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ة المخرج إلى المدرس   ن  يرسال

 والمدرساتالمدرسون أعزائي 

التعمق أكثر في موضوع في  الرغبة سيمنحكم وأنه -أو سينال إعجابكم  –قد نال إعجابكم  "جميعا  نحن" الفيلم يكون أن نتمنى

كل واحد مكانته لحيث ، والكل رابحا عوض أن يخسر الجميعحيث أكثر  نسجامبااألمور تسير فيه "   :شمولية، عالم حيثعالم أكثر 

 كما يقول الكاتب اللبناني أمين معلوف وكرامته" 

التعريف  كان وبالخصوص، مهما كان عمرنا وجنسنا وبلدنا، مهما "اآلخر" مع عالقتنا عن للتساؤل يدفعنا أن الفيلم هذا شأن من

 .بيداغوجية وسيلةنفسه ك يطرح الفيلملهذا ف "اآلخر".نصف به  الذي

العديد لقاء من  الجامع العالميمكننا  .معرفة اآلخر" في هذا القرن منليس هناك أي هدف أسمى "  معلوف أمين أخرى مرة يؤكد كما

وكأنه  بهفي غالب األحيان نحسوفرص. لكن ديد من العلى العثري ومفتوح  هو  ،وفي هذا السياق، من الناس من أصول مختلفة

 تهديد لنا." اآلخر" بأن فقد فيه هويتنا ونشعر نلالنهيار حيث آيل عالم فوضي 

   .تنوعا وأكثر شمولية أكثر عالم في" معا"العيش  بتحديات الشابة جيالاأل تشعر أن والضروري المهم فمن

هذا الملف البيداغوجي. إن الوسائل المقترحة تمكن عبر تحقيقه مساندتكم في  نريد الذي الهدف هو "اآلخر" مع العالقة فك شفرة

التواصل له من خالل وسائل اإلعالم وشبكات  الطائفي والسياسي المعرضينالتالميذ كذلك من تنمية حسه النقدي اتجاه الخطاب 

  االجتماعي. 

 

 فيو الهوية فيو اإلنسانية الكرامة في الحق كلماتل المفاهيم المفتاحية تخبئ ماذا"؟ اآلخر" و" نااأل" كلمتي تعريف يمكن كيف

 العمل إلى والوصول معا العيش تجاوز مرحلة أجل منأوال  إليها التطرق يجب التيهي األسئلة األولى ؟ العنصرية، التحيز، االنتماء

 .معا

إغفال ما يواجه وانسجاما، دون وتنوعا في إبراز عالم أكثر تفتحا ال محالة يساهم سبطريقة سليمة مكونا  أن جيالواثقون  نحن

   .العالم من تحديات

نية التي أعين آبائهم وكل قادة العالم على الثروة اإلنسا سيفتحونمن وهم سفراء الغد، يكونوا أن  الشباببإمكان ف، الفيلم يظهره كما

     الشاملة.مجتمعات لل

 التزامكم. على نشكركم ونحن ،وأساسيا مهما يعتبرتالمذتكم  مع به تقومون الذي والتدبير التحليلعمل  فإن، ونمدرس بصفتكم

  فائق عبارات التقدير واالحترام مع

Pierre Pirard 

 بيرارد بيير

تحضير  وملفات أخرى يمكنها مساعدتكم في مصادر   – قصص الفيلم، روابط نحو مواقع على زيادة، الموقع في:تجدون  مالحظة

 دروسكم
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  لمن يوجه هذا الملف البيداغوجي؟

عملية  تمارين و وثائقي فيلم بين تجمع تربوية بأنشطة القيام فيالراغبين  والمدرسات المدرسين لكل موجه البيداغوجي الملف هذا

 .العالقات بين الثقافات والعيش معا وفهم اآلخر تتناول مذكورة مواضيع حول بالقسم

لمواد الفلسفة والمواطنة والتاريخ سلك التعليم الثانوي  في للمدرسين موجهة" جميعا نحن" فيلم وموارد أنشطة فإن، خاصة بصفة

 .واللغة والدين والتربية البدنية 

 :للتعمق مستويين األنشطة تقترح

 والثالثة( والثانية األولى السنةسنة 15 إلى 12 من) الثانوي التعليم من األول النصف -

 والسادسة( والخامسة الرابعة السنةسنة  18 إلى 15 من) الثانوي التعليم من الثاني النصف -

  بروكسيل-والونيا فيديراليةل الدراسي البرنامج مع تتماشى الملف لهذا البيداغوجي األهداف

  البيداغوجي الملف ومحتوى منهجية

أنشطة حول موضوع العالقات بين  التعليم الثانوي لمؤسسات ويقترح ،بيرارد بير إخراج من"  جميعا نحن" فيلم الملف يرافق

ي سياقات صعبة في تجرؤوا، فيهدف إلى حكاية قصص مدهشة لمواطنين من ديانات مختلفة المتفائل الثقافات. هذا الفيلم الوثائقي 

رغم التوترات في يومياتنا، عيش معا ال جلأل وعملواإعادة إحياء معنى العائلة والتربية والمواطنة والثقافة على الكثير من األحيان، 

  .والمعارضات

 .الحرةأو  الرسمية التعليمية المؤسسات لكل والملف الفيلميتوجه 

أن تكون  هالكن يمكن ثقافية هويةهي . الثقافية الهوية في ةمهمال صراعنأحد ال الدين يمثل، الفيلم لها تعرض التي الدول اتسياق في

ش العيبو التحسيس همن الفيلم  الهدف. يذتالمال يعيش حيث بلجيكا في الحال هو كما ،أخرى فلسفيةبمعتقدات  أو ما بدين مرتبطة

 .هوياتنا الثقافيةفي ظل ثراء  معا

  .ملخص الفيلم وتقديم مخرج الفيلم ،تقنيةورقة  يحويالوصف الوثائقي للفيلم  إن

االعتراف باآلخر ، الشمول، التسامح، السالم معا العملأفضل،  بطريقة معا العيشمعا،  العيش حول البيداغوجية الموارد تتحدث

 والتضامن 

 الكاتب حوارات مع وكذلك (المتحدة والواليات السنغال، البوسنة، إندونيسا ،لبنان) الفيلمهذا  في مصور بلد كلل وثيقة تجدونس

 المشروع هذا حول شويري بنوا االجتماع المختص في علمكذلك و معلوف أمين

 والمبادئ األساسية الكلمات كل تضم قائمة مصطلحات األخير وفي .كتابه منمقتطفات و، معلوف أمين طرف من الهوية لمبدإ تحليل

 .بالمدرسين والتالميذ الخاصة

  معا العملو أفضل بطريقة معا العيش، معا العيش :موضوعين حول تتمحور البيداغوجي األنشطة .1
 متناهيةالوال المتعددة الهويات .2

 امختصر يوفر هذا القسم أيضالمحتوى. ل بالنسبة الشأن هو كما مفصل هو – األعمار من مستويين مع - األنشطة مجموع من الهدف

 والتالميذ.ألنشطة )مع تقسيم زمني( ووثائق خاصة للمدرسين ل

 .سةدرمال خارج منآخرين  فاعلين مع أو أخرى مدارس مع والتعاون األنشطة من العديد يقترح"  بعيدا للذهاب"قسم 

ذا  ؟البيداغوجي الملف هذا تطوير تم لما
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 األهداف العامة

 سينيمائي لمقترحات مذكرة عمل تحليل ،النقدي الحس تنمية  

 السياسية واالجتماعية في مختلف الدول  الوضعيةحول  كسب معلومات 

 يفهمون كيفية بناء المفاهيم  التالميذوجعل   المسبقة األحكام، مكافحة الثقافاتبين  العالقات موضوع  حول النقاش إدراج

 .المسبقة من أجل تفكيكها بشكل أفضل

 (لدى 1العمل معا والهويات المتنوعة )و أفضل بطريقة معا العيشو معا العيش مبادئكيفية تصور وفهم و تطبيق  استيعاب

     .في السياق الذي يظهره الفيلم (4وداخل مجتمعاتنا ) (3لتالميذ)( وا2ن )المدرسي

 وأعمال بأفكارسنة(  18 و 15 بينما وسنة 15و   12 بين لما بالنسبة تختلف ةأنشط)  سنة 18و 12 بين الشباب سيتحس 

نظرة مستقبلية  أساس هجعلهذا التفكير و في االنخراط عل التالميذ حملوالتسامح.  والسالم، معا العيش لصالح المواطنين

 .لحياتهم

 المواطنة وأنشطة الديموقراطية

والون ـ بروكسيل و في مواضيع الديموقراطية  فيديرالية طرف من محددة أهداف في يندمج فإنه، التربوي بعده على زيادة الفيلم هذا

 وأنشطة المواطنة مثل :

 ملف  أنظر)  والعائلية والثقافية االجتماعية الصعوبات ذوي التالميذ درسمت وتعزيز الدراسية المساواة عدم ضد المكافحة

 ( FWB 2المشاريع )من أجل  نداء

  (أنظر نفس المرجع السابق) العالميةنة طوللموا المستدامةوالتنمية  للمحيط ةأنشطة التربيتنفيذ  

  جديدة عالميةنحو 

بالمقابل مجتمع والمتصاعد لل تفككالتجزؤ والاهتم ب الفيلم مخرج إنوتحليله له، ف رؤيته للمجتمع وكذا كمدرس تجربته خالل من

 الذي يحيط بنا؟لم انظرة الساكنة البلجيكية بمجتمعنا وببقية الع نرؤية إيجابية للعالقات اإلنسانية كجواب لهذا التجزؤ. فما هي إذل

 اإلعالم وسائل بسبب. المقترحة ةالبيداغوجي الوسائل تعتمدها نتيجةباستخالص  2017 لسنة "أزرق، أصفر، أسود" الدراسةتقوم 

 لهمالبلجيكيين  من% 80 ،الحذر يثيران رقمين :العالم ومع اآلخر مع عالقاتنا على يسيطر الخوف، بات الحماسة عن تبحث التي

 .المسلمين وغير المسلمين بين األهلية الحرب يخافون% 50 أكثر منو المسلمين حول سلبي رأي

المخاوف تؤدي ولربما يجب إقصاؤه. إذن "  تهديدا، ااآلخر مخالف ريعتبحيث بة يوسط المجتمع البلجيكي يوجد " عالقة مع الغير

  3العالقات االجتماعية" في عرقية الإلى و واالنزواء االنغالقإلى 

جديدة  عالميةنظرة "  معا العيشأبدا  نايمكن ال وأنه، بالفطرة مختلفون أننا"  فكرة مع يتوافقونال  البيداغوجي والملف الفيلم

فيلم  كل من السياق الجديد للعولمة وللتجزؤ االجتماعي هو موضوع نسجام معفاال ،حول العالقة مع الغير مع تفكير لالختالفات

  ."نحن جميعا" والملف البيداغوجي

 

حتى في إيجاد الحلول متوفرة  ألملسبل ا نالحظ أنف مذهلة،اآلخر وعلى العالم عبر خطابات  على لتفتحمن ا انماذج الفيلم يعرض

االنفتاح على اآلخر ليس أمرا سهال بدون عوائق  أن معلوف أمين يشرحفي حواره،   .التي يبدوا فيها المخرج عويصااألماكن  في

إليها. ال  أنتميالثقافية التي  العوالمبين تأثرت أحالمي اليوم. يتصاعد جدار في البحر األبيض المتوسط . كما يقول " لكننه ممكن

بين الغرب واإلسالم ، بين  واألفارقة،بين األوروبيين  -جدار الكراهية هذا  - هذا الجدار لالنتقال من جانب إلى آخرتجاوز أنوي 

   ". تيا، وسبب كتاب غاية في حياتيكان هذا دائًما  ،أطمح لتقويضه والمساعدة في هدمهبل اليهود والعرب ، 

   والمدرسات للمدرسين والحلول االحتياجات
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دت هي جواب لبعض االحتياجات والفراغات التي  الوسيلة هذه  التدريس في سلكُحد ِّ

 التي تتضمن فيلما وموارد واقتراحات ألنشطة و ،الملفات البيداغوجية الكاملة والجاهزة لالستعمال من قليل عدد يوجد

 الهويات المتنوعة  وحول العيش معا 

  داخلابتكارية  أنشطة تنظيم في يرغبون عندماالكافيين والميزانية  الوقت والمدرسات المدرسين من العديدليس لدى 

 .هيمتلكون الذي للوقت ةموافقوهجهم المنلمتطلباتهم و مناسبة بيداغوجية لوسائل بحاجة فهم، الدراسية أقسامهم

  •تجزئة أزرقفي الدراسة "أسود، أصفر،  الواردةون، في فصولهم الدراسية، تحديًا من خالل االتجاهات درسيواجه الم :"

 .لمواطنيناالطابع المتعدد لهوياتنا وما يقربنا التحسيس حول قليل من مع ، وانزواء األفرادالمجتمع، 

 :  الجواب أجل من حلوال يقترح إنه

 مةمدهشة  تجارب حياةوالذي يظهر ‘ نحن جميعا’عميم نشر الوثائقي ت  للتفكر.   والتي تدعو حقيقة وملهِّ

 سهلة التنظيمعمليةوالقيام بأنشطة دروسه إثراء يستعملها من أجل  أن للمدرس يمكن بيداغوجية موارد ،.  

 والصعوبة الوقت حيث من المقترحة األنشطة مرونة.  

 هنا المقترحة البيداغوجية الوسائل:  المستقبل مواطني تكوين هو بروكسيلـ  والونب الفيديرالية في الرسمي التكوين أهداف أحد

 لهدف.اا هذتحقيق  على تساعد أن شأنها من
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  2اإلطار البيداغوجي 

 

  الكفاءات   البرنامج في  المستوى  الدرس

  فلسفي تساؤل إنشاء آلخرعلى ا فتحتالو النفس معرفة، ةوناقد مستقلة فكرة تكوين الجميع

 الفلسفة
  والمواطنة

 لآلخر فتحتالو النفس معرفة 2لوالمستوى األ
 لتعددية الثقافية والعقائدية اعلى  التفتح - 6

  االجتماعية والفضاء الديموقراطيفي الحياة االنخراط 
  الديمقراطي المسار في المشاركة - 9

  والسياسية االجتماعية الحياة في المشاركة - 10

 تعددية القيم على  التعرف 6-1

 دور تعدد القوانينعلى  التعرف 6-2

 والمعتقدات الثقافات تنوععلى  التعرف 6-3
 لنقاشل االستعداد 1-9

  يجماعال النقاش 2-9

  الجماعي القرار 3-9
   والثقافيوالبيئي في الميدان السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعالمية  المحلية خالتاالتد لكلاالعتبار  بعين األخذ 1-10
   التعاون 2-10
 والجماعية الفرديةالمسؤوليات تحمل  3-10
  عالم أفضلأو  / أفضل مجتمع تخيل 4-10

 2المستوى الثاني

 
 التمييز ،المسبقة األحكامالنمطية،  الصور 3.1.2

 
 

 العالقات االجتماعية والسياسية مع البيئة 6.1.2

 ناالنمطية واألحكام المسبقة التي توجه أنماط حياتنا وخيارات الصور حول التساؤل   

  زالتمييقضية مرتبط بتبرير موقف أخالقي 
 

 عالقة البشر ببيئتهم الطبيعية والثقافية وتبسيط تحديد وشرح 

 الحرية والمسؤولية 4.1.3 2لثالمستوى الثا
 

  المسؤولية والحرية كشروط إلمكانية االلتزام الفردي والجماعي مفهومي إشكاليةطرح 
 

Tableau 1. Cadre pédagogique –philosophie et citoyenneté - enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles 

 بروكسل - اتحاد والونيالتعليم ب –الفلسفة والمواطنة  –إطار تربوي  - 1الجدول 
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  الكفاءات   البرنامج في  المستوى  الدرس

 الفرنسية
 

 الكتابة  11ولالمستوى األ
 
 
 
 
 

  واالستماع التكلم

  التواصلوضعية  حسب التلميذ كتابة توجيه

  المشروع، سياق النشاط، الدعم المادي، الخ: معايير مثلللمع األخذ بعين االعتبار... 
  طوير المحتوىت

 من خالل التعبير عن الرأي الشخصي... ةو بصريأصوتية ، مكتوبةمستندات  التفاعل مع ... 
 هجامسنضمان تنظيم النص وا

  جامسنعوامل اال، باستخدام السياقمحكمة من خالل إنشاء فقرات... 
 التواصلفقا لحالة سمعه وو هخطابتوجيه 

 النشاط يفرضها التي والقيود حاورون،تالم اتبعها التي النية االعتبار بعين األخذ...  

