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 مصادر
 قائمة كتاب صغیر

  
 مقّدمة

 
 قال الرّب یسوع ، " طوبى لصانعي السالم ألنهم أبناء اهللا ُیدعون " (مّتى 5، 9).

كانت مهما الحالة تلك من اهللا خیر بإظهار ملتزمین النزاع في السالم صانعو               یدخل
یسعى التي المختلفة المسارات لوصف " النزاع "تحویل جملة الیوم ُتستخدم             فظیعة.
في وإیجابیة بّناءة ومؤسسات محّركة قّوات إنشاء إلى األمم أو الشعب خاللها              من

  مجتمعاتهم مكان الدمار وآفات الحرب والنزاع األهلي . یتضّمن تحویل النزاع
اإلتفاقات على والتفاوض العدالة وإرساء ، بالالعنف الشّر مواجهة على            العمل
أوصى المسیح بأن كمسیحیین نؤمن ونحن . المصالحة تحقیق و السالم             وإحالل
مبدین اهللا كأبناء أنفسهم الناس هؤالء ُیظهر لكي إیجابیة بطریقة النزاع بتغییر              اتباعه
خالل من اهللا فعل كما النزاع في یعانون الذین للناس نفسه والتعاطف نفسها               الرعایة

 المسیح.
 

الناحیة من إن وتقویته السالم إحالل في المسیحیین عمل لتمكین الكتّیب هذا ُأعّد               لقد
تحدید نحو ودلیلنا األولي مصدرنا هو المقدس الكتاب . كجماعات مًعا أو              الفردیة
من أتباعهم إرشاد في واألساتذة القسوس الدراسات تلك ستساعد . واعمالنا             تفكیرنا

 المؤمنین للتعّلم من اإلنجیل "ما هو لسالمهم" (راجع لوقا 19، 42).
 

النقاط على تشّدد درسها ینبغي المقّدس الكتاب من مختلفة نصوًصا الكتّیب یتضّمن              ال
المناهج حول التوجیهات بعض على أیًضا یحوي بل فحسب للطّالب            المخّصصة
حدود أبعد إلى المقّدس الكتاب دراسة في المشاركین تفید أن شانها من التي               التربویة
بواسطة للكنیسة المجاورة البیئات في المقدس الكتاب دراسة تتّم . التعّلم من              اإلفادة
تلك وقع من التخفیف وبالتالي التذّكر على الناس قدرة تخفیف شأنها من عّدة               وسائل
شأنها من مقاربة الكتّیب هذا یوّفر المقابل، في . الیومیة الناس حیاة على               الدراسات
الطالب أن ذلك عن فیتأتى . التعّلم مسیرة في كامل نحو على الطّالب               إشراك

  یتذكّرون أكثر الموضوع  ویختبرون تحویًال أعمق في مقارباتهم للنزاع .
 

الكتیب هذا یحاول ال . المقّدس الكتاب في رئیسیین موضوعین والحرب السالم              یشّكل
ودراسات كتب ثمة . المقدس الكتاب في مماثلة مواضیع عن كاملة دراسة              توفیر
بشكل المواضیع تلك متابعة یوّد لمن الالهوتیة المكتبات في متوافرة وكثیرة             ممتازة
وتمكینهم والكنائس المسیحیین لتحضیر خصیًصا الدراسات تلك ُوضعت فقد .            اوسع
تؤدي وسائل عبر حولهم تدور التي النزاعات في اكثر فّعال نحو على المشاركة               من



النزاعات تحویل في للمساعدة موّجه الكتّیب هذا إّن . والمصالحة واألمل الشفاء              إلى
خالل من اكُتسبت التي والدروس العبر خالل من عملیة وسائل عبر السالم              وإحالل

 كتابنا المقّدس.
 
 
 
 
  

 دراسة الكتاب المقّدس اإلشراكیة
 

الوحید الشخص وكأنه األستاذ فیه یبدو بشكل المقّدس للكتاب عّدة دراسات             ُتوضع
شبیه األستاذ . الطّالب أذهان إلى نقلها ینبغي التي الصحیحة المعلومات یحمل              الذي
أي واحد باتجاه المشاركة تتّم . الفارغة الطّالب كؤوس في صّبها ینبغي ماء               بقارورة
یجیب أسئلة الطالب بطرح فسیسمح المشاركة تنّوع أما . الطّالب إلى األستاذ              من
تلك من أًیا األستاذ یقرر النهایة في ولكن بینهم عرضیة بمناقشات أو األستاذ               عنها

  التفسیرات أو المعتقدات التي طرحوها هي الصحیحة .
 

هذا المقدس الكتاب دراسة دلیل أن غیر للتعلیم مناسبة طریقة ذلك یشّكل ما               غالًبا
  یعطي مقاربة مختلفة أال وهي مقاربة إشراكیة لكل المشاركین في مسیرة التعّلم.

الخاّص تعّلمهم مسؤولیة تحّمل على الطّالب الكتّیب هذا في المتبعة الطریقة             تشّجع
الطریقة تلك تدعو . المقّدس الكتاب یقوله ما اكتشاف في مباشرًة المشاركة              وعلى
ان ذلك ویعني . بینهم ما في أساتذة یكونوا أن إلى كافة المجموعة أو الصف                 طالب

  لدى كّل فرد شيء یقوله  من شأنه أن یساهم في تعّلم المجموعة كلها .
 

%10 یتذكرون الناس أن الطّالب تعّلم كیفیة حول ُأجریت التي األبحاث             أظهرت
عادًة المستخدمة التعلیم طریقة ،فإن لذا . یسمعون مّما % و20 یقرأون مّما               تقریًبا
. الطویل المدى على للتعلیم ضئیلة بفعالیة تتمّیز الفروض وقراءة            كالمحاضرات
المواد بین الربط فإن . ونسمع نرى مّما و%50 بصرًیا نرى مّما %30 نتذكر                فنحن
بأوراق الطالب تزوید وبین كبیرة أوراق على أو اللوح على كالكتابة             البصریة
الدرس فعالیة مفاجئ نحو على یزید الشفهي العرض سیر مع یقرأونها             مطبوعة

  التربویة .
 

إعطاء فإن ، لذا . اآلخرین مع یناقشوها التي المواضیع من %70              یتذّكرالناس
الصّف في المطروح الموضوع حول البعض بعضهم مع للتفاعل الفرصة            الطّالب
%80 الناس یتذّكر ، وبالتالي . الموضوع تذّكر على قدرتهم ملحوظ نحو على               سیزید
سیتذّكرون الناس ان المقّدس للكتاب دراسة في ذلك ویعني . ألنفسهم اكتشفوه              مّما
لهم قالها التي تلك أكثرمن والمباشرة الشخصیة دراستهم خالل اكتشفوها            األمورالتي

  األستاذ .



یشّكل اإلكتشاف مسیرة في مباشرة للمشاركة الناس أمام الفرص تسهیل ان             كما
الحًقا سیعّلمون الذین الناس سیتذّكر . المحاضرات من فعالیة أكثر تربوًیا             منهًجا
قیام عبر المقدس الكتاب دراسة في ذلك ویتّم . تعّلموه مّما %95 اآلخرین إلى                المادة
الطّالب تشجیع عبر وبالتالي األخرى المجموعة إلى الموضوع بإخبار مجموعة            كل

 لیلعبوا دور األساتذة في أماكن أخرى .
 

البصري النمط ثمة ، التعلم أنماط إحدى بین من . مختلفة أنماط خالل من الناس                 یتعّلم
او الجداریة، األلواح أو المدرسیة، األلواح على فالكتابة . عینیه المرء یستخدم              حیث
الفیدیو أشرطة أو العلوي أواإلسقاط المطبوعة األوراق أو اإلعالنیة،           الملصقات
تحّرك لغتنا أن إلى اإلشارة وتجدر . عقولنا إلى المدخل كانت لو كما أعیننا                تستخدم

 أحیاًنا نمط التعّلم البصري في جمل مثل :"هل ترى أین هي المشكلة؟"
 

 یستخدم التعلیم السمعي األذنین . تشّكل المحاضرات طریقة مشتركة للتعّلم السمعي .
. سمعیة طرق أیًضا هي مرتفع بصوت المطبوعة األوراق وقراءة القصص             فسرد

 ففي اللغة قد نستخدم جمًال مثل "  هل سمعت جیًدا ما أقول؟"
 

 یرتبط التعّلم الحركي بأجسامنا أي بالحركة واللمس . فاإلیماءات التي تتعّلق بفكرة
تحّرك .وبالتالي، التعّلم في الحركة ُتدخل حركیة إیماءات هي شفهًیا عنها             ُعبر
الحركیة القناة أجسامهم وتحریك كراسیهم عن الوقوف إلى الناس تدفع التي             النشاطات
تحّرك جسدًیا. المشاركة إلى الناس األدوار وتمثیل التحریك تمارین تدفع كما .              للتعّلم

  اللغة التعّلم الحركي عبر جمل مثل : " هل حّرك هذا المشهد مشاعرك؟ "
 

ُتشرك ما غالًبا . القلب مستوى على الطالب إشراك في العاطفي التعّلم              یساهم
تماثل فیحصل وأحاسیسهم السامعین مشاعر سمعًیا أو شفهًیا ُسردت إن            القصص
وتضع القلب الحیاة في السابقة تجربته عن ما شخص شهادات تحّرك .              عاطفي
الحیاة لخبرات والمنظمة المركزة اإلبداع إعادة فتساهم . التعّلم مسیرة في             المشاعر

  من خالل تمثیل األدوار أو النشاطات الحركیة في تفعیل التعّلم العاطفي .
 تحّرك اللغة التعّلم العاطفي عبر جمل مثل : " هل تشعر بالذنب ؟"

 
یملك ولكن . حواسنا إحدى إلى نفتقر كنا إن إال نمط كل من نتعلم أن جمیعنا                  بوسعنا
أیة ففي تعّلمنا. على غیرهما من أكثر یسیطران نمطین أو نمًطا عادة مّنا واحد                كل
. األنماط تلك من نمط كّل عبر التعّلم في األولى طریقتهم تتّم طالب ثمة ،                 مجموعة
األربعة األنماط مثًال كاستخدام للتعّلم متنّوعة أنماط توفیر األستاذ تحدي سیكون             لذا،
داخل األنماط من المزید حیك كلما . التربویة المسیرة من معینة مرحلة في               كلها

  الخبرة التربویة بكاملها ، توّسع وصول المعلومات إلى ذهن الطالب وقلبه .
 

 وسائل ألنماط التعّلم



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

لكي كبیر بخٍط والكتابة التكّلم، إن المقّدس، الكتاب دراسة على المشرف إلى               بالنسبة
وتمارین أسئلة تضّم أوراق وتأمین اإلیماءات، واستخدام الرؤیة، من الجمیع            یتمكن
وتمثیل كبیرة، مجموعات إلى صغیرة مجموعات من الناس انتقال وبالتالي            للطالب



الناس من والطلب القصص، وسرد ، القصص عن مسرحیات تألیف أو             األدوار
، المقدس الكتاب قصة في صداها یتردد التي الشخصیة قصصهم اآلخرین             مشاركة

  توفر جمیعها الوسائل الالزمة لكي تصبح خبرة التعّلم أغنى وأكثر فعالیة .
 

      تشّجع أدّلة الدراسة في هذا الكتّیب استخدام أنماط عّدة  ومشاركة الطّالب .
لحاجات وفًقا وتغییرها خططها تكییف الدراسة تلك على المشرف یستطیع            كما
حجم تغییر او األدوار تمثیل مثل األمور بعض إضافة تساهم ، وبالتالي .               المجموعة

 المجموعات في إغناء خبرة الطالب في التعّلم .
 

        یؤدي استخدام مقاربة إشراكیة إلى بروز مفاجآت عّدة في صفوف الطّالب .
  قد یتمّكن الطالب من كشف النقاب عن دروس أخرى غیر تلك المتوقع اكتشافها .

الكتاب ألن رائًعا الجدیدة والتطبیقات لألمور المبكر اإلدراك من النوع هذا             یعتبر
أن إلى اإلشارة وتجدر أستاٍذ. أي وخبرة معرفة تفوق أموًرا یعّلمنا أن یرید               المقدس
وسائل عبر المجموعة حكمة إبراز شأنها من " للتعلیم مالئمة "فترات             استخدام
المكتوبة الدرس" "ِعبر استخدام من أكثر یتعّلموا لكي الفرصة للناس یتیح             إشراكیة

  في نهایة كّل دورة .
المقّدس للكتاب وتحویلیة محّمسة دراسات على اإلشراف األستاذ یستطیع           وبالتالي،

  من خالل التنظیم دقیق والمرونة واالنفتاح على مسارات المجموعة وأفكارها .
 

من التعّلم وأنماط وتذّكرهم الناس تعّلم وسائل حول المادة معلومات استقاء تم              
 كتاب "التدریب على التغییر" ، 1501 شارع شیري ، فیالدالفیا، بنسیلفانیا ،

  19102 الوالیات المتحدة األمیركیة .
( www.TrainingForChange.org ): شبكة اإلنترنت 

 
 
 
 
 

 الثقافات المتعارضة في دراسة الكتاب المقّدس
 

بین تفاعًال كان وقت أي في نجري ، المقدس للكتاب دراسة في نشارك حین                
الكتاب في الواردة الثقافات تلك من أي في مّنا أحد یعش لم المتعارضة.               الثقافات
من ما ، وبالتالي . واللغة والزمن، الجغرافیا، ناحیة من عنها منفصلین ألننا               المقّدس
أن كما سنة األلفي تفوق فترة التوراتیة الكتابات تغّطي . المقدس للكتاب واحدة               ثقافة
األنماط بعض تحدید بغیة . القرون تلك خالل جذرًیا تغیّرت والیهودیة العبریة              الثقافة
القرویة الثقافة ، البدویة البطاركة ثقافة التوراتیة الثقافات الئحة تتضّمن            الثقافیة،
الداوودیین، للملوك والمركزیة المدینیة الثقافة ، اإلسرائیلي البدائي القبلي           للعصر

http://www.trainingforchange.org/
http://www.trainingforchange.org/


عن عوًضا الدین على تعتمد هویة لنفسه شكل الذي المنفي الیهودي المجتمع              ثقافة
 المكان ، الثقافة العالمیة التي تفاعلت مع السیطرة الیونانیة والرومانیة .

 
مكسّوة إنها . اإلنسانیة القصص كسائر جًدا خصوصیة التوراتیة القصص إن             
تسرد سابقة ثقافة بغطاء أحیاًنا مكسّوة هي . الزمان لذلك الثقافیة البیئة              بخصوصیات
، القدیمة القّصة نقرأ حین . مختلفة أو أیًضا سابقة ثقافة في أحداثها جرت التي                 القصة
أن األفضل من . ومكاننا زماننا إلى المجازیة اللغة حّتى أو الوصایا ننقل أّال                علینا
المحّركة والقوى والقیم المبادئ نفهم حتى البعیدة الثقافة بتلك الخاّصة البیئة إلى              ندخل
توّجهوا الذین األساتذة أما . الثقافة بتلك الخاص الكالم سیاق من تنجلي التي               الروحیة
حول التدریبیة دوراتهم من اإلستنتاج إلى فسیحتاجون وإنجیلیة الهوتیة مدارس            إلى
إن التوراة تاریخ حول كتب على الحصول األستاذ استطاع إن . التوراتیة              الثقافات
عن بسیط بحث إًذا سیساهم ، قریب قّس من او ما كلیة مكتبة أو الهوتیة مكتبة                  من
المقطع حول ملحوظة بطریقة العمل إغناء في والثقافي التاریخي القصة            سیاق

  التوراتي .
 

، األصلي سیاقها في التعلیمیة الدروس أو التوراتیة القصة دروس ُتفهم إن ما               
الثقافي سیاقنا داخل إلى الروحیة المحّركة والقوى والقیم المبادئ تلك            ننقل
والقیم المبادئ تلك ستتخذه الذي الشكل ما : التالي السؤال ونطرح             والعصري.

 والقوى المحركة الروحیة في ما بیننا في أیامنا هذه وفي بیئتنا الثقافیة الخاّصة بنا؟
قد المثال، سبیل على . مختلفة ثقافة في مختلًفا شكًال نفسه الروحي المبدأ یتّخذ                وقد
المتعّلقة الثقافیة للمعاییر وفًقا مختلفة أشكاًال اللباس في اإلحتشام حول التعلیم             یّتخذ

  باللباس المالئم .
 

دراسة في خاصة بصورة ضروریة هي المتعارضة للثقافات الترجمة تلك إن             
بین والمسائل بالمشاكل خاصة تفاصیل النزاعات معظم یمأل . تحویله وفي             النزاع
إلینا بالنسبة مغایرة التفاصیل تلك تبدو . البعض بعضهم مع النزاع في              المجموعات
یسهل إذ التوراتیة النصوص على والتركیز المقاطع تلك تخّطي إلى ذلك             فیدفعنا
إلشراك األدوار تمثیل واستخدام الوقت من المزید المقاطع إعطاء إن . اكثر              فهمها
تلك فهم في یساعدان للغایة اإلنسانیة ولكن البعیدة الخبرات تلك في وأذهاننا              مشاعرنا

  القصص التي تبدو للوهلة األولى معقدة وغریبة للغایة بالنسبة إلینا .
 بغیة تسهیل دراسة الكتاب المقدس للثقافات المتعارضة ، بوسعنا طرح األسئلة التالیة:

 ما كان یحدث في قصة الكتاب المقدس؟1-
 ماذا تعني تلك األعمال أو األحداث للناس الذین اختبروهم؟2-
األعمال3- خالل من والمصالحة النزاع عن تعّلموها التي الروحیة الدروس            ما

 واألحداث؟
 ما كانت تلك الدروس الروحیة لتقول في بیئتنا الخاّصة؟4-
 ما بوسعنا ان نفعل في حیاتنا ونزاعاتنا لكي تتّم ممارسة  تلك الدروس ؟5-

 



ان یمكننا ولكن تامّ نحو على ثقافتنا إلى التوراتیة الثقافة من ننتقل أن یمكننا ال                  
الكتاب قصص في انفسنا إغراق وراء سعینا ففي . الیوم لنا اهللا یقوله بما بقّوة                 نشعر

  المقدس ، نرى أن قصة اهللا تدخل إلى قصصنا الخاصة بطرق جدیدة ونقّیة .
 

 
 كیفّیة استخدام هذا الكتّیب

 
أحد لدراسة أو ورئیسیة إضافیة دراسات لمجموعة الكتّیب هذا استخدام            باإلمكان
تقّدم . عّدة مرات المقطع دراسة كل في یقرأ أن األستاذ على . هنا المعطاة                 المقاطع
بعض فهم في إن المساعدة بعض التاریخیة اللمحة في الموجودة            المالحظات

  المواضیع الثقافیة واللغویة أو في فهم السیاق األوسع للقصة في الكتاب المقدس .
 إطرح األسئلة عن الثقافات المتعارضة بدًءا من الكتاب المقدس وصوًال إلى بیئتك.

األهمیة" "نقاط على انتباهك رّكز . الكتیب هذا من دورة بكل الخاصة األسئلة               أدرس
للغایة مفیدة كانت التي المواضیع على الضوء الدرس عبر تسّلط . الدرس" "عبر               و
. والنقاط األسئلة تلك ذهنك في حامًال دا مجد المقطع إلى ُعد . السالم إحالل عملیة                 في

  تأكد من انك تأقلمت جیًدا مع القصة والمفاهیم.
 

على األمور بعض إضافة بوسعك . الدراسة في ستعتمدها التي المقاربة اختر              
  الخطة الدراسیة أو تكییفها وفًقا لخبرتك الشخصیة أو لحاجات المجموعة واهتماماتها.
التعّلم مسیرة في كافة المجموعة أعضاء مشاركة زیادة شانها من جدیدة بوسائل              فّكر

  مستخدًما أدوات ومناهج تعلیمیة مختلفة بغیة دعم كّل نمط من التعّلم .
 

أن یجب التي الرئیسیة النقاط بعض تنس ال ، للطالب التعّلم مسیرة تسّهل فیما                
النص مع الشخصي تفاعلهم خالل من النقاط تلك التالمذة طرح إن . الدرس في                ُتذكر
في صیاغتها وإعادة علیها اإلهتمام تركیز عبر علیها تشّدد أن یمكنك ،              التوراتي
الدورة من الحق وقت في إلیها اإلشارة بوسعك المجموعة، تطرحها لم وإن .               كلمات

 ربما من خالل طرح سؤال من شأنه تحریك تفكیر المجموعة في ذاك اإلتجاه.
خالل مالئمة أماكن في حیاكتها بل الدورة نهایة في النقاط تلك إثارة عدم األفضل                من

  مناقشات المجموعة .
 

بعض فیها بما عدة جیدة نقاط طرح إلى سیتوّصلون ألنهم بالطالب ثقتك ضع               
المجموعة تتوصل ان الواقع،توّقع في . حتى فیها تفّكر لم أو تراها لم التي                األمور
بالك على ال تخطر لم التوراة تعلیم بتطبیق المتعلقة الوسائل أو األفكار بعض               إلى
في وأستاًذا طالًبا تكون أن بإمكانك ألنه جّید امر هذا . الكتّیب هذا مؤلف بال على                  وال
أضفوها التي الحكمة لوفرة وأشكرهم وامدحهم وشّجعهم الطالب قاله ما أّكد . مًعا               آن

  على رحلة اإلستكشاف تلك مع الكتاب المقدس .
 



تمثیل بعضها ویتضّمن . صغیرة مجموعات في العمل الدورات معظم تتضّمن             
تلك أكثر یسّهل بشكل محّضرة تكون أن الغرفة على . قصیرة مسرحیات أو               األدوار
أو دوائر في وضعها یمكن التي المتحّركة الكراسي استخدام األفضل من .              النشاطات
كما . بسهولة الجمیع فیراها الوسط في المسرحیات عرض یجري لكي دوائر              نصف
مستوى على بدراسات للقیام مجموعات أربعة أو ثالثة داخل إلى الكراسي نقل              یمكن

دا . المجموعة الصغیرة ومن ثم إعادتها إلى الدائرة حین یجتمع الصّف كله مجد  
على بل المطلق األستاذ لست . بالصف البدء وقبل بالتحضیر المباشرة قبل صّل               
الروح یستخدمها تعلیمیة أداة تكون بأن دورك یتمُثل . القدس الروح إنه              العكس
من المقدس الكتاب في وضعه ما حیال وقلوبهم المشاركین أذهان تفتیح في              القدس
صّفك إلى " للتعلیم المالئمة ب"الفترات القدس الروح سیأتي . وتطّورهم تعّلمهم              أجل
كن . لك مفاجأة تشّكل قد والتي لها التخطیط یتم لم التي الفترات تلك إلى                 باإلضافة
القدس الروح بان أیًضا تذّكر . الفترات تلك في الرب هدیة على للحصول               جاهًزا
مستعًدا كن لذا أكثر یتعّلم أن یستطیع یعّلم فالذي . المسیرة تلك في یعّلمك أن                 یرید

  للدروس الرائعة التي بوسع اهللا تعلیمك إیاها.



