ ما ھو المطلوب من اجل ذلك؟).یمكن تنفیذھا في الواقع المع

 ھل الحلول المطروحة منصفة تجاه طرفین النزاع؟  – فحص نزاھة الحلول المرحلة السابعة: .7

 

 ما ھي أھمیة ھذه الطریقة؟

تكمن أھمیة ھذه الطریقة بانتقال أالطراف من الجدال حول مواقفھم الى البحث عن االحتیاجات الكامنة وراء 

 مواقفھم.

ال مھم جدا كونھ یمكن المشتركین من وعي احتیاجاتھم واحتیاجات غیرھم وھذا بحد ذاتھ یھون ھذا االنتق

 علیھم البحث عن حلول جدیدة للنزاع أو للمعضلة التي یدور الحدیث عنھا.

                                                        
كذلك وصفت  26-30, صفحة 1999آدم, القدس: كلیة أدم,  العملیة التربویة في ورشات كلیةاوكي مروشك كالرمان,  21 

  37-35, صفحة 1995ساوین:دون تسویات وتنازالت, القدس: كلیة آدم, الطریقة في كتابھا التربیة للسالم بین مت
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 مراحل االسلوب مع أمثلةجدول یشرح 
 

 شرح وأمثلة وتعریفھا المرحلة
حول تشغیل المنبھ أو عدم تشغیلھ قبل االیواء للنوم. زوجان یتخاصمان فیما بینھما  وصف النزاع. 1

الزوج معني بتشغیل ساعة المنبھ في غرفتھما لینھض مبكراً ویذھب إلى عملھ، أما 
الزوجة التي تعمل خالل مناوبة لیلیة، فھي معنیة في مواصلة نومھا بھدوء حتى ساعات 

 متأخرة من الصباح . 
 صیاغة المواقف .2

 ؟ماذا یرید كل طرف
 ھو معني بتشغیل المنبھ. ھي غیر معنیة بتشغیل المنبھ.

صیاغة االحتیاجات  .3
 واألھداف

لماذا یتمسك كل طرف 
 بموقفھ؟

 یجب تشغیل ساعة المنبھ من أجل النھوض في الوقت المحدد للعمل. •
 یجب عدم تشغیل ساعة المنبھ من أجل ضمان النوم بھدوء. •
 وحاجة المرأة ھي النوم بھدوء. حاجة الرجل ھي النھوض في الوقت المحدد •

 ایجاد الحلول .4
 كیف یمكن تلبیة االحتیاجات؟

یجب ایجاد أكثر من طریقتین 
 لتلبیة االحتیاجات. 

 طرق للنھوض في الوقت المحدد:
 النوم قریبا من مصدر الضوء. •
 استعمال مذیاع منبھ مع سماعتین. •
 الرجل االستعانة بأحد أفراد العائلة كي یوقظ •

 بھدوء.

 طرق للنوم بھدوء:
وضع سدادات في  •

 االذنین.
 النوم على انفراد. •

 
ھل فحص نوعیةالحلول  .5

یوجد تناقض بین الحل وبین 
 حاجة الطرف اآلخر؟

لنأخذ على سبیل المثال االقتراح بأن نطلب من أحد أفراد العائلة أن یوقظ بھدوء الشخص 
ألصلي بین الطرفین. بعدھا نقوم الراغب بالنھوض المبكر. ھذا االقتراح یلغي التناقض ا

 بفحص باقي االقتراحات.
 فحص قابلیة تنفیذ الحلول .6

ھل یمكن تطبیق الحلول 
 المطروحة في الواقع المعطى؟

ما ھو المطلوب من اجل  
 ذلك؟

في ھذه الحالة، یجب أن نفحص إذا كان احد أفراد العائلة المتواجدین في البیت 
 لتنفیذ المھمة الخ....مستیقظا، وھل ھو على استعداد 

 نزاھة الحلول .7
ھل الطرق المطروحة منصفة 

 ألطراف النزاع؟
یمكن تطویر طرق أخرى، 

نظریة وعملیة، لفحص 
 النزاھة.

 كیف نفحص اإلنصاف؟
عن طریق توزیع األدوار. إن الذین یطرحون اقتراحات للحلول لیسوا ھم الذین  . 1

ضمن بان تقدم اقتراحات ال تمس بأي طرف یختارون الحل الالئق (ھكذا یمكننا أن ن
 وأن تتم المحافظة على احتیاجات الذین یختارون الحل الالئق).

یحاول المشاركون اإلجابة على السؤال: أي الحلول كانوا سیختارون لو لم یعرفوا  .2
 22مسبقا الطرف الذي سیؤیدونھ في ھذا النزاع. *

أي الحلول كانوا سیختارون في حالة  یحاول المشاركون اإلجابة على السؤال: . 3
 وجودھم مكان الطرف الثاني. 
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 لنزاعات نماذجبطاقات 
 

 
 

 قرب البلدة  كسارات -الحالة االولى
بیوتھم. وادعى  من باالحتجاج ضد استمرار عمل الكسارات الواقعة بالقرب احدى البلدات سكانقام 

أدى إلى اإلضرار بالمنتجات الزراعیة في آالف  الكثیف الصادر عن الكسارات المواطنون أن الغبار
الربو ك لألمراض مصدًرا الدونمات الزراعیة التي أصبحت جرداء، إضافة إلى أن المنطقة أصبحت

للمناظر  فادحة، وتشویھ بیئیة إلى خسائر مما أدى البیئیة، والفوضى التنفسي الجھاز والحساسیة وأمراض
 .الطبیعیة

 
 ائیاتالھو -الثانیة الحالة 

محلیة وضد  واذاعیة یونیةتلفز محطات تقدم سكان احدى المدن بشكوى الى وزارة االتصاالت ضد 
شركات الھواتف المحمولة لنصبھا أبراج محطات تقویة بین منازلھم. واعتمد المواطنون في شكواھم 

ضر بجسم االنسان ذه األبراج تھعلى بعض األبحاث العلمیة التي تثبت أن الموجات التي تبثھا ھوائیات 
 وتؤدي الى العدید من األمراض.

 
 البیئي اإلزعاج - الحالة الثالثة

  
في احدى  الطوب ومصانع السیارات تصلیح وكراجات الحدادة وورشات والرخام الحجر مصانع تنتشر

 مما لمساء،ا ساعات بعد أبوابھا تغلق أنھا رغم نھاًرا، لیال المصانع ھذه تعمل المواطنین. بیوت بین البلدات
 .المواطنین ویضرھم نفسیا وجسدیا یزعج

 

 
 

 دفن النفایات صلبة –الحالة الرابعة 
نظمت احدى الجمعیات البیئیة سكان احدى القرى من أجل منع أحد الفالحین من دفن نفایات صلبة وخطیرة في 

ریة، مما سیسبب كارثة صحیة أرضھ. وأبدت الجمعیة تخوفھا من تسرب ھذه المواد السامة الى المیاه الجوفیة للق
بسبب تلوث میاه الشرب والري. في حین ادعى الفالح أن أصحاب المصنع منتج النفایات أكد لھ أن النفایات ستدفن 

 بشكل ال یسمح ألي تسرب الى جوف األرض.
 
 
 

 



 64 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



info@adaminstitute.org.il
http://www.adaminstitute.org.il/

مكتب��لية�آدم
غابة�القدس، ص.ب. 3536، القدس 91033
تلفون: 6448290-02  فاكس: 02-6752932