  النشطمن خالل ممارسة االستماع 
 معاني ال تطوير 

 عليها الرد أو الرسالة تقديم 

  مشروعلل تستجيب التيمعلومات ال انتقاء 

 الثانيالمستوى 
  12الثالثو

 

 الكتابة 
 
 
 
 
 

 واالستماع التكلم

  التواصل وفقا لحالة ة تابالكتوجيه 

 االعتبار العوامل التي  بعينمع األخذ  والتنازل،ع واإلقنا والحذر االحترام عبارات استراتيجيات مع لغوي مستوى وتنفيذ اختيار
 الكتابةتحدد 

 عليه المبَرهنالنص : من النصوص ومختلفة متعددةإنتاج أنواع  
 مع الصورةو مع الكالم: األخرى لمع الوسائ الكتابةإقران  

 
 التواصلفقا لحالة سمعه وو هخطابتوجيه 

 االعتبار العوامل التي  بعينمع األخذ  والتنازل،ع واإلقنا والحذر االحترام عبارات استراتيجيات مع لغوي مستوى وتنفيذ اختيار
 الكتابةتحدد 

 .العرض، ..في النقاش، في  التواصل: حاالت مختلف في المشاركة
 معاني ال تطوير

 أو االستماع/تجيب لمشروع الكالم وتس التي المعلومات حدد.  

  اإلنسان والعالم حولاالستفادة من المعرفة األدبية والفنية والعامة. 

 بروكسل - اتحاد والونيالتعليم ب – الفرنسية –إطار تربوي  - 2الجدول 
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ل   تقنيةال بطاقةا

  

 

  جميعانحن 

  فيلم لبيير بيرارد

  2020: السنة

 الفرنسية واإلنجليزية: اللغة

 دقيقة 93: المدة
 

 Almolu SA: لجيكابتوزيع ب

 2019إلى نوفمبر  2019مارس  من: تصويرال

  2020سبتمبر : العرض عملية 

  4k: تنسيق التصوير

 Scope – 2.39: صورة النسبة 

 5.1: الصوت 

 

 ملخص السيناريو

  

ماذا لو أظهرنا حقائق أخرى، بعيدا عن التوترات حول  

 ؟"اآلخر"قضايا الهوية والخوف من 

يهدف هذا الفيلم الوثائقي المتفائل إلى سرد قصص  

الرغم من ب، تجرؤوالمواطنين من مختلف األديان 

التوترات والمعارضات، على إعادة بناء الروابط بين 

إلى العيش معا  بساطةالمجتمعات، والعمل على تجاوز 

من البوسنة  ،جمعهاهذه القصص التي تم ". العمل معا"

لبنان مرورا بمن إندونيسيا و السنغالووالهرسك 

  .في نفس الوقت  ممتناغو اتالهويظهور عالم متعدد  تبرز األمريكية،الواليات المتحدة و

  .جميعا نحنعالم يمكننا أن نشارك فيه معا، 
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 سيرةال

  بيير بيرارد، مخرج الفيلم

 

 ULB) الجامعة الحرة ببروكسيل ( القانونأمضى بيير، الحاصل على شهادات في 

 فقدالقطاع الخاص،  فيالعمل عاما في  25واإلدارة من كلية سولفاي لألعمال، أكثر من 

بما في ذلك بروكتر وغامبل وستانلي )شغل مناصب إدارية في شركات صغيرة وكبيرة 

، قرر أن يغير حياته المهنية تغييرا جذريا بأن 2009وفي عام (. أدوات وريكيتبنكيزر

قتصادي الجتماعي واالمؤشر االمدارس ذات ال إحدى، ثانويةيصبح مدرسا في مدرسة 

  .منخفض في مولنبيكال

 : مثيرهذه التجربة في كتاب بعنوان  عن العريض للجمهور تحدث، 2011في عام 

  ." تالميذ ُمْقِرفون ملست مأنت" 

 يخصفيما رؤيته يشاركونه خالل سنوات التدريس، التقى بالعديد من األشخاص الذين 

مع رواد أعمال بيير  أطلقفي نقطة تحول جديدة في حياته المهنية ورؤيته،  مع تماشيا. لنجاح األكاديمي األكثر إنصافاا

افة إلى هذه وباإلض". للجميع سرُ التمدْ  "كجزء من شبكة "  بلجيكامن أجل  مْ عل ِ  "، 2013اجتماعيين آخرين، في عام 

محورين هما  فيهذه المشاريع  تندرج. في السنغال في قرية بالمارين تنمويةشارك بيير في مشاريع األنشطة في بلجيكا، 

بناء مختبر للعلوم في المدرسة )والتعليم ( افتتاح مركز لجمع البالستيك مع جمعية نساء القرية)إيجاد فرص عمل محلية 

  .(الثانوية
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  البيداغوجية التعليميةالموارد 

 معلوف  أمين الكاتبمقابلة مع   -1

 جميعا نحنهو نسخة من كلمات أمين معلوف في فيلم  األول البيداغوجي التعليميهذا المورد 

 

بعد دراسة االقتصاد وعلم االجتماع،  ،المدرسينعائلة من  وسطلبنان ، ب 1949عام ولد أمين معلوف  

الحرب في  ايةمع بد. من األحداث في جميع أنحاء العالمعمل كمراسل صحفي، حيث قام بتغطية العديد 

عمل مرة أخرى كصحفي وأصبح رئيس تحرير وكاتب تحرير . لبنان، انتقل هو وعائلته إلى فرنسا

  .صحيفة جون أفريك

 

، 1993في عام . باألوبراوالكتيبات الخاصة المهنية ككاتب ونشر العديد من الروايات والمقاالت  حياتهفي أوائل الثمانينيات، كرس 

 2010وفي عام  عن كتابه الهويات القاتلة،جائزة المقال األوروبية نال  1998فاز بجائزة غونكور لو روشيه دي تانيوس، وفي عام 

في ، انتخب معلوف عضوا في األكاديمية الفرنسية، حيث استقبله 2011وفي عام . األدبية أعماله كلل لألدبجائزة أمير أستورياس 

 .جان كريستوف روفين 2012عام 

للغاية  ةمعقد اولكنه ةمثير بفترة تاريخيةإننا نمر . وأعتقد أننا نواجه تحديات بالغة األهمية ،مستمر كفاحالعالقة مع اآلخر هي "

ينبغي تحديدها والتغلب  بل أو التقليل من شأنها هاوينبغي عدم إهمال، هناك صعوبات حقيقية في التواصل مع اآلخر. للقلق باعثةو

  .عليها

 

: ليس لدينا خيار. كنا سنتمكن من العيش معا، بل كيف سنعيش معاما إذا  السؤال ليس ،والخضوعاليأس يكون هناك خطاب يجب أال 

 .وكرامتهكل فرد مكانه لن نعيد التفكير في العالم، عالم حيث أ علينا يجب بل ،العالممة في هذا العوللن تتوقف . معا نعيشس

أعتقد . حقائق التي نراهالل بالنسبةتغيير  علىو المثالية منلم ينطوي بالضرورة على الكثير ميع مجتمعاتنا هو حُ ج أجللمي من حُ 
لذهاب في جميع واعلى احتضان العالم  ير عاديةغ قدرة فرادىاألشخاص لدى  نجد، المثاليةمن أجل هذه  نكافحأننا يجب أن 
  .أن كل شيء ممكنبنقول و نعود متفائليننظر إلى أمثلة من الناس، البمجرد ف. والتنبؤاتتحدي كل التوقعات و االتجاهات

إن العيش معا هو أوال وقبل كل شيء . كثيرا التحية عليهم، حبهم قليال أو كرههم إلقاء، اآلخرين لقاءفقط  معناهالعيش معا ليس 
 البعض بعضهم معالمستقبل هو جمع الناس . اضخم امشروعما يعد أن نعرف بعضنا البعض، إظهار االحترام لثقافة اآلخر، وهو 

 منهايسعد الناس دائما عند االنفكاك  التيو ،قيودومعاشة ك عليهم مفروضةما تكون غالبا  هيوالتي  انتماءاتهم عن النظر بغض
  .هاال غنى عن مسألةأعتقد أن هذه المعرفة المتعمقة . اآلخر للقاءالخرج و

 

بسالم معتقداته ويمارس ، التي يختارهاغة للايمكن لكل شخص أن يعبر بحيث  احترام التنوع اإلنساني يزيد كل يوم، في عالم حيث 

  .يرتفعو وسمو يتقدمهو عالم ف، أو تشويه عداءأصوله بهدوء دون  عن ويتحدث

كوكب األرض، في  علىمتعددة ولكن هناك انتماء واحد مهم، هو أننا بشر  انتماءاتكل واحد منا لديه : في أعماقي، أعتقد أن ما يلي

ن الحادي والعشرين هو في بداية القر فردمليارات  7من  واحدأننا وكوننا . اإلنسانيةالمغامرة ل خال مالحظة من التاريخ، في وقت 

 ."المستقبل نصيب معين في االنتماء ذالهتأثير على حياتنا، آمل أن يكون كبيرة و دالالت لهانتماء 

 

 

:أمين معلوم، الكاتب 1الصورة   
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  أمين معلوف ومفهوم الهوية -2

االنتماءات ولكن مجموعة من  ،واحداانتماء  فقطال يشمل  معقد،يوضح أمين معلوف أن الهوية مفهوم  3"الهويات القاتلة " في كتابه 

 .ثروة وقيمة كل فرد ويجعله فريدا من نوعه يكوناالنتماءات هذا المجموع من . ذات داللةكلها  ولكنها متفاوتةت أهمية ذا

 

خطر تجميع  ويحذرنا منولذلك ينبهنا . اآلخرين اتبتأثير تُبنىبل  ،االنسان فيفكرة أن الهوية ليست فطرية  كذلك معلوفيطرح 

" خليطا"فهي ليست : كاملة وحدةأن الهوية  والريب ال شك . "الجماعية فعالاألراء أو اآلفعال أو من األ جماعيالناس تحت مصطلح 

 4 "تأثرلشخص ما فإن كلية هذا الشخصية تانتماء ما هاجم يعندما ؛ "مستقلة ة بين انتماءاتمحاذاأو  تقاربا"وال 

 

على االنحياز  المشجعة، "اآلخرين" ـل والمعارضة" نحن" ـوجهة النظر القبلية المعارضة ل ييمكن أن تصبح الهويات قاتلة بمجرد تبن

اآلخر؛ إما األصولية أو  إنكار أو الشخص ذاتإما إنكار  تنميفإن هذه المواقف معلوف، ألمين وفقا . والحصر واإلقصاءوالتعصب 

رأيه فنحن على حسب  م"آلبائه أبناءا هم مم أكثرلزمانهم  أبناء همالناس  إن"على فكرة مارك بلوش  معلوفيعتمد أمين . 5التفكك

لوف، عبالنسبة لمفوهو إرث زماننا ومعاصرينا.  "أفقي"، وهو إرث اآلباء واألجداد واآلخر "عمودي"حصلنا على إرثْين، أحدهما 

 6!األقل وعيا بها ةمساهمالمعاصرينا هو اتجاه  بهما ندين  وكل ،حسماو تأثيرافإن اإلرث األفقي هو األكثر 
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  معلوف مينأل مقاالت -3

هذه األفكار تدور . 9العالم واختالل 7القاتلةالهويات من كتابين ألمين معلوف،  كذلك مقتطفات البيداغوجييقدم هذا المورد  .1

 ص: أفكار من كتاب الهويات القاتلة يلي وفيما. على نفس مفاهيم الهوية، والعيش معا، والتنوع البشري، والتنوع الثقافي

 شخص بكل خاصةمعينة  لجرعاتوفقا ُصممت من جميع العناصر التي  مكونة ،فقط ةواحدبل  هويات،ليس لدي عدة .  8

  .خرآلشخص تماما ل مشابهة وليست

 .غير مشابهة لغيرهامعقدة وفريدة وال يمكن تعويضها، :  واحدما يميز هوية كل  .  28ص. .2

  .هي التي يمكن أن تحررهم كذلكنظرتنا  ، وضيقةانتماءات اآلخرين في  تحصرالتي غالبا ما  هينظرتنا  . 30ص. .3

هويتهم وفقدان أي لالشائن االختيار بين التأكيد  الحيارىمن البشر  الملياراتعلى ببساطة ال يمكننا أن نفرض  .  44ص. .4

إذا لم يتم تشجيع . ومع ذلك، هذا ما تدل عليه وجهة النظر التي ال تزال سائدة في هذا المجال. والتفككاألصولية هوية، بين 

المعقد الصريح وغير  والتفتحانتماءاتهم المتعددة، وإذا لم يتمكنوا من التوفيق بين حاجتهم للهوية ب االفتخارمعاصرينا على 

رون على االختيار بين إنكار الذات ونفي اآلخر، فإننا سنشكل جحافل من على الثقافات المختلفة، وإذا شعروا بأنهم مجب  

  .الضائعينعطشين للدماء، جحافل المجانين المت

 

  .ضيفعلى ثقافة البلد المُ  تفتحهزاد  كلما، محترمة األصليةثقافته  أنبكلما زاد شعور المهاجر  . 51ص. .5

 

  .هختالفا  متباهيا عالماتيظهر ، فإنه دون قيمةبه وثقافته مستخف  ودينه ُمحت قرة لغته . عندما يشعر المرء بأن53ص. .6

 

 

الكثير من القواسم  الناسلم يحدث من قبل أن كان لدى  ، والتنافر النسجاما يمر بازدواجيةالعصر الحالي  . إن105ص. .7

من  الكثيرالكثير من المراجع المشتركة، الكثير من الصور، الكثير من الكلمات، ، المشتركة، الكثير من المعرفة المشتركة

 .أكثر بصفةاختالفهم  علىتأكيد ال إلى الناسهذا يدفع  كل، لكن المشتركة والوسائل األدوات

 غير فهواآلخر  أّما هب ب  ح  ر  أحدهما ي   رأييفي نفس الحركة نحو واقعين متعارضين،  فيإن العولمة تقودنا  .121.ص .8

  .والتماثل الشمولية هناأعني مرغوب فيه، 

 

  :"العالم اختالل"كتاب  من أفكاروفيما يلي 

أساس فيه  أصبحإلى عالم ال يتوقف،  النقاش حيث كان، أيديولوجيةأساسا سامات عالم كانت فيه االنقلقد انتقلنا من . 23ص. .9

  .لنقاشويكاد يغيب فيه مجال اهوية ال االنقسامات

 

بنفس القيم  متحدة حضارةبها،  يحتذيكة يمكن للجميع أن إما أن نتمكن في هذا القرن من بناء حضارة مشتر   . 32ص. .10

ا سنغرقب غنية حضارة، اإلنسانيةإيمان قوي بالمغامرة  يقودها حضارة، العالمية معا في همجية  التنوعات الثقافية، وإم 

  .مشتركة

 

تشعر بالحاجة إلى تأكيد نفسها، كل هوية  حيثثقافات أخرى،  يوميا تواجه أن يهاعلكل ثقافة  حيثفي عصرنا، . 79ص. .11

 المسبقة حكاماألما إذا كانت  هوليس  المطروحتعايشا دقيقا، فإن السؤال  ماداخلهبينظم أن مدينة و بلدحيث يتعين على كل 

سنتمكن من منع  هلهو السؤال  بل. الثقافية أقوى أو أضعف من تلك التي كانت عليها األجيال السابقة وأ العرقية أوالدينية 