 القسم األول
 

 تحلیل النزاع
 

 الدورة األولى:  نزاع كاألرض المقدسة
 الدورة الثانیة:  تصعید النزاع

  الدورة الثالثة:  عداء عائلي
 الدورة الرابعة:  رحلة نحو المصالحة
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 الحصة األولى
 

 نزاع كاألرض المقّدسة
 

 النّص : سفر الخروج ، (2،23 - 4،17)
 

 لمحة تاریخیة:
فیه كان وقت في كنعان أرض في المجاعة لتجّنب مصر في یعقوب أبناء استقّر                
، والسنین العقود مّر على . للفرعون قّوة األكثر المساعد ، یعقوب إبن ،                یوسف

 تالشت ذكرى حكم یوسف في مصر حیث ظهرت ساللة جدیدة ال تمّت بصلة إلى
بني الجدیدة المصریة الساللة فراعنة استعبد ، األمر نهایة ففي . وإرثه              یوسف
تدابیر استخدام على الفرعون حّث إسرائیل بني تكاثر من فالخوف . كافة              إسرائیل

  قاسیة ضّدهم .
 

عند الیهود من الذكور األطفال قتل إلى العبرانیتین القابلتین لدفع فاشلة حاولة بعد               
أمر ، (22 - 15 ،1) الخروج سفر من عشرة الخامسة الفصل (راجع               الوالدة
عند سفط في بإخفائه موسى والدة فقامت . الیهود من الذكور االطفال بقتل               الفرعون

  حاّفة النهر . وجدت إبنة الفرعون الطفل ورّبته في القصر الملكي .
 

عینه بأّم رأى . شعبه یتكّبدها التي األعباء حیال قلًقا موسى انتاب ، رجًال بصفته                 
وأخفى المصري الرجل موسى قتل . عبرانًیا عبًدا یضرب مصري عبید             مراقب
أنهما وتبّین عبرانیین بین عراك لتسویة موسى تدّخل ، قصیرة بفترة ذلك وبعد               جثته.
اعتقال وحاول األمر هذا الفرعون سمع . المصري الرجل قتل موسى بأن              یعرفان
َوّسع انه الممكن من ولكن العربیة إلى وتحدیًدا مدیان إلى الهرب حاول الذي               موسى

  رحلته لیبلغ منطقة سیناء .
 

 سیر الدراسة واألسئلة :
إسأل . كبیرة ورقة على او اللوح على "نزاع/خالف" كلمة بكتابة الصّف إبدأ               

 الطّالب :
بال تفّكرون حین بالكم على تخطر التي الصور او األحاسیس أو الكلمات هي               ما

  "نزاع/خالف" ؟
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إلى الناس أدُع . كبیرة الورقة على أو اللوح على كلها جملهم او كلماتهم أكتب                 
الطالب أعط . الالئحة إلى النزاع/الخالف عن وحضاریة شعبیة وأمثلة أقوال             إضافة
، جیّدة الئحة إلى الطالب یتوّصل حین الدراسة. سیر في والغوص للتفكیر كافًیا               وقًتا
إسأل . وقول وجملة كلمة كّل قراءة رّبما او بكاملها علیها نظرة إلقاء الناس من                 أطلب

  الناس عن مالحظاهم حول الالئحة .
 

الكلمات بعض تظهر قد سلبیة. كلمات من تقریًبا حالة كّل في الالئحة تتكّون               
خبرات من ُتكتسب إیجابیة امور ثمة . إیجابیة بأنها التسلیم الناس یوّد قد او                السلبیة

  النزاع/الخالف. ثم أكتب " األرض المقّدسة " على الالئحة. واسأل المشاركین:
  ما المعاني التي تنطوي علیها جملة " األرض المقّدسة"؟

  كیف یمكن التفكیر بالنزاع/الخالف على انه كاألرض المقّدسة؟
الكتاب في األولى للمرة المقدسة األرض جملة ظهرت أین أحدكم یعرف هل              

 المقّدس؟
 

إلى الطالب ُأدع ، بالنار تشتعل التي العّلیقة مع موسى قّصة الطالب أحد عرف إن                 
القّصة أخبر ، ذلك یحصل لم وإن تتذّكر أو یتذّكر ما بقدر القّصة أحداث                مشاطرتكم
صوًتا سامًعا منها واقترابه بالنار تشتعل العّلیقة رأى الذي موسى عن             باختصار
 ینادیه: "إخلع نعلیك من رجلیك فإن الموضع الذي انت واقف علیه "أرض مقّدسة."

حذائك بخلع أنت وُقم . الحصة انتهاء حتى أحذیتم یخلعوا أن الطالب من               أطلب
 أیًضا.

 
دراسة منهم واطلب أشخاص 6 إلى 5 من مؤلفة مجوعات غلى الصّف قّسم               

 المقطع لمّدة عشرین دقیقة واإلجابة على األسئلة التالیة :
 

 ما هما السیاقان الصغیران والكبیران للنزاع/الخالف في تلك القّصة؟
  (قد یحتاج الطّالب إلى الرجوع إلى الفصل الثاني)

 ماذا تعّلم موسى عن اهللا ؟
 ماذا تعّلم موسى عن نفسه؟

 ماذا تعّلم موسى عن اآلخرین؟(الفرعون ،هارون، والشعب الیهودي)
 

ُأدع . دا مجد الصّف إجمع ، دراساتها من الصغیرة المجموعات تنتهي حین              
األخرى المجموعات ُأدع ثّم ومن األول. السؤال على اإلجابة إلى المجموعات             إحدى
اإلجابة أخرى مجموعة من بالتالي واطلب األولى. المجموعة قالته ما على             للتعلیق
ارادوا. ان إضافیة بتعلیقات األخرى المجموعات إدالء جانب إلى الثاني السؤال             على

  استخدم الطریقة نفسها في سیاق األسئلة األربعة كلها .
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، المقطع في نرى فكما . المقّدسة" "األرض على حصل الذي اإلعالن على عّلق                
نفسه وعن اهللا عن أموًرا موسى تعّلم ، القاسي النزاع/الخالف من حالة وسط               في

  وعن االخرین .
 

اآلخرین، وعن أنفسنا، عن جدیدة عبر أو إعالنات نزاعاتنا في نختبر أن نستطیع               
وتحدیات صعوبات خالل من نكتسبها التي الجدیدة العبر تلك تساعدنا اهللا.             وعن

  نزاع/خالف ما على التطّور كشعب وكجماعات .
 

خالعین وهم المقّدس الكتاب دراسة كانت كیف الطالب إسأل وبالتالي،            
وبعدم بالغرابة شعر إنه آخر قسٌم یقول قد و بذلك منهم قسم استمتع ربما                احذیتهم.
مرتاًحا یكن لم فرد كل من أطلب ارتیاحه، عدم عن أیًضا آخر قسٌم عّبر وإن                 اإلرتیاح

  ان یرفع یده. كن حًرا في رفع یدك أیًضا .
  

التي الالئحة إلى مشیًرا مرتاحین غیر النزاع یجعلنا كیف عن الطالب إلى تحّدث               
"أرًضا یكون ان فیمكن النزاع/الخالف أما . الدورة بدایة في إلیها التوّصل              تّم
ُأرسم . اهللا وعن االخرین وعن انفسنا عن كثیرة أموًرا نتعّلم ان فیها نستطیع                مقدسة"
حین .( الحصة نهایة في البیاني الرسم (راجع اإلرتیاح" "منطقة لـ البیاني              الرسم
،ومعّرضین مهزومین باننا هناك نشعر . الكثیر نتعّلم ال الخطر" "منطقة في              نكون
على اإلنفتاح عن عوًضا ذاتنا وحمایة انفسنا على اإلنغالق نفّضل وخائفین. ،              للخطر

  معلومات جدیدة .
 

وخطًرا تحدًیا نواجه ألننا اكثر فیه نتعّلم الذي المكان اإلرتیاح عدم منطقة تشّكل               
بالقّوة. انفسنا نمّد ان مخّولین لسنا . بالقّوة یمّدونا ان جمیًعا شانهم من خوًفا                وربما
یخرجنا ما غالًبا . یواجهنا الذي التحدي لرفع جدیدة وسیلة عن نبحث لذا مقتنعین                لسنا
باننا نشعر حیث الخطر منطقة في لیضعنا اإلرتیاح مناطق من            النزاع/الخالف
بوسعنا ، وخّالق بّناء نحو على نزاعاتنا مع التعامل استطعنا إن ولكن . كلًیا                مهددین
إذًا هي اإلرتیاح عدم منطقة . ونتطّور نتعّلم حیث إرتیاح عدم منطقة إلى               تحویلها

 األرض المقّدسة"."
  

. أشخاص ثالثة او شخصین من مجموعات تشكیل الصف طالب من أطلب              
في النزاعات خالل اكتسبوها أمور ثالثة البعض بعضهم مع المشاركة إلى             أدعهم
مع المشاركة إلى ُأدعهم وبالتالي، . صدیق او فرصة أو مهارة او كعبرة               حیاتهم

  بعضهم البعض امًرا یودون كسبه في نزاع یختبرونه في الوقت الحالي .
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  نقاط األهمیة  :

سلبیة أحاسیس فینا تبعث النزاع مع الكثیرة تجاربنا أن من الرغم *على              
خالل اكتسابها الممكن من إیجابیة امور ثمة ، أیًضا سلبیة نتائج إلى              وتؤدي
على البعض بعضهم یفهموا أن الناس یستطیع ، المثال سبیل على .              النزاع
إلى نتوّصل كي لدینا وااللتزام الطاقة المشاكل توّلد وبالتالي . أفضل             نحو
استخدام خالل من كأفراد التطّور یمكننا كما . معنّي شخص لكل عملیة              حلول

  طاقاتنا كلها وخضوعنا للتحّدي في النزاعات .
 

وبالتالي إلیها للوصول العمل بوسعنا إیجابیة عناصر للنزاع الدرس:           عبرة
  البناء علیها.

 
. الصعوبات في معنا موجود اهللا أن كیف عن المسیحیون یتحدث ما غالًبا  *              
و"المدافع "ترسنا" هو الذي اهللا عن وتكراًرا مراًرا المقدس الكتاب            یتحّدث
هذه . الصعوبات" على یتغّلب "الذي على بها یمطر التي النعم عن او               عنا"
الواقع في . ونشاطه اهللا رعایة نطاق في النزاع یدخل . النزاع عن صور                كلها
الخّالق اإلرتباط عن تتحدث بملحمة كلها الخالص قصة وصف بوسعنا ،           
یشّكل كله ذلك ان بما . البشریة مع النزاع في هللا والحاكم والمخّلص               والمحّب
منازلنا في تجري التي النزاعات بأن نعي ان علینا ، إیماننا من              جزًءا
 ومجتمعاتنا وكنائسنا ودولنا والتي تمّسنا مباشرة هي أیًضا دوائر لتدخل إلهي.

 
ویتحّدى ویحّرر ویعّلم ویرشد لیتصّرف النزاع حاالت في معنا موجود            اهللا

 ولیقوم بالمزید من األمور األخرى .
 

نواجه حیث مقدسة أرًضا كلها نزاعاتنا تكون ان الممكن من  الدرس:             عبرة
  اهللا فتتغیر تلك النزاعات كنتیجة لتلك المواجهة .

 
عمیًقا لنغوص التحّدي فیها یواجهنا بیئات في األكبر وتطّورنا تعّلمنا            *یحدث
حین عظیٌم أستاٌذ النزاع/الخالف . والتحدیات األسئلة مع والصراع ذواتنا            في
والتطّور التعّلم إلى فیها نحتاج حاالت في ویضعنا اإلرتیاح منطقة من             یخرجنا
لیس األكبر التعّلم یحدث ، أیًضا التعلیم ففي . وناجع مقنع حّل بلوغ اجل                من
تتحّداهم بدورها التي علیهم األسئلة بطرح بل باألجوبة الطّالب           بتزوید

  للغوص في التفكیر والتفاعل مع بعضهم البعض واكتشاف الحكمة مًعا .
 

یسبّبها الذي اإلرتیاح عدم منطقة في أفضل بشكل التعّلم یحدث  الدرس:             عبرة
  النزاع.
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 رسم بیاني لمنطقة اإلرتیاح
 

 
 

      منطقة اإلرتیاح

 
 
 

 منطقة عدم اإلرتیاح
 

 
  

 منطقة الخطر
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 الحصة الثانیة
 

 تصعید النزاع
 

 النّص : تكوین (3،8 – 13 ؛ 4،1 – 16 ؛ 4،19 – 24 ؛ 10،8 – 12 )
 

 الخلفیة:
الخلق قصة یتبع االولي. اإلنسان وضع عن فكرة التكوین من األولى الفصول              تعطي
تالیة، قصة كل وفي . والمرأة الرجل بین بسرعة النزاع ویثور السقوط. قصة               فوًرا
تكوین في . العنف ظهور إلى باإلضافة ومستویاته النزاع حدة في إزدیاد ثمة ان                یبدو
إسم یرتبط . طاغیة او حاكم إلى تشیر جملة وهي الجّبار" "الرجل ب نمرود لّقب ،10                

  نمرود بإله الحرب البابلي وبأول ملك أشوري حكم بابل القدیمة كلها .
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
          قّسم الصف إلى أربعة مجموعات وأعط كل مجموعة احد المقاطع التالیة :

 تكوین( 3،8 – 13)
 تكوین(4،1 – 16)

 تكوین(4،19 – 24)
 تكوین(10،8 – 12)
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على تجیب وأن لها المخصص المقطع في النزاع تدرس أن مجموعة كل من               أطلب

  األسئلة التالیة في دراستها :
 

 ما هو النزاع  في المقطع ومن هما الطرفین؟
 ما الذي سّبب النزاع؟

 كیف تمت معالجة النزاع؟
 كیف توّسع النزاع؟

 ما هي النتائج؟
 

ما في بحذر تفكر أن 10 تكوین ، نمرود موضوع على تعمل التي المجموعة                على
، عملها من المجموعات تنتهي حالما . النزاع علیها ینطوي التي المعاني وفي               یجري
یشاركهم وان 10 تكوین على تعمل التي مجموعة إلى یتوجه ان القائد              على
التالي: السؤال علیهم إطرح . اعاله الخلفیة في والموجودة نمرود حول             المعلومات
اول نمرود أصبح حین النزاع صعید على اإلنسانیة شهدته الذي األول التطور              "ما

 حاكم على مملكة او إمبراطوریة؟" كیف كان باإلمكان وضع أسس إمبراطوریته؟
 

أن مجموعة كل على ومناقشتها. المقاطع لقراءة دقیقة 15 مجموعة كل أعط              
استطاعت. إن المقطع في الموضوع أو القصة لعرض قصیرة مسرحیة إلى             تتوّصل
الكتاب في القصص فیه تظهر الذي بالتسلسل مجموعة كل تقریر خذ             وبالتالي

 المقدس.
 حین ُتعرض المسرحیات والتقاریر كافة ، إطرح األسئلة التالیة على المجموعة كلها:

 
 ما التغیرات التي الحظتموها في طریقة معالجة النزاعات في تلك القصص؟

 كیف تمیل النزاعات التي تختبرونها إلى التصعید أو التفاقم؟
 ما هي بعض الخطوات المختلفة في تصعید النزاع؟

 
قصتي بین نوح قصة تأتي .(13 – 11 ،6 تكوین( قراءة الطالب بعض من                أطلب
من النزاع مع التعاطي في المك بطریقة یتعلق ما في ذلك یشیر ما إال ونمرود.                 المك

 ناحیتي العالقة باآلخرین والعالقة  باهللا؟
 

الشخصیة حیاتكم في النزاع طبیعة القدیمة القصص حول المقاطع تلك تعكس             كیف
 وفي دراما الشؤون الدولیة؟ هل من دروس تتعّلمونها من تلك المقارنة؟
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بغیة األهمیة" "نقاط في المعلومات یعرض أن المناقشة في األستاذ یستطیع             
العصریة صاعاتنا في القدیمة القصص تلك إنعكاس وسائل بعض عن أمثلة             إعطاء

 مع النزاع؟
 
 

 نقاط األهمیة
 

من مراحل سبعة الوساطة" على التدریب "كتّیب في لودوراك" بول "جان یصف *             
 التحّول اإلجتماعي للنزاع:

 
 1- حّل المشكلة، حیث ال یتّفق الطرفان ولكنهما یتشاركان في المشكلة.

أنه على الشخص إلى ُینظر ، الشخصیة الخصومة إلى اإلتفاق عدم من التحّول -2              
 المشكلة.

مسائل عدة إلى مسألة من ، العام إلى الخاص من االنتقال التكاثر/التوالد- مسألة -3              
 أخرى .

الشخص هذا كسب بهدف النزاع في الشخص عن اآلخرین إلى التحدث التثلیث: -4             
 لجهة احد الفریقین، ولیس التحّدث مباشرة إلى ذلك الشخص.

 5- ردة  الفعل والتصعید: العین بالعین .
 6- الخصومة تتحول إلى عداء.

اإلجتماعي التنظیم في تحّول الطرفین): كال في المواقف في (التصلب اإلستقطاب -7            
 (فسخ الصداقة، الطالق، اإلنشقاق عن الكنیسة، الحرب األهلیة،الخ)

 
الثقة من كّل وضعف العنف ازداد المراحل، تلك اجتیاز في بعیًدا النزاع ذهب               كلّما
في وحواء آدم نرى التكوین، قصص في المباشر. واإلتصال الصحیح            والتواصل
في أیًضا قایین ویرى المشكلة. على مًعا واهللا حواء آدم یلوم حیث الثانیة               المرحلة
في السابعة المرحلة إلى بسرعة یقفز ولكنه المشكلة كأنه هابیل الثانیة             المرحلة
لنفسه یثأر والسابعة والسادسة الخامسة المرحلة في فنراه المك أما الجریمة.             ارتكاب

 مّرات عّدة.
 عبرة الدرس: النزاع الذي ال ُیعالج على نحو بّناء یزداد سوًءا.

 
اإلمبراطوریة. أو للملكیة السیاسي النظام في السیطرة والدة نرى نمرود، في *            
أو مهّددة كوسیلة یستخدمه نفوًذا مجموعة او واحد فرد كسب بالسیطرة             والمقصود
الكتاب خالل في مشكلة العنیفة السیاسیة السیطرة تشّكل . اآلخرین تجاه             تعّسفیة
مصر في الفرعون بها قام التي اإلضطهادات إلى النظر ناحیة من إن بكامله               المقدس
.(8 األول صموئیل (راجع إسرائیل. في مملكة إنشاء من صموئیل قلق ناحیة من               أو
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ُوصفت حیث 13 الرؤیا سفر في العنیفة السیطرة تلك ذروة رؤیة الممكن              ومن
عكس على الشیطاني. بالوحش المسیحیین اضطهدت التي الرومانیة          اإلمبراطوریة
أهل إلى رسالته في بولس یعرض الرؤیا، سفر في الدنیویة للحكومة الشیطانیة              الرؤیة
من المجتمع لحمایة إلهي بوحي ُأسست التي الحكومة عن رؤیة 7 – 1 ،13                رومیة
ومن إلهي بوحي المشكلة الحكومة من مزیًجا إنسانیة حكومة كّل تضّم . الشر               فاعلي
في الشیطانیة الطبیعة من المزید الحكومات بعض تظهر قد الشیطانیة.            الحكومة
التي الشعوب كل رفاهیة تدعم قد األخرى الحكومات أن حین في المدّمر              تصّرفها

 تخضع لسلطتها.
 

مؤسساتیة النزاع مع للتعاطي المسیطرة أو العنیفة الوسائل تكون قد الدرس:             عبرة
إلى یسعون كانوا إن للسلطة المحّركة البنیویة القوى یفهموا كي المسیحیین             تتحدى

 تحویل النزاعات النظامیة واإلجتماعیة  والسیاسیة على نحو بّناء.
 
 
 
 
 

 الحصة الثالثة
 

 عداء عائلي
 

  النّص: تكوین (25، 19- 34 ؛ 26، 34 – 28،9 )
 

 الخلفیة التاریخیة:
 

سافر كنعان. أرض في عاشت التي البدویة الشعوب إلى ینتمیان ورفقة إسحق              كان
كانا . كنعان إلى وحاران أور مدن من الخصیب الهالل من إسحق، والد ،                إبراهیم

 رعاة خراف وماعز.
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
 

تحدید المفید من لذا المقدس الكتاب من طویلة قصة هي وعیسو یعقوب قصة               إن
إلى القصة الدراسة هذه تقّسم . الدراسة وقت أو الصف بدایة في الكتابیة               القراآت

 قسمین:
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 "رحلة في النزاع" و "رحلة نحو المصالحة" .
خالل في الكتابیة النصوص مكان استخدامها أو القصة خالصات نسخ الممكن             من
ذلك قبل الكتابیة النصوص قراءة على كثیًرا الطالب تشجیع یجب انه مع              الصف

  لیأخذوا فكرة عن القصة.
 