  .مجتمعاتنا من االنجراف نحو العنف والتعصب والفوضى

 

سيواصل هل . في إدارة التنوع البشريتساعدنا  أن يمكنها التيلكيفية ا هو حديث عن لحديث عن الثقافةا إن. 205ص. .12

ُمغيِّّر  بمنظورالنظر إلى بعضهم البعض المدن، جميع البلدان وفي كل  في المتالقينمتعددة الصول األ ذوي ،هؤالء السكان

يبدو لي أن الوقت قد حان بعض الصور التبسيطية؟ أو منذ القدم المتراكمة األحكام المسبقة و بعض األفكارأو بللحقيقة 
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هناك أجانب في هذا  يوجدلم يعد ألنه . جميعا سفينة التي تحملناالعالم هذه ستمع بجدية إلى نحتى لتغيير عاداتنا وأولوياتنا 

 .السفينة ظهر على سفررفقاء  فقطيوجد  بل ،القرن

الكوكب بأسره، إذا  مستوى علىوأإذا أردنا الحفاظ على السالم المدني في بلداننا، وفي مدننا، وفي أحيائنا،  . 205ص. .13

التعرف على اآلخر فقط ليس علينا ف، للعنف مولدة أردنا أن يترجم التنوع البشري إلى تعايش متناغم بدال من توترات

 نايمكن. حتى أموره الشخصيةعن قرب، وأود أن أقول و بدقة عليه التعرف علينا بل. خشنةو سطحيةو بطريقة تقريبية

  .األدب من وبدايةمن خالل الثقافة  بهذاالقيام 

 

 

المستقبل ليس مكتوبا مسبقا،  إن. ليس حتميا الطوفانولكن  شاقة،لحفاظ على العالم ستكون ا أجل منالمعركة . 208ص. .14

خروج عن العادات لهي ما يجب ل الجرأة ألنجرأة، كرم و بكلبناؤه  علينا، وتصوره وتصميمه كتابته من علينا نحنبل 

   بالغة بحكمة به القيام علينا وكل هذا ونتبادل ونقبل ونستمع ونطمئن نجمع أن نايعلالضروري  فمنالقديمة؛ ، 

 

من نوع جديد،  تضامن ،لحدودل متجاوزا الناسهل سنتمكن، في السنوات القادمة، من بناء تضامن بين  . 210ص. .15

  ؟نضجو مدروس، لطيفعالمي، معقد، 

 

 فيفقط من خالل خصوصياته الدينية أو العرقية، هذه العادة  اآلخر إلىالنظر  إلى تهدف التي النزعة هذه . 238.ص .16

من رؤية  يمنعانتماءاتهم التقليدية، هذا العجز العقلي الذي  حسب آخرمكان من  القادمين تصنف الناسالتي  التفكير

منذ فجر تأثرت سلبا بهذا المجتمعات البشرية  كلاسمه،  أولهجته  وأ انتماءاته وأ لونهعند  الوقوف دونالشخص 

داخل كل بلد وكل  التعايشفرص تقوض  ألنها مكانا،قف الموا هذهلمثل اليوم لم يعد " القرية العالمية"لكن في . الزمن

د  ال ما إلى ية جمعاءاإلنسان وتحضرمدينة    .مستقبل من العنفلى وإ عقباهتُْحم 

 

  .ألن خصوصياتها تتالشىفذلك إذا شعرت حضاراتنا بالحاجة إلى التأكيد بصوت عال على خصوصياتها،  . 273ص. .17

 

 

ضمنيا،  أم كان مفتوحامكتوما،  أمكان  عنيفا. أبدايتركنا  لن سوف التعايشبشأن  العالمي النقاش هذا إن . 294ص. .18

مدركة ، ومتنوعةمختلفة  شعوبإن كوكبنا عبارة عن نسج ضيق من . لقرون القادمةاوسوف يرافقنا طوال هذا القرن فل

أو الحفاظ عليها، مقتنعين بأنهم بحاجة  بها المطالبةالحقوق التي ينبغي كذا ر إليهم بها، ونظَ طريقة التي يُ ولل، اهويتهل

 منهاون يملس همأن أو ستنتهي بينهمالتوترات  أنتوقع من وينبغي أال ن. إلى حماية أنفسهم أيضا وبحاجةخرين اآلإلى 

 فيما التعايشقرون دون أن يحققوا االحترام المتبادل أو ل معا يعيشون اشعوب أن هناكنر  لمأ. مرور الوقت مع فقط

أو قبول اآلخر ليس أكثر . البشريةفي الطبيعة  فطريالكراهية ليس اوعلى  المسبقةاألحكام ؟ إن التغلب على بتناغم بينهم

حضارية تتطلب و طوعية أعمالإن المصالحة، ولم الشمل، والتبني، والترويض، والتهدئة هي . أقل طبيعية من رفضه

. هي معركة طويلة لم يتم الفوز بها بالكامل لناسلتعليم العيش معا . وتنمى تدرستكتسب و أعمالالوضوح والمثابرة، 

  .مالئمةبيداغوجية ماهرة وتشريعات مناسبة ومؤسسات  وتربية هادئاتتطلب تفكيرا  وهي
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 عالم اجتماع  ،شويربونوا  معحوار   -4

 .جميعا نحنالثاني هو نسخة من كلمات بنوا شوير، في فيلم البيداغوجي هذا المورد التعليمي 

  

الجامعة ، بما في ذلك جامعاتمن ال العديدبنوا شوير هو عالم اجتماع ومدرس وباحث في 

 & Survey  » االجتماع، أسس مركز أبحاث علم 1986في عام الكاثوليكية في لوفاين. 

Action » المخصص للتحليالت المجتمعية. وقد أسس، المتخصص في علم االجتماع لقضايا

والدعم لمنع الصراعات لتدريب ل امعهدو ا  يّ فِّ رْ الجماعية" أصبح ح  الهوية: "منع اإلبادة 

 "أزرق"أسود، أصفر،  2017. وهو مؤلف استطالع عام 9المتعلقة بالهوية

هذه القيمة األفراد ألن رغم ذلك يقاتل اليوم، ينتهك حق اإلنسان في الكرامة في كل مكان. ولكن "

 يكون . وعندما ال يحترم حق الفرد في الكرامةحيواناالفرد أبدا غرضا أو نعتبرلن أننا  الكرامة، تعني،  . هذه القيمةالتنفصم عنهم

 فرد منهم. نلتقي بهم في كل مكان لهم قيمة الحق في الكرامة لكلمن سهال. وهؤالء  للعنف المرور

وفي الوقت الحاضر، لدينا شعور بأن المجتمع لم يعد موجودا. ما يفرق الناس هو أكثر أهمية مما يمكن أن يجمعهم. في السابق، 

نحو األفضل. واليوم لم يعد هذا هو الذي يهيمن على اإلطالق، بل الخوف من التشرد االجتماعي،  المضيتمكنا، من جيل إلى جيل، من 

، مستعمرين. ثم تظهر فكرة أننا طائفية، والشعور باإليذاء، مما يؤدي إلى االنسحاب إلى مجتمعات يتهلهووالخوف من فقدان المرء 

هناك، تدريجيا أفرادا مختلفين، يأتون من أماكن أخرى  اليوموبيننا"،  فيما كنا نعيش"قبل  نا منوطننا، وأن لسنا فيبأننا  والشعور

الفرد بالوحدة، وشعور  ،ي، يأتون ألخذ وظائفنا، وبالطبع، يؤدي ذلك إلى انعدام األمنهويتنا وأمننا االجتماعمزعجين ومهددين ل

 .أنه ضحية لكل شيءوشعوره 

ويزيدون من  الهوياتي،هذا الفراغ وعلى انعدام األمن وتر يلعبون على  منينشطه أصحاب المشاريع السياسية  الشعور كضحيةوهذا 

صورة اآلخر كعدو وتهديد. ويسلط واضعو هذه الدعاية الضوء  صناعةصميم هذه األيديولوجيات دعاية قوية تهدف إلى  وفي. هإبراز

. يمكن أن يكون كبش سلطتهمباستمرار على كبش الفداء هذا ويصنفونه ويستخدمونه باعتباره االسمنت الوحيد الذي يبنون عليه 

لهؤالء األفراد سمة واحدة من سمات شخصيتهم،  واضعين. ئو الالجأأو األجنبي،  ياليهودي، أو مثلي الجنس أو، المسلمالفداء هذا 

 .إنسانمقامهم كومن هناك، شيئا فشيئا، نحط من إنسانيتهم ونحرمهم من 

بديل في هذا السياق.  والتحدي الكبير الذي يواجهنا هو محاولة إيجاد مشروع أخرى، اتفي مواجهة هوي اتاليوم، لدينا فقط هوي

، وأن نتخيل مجتمعات صغيرة يحاول فيها أفراد من أصول وديانات المقاومةيجب أن نحاول ، بناء رواية مضادة حتمايجب علينا 

مختلفة، أشخاص يخرجون من العراق األو  مختلفة بناء شيء آخر وتجربة العيش معا بين أشخاص من مختلف النظم العقائدية

ذلك من بناء مجتمعات مفتوحة. وظيفتهم هي بناء "العدوى الثقافية"،  رغمتمكنوا يدا في بعض األحيان، وصراعات عنيفة ج

 صناعةالعالم الذي يعده رواد  غيرالمواطن"، عالم آخر  صناعةاسمنت بين األفراد، " يكون بمثابةإلعادة خلق المجتمع، شيء 

 " .الهويات

 

 

 

 

 

 

 

   ,Benoît Scheuer .:  2الصورة 

 عالم اجتماع
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لبلدانالقصص  -5 لفيلم في ورددت التي وا   ا

. الفيلم في مشاهدتهاتمت المورد التعليمي الثالث الضوء على قصص الفيلم ويقدم معلومات إضافية عن البلدان والحاالت التي  يسلِّّط

 .لبنان وإندونيسيا والبوسنة والهرسك والسنغال وتتارستان والواليات المتحدة من بكل الوثائق وتتعلق

 لبنان 

ماليين  ويعرفسنوات من الحرب والسيطرة التي فرضتها القوى األجنبية  البلد هذا عاشيوب طائفية. لبنان بلد صغير، مقسم إلى ج

 :الالجئين. في الجدول أدناه، إليك بعض المعلومات والبيانات األساسية حول هذا البلد

 الجمهورية اللبنانية   ةالرسمي التسمية
  (ar) اللبنانيّة الجمهوريّة  الخاص االسم

 
 بيروت  Beyrouth العاصمة 
  آسيا القارة 

  (2018)  نسمة 6.629.166  عدد السكان 
 km² 10.389  المساحة 

  سنة 79,37  الحياة معدل
 ( بهاة ) الفرنسية لغة يتكلم العربي Arabe  الرسميةاللغة 

 الجدول 3 : بعض المعلومات والمعطيات األساسية حول لبنان10

 

  

الكاثوليك، األرمن اليونانيون األرثوذكس،  اليونانيونديانة: المسيحيون )المارونيون،  18 ـاللبنانية رسميا بتعترف الدولة 

الرسوليون، الكاثوليك األرمن، األرثوذكس السوريون، السوريون الكاثوليك، اآلشوريون، الكلدانيون، األقباط األرثوذكس، الالتينيون 

 ويصعب افة إلى طائفة يهودية صغيرة جدا.والسنة والدروز واإلسماعيليون والعلويون( باإلض والبروتستانت(، المسلمون )الشيعة

السياق  فهم أجلمن . 11 1932لسكان منذ عام ا إحصاءإحصائيات توزيع السكان اللبنانيين حسب الدين بسبب عدم وجود  مع التعامل

 :اللبناني بشكل أفضل، إليك بعض األرقام المفيدة العقائدي

  السكان بنسبة  الديانة

 المسلمون   
 المسيحيون 

  المتدينون غير
  البوذيون

  أخرى ديانات  

61,4% 
32,2% 
3,3% 
3% 
1,1% 

Tableau 2. Pourcentage de la population libanaise légalement enregistrés par religion1 

 الجدول 4. نسبة الساكنة اللبنانية المسجلة رسميا حسب الدين12  

  

                                                             

 

1 L’observatoire de la liberté religieuse - Liban. [consulté le 19 mars 2020]  
Disponible sur:  

 religieuse.org/liban-https://www.liberte/ على :  متوفر[  2020مارس  19 فيعليه  عاالطال] يمكن  لبنان، الدينية الحرية مرصد 12

https://www.liberte-religieuse.org/liban/
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   الفيلم في ظهرت التياألماكن 

 التبانة باببين الحيين الشعبيين  قائمة زالت ما"حرب الفقراء"  ـبشمال لبنان، وحتى وقت قريب جدا، كان ما يسمى بفي طرابلس، 

في "  le Monde العالم" صحيفةمقال نشرته  من يتوضحكما  .يةلعلوا لطائفةواة يالسن الطائفة بينمحسن، أي على التوالي  وجبل

، على خلفية الصراع األعداء اإلخوةحوالي عشرين جولة من االشتباكات بين هناك ، احتدمت 2014و 2011، "بين عامي 2017عام 

لرئيس بشار األسد، )...( "لقد اهتزت هذه األحياء على إيقاع الصراع السوري: من ناحية، باب التبانة، المعارض ل 13السوري"

عائلة  من وتسيطر عليهوالعلوي همو لسوريالنظام لالموالي من جهة أخرى، جبل محسن، و. ينجهاديال من نواة يضم والذيالسني 

ي أيضا بالبؤس االجتماع وكذلكمن بين أفقر األحياء في لبنان، ترتبط الصدمة بالعنف  اوهم.  في هذين الحيين، 14ألسد"ا بشارلتابعة 

 .الحيين بهاذينالملتصقتين  العار وصمة

 
 (Google Maps)   لبنان، طرابلس. 4 الصورة 

 
Tripoli, Liban ، طرابلس، لبنان "جميعا نحن" فيلم من لقطة. 5 الصورة   

لالجئين مخيما  60( في سهل البقاع في وسط لبنان. في هذه المنطقة، هناك حوالي 040 010 009جئين )رقم: اليقع مخيم كفريا ل

 .أشخاص 10خيمة، كل منها يضم ما يصل إلى  150السوريين. في كل مخيم هناك حوالي 
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Image 1. Carte – Kefraya, Liban (Google Maps) كفرايا ،  خريطة. 6الصورة   

 
، كفراياالالجئين مخيم "، جميعا نحن" فيلم من لقطة. 8 الصورة  

 16 الالجئين منهم  الساكنة من مهم عدد

 مليون (HCR) 1,5 العدد المحتَمل لالجئين 
 المسجلين الالجئين عدد :
) 2HCR( سوريون  
)3UNRWA(  سوريا من فلسطينيون  

 (UNRWA)  فلسطينيون من فلسطين 
 (HCR) أخرى جنسيات  

 
914.000  

27.000  
270 000 

  حوالي 000 18

Tableau 3. Nombre de réfugiés au Liban4  19 الجدول 5 . عدد الالجئين بلبنان  

                                                             

 

على :  متوفر[  2020مارس 19 فيعليه  عاالطال] يمكن أحداث وأرقام ـ اللجنة األوروبية ـ الوقاية المدنية وعمليات المساعدة اإلنسانية األوروبية ـ لبنان   16

https://ec.europa.eu/echo/printpdf/5269_fr 

 
  العليا لألمم المتحدة لالجئينالهيأة  طرف من أرقام 17
 :  األوسط الشرق في الفلسطينيينالخاص بالالجئين المتحدة  لألمم األعمال و اإلنقاذ مكتب UNRWA من أرقام 18
على  متوفر[  2020مارس 19 فيعليه  عاالطال] يمكن أحداث وأرقام ـ اللجنة األوروبية ـ الوقاية المدنية وعمليات المساعدة اإلنسانية األوروبية ـ لبنان    19

 :_fr5269https://ec.europa.eu/echo/printpdf/ 

Kefraya 

https://ec.europa.eu/echo/printpdf/5269_fr
https://ec.europa.eu/echo/printpdf/5269_fr
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  الفيلم في تظهر التي لشخصياتا

شباب وجمعية لل مركزاإنشاء  وتقررراحتها،  عن ىتخلتوألعمال التجارية ا فيترك عملها كمستشارة تليا، مسيحية من بيروت، 

 حيثوجبل محسن. هذه األماكن ستكون األولى  التبانة"مسيرة"، على الخط الفاصل بين منطقتي بيب 

مقترحة من  مسرحياتلفي اآلخر، من خالل مشروع مشترك  الموجود ياإلنسان الجانبالبدء في رؤية  منأعداء األمس  سيتمكن

مسلمة؟ كيف يمكن مجتمعات  منأشقاء إخوة حترام في هذا الصراع بين لال إلهام سبب تكونأن  المسيحيةالجمعية. كيف يمكن  طرف

نفس المسرح؟ ما الذي يحفز ليا على مغادرة منطقة راحتها للشروع في هذا  خشبة فوقالمطاف  همبألعداء األمس أن ينتهي 

 المشروع مدى الحياة؟

 
Léa   ليا، جميعا نحن فيلم من لقطة. 9 الصورة 

 

فر هذه الوحدة األدوية، وتهتم بالنساء الحوامل، و  الدكتور جمال على عمل الوحدة الطبية المتنقلة في مخيم كفريا لالجئين. وتُ يشرف 

 منظمةمسلم شيعي، من أسرة فقيرة جدا. يعمل في  هو ،هذا الطريق في هدفعتالدكتور جمال  ةإنسانيوتعالج الالجئين بشكل عام. 