: الشخصیات تلك إحدى مجموعة لكل حّدد . مجموعات أربعة إلى الصف              قسم
دور العًبا لیمثلها شخًصا مجموعة كل ستختار ورفقة. إسحق، عیسو،            یعقوب،
النسخة في إن المجموعة داخل مرتفع بصوت القصة إقرأ كله. الصف أمام              الشخصیة
التالیة األسئلة عن واالجابة القصة مناقشة إلى الصف ُأدع ثم . الكاملة أو               الملخصة

 في نطاق دور الشخصیة التي ُحددت لهم :
 

من مختلفة مراحل خالل الشخصیة هذه اختبرتها التي األحاسیس برأیكم هي             ما
 القصة؟

 ما هي المسائل التي واجهتها هذه الشخصیة وفي أیة طریقة عبرت عن آرائها؟
 كیف أو كیف كان باإلمكان أن تبّرر الشخصیة المواقف التي اتخذتها؟

 
حول مقابلة إجراء بغیة الصف إجمع ثم والتفكیر. للمناقشة دقیقة 20             أعطهم
المقدس الكتاب في الشخصیة دور سیلعب الذي الشخص داعًیا الممسرحة            الشخصیة
قلقها عن التعبیر إلى شخصیة كل أدُع الصّف. وسط إلى او األمام إلى یتقدم                أن
أو ترید الذي التسلسل متبًعا المباشرة بوسعك . النزاعات حیال نظرها             ووجهات
بضع شخصیة كل أعط . ،یعقوب) عیسو رفقة، إسحق، (مثًال: تسلسٍل تحدید              بإمكانك
إطرح ثم ومن العائلة في النزاعات حیال نظرها ووجهات قلقها عن للتعبیر              دقائق
ال الشخصیات أسماء استخدم ) مثال ، اعمق بشكل تمتحنهم أسئلة الشخصیات              على

 أسماء الطالب) :
 "عیسو، لم تخلیت عن بكوریتك بكل سهولة مقابل طبیخ من العدس؟"

  یعقوب، یقول البعض انك استغلیت معناة اخیك إلفادة نفسك، كیف تواجه هذا االنتقاد؟
بین نزاع باستمرارهذا السماح خالل من عائلتك قیادة عن تتخّلى كنت             إسحق،هل

 أبنائك من دون اي تدّخل أبوي؟
هبوط في وساهمت سوًءا تزداد األمور جعلت عیسو على یعقوب بتفضیل هل ،               رفقا

 اخالقیات یعقوب الشخصیة ؟
 

أن بوسعك . الشخصیات أحد على سؤال طرح یوّد احدهم كان إذا الصف بقیة                إسأل
 تطلب من الشخصیات اإلجابة على بعض األسئلة ، مثل :

 
 من كان یتحلى بالسلطة األكبر في العائلة؟ كیف تختبرون تلك السلطة ؟
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هذه مالقاة تمت كیف الحالة؟ هذه في اآلخرین العائلة أعضاء من تتوقعون كنتم               ما
 التوقعات او ُخیبت؟

إلى بكامله الصف ُأدع ثم ومن . الشخصیات دور تمثیل في المشاركین              أشكر
 المساعدة في تحدید ما یلي:

 
 ما هي االمور األكثرمباشرة في النزاع/الخالف؟

 ما هي االمور االعمق في النزاع/الخالف؟
 ما هي بعض األحاسیس التي شعرت بها الشخصیات المختلفة في هذه القصص؟

 ما هي الخیارات التي اتخذتها كّل شخصیة والتي أدت إلى ازدیاد صعوبة الوضع؟
النزاع لتخفیف شخصیة كل تتخذها ان الممكن من كان التي البدیلة القرارات هي               ما

 أو مستواه؟ (ضع الئحة بالقرارات البدیلة التي اقترحتها المجموعة)
إلى أدت قد كانت برأیكم والتي تحددونها التي الثقافیة أو البنیویة العناصر هي               ما

 تحویل النزاعات إلى أفضل أو أسوأ؟
هذه أیامنا في تجري التي بالنزاعات یتعّلق ما في نتعّلمها أن یمكن التي الدروس                ما

 من هذا النزاع القدیم في العائلة ؟
 

التي القرارات یحّددوا وأن حالًیا فیه یمرون نزاع/خالف في یفّكروا أن منهم أطلب               
من اتخاذها بوسعهم كان قرارات ثمة هل ؟ أسوأ أو أفضل إلى لیحّولوه               اتخذوها
یختاروا أن المشاركین من أطلب إیجابیة؟ أكثر إتجاه إلى النزاع تدفع ان              شأنها
باألفكار الئحة أكتب أكبر. بشكل النزاعات على إیجابًیا تؤثر التي األعمال             انواع
في طالب لكل اإلختیار" "نقاط عن صامتة بصالة الصّف اختم . المقترحة              واألعمال

  الصّف .
 

نحو رحلة في العائلة تلك اتخذتها التي الخطوات بدرس التالیة الحصة             ستقوم
  المصالحة .

 
 نقاط األهمیة :

 للنزاعات دائًما مستویان على األقل . یرتبط المستوى األول بالمضمون●
  والموضوع . في هذه القّصة، من الممكن تحدید النزاع بین یعقوب وعیسو

تربط كانت . بالعالقات فیرتبط الثاني المستوى أما . والبركة البكوریة             كحّق
كل . منقسمین أیًضا والداهما كان . وتنافسیة مدّمرة عالقة وعیسو             یعقوب
عدة مرات یتمحور التركیز كان . إلیه وینحاز الولدین أحد یفضل منهما              واحد
العالقات أن غیر الخاص المضمون وهو أال الخاص الموضوع           حول
كًال إدراك ینبغي . مختلفة مواضیع حول النزاعات من المزید توّلد             المتنازعة
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بطریقة معالجتهما ویجب ما نزاع في یجري ما لفهم والعالقة المضمون             من
  بّناءة إن كان الهدف تحویل النزاع كله بشكل إیجابي .

في والمضمون بالعالقات المتعّلقة المواضیع إلى إتجه : الدرس           عبرة
  محاولتك إلى تحویل النزاع/الخالف بطریقة بّناءة .

 
اإلنسان● یستطیع حیث اختیار" "نقاط ثمة ، النزاع/الخالف من نقاط عدة             عند

قرارات شخصیة كّل اتخذت . التحویل نحو یدفعه أن أو أسوأ النزاع یجعل               أن
لنزاعاتنا حتمیة طبیعة من ما . وصعوبة عمًقا أكثر النزاع جعلت             متكّررة
المتورطین األفراد یتخذ أن األفضل من . أسوأ یصبح أن للوضع فیها              ُیقّدر
اتجاه في النزاع تحّرك أن القرارات تلك بوسع . قرارات النزاع/الخالف             في
المشاكل من المزید حصول إلى القرارات اتخاذ یؤدي قد . سلبي أو              إیجابي
مفتوح بتواصل القرارات إتخذت إن المقابل في ولكن العدائیة ازدیاد            وإلى
تتخذ . المشاكل لحّل جدیدة خیارات إیجاد إلى ذلك سیؤدي اآلخرین             على
، لذا . النزاع تصعید شأنها من التي الخطوات وضع بغیة عّدة              قرارات
النزاع تصعید لتخفیف اإلیجابیة القرارات من سلسلة أیًضا األمر           یتطّلب

 تدریجًیا . علینا ان نتحّمل مسؤولیة قراراتنا في حاالت النزاع .
في أمامك تطرح التي القرارات إلى انتبه : الدرس عبرة             

  النزاعات/الخالفات وتحمل مسؤولیة قراراتك .
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحصة الثالثة :خالصة القصة
 

 یعقوب وعیسو ،الجزء األول : رحلة نحو النزاع
 

  بعد عشرین سنة من الزواج ، لم یستطع إسحق ورفقة إنجاب األوالد .
. بتوأمین زوجته وحبلت الرب له فاستجاب رفقة ألجل الرب إلى إسحق              صّلى
أنا فلماذا هكذا كان "إن : فقالت رفقة یأست حّتى كثیرأ بطنها في الولدان                تزاحم
ومن ، أمّتان بطنها في إّن الرب لها قال . الصعب الحبل لهذا رفقا صّلت                 احیا؟"
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كملت فلما . لصغیر ُیستعبد وكبیٌر شعب على یقوى شعٌب . شعبان ُیفترق               أحشائها
خرج ذلك وبعد . عیسو اسمه فدعوا شعر كفروة كله أحمر األول خرج لتلد،                أیامها
أو " بالعقب یمسك "الذي ومعناه یعقوب إسمه فدعي عیسو بعقب قابضة ویده               أخوه

 "مغتصب العرش" .
 

كامًال إنساًنا ویعقوب البریة إنسان الصید یعرف إنساًنا عیسو وكان . الغالمان              فكبر
اتى ، األیام أحد .في یعقوب تحّب فكانت رفقة وأما عیسو إسحق أحّب . الخیام                 یسكن
إلیه توًسل . العدس من طبیًخا یطبخ یعقوب كان . أعیا قد وهو الحقل من                 عیسو

 عیسو أن یطعمه طبًقا من العدس غیر أن یعقوب قال له مقایًضا :
البكر الولد بها یتمّتع التي كلها اإلمتیازات هي (البكوریة . " بكوریتك اوًال               بعني
في بوضوح بالغ الذي عیسو فقال . ( األساسي المیراث على الحصول إلى               باإلضافة
عیسو له یحلف أن یعقوب أصّر ؟ بكوریة له فلماذا الموت إلى ماٍض إنه                وضعه
العدس طبیخ عیسو یعقوب فأعطى . األصغر ألخیه بكوریته عن مستغنًیا له              فحلف
إمرأتین من تزّوح العمر، في عیسو كبر ولّم . ومضى قام شبع، وشراًبا.ولّما               وخبًزا
عّدة نزاعات حصول إلى أدى ما ورفقة إلسحق نفس مرارة فكانتا . كنعان بنات                من

  في العائلة .
 

ویصنع صیًدا له یتصّید ان عیسو من طلب ، النظر عن عیناه وكّلت إسحق شاخ                 لّما
ذهب أن وبعد الحدیث إلى تستمع رفقة وكانت . یموت أن قبل یباركه حتى طعاًما                 له
جدیین یقتل ان یعقوب من طلبت . بعقوب مع مؤامرة حضرت ، الصید إلى                عیسو
بركة على یعقوب فیحصل یحّب كما إلسحق أطعمة فتصنعهما المعزى من             جیدین
عیسو ألن سیعرف أعمى كان وإن إسحق ألن یعقوب .احتّج عیسو من بدًال               والده
فقالت . بركة ال لعنة نفسه على یعقوب فیجلب ناعمة بشرة لدیه وإسحق أشعر                رجل

  له أمه إن لعنته علیها وطلبت منه أن یسمع لقولها فقط .
وألبست الفاخرة عیسو ثیاب رفقا واخذت . أطعمة أمه وصنعت الجدیین یعقوب              فقتل
لیأخذها األطعمة وأعطته المعزى جدیي جلود عنقه ومالسة یدیه ألبست كما             یعقوب

 إلى والده .
 

حصل كیف إسحق تعّجب . األطعمة له ما ومقد عیسو إنه قائًال أبیه إلى یعقوب                دخل
  األمر بتلك السرعة غیر أن یعقوب أجابه بلطف قائًال إن الرب قد یّسر له .

:"الصوت وقال كتفیه فجّس . لیجّسه یتقدم أن إبنه من وطلب األمر في إسحق                شّك
عیسو؟" إبني هو أنت "هل : مجدًدا فسأله . " عیسو یدا الیدین ولكن یعقوب                 صوت
رائحة فشّم یقبله أن إبنه من انتهى،طلب حین . إسحق أكل ثم هو".ومن "أنا :                 فقال
یستعبد أن اهللا من إسحق طلب ، مباركته وفي . عیسو انه منه ظنا وباركه                 ثیابه

  لیعقوب شعوٌب ولیكن العنوه ملعونین ومباركوه مباركین .

14 
 



 وحدث عندما خرج یعقوب من لدن إسحق أبیه أن عیسو أخاه أتى من صیده .
  فصنع هو أیًضا أطعمة ودخل بها إلى أبیه. ارتعب كالهما حین اكتشفا الخدعة .

 فارتعد إسحق ارتعاًدا عظیًما جًدا حین علم بأنه اعطى بركته قبل اآلن .
جعل إنه إسحق قال . یباركه أن إلیه متوسًال جًدا ومّرة عظیمة صرخة عیسو                صرخ
لقد ، مرتین اآلن تعّقبه فقد یعقوب ُدعي إسمه إن عیسو فقال . سیًدا یعقوب قلیل                  منذ
النهایة في . لیباركه والده امام وبكى توّسل . بركته أخذ قد االن وهوذا بكوریته                 أخذ
أنه یجُح حینما یكون ولكن ألخیه وسُیستعبد بسیفه سیعیش إنه لعیسو إسحق قال ،              

  یكّسر نیره عن عنقه .
 

قرر لذا السن في الطاعن والده یحزن أن یرید یكن لم لكنه یعقوب على عیسو                 فحقد
لقتل خطته عن یتحّدث راح لكنه . الحداد فترة وانتهاء والده وفاة قبل التصّرف                عدم
مدینة إلى یعقوب لهرب دبّرت التي رفقة إلى عیسو تهدیدات خبر وصل .               یعقوب
مستخدمة یذهب یعقوب یدع بأن إسحق أقنعت . البان أخیها مع لیعیش البعیدة               حاران
من إمرأة یعقوب یجد قد . كنعان بنات من إمرأتین من عیسو زواج منطقي                كسبب
منه طالًبا حاران إلى لیذهب یعقوب إسحق بارك . البان قریبه بمساعدة شعبه               أبناء
عیني في شریرات كنعان بنات أن عیسو رأى . كنعان بنات من زوجة یأخذ                اال

  إسحق أبیه فتزّوج من قریبة له وهي إبنة إسمعیل .
 

 (أخذ هذا القسم من القّصة من تكوین 35 ، 19 – 34 / 26، 34 – 28،9 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحصة الرابعة
 

 رحلة نحو المصالحة
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 نصّ  : تكوین ( 28، 10 – 33،20 / 35، 27 – 29 )
 

 الخلفیة التاریخیة :
إبراهیم سافر . كنعان أرض في عاشت التي البدویة الشعوب إلى ورفقة إسحق               انتمى
رعاة كانا . كنعان أرض إلى وحاران أور مدن من الخصیب الهالل من إسحق                أب
وتعّمق الوالدة قبل وعیسو یعقوب بین النزاع بدأ ، األول الجزء في . وماعز                خراف
مقابل األكبر األخ انه بما بكوریته لیقایض بعیسو یعقوب .تالعب مستمّر نحو              على
وغضب بمرارة عیسو شعر . أبیه بركة اخاه یعقوب سلب ، والحًقا . الطعام                بعض
أن زاعًما حاران في البان خاله بیت إلى یعقوب هرب . یعقوب بقتل فهّدد                عظیمین

  هدفه إیجاد زوجة له.
  

 سیر الدراسة واألسئلة :
 

قراءة المفید من لذا التكوین من عدة فصول على القّصة من القسم هذا               یستحوذ
للقّصة الخالصة تلك تلي . الدراسة مّدة أو الصف بدایة في الكتابیة              الفصول
یقرأوها وأن الخالصة تلك المشاركون ینسخ أن الممكن من . الحصة             مالحظات

  داخل مجموعاتهم الصغیرة خالل الصّف او قبل انعقاده.
 

ومناقشتها القصة في للتفكیر دقیقة 30 إیاها معطًیا مجموعات إلى الصّف             قّسم
 مستخدًما األسئلة التالیة :

نظره وجهات تغییر إلى األمر نهایة في دفعته والتي یعقوب بها مّر التي الخبرات                ما
 وموقفه حیال أخیه عیسو ؟ كیف اّثرت فیه تلك الخبرات ؟

 ما الخطوات التي اتخذها یعقوب والتي دفعت النزاع مع اخیه نحو المصالحة ؟
 ما كانت نتائج تلك األعمال ؟

جعلت والتي عیسو اتخذها التي الخیارات ما ولماذا؟ عیسو داخل تغّیر الذي              ما
 المصالحة ممكنة ؟

 
فقط واحدة خبرة تعطي أن مجموعة كل من أطلب . اإلجابة إلى مًعا المجموعات                أدُع
أن من تتاكد حتى مجموعة كل مع الوقت بعض أمض وكیف. بتغییره قامت               لیعقوب

  الصف بكامله شاطر النقاط كلها التي توّصلت إلیها كّل مجموعة .
نحو یعقوب اتخذها التي الخطوات على الطالب من لتحصل نفسها الطریقة              استخدم

 المصالحة وتغّیرات عیسو وخیاراته .
أجل من العناصر أو الخطوات بعض هي ما : التالي السؤال إطرح ثم ومن                
التي النزاعات على تطبیقها الممكن من والتي القّصة تلك من ظهرت التي              المصالحة

  نواجهها في حیاتنا الشخصیة ؟
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بعض ثمة هل . الفائت األسبوع فیه تفكروا الذي النزاع في التفكیر إلى الطالب                أدُع
ذاك في تتخذ أن إلى تحتاج الدراسة تلك في تحدیدها تّم المصالحة نحو               الخطوات

 النزاع ؟
  أعطهم الوقت للتفكیر والصالة .

 
 نقاط األهمیة :

روحیة رحلة المصالحة نحو یعقوب رحلة كانت مدى أي إلى الحظتم             *هل
اللیل. أثناء والصراع السماء نحو السلم على المالئكة رؤیتي خالل في اهللا              مع
من فیه نعرف داخلًیا ال تحو المصالحة نحو رحلة أیة من كبیر جزء أي               یشكل
ماضیه یواجه كان یعقوب، إسمه، بلفط ملزًما كان یعقوب أن (بما             نحن
تبًعا نتصّرف أن ونلتزم النعمة على نحصل ثم ومن ( للسلطة             كمغتصب
لتحمّل التزاًما أیًضا یعقوب لدى الداخلي التحّول نتیجة كانت . اهللا             لطریقة
أخطائه بسبب دّمرها التي العالقة إعادة وعن اعماله عن الشخصیة            المسؤولیة

.  
ذات مع داخلیة رحلة هي المصالحة ما بقدر الدرس: عبرة            

  الفرد، هي أیًضا رحلة خارجیة مع الفرد اآلخر .
 

بان ضمانة أیة لیعقوب یكن لم المجازفة. تتطلب المصالحة *            
 عیسو

منفتًحا یكون بان خاطر ولكنه لُیذبح یعقوب كان سیقبله.           
اعمال مسؤولیة نتحمل ان یمكننا ال ونادًما.         ومتواضًعا
جانب إلى نتخذها التي القرارات مسؤولیة ولكن         اآلخرین

  المخاطرة بالخطوات التي نتخذها نحو            المصالحة.
شخص دون من المصالحة تحقیق المستحیل من الدرس: عبرة            
  آخر وفي بعض الحاالت یخاطر الجمیع من اجل إعادة بناء العالقات .

 
بعیسو. یلتقي أن قبل البان خاله مع المصالحة من درجة یعقوب             *اختبر
واجه یعقوب). مع عیسو اختبره (أمًرا نفسه المرء یغش أن یعنیه ما              اختبر
وأحاسیسهما. نزاعهما عن والبان یعقوب تحّدث غّشه. حین خاله           غضب
والمحافظة بسالم العیش یستطیعان بموجبه مًعا علیه وافقا اتفاق إلى            توصًال
لمسیرة یعقوب حّضرت األمور تلك كّل بینهما. العائلیة العالقة           على

 المصالحة للتحالف األطول واألعمق مع اخیه .
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فیما علیها نعتمد التي بالخبرة النزاع تحویل في النجاح یمّدنا قد الدرس:              عبرة
  نحاول تحویل النزاعات األخرى في حیاتنا .

 
 خالصة القصة

 
 یعقوب وعیسو، الجزء الثاني: رحلة نحو المصالحة

 
 

من زوجة إیجاد وإلى بقتله عیسو تهدیدات من الهرب إلى هادًفا عائلته یعقوب               ترك
بسّلم وإذا حلًما وراى یعقوب نام رحلته، لیالي إحدى في . حاران في شعبه                بنات
علیها. ونازلة صاعدة اهللا مالئكة وهوذا السماء. یمّس ورأسها األرض على             منصوبة
نسل بأن وهي واسحق ابراهیم إلى بها تعّهد التي الوعود وكّرر بجانبه الرب               ظهر
ولنسله له یعطیها علیها یضطجع التي األرض وأن عظیًما شعًبا سیكون             یعقوب
حیثما یكون بأن یعقوب الرب وعد األرض. قبائل جمیع نسله وفي فیه              ویتبارك

  یذهب وأن یرده إلى هذه األرض.
وباب اهللا بیت في كان كأنه شعر للغایة. خائًفا كان نومه من یعقوب استیقظ                حین

  السماء.
 أقام عموًدا ودعا إسم المكان بیت إیل أي بیت الرب.

 
مع إتفاًقا عقد البان. خاله إبنة راحیل، حب في وقع حاران، الى یعقوب ذهب                حین
لیئة الكبرى إبنته وأعطاه خدعه البان لكن سنین سبع لمدة راعًیا لدیه یعمل بان                خاله
إلى للعودة یعقوب تحضر . براحیل لیتزوج أخر سنین سبع یعقوب خدم العرس.               یوم
البان .غّش لالبان خدماته مقابل وفیًرا ماًال لیجمع أخر سنین ست وعمل              كنعان
والماعز الخراف من كبیر قطیع على الحصول أجل من الموّجه االستیالد             باستخدام
یعقوب فهرب الخدعة اكتشف حین باألسى البان شعر البان. قطعان حساب             على
ان من حلم في حذره اهللا ولكن تعّقبه البان ان غیر وقطعانه. وابنائه زوجاته مع                 سًرا
عن كبیر بإحساس تكلما ، یعقوب البان أدرك وحین شر. او بخیر یعقوب               یكّلم
ظهرت التي الثقة عدم وعن منهما واحد بكل خاللها من األذى ألحقا التي               الوسائل
التي السنوات خالل بها شعر التي والخیانة الخوف أحاسیس یعقوب شاركه .              بینهما
كالهما فعقد . احفاده هم وأوالده بناته هن زوجاته بان البان شاركه كما . فیها                 خدمه
زوجاته برعایة یعقوب وتعهد البعض ببعضهما األذى إلحاق عدم بموجبه تعهدا             إتفاًقا

  وأوالده جیًدا. قّبل البان بناته وأحفاده ومن ثم مضى.
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إلى قّدامه رسًال یعقوب وأرسل . كنعان أرض إلى طریقه في فمضى یعقوب               واما
الرسل فرجع . عینیه في نعمة یجد أن یامل إنه قائًال بعودته لیخبروه أخیه                عیسو
فقّسم . جًدا یعقوب فخاف . معه رجل مئة وأربع قادم عیسو ان من یعقوب                 محذرین
یكون وضربه الواحد الجیش إلى عیسو جاء إن قائًال جیشین إلى والقطعان              عائلته
ال أنه بتواضع واعترف . الخالص على للحصول صّلى ثم ومن ناجًیا. الباقي               الجیش
یثق بأنه أیًضا ولكن عیسو من خائف بانه اعترف كما . وخالصه اهللا حّب                یستحق

  بالوعد الذي تعهد به اهللا  له.
ومن قطیعه من حیوانات من مؤلفة كبیرة هدیة أرسل . الخطط یعقوب غّیر               وبالتالي
و أخیه غضب یهدئ بأن یعقوب لعیسو.أمل استرضائیة رسالة إلى باإلضافة             خدام
واألوالد كلها عائلته یعقوب ارسل ثم ومن عیسو. یقبله وبأن وجهه رؤیة من               یتمكن
طلوع حتى إنسان وصارعه . وحده یعقوب فبقي . كنعان أرض إلى النهر               عبر
فقال اسمك ما له فقال . یعقوب فخذ ُحّق ضرب علیه، یقدر ال أنه راى                 الفجر.ولّما
بل یعقوب بعد ما في إسمك یدعى ال فقال السلطة". "مغتصب ومعناه              یعقوب

 إسرائیل ومعناه "الذي جاهد مع اهللا".
یعقوب،"نظرت وقال الرجا واختفى جواًبا یلق لم لكنه إسمه عن الرجل یعقوب              سأل
فخذه بسبب یخمع وهو النهر عابًرا رحلته تابع نفسي". ونجیت لوجه وجًها              اهللا

  المجروح.
 