في مخيم الالجئين هم من المسلمين السنة من سوريا. كيف يعيش الدكتور جمال مهمته في مخيم الالجئين هذا؟  مرضاه وكل ةمسيحي

 تعدد نتيجة، في هذا البلد الصغير الذي له ثروة كبيرة بعد سنوات من الحرب لهذه المجتمعات نأملهيمكن أن  تعايش وأيمستقبل  أي

 ؟فيه الثقافات

 

 
Jamal الدكتور جمال ، جميعا نحن فيلم من لقطة. 10 الصورة   

  والهرسك البوسنة

البوسنة والهرسك هي دولة في جنوب أوروبا تنتمي إلى منطقة البلقان. في الجدول أدناه، بعض المعلومات والبيانات األساسية حول 

 :هذا البلد

Bosnie-et-Herzégovine  ةالرسمي التسمية  البوسنة  
  والهرسك

 ةالبوسن ; Bosna i Hercegovina (bs)  الخاص االسم
 والهرسك 
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Босна и Херцеговина (sr) 

Sarajevo العاصمة    سراييفو 

Europe القارة      أوروبا 

 (2018)  نسمة 3.482.041  عدد السكان   

 km² 51.209  المساحة 

 ans 76,25  الحياة معدل

،  والصربية البوسنية والكرواتية   الرسميةاللغة   

 الجدول 6. بعض المعلومات والمعطيات األساسية حول البوسنة والهرسك 20

 

 بعض البيانات عن األديان الموجودة في البوسنة والهرسك:ل شاملة نظرة، إليك الفيلم يعرضه الذي العقائديلسياق ل أفضل فهم أجلمن 

 نسبة الساكنة  األديان
والشيعة والصوفية السنة: المسلمون ونالبوسني  52,5% 

 المسيحيون  :
  األرثوذكسسيحيون الم الصرب     
  ون المسيحيون الروميالكروات     

43,5% 
    80% 
    20% 

 %4  أخرى توديانا يهود

 الجدول 7. نسبة الساكنة البوسنية حسب الدين21  

 

 22عن حرب البلقان في التسعينيات وأرقامحقائق 

 1990 : حيث تشهد االنتخابات فوز األحزاب القومية في دول يوغوسالفيا السابقة. إن  ،هذا العام بداية التوترات يمثل

 .األيديولوجيات القومية والدعاية الكراهية تحرض المجتمعات المختلفة ضد بعضها البعض

  من األصوات. لكن صرب  % 62: بعد إجراء استفتاء، حصلت البوسنة والهرسك على استقاللها بنسبة 1992نهاية فبراير

 البوسنة قاطعوا هذا االستفتاء.

 3  به رسميا  االعتراف تموأبريل،  6: إعالن استقالل البوسنة والهرسك، الذي اعترف به المجتمع الدولي في 1992مارس

 .1992مايو  22متحدة في األمم ال طرف من

  صولي جمهورية الجديدة بحجة التهديد األدولة صرب البوسنة )جمهورية صربسكا( تهاجم الل تابعةال: القوات 1992ابريل

 سالمي.اإل
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 1992  : .فتم تدمير اندالع حرب في البوسنة والهرسك بين الصرب األرثوذكس والكروات الكاثوليك والمسلمين البوسنيين

معسكرا لالحتجاز، بما في  94، ووفقا لمصادر كرواتية بوسنية، أقيم بالبلد الموجودة مسجد 2 000مسجدا من أصل  612

 .ومارسكاأذلك مخيم 

 29  مم المتحدة التطهير العرقي الذي يمارسه الصرب في البوسنة والهرسك ضد المسلميناألتدين : 1992كتوبر أ. 

 1992-1995:  لدولي إال قليال جدا في حالة الصراع في البوسنة والهرسك والمنطقة. ساد شعور لم يشارك المجتمع ا

 .1995 أوت 3العجز لدى المجتمع الدولي حتى ب

 1995   : نهاية الصراع وتعلن 1995اتفاقات دايتون تعقد في نوفمبر. 

 1990-1995   : ،ووفقا للمصادر، فإن العدد اإلجمالي بعد.  الحقيقيالعدد  معرفة  دونبلغ عدد ضحايا النزاع عشرات اآلالف

 .حالة وفاة 250 000و  60 000يتذبذب بشكل حاد، بين 

 (TPIY) المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة

ت في البلقان خالل صراعات ب  كِّ وقد أنشأت األمم المتحدة هذه المحكمة لمحاكمة المسؤولين المزعومين عن جرائم الحرب التي ارتُ 

، غيرت المحكمة جذريا مشهد القانون اإلنساني الدولي وسمحت باالستماع إلى الضحايا، 1993التسعينات. ومنذ إنشائها في عام 

 .واإلدالء بشهاداتهم على الفظائع ووصف معاناتهم

دة السياسيين أو العسكريين شخصا، بمن فيهم العديد من القا 160وقد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة أكثر من 

)رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الداخلية ورؤساء األركان والجيش وقادة الشرطة( الذين شغلوا مناصب رفيعة المستوى أو 

 .23النزاع اليوغوسالفي في المشاركة األحزابمتوسطة المستوى في 

فيا السابقة إدانة الجنرال راتكو مالديتش بارتكاب جرائم بموجب القانون ومن األمثلة على إدانة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسال

 24 1995و 1992الدولي، بما في ذلك اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب خالل النزاع المسلح بين 

  األماكن التي تظهر في الفيلم

ن والكروات حول يالسكان البوسني احتجاز تمفي شمال البوسنة والهرسك، حيث  تقعكان معسكر االعتقال في أومارسكا يقع في مدينة 

 1992 أوت 6، أثناء الحرب في البوسنة والهرسك. "كشف الرأي العام الدولي عن وجود المخيم في 1992وا في عام بُ ذِّّ يدور وعُ جبري

 قناةصور التقطها فريق من الصحفيين البريطانيين )إد فوليامي من صحيفة الغارديان، وإيان ويليامز، وبيني مارشال من  فضلب

 26 ."المصور جيريمي ايرفين برفقةتلفزيون آي تي إن( ال

 
Image 2. Carte – Omarska, Bosnie-Herzégovine (Google maps) أومارسكا، البوسنة والهرسك ،  خريطة. 11الصورة    

Omars

ka 
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Bosnie-Herzégovine البوسنة والهرسك  -، جميعا نحن فيلم من لقطة. 12 الصورة   

 

كانت سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك، في قلب الصراع المسلح خالل التسعينات. وقامت القوات العسكرية الصربية بحصار هذه 

. وسيشهد 27يوغوسالفيا، معارضة لسلطة البوسنة والهرسك التي أعلنت استقاللها عن 1995ديسمبر و 1992ريل المدينة بين أب

موقف المجتمع الدولي، وال سيما موقف الواليات  تغيرعندما  وانتهى ،1995الحصار والحرب بشكل عام نقطة تحول رئيسية في عام 

 . 28بشن غارات جوية وقصف ضد الخطوط الصربيةشمال األطلسي عسكريا التدخل حلف  حيثلمتحدة: ا

 
 (Google maps) ، البوسنة سراييفوـ  خريطة. 13الصورة    

  الفيلم في تظهر التي األشخاص

. تعيد نوديجما بناء الصراعل أثناء تِّ الذي قُ  والدالنوديجما القوة والسعادة والبهجة في الرياضة. وهي يتيمة  اكتشفتفي سراييفو، 

. وهي أول والبوسيينالخاص بها، المفتوح للصرب والكروات  العدونفسها بفضل والدها بالتبني وشغفها بالرياضة. أسست نادي 

أول سباق ثالثي في البوسنة، وهو أيضا أول حدث  نظَّمت، 2019 أوت 18امرأة تركض ماراثون بلغراد، وهي ترتدي الحجاب. في 

 ؟العمل علىحقيقة نوديجما  زحفّ  الذي الشيء هو، ما عن النتائج النظر بغضرياضي تنظمه امرأة في هذا البلد. 
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Nudzejma   نوجيما -جميعا نحن فيلم من لقطة. 14 الصورة 

هو وغيره من الرجال والنساء واألطفال من قريته  ، فرَّ 1992في أبريل ية المسلمة في البوسنة والهرسك. الجال أحد أفرادكمال هو 

 جيرانه أحدف كمال على رَّ ع  ت، أمرهم الصرب باالستسالم وبدأت أولى أعمال العنف. 1992مايو 25للقصف. وفي  تالتي تعرض

 ممارسة تمتعتقال أومارسكا، حيث الا لجنود النظاميين للجيش الصربي. كمال هو أحد الناجين من معسكربا التحقوالذي سابقين ال

ضروب المعاملة الالإنسانية خالل الحرب في البوسنة والهرسك. كيف يمكننا إعادة بناء الروابط بين أعداء األمس  وبعضالتعذيب 

 باألمس؟ بيهمعذِّّ الفظائع وآالف الضحايا؟ كيف سيتغلب كمال على الغضب والكراهية في مواجهة  تذكُّرعلى الرغم من 

 
     Kemal   كمال -جميعا نحن فيلم من لقطة. 15 الصورة 

  المتحدة الواليات

 :في الجدول أدناه، بعض المعلومات والبيانات األساسية حول هذا البلد

 الواليات المتحدة األمريكية  ةالرسمي التسمية
 United States of America (USA) (en)  الخاص اإلسم

  الواليات المتحدة األمريكية
 واشنطن  العاصمة 

 أمريكا الشمالية القارة   
 نسمة (2020) 330.252.859  عدد السكان   
 km² 9.629.047  المساحة 

 ans 78,94  الحياة معدل
 اإلنجليزية   الرسميةاللغة 

 الجدول 8. بعض المعلومات والمعطيات األساسية حول الواليات المتحدة29 

 

 :الواليات المتحدة فيالبيانات عن األديان الموجودة  بعضل شاملة نظرة، إليك الفيلم يعرضه الذي العقائديلسياق ل أفضل فهم أجلمن 

 الساكنة نسبة األديان
  مسيحيون :

 البروتستانت 
  الكاثوليك

70,6% 
46,5% 
20,8% 

 %5,9  أخرى ديانات :
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  يهود
  مسلمون
 بوذيون 
  هندوس
  أخرى ديانات

1,9% 
0,9% 
0,7% 
0,7% 
1,8% 

 %22,8 متدينون  غير

 الجدول 9. نسبة الساكنة األمريكية  حسب الدين30  
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 األماكن التي تظهر في الفيلم

أنشأها رؤية كنيسة تاريخية تضم جماعة الفرد  بإمكانآيالند، نيويورك، ال يزال ، لونغ ان في بروكفلمتعدد األديالفي الحرم الجامع 

"، وجود ديانات أخرى 1732المستوطنون الهولنديون. لكن الالفتة عند المدخل تعلن، بجانب: "كنيسة بروكفل، التي تأسست في عام 

الجديد" و"الجماعة المشتركة بين األديان في لونغ  يسالندآس لونغ نيفي مكان واحد: "تنظيم حركة اإلصالح اإلسالمي"، و"ك  

لمجموعات األربع مجتمعة الحرم الجامع المتعدد األديان، حيث ال تشترك عدة أديان في مبنى فحسب، بل تشكل تشكل هذه االند". سآي

تداخل  يعتبرقاعة المناولة. في بروكفل، و كمعبدأيضا مجتمعا حقيقيا. الرابط في هذا الحرم الجامع يذهب إلى أبعد من موقع مشترك 

ذا وهفريدة من نوعها  تجربة، الديانات المتعددة العائالتكنيسة بروتستانتية، وكنيس يهودي، ومجموعة دراسية إسالمية، وجماعة 

مشاركة   إنها ؟حقاالند متعدد األديان غير عادي سيجعل حرم لونغ آي الذيما في المشهد الديني المعقد في أميركا اليوم.  متجذر شيء

متعدد األديان بين البروتستانت اليجمع حرم بروكفل  31أطفالهم. ب خاصاألديان  متعدد، الذين أنشأوا برنامجا تعليميا اءمجموع اآلب

الجنسية والوضع االقتصادي والحالة والهوية  تويرحب بالناس من جميع األعمار واألعراق واألديان والميوال ،واليهود والمسلمين

 واللياقة البدنية أو العقلية. األسرية والوضعية  الزوجية

في الواليات المتحدة هي، في الواقع، بناء مجتمع من الناس من مختلف األديان حريصين  نوعه منإن مهمة هذا الحرم الجامع الفريد 

 .واالحتفال باختالفاتهم بينهمن خالل تبني أوجه التشابه على التواصل مع بعضهم البعض م

 
 (Google maps) نيويورك، الواليات المتحدة كفيل، وبرـ  خريطة. 16الصورة    

 
 Brooklyn Church   - جميعا نحن فيلم من لقطة. 17 الصورة 
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 في الفيلم ونظهري الذين األشخاص

 أحيانا التعرض رغميتشارك اإلمام سلطان والحاخام ستيوارت والقس فيكي احتراما وفضول ال حدود له لروحانية بعضهم البعض، 

 أجل منالبعض، وتبادل الخبرات، وبناء سالم دائم، وااللتزام الطوعي  بعضهمتعزيز فهم عا جمي يريدون. منهم أعلى هم من إلغضاب

واالحتفال به  دين كل وتعلم لتلقينبيئة مفتوحة على تعزيز  تعملالصالح العام. وتحتفظ كل مجموعة بهويتها الدينية الخاصة بها ولكنها 

  LGTBQ الممثلين عمجتممن  األزواج أيضا وكذلكألزواج متعددي األديان ل والتوجيه الترحيب يتمداخل هذا الحرم الجامع  فيوتكريمه. 

 
Révérente Vicky  نحن فيلم من لقطة. 18 الصورة 

- جميعا  

 
Imam Sultan  جميعا نحن فيلم من لقطة. 19 الصورة 

-  

 
Rabbin Stuart  جميعا نحن فيلم من لقطة. 20 الصورة 

-  

 :Being Both‘33 في الواليات المتحدة، ومؤلفة كتاب "ديانتين مختلفتين زوجين من بين  الترابطهي خبيرة في  سوزان كاتز ميلر

Embracing Two Religions in One Interfaith Family’ .في الواليات المتحدة وأوروبا، يتكون المشهد الديني حسب رأيها ،

تعتقد أن األسر المتعددة األديان ثروة إنها من عناصر إبداعية، مع نماذج جديدة وممارسات دينية جديدة وعالقات روحية بين الناس. 