األرض. إلى وسجد عائلته قدام اجتاز رجل. مئة أربع ومعه مقبًال عیسو یعقوب               رأى
كلها العائلة عیسو أبصر وبكیا. وقبله عنقه على ووقع وعانقه للقائه عیسو              فركض
أرسلها التي الهدایا كّل عن عیسو وسأله . لهم وقّدمه یعقوب على بها اهللا أنعم                 التي
یترك ان یعقوب من وطلب كثیر له إن عیسو فقال سیدي. عیني في نعمة ألجد                 فقال
أخیه وجه رؤیة ألنه بهدایاه یحتفظ أن عیسو یعقوب سأل لنفسه. وهدایاه              قطعانه

  كانت كرؤیة وجه اهللا.
أكمال الهدیة. على عیسو حصل عیسو. من ذاتها النعمة تلك واختبر علیه أنعم قد                اهللا
. كنعان في یعقوب استقر لطفه. عیسو وأبدى المتواضع إمتنانه یعقوب أبدى .               الرحلة

  وحین توّفي إسحق، دفناه مًعا.
 

 (ُأخذ هذا القسم من القصة من تكوین 28، 10 -33، 20 ؛ 35، 27 – 29)
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  الدورة الخامسة
 

  نزاع حول سوء التفاهم
 

 النّص: یشوع( 22،10 - 34)
 

  لمحة تاریخیة:
 خالل إجتیاح الشعب العبراني أرض كنعان، اشترك أسباط إسرائیل اإلثني عشر
 كلهم. لكّن بنو رأویین وبنو جاد ونصف سبط منّسى قرروا اإلستقرار في الجهة

 الشرقیة من األردن في مناطق أریحا وجلعاد. یسرد العدد 32 (راجع الدراسة عن
 هذا المقطع في الدورة الثامنة) القصة حول كیفیة سماح األسباط بقیادة موسى لبني

  رأوبین وجاد ومنسى بالمشاركة في اإلجتیاح قبل اإلستقرار في األراضي الشرقیة.
 في یشوع 22 ، 1 – 9 ، أعلن یشوع بأن اإلجتیاح انتهى ودعا األسباط إلى

  اإلنصراف والتوجه إلى الجهة الشرقیة من األردن لبناء منازلهم.
     وأشار هذا المقطع إلى خبرتین مبكرتین إلسرائیل . إن فهم تلك األحداث المبكرة

 مهم لفهم قلق األسباط من الجهة الشرقیة من األردن . تشیر اآلیة17 إلى "خطیئة بعل
 فغور" التي تشیر بدورها إلى قصة مكتوبة في عدد 25 ، 1-9 حیث شارك بنو

 إسرائیل في ممارسات وثنیة مرتبطة بعبادة بعل . مات 24000 ألف شخص بالوباء
  الذي نسب إلى العقاب الذي ألحقه الرب بهم  بسبب تلك الوثنیة.

 
 تشیر ف اآلیة 20 إلى "عخان بن زارخ" . ُسردت قصة عخان في یشوع 7. سرق
 عخان بعض الغنائم من دمار أریحا محتفًظا لنفسه ما كان یجب تقدمته للرّب . ومن
 جراء ذلك، تكبدت إسرائیل خسارة عسكریة في مواجهتها التالیة في عاي .  كشف
 اهللا  بانه حكم على المجتمع كله ألنه فشل بتقدیم غنائم أریحا للله بإخالص . ُفضع

 عخان وُعرف بان المتهم وُوجد الكنز مطموًرا في خیمته .ُقتب بغیة تطهیر المجتمع
  من خطیئته.

 
 سیر الدراسة واألسئلة :

 
 بغیة دراسة المقطع، قسم الصّف إلى مجموعات صغیرة لقراءته ومناقشته واطرح
 األسئلة التالیة إلرشاد دراستهم. اعطهم 40 دقیقة للعمل مًعا. ومن ثم ُأدع مجموعة

 واحدة أن تتكلم عّما تعّلمته. أطلب من المجموعات األخرى أال تعید إخبار القّصة كلها



 بل أن تشاطر اآلخرین األفكار التي اكتسبتها من المقطع. حین  تنتهي المكجموعات
 كلها من التكّلم، بوسع المشرف ان یتحدث عن نقاط إضافیة لم یتم التطّرق إلیها وأن

  یّزود الطالب بخالصة ختامیة.
 

 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:
 عما یتحّدث النزاع؟ ما هو الموضوع المباشر؟ ما هي المخاوف الضمنیة أو العمیقة

  لكال الطرفین؟
 ما العوامل التي جعلت النزاع أكثر صرامة؟ ما المر األمفید الذي  قام به

 اإلسرائیلیون بقیادة فیخاس؟  ما األمر غیر المفید الذي قاموا به في  حل النزاع؟
 

 ما القوى المحّركة  التي تّم تشغیلها نحو المصالحة؟ ما كان الحّل؟ كیف تّم التوّصل
 إلیه؟ كیف تقّبل طرفا النزاع الحّل؟ ما الذي فعلته األطراف المتنازعة لجعل اإلتفاق

  رسمًیا؟
 

 وبغیة تنظیم الدراسة بطریقة أخرى، على ثالثة مجموعات القیام بالدراسة. ترّكز  كل
 مجموعة منها  على موضوع معین وتستلم مهمة مختلفة عن األخرى. ستتماثل
  المجموعة األولى مع األسباط الشرقیین (بنو رأوبین وجاد،ونصف بني منّسى)
 وستتماثل المجموعة الثانیة مع األسباط الغربیین (بقیادة فیخاس). ستدرس تلك

 المجموعات القصة مركزة على وجهة نظر األسباط الذین بین أیادیهم. علیهم إكتشاف
 األمور التالیة: ما هي هموم أسباطهم ومخاوفهم  ووجهات  نطرهم؟ كبف عّبر

 أسباطهم عن مواقفهم وحاجاتهم؟ تختار كل مجموعة ناطًقا بإسمها لیعرض األسباط
  في تمثیل لألدوار.

 
 ستلعب المجموعة الثالثة دور الوسیط. ستدرس تلك المجموعة القوى المحّركة  بین

 المجموعات محاولة تحدید مكان األرض المشتركة . ستختار فرًدا واحًدا لیلعب دور
  الوسیط بین المجموعات في تمثیل األدوار.

 
 أعط المجموعات 30 دقیقة لقراءة المقطع ولإلستعداد ألدوارهم. ومن ثم ُأدع الناطق
 بإسم تامجموعة إلى وسط الصف أو أمامه لتمثیل الدور. سیستقبل الوسیط المحادثات
 بین المجموعتین داعًیا كّل جهة إلى سرد القصة. على الوسیط ان یساعد كّل مجموعة

 على تحدید همومها واهتماماتها وحاجاتها وأن یساعد ایًضا كال الفریقین في سعیهما
 إلى إیجاد نقاط اهتمام مشتركة. ومن ثم سیساعدهما الوسیط على التوصل إلى إتفاق
  یقّدم حًال للهموم ویلبي حاجات الفریقین مًعا. سیشّكل ذلك حًال ینتصرفیه الطرفان.

 



 بعد اإلنتهاء من تمثیل األدوار، أطلب من الصف كله أن یقارن الحل الذي تم التوصل
 إلیه في تمثیل األدوار بالحل  في قصة الكتاب المقدس. ما اإلهتمامات المشتركة لكل

  جهة التي برزت من خالل الحلول التي تم التوصل إلیها؟
 

 اختم الدورة داعًیا الطالب إلى تشكیل مجموعات من شخصین أو ثالثة أشخاص.
 دّربهم  من خالل التفكیر في نزاع حالي یواجهونه مع احدهم لم یعّبروا في خالله

 بوضوح عن خوف او قلق ینتابهم . ُأدع الطالب إلى اإلعالن بكل وضوح عن ماهیة
 خوفهم  وقلقهم. ومن ثم قد یسأل المستمعون الشخص المتكلم إن أرادوا الغوص بشكل

 اعمق في التفكیر عّما إذا كان ثمة أمر تحت أو وراء هذا الخوف أو القلق قد یؤدي
  إلى المزید من التفاهم على األمور المعّرضة للخطر في النزاع.

 
 نقاط األهمیة:

 
ا أن نظهر لآلخرین ما یخیفنا ولكن ذلك األمر قد ال یكون له أساًسا من السهل جد * 
 على اإلطالق. عّبر الشرقییون عن خوفهم من ان یستبعد الغربیون في نهایة األمر
 الشرقیین عن دولة إسرائیل بسبب تخم نهر األردن. عّبر الغربیون عن خوفهم من

 حكم اهللا على تصّرفهم الذي خالف اإلتفاق الذي عقدوه مع الشرقیین. لم تعّبر أیة جهة
 عن مخاوفها من خالل التواصل مع المجموعة األخرى قبل أن تتصرف وفًقا
 لمخاوفها. بنى الشرقیون مذبح الكنیسة من دون أن یتحدثوا إلى الغربیین عن

 مخاوفهم أو أن یقدموا تفسیًرا ألعمالهم. أعلن الغربیون التعبئة من أجل الحرب من
 دون التحدث اوًال مع الشرقیین عما یعنیه بناء المذبح. أما فیخاس فراح یتحدث

  بحكمة قبل البدء بالحرب .
  عبرة الدرس: تواصل أوًال لمعرفة إن كانت أفكارك ومخاوفك صحیحة.

 
  *تظهر بعض مواضیع التواصل في القصة:

 - من الضروري تحدید المخاوف والهموم الشخصیة ومشاركتها مع اآلخرین كما
 فعل فیخاس حین شارك قلقه حیال عدم اإلخالص إلى اهللا الذي حكم على المجتمع

  بأسره.
 - ومع ذلك، بدأ فیخاس بأسلوب إتهامي (راجع اآلیة 16) . "انت" – قد یحّرك

 األسلوب اإلتهامي جواًبا دفاعًیا .  "أنا" – أسلوب یشاطر من خالله الفرد مخاوفه
 الشخصیة وهمومه وآالمه ویتیح الفرصة للمزید من التواصل بین األطراف. "أنا" –

 أسلوب یدعو الوضوح والصدق والحظ إلى البحث عن حلول عوًضا عن تحریك
  الهجومیة التي تفصل الطرفین.

 - اقتراح معین یعرض أمًرا على الطرف اآلخر (كما عرض فیخاس في اآلیة 19) قد
  یفتح النقاش من أجل التوصل إلى حل عملي ومقبول .



 - وّضح الحوافز (كما فعل األسباط الشرقیون نت اآلیة 24 حتى 27) فیستطیع
  الطرف اآلخر أن یفهم األفكار واألحاسیس وراء األعمال المتخذة.

 
 * اتخذ اعماًال متابعة  لجعل اإلتفاق رسمًیا ومفهوًما على نحو واسع (كما تم إبالغ

 بقیة إسرائیل ما حصل وتسمیة المذبح بال" شاهد" – راجع اآلیة 32- 34)
  

 *في نزاعات عدة، تظن األطراف المتعارضة بأن على جهة أن تربح وعلى الجهة
  األخرى أن تخسر. یسمى ذلك بالمقاربة التي ینتصر ویخسر أحد طرفي النزاع فیها .

 یمكن إیجاد حل ینتصر فیه طرفا النزاع من خالل مسیرة تواصل اإلهتمامات
 واإلحتیاجات لكل جهة وإیجاد أرًضا مشتركة . یستطیع الطرفان  اختبار النصر

 ولكن لیس على حساب خسارة الطرف اآلخر . في هذه القصة ، كان األسباط
 الشرقیون قادرین على الحصول على نصب تذكاري لإلشارة إلى لحمتهم المشتركة

  مع الشعب العبري في الجهة الغربیة من األردن.
 

 عبرة الدرس: إبحث عن حل ینتصر فیه طرفا النزاع . سیشعر الجمیع هكذا بحالة
  أفضل حیال حل النزاع بدًال من حل یخسر فیه أحد الطرفان .

 
  
 

 



 الدورة السادسة
 

 وسیط جريء
 

 النص: صموئیل األول (25، 1 – 35)
 

  لمحة تاریخیة:
 

 أمضى داود حیاته هارًبا في البریة ألن الملك شاول كان یحاول قتله. جمع داود
 عصابة من المحاربین والمجرمین اإلجتماعیین مًعا. بقوا على قید الحیاة باستخدام

  وسائل كالنهب والتوّسل والسلب.
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
 

 قّسم الصف إلى مجموعات صغیرة لقراءة المقطع ومناقشته وإطرح األسئلة التالیة
 المتوافرة إلرشاد دراستهم . أعط المجموعة 15 دقیقة للعمل مًعا. ومن ثم ُأدع

 مجموعة واحدة إلى التحدث عّما تعّلمت . أطلب من المجموعات األخرى عدم إعدة
 سرد القصة بكاملها بل مشاركة بعضهم بعض األفكار التي اكتسبوها من المقطع .

 حین تنتهي المجموعات كلها ، یستطیع المشرف ان یتحدث عن  نقاط إضافیة لم یتم
  التطرق إلیها وأن یّزود الطالب بخالصة ختامیة.

 
 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:

 ضع قائمة بالشخصیات األساسیة في القصة. ما التصرفات التي أبدتها كل شخصیة
 أو مجموعة من الشخصیات؟

 ما هي المسائل أو أحاسیس القلق التي رافقت النزاع ؟ ماذا فعلت الشخصیات
  المختلفة لتأجیج النزاع؟

 من عمل على تحریك النزاع باتجاه نهایة سلمیة؟ كیف غیرت أعمالهم تصرف
  اآلخرین؟

  من قطف ثمار التفاوض؟ ومن ربح غّلة الحّل؟
 

 وكمقاربة بدیلة، من الممكن تعیین مقطع لمجموعة ما مسبًقا والطلب منها أن تحضر
 مسرحیة قصیرة أو دراما مختصرة عن القصة. بعد تمثیل القصة، یستطیع األستاذ أن

  یطرح على بقیة الصف أسئلة الدراسة .
 



 أطلب من المجموعة أن تحدد عدًدا من المجاالت أو العالقات التي غالًبا ما تندلع فیها
 النزاعات مثل : بین الزوج والزوجة ، األقرباء، التالمذة، األوالد الذین یلعبون في
 الجوار، العّمال، الموظفون وأرباب العمل ، التاجر والمشتري، الحكومة الرسمیة

 والمواطنون. في كّل من تلك المجاالت ، من یحتاج إلى المساعدة في التوسط بطریقة
 رسمیة؟ هل ثمة أشخاص قادرین على أن یكونوا وسطاء غیر رسمیین؟

  إلى أي نوع من المؤهالت  یحتاج هذا الوسیط؟
 

        أدُع أحد أعضاء الصّف إلى مشاطرة اآلخرین خبرة لعب فیها دور الوسیط في
 نزاع  ما. بعد سرد القصة، أطلب من المجموعة تحدید نقاط الفرصة التي انتهزت

 بغیة مساعدة األطراف المتنازعة للتحّرك نحو التوّصل إلى حّل . حّدد أیًضا المیزات
  التي أظهرها الوسیط  والتي ساعدت المسیرة .

 
  نقاط األهمیة:

 
 * لعب الخادم الشاب في اآلیة 14- 17 دوًرا صغیًرا ولكن مهًما للغایة في حّل النزاع

 . لم یكن شخصًیا في موضع یمّكنه من التأثیر على اّي من األطراف المتنازعة أي
 نابال وداود. ولكنه علم بان أبیجایل إمرأة حكیمة بإمكانها الوصول إلى األشخاص

  المشاركین في النزاع . مع انه بادر بالقلیل، قام بما هو قادر علیه .
  عبرة الدرس: إفعل ما بوسعك لكي تحّرك النزاع نحو إتجاه إیجابي .

 
 * وضعت أبیجایل نفسها بحكمة في نطاق وجهة نظر داود واهتماماته لتبّین له حاجته
 الشخصیة إلى حّل سلمي للنزاع  (راجع اآلیة 30، 31) . أظهرت له بأنه سیكون في

  حال أفضل في المستقبل كملك إن لم یرتكب جرائم تطبع  تاریخیه السیاسي.
 عبرة الدرس: بغیة التوّصل إلى حّل، من المفید اإلطالع على وجهة نظرالطرف
 اآلخر،وحاجاته وقیمه من اجل وضع شكٍل لحٍل یتناسب مع إطار الطرف اآلخر

  واهتماماته.
 
 
 

 



 الدورة السابعة
 

 نزاع حول القیم الدینیة
 

 النّص : أعمال الرسل (15 ، 1 -35 )
 

 لمحة تاریخیة:
 

 كان المسیحیون األوائل كلهم یهود أو وثنیین اهتدوا إلى الیهودیة وأصبحوا الحًقا
 اتباع المسیح .  وفیما انتشر اإلنجیل، أصبح المزید من الوثنیین أتباًعا للمسیح

  وبخاصة حین بدأت رحلة بولس وبرنابا التبشیریة من المجّمع المتعدد الثقافات في
 أنطاكیة . فُطرح السؤال التالي : " هل على الوثني أن یصبح یهودًیا تقًیا حتى یصبح
 مسیحًیا؟ هل المسیحیة فرع من الیهودیة أو إیمان جدید یتجاوز اإلنشقاق بین الوثنیین

 والیهود؟ ما هي المعاییر الدینیة واألخالقیة التي تحدّد اإلیمان الجدید؟ كان ختان
 الذكور الطقس المتفق علیه الذي طبع الدخول إلى مجتمع الیهودیة الدیني  لذا كانت
  نقطة المناقشة المحوریة الطلب من الذكور الوثنیین الجدد أن یقوموا بالختان أم ال.

 تلك هي األسئلة التي فّكر بها ملًیا  زعماء الكنیسة القدامى خالل إجتماعهم في
  المجلس المذكور في اعمال الرسل 15 .

 
  لقد أشیر إلى الفریسیین في اآلیة 5 ولكن تمت اإلشارة إلیهم تحدیًدا بال "المؤمنین" .

 هؤالء هم اتباع  التقالید القانونیة للفریسیین الذین أصبحوا اتباع المسیح (راجع
 نیقودیموس في یوحنا 3 كمثال) . كانوا ینظرون إلى قانون موسى نظرة سامیة

  فعّبروا عن رأیهم قائلین إن الختان ضروري لكل الذكور المهتدین .
 

 في اآلیة 7 – 13 ، یسرد بطرس  قصة تم سردها بشكل كامل في أعمال الرسل
 (10- 1؛ 11 - 18) حیث اهتدى الوثني كرنیلیوس وأسرته إلى المسیحیة . ظهر

 علیهم الروح القدس فوًرا كما ظهر على الرسل والتالمیذ اآلخرین في عید الحصاد .
 شكلت قصة كرنیلیوس حدًثا تأسیسًیا للكنیسة البدائیة ویتّم سردها مرات عدة داخل

  أعمال الرسل.
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
 

 قّسم الصف إلى مجموعات صغیرة لقراءة المقطع ومناقشته وإطرح األسئلة التالیة
 المتوافرة إلرشاد دراستهم . أعط المجموعة 40 دقیقة للعمل مًعا. ومن ثم ُأدع



 مجموعة واحدة إلى التحدث عّما تعّلمت . أطلب من المجموعات األخرى عدم إعدة
 سرد القصة بكاملها بل مشاركة بعضهم بعض األفكارالتي اكتسبوها من المقطع .

 حین تنتهي المجموعات كلها ، یستطیع المشرف ان یتحدث عن  نقاط إضافیة لم یتم
  التطرق إلیها وأن یّزود الطالب بخالصة ختامیة.

 
 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:

 ما هو موضوع النزاع؟ ما هو الموضوع المباشر؟ ما هي أحاسیس القلق الضمنیة
 التي انتابت كال الطرفین؟ حّدد طرفي النزاع . (بوسع األستاذ أن یقّرر مشاركة

 التالمیذ أو عدم مشاركتهم بالمعلومات المتوافرة في اللمحة التاریخیة المتعّلقة
 بموضوع الختان في الكنیسة البدائیة وذلك وفًقا لتعّمق الصف في معرفته عن

 المواضیع اإلنجیلیة ).
 

 كیف یصل النزاع إلى مرحلة المعالجة؟ ما هي بعض العوامل المحتملة التي تنقله إلى
  تلك المرحلة؟

 ما الذي أخذ بعین اإلعتبار في المحاولة إلى حلّ  النزاع ؟ ما القوى المحّركة التي تّم
  استخدامها من أجل التوصل إلى حل؟

 
  ما الحل الذي تّم التوّصل إلیه؟ كیف عملت األطراف المتنازعة وفًقا للحّل؟

 
 نقاط األهمیة :

 * تمحورت نقطة التحول في المباحثة على بطرس الذي یسرد قصة كرنیلیوس وعلى
 بولس وبرنابا اللذان یسردان قصًصا عن رحلتهما التبشیریة .  قبل ذلك، حصلت

 مباحثة كثیرة (راجع اآلیة 7) . في النزاعات حول القیم والالهوت ، من الصعب جًدا
  لكال الطرفین إقناع اآلخر بقوة حجته أو بقوة المقاطع اإلنجیلیة التي استشهد بها .

 وإن تواصلت  الحجج ، فهي احیاًنا تسبب الخالف . قد تغیر القصص الشخصیة جّو
 المناقشة بكامله . ُتخرج القصص المناقشة من العالم النظري لتضعها في وقائع حیاتنا

 المعّقدة . ثمة طریقة مختلفة نستطیع من خاللها رؤیة الحقیقة وسماعها في القصص
 وهي طریقة یسهل تقدیرها واحترامها أكثر حتى ولو كانت القصة آتیة من مكان

 مختلف جًدا عن مكان السامع . تخلق القصص أرًضا مشتركة داخل إنسانیتنا وفي
 تلك الحالة نجد اهللا یتصرف بطرق غیر متوقعة في بعض اإلطارات الالهوتیة التي

  یؤمن بها الناس.
 عبرة الدرس: وإن كان الناس مختلفین للغایة،استخدم قصصهم  لمساعدتهم  في

 النزاع لكي یفهموا بعضهم البعض ویكبروا في احترام بعضهم البعض ویكشفوا
 طرًقا جدیدة للتفكیر من شانها تقبل الحقیقة المعلنة في القصص .

 



 * بعد التوصل إلى إتفاق، جعل المجلس إتفاقه رسمًیا من خالل كتابته في رسالة
 حملها مندوبان إلى كنائس الوثنیین (راجع اآلیة 22- 31) . حین یتم التوّصل إلى حّل

 للنزاع من الضروري إیجاد طریقة لجعل اإلتفاق رسمًیا . قد یكون اإلتفاق الخطي
  مفیًدا فیعرف الجمیع عالم تّم اإلتفاق .

  عبرة الدرس: إجعل اإلتفاقات رسمیة .
 