 .عقبة حديا أوت جعلوا من هذه التجربةالذي نعيش فيه، بدال من أن يلتحسين فهمهم للعالم  ألفرادهاوفرصة 

 
Susan Katz Miller    -جميعا نحن فيلم من لقطة. 21 الصورة 

تم  لقد. (سالميةواإل اليهودية) الديانتين حسبطفالن يقومان بتعليمهما  لهما. تزوجا ثم وتحابا، التقياوعارف مسلم.  ةوري يهودير

 .ليبروكف متعددة األديانمن قبل الحرم الجامع  الرحلةفي هذه دعمهم 

 من كل" في  بنسبة النصف " مؤمنين طفليهماإلى جعل  لدينين مختلفين المزدوج التعلمخشى أن يؤدي توري ر تفي الواقع، كان

 على٪ 100 بنسبة طفليهما وتربيةنجاح زواجهما إل المالئمة، وجد روري وعارف الصيغة النفسانيين األطباءمساعدة  بفضلن. نيديال

 كلتياحتفاالت  في المشاركةعلى  التربية هذهستند ت. « being both »"، معا ليكونا، "ياليهود الدين على٪ 100و اإلسالمي الدين

 .العقيدتين

، والقصص، ...( هي أساس هذه الهوية وات)األغاني، وقراءات الصل تهوثقاف اآلخردين  ةكثر من هذه المشاركة، فإن معرفولكن أ

 تعودت عليه ما حسب مريح فضاءخروج من العارف و روري عائلة كلاستطاعت  طفالها،أل هاحب بفضل. العجيبةالدينية المزدوجة 

 .يبعدهمما يجمع الناس معا وليس ما  علىاآلخر"  عندبحث "للبدء في ال
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Rorri, Arif ولديهما عارف، روبي -جميعا نحن فيلم من لقطة. 22 الصورة  
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 إندونيسيا 

العرقي والديني. في الجدول أدناه، بعض المعلومات  هاتنوععدد السكان في العالم، غنية ب يثإندونيسيا هي رابع أكبر دولة من ح

 :والبيانات األساسية حول هذا البلد

اإلندونيسية  الجمهورية  ةالرسمي التسمية  

 Republik Indonesia (id)  الخاص االسم

  جاكرتا العاصمة 

  آسيا القارة 

 (2019) نسمة 268.674.755  عدد السكان 

 km² 1.913.579  المساحة

  سنة 70,73  الحياة معدل

  اإلندونيسية  الرسميةاللغة 

 الجدول 10. بعض المعلومات والمعطيات األساسية حول إندونيسيا 34 

 :إندونيسيا فيالبيانات عن األديان الموجودة  بعضل شاملة نظرة، إليك الفيلم يعرضه الذي العقائديلسياق ل أفضل فهم أجلمن 

 نسبة الساكنة   األديان

  المسلمون
 حيون المسي

  العمهيون أو الالأدريون
  اإلحيائيون

 الهندوسيون 
  جديدة ديانات

  ديانات أخرى

79,3% 
12,1% 
1,3% 
2,3% 
1,6% 
1,6% 
1,8% 

 الجدول 11. نسبة الساكنة اإلندونيسية حسب الدين35  

 

 األماكن التي تظهر في الفيلم

، وهو صراع 2002و 1999أمبون، عاصمة مولوكاس في إندونيسيا. كان هذا الجزء من العالم مسرحا لحرب مالوكو بين عامي 

 .جاورةتبين المجتمعات المسلمة والمسيحية الم وداميعنيف 

في أمبون.  1999ير كانون ينا 19ي في جمن جماعة بو الركاب أحدو أمبون مدينة منكان سبب النزاع هو مشادة بين سائق حافلة 

 .جاورةتوسرعان ما تصاعد النزاع بين عصابات مسيحية ومسلمة من المجتمعات الم

بعد عدة أيام من أعمال الشغب في المناطق الحضرية في أمبون، انتشرت الصراعات الطائفية في جميع أنحاء جزيرة أمبون و)؟( إلى 

ما بين  و، ضحية 9 000و  5 000ر ما بين دَّ ق  تُ  فإنهاوسط مولوكاس. وعلى الرغم من أن األرقام ال يمكن االعتماد عليها تماما، 

 .قد دمرت خالل هذه الحرب التيمنزل وآالف المساجد والكنائس  29000نحو  وفقدوا منازلهم، شخص  700000و  300000
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 (Google maps)   اإندونيسي، أمبون، موليكـ  خريطة. 23الصورة  

 في الفيلم ونظهري الذين األشخاص

مجتمع ج": لمدة ثالثة أيام، سيعيش في "العيش في البرنام بتجربة قام، 2012في عام  ،مسلمون تالمذتها مدرسةمدرس في تشيب 

 .متعة المشاركة واكتشاف اآلخر يعيشو"اآلخر". وهكذا يكتسح األفكار الخاطئة 

مشروعا يشمل شمل تل امن خالل توسيعه اللقاءاتفي نهاية هذه التجربة، وبدعم من الفخر الذي تشعر به عائلته، قرر تشيب مواصلة 

والشعور بالطابع الجماعي  المتبادل التعاونعلى  القائمة، "بيال " ةاإلندونيسي التقاليد على هذامدرسته ومدرسة مسيحية. ويستند 

 .ما صعوبةحالة مواجهة إلضفاء الطابع الرسمي على عالقة متميزة بين قريتين تلتزمان بعد ذلك بمساعدة بعضهما البعض في 

  
Tchechep   - ،جميعا نحن فيلم من لقطة. 24 الصورة 

في الرقص  معا ليجتمعابعد وقت قصير  المسبقة أحكامهامسلمة، كيف التقيا وكيف سقطت  تلميذة وميشكامسيحية  تلميذة ستخبرنا إيال

 .ينالمراهقمحادثات و

 
Ella و Mischka التلميذتين  -جميعا نحن فيلم من لقطة. 25 الصورة   

 

إلى جانب اإلمام المحلي عابدين واكانو، أطلق مبادرة تسمى "المحرضون ، السالم أجل منإندونيسي وناشط  س  قِّ جاكي مانوبوتي هو 

.  وهو أحد قادة مشروع إلنشاء قرية متعددة 37" تجمع بين الناس من جانبي االنقسام الدينيrseuPeace Provocat  السالمعلى 

بوذيين واألشخاص من أصول عرقية منزل في مولوكاس، حيث يمكن للمسلمين والمسيحيين والهندوس وال 200الثقافات تضم 

 .متنوعة العيش معا

  

ل هذه القرية مكانا مثاليا، حيث يمكن للجميع العيش في نفس المكان دون فصل. ويعتقد أن الصداقة هي أحد الركائز جعْ  هوالهدف؟ 

 .الرئيسية للعالقة والحوار بين األديان والجماعات العرقية



 
Dossier pédagogique autour du projet cinématographique « Nous Tous » 

 جميعا نحن الوثائقي: للفيلم البيداغوجي الملف

32 

 

 
Jacky Manuputty, Peace Provocateurs   - جميعا نحن فيلم من لقطة. 26 الصورة 

  تتراسان

كم من موسكو. في الجدول أدناه، بعض المعلومات والبيانات  800سيادة روسيا، وتقع على بعد  تحتتتارستان هي جمهورية 

 :األساسية حول هذه الجمهورية

تتارستان جمهورية  ةالرسمي التسمية  

 ;en russe : Респу́блика Татарста́н  الخاص االسم
en tatar : Татарстан Республикасы 

 كازان  العاصمة 

  آسيا القارة 

 (2019)  نسمة 3.898.700  عدد السكان   

 km² 67.847  المساحة

  غير معروف  الحياة معدل

Russe, Tatar  الرسميةاللغة    تتار، الروسية 

 جدول  15  معلومات ومعطيات أساسية حول دولة تتارستان5

 :تتارستان فيالبيانات عن األديان الموجودة  بعضل شاملة نظرة، إليك الفيلم يعرضه الذي العقائديلسياق ل أفضل فهم أجلمن 

  الساكنة نسبة  األديان
 المسلمون 

 االرثودوكس 
 أخرى  ديانات

54% 
44% 

2% 

Tableau 4. Pourcentage de la population Tatar par religion5 

   الفيلماألماكن التي تظهر في 

مع الشيشان، العضو الوحيد في  ،من التتار، مما يعطيها استقاللية سياسية خاصة. "كانت تتارستان هم سكانهاتتارستان نصف 

، وسرعان ما اختلف مسار الجمهوريتين االنفصاليتين: فقد غرقت 1992االتحاد الروسي الذي رفض المعاهدة االتحادية في عام 

بالسيادة الروسية للحصول في المقابل على  اعترفت حيثب أذكىتتارستان  جمهورية تالشيشان في الحرب في حين كان جمهورية

 .40"السلطةتساؤل بسبب استيالء فالديمير بوتين االستبدادي على  محطَّ  أصبحت يةالوضع هذهللغاية. ومع ذلك، فإن  ةمفيد يةوضع

                                                             

 

5 GACHKOV Igor  18في يمكن االطالع عليها ) 2018ديسمبر  17تتارستان بين التجديد اإلسالمي واإلسالميون ، رسالة إلى روسيا، نشرت يزم 
  :et-lmanmusu-renouveau-entre-tatarstan-https://www.lecourrierderussie.com/societe/2018/12/le-: موجودة في  (2020مارس

 /islamisation 

https://www.lecourrierderussie.com/societe/2018/12/le-tatarstan-entre-renouveau-musulman-et-islamisation/
https://www.lecourrierderussie.com/societe/2018/12/le-tatarstan-entre-renouveau-musulman-et-islamisation/
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في هذه المنطقة من وسط روسيا، ممارسة اإلسالم، بعد عقود من الحكم الشيوعي، لها خصائص محلية. بعد سقوط األيديولوجية 

 .المسيحيين والمسلمين على حد سواء لدىالشيوعية، نشهد طفرة في الحماس الديني 

 التي تظهر في الفيلم األشخاص

ْين  ليهايسا ونار في وقت متأخر،  تزوجافي قلب تتارستان. رأيهما قازان، مسقط  ضواحي فيضع في منزل متواان يعيش، مسلم 

ل لديها طفل واحد. تعمل رايسا في دار لأليتام، وهو خيار يمكن تفسيره بحقيقة أن والدتها كانت هي نفسها يتيمةيهاسا وناير . 

 منالطفل المصاب بكدمات الحياة  لهذا يمكنحيث ل استقبال يتيم خالل عطلة نهاية األسبوع، يهايسا ونار تقررمتبادل، باتفاق 

 بصفةي هذا الطفل ل تبنِّّ يهايسا وناقررت ر. فجداقصيرة  تقاس مة كانتلحظات المال األوقات من هذه أن إالقليال.  التربوي التفريج

 !طفال آخر 12ولكن  3أو  2 فقط ليس تبنِّّي قررابحيث  للزوجين سعادةمصدر التجربة  هذه كانت. نهائية

 
Raïssa, Nahil أوالدهم وكل يلاهون الرايسة – جميعا نحن فيلم من لقطة. 27 الصورة  

 

األطفال، بعضهم  وهؤالءطفال بالتبني(، وصل آخرهم قبل بضعة أشهر.  12طفال )طفلهم البيولوجي و 13يأوي منزلهم المتواضع اآلن 

مسيحيون، وآخرون مسلمون وآباؤهم بالتبني يضمنون احترام كل منهم في هويته الدينية واحترام كل منهم لآلخر. دون تبشير ولكن 

مع جرعة جيدة من التواصل والحب، يعطي هذا المنزل أطفاله الثقة بالنفس ويتتبع مسار حياتهم. تزرع ريسا ونهال بكل بساطة بذور 

في روح عائلتهما الكبيرة )جدا(. يتعلم األطفال زراعة الحب والمغفرة بدال من الرفض  نحو اآلخرة روحية سخية ورجوع إنساني

 اختبار مصاعبها.واالستياء، على الرغم من أن الحياة قد تم 
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 لسنغالا

 حول هذا البلد تالمعلومالسنغال بلد يقع في غرب إفريقيا، تجدون في هذا الجدول بعض ا

 ةالرسمي التسمية السنغال مهوريةج 
 السما لسنغالا
 لعاصمةا كارد
 لقارةا فريقياا

 دد السكانع  (2019نسمة ) 16209125
196.712 km² لمساحةا 

 عدل حياة الفردم سنة 64،80 

لفرنسية ) وولف يتكلم بها األغلبية، لغات أخرى: ا

 بوالر، جوال، ماندينكا(
 للغة الرسميةا

 6معلومات ومعطيات أساسية حول دولة السنغال  15دولج

و لفهم أفضل للسياق الطائفي للمشاهد المدرجة في الفيلم، إليك بعض البيانات العامة عن األديان  .7معروف عن البالد تسامحها الديني

 الموجودة في السنغال:

 لديانةا سبة السكانن
94% 

5 % 
1 % 

 لمسلمونا
 الكاثوليكلمسيحيون خاصة ا
 يمان تقليديإ

 8نسبة سكان السنغال حسب الدين والمعتقد  16جدول  

 لمكان واألشخاص الذين يظهرون في الفيلم:ا

كم جنوب داكار، في بداية طرف سانغومار، بين  130بالمارين هي قرية ساحلية في السنغال، تقع في مدينة سيين سلوم، على بعد 

 -جول فاديوث ودجيفر. تعيش بالمارين من الصيد والزراعة، ولكنها أيضا تنفتح على السياحة، وذلك بفضل الشاطئ وأشجار النخيل 

. بالمارين هي قرية يعيش فيها المسيحيون وفياضانات، لمناخلذلك نبيذ النخيل.  تعاني بالمارين من تغير وك -التي تعطي اسمها للقرية

فيلم "نحن جميعا"، في سعيه للعيش رحلة العديد من العائالت في هذه القرية متعددة األديان. في نهاية  ،والمسلمون كمجتمع متماسك

تعيش المجتمعات المسلمة والمسيحية في وئام. يشاركونهم احتفاالتهم الدينية وصلواتهم معا، يصل بيير بيرارد  إلى بالمارين حيث 

 نجد في بالمارين مقبرة مختلطة.، كما ومحادثاتهم

 

                                                             

 

6/https://www.populationdata.net/pays/senegal   معلومات حول سكان السنغال بالموقع 
إلى الديموقراطية: في حياة وعمل أربع سنغاليين، مؤسسة نعكاس لطوح أمة ا ديوب بيراغو، ديوي شيخ انطا، سنغور ليوبور، سادجي ابدوالي، التسامح الديني7

 .65صغحة   2007كونار ادنور 
 https://www.sec.gouv.sn/  علومات حول الديانات في السنغال في الموقع الرسمي للحكومة:م 8

https://www.populationdata.net/pays/senegal/
https://www.sec.gouv.sn/
https://www.sec.gouv.sn/
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(Google maps) خريطة السينغال موقع قرية بالمارين  28ورة ص  

 

 

: صورة  من شريط "نحن جميعا" السنغال قرية بالمارين29صورة   
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 قاموس المصطلحات  .6

من المصطلحات  والمدرسات قائمة، قاموس الملف البيداغوجي، حول مشروع الفيلم "نحن جميعا" )يقدم( للمدرسين ورديقدم هذا الم

والمفاهيم التي تشير إلى مواضيع وقصص الفيلم بالترتيب األبجدي. جميع المصطلحات التي تحمل عالمة نجمية )*( لها تعريف من 

 56*الم / التربية، من موقع بذور السالم.قاموس الس

  *9لعيش معا بسالم بطريقة مثلىا

حالة من الوئام يحققها السكان الذين يعيشون في بيئة من التنوع االجتماعي والثقافي، عندما ينجحون في تطوير ثقافة السالم فيما 

 والعالقات التعاونية والرغبة المشتركة في السالم والطمأنينةبينهم، بما في ذلك االحترام والتقدير المتبادلين، وحسن الجوار، 

مالحظات: يرتكز العيش معا  على االحترام المتبادل، قبول تعددية اآلراء، التفاعالت المختلفة في إطار االنفتاح والتعاون، والعالقات 

 الخيرية، فضال عن رفض تجاهل أو إيذاء بعضنا البعض.

 إنه يفترض مسبقا ما يلي:ووفقا للمجلس األوروبي، ف

 اآلراء؛ وتعددية التعبير حرية 

 نية والتنوع الثقافي و"حقوق اآلخرين" من أجل ضمان التسامح والتفاهم؛اإلنسا الكرامة احترام 

 اإلعالم ووسائل المعلومة إلى الوصول بإتاحة العامة، الشؤون في المواطنين جميع مشاركة. 

 10الشيعة  

٪ من المسلمين في العالم. يشكل المذهب 10خليفة النبي. وهي تمثل حوالي  وتعيينعند وفاة النبي محمد  732تيار إسالمي ظهر سنة 

 في إيران والعراق. الشيعي األغلبية

 مواطن العالم*

عمل من أعمال المساهمة في الشخص الذي يملك ادراكا باالنتماء إلى البشرية جمعاء والذي يختار تعريف نفسه على هذا النحو، ك

 السالم.

 المواطنة  بمعنى أعم )رمزي(*

 تحديد السلوك المدني نسبة إلى مدينة، بلد، قارة، الكوكب.

 التحضر*

حسن الخلق والسلوكيات المحترمة التي تسمح بالعيش معا في أحسن األحوال، بطريقة سلمية وهادئة، دون إهانة أو إزعاج أو 

 ، العيش معا. التحضرتدهور، في إطار فهم جيد للقواعد واالستخدامات. انظر أيضا: التهذيب، 

 ، االعتبار ، ثقافة السالم  واالحترام المواضيع : االنتماء ، المواقف ، المواطنة ، التماسك االجتماعي

 

 

                                                             

 

 نظر أيضا تعريف العيش المشترك، العيش معا، العمل معا، أ  9
 :على  2020مارس  19االطالع عليه يوم  يمكنفي منجد الروس عبر األنترنت  لإلسالملشيعة مقتطف من ملف مخصص ا 10

 yclopedie/divers/chiisme/33316https://www.larousse.fr/enc 

  

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/chiisme/33316
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 المواطنة *

تعريف واسع: السلوك اإليجابي تجاه التجمعات العامة التي يعيش فيها المرء )المدينة، المنطقة، البلد، االتحادات المتعددة الدول(، 

ءات ملموسة لصالحها في الحاضر استنادا إلى الشعور بالمسؤولية، والمتمنيات بتحسين هذه المجتمعات المحلية واتخاذ إجرا

 والمستقبل، وعلى الوعي بحقوق الشخص وواجباته، واحترام قوانين هذه المجتمعات وقواعدها وتقاليدها المتعددة.

 مناخ السالم*

 بيئة هادئة ومتناغمة، دون اضطرابات أو عنف، بسبب سلوكيات الناس في نفس مساحة العيش )الطبقة، الحي، البلد,...(، والتي

 تسمح للجميع بالعيش والشعور بالسالم واألمن.

 مهارات السالم*

مجموعة من المهارات الالزمة للعيش معا بشكل جيد في ثقافة السالم. وهذه مهارات بشرية، اجتماعية مشتركة بين الثقافات والقوانين 

 ومهارات تمييز. -المدنية 

 العيش المشترك 11

ى "حقيقة العيش معا". مستمدة من الفرنسية القديمة )فعل تعايش(،  مع تأثير اللغة االسبانية  اسم أنثوي من القرن الثامن عشر، بمعن

حالة تعيش فيها مختلف المجتمعات المحلية والجماعات البشرية معا في نفس المجتمع،  convivenciaفي القرن العشرين ، من 

 .1492وتحافظ على عالقات الجوار والوئام والتبادل. انتهى التعايش بين المسلمين واليهود والمسيحيين في إسبانيا في عام 

 التنوع الثقافي 12

ثقافات والجماعات والمجتمعات. وتنتقل أشكال التعبير الثقافي هذه  داخل الجماعات يشير التنوع الثقافي إلى تعدد أشكال التعبير عن ال

ي والمجتمعات وفيما بينها، وكذلك من جيل إلى جيل. وال يتجلى التنوع الثقافي  فقط في األشكال العديدة التي يعبر بها عن التراث الثقاف

بداع الفني واإلنتاج والنشر والتوزيع واالستمتاع بالفن، بغض النظر عن للبشرية ويعزز وينقل، بل أيضا من خالل مختلف وسائط اإل

 التكنولوجيات والوسائل المستخدمة.

 

 كرامة اإلنسان*

االحترام األساسي وغير المشروط والمطابق لكل إنسان ألنه إنسان، بغض النظر عن اختالفاته. وتشمل الكرامة اإلنسانية االحترام 

 ي للبشر، فضال عن احترام النزاهة األخالقية.الجسدي واالحترام النفس

 *لمساواةا

 "جميع األشخاص على مستوى العالم متساوون ومختلفون بشكل خاص. ويجب احترام المساواة العالمية واالختالفات الخاصة".

 

 

                                                             

 

 عريف الكلمة كما هو في منجد االكاديمية الفرنسية ) أنظر النسخة الفرنسية(ت  11
 نظر أيضا تعاريف العيش معا بشكل أفضل، العمل معا، والعيش معا في هذا القاموسأ 

 2005صدر التعريف اليونيسكو اتفاقية حول تشجيع التنوع الثقافي م 12
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 لعمل معاا 13

إن العمل معا يعني ضمنا إقامة عالقات تشكل جزءا من ديناميكية المعاملة بالمثل، حيث نسعى، إلى جانب السلع  إلى قوة الروابط، 

إلى األصالة، إلى الحقيقة، وإلى نوعية العالقة واالعتراف المتبادل. هذا االنخراط المتبادل هو جزء من اقتصاد الهبة. إن خلق مجتمع 

لرابطة االجتماعية أقوى من المشكل االقتصادي )تقليص العالقات اإلنسانية إلى األنانية التي تعتمد معيار االنسان يعني أن رمز ا

 المفيد(. هذا التحالف الذي ال يكرس فقط النمو االقتصادي يشكل جزءا من منطق البناء المشترك. 

لذي يربط الناس ببعضهم البعض. ومن ثم فإن مسألة معرفة  (، ا2009؛ 2007؛ 2005شارك العمل معا  في "مكان التعلم" )شالر، 

ما هو اآلخر  )كشخص ، كموضوع(. ويتطلب هذا االرتباط االعتراف بالكائن أكثر من االعتراف بما هو مادي و يتطلب االحترام 

 )تكافؤ في التقدير يتجاوز تنوع القوى والمهارات ...(. والتقدير المتبادل

 لهوية*ا

 فيةلهوية الثقاا

الهوية الثقافية هي ما يعرف به مجتمع انساني )اجتماعي ، سياسي، إقليمي ، وطني ، عرقي وديني,...( من حيث القيم ،األفكار ، 

 االلتزامات ، اللغة ، مكان العيش ، الممارسات ، التقاليد ، المعتقدات ، المعاش المشترك والذاكرة التاريخية.

 ويات الجمعيةهال

هوية تتألف من كل ما يحددنا وليس فقط مكون واحد من مكونات الهوية المحتملة. وهذا يشمل قيمنا ، مواقفنا، هوية جمعية هي 

 .شخصيتنا ، أذواقنا وأكثر من ذلك

 تعدد الثقافات*

في التنوع. تميل التفاعل ، التبادل والتواصل بين الثقافات في إطار االحترام المتبادل لتنوع كل منهما والسعي إلى الوحدة الجماعية 

 التعددية الثقافية إلى تيسير التماسك واالندماج دون فقدان الهوية.

 التعصب*

لتحمل وبالتالي قبول إدراج أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم مختلفون عنا  -الفردي أو الجماعي  -، الكراهية والرفض  االنغالق

ين ينظر إليهم على أنهم قادرون على زعزعة االستقرار بسبب حداثة أفكارهم أو أو أولئك الذ -ثقافيا أو دينيا أو عرقيا أو سياسيا 

 اختالفها.

 التعددية الثقافية*

 هي التعايش بين الثقافات المتنوعة في المجتمع ومجموعة القواعد التي تسمح للهويات المختلفة بالعيش جنبا إلى جنب

 السالم*

لمتبادلة والمتواصلة، تتيح تحقيق االنسجام معا بطريقة مستدامة. وهو يقوم على البحث السالم دينامية من التفاعالت اإليجابية وا

 المستمر عن التقارب، رغم االختالفات في الرأي.

 

                                                             

 

 2013/1جون جاك العمل ألجل، العمل مع، أو العمل معا: الذكاء الجماعي المكون لعالم مشترك في موضوع في الحي شالر 13
  htm172-page-1-2013-cite-la-dans-sujet-le-https://www.cairn.info/revue. 2020مارس  19اطلع عليه يوم  198-172ص

 نظر أيضا تعاريف العيش معا بشكل أفضل،  والعيش معا في هذا القاموسأ

https://www.cairn.info/revue-le-sujet-dans-la-cite-2013-1-page-172.htm
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 السالم االستباقي*

جميع المواقف والسلوكيات واإليماءات التي تساعد اآلخر أو اآلخرين )فرد ، مجموعة، عرق أو بلد ...( على الهدوء، 

 ل السالم والسماح بعالقات سلمية على المدى الطويل.وإحال

 األحكام المسبقة*

حكم متسرع مبني على أساس انطباع أول ، معلومات أولى ، دون األخذ في االعتبار عناصر أخرى من التحليل ، وال 

ينة )األسرة، المجتمع االنفتاح على تأويالت أخرى ممكنة ، حكم في كثير من األحيان مطبوع بآراء ومعتقدات مجموعات مع

 ،السياسة، الدين، الوطنية ، ...( و / أو من قبل العواطف أو اليقين الخاص بها.

 العنصرية*

مجموعة من المعتقدات والسلوكيات العدائية، بشكل واع أم ال، تجاه مجموعة أو فئة من الناس، مبنية على أساس فكرة 

 عرق، المعتقدات، المجتمع الديني، الطبقة االجتماعية أو المظهر.تفوق فئة على فئة أخرى، تعتبر أدنى من بسبب ال

 التطرف*

عملية ذهنية تبدأ باالنتماء التدريجي أليديولوجية ثنائية من التعصب التام أو مجموعة تدافع عن مثل هذه األيديولوجية، 

أن تكون اقتصادية أو سياسية أو دينية أو اجتماعية أو  ةلإليديولوجيوتؤدي إلى سلوكيات منظمة للعنف الشديد. يمكن أن 

 من أي طبيعة أخرى. هي ذات طابع ثنائي بمعنى أننا وحدنا ضد كل اآلخرين أو ضد أي شخص آخر. 

 62 اإلسالم السني

ة هم، ٪ من المجتمع اإلسالمي، ويقدم نفسه على أنه الطريق الوسط للدين اإلسالمي. السن90يجمع المذهب السني حوالي 

 بحكم تعريفهم، رجال القرآن والسنة، أي تقليد تعليم النبي محمد بأكمله.

 التسامح*

 تعريف التنوع: 

 موقف من دعم )قبول حد أدنى( وجود شخص أو مجموعة من الناس، تختلف عني ثقافيا وعرقيا و / أو دينيا.

امح أدنى من االحترام: فال يوجد احترام لآلخر، في وبما أن االحترام يعرف بأنه الحد األدنى من احترام اآلخر، فإن التس

 تعريفه

 لمصالحة*ا

 من القناعاتعملية بين أفراد، أو بين بلدان أو كيانات، لالتفاق على استعادة عالقات قابلة للحياة وبناءة، على الرغم 

 القوية باستحالة المهمة، وعلى الرغم من األلم الهائل الذي لحق بالجانبين في السابق.

 القيم*

 حتى يقترحونه كشيء مثالي، يمكن اعتباره قيمة. فيه أوكل ما يقدره الناس أو يعتبرونه ويحبون اكتسابه أو يرغبون 
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 القيم العالمية*

القيم التي يعترف بها الجميع على أنها القيم التي تمكن البشرية من الحفاظ على الحياة والعيش معا بشكل جيد في أمن 

 سلمي.وتماسك ووئام 

 63 العيش معا

 قدرة السكان وموافقتهم، في بيئة من التنوع االجتماعي والثقافي، على تقاسم مكان عيشهم بانسجام.
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 األنشطة البيداغوجية

من المدرسة يتضمن هذا القسم مقترحات لتنظيم أنشطة في القسم، مع بعض المؤشرات على إمكانية تكييف الصعوبة، للنصف األول 

 15سنة، تالميذ السنة األولى والثانية والثالثة ثانوي إعدادي( وللنصف الثاني من المدرسة الثانوية )من  15إلى  12الثانوية )من 

سنة، األولى والثانية والثالثة ثانوي(. األنشطة المقدمة للفئة العمرية متشابهة، لكن بدرجات مختلفة من التعقيد من حيث  18إلى 

 اهيم المتناولة والمشاركة المطلوبة من التلميذ.المف

خالل الورشة في القسم. وبالنسبة لكال الفئتين العمرتين،  بالتالميذ يستخدمونهاأوراق خاصة  وبطائق/تتبع  نشاط بخريطةيرفق كل 

 فإن األنشطة المقترحة هي أنشطة تتوافق مع الوقت الذي يرغب المعلم في تكريسه للمشروع. 

ألنشطة البيداغوجية حول موضوعين: الموضوع األول: العيش معا، والعيش معا بطريقة مثلى، والعمل معا والموضوع تتمحور ا

 والالمتناهيةالثاني الهويات المتعددة 

 ، والعمل معاأفضلالموضوع األول: العيش معا، والعيش معا بطريقة 

 ألهدافا

  بطريقة مثلى، والعمل معا وفهمها وتطبيقها أوال من قبل المدرسين فهم كيفية النظر إلى مبادئ العيش معا، والعيش معا

في سياق مختلف القصص والبلدان المختلفة التي تظهر في  ورابعا عالمجتموالمدرسات، ثانيا من قبل الطالب، ثالثا في 

لمسؤولية والتنوع ومفاهيم  ذات صلة بالموضوع مثل الهوية، االحترام، التعاطف، ا تناول مبادئالفيلم. يمكن أيضا 

ومناقشتها في القسم. من خالل هذا النشاط، يجعل المدرس)ة( الطالب يفكرون في تأثير تصورنا الشمولي للعالم من خالل 

 الطريقة التي نتصور بها هذه المفاهيم، سواء في المدرسة، في العائلة أو في الحي والمدينة والمجتمع الذي نعيش فيه. 

  على المفاهيم النمطية واألحكام المسبقة من خالل عرض أمثلة إيجابية للعيش معا.دعوة الطالب للتغلب 

  تعزيز العيش معا بطريقة مثلى والعمل معا من خالل السماح للطالب بالنقاش، ومواجهة آرائهم مع آراء اآلخرين، مع

 احترامهم، في إطار مناقشات فلسفية. 