 * مع ان الختان ما عاد مطلوًبا من الذكور الوثنیین المهتدین ، طلب المجلس من
 المهتدین المحافظة على معاییر األخالقیة الجنسیة باإلمتناع "عن الدم" (هل یشیر
 ذلك إلى عدم ارتكاب الجرائم أو عدم تناول لحم الحیوانات التي تّم قتلها على نحو
 غیر مالئم ؟ یعتقد معظم الطالب بان تلك الجملة تشیر إلى المحافظة على قوانین

 الطعام الُمباح أكله في الشریعة الیهودیة ) وعن المشاركة في الوثنیة من خالل تناول
 اللحم المقدم كذبیحة إلى اآللهة . إن كانت هذه هي المعاییر األخالقیة األساسیة التي

 وضعتها الكنیسة البدائیة إلظهار اإلیمان ، نجد في العهد الجدید ایًضا مناقشة تبدأ
 بالتحدث حول معنى تلك المعاییر . في رسالة بولس إلى أهل رومیة 14 وفي رسالته

 األولى إلى أهل كورنتوس 8 ، اكتشف الرسول بولس الموضوع بطریقة تظهر بعض
 تعقیدات العیش خارج المعتقدات الالهوتیة في ثقافة معینة. أما في ثقافات ال تؤمن
 بآلهة دینیة وجسدیة، فإن موضوًعا أساسًیا من هذا القبیل ال یمت أبًدا بصلة إلیها.

 فباإلمكان رؤیة اإلیمان بالمسیح في مواضیع أخالقیة أخرى.  فالجدیر بالذكر هنا هو
 أن اإلتفاق في نزاعات عدة قد یجدي نفًعا لفترة محددة  غیر ان الخبرات واألفكار

 األخرى قد تتطّلب إعادة العمل على التفاهم الذي تّم التوصل إلیه من وراء هذا اإلتفاق
 أو حتى إعادة العمل على اإلتفاق بحّد ذاته.  وقد یؤدي التغییر في السیاق الثقافي

 والتطورات التاریخیة المختلفة إلى جعل المواضیع القدیمة بال اهمیة غیر أنه یطرح
  مواضیع مهمة لكي تشكل مواضیع مناقشات ومباحثات أخرى.

 عبرة الدرس: تشكل الحلول المقترحة لنزاعات عدة خطوات على طول  الطریق وقد
 تستدعي الحاجة إعادة العمل على تلك الحلول  في وقت الحق على ضوء التطورات

  الجدیدة.
  



 الدورة الثامنة
 

 إیجاد حّل ینتصر فیه طرفا النزاع
 

 النص: العدد (32، 33-1)
 

 لمحة تاریخیة:
     أنهى شعب إسرائیل رحلته التي دامت 40 سنة في البریة بعد مغادرته مصر .

  اقترب اإلسرائیلیون من أرض كنعان من جهة الشرق لیبلغوا نهر األردن.
 في العدد 21 ، تتحدث القصة عن الملكین األموریین سیحون وعوج اللذین حكما

 شرق األردن. كانت تلك المنطقة تخضع لسیطرة اإلسرائیلیین فیما كانوا یتحضرون
  الجتیاح أرض كنعان.

 
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
       قّسم الصف إلى مجموعات صغیرة لقراءة المقطع ومناقشته وإطرح األسئلة

 التالیة المتوافرة إلرشاد دراستهم . أعط المجموعة 40 دقیقة للعمل مًعا. ومن ثم ُأدع
 مجموعة واحدة إلى التحدث عّما تعّلمت . أطلب من المجموعات األخرى عدم إعدة

 سرد القصة بكاملها بل مشاركة بعضهم بعض األفكارالتي اكتسبوها من المقطع .
 حین تنتهي المجموعات كلها ، یستطیع المشرف ان یتحدث عن  نقاط إضافیة لم یتم

  التطرق إلیها وأن یّزود الطالب بخالصة ختامیة.
 

 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:
 من هما طرفا النزاع؟

 ما هي حاجات واهتمامات كّل طرف؟ما هي المخاوف التي قد تؤثرعلى قلق كل من
 الطرفین وعلى إدراكه؟

 ما الحّل الذي تّم التوّصل إلیه؟ كیف یلبي ذلك الحّل حاجات الطرفین واهتماماتهما؟
 ما الذي ساهم برأیكم في التوّصل إلى حّل مقبول؟

 
 

 نقاط األهمیة:
 

 * تتحّول نزاعات عدة إلى نزاعات تنافسیة. لكي یربح طرٌف، على الطرف اآلخر ان
 یخسر. في البدایة، كانت مواقف الرأوبیین والجادیین من جهة وموقف موسى من



 جهة أخرى متعارضة. من خالل النظر إلى حاجات كال الطرفین واهتماماته (كان
 الرأوبیون والجادیون یریدون أرًضا جیدة كي ترعى ماشیتهم  أما بقیة األسباط فكانوا
 یریدون الحصول على دعم عسكري كامل لإلجتیاح) ، تّم التوّصل إلى حّل حّقق من

  خالله كال الطرفین ما أراداه. یسّمى ذلك بالحّل الذي ینتصر فیه طرفا النزاع.
 لم یكن الحّل موجوًدا في أّي من المواقف المعلنة في البدایة ولكنه ظهر ما إن تّم

  تحدید الحاجات واإلهتمامات بشكل واضح.
 عبرة الدرس: ابحث عن الحل الذي ینتصر فیه طرفا النزاع والذي یلبي حاجات

  واهتمامات األطراف المتنازعة كافة.
 

عّبر موسى عن رأي قاس للغایة حیال الرأوبیین والجادیین في البدایة(اآلیة 4).  * 
 رّد الرأوبیون والجادیون باقتراح واضح أخذ بعین اإلعتبار القلق الذي عّبر عنه

 موسى.
 عبرة الدرس: یساعد اإلعتراف بإهتمامات الطرف اآلخر الفّعالة والتأكید علیها في

 صقل حّل مقبول.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الدورة التاسعة
 

 حین ال یحّل النزاع
 

 النّص: أعمال الرسل (15، 36 – 41)
 

 لمحة تاریخیة:
        اجتمع بولس الذي كان ُیعرف سابًقا بشاول مع بارنابا في الكهنوت في انطاكیة

 (أعمال الرسل 11، 25-26) . ُأرسال مًعا من انطاكیة في مهمة تبشیریة  (أعمال
 الرسل 13، 1-3) . رافقهما شاب ُیدعى یوحنا (أعمال الرسل 13،5) لكنه فارقهما

 وعاد إلى دیاره في وقت مبّكر من الرحلة  (اعمال الرسل 13،13) . أما سبب رحیل
 یوحنا فلم یتّم ذكره.

 
 یأتي بولس وبرنابا من مجلس اورشلیم الذي في خالله أقرت الكنیسة مهمتهما تجاه

  الوثنیین.
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
 

        قّسم الصف إلى ثالثة مجموعات. ستقرأ إحدى المجموعات المقطع لیفهم
 الصف موقف برنابا.  وستقرأ المجموعة الثانیة المقطع للتركیز على موقف بولس.

 وستحاول المجموعة الثالثة التفكیر في دور كان من الممكن أن یلعبه فریق ثالث(فرد
  أو مجموعة) .

 
 قد تكون تلك األسئلة مفیدة للمجموعات التي درست مواقف بولس وبرنابا:

 
 ما هو  القلق الرئیسي؟ ما هي برأیكم القیم األكثر عمًقا التي زادت من حدة المشاعر

  في هذا النزاع؟
 

 للمجموعة الوسیطة:
 



 ما هي القیم وأحاسیس القلق التي تشاطرها بولس وبرنابا؟ ما الحّل المحتمل الذي
 بإمكانه أن یجمع أحاسیس القلق التي تنتاب كّل من الطرفین؟ كیف باإلمكان طرح

  حّل كهذا لكي یصب في مصلحة الرجلین مًعا؟
 

 أعط المجموعات 15 دقیقة للدراسة والتشاور . ستختار كّل مجموعة ناطًقا باسمها
 لیشارك في تمثیل األدوار. (بوسع المجموعة التي تعمل على شخصیة برنابا أن

 تختار شخًصا لیلعب دور یوحنا) . إبدأ تمثیل األدوار مع بولس وبرنابا اللذان
 یتناقشان حول الذهاب في مهمة اخرى ویعلنان مواقفهما من یوحنا . دعهما یناقشان
 الموضوع لبضع دقائق. ومن ثم أدُع الشخص من المجموعة الوسیطة إلى المشاركة

 في المشهد لیرى إن كان أو كانت تستطیع مساعدتهما في إیجاد حّل.  دع تمثیل
 األدوار یستمّر حتى یتبین أن الطاقة اإلبداعیة تتباطأ  أو أن المشاركین ال یعرفون

  ماذا سیفعلون بعد ذلك.
 

 استخلص معلومات المسرحیة . واسأل المجموعة األكبر عّما حصل . حّدد المواقف
 التي اتخذاها بولس وبرنابا في النزاع . حّدد القیم وأحاسیس القلق الضمنیة . ما نوع

 الدور الذي لعبه الشخص الوسیط؟ على سبیل المثال، هل كان ذلك الشخص قوًیا
 وإدارًیا ویطرح الكثیر من األسئلة بغیة مساعدة الطرفین على اكتشاف حّل لهما؟ ما

 العمل الذي قام به الشخص من المجموعة الوسیطة والذي أجدى نفًعا؟ ما الذي لم یجد
 نفًعا؟ ما هي األمور المحّددة  التي تّم اإلتفاق علیها بشكل مشترك؟  هل تّم التوّصل

  إلى حّل مقبول لدى الجمیع؟
 

 ما الدروس التي تعّلمتها المجموعة من هذا التمرین؟ كیف یرتبط المسار الذي رایناه
 في تمثیل األدوار بحیاتنا؟ أدُع اعضاء المجموعات إلى سرد قصة عن شخص لعب
 دوًرا وسیًطا مفیًدا في نزاع شارك فیه. بعد اإلستماع إلى القصة، أطلب من أعضاء

 الصف تحدید المواقف والمقاربات واألعمال التي اتخذها ذلك الشخص الوسیط والتي
  ساعدت في تحریك النزاع نحو إتجاه إیجابي.

 
 

 نقاط األهمیة:
 

 * قد یشّكل الحل في أعمال الرسل (15، 39) بأن یأخذ بولس سیال ویذهب في طریق
 وبأن یأخذ بارنابا یوحنا ویذهب في طریق آخر إتفاًقا تم التوّصل إلیه بغیة توسیع

 المهمة وتشكیل أفرقاء لمهمة عملیة .  ولكن لم یشر الكتاب المقدس بطریقة أو
 بأخرى إن رحال بعد أن تصالحا . التعبیر الوحید الذي ذكره هو أن النزاع كان

  "حاًدا" .



 عبرة الدرس: قد یكون اإلنفصال المتّسم باإلحترام الحل العملي األفضل لبعض
  النزاعات ، مع ان إنفاصاًال كهذا قد یشیر أیًضا إلى مصالحة فاشلة .

 
 * ال نعرف ما حصل بین برنابا ویوحنا بعد تلك القّصة . من الواضح أن الرجل

 الشاب لم یعد ذاك الشخص الذي ال یمكن اإلعتماد علیه والذي انتقده بولس كثیًرا.
 ویعود ذلك على األرجح إلى تشجیع بارنابا له وتعلیمه. وفي وقت الحق، كتب یوحنا
 إنجیل مرقس . وبالتالي، طلب بولس بصفته رجل متقدم في السّن من تیموثاوس أن
 یحضر مرقس معه "ألنه نافع لي للخدمة" (تیم 2 / 4، 11) . حدث امر مهّم للغایة

  حّتى غّیر بولس رأیه في مرقس .
 عبرة الدرس: قد نرى أو نختبر نزاًعا في مرحلة استثنائیة محبطة، غیر ان ذلك ال
 یشّكل نهایة القصة. قد تجري احداث أخرى من شانها أن تحّول الوضع  من خبرة

  سلبیة إلى خبرة إیجابیة لألشخاص المشاركین في النزاع .
 
 
 
 
 



  القسم الثالث
 

 المجموعة الرئیسیة والمجموعة الثانویة
 

               الدورة العاشرة : نزاع في كل مجموعة (أعمال الرسل 6، 1 - 7)
 

               الدورة الحادیة عشرة : سماع صوت أحدهم (أستیر4، 1 - 17)
 

               الدورة الثانیة عشرة : أم حزینة وغاضبة تثور ( صموئیل الثاني  21، 1 - 14)
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الدورة العاشرة
 

 نزاع في كّل مجموعة
 

 النّص: أعمال الرسل (6، 1 – 7)
 

 لمحة تاریخیة:
 

     تصف الفصول األولى من أعمال الرسل حیاة الكنیسة التي تأسست  مباشرة بعد
 صعود المسیح إلى السماء. ظهر الروح القدس على التالمیذ یوم عید الحصاد كما

 ًذكرفي أعمال الرسل 2. وتكاثر عدد أتباع المسیح على نحو مفاجئ.  تألفت
 المجموعة األساسیة من الشعب الیهودي الذي كان یتكّلم اللغة الآلرامیة المشتّقة من
 اللغة العبریة. وكان ُیشار إلیهم أحیاًنا بال"یهود". أما الوافدون الجدد إلى المجتمع
 فتألفوا من عدد كبیر من المسافرین اآلتین من مناطق نائیة إلى أورشلیم للحّج او

 للتجارة. سمعوا اإلنجیل یوم عید الحصاد أو بعد ذلك الیوم بفترة قصیرة وأصبحوا
 أتباًعا المسیح. كان هؤالء المسافرون یهود أیًضا ولكنهم ینتمون إلى الیهود المشتتین

 الذین تفّرقوا عبر العصور إثر سقوط أورشلیم عام 586 ق.م .  استقروا في مدن عّدة
 في أنحاء كّل من أفریقیا الشمالیة وأوروبا الجنوبیة والشرق األوسط وآسیا الغربیة.

 كانت الیونانیة لغتهم المشتركة وكانت هي اللغة العالمیة في ذلك الوقت. أما في
 أورشلیم ، فُسّمي هؤالء الیهود المشتتین ب" الهّلینیین" ألنهم كانوا یتكّلمون اللغة

 الیونانیة.
 

   بعد عید الحصاد، بدأ أفراد المجتمع الجدید بمشاطرة ممتلكاتهم واإلهتمام بكّل
 شخص محتاج (أعمال الرسل 2، 44 – 45 ؛ 4، 32 – 37 ). باع العدید من الناس

 أراضیهم باإلضافة إلى ممتلكات أخرى. كان المال ُیعطى للتالمذة الذین كانوا
  یحصرون على توزیعه على كّل شخص محتاج.

 
 سیر الدراسة واألسئلة:

 
       قبل المباشرة بدراسة المقطع ، قم بعرض مختصر عن " المجموعة الرئیسیة"



 و "المجموعة الثانویة" (أو "الوسط" أو "الهامش" – راجع النقطة األولى في نقاط
 األهمیة أدناه) . إن تسّنى لك الوقت ، بوسعك القیام بالتمرین التالي بغیة التحضیر

 لدراسة الكتاب المقدس:
 

 أطلب من أعضاء الصف ان یغلقوا أعینهم وأن یتذكروا فترة شعروا فیها بأنهم
 مجموعة ثانویة داخل مجموعة ما أي إنهم ما كانوا ینتمون إلى المجموعة الرئیسیة.

  شجّعهم بهدوء على تذّكر ما قیل آنذاك وما األعمال التي تّم القیام بها.
 كیف بدا ذلك؟ كیف أجابوا؟ كیف شعروا حیال إجابتهم؟ إسألهم عن رّدة فعل

 المجموعة أو الشخص الرئیسي حیال وجهة نظرهم . إن كانت لدیهم رسالة یریدون
  توجیهها إلى ذلك الشخص الرئیسي أو المجموعة الرئیسیة ، ماذا یقولون؟

 
     ُأدع الطالب إلى التشارك في مجموعات مؤلفة من 3 إلى 4 أشخاص لبضع دقائق

 من دون سرد القصة بل بإخبار اآلخرین عّما شعروا به كمجموعة ثانویة، وعن
 رأیهم بالمجموعة الرئیسیة وعن وجهة نظرهم التي یریدون التعبیر عنها للمجموعة

 الرئیسیة عن كونهم مجموعة ثانویة.  ومن ثم إجمع إجابات الصف كله من أجل
 معرفة شعور األفراد حیال كونهم  مجموعة ثانویة، ورأیهم بالمجموعة الرئیسیة،

 والموقف من كونهم مجموعة ثانویة والذي یریدون التعبیر عنه للمجموعة الرئیسیة.
 حین توضع اإلجابات في الئحة على ورقة أو على اللوح، أخبر الطالب بأنك تحمل

 إلیهم بعض "األخبار السیئة" وبعض "األخبار الجیدة" . الخبر السيء هو أن كّل
 المجودین في الصف باإلضافة إلى األستاذ یجمعون في داخلهم كّل األمور التي

 قالوها عن المجموعة الرئیسیة . ففي معظم األحیان، نشّكل جمیًعا المجموعة الرئیسیة
 وبتلك الطریقة نبدو المجموعة الرئیسیة بالنسبة للمجموعة الثانویة. غیر أن الخبر

 الجید هو أننا نستطیع جمیًعا أن نعّبرعّما عّلمنا انفسنا من خبراتنا كمجموعة ثانویة.
 یمكننا كمجموعة رئیسیة أن نصغي إلى صوت أنفسنا كمجموعة ثانویة. یمكننا

 التصرف وفًقا لألمرالذي تحدینا المجموعة الرئیسیة أن تكونه وتفعله إنطالًقا من
  موقعنا كمجموعة ثانویة.

 
         یوّفر مقطع تلك الدورة بعض األمثلة عن أشخاص یسعون إلى العمل بطریقة

 إیجابیة من كال الموقعین أي كمجموعة رئیسیة ومجموعة ثانویة. قّسم الصّف إلى
 مجموعات صغیرة لقراءة المقطع الوارد في اعمال الرسل(6، 1 – 7) ومناقشته

  طارًحا األسئلة التالیة بغیة إرشاد دراستهم. أعط 20 دقیقة للمجموعات للعمل مًعا.
 ومن ثم ُأدع مجموعة واحدة إلى التحدث عّما اكتسبته. أطلب من المجموعات
 األخرى عدم إعدة سرد القصة بكاملها بل مشاركة بعضهم بعض األفكارالتي

 اكتسبوها من المقطع . حین تنتهي المجموعات كلها ، یستطیع المشرف ان یتحدث
  عن  نقاط إضافیة لم یتم التطرق إلیها وأن یّزود الطالب بخالصة ختامیة.



 
 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:

 حّدد طرفي النزاع؟ما هو الموضوع المباشر؟ ما هي األحاسیس بالقلق التي یشعر بها
  كال الطرفین؟

 أیة مجموعة یمكن اعتبارها "المجموعة الرئیسیة"  أو في "وسط" المجتمع؟ولماذا؟
 أیة مجموعة یمكن اعتبارها "المجموعة الثانویة" أو على "هامش" المجتمع؟

 كیف كانت خبرتهما كمجموعة على الهامش أو كمجموعة ثانویة؟
 

 إلى أي مدى ادركت المجموعة "الرئیسیة" خبرة المجموعة "الثانویة"؟ كیف تغّیر
  هذا اإلدراك؟

 
 كیف أثرت القرارات التي اتخذت على المجموعة الرئیسیة والمجموعة الثانویة؟
 أسماء األشخاص السبعة الذین تّم اختیارهم هي كلها أسماء یونانیة. هل یعني ذلك
 شیًئا بالنسبة إلى طبیعة الحّل الذي تّم التوصل إلیه؟ هل ثمة أشخاص آخرون من
 المجموعة الثانویة غیر موجودین في الحل؟ ما هي برأیكم المعاني الضمنیة التي

 تكمن خلف هؤالء األشخاص المفقودین؟
 

 ما هي الوسائل األخرى التي إن وجدت لم تعالج من خاللها القرارات المّتخذة مسائل
  كال المجموعتین الرئیسیة والثانویة؟

 
 ما هو العمل األكثر إفادة الذي قامت به المجموعة الثانویة؟

 وما هو العمل األكثر إفادة الذي قامت به المجموعة الرئیسیة؟
 
 

 نقاط األهمیة:
 

 * تتمّثل أفضل طریقة ربما لفهم قوى النزاع المحّركة في هذه القصة في مصطلحي
 "المجموعة الرئیسیة" و"المجموعة الثانویة" او الوسط  والهامش. المجموعة

 الرئیسیة هي ذلك الجزء من المجموعة الذي یضع القیم والقواعد والتقالید والعادات
 التي تسیطر على المجموعة األكبر. قد تشكل المجموعة الرئیسیة أغلبیة المجموعة

 ولكن لیس بالضرورة وقد تكون أیًضا أقلیة عددّیة ما زالت تتمّتع بالسلطة لتحدید
 سیر األمور داخل المجموعة. تحّدد المجموعة الكبرى مصالح المجموعة الرئیسیة

 كالمصالح األولویة الفعالة لها كلها. قد تكون المجموعة الرئیسیة مجموعة إتنیة
 حاكمة او مسیطرة ثقافًیا مثال الوالدان في األسرة، والهیئة الحاكمة في الكنیسة،

 وإدارة مؤسسة اكادیمیة. المجموعة الثانویة هي األفراد أو المجموعات الذین



 یتمّتعون بقیم وعادات وأسالیب حیاة  بدیلة عن المجموعة الرئیسیة. ثمة مجموعة
 رئیسیة ومجموعة ثانویة في كّل مجموعة بدًءا من أصغر مجموعة في المدرسة أو
 الكنیسة وصوًال إلى مجموعات األمم.  من الممكن أن ینتمي األفراد إلى المجموعة
 الرئیسیة في محیط ما وإلى المجموعة الثانویة في محیط آخر. وبالتالي، قد ینتمي
 شخص ما إلى المجموعة الرئیسیة بطریقة ما في مجموعة معینة وإلى المجموعة

 الثانویة بطریقة أخرى  في المجموعة نفسها. على سبیل المثال، إن إمرأة مثقفة في
 جماعة من الكنیسة قد تنتمي إلى المجموعة الرئیسیة بفضل ثقافتها وإلى المجموعة
 الثانویة بسبب نوعها اإلجتماعي. یشّكل كّل واحد مّنا جزًءا من المجموعة الرئیسیة

  في محیط ما ومن المجموعة الثانویة في محیط آخر.
 عبرة الدرس: بوسعنا أن نتعّلم من خبرتنا في المجموعة الثانویة كیفیة اإلصغاء

 على نحو افضل والتصرف بشكل اكثر إنصاًفا حین نكون في المجموعة الرئیسیة.
 

 * إن المجموعة الرئیسیة غیر مدركة إلمتیازاتها ومرتبتها داخل المجموعة كما انها
 غیر مدركة لخبرة المجموعة الثانویة. غیر أن المجموعة الثانویة هي مدركة بدقة

 لقیمها ومعتقداتها وأیًضا لقیم المجموعة الرئیسیة ومعتقداتها ألن علیها ان تؤدي
 بوعٍي عملها المرتبط بالمجموعة الرئیسیة بما ان تلك األخیرة هي التي تضع طرق

 عمل المجموعة. كان المسیحیون من الیهود بما فیهم التالمذة غیر مدركین لمعاناة
 األرامل الهّلینیات. وبالتالي ال نعرف كیف ُلفت انتباه التالمذة إلى موضوع إهمال

 األرامل الهّلینیات. ربما،حدث تذّمر من األرامل  مباشرة أو من احد القادة في
 المجتمع الیوناني أو قام یهودي حساس بنقل معاناتهن إلى التالمذة. غیر ان التالمذة،
 كیفما علموا بذلك، لم  یهاجموا األمر وال انتقدوا الشخص الذي تذّمر بل على العكس

 لقد أصغوا إلیه ومن ثم اتخذوا اإلجراءات المناسبة لمعالجة معاناتهن. یشكل اإلصغاء
 الخطوة األولى الفضلى في مواجهة عدم اإلدراك والوعي لدى المجموعة الرئیسیة.

 عبرة الدرس: إن الخطوة األولى والبناءة  التي بوسع المجموعة الرئیسیة اتخاذها
  هي اإلصغاء.

 
 

 * حین یشتمل نزاع ما على ظلم بنیوي كما في هذه الحالة، ینبغي إدخال بعض
 التغییر البنیوي على الحّل. في القصة الواردة  في اعمال الرسل 7، تّم إهمال األرامل

 الیونانیات في توزیع الطعام، فاستدعى التغییر البنیوي تشكیل مجموعة جدیدة  في
 الكنیسة لتتوّلى مسؤولیة مساعدة المحتاجین ولتمّد المجتمع المهمل ببعض السلطة في

 البنیة الجدیدة. وجمیع األشخاص الذین تّم اختیارهم إلدارة البرنامج الجدید هم من
 الیونانیین المهملین.

 عبرة الدرس: من المطلوب إشراك المجموعة الثانویة في صیاغة حّل عادل باعتبار
  ذلك جزًءا من حّل النزاعات المتاصلة في الظلم.



 
 * بعد حّل النزاع، تتحّدث اآلیة 7 عن التوّسع المفاجئ  للتبشیر باإلنجیل. یستنفد

 النزاع الكثیر من طاقات المجتمع من خالل تركیزها على داخله. وحین ُیحّل النزاع،
    من الممكن تحویل الطاقة إلى الخارج في محاوالت خالّقة.

 عبرة الدرس: تدعم المسیرات المّتبعة للتوّصل إلى حّل جید للنزاع في الكنیسة
 فعالیة التبشیر باإلنجیل .

 
 
 

 الدورة الحادیة عشرة
 سماع صوت النفس

 
 النّص: (أستیر 4، 1 – 11)

 
 لمحة تاریخیة:

 
          تشّتت شعوب الیهود بعد دمار أورشلیم في العام 586 ق.م. ًنفیت جماعة

 كبیرة من الیهود إلى مدینة بابل ومن ثم اجتاح الفرس بابل وبنوا مملكة تدعم
 مجموعات دینیة مختلفة. سمح الملك الفارسي كورش للیهود بحسب سفري عزرا

 ونحمیا بالرجوع إلى أورشلیم إلعادة إعمارها لكن العدید من الیهود آثروا البقاء في
 بالد فارس. یسرد سفر أستیر قصة عن المجتمع الیهودي في بالد الفرس. كانت
 أستیر زوجة الملك أحشویروش. دّبر خالها مردخاي مؤامرة لقتل الملك. رفض

 مردخاي أن ینحني امام هامان وهو مسؤول طموح ومتباه مقّرب من الملك. فامتأل
 هامان غیًظا على  مردخاي فدّبر مؤامرة للتالعب بالملك على أساس معلومات

  خاطئة تفید بإصدار أمر بإبادة الیهود.
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
 

        فلیحّضرأربع طالب مسرحیة قصیرة مسبًقا  العبین أدوار مردخاي وأستیر
 وخادمة أستیر وهتاخ. على الطالب األربع قراءة القصة مسبًقا وتحضیر مسرحیة

 لسرد القصة امام الصف. حین تنتهي المسرحیة، یستطیع الصف مناقشة األسئلة
 الواردة ادناه إن عبر تشكیل مجموعات صغیرة أو عبر الصف بأكمله. قد یرغب

 جمیع الطالب بقراءة  سفر أستیر بكامله  قبل البدء بالدراسة.
 



       إن لم تنته المسرحیة القصیرة، . قّسم الصّف إلى مجموعات صغیرة لقراءة
 المقطع ومناقشته طارًحا األسئلة التالیة بغیة إرشاد دراستهم. أعط المجموعات

 حوالى 30 إلى 35 دقیقة للعمل مًعا. ومن ثم ُأدع مجموعة واحدة إلى التحدث عّما
 اكتسبته. أطلب من المجموعات األخرى عدم إعدة سرد القصة بكاملها بل مشاركة

 بعضهم بعض األفكارالتي اكتسبوها من المقطع . حین تنتهي المجموعات كلها ،
 یستطیع المشرف ان یتحدث عن  نقاط إضافیة لم یتم التطرق إلیها وأن یّزود الطالب

  بخالصة ختامیة.
 

 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:
  

  بم شعر مردخاي وأستیر حین علما بخطة إبادة الیهود؟
 كیف كانا عرضة للتأثر كأفراد یهود في المجتمع؟ كیف كانت أستیر عرضة للتأثر

 مع انها تشغر منصب ملكة ذات نفوذ على ما یبدو؟
 

 وبالعودة إلى المناقشة التي دارت حول المجموعة الرئیسیة والمجموعة الثانویة
  (او "الوسط" و"الهامش")  خالل دراسة اعمال الرسل 6، ما التحدیات التي كان

 على مردخاي واستیر رفعها داخل انفسهما كفردین مهّمشین في القصة؟ ما الخطوات
 التي اتخذاها لتقویة جهودهما الساعیة إلى تحویل هذا النزاع الخطیر؟

 
  كیف دفع مردخاي أستیر إلى التحّرك؟

 
 ما الذي فّكر فیه مردخاي تجاه فرص الحیاة التي علینا انتهازها بغیة إتخاذ خطوات
 تحویلیة؟ إن فّكرنا بالطریقة نفسها، كیف یؤثر هذا التفّهم على الطریقة التي نتّصل

  فیها باألشخاص وبالحاالت في النزاع؟
 

 ما الدعم الذي ناشدته أستیر في تحركها؟ كیف قّواها هذا الدعم؟ كیف ساهمت طلباتها
  في إحالل التضامن داخل صفوف المجتمع الیهودي؟

 
دا شعبًیا؟ كیف تصّرفت أستیر من اجل هل یعتبر التحّرك الذي قامت به استیر تمر 

 التماس نعمة في عیني الملك وقبوله بطلبتها؟ ( إن سفر أستیر 5 ، 1 -3  یظهر بدایة
 سعیها إلى التقّرب من الملك).

 
 إطرح على الطالب األسئلة التالیة:  هل شعرتم  یوًما بانكم كنتم الشخص الوحید في
 وقت واحد ومكان واحد الذي علیه مواجهة تحدي أو نزاع  بطریقة مهّمة .  ما هي
 الحالة التي تواجدتم  فیها؟كیف بدت؟ ماذا فعلتم او قلتم؟ هل تشعرون بانكم االن في



 حالة تقع فیها على عاتقكم وحدكم مسؤولیة التصّرف بغیة التوّصل إلى تغییر بّناء في
 نزاع ما؟ ادُع الطالب إلى تشكیل مجموعات من شخصین أو ثالثة أشخاص لمشاركة

 اآلخرین  تلك الخبرات والتحدیات. إن كان بعض الطالب یواجهون اآلن حالة
فأ مسؤوًال ، صّلوا من اجلهم تماًما كما اعتمدت أستیر على تستدعي منهم تصر 

  صلوات مجتمعها  من أجل دعم تحّركها.
 
 

  نقاط األهمیة:
 

       خاطرت استیر بحیاتها على نحو شجاع حین تكلمت امام الملك. خّططت بحذر
 لكیفیة التقّرب من الملك من اجل أن یستمع بعدل إلى طلبتها. أما مردخاي فجمع

 جمیع الیهود للبكاء على اإلبادة الوشیكة. مع انه لم یكن یشارك في اتخاذ القرارات ،
 حّضر مردخاي نفسه من خالل وضع الخطط وجمع المعلومات (مثل نسخة عن

  قرار الملك) واضًعا نفسه في موقع یسّلط الضوء على أعماله.
 عبرة الدرس: غالًبا ما یشّكل وضع الخطط الفّعالة والجرأة في المخاطرة مقّومات

  اساسیة في تحویل النزاع.
 

 * من بین أصعب األمور التي ینبغي على المجموعة الثانویة القیام بها هو سماع
 صوتها والتكّلم جهاًرا  وخصوًصا حین تشعر بانها مهّددة. أما المجموعة الرئیسیة او
 الوسط الموجودة في السلطة فغالًبا ما تكون غیر مدركة للمشاكل التي تسببها اعمالهم

 كما حصل مع الملك أحشویروش . قد یكون بعضهم اآلخر عدائًیأ للغایة كهامان.
 أرادت أستیر ان یعرف كلیهما ما كان على وشك ان یحدث لشعبهما وأن تتحداهما
 شخصًیا بان یخاطروا ألنها كانت الوحیدة الموجودة في موقع یخّولها الوصول إلى

 صانعي القرار.
 عبرة الدرس: إن إیجاد طریقة للمجموعة الثانویة كي تقول الحقیقة عما یجري هو

  أساسي في تحویل النزاع.
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورة الثانیة عشرة
 أم حزینة وغاضبة تثور

 
 النّص: صموئیل الثاني (21 ، 1 – 14)

 
 لمحة تاریخیة:

     خالل اإلجتیاح اإلسرائیلي ألرض كنعان، حصل الجبعونیون على إتفاق سلمي
 مع اإلسرائیلیین بوسائل خادعة. ُرویت هذا القصة في یشوع 9، 3- 27 .  قطع

سا ال ینبغي انتهاكه. من الواضح أن یشوع للجبعونیین عهًدا الستحیائهم عهًدا مقد 
 مذبحة  الجبعونیین حصلت في ظّل حكم الملك شاول. وُقتل الحًقا شاول وثالث من

 أبنائه باإلضافة إلى یوناثان صدیق داود في معركة ضّد الفلسطینیین. أصبح داود ملًكا
 ووصًیا على مفیبوشث، إبن یوناثان المقعد. أما سّریة شاول التي تدعى رصفة فكانت

 تستخدم كملكیة ترمز إلى السلطة السیاسیة المتزایدة في نزاع جرى بین إیشبوشث
 إبن شاول ووأبنیر مستشاره (راجع صموئیل الثاني 3 ، 6 – 11) . یظهر في سیاق

 القصة في صموئیل الثاني 21 أن شاول یسیطر جیًدا على ممكلته منتصًرا في
  حروب توحید عّدة وعدد من الثورات.

 
 سیر الدراسة واألسئلة:

 قّسم الصّف إلى مجموعات صغیرة لقراءة المقطع ومناقشته طارًحا األسئلة التالیة
 بغیة إرشاد دراستهم. أعط المجموعات  30  دقیقة للعمل مًعا. ومن ثم ُأدع مجموعة



 واحدة إلى التحدث عّما اكتسبته. أطلب من المجموعات األخرى عدم إعدة سرد
 القصة بكاملها بل مشاركة بعضهم بعض األفكارالتي اكتسبوها من المقطع . حین

 تنتهي المجموعات كلها ، یستطیع المشرف ان یتحدث عن  نقاط إضافیة لم یتم
  التطرق إلیها وأن یّزود الطالب بخالصة ختامیة.

 
 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:

 
 إن حادثة العنف األساسیة ألتي ألمت بالجبعونیین على ید شاول غیر واردة في

 اإلنجیل إال حین أشیر إلیها في هذا المقطع.برأیكم، ما الذي حدث على األرجح؟
 (قطع الجبعونیون عهًدا باألمن داخل إسرائیل في یشوع 9)

 
  ما الصفقة التي عقدها داود لتهدئة الجبعونیین؟ من عانى في أجدد جولة عنف؟

 هل من إشارة إلى أن هؤالء األفراد كانوا مسؤولین عن حادثة العنف األساسیة؟
 ما الذي دفع الجبعونیین وداود إلى التفكیر بان عمًال من هذا القبیل قد یحّسن الوضع؟
 كیف یبدو داود في المجموعة الرئیسیة في تلك القصة؟ ما الذي فعله تجاه المجموعة

 الثانویة؟
 من هي رصفة؟ كیف تبدو رصفة في المجموعة الثانویة في تلك القصة؟ ما الخطوة

 التي اتخذتها؟ هل كانت خطوة شعبیة؟ هل كانت تفعل امًرا غیر الحزن على
 خسارتها؟ كیف یختلف قرارها عن القرار الذي اتخذته میراب ، األم األخرى في

 القصة؟ ما هي المسائل الداخلیة التي كان على رصفة أن تواجهها بغیة التحّرك كما
 فعلت؟ برأیكم، ما الذي مّدها بالقوة والشجاعة لكي تتحّرك؟

 
 ما األثر الذي خّلفه تحّرك رصفة؟ كیف استجاب داود كرجل ینتمي إلى المجموعة

 الرئیسیة لرصفة التي تنتمي إلى المجموعة الثانویة؟ بالنسبة إلى داود الذي سّلم
  الرجل إلى اإلعدام، ما الذي یعنیه دفن الجثث بكرامة ملكیة؟

 
 أین اهللا في تلك القصة؟هل یغفر اهللا عن الصفقة التي عقدها الجبعونیون وداود في ما

 بینهم؟ متى تعود البركة اإللهیة إلى األرض؟ كیف ُیستخدم الدین لتبریر األعمال
 السیاسیة؟

 
 بعد إدالء المجموعات الصغیرة بتقاریرها، إسألهم إن كان یستطیع أحد منهم التفكیر
 في مثل عصري عن شخص مثل رصفة . قد ترغب في مشاركتهم قصص األمهات

 اللواتي ُدفعن للتحّرك بسبب العنف ضد أوالدهن (راجع المعلومات أدناه). قّسم
 الصف إلى مجموعات مؤلفة من شخصین أو ثالثة أشخاص للمناقشة حول المكان

  الذي ینبغي على رصفة أن تثور فیه إن عادت الیوم . مع من قد تكون؟ وما قد تفعل؟



 
 

  نقاط األهمیة:
 

 *ضّحى داود بحیاة نسل شاول حین كان یعمل داخل إطار السلطة السیاسیة
 للمجموعة الرئیسیة. رّكز كل اهتمامه على حّل مشكلة الجبعونیین السیاسیة وربما

 على حمایة عرشه من تهدیدات محتملة من نسل سلفه شاول. من الواضح أن داود لم
 یفّكر في اثر المذبحة على أمهات المقتولین أو على براءة الذین تمت التضحیة بهم

  لذریعة سیاسیة.
 غالًبا ما یكون الظلم نتیجة لعدم إدراك المجموعة الرئیسیة لقیم المجموعة الثانویة

 وحاجاتها وإحساسها بالقلق. لم تفعل میراب شیًئا لمواجهة الظلم لذا بقیت جزًءا من
 المجموعة الثانویة الصامتة وغیر المرئیة . أما رصفة فقد أظهرت الظلم على المأل

 رافضة أن تستمر المجموعة الرئیسة الممثلة بداود  بممارسة أعمالها كالعادة. جعلت
  الظلم الذي عاشته المجموعة الثانویة مرئًیا وجلًیا للغایة .

 عبرة الدرس: ستضطهد المجموعة الرئیسیة أحیاًنا المجموعة الثانویة لذا على تلك
  األخیرة  أن تضع ثقتها بنفسها لكي تتحّدى الوضع والبنیة واألعمال الظالمة.

 
 * في بعض األحیان ، رّصت األمهات صفوفهن في وجه العنف للتكلم ضّد انتهاكات

 حقوق اإلنسان التي طالبت بحیاة أوالدهن وهددتها . إلیكم ثالثة أمثلة عن ذلك:
 رّصت امهات قصر المایو في األرجنتین صفوفهن  في العام 1970 خالل "الحرب

  القذرة".
 اختفى عشرات اآلالف من الشبان الذین قبضت علیهم عناصر عسكریة. لم یظهروا

 أبًدا. كان الناس ُیقتلون وُیدفنون من دون تسجیل وفاتهم او ُیرمون من المروحیات في
 المحیط. عندما لم تحصل األمهات على اي تفسیر عن ظروف إختفائهم بدأن  برّص

 صفوفهن. عقدن صلوات سریة كل أسبوع في العاصمة حامالت صوًرا ألوالدهن
 المفقودین . في وجه القمع القاسي، تابعن تحركاتهن وأصبحن صوًتا معنوًیا لألمة

  التي في نهایة األمر وضعت حًدا لحكم الرعب العسكري.
 

    رّصت امهات المفقودین صفوفهن في آل سالفادور للضغط على الحكومة لكي
 تعطیهن معلومات عن اقربائهن المفقودین. أصبحن إحدى اصوات حقوق اإلنسان

  ونهایة للحرب في تلك المنطقة.
 

  بدات جمعیة امهات الناغا كمجموعة نسائیة إجتماعیة في ناغاالند في شمال شرق
 الهند. باشرن الذهاب إلى قواعد الجیش الهندي ومراكز الشرطة لتجمیع جثث

 الناغیین المذبوحین خالل الحرب التي جرت منذ العام 1955  . لم یطالب احد



 غیرهن بالجثث خوًفا من أن یزعجهم الجنود . كانت النساء تأتي لدفن الجثث وفًقا
 لثقافتهن فتقمن بلّف كّل جثة بشال حدیث الصنع. لّما كان عدد الناغیین یرتفع، بدات

 األمهات برفع أصواتهن والمشاركة في تحركات سیاسیة لوضع حّد للعنف. أصبحت
  الجمعیة صوًتا مستمًرا لحقوق اإلنسان  والسالم .

 عبرة الدرس: قد تصبح  قوة حّب األم قوة جباّرة للعدالة والسالم  حین تواجه عنًفا
دا وفعلًیا ضد اوالدهن. مهد  

 
كا شعبًیا طویل األمد. اعتكفت على الصالة منذ الحصاد شّكل تحّرك رصفة تحر * 
 حتى هطول األمطار (اآلیة 7)  أي من شهر تشرین األول حتى شهر أیار. صانت

 موت ابنائها امام شعب إسرائیل. حین أتى داود إلى رصفة ودفن أبناءها  ، كان
فهشعبیا. كان یغیر سیاسته شعبًیا تائًبا رًدا على شهادة رصفة . تصر    

 عبرة الدرس: التحركات الشعبیة الالعنیفة قد تحّرك أحیاًنا القلوب أو على األقل
  سیاسات األقوى.

 
  * لقد غّطت اللغة الدینیة على الصفقة السیاسیة التي عقدها داود مع الجبعونیین.

 ُذبح الرجال السبعة للرب (اآلیة 6، 9) . غیر ان اهللا في القصة اعتبر أن المشكلة
 األساسیة  وراء  مذبحة شاول ضّد الجبعونیین التي لم تحل هي الجوع  (اآلیة 1) .

 لم یرّد الرب على مذبحة نسل شاول بإنهاء الجوع . من الواضح  أن تصرف داود لم
 یكن ما اراده الرب. لكن حین ندم داود على المأل زائًرا  رصفة لدفن ابنائها بشرف

  بعد أن صلت ألشهر بغیة الكشف عن فظاعة العنف السیاسي ، بارك الرب األرض.
 عبرة الدرس: الحصول على بركة اهللا ال یتم بالمزید من العنف بل بإنهاء  دائرة

  العنف.
 



 القسم الرابع : مبادرات تحویل العنیفة
 

الحصة الثالثة عشرة : محّبة العدّو من خالل مبادرات تحویلیة (مّتى 5،38 -48       
( 
 

     الحصة الرابعة عشرة : إطعام العدّو (الملوك الثاني  6،8 - 23 )
 

     الحصة الخامسة عشرة : العصیان المقّدس (سفر الخروج 1،15 - 22)
 

     الحصة السادسة عشرة : أعمال رمزیة ممسرحة (لوقا 19،38 - 44 ؛
     اشعیا 20،1 - 6 ،ارمیا 32،1 - 15)
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 الحصة الثالثة عشرة
 

  محّبة العدّو من خالل مبادرات تحویل
 
 

  النّص: مّتى5 ، 38 - 48
 

  الخلفیة التاریخیة:
 

 تجمع فصول متى من الفصل الخامس إلى السابع مجموعة تعالیم المسیح األخالقیة
 التي تّسمى ب"عظة الجبل". یعّلم المسیح أسلوب العیش في ملكوت اهللا أو في ظّل حكم

 اهللا. وهذه صورة عن كیف ینبغي على أتباع المسیح أن یعیشوا . إن العدید من
 المقاطع مألوفة بما فیها متى 5: 44 حیث یطلب منا المسیح أن نحب اعداءنا. غیر أن

 تلك األلفة ترافقها تفسیرات عّدة ال تظهر كثیًرا من خالل البیئة األصلیة والثقافیة
 مقارنة مع البیئة العصریة للقارئ.

 
 بّشر یسوع  بتلك التعالیم أثناء حالة من العنف القاسي في البالد إتخذت فیها شعوب

 متنوعة من الیهود قرارات مختلفة رًدا على العنف. اجتاحت اإلمبراطوریة الرومانیة
 المنطقة فارضة بذلك "سالم روما" بمساعدة قوة الفیالق العسكریة الرومانیة. كانت

 تتعاطى اإلمبراطوریة مع التهدیدات التي تطال ذلك السالم بقساوة وباللجوء إلى
 الصلب. في عمر المراهقة لیسوع، حصل تمّرد كبیر داخل صفوف الجلیلیین. رّد

 الرومان علیه بصلب اآلالف من المتمردین على طول أرصفة الجلیل.على األرجح
 أن المسیح رأى هؤالء المتمردین الموتى ، األمر الذي جعل من وصیته "إحمل

 صلیبك" نصیحة ال مثیل لها حتى قبل صلبه. شّكل عنف السلطة القمعیة التي
  اجتاحت المنطقة سیاق الكالم المسیطر حیث تكّلم المسیح  عن تلك التعالیم األخالقیة.

 
  رّد الشعب الذي عاصر المسیح بوسائل عدة على عنف روما.