 ي يعيشون فيه وتشجيعهم على تخيل مجتمع و/أو عالم أفضل"."مساعدة الشباب على إعطاء معنى للمجتمع الذ 
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 ، والعمل معاأفضلالعيش معا، والعيش معا بطريقة ألنشطة حول ا

 : ملخص1

 هداف النشاطأ مل منزليع ألنشطةا دقيقة 50درس 

1  دقائق( )خمسة( تقديم أ 
 دقيقة( 45( مشاهدة الفيلم الوثائقي )ب 

راءة تقارير كل من أمين معلوف و بينوا ق

 دقيقة( 30شوير )
 هم هدف النشاطف
 

2  دقيقة( 50( مشاهدة الفيلم الوثائقي )ب   
 

3  مشاهدة الفيلم ومناقشة استخالص المعلوماتب ) 
 اتالمجموع( عمل ج 

 دقيقة( 15ات ))ة( النشاط ويساعد على تكوين المجموعالمدرس يشرح 
 بداية عمل المجموعة / اختيار القصة 

راءة ورقة البلد المقابل للقصة التي اختارها ق

 التلميذ والبحث عن سياقها
 هم التالميذ لتعليمات النشاط وتكوين المجموعاتف

4  الهدف ادخال التالميذ وسط القصة، جعلهم يفكرون وأخيرا    دقيقة( 50)( تتمة العمل خالل المجموعة ج

 حثهم على استخالص النقط المشتركة مع حياتهم الخاصة

5  حسب نوعية عرض العمل بالنسبة لكل  دقيقة( 50( تتمة العمل خالل المجموعة )ج

مجموعة بإمكان التالميذ اتمام العمل بالمنزل 

 أو خالل الحصص الدراسية

 هدف هو أن يتم التالميذ أعمالهمال

6   )عرض مجموعتين عملهما )كتابات، رسومات، صحيفة صغيرة، فيديو(تد 
  عد كل عرض، آراء وارتسامات التالميذ اآلخرينب 
 

لهدف هو مشاركة نتيجة عمل المجموعة مع باقي التالميذ ا  

 بالقسم وخلق نقاش وتبادل

7   الشيء حسب الوقت المخصص للعروض مثل الساعة السادسة، تكرار نفس

 وعدد المجموعات

  
 

8  في عالقة مع الخواطر واألفكار لالمستقب( كتابة رسالة أخاطب فيها نفسي في ذ ،..

 التي سلط عليها الضوء خالل المشروع
لهدف أن يتالءم التالميذ مع األفكار المطروحة خالل هذه ا  

 بها االلتزاماألنشطة ويفكروا في 
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 . وصف مفصل: 1

اعي. الخطوات د( و ه( مخصصة للمدرس)ة( الذي يرغب في الذهاب تنقسم األنشطة المعروضة في إطار هذا الموضوع إلى عدة مراحل. من الممكن إما تنظيم جميع األنشطة أو التوقف بعد الخطوة ج( العمل الجم

 أبعد من ذلك.

 مقدمة: 

قسام التالية من الملف البيداغوجي: رسالة من المخرج  بيير بيرارد إلى المدرسين والمدرسات، مقدمة وعرض األ إلى استنادا" جميعا كلنا" فيلم  على أساسا سيعتمد أنه شرح خالل من النشاط المدرس يقدم

 الفيلم.

 المجموعة نشاط قبل المعلومات استخالص: 

 بمثال واالستشهاد مثلى، بطريقة معا العيش يعنيه عما بالبحث التالميذ مطالبة خالل من  نقاشا(  ة)المدرس يؤطر الجميع بمشاركة ذلك بعد ثم . جماعة منه مختارة مقتطفات أو الفيلم الواحد الفصل تالميذ يشاهد

 . الفيلم في شوهدا مثالين أو

 المجموعة عمل : 

لهذا الغرض. سيركز الطالب على األسئلة  المخصصةالبطاقة  /مجموعات مكونة من تلميذين  إلى أربعة تالميذ. تختار كل مجموعة واحدة من القصص المدرجة في الفيلم وتبدأ في العمل مع الورقة في التالميذ يعمل

 يرونها بين هذه القصة ومفهوم العيش معا، والعيش معا بطريقة مثلى والعمل معا وما الذي يثيره في حياتهم الشخصية؟ التالية: ما الذي فهموه من القصة، وما هي القيم التي تظهر في الفيلم؟ ما هي الصلة التي

 

 مالحظة في ورقة التلميذ ومستويات الصعوبة المقترحة:  
 في إصدارين:. تتوفر هذه الورقة 3يمكن العثور على ورقة التلميذ للعمل الجماعي بعد هذا الوصف المفصل، في النقطة 

 سنة، السنة األولى، الثانية والثالثة(  15إلى  12)من  يإعدادالمستوى األول: الثانوي • 
 سنة، السنة األولى، الثانية والثالثة(.  18إلى  15المستوى الثاني: الثانوية )من • 
 
بيل المثال، أن التالميذ في السنة مستوى الصعوبة التي يرغب المعلم في استخدامها يبقى حسب تقديره. فمن الممكن، على س 

 .2الثالثة من المدرسة الثانوية يمكنهم العمل بورقة من مستوى الصعوبة 

تكريسه للنشاط ونوع الشكل (  بطرق مختلفة، اعتمادا على الوقت الذي يرغب المدرس في 2من المستوى  iوالنقطة  1من المستوى  hيمكن تقديم المرحلة األخيرة من العمل الجماعي لكل مجموعة )النقطة  

 الذي سيتدرب عليه التالميذ: 
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 التلميذ.  بطاق فيعليه  المنصوص الطول حسب وذلك مكتوب، نص 

 بوينت باور تقديمي بعرض مرفوق نفسه، النص هذا . 

 صغيرة صحيفة أو فيديو شريط رسومات،: آخر شكل في الجماعي العمل نتيجة لعرض أساسا يشكل النص هذا. 

 ومطالبة  كل تلميذ بالعمل ، في القسم أو في المنزل ، باستخدام البطاقة. فردي،يمكن للمدرس أيضا اختيار استخدام ورقة/ بطاقة التلميذ بشكل 

 

 عرض العمل الجماعي: 

 توجد عدة خيارات:  الجماعي،اعتمادا على الوقت الذي يرغب المدرس في تخصيصه لعرض العمل 

 للمدرس عملها نتيجة مجموعة كل عطيت . 

 الصف أمام عملها تقدم مجموعة لك. 

 

 

 

 :كتابة رسالة 

لنفسه، مع تقييم تلميذ ..." في  عالقة  باألفكار واألعمال التي تم تسليط الضوء عليها خالل المشروع. بهذه المناسبة، يكتب كل ..عزيزي »المستقبل فيها نفسه في  يخاطب تلميذ كل قبل من رسالة كتابة

 وعدد معين من األهداف التي يحددها لنفسه وفي عالقته مع اآلخر، بداية من هذه اللحظة إلى نهاية العام الدراسي.ماضيه 
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 مستوى  الصعوبة  –األنشطة حول العيش معا ، العيش معا بطريقة مثلى والعمل معا  -عمل المجموعة -ورقة / بطاقة التلميذ .1

 …………………………………………………………………………………………   أسماء أعضاء المجموعة(   أ

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 لبنان، ليا ومشروعها لبناء دكاكين األحياء بطرابلس في   ( قصة )قصص( الفيلم المختارةب
 خيم الالجئين بكفريا في لبنان، الدكتور جمال وعمله في م 
 ي البوسنة والهرسك، نودجماوناديها للجري المفتوح للجميعف 
 في البوسنة والهرسك، باومراسكا كمال ومصالحته مع أعداء األمس 
  والحاخام.في الواليات المتحدة األمريكية المجمع المتعدد االعتقادات ببروكسفيل مع االمام والكاهن 
 األمريكية، الزواج المتعدد االعتقادات بين روري وعريفي الواليات المتحدة ف 
  جهة والمسيحيين من  المسلمينفي أندونيسيا، التلميذتين إيلال وميشكا اللتان شاركتا في توأمة بين المدارس الخاصة بكل من

 جهة أخرى
 في تاتارستان، العائلة الكبيرة لكل من رايسا وناهل 
  "في السنغال، سكان قرية "بالمارين 

( ماذا فهمتم من القصة؟ صف القصة في بضعة سطور. اذا طلب ج

 ؟ في كلمة مفتاح واحدة، ماذا ستكون الكلمة القصةمنك تلخيص 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 شاهدة بطاقة البلد في الملف البيداغوجي للفيلم "نحن جميعا"م جرت فيه أحداث القصة الذي السياق قراءةأ(  

ماهي المشاكل )األفكار المسبقة والحواجز األخرى مثل (ب

وعدم التسامح( التي تسود في الوضعية التي يعيشها  العنصرية

األشخاص موضوع القصة ؟ إذا لم مذكورة بشكل صريح، اشرح 

 ما يبدو لك أنه حاجز ممكن. تحدث عن حاجزين أو ثالثة

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

الشخصيات موضوع القصة تجاوز هذه كيف استطاعت (ج

الحواجز ؟ بالنسبة لكل حاجز سبقت اإلشارة إليه أعاله صف لنا 

 كيف استطاعوا إيجاد الحل.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

لعالمية (جد قيمتين عالميتين مستخلصتان من هذه القصة. القيم اد

بالحفاظ  لإلنسانيةهي قيم معترف بها من طرف الكل مثل السماح 

 على الحياة والعيش معا في أمان، التماسك والتناغم السلمي

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ..(اآلن طبق نفس األفكار على حياتكم اليومية وحياة رفقائكم
 لخطوات الواجب تتبعهاا

a. عدم التسامح، ...( في حياتك الشخصية)العنصريةناقشة مشاكل مثل األفكار المسبقة، وحواجز أخرى تقف حائال دون العيش معا بسالم م ، 
b. ختيار مشكل يحظى بإجماع الكل وسبق للكل مواجهته، ووصفها 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

الشخصية وعلى القصة المتناولة في الفيلم. أكتبوا نصا من صفحة  متجربتكالعيش معا بسالم بطريقة مثلى، جماعة تحدثوا وصفوا هذا الحل اعتمادا على م بإيجاد حل أو حلول ممكنة لهذا المشكل لتعزيز ق

 ونصف ليكون بمثابة قاعدة لعرض تقدمونه لباقي أعضاء الفصل

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 2األنشطة حول العيش، العيش معا بسالم بطريقة مثلى والعمل معا. مستوى الصعوبة  المجموعةعمل  -بطاقة التلميذ 2.

 …………………………………………………………………………………………  سماء أعضاء المجموعةأأ(

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 لبنان، ليا ومشروعها لبناء دكاكين األحياء بطرابلس في  (قصة الفيلم المختارةب
  في لبنان، الدكتور جمال وعمله في مخيم الالجئين بكفريا 
 دجماوناديها للجري المفتوح للجميعي البوسنة والهرسك، نوف 
 في البوسنة والهرسك، باومراسكا كمال ومصالحته مع أعداء األمس 
  والحاخام.في الواليات المتحدة األمريكية المجمع المتعدد االعتقادات ببروكفيل مع االمام والكاهن 
 ي الواليات المتحدة األمريكية، الزواج المتعدد االعتقادات بين روري وعريفف 
  في أندونيسيا، التلميذتين إيلال وميشكا اللتان شاركتا في توأمة بين المدارس الخاصة بكل من المسلمين جهة والمسيحيين من

 جهة أخرى
 في تاتارستان، العائلة الكبيرة لكل من رايسا وناهل 
  "في السنغال، سكان قرية "بالمارين 

( ماذا فهمتم من القصة؟ صف القصة في بضعة سطور. اذا طلب ج

 ؟ في كلمة مفتاح واحدة، ماذا ستكون الكلمة القصةمنك تلخيص 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

السياق الذي تقع فيه أحداث القصة، صف البلد، المدينة  وما ه(د

 أو الجهة والعناصر المهمة في التاريخ ) الديانة، السياسة...(
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ماهي المشاكل )األفكار المسبقة والحواجز األخرى مثل (ب

العنصرية وعدم التسامح( التي تسود في الوضعية التي يعيشها 

األشخاص موضوع القصة ؟ إذا لم مذكورة بشكل صريح، اشرح 

أو حواجز ما يبدو لك أنه حاجز ممكن. تحدث عن ثالث جواجز 

 أربعة

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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كيف استطاعت الشخصيات موضوع القصة تجاوز هذه (ج

الحواجز ؟ بالنسبة لكل حاجز سبقت اإلشارة إليه أعاله صف لنا 

 كيف استطاعوا إيجاد الحل.

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .(قم بتعريف مفهوم القيم العالمية 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 .(قم بإيجاد ثالث قيم عالمية مستخلصة من هذه القصة

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ..( حان الوقت لتطبيق نفس األفكار على حياتكم اليومية وحياة رفقائكم
 لخطوات الواجب تتبعهاا

 عدم التسامح، ...( في حياتك الشخصية ناقشة مشاكل مثل األفكار المسبقة، وحواجز أخرى تقف حائال دون العيش معا بسالم ) العنصرية،م .1
 ختيار مشكل يحظى بإجماع الكل وسبق للكل مواجهته، ووصفها .2

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

الشخصية وعلى القصة المتناولة في الفيلم. أكتبوا نصا من صفحتين  متجربتكم بإيجاد حل أو حلول ممكنة لهذا المشكل لتعزيز العيش معا بسالم بطريقة مثلى، جماعة تحدثوا وصفوا هذا الحل اعتمادا على ق

 ونصف ليكون بمثابة قاعدة لعرض تقدمونه لباقي أعضاء الفصل
 للذهاب بعيدا، يمكن تقديم العمل في شكل رسومات، بشكل شفهي، أو على شكل صحيفة صغيرة أو فيديو قصير

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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الثانيا  ةوالالمتناهيالهويات المتعددة  -لموضوع 

 ألهدافا

 سنة 18و  12 نما بيلتحقق من فهم استيعاب التالميذ لمفهوم الهوية، مفهوم غالبا ما يكون مجردا للفئة العمرية ا  

 لتأكيد على أن هوية الفرد تتشكل اعتمادا على عناصر متعددةا 

 الخصوصيات والنقط التي تقرب الشباب من بعضهم البعض وكذلك من المواطنين اآلخرين بشكل عامعزيز ت. 

  حفيز الشباب لفهم كيف تتشكل األفكار المسبقة والعمل جميعا على محاولة التخلص منهات 

 ألنشطة حول الهويات المتعددة والالمتناهيةا 

 لخصم .1

 النشاطهداف أ مل المنزليعال لنشاطا دقيقة 50رس د

1  دقائق( 5( مقدمة ) أ 

 دقيقة( 45( مشاهدة الفيلم )ب 

راءة الحوار/ المقابلة مع أمين ق

 دقيقة( 20معلوف )
 هم الهدف من النشاطف

 

2  دقيقة( 45( مشاهدة الفيلم )ب   
 

3  نقاش يسيره المدرسج ) 

 
في  العمل على  ءوبإمكانه البدتم تعريف التلميذ بالمفاهيم ي

 الموضوع

4  عمل ثنائي (د 

 دقيقة( 20شرح المدرس النشاط ويساعد في تكوين المجموعات )ي 

 دقيقة( 30) المجموعاتلعمل في ا 

هم التالميذ التعليمات ويعملون اعتمادا على البطاقة ف 

 المخصصة لهذا الغرض في الملف
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 رح مفصلش .2

a) قدمةم 

"نحن جميعا" استنادا إلى األقسام التالية من الملف  على فيلميقدم المدرس النشاط من خالل شرح أنه سيعتمد أساسا 

 البيداغوجي: رسالة من بيير بيرارد إلى المدرسين  ومقدمة وعرض الفيلم

b) لفيلم/ الشريطا.  

 شاهد تالميذ الفصل مجتمعين الفيلم أو مقتطفات مختارة منهي

c) ةوضوع الهويم 

عرض المدرس موضوع الهوية، "ما الذي يحددنا وكيف يمكن أن تكون هناك هويات متعددة". يمكن استخدام الفيديو الدنماركي "كل ي

 ما نتشاركه" لتوضيح المفهوم ، ويمكن تنظيم نفس النوع من النشاط مع التالميذ:

 .5أو  4المرحلة األولى: تقسيم التالميذ إلى مجموعات من • 

: اكتب "المجتمع" على متن السبورة. اطلب من التالميذ شرح  ما تعنيه الكلمة أو شرح أن المجتمع هو مجموعة من 2 المرحلة• 

 الناس  يعيشون في نفس المكان ، مع خصائص، مواقف ، معتقدات أو مصالح مشتركة.

، مجموعة األصدقاء، الدين، النادي الرياضي : اطلب من الطالب تسمية أو اقتراح عضوية لمجموعة مثل العائلة، المدرسة3المرحلة • 

 والبلد.