 كان الملك هیرودوس (اكان هیرودوس الملك عند والدة المسیح أم هیرودوس
 أنتیباس عند موت المسیح)، والصدوقیون الذي كان مسؤولون عن كهنوت المعبد

 وجباة الضرائب معتادین جمیًعا على النظام الروماني. كانوا یقومون باألعمال  التي
 تأمرهم بها روما  ویستفیدون إذ إنهم جزء من النظام المسیطر. من جهة أخرى،

 واجه الغیورون العنف عن طریق شن هجمات على مصالح روما في المنطقة. وأدت
 جهودهم في نهایة األمر إلى تمّرد كبیر في العام 66  ب.م.  قمعته روما عام 70



 ب.م. انسحب بعض الناس من النزاعات األهلیة بمن فیهم "االسینیون"  الذین أسسوا
  "جماعة قمران" في صحراء الیهودیة وكتبوا مخطوطات البحر المیت المشهورة.
 شارك فریسیون عدة في أیام المسیح في الترجمة الدینیة لإلنسحاب. كانوا یتمتعون

 بدرجة عالیة من التقوى الدینیة غیر أن تقواهم لم ترتبط بالمعاناة حولهم (راجع المثل
 عن اصطدامات المسیح معهم في لوقا 6 ،6 – 11 ؛ 13، 10 – 17).

 
   ان قول المسیح "أن یحب احدهم عدوه" لیس موجهًا لعالٍم مثالٍي من الصعب

 الوصول إلیه بل لعالٍم قاٍس وعنیٍف للغایة. إن الشكل الذي یتخذه حب األعداء مرسوم
 في بعض األمثلة التي قدمها المسیح.

 
 

  سیر الدراسة واألسئلة:
     إن كان الصف یضّم تالمذة یدرسون الكتاب المقدس بجدیة ومهتّمین بتفاصیل

 النص الكتابي، إعرض علیهم الترجمات الثالثة التي اقترحت لكلمة "شّر"
  في متى 5، 39. (راجع نقاط األهمیة أدناه). ناقش السؤال التالي: "ما هي المعاني
  األساسیة المختلفة ألعمالنا إن ُترجمت تلك اآلیة ب" ال تقاوموا الشّر (أو الشریر) أو

  " ال تقاوم عبر وسائل شریرة" ؟
 

 قّسم الصف إلى ثالثة مجموعات. أعط كّل فریق إحدى مجموعات التعلیمات عن آیة
 في هذا المقطع (راجع الصفحات اآلتیة) . سیدرس كل فریق السیاق الثقافي لكل

 مقطع. على المجموعات أن تتوصل إلى وسیلة لشرح التعالیم والتعلیق على ما فهموه
 من المقطع. على المجموعة أن توّفر مثًال عصرًیا یعكس موضوع تعالیم المسیح في
 تلك اآلیة إن كان ذلك ممكًنا. أعط كل مجموعة نسخة عن اللمحة التاریخیة والثقافیة

 واألسئلة الواردة في نهایة هذه الدورة. أعط الطالب 20 دقیقة لكي یعملوا واسمح لهم
  بالمزید من الوقت إن احتاجوا إلیه بغیة العمل أكثر على مسرحیتهم القصیرة.

 
دا، فلتقم كّل مجموعة بعرضها بالتسلسل. بعد العروض، حین یجتمع الطالب مجد 
 إعمل مع جمیع الطالب بغیة وضع قائمة بالوسائل التي علینا اتباعها  لكي "نحّب

  أعداءنا"  واعتمد على األمثلة التي تقّدمت خالل عروض المجموعات.
 

 نقاط األهمیة:
 

 إن علماء اإلنجیل الذین ترجموا العهد الجدید من اللغة الیونانیة األصلیة عرضوا
 ثالثة ترجمات محتملة لكلمة "الشّر"  أو "بونیرو"  في متى 5: 39.  من الممكن أن

 تكون قواعد اللغة الیونانیة قد اعتمدت إحدى تلك الترجمات لذا یجب اتخاذ القرار
  عبر النظر إلى السیاق والمعنى الذیان قیلت فیهما.

 
 یكمن  الخیار األول   في ترجمة "بونیرو" ب "الشر" أو "الشریر" فُتقرأ اآلیة "ال
 تقاوم الشر" أو "ال  تقاوم الشریر" . تعتمد ترجمات عّدة هذا الخیار بالنظر إلى



 "بونیرو" في حالة النصب في القواعد الیونانیة.  غیر أن یعقوب  4: 7 یقول ،" قاوم
 الشریر" وبما أن یعقوب  تأثر كثیًرا بعظة یسوع في الجبل ،ال یبدو هذا الخیار

 متناغًما مع ما یقوله. وبالتالي، یقول یوحنا في رسالته األولى (3، 8)، "ُأظهر إبن اهللا
 لكي  ینقض اعمال إبلیس" . إن عدم مقاومة الشیطان هو سلبي أكثر بكثیر من طلب

  یعقوب الجلي  من المسیحیین أو  هدف مجيء المسیح كما وصفه یوحنا.
 

 أما  الخیار الثاني  فیكمن في ترجمة  الكلمة الیونانیة "بونیرو" ب " في نطاق الشر" أو
 " في عالم الشّر" ، بالنسبة إلى المعنى في حالة ظرف المكان في القواعد . فُتقرأ
 الترجمة، "ال تقاوم في نطاق الشّر". إن تلك الترجمة ثقیلة للغایة وبالتالي بعیدة

  اإلحتمال كما أن تحمل  مشاكل الخیار األول نفسها .
 

 یكمن الخیار الثالث في الحالة "الوسیلیة" للقواعد الیونانیة المتعّلقة بالوسائل التي
 بواسطتها تجري األحداث . قد تترجم "بونیرو" ب "الوسائل الشریرة" فُیقرأ المقطع :

 " ال تقاوم بوسائل شریرة" . تحمل هذه الترجمة معنى یسهل فهمه بسرعة ویتناغم
 أیًضا مع ما قاله بولس في رسالته إلى أهل  رومیة 12 ، 21 : "ال یغلبّنك الشر بل

  أغلب الشر بالخیر".
 عبرة الدرس: ینبغي مقاومة الشر وحتى التغّلب علیه ولكن لیس بالوسائل الشریرة

 بل بالوسائل الخّیرة فقط.
 

 * یتوّجه یسوع إلى الناس الذین تّم تصّورهم أو تصّوروا أنفسهم ضعفاء. المستمعون
 إلیه هم الناس الذین ُأهینوا ألنهم ینتمون إلى طبقة وضیعة، والناس الذین تّمت

 مقاضاتهم وأخذت أثوابهم ألنهم فقراء،والناس الذین ُأجبروا على حمل أمتعة الجیش
 المحتّل. یخبرهم یسوع بان لدیهم قرارات علیهم اتخاذها. یتمتعون بالسلطة حتى

 یتحّركوا.  عبرة الدرس: نتمتع جمیعنا بالسلطة حتى نتحّرك على نحو خّالق حتى
   في حاالت  القمع القاسي.

 
 * استخدم "غلین ستاسن" جملة "مبادرات تحویلیة"  من أجل وصف الخیار الذي
 ُیتخّذ حیال العنف الذي عّلمه المسیح في عظة الجبل. تحّدى المسیح المستمعین إلیه

 كي یاخذوا المبادرة حتى في حاالت یبدون فیها ضعفاء. على اتباع المسیح أن یقوموا
 باعمال متبعین وسائل جدیدة تفوق توقعات القوى المسیطرة (یتحدث والتر وینك عن
 ذلك ك "طریق یسوع الثالثة" بعكس " القتال" أو الفرار" ). على مبادراتهم أن تكون

 أیًضا تحویلیة . عوًضا عن اإلستمرار فى دوامة العنف، ینبغي على تلك األعمال
  الخالقة أن تثبت إنسانیة كال الطرفین أي الطرف الذي یعاني والطرف المضطِهد.

 لقد تّم الكشف عن الشر ومقاومته ولكن بطریقة تشّرع الباب أمام التوبة والمصالحة
 والعدل. لقد ُحّولت العالقات ألن الحب موجود في لّب مبادرات التحویل وكّل
  األعمال التي عّلم بها المسیح غّیرت بطریقة  خالقة ومفاجئة عن هذا الحّب.

 عبرة الدرس: بوسع األعمال التي نقوم بها خالل حاالت القمع أن تؤدي إلى تغییر
   إیجابي في العالقات حتى في تلك التي تبدو بال أمل على نحو اإلطالق.

 



 
 المجموعة األولى:تعلیمات:  "من لطمك على خدك األیمن فحّول له اآلخر أیًضا" .

 
 لمحة تاریخیة ثقافیة:   من خالل تحدید اللطمة على الخّد، یشیر یسوع إلى صفعة

 مسّددة بقفا الید كما لو كانت الطریقة الوحیدة التي یستطیع أحدهم من خاللها ان
 یضرب الخّد األیمن بالید الیمنى. كان توجیه صفعة ألحد ما بقفا الید أمًرا یقوم به فرد

 إجتماعي رفیع الشأن لفرد إجتماعي آخر أقل شأًنا. في عهد المسیح، كان الروماني
 یصفع الیهودي والسّید یضرب الخادم والرجل یصفع اإلمرأة. وفي الكتابات القانونیة
 الیهودیة المعاصرة، ثمة غرامة صغیرة كانت ُتدفع مقابل صفع نّد بقبضة الید. ما من
 غرامة ُتدفع حین ُیصفع فرًدا إجتماعًیا قلیل الشأن ألن هذا األمر هو من حقوق الفرد

ا له في المجتمع بقفا الید ، یجوز الرفیع الشأن اجتماعیًا.  ولكن إن صفع احدهم ند 
 للشخص  الُمعتدى علیه أن یقیم دعوى على الفاعل بسبب أعطال قاسیة بسبب اإلهانة

   التي ألحقها بمركزه اإلجتماعي.
 

 أسئلة الدراسة:  من ُیحتمل أن یكون الشخص الذي ُصفع؟ ما الرسالة المحتملة
 الموّجهة من خالل الصفع؟ هل یتّخذ الشخص الذي یدیر خّده اآلخر مركًزا إجتماعًیا

 قلیل الشان (إحرص على أن یمثل أفراد المجموعة األعمال بحذر حتى یتمكن الجمیع
 من رؤیة ما حدث)؟ ما األمر الذي یطالب به من خالل رفضه بأن ُیخّوف؟ هل من

دا إلى صفعة بقفا الممكن بسهولة ان یتعّرض الشخص الذي ادار خّده اآلخر مجد 
 الید؟ ما نوع الهجوم الجسدي الذي ُیحتمل ان یجري؟ ما هو اإلفتراض الضمني

 المحتمل الذي ُیكّون عن المركز اإلجتماعي من جّراء هجموم جسدي كهذا؟ هل یحّط
 الشخص الذي أدار الخد اآلخر من قیمة الشخص الذي صفعه؟ ما هي اإلحتماالت

  الجدیدة التي ُتقّدم للعالقة بین الشخصین في هذا العمل البسیط؟
 

 التحضیر للعرض:
 حّضروا  دراما أو مسرحیة قصیرة لعرض تعلیم المسیح هذا. كونوا خّالقین .
 بوسعكم أن توّفروا زمان المشهد ومكانه إما من عهد المسیح  أو من محیطكم

 الشخصي.
 وإن باإلمكان، حّددوا بعض األمثلة العصریة أو قصة تعكس المواضیع نفسها التي

  عّلمها المسیح كأمر قام به أعضاء المجموعة أو شاهدوه أو سمعوا عنه.
 
 

 المجموعة الثانیة: تعلیمات:  "من أراد  أن یخاصمك ویاخذ ثوبك فاترك له الرداء
 أیًضا."

 
 لمحة تاریخیة ثقافیة:  إقرأ سفر الخروج (22 ، 25 – 27 ) وسفر التثنیة (24 ، 10

 -13 ) . كان اإلقتصاد الزراعي أیام المسیح یعتمد على عدد كبیر من أصحاب
 األراضي الذین یملكون الكثیر من المزارعین المستأجرین الفقراء الذین یفلحون لهم

 األرض. كان  المزارعون المستأجرون یعیشون في ظروث حیاتیة مماثلة للعبید.



 تعكس امثال عدة للمسیح هذا النظام اإلقتصادي. لكي یأخذ فرد ما قرًضا من أجل
 شراء البذور لزرع الحصاد المقبل مثًال ، علیه إعطاء ثوب له كضمانة على أن یرّد
 القرض مع ان الرجل الفقیر ال یملك باإلضافة إلى ذلك الثوب سوى القلیل. كان نظام

 الدین هذا قاسًیا للغایة لدرجة انه عندما ثار الغیوریون في العام 66  ب.م.  وبعد
 اإلستیالء على أورشلیم، األمر األول الذي قاموا به كان حرق سجالت الدیون

 الموجودة في الهیكل. كانت الدیون ُتسّجل بدقة  في إطار قانوني كطریقة للمحافظة
  على السیطرة الصارمة.

 
،الشخص الغني ام الفقیر؟ لماذا یحصل  أسئلة الدراسة:   من الذي ُیحاكم ویؤخذ ثوبه  

 ذلك؟ ما الذي طلبه المسیح منا فعله في هذه الحالة؟ ما الذي سیتبقى للرجل الذي
 سیعطي ثیابه؟ ما الذي یشیر إلیه هذا العمل في ما یتعّلق بالواقع اإلقتصادي الضمني؟
 من یحمل عار العرّي في الثقافة الیهودیة ، الشخص العاري أو الذي یرى العري أو
 الذي سّبب العري؟ (راجع سفر التكوین 9، 18 – 27، أیوب 22، 6 ، وحبقوق 2،

 15 ) لإلطالع على األمثلة حیث ُیذكر اللوم والعار األخالقیین  في ما یتعلق
 بالعري). ما الرسالة األخالقیة التي یوجهها هذا العار من العري؟ ما الخیار الذي

  یواجهه الشخص الذي یخاصم ویؤخذ ثوبه؟
 

 التحضیر للعرض:
   حّضروا  دراما أو مسرحیة قصیرة لعرض تعلیم المسیح هذا. كونوا خالقین .

 بوسعكم أن توّفروا زمان المشهد ومكانه إما من عهد المسیح  أو من محیطكم
 الشخصي.

 وإن باإلمكان، حّددوا بعض األمثلة العصریة أو قصة تعكس المواضیع نفسها التي
  عّلمها المسیح كأمر قام به أعضاء المجموعة أو شاهدوها أو سمعوا عنه.

 
 

  المجموعة الثالثة: تعلیمات:  "من سّخرك میًال واحًدا فاذهب معه اثنین."
 

 لمحة تاریخیة ثقافیة:  كانت قوات اإلحتالل الرومانیة ُترغم المدنیین على حمل
 صررها او امتعتها على طول مسافة "میلیون" روماني واحد (وهي مسافة تساوي

 1000 خطوة تقریًبا ،فمن هنا اتت الكلمة اإلنكلیزیة "میل") . العمل االرغامي
 مورس تحت سیطرة السلطة العسكریة الرومانیة ولكن الحّد من هذا العمل شّدد أیًضا
 على أهمیة القانون الروماني. كان الهدف  من هذا القانون الخاص، الذي وضع حًدا

 للحمل القسري الذي یقوم به المدنیون، هو خفیف العدائیة في صفوف الشعب المحتّل
  غیر أن الیهود رأوا في ذلك شكًال آخر من األشكال البغیضة للقمع الروماني.

 
 أسئلة:  من ُیجَبر على المشي میًال واحًدا ؟ بم یشعر الجندي حین ُیكِره أحًدا على حمل

 األمتعة؟ بم یشعر الشخص الذي یحمل األمتعة؟  ما هي طبیعة تلك العالقة؟ كیف
 تتغّیر العالقة حین یبدأ الذي یحمل االمتعة المشي في المیل الثاني؟ إن حّد القانون من
 حمل االمتعة على مسافة میل واحد، ما المعضلة التي یواجهها الجندي الروماني؟ بم



 قد یشعر؟ من یسیطر على الوضع؟ ما نوع العالقة التي ُیطالب بها من خالل  هذا
  العمل؟

 
 التحضیر للعرض:

   حّضروا  دراما أو مسرحیة قصیرة لعرض تعلیم المسیح هذا. كونوا خالقین.
 بوسعكم أن توّفروا زمان المشهد ومكانه إما من عهد المسیح  أو من محیطكم

 الشخصي.
 وإن باإلمكان، حّددوا بعض األمثلة العصریة أو قصة تعكس المواضیع نفسها التي

  عّلمها المسیح كأمر قام به أعضاء المجموعة أو شاهدوها أو سمعوا عنه.
 
 
 
 
 

 الحصة الرابعة عشرة
 

 إطعام العدّو
 

  النّص: الملوك الثاني (6 ، 8 – 23)
 

 الخلفیة التاریخیة:
ما، بعد حكم كّل من داود وسلیمان، إلى مملكتین: كان شعب اسرائیل منقس      

 إسرائیل من الشمال ویهوذا من الجنوب. كان ألیشع أهم نبي في إسرائیل خالل الفترة
 التي تسري فیها أحداث  تلك القصة.  كانت  بالد آرام تقع في شمال إسرائیل وشكلت

  إحدى القوى اإلقلیمیة التي غالًبا ما كانت في النزاع  بین أسرائیل ویهوذا.
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
 قّسم الصف إلى مجموعات صغیرة لقراءة المقطع ومناقشته وإطرح األسئلة التالیة

 المتوافرة إلرشاد دراستهم . أعط المجموعة 30 دقیقة للعمل مًعا. ومن ثم ُأدع
 مجموعة واحدة إلى التحدث عّما تعّلمت . أطلب من المجموعات األخرى عدم إعدة

 سرد القصة بكاملها بل مشاركة بعضهم بعض األفكارالتي اكتسبوها من المقطع .
 حین تنتهي المجموعات كلها، یستطیع القائد ان یتحدث عن  نقاط إضافیة لم یتم

  التطرق إلیها وأن یّزود الطالب بخالصة ختامیة.
 

 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:
 ما كانت طبیعة النزاع؟ ما األعجوبة التي قام بها اهللا في هذا النزاع؟

 بعد إصابة جیوش آرام بالعمى، ما العمل الذي قام به ألیشع والذي حّول الوضع؟
  كیف برز عمل ألیشع من بین مجموعة األعمال المتوقعة في نزاع من هذا القبیل؟



  ما هي األعمال التي كانت من المتّوقع القیام بها ضد جیوش آرام؟
  ما كانت نتیجة عمل ألیشع؟

 
 في التقریر، عّبر من خالل تحضیر مسرحیة  كیف بدا  المشهد حین قاد ألیشع جیًشا

 من العمیان طوال الطریق من دوثان إلى الّسامرة (مسافة تساوي تقریًبا 18 كلم).
 ساعد الصف على الشعور بغرابة نبي غیر مسّلح یقود المئات إن لم یكن اآلالف من
 الجنود الضعفاء في مسافة طویلة كهذه. على األرجح انهم اصطّفوا في خّط طویل،

 یضع كّل واحد منهم یده على كتف الفرد الذي یمشي أمامه حتى أول الخّط حیث یستلم
 ألیشع القیادة. استخدم مخیلتك لجعل المفاجأة مفعمة بالحیویة حین فتح اآلرامیون

 أعینهم ووجدوا أنفسهم غیر مسّلحین  في مدینة العدّو ومحاطین بجیش عدائي وملك
  جاهز لیبیدهم. ال تتكلم عن المشهد  فحسب بل مّثل أحداثه .

 
 (إن أراد األستاذ ان یخّفض عدد الحصص من الممكن جمع الحصة الرابعة عشرة
 والخامسة عشرة في حصة واحدة. قسم الصف إلى مجموعات منفصلة لدرس كل

 مقطع وإخبار الصف كله عن القصة وأضف تعلیقاتك بعد إدالء المجموعات
 بتقاریرها.)

 
 

  نقاط األهمیة:
 

 * لقد ُأحرز اإلنتصارالذي لم ُیسفك فیه دماء ضد الجیش اآلرامي بواسطة أعجوبة
 إلهیة وعمل ألیشع الذي تمّثل بإطعام العدّو. اهللا یعمل والشعب یعمل. یحوي التاریخ

 على مفاجآت ال یتوقعها احد ولكن یتخّذ الناس أیًضا قرارات لتحدید إن ستكون نتائج
 النزاعات إیجابیة أو سلبیة. قارن تلك القصة ب (األمثال 25 ، 21 -22 ؛ ورسالة

  بولس الرسول إلى أهل رومیة 12 ، 19 – 21 ).
 عبرة الدرس: یرّق قلب العدّو من خالل اعمال الرحمة والتعاطف .

 
 *تقول اآلیة 23 ، " ولم تعد أیًضا جیوش آرام تدخل إلى أرض إسرائیل". ومن ثّم

 تدخل اآلیة 24 في القصة التالیة التي تتحّدث عن حرب أخرى بین إسرائیل
 واآلرامیین. من السهل جًدا أن یفوتنا الوقع الكامل لعمل ألیشع الرحوم والكریم ألن
 سرد القصتین تّم الواحدة تلو االخرى . أوقف عمل ألیشع سلسلة من الهجمات التي
 كانت تحصل. توّصل إلى إحالل السالم خالل فترة زمنیة ملحوظة. لم ُتذكر فترات
 السالم سوى في تلك الكلمات القلیلة . ربما ألنها ُتسئم نسبًیا بعض المؤرخین ولكن

 سنوات السالم تلك تعني كثیًرا للناس الذین عاشوا في خاللها كما انهم یقّدرونها
 للغایة.

  عبرة الدرس: ال تنتقل مسرًعا إلى القصة التالیة بل قّدر فترة السالم التي تّم
  التوّصل إلیها.

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحصة الخامسة عشرة
 

 العصیان المقّدس
 
 

  النّص :  سفر الخروج ( 1، 15- 22)
 

 الخلفیة التاریخیة:
 

    استقّر أبناء یعقوب في مصر لتجّنب المجاعة في أرض كنعان في وقت كان فیه
 یوسف ، إبن یعقوب ، المساعد األكثر قّوة للفرعون .  على مّر العقود والسنین ،

 تالشت ذكرى حكم یوسف في مصر حیث ظهرت ساللة ملكیة جدیدة ال تمّت بصلة
 إلى یوسف وإرثه . ففي نهایة األمر ، استعبد فراعنة الساللة المصریة الجدیدة

 العبرانیین كافة . فالخوف من تكاثر شعوب الیهود حّث الفرعون على استخدام تدابیر
 قاسیة ضّدهم .

 
 سیر الدراسة واألسئلة:

 
      قّسم الصف إلى مجموعات صغیرة لقراءة المقطع ومناقشته وإطرح األسئلة

 التالیة المتوافرة إلرشاد دراستهم . أعط المجموعة 30 دقیقة للعمل مًعا. ومن ثم ُأدع



 مجموعة واحدة إلى التحدث عّما تعّلمت . أطلب من المجموعات األخرى عدم إعدة
 سرد القصة بكاملها بل مشاركة بعضهم بعض األفكارالتي اكتسبوها من المقطع. حین

 تنتهي المجموعات كلها، یستطیع القائد ان یتحدث عن  نقاط إضافیة لم یتم التطرق
  إلیها وأن یّزود الطالب بخالصة ختامیة.