: اشرح أنه لدينا جميعا دور واحد أو أكثر كأعضاء في مجتمع. ففي األسرة مثال، لدينا دور أو أكثر كبنات، أبناء، أخوات، 4المرحلة • 

 درسات يكون لهم دور آخر. إخوة، أمهات أو آباء؛ في المدرسة، يكون للتالميذ دور محدد وكذلك بالنسبة للمدرسين والم

 : شرح أن كل دور من هذه األدوار "يتطلب" القيام بعدد من الواجبات والمسؤوليات وكذلك يضمن عددا من الحقوق.5المرحلة • 
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إليه. رسم : رسم دائرة صغيرة على السبورة وكتابة "األسرة" داخلها. اشرح أن هذا هو أصغر وأول مجتمع ننتمي 6المرحلة • 

دائرة ثانية أكبر وتضم الدائرة األولى، ثم رسم ثالث دوائر أخرى حتى يكون لديك خمس دوائر، واحدة داخل األخرى كما هو الحال 

 في الصورة أدناه.

 

 

 : الدوائر المخصصة للنشاط "كل ما نتشاركه"30ورة ص

المجموعة التي ينتمون إليها، على سبيل المثال المدرسة،  : اطلب من طالبك نسخ الدوائر. بشكل فردي، يكتبون اسم7المرحلة • 

المدينة، مجموعة من األصدقاء، فريق كرة قدم، في كل دائرة من الدوائر األربعة األخرى. وسيتعين على الكل  أن يفكر في دوره 

 داخل كل مجموعة  وواجباته ومسؤولياته وحقوقه.

وعات والمجتمعات التي تم تصنيفها، وأدوارهم داخلها، وواجباتهم ومسؤولياتهم : كمجموعة، يناقش التالميذ المجم8المرحلة • 

 وحقوقهم. تشجيع التالميذ على محاولة اكتشاف ما لديهم من القواسم المشتركة في مجموعات مختلفة.

 : تتناوب المجموعات على مشاركة ما هو مشترك مع بقية الصف.9المرحلة • 

أنهم ذاهبون لمشاهدة شريط فيديو قصير من قناة تلفزيونية دنماركية. أثناء هذه الحصة، سيتعين  : اشرح لتالميذك10المرحلة • 

 عليهم التفكير في رسالة الفيديو.

 cLUo6K84https://www.youtube.com/watch?v=TjWعرض الفيديو : رابط: 

 13إلى  11المراحل من ياب غ

 : اطلب من طالبك مناقشة األسئلة التالية:14المرحلة • 

 لماذا نضع الناس في صناديق؟ 

 هل تظن أنه أن النقاط التي تجمعنا معا أكثر مما نعتقد؟  

 كيف نكتشف ما لدينا من القواسم المشتركة؟

 مرحلة السابقة.: تنظيم مناقشة في القسم اعتمادا على األسئلة من ال5المرحلة • 

d) مل ثنائيع 

يعمل التالميذ في مجموعات من فردين. تختار كل مجموعة شخصين على األقل يظهران في قصص الفيلم وتبدأ العمل مع  ●

 البطاقة المقدمة لهذا الغرض.

مع هذا النشاط، يستكشف التالميذ مفهوم الهوية والجوانب العديدة التي ينطوي عليها، في جميع األفراد، سواء في الفيلم  ●

 أو في أصدقائهم وكذلك في أنفسهم. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TjW84K6cLUo
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 مالحظة حول بطاقة التلميذ ومستويات الصعوبة المقترحة: 
 . تتوفر هذه البطاقة في إصدارين:3هذا الوصف المفصل، في النقطة يمكن العثور على بطاقة التلميذ المخصصة للعمل الجماعي بعد 

 سنة، السنة األولى والثانية والثالثة(  15إلى  12المستوى األول: مرحلة الثانوي إعدادي )من • 
 سنة، السنة األولى والثانية والثالثة(.  18إلى  15المستوى الثاني: مرحلة الثانوي )من • 
 

الصعوبة التي يرغب المدرس في استخدامها يبقى حسب تقديره. فمن الممكن، على سبيل المثال، أن من الواضح أن مستوى 

 .2التالميذ في السنة الثالثة ثانوي يمكنهم التعامل مع بطاقة مستوى الصعوبة من الدرجة 

E(  تابة رسالةك 

التي تم تسليط  وأعمالكتابة رسالة من قبل كل تلميذ يخاطب فيها نفسه في المستقبل بدءا من "عزيزي ، ...." في عالقة  مع األفكار 

المناسبة، يكتب كل تلميذ لنفسه، مع تقييم لماضيه وعدد معين من األهداف التي يحددها لنفسه  هالمشروع. وبهذالضوء عليها خالل 

 خر، بداية من هذه اللحظة إلى نهاية العام الدراسي.وفي عالقته مع اآل
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 1مستوى الصعوبة  –األنشطة حول الهويات المتعددة  -عمل المجموعة -بطاقة التلميذ .3

 …………………………………………………………………………………………  أعضاء المجموعة ءأسما أ(

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 لبنان، ليا ومشروعها لبناء دكاكين األحياء بطرابلس في  الفيلم المختارة )اختر قصتين(  ة( قصب
  في لبنان، الدكتور جمال وعمله في مخيم الالجئين بكفريا 
 المفتوح للجميعي البوسنة والهرسك، نودجماوناديها للجري ف 
 في البوسنة والهرسك، باومراسكا كمال ومصالحته مع أعداء األمس 
  والحاخام.في الواليات المتحدة األمريكية المجمع المتعدد االعتقادات ببروكسفيل مع االمام والكاهن 
 ي الواليات المتحدة األمريكية، الزواج المتعدد االعتقادات بين روري وعريفف 
 تلميذتين إيلال وميشكا اللتان شاركتا في توأمة بين المدارس الخاصة بكل من المسلمين جهة والمسيحيين من في أندونيسيا، ال

 جهة أخرى
 في تاتارستان، العائلة الكبيرة لكل من رايسا وناهل 
  "في السنغال، سكان قرية "بالمارين 

 …………………………………………………………………………………………  ( أذكر الشخصيات األساسية والثانوية في القصتين المختارتينج

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 
( ماهي النقط المشتركة بين الشخصيات المختارة )بصرف النظر د

 عن الدين، العرق، البلد...(. أذكر كل النقط المشتركة والممكن

، مميزات، سمات شخصية...( في عالقة بالفيلم هويات)تصورها 

 هما تتصورأو حسب 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
Dossier pédagogique autour du projet cinématographique « Nous Tous » 

 جميعا نحن الوثائقي: للفيلم البيداغوجي الملف

63 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

( ماهي النقط المشتركة التي تجمعكم؟ فكر في كل الجوانب التي ه

  مثل:متفردة تجعل منك شخصية 

 عدد عائلتكلعائلة: العادات داخل عائلتك، تاريخ ا ،

 األطفال، هل ننزع أحذيتنا داخل المنزل؟ ...
  قصة شخصية: هل سبق وأن تعرضت للعنصرية أو

حاالت أحسست فيها بأنك مختلف )أكبر، أصغر، لون 

 البشرة، عالمة تدين، رحلة، لباس، حذاء...(
 ....هوايات، مفضالت 
 …..لخا 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 ( أوجد قيمتين تتشاركهماو

 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 
Dossier pédagogique autour du projet cinématographique « Nous Tous » 

 جميعا نحن الوثائقي: للفيلم البيداغوجي الملف

65 

 

 2مستوى الصعوبة  –األنشطة حول الهويات المتعددة  -عمل المجموعة -بطاقة التلميذ .4

 …………………………………………………………………………………………  أعضاء المجموعة ءأسما أ(

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 لبنان، ليا ومشروعها لبناء دكاكين األحياء بطرابلس في  الفيلم المختارة )اختر قصتين على األقل(  ة( قصب
  في لبنان، الدكتور جمال وعمله في مخيم الالجئين بكفريا 
 ي البوسنة والهرسك، نودجماوناديها للجري المفتوح للجميعف 
 في البوسنة والهرسك، باومراسكا كمال ومصالحته مع أعداء األمس 
  اخام.والحفي الواليات المتحدة األمريكية المجمع المتعدد االعتقادات ببروكسفيل مع االمام والكاهن 
 ي الواليات المتحدة األمريكية، الزواج المتعدد االعتقادات بين روري وعريفف 
  في أندونيسيا، التلميذتين إيلال وميشكا اللتان شاركتا في توأمة بين المدارس الخاصة بكل من المسلمين جهة والمسيحيين من

 جهة أخرى
 في تاتارستان، العائلة الكبيرة لكل من رايسا وناهل 
 نغال، سكان قرية "بالمارين" في الس 

ج( ماهي النقط المشتركة بين الشخصيات المختارة )بصرف النظر 

عن الدين، العرق، البلد...(. أذكر كل النقط المشتركة والممكن 

، مميزات، سمات شخصية...( في عالقة بالفيلم )هويات تصورها 

 هما تتصورأو حسب 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

( كيف تستطيع تلخيص مفهوم الهوية عند أمين معلوف؟ اقرأ د

الثالثة للملف المخصص ألمين معلوف واشرح رؤيته العناصر 

 للهوية

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

( ماهي النقط المشتركة التي تجمعكم؟ فكر في كل الجوانب التي ه

 :  لمث في تركيب هويتك تدخل

 عدد عائلتكلعائلة: العادات داخل عائلتك، تاريخ ا ،

 األطفال، هل ننزع أحذيتنا داخل المنزل؟ ...
  قصة شخصية: هل سبق وأن تعرضت للعنصرية أو

حاالت أحسست فيها بأنك مختلف )أكبر، أصغر، لون 

 البشرة، عالمة تدين، رحلة، لباس، حذاء...(
 ...هوايات، مفضالت. 
 القيم: أي القيم مهمة بالنسبة لك 
 …..لخا 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ( أوجد قيمتين تتشاركهماو

 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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دال  لذهاب بعي

 ي الذهاب بعيدا ، هذه بعض المسالك إلتمام المغامرةالنسبة للمدرسين والمدرسات والتالميذ الذين يرغبون فب

 شروع تعاون بين بين المدارس على مستوى البلد أو القارةم .1

 eTwinningاألوروبية. من خالل االتصال عبر منصة مدارس للمجتمع   65 (eTwinning ) مع أوروبي مشروع

، الجهات الفاعلة في مجال التعليم من البلدان األوروبية )مدرسين ومدرسات، مديري المدارس والمربين ، وما إلى ذلك ( 

يتواصلون ويتعاونون ويتشاركون األفكار والمعلومات ويطورون المشاريع. فيشكلون بالتالي جزء من مجتمع التعلم األكثر 

، وهو البرنامج األوروبي للتعليم والتدريب  eTwinningفي تمويل  erasmusإثارة في أوروبا. يشارك برنامج +

 تخيل من المعلم سيتمكن. البلد نفس في المدارس بين شراكات إقامة اإللكترونية المنصة هذه حتتي والرياضة.والشباب 

 مشروع تعاون مع المدارس في مدينته أو بلده، ولما ال، على المستوى األوروبي بعد ذلك.

  

 عاون مع تظاهرات وفاعلين من خارج المدارست .2

 السلطات مع التعاون من الفصل وتالميذ المعلم سيتمكن المحلي، المستوى على ورسوخا واقعية أكثر األنشطة ولجعل

 مرتبطا المعلم يكون قد التعاون، من النوع هذا لتسهيل. األخرى الجمعيات أو األحياء في المواطنين مبادرات أو المحلية

 :مثل  تنظيمها تم حداثبأ

 سرحي مجانية: في إطار "أسبوعين من التضامن الدولي"، تقدم مدينة بروكسل وم ارتجال  ورشاتWOLF 

 ورشات عمل لتالميذ المستوى الثانوي. تستمد الورشات األفكار من  ثالث كتب:
 "سيريس ومولود عونيت صدر عن منشورات آلالن لكتاب الكبير ضد العنصرية" اRue du monde 

 "لذي يجمعنا" لنوي كارالن وساندرا بوارو شريف صدر أيضا عن منشورات اRue du monde 

 لهويات القاتلة" ألمين معلوف اlivre de poche 

  ينظم برلمان بروكسل أنشطة مجانية لتعليم المواطنة للشباب، موجهة للتالميذ في الصفين الثاني والثالث من التعليم

 (65)ت المواطنين حول موضوع التسامح. تحت عنوان "معاهدات التسامح: من فولتير إلى شارب"الثانوي. وتنظم قراءا

 

"إن التغلب على أفكارنا المسبقة وأحقادنا ليس من الطبيعة البشرية. قبول اآلخر ليس أكثر أو أقل طبيعية من رفضه. إن المصالحة، 

، تصرفات حضارية تتطلب الوضوح والمثابرة، تصرفات طواعية عنولم الشمل، والتبني، والترويض، والتهدئة، هي تصرفات 

 مكتسبة، تصرفات يتم تدريسها، وزرعها"

 اختالل العالم. –أمين معلوف 
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  اإلنترنت مصادر  

Ressource de la Fédération Wallonie-Bruxelles, site enseignement.be : 

Cours de philosophie et de citoyenneté, guide pratique pour les enseignant.es - Disponible 

sur: http://enseignement.be/download.php?do_id=13051 

Cours de philosophie et citoyenneté - primaire et 1er degré secondaire - Disponible sur: 

http://enseignement.be/download.php?do_id=14070  

Cours de philosophie et citoyenneté - compétences terminales de l’éducation à la philosophie 

et à la citoyenneté.  

Disponible sur : http://enseignement.be/download.php?do_id=14071  

Cours de philosophie et citoyenneté - Programme des cours: 
http://www.enseignement.be/index.php?page=27915&navi=4429 

Cours de Français - document de socles de compétences du primaire et 1er degré secondaire 

Disponible sur: http://enseignement.be/download.php?do_id=1652  

Cours de Français - compétences terminales de français. Disponible sur : 

http://enseignement.be/download.php?do_id=290  

Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26791&navi=4036  

Des ressources et projets pour développer le vivre-ensemble de manière harmonieuse et 
respectueuse dans une société démocratique et interculturelle… 

http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=4037 

Vade-mecum : construire un projet pédagogique 

http://enseignement.be/download.php?do_id=4291  

Demain, dossier pédagogique du film 

https://www.demain-lefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf 

Dictionnaire de la paix - éducation du site Graines de Paix.  

https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources-de-paix/dictionnaire-paix-education  

Dossier pédagogique autour du film ‘Latifa le cœur au combat’ 

http://media.hautetcourt.com/DISTRIBUTION/2017/LATIFA/zdc_latifa.pdf 

Comment analyser un documentaire? 

http://enseignement.be/download.php?do_id=13051
http://enseignement.be/download.php?do_id=14070
http://enseignement.be/download.php?do_id=14071
http://www.enseignement.be/index.php?page=27915&navi=4429
http://enseignement.be/download.php?do_id=1652
http://enseignement.be/download.php?do_id=290
http://www.enseignement.be/index.php?page=26791&navi=4036
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=4037
http://enseignement.be/download.php?do_id=4291
https://www.demain-lefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf
https://www.grainesdepaix.org/fr/ressources-de-paix/dictionnaire-paix-education
http://media.hautetcourt.com/DISTRIBUTION/2017/LATIFA/zdc_latifa.pdf
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https://www.grignoux.be/dossiers/387/ 

ENSEIGNEMENT, Vivre ensemble, ça commence à l’école, 2015 

https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2015-10-vivre-ensemble_a_l_ecole.pdf 

Learning to Live Together An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education - Arigatou 
Foundation 2008 in cooperation with and endorsed by UNESCO and UNICEF 

https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Learning-to-Live-Together-En.pdf 

Kroiroupa 

Jeu pédagogique sur les religions et la laïcité - Public-cible : 10 - 120 ans 

https://www.lahainejedisnon.be/copie-de-livre-sophie-l-enfant-cach-1 

Teach for Belgium  

http://teachforbelgium.org/fr/accueil-2/  

 

  

https://www.grignoux.be/dossiers/387/
https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2015-10-vivre-ensemble_a_l_ecole.pdf
https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/Learning-to-Live-Together-En.pdf
https://www.lahainejedisnon.be/copie-de-livre-sophie-l-enfant-cach-1
http://teachforbelgium.org/fr/accueil-2/
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