 
 أسئلة یستخدمها الطالب في دراستهم:

 كیف كانت حالة بني إسرائیل؟
  ما الذي ُامرت به شفرة وفوعة؟ ما المعضلة التي واجهتاها؟

  ماذا فعلت شفرة وفوعة؟ كیف یرتبط عملهما بأوامر السلطات الحاكمة؟
 كیف استخدمتا اجحاف المصریین كي تدعما عملهما؟ هل جهل األشخاص في

  السلطة  یعتبر وسیلة مفیدة في مبادرات التحویل؟
 

 ما رأیكم بأخالق شفرة وفوعة عندما كذبتا على الفرعون؟ لماذا "أحسن " اهللا إلیهما
 (راجع اآلیة 20 ،21) ؟

 قد یحصل جدال بین الطرفین: الطرف األول  یعتبر أن القابلتین  كانتا تتمّتعتان
 باألخالق حین كذبتا على الفرعون بغیة تفادي حصول إبادة جماعیة والطرف اآلخر

  یعتبر أنه لم یكن ینبغي علیهما أن تكذبا  ألن الكذب عمل الأخالقي بحّد ذاته.
 
 
 

 نقاط األهمیة:
 

 * واجهت شفرة وفوعة وضًعا خطیر من الناحیتین الشخصیة واألخالقیة. إما أن
 تصبحا قاتلتي أطفال شعبهما أو أن تعصیا األوامر الصریحة ألعظم حاكم ُعرف في

 ذلك الزمان. في ما بدا معضلة مستحیلة، وجدتا وسیلة خّالقة لتفادي المشاركة في
  الجریمة أو إلثارة غضب الفرعون. أنقذتا حیاة العدید من األطفال العبرانیین.

 عبرة الدرس: حین ال یعد امامك أي خیار، فّكر ملًیا وانظر إلى الحّل الخّالق  وراء
   إفتراضات المعضلة .

 
 * هل كان الكذب على الفرعون خطأ من الناحیة األخالقیة؟ من جهة، قد ُیحكم على
 القابلتین بانهما كاذبتان. ومن جهة أخرى، إن قول الحقیقة كان قد أدى على األرجح
 إلى موتهما واستبدالهما بامرأتین آخرتین لقتل األطفال الذكور. یقول الكتاب المقدس
 بوضوح أن القابلتین من خالل عملهما هذا "خافتا اهللا"  وقد أنعم علیهما اهللا  بعائلتین

 كإشارة إلى فضل إلهي. إذًا ما هي القیم المؤكدة في هذا المقطع؟
 عبرة الدرس: القیام بالعمل الصائب في وسط الحاالت الظالمة قد یكون أكثر تعقیًدا

  واقل إخالًصا مّما یظّنه عالم أخالق مرتاح البال.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحصة السادسة عشرة
 

 أعمال رمزیة ممسرحة
 

 النّص: لوقا ( 19 ، 28 – 44)؛ اشعیا ( 20، 1 - 6 ) ،ارمیا ( 32، 1- 15)
 

 الخلفیة التاریخیة:
 

  ُعرف األنبیاء بالتبشیر بكلمة اهللا  في وسط  بیئاتهم المعاصرة. في بعض األحیان،
 كانوا یستخدمون أعماًال رمزیة أو درامات شعبیة لتوجیه رسائلهم. كانت أعمالهم

 تتوجه إلى الظروف الشخصیة حاملة رسالة حكم أو أمل أو داعیة الناس إلى طرق
 عیش بدیلة. وكانت تتحدث اعمالهم أحیاًنا عّما ینبغي ان یقوم به الناس واحیاًنا اخرى

  عن اعمال اهللا تجاه الشعب.
 



 بّشر أشعیا في وقت كانت فیه بالد یهوذا مهددة من قبل الدولة العظمى أشور الواقعة
 من جهة الشمال. كانت یهوذا مجَربة على إقامة تحالف یحمیها مع القوة العظمى

 األخرى مصر الواقعة من جهة الجنوب. غالًبا ما كان أشعیا وأنبیاء آخرین یناقشون
 مسألة یهوذا وإسرائیل متسائلین إن على البلدین اإللتجاء إلى اهللا أو إلى مظلة القوة

  العظمى العسكریة لحمایتهم.
 

 كان آرامیا یواجه كارثة وطنیة وشیكة. كان البابلیون یحاصرون أورشلیم وكانت
 المدینة على وشك السقوط في أیدیهم . بدت الحالة میئوس منها كلًیا. كان البابلیون

 یسبون عادًة معظم الشعب الذي تّم القبض علیه كما كان یفعل األشوریون قبلهم. توّقع
 الشعب المحاصر من جراء تلك الممارسات المشتركة إما الموت أو السبي إلى منطقة

  نائیة للعیش فیها.
 

 عاش المسیح في الوقت الذي كان فیه الیهود تحت الحكم الروماني واإلحتالل
 العسكري. حصل عدد كبیر من الثورات المسّلحة ضّد روما تّم قمعها كلها بطریقة

 وحشیة. كانت الثورة األهلیة ضّد الرومان قوّیة وما زاد بالتالي من حّدتها هي
 التوقعات بمجيء مسیح یكمل النبوءات بأن أحد أسالف داود سیجلس على العرش

 ویؤسس عصر سالم وحریة وامان وعدالة. بشر زكریا بملك  یاتي بالسالم إلى
 أورشلیم  راكًبا بوداعة على جحش ابن أتان (راجع زكریا 9، 9 – 10 ). إن

  معارضة المسیح تزایدت وتنّبأ یسوع بموته الذي سیحدث في أورشلیم.
 
 

 سیر الدراسة واألسئلة:
 

  قّسم الصف إلى ثالثة مجموعات مخصًصا إحدى المقاطع التالیة لكل فریق:
 لوقا 19 ، 28 – 44

  أشعیا 20 ، 1 – 6
  أرامیا 32 ،1 – 15

 أطلب من كل مجموعة المناقشة واإلجابة علي األسئلة التالیة  المرتبطة بالمقطع الذي
  بین أیدیهم:

 
  ما سیاق النزاع أو البیئة التي تجري فیها أحداث هذا المقطع؟

  ما العمل الذي قام به النبي او یسوع؟
 ما المعنى الرمزي لهذا العمل؟

  ما هي االجوبة، إن ُوجدت؟ ما األجوبة التي برأیكم كان ینبغي على الناس تقدیمها؟
  

 بعد حلقات المجموعة، على الناطق بإسم كل مجموعة أن یقدم تقریًرا إلى الصف كله.
 بعد تقدیم التقاریر، أطلب من الطالب أن یحّددوا بعض األمور المشتركة التي

 سمعوها من تلك القصص الثالث. ضع قائمة بالمیزات المشتركة على اللوح او على



 ورقة كبیرة. أدُع الطالب إلى سرد أیة قصة عن أمر رأوه أو سمعوا عنه أو قرأوا
  عنه أو شاركوا فیه تتضّمن عمًال رمزًیا شعبًیا توّجه إلى حالة نزاع.

 
 ناقشوا مًعا األمور التالیة:

 
  ما الذي تنجزه األعمال الرمزیة؟

 ما هي المجازفات التي قد ُتواجه في القیام بعمل كهذا؟
  ما الذي یمّد األعمال الرمزیة بالقّوة؟

 
  نقاط األهمیة:

  
 * قد یكون العمل الرمزي أحیاًنا عفویًا كما حین یواجه شخص ما حالة ما على نحو

 خّالق. غیر ان التخطیط والنشاط المستّمر كانا مطلوبین في القصص الثالث تلك.
 رّتب یسوع األمور حتى یحصل على الحمار قبل أن یدخل إلى أورشلیم إلى درجة

 انه استخدم كلمة سر حتى یعرف صاحب الحمار أن التالمذة الذین أتوا ألخذ الحمار
 هم من قبله . كان ینبغي على أرامیا أن یرّتب التفاصیل كلها لشراء األرض باإلضافة

 إلى الوثائق القانونیة . استمّر اشعیا بعمله المتعّلق بالعري امام الشعب لمدة ثالث
 سنوات.

زائًدا.  عبرة الدرس:یعطي التخطیط والمثابرة اعماًال رمزیة ، وتركیًزا قوًیا وانتباًها  
 

 *  مع أن تلك األعمال كلها تشمل أشخاص آخرون ، فقد بدأها واكمل تنفیذها شخص
 واحد.

   عبرة الدرس: بوسع شخص واحد أن یحدث تغییًرا.
 

 * كّل نبّي (باإلضافة إلى تفكیر المسیح في دوره النبوي) یتكّلم شفهًیا أو یكتب كجزء
 من توصیل الرسالة. كانت تلك األمور اعماًال تحمل أشكال مختلفة من التواصل.
  غیر أن العمل بحّد ذاته شّكل الرسالة المفاجئة التي تذّكرها معظم الناس بوضوح.

 عبرة الدرس: تعّبر األعمال بشكل اكبر من الكلمات لذا ابحث عن وسائل للعمل من
 شانها ان تعّبر عن رسالتك بوضوح وقوة. غیر أن إضافة الكلمات المكتوبة أو

  الملفوظة قد یساعد على تفسیر معنى العمل للناس الذین یشهدون علیه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدورة السابعة عشرة
 

 التغّلب على الشّر بالخیر
 

 النّص: رسالة بولس الرسول إلى أهل رومیة 12 ، 9  - 21
 

  لمحة تاریخیة:



 
 تعتبر رسالة بولس إلى أهل رومیة أعظم رسالة الهوتیة لهذا الرسول. یشّكل

 الفصالن 12 و13 مركز فهمه لألخالق المسیحیة.  تحمل التعالیم حول القانون
 والمسیحیة والنعمة اإللهیة والتبرئة اإللهیة والخالص والحیاة الجدیدة في طیاتها معان

 رئیسة عن طریقة عیشنا. لذا یبدأ الفصل الثاني عشر ب "فأطلب إلیكم ...". ینبغي
 على أسلوب الحیاة الذي نّتبعه أن یعكس المسیح  لقاء ما فعله اهللا لنا من خالل

 المسیح. یظهر لنا الفصالن 12 و 13 كیف نعیش باستمرار مع ما فعله اهللا من خالل
  المسیح.

 
 تحتوي اآلیات 9 – 21 الئحة سریعة بالوصایا والنصائح. تشمل مجموعة واسعة من

 المواضیع في كلمات قلیلة. یعیش الموضوع األساسي الحیاة المحّولة الواردة في
 اآلیتین األولى والثانیة. یترّدد صدى هذه اآلیات مع تعالیم المسیح في عظة الجبل ،

 األمر الذي یجب أال یفاجأنا بما ان فصول متى 5 – 7 تحوي على أكبر عدد من
  تعالیم المسیح األخالقیة  في األناجیل.

 
 سیر الدراسة واألسئلة:

 
 قّسم الصف إلى مجموعات صغیرة لقراءة المقطع ومناقشته طارًحا األسئلة التالیة :

 
  ما الذي یفعله بولس في هذا المقطع؟

 برأیكم ، ما هي أنواع النزاعات التي كانت تجري والتي كان یعالجها بولس في
 كلماته؟

  ما األعمال المعینة المتعّلقة بصنع السالم التي كتب عنها بولس؟
  كیف یمكن أن تحّول هذه األعمال حاالت النزاع؟

 
 قد ترغب في تحدي المجموعة المطلعة بشكل كبیر على الكتاب المقدس  بأن تعطي

 قدر المستطاع تعالیم مماثلة لعظة یسوع على الجبل في متى 5 – 7 . ما األمر
  المشابه الذي یقوله بولس في رسالته إلى أهل رومیه 12 ، 9 – 21 لما یقوله یسوع

  في متى 5 – 7؟
 

 أعط الطالب 20 إلى 30 دقیقة للمناقشة ووقًتا أطول للمجموعات التي تعمل على
 المقارنة بعظة الجبل. إجمع المجموعات  وأطلب من فرد من كل مجموعة أن یشارك

  اآلخرین بم توّصلت إلیه مجموعته .
  

 ومن ثم اعط مراجعة مختصرة لكل الدروس التي تّم تلقینها في هذا الصف.
 أكتب مالحظة عن أكثر الخبرات البارزة للصف. ُأدع الصف إلى وضع الئحة ببعض

  األمور التي تعلموها.
 



 اخبرهم بأن أهم جزء من هذا الصف هو : ما فعله الطالب بالمعرفة التي اكتسبوها
 من سیاق نزاعاتهم الشخصیة . أطلب منهم ان یغلقوا أعینهم وأن یفكروا بنزاع

 یواجهونه حالًیا . اطرح علیهم األسئلة التالیة:
 

 من هم األشخاص أو المجموعات المشاركة في النزاع؟
 ما هي مواضیع النزاع  كما تفهمها؟

 ما هي مخاوف الطرف اآلخر في النزاع؟
 كیف یتصّرف الناس تجاه بعضهم البعض؟

 كیف یتواصلون؟
 ما الذي یحدق به الخطر في هذاالنزاع؟

 
 ومن ثم راجع قائمة الدروس التي تعلموها من الصف. أطلب منهم أن یفتحوا أعینهم

 وأن یفّكروا بصمت خالل 5 دقائق على األقل في ثالث اعمال معینة على األقل
 یستطیعون أن یفعلوها في هذا النزاع ومن شانها ان تحّركه  في اتجاه إیحابي. ألّح
 علیهم بان یكونوا دقیقین ومفصلین قدر المستطاع  حتى یتوضح لهم ما یستطیعون

  القیام به تحدیًدا.
 

 فلیجتمع الطالب في مجموعات مؤلفة من ثالثة إلى أربعة أشخاص لمشاركة اآلخرین
 ما تعّلموا القیام به في حاالت النزاع. إن كان أحدهم ال یرغب بمشاركة االخرین أمًرا

 غامًضا وشخصًیا للغایة ، احترم رغباته إًذا . أدعهم إلى مشاركة االخرین بقدر ما
 یشعرون باإلرتیاح . أعط ثالث دقائق لكل فرد . قّسم الوقت على نحو تقریبي اثناء

  المشاركة التي تجري في المجموعة الصغیرة.
 

 ُأدع المجموعات الصغیرة إلى الصالة لمدة 5 دقائق من أجل اآلخرین. أدعهم إلى
 الصالة من أجل النزاعات التي یواجهها كّل واحد منهم ومن أجل اإللتزامات التي

 تعّهد بها كل فرد باتخاذ مبادرات تحویل .
 

 أختم الدورة  بتشكیل دائرة. عبر عن شكرك للطالب لقاء عملهم أثناء الدراسة .
 ومن ثم توّجه إلى الدائرة وابدأ مع الشخص الموجود على یمینك. أطلب من كل فرد
 ان یقول بكلمة أو جملة واحدة أمًرا تعلمه من الصّف إن كان درًسا معیًنا أو فكرة أو

 میزة داخلیة أو إدراك جدید أو أي شيء یریدون قوله في تلك الكلمة. وبصفتك
 األستاذ، یمكنك ان تختم بكلمة اخیرة في الدائرة. ومن ثم أعط الطالب بركة سالم

  سریعة.
 

  نقاط األهمیة:
 

 إن اآلیة 20 مقتبسة من سفر األمثال 25 ، 21 – 22 . إن فعل الخیر حیال األعداء
 لیس  تعلیًما من العهد الجدید فحسب بل تعلیًما تعود جذوره إلى العهد القدیم.  "إن

 تكدیس الجمرات المشتعلة" على راس أحدهم هي جملة تعود جذورها إلى العادات



 القدیمة في الشرق األدنى التي تعتبر أن وضع وعاء من الجمرات الساخنة على رأس
 أحدهم هو إشارة إلى العار والندم والحزن. ویعتبر ارتداء "المسح والقش "  صورة

 مماثلة . إن األعمال التي تتمّثل بإطعام العدو الجائع وبتقدیم الشراب إلى العدو
 العطشان تجلب العار إلیه ما یؤدي إلى حدوث تغییر في قلبه. وبتلك الطریقة ، یتم

  التغلب على الشر بفعل الخیر.
 عبرة الدرس: التغلب على الشر یتم بطریقة واحدة أال وهي إحداث تغییر في داخل

  العدو من خالل أعمال حّب.
 

 * إنها الدورة األخیرة في هذه الدراسة. من المهم ان یطبق الطالب الدروس التي
 تعلموها عن تحویل النزاع على نزاعاتهم في حیاتهم الشخصیة. إن الوقت الذي
 أخذوه في الصف للتفكیر في كیفیة تطبیق الدروس مهم جًدا. قد یكون أیًضا وقًتا

 صعًبا بالنسبة إلى بعض الطالب ألن النزاعات التي یفكرون فیها قد تكون شخصیة
 ومؤلمة للغایة. احترموا رغبة كل شخص ال یوّد  مشاركة اآلخرین نزاعاته ولكن

 شجعوا الجمیع على العمل بجهد حیال التفكیر في نزاعاتهم الشخصیة وعلى تطبیق ما
  تعلموه في الصف علیها.

 عبرة الدرس: من الممكن تطبیق ما یقوله اإلنجیل عن النزاع على النزاعات
 الیومیة التي نواجهها مهما كانت قاسیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
 

 إن المعلومات الواردة في كتیب دراسة الكتاب المقدس هذا تأثرت بالعدید من الناس
  فتّم ضّم مقاالت اآلخرین إلى هذا الكتیب في الحاالت التالیة.



  
 كما ُذكر في المقدمة، اقتبست المعلومات حول طرق تعلم الناس وقدرتهم على التذّكر،

 وأسالیب التعّلم، ومفهوم المجموعة الرئیسیة والمجموعة الثانویة، ومفهوم اإلرتیاح
 وعدم اإلرتیاح، ومناطق الخطر من "التدریب على التغییر" وهي منظمة تدریب

 إجتماعیة ونشاطیة موجودة في فیالدالفیا. إن معظم اإللهامات واألفكار التي
 استخدمتها أثناء وضع تصمیم هذا الكتیب أتت من جراء الخبرات التي اكتسبتها من

  برامج "التدریب على التغییر".
 

 لقد سمعت مفهوم النزاع أوّال من المینونیین ومن مركز المصالحة المینوني. قام  جان
 بول لودوراك بتوسیع "الخطوات السبع للتحویل اإلجتماعي للنزاع" الموجودة في
 "كتّیب الندریب على التأمل" الذي أصدره مركز المصالحة المینوني. إن دراسات

 یعقوب وعیسو هي مقتبسة عن مادة وّضحها أوًال جان بول لودوراك. لقد تعّلمت هذا
 الشكل من "ماریناّتا كانیتو هجورت" حین كّنا ندّرب مساعدي األساتذة في إیطالیا.

 لقد قامت بتعدیل المادة التي تعلمتها من یوحنا بولس.
 

 شّكل كتاب كالرنس جوردان "عظة الجبل" المصدر الرئیسي لفهم القواعد الیونانیة
 في تفسیر كلمة "بونیرو" في متى 5 ، 39 . واتى مصطلح "مبادرات تحویل" من
 "جلین ستاسن" الذي یورده في كتابه "صنع السالم العادل": "مبادرات تحویل من

 أجل العدالة والسالم ." وتأتي معظم المعلومات الواردة في اللمحة التاریخیة في
 الدورة الثالثة عشرة من كتاب والتر وینك " العنف والالعنف في جنوب أفریقیا":

 طریق یسوع الثالثة.
 

 یبحث المدربون ومرشدو دراسة الكتاب المقدس  دائًما عن وسائل لتوسیع وتحسین ما
 یعلمونه للطالب.األستاذ الجید هو أوًال تلمیذ جید. علمني أشخاص عدة على طول

 الطریق. عرفني شخصان على بعض الشخصیات الواردة في دراسة اإلنجیل:
 عّرفني "غوستافو باراجون" على" أبیجایل" وعرّفتني "سیندي ویبر" على

 "رصفة". أغنت قّصتا هاتین المرأتین طریقتي الشخصیة في صنع السالم  وشكلتا
  إیحاءات مثیرة ألشخاص عدة في حلقاتي الدراسیة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الئحة صغیرة لبعض الكتب:
 



 إن ذهبت إلى محّل تجاري لبیع الكتب أو إلى المكتبة العامة في معهد أو جامعة ،
 تجد هناك الكتب التالیة التي تتحدث عن مواضیع السالم.

 
 لدراسة المزید حول اإلنجیل والسالم ، إختر بعض الكتب التالیة:

 
 دانیال ل.بوتري، "صنع السالم المسیحي : من اإلرث إلى األمل"

  (جادسون برس ،1994)
 

 طوني كوبیت، "أغادر مع السالم" :" دراسات إنجیلیة للكنائس حول موضوع
 السالم" (التحالف المعمدان العالمي، 2001)

 
 سلیم ج. منّیر، محّرر، "البحث عن السالم ومالحقته" : " المسیرة، األلم  والغّلة"

 (مصالحة، 1998)
 

 غلین ستاسن ، " صنع السالم العادل"  : "مبادرات تحویل من أجل العدالة والسالم"
 (واستمینستر/ جون كنوكس برس ،1992)

 
 والتر وینك، "تسمیة القوى" : "لغة السیطرة  في العهد الجدید"

 (فورترس برس، 1984)
 

 والتر وینك،" كشف القناع عن القوى" :" القوى غیر المرئیة التي تحدد وجود
 اإلنسان " (فورترس برس، 1986)

  
 والتر وینك، "إشراك القوى" : " البصیرة والمقاومة في عالم السیطرة" (فورترس

 برس، 1992)
 

 والتر وینك، "العنف والالعنف في جنوب أفریقیا" : طریق المسیح الثالثة"
 (منشورات نیو سوسایتي، 1987)

 
 توّفر هذه الكتب قصًصا من جمیع أنحاء العالم حول الناس الذین یصنعون السالم.

 تتحّدث معظم هذه القصص عن المسیحیین. توّفر هذه الكتب أیًضا أدوات عملیة
 ومفیدة للغایة وإطارات عمل نظریة لإلشراك في صنع السالم:

 
  بوم،غریغوري وویلز، هارولد ،محررین ، "مصالحة الشعوب: تحدي الكنائس"

  (أوربیس بوكس،1997)
 

 المركز الوروبي لتفادي النزاع ، محررین، "الناس یبنون السالم" :35 قصة إیحائیة
  من جمیع أنحاء العالم (المركز األوروبي لتجنب النزاع ، 1999)

 



 آد غراسیا ،محرر، "أصوات الحجاج" :مواطنین كصانعي السالم" (جامعة مانیلال
  برس ،1994)

 
 هیر، روبرت وهیر، جودي زیمارمان ،محررین، "تحویل العنف، الربط بین صنع

 السالم المحلي والعالمي" (هیرالد برس، 1998)
 

 ماكمانوس، فیلیب وشالباخ ، جیرالد، " اإلستمرار القاسي : األعمال غیر العتیفة في
  أمیركا الالتینیة" (منشورات نیو سوسایتي)

 
 شروك شانك ، كارولین و السلر، لورانس ، محررین، "صنع السالم في النزاع :

 مهارات عملیة لتحویل النزاع" (هیرالد برس، 1999)
 
 
  
 
  
 
  
 
 


