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اأّن جميع النا�س لهم ذوٌق واحد، فهم يحبون اللون الأزرق 

وي�ضبغون منازلهم بهذا اللون، ويف�ضلون منوذجًا معينًا 

للثياب فيلب�ض���ونه، وي�ض���تطعمون اأكل التفاح اأكرث من اأي 

فاكه���ٍة اأخرى وميتلئ ال�ض���وق من التفاح، كيف �ض���يكون 

�ضكل �ضوارع مدينتك والنا�س وال�ضوق فيها؟!

���لون مادة الهند�ضة ويفكرون  اأّن جميع النا�س كانوا يف�ضّ

بنف�س الطريقة ويهتمون بنف�س الأمور هل �ضيكون هناك 
جامعات بها تخ�ض�ضات خمتلفة؟

 وهل �ضيكون هناك اأطباٌء وحمامون وبّناءون؟ 

وهل �ض���تكون هناك اخرتاعات واكت�ض���افات يف جمالت 
احلياة املختلفة؟

كان جمي���ع النا�س يفّك���رون بطريقٍة واح���دة،  وينظرون 

للموا�ض���يع ب�ضكٍل معني، فهل �ض���يكون ثمة �ضيٌء للحديِث 

عنه والنقا�س فيه؟ وهل �ضيكون هناك �ضيء للتعّلم منه؟ 
وهل �ضيكون يف احلياة اأّية اإثارة؟

كان جميع النا�س ب�ضكٍل وطوٍل وعر�ٍس ولوٍن واحد...

ولهم عاداٌت وتقاليد مت�ضابهة ويتكلمون لغًة واحدة...

هل �ض���يكون هناك فرٌق بني بلٍد واآخر، اأو مدينٍة واأخرى، 
اأو بينك وبني اإخوتك واأ�ضدقائك؟ 

لو

لو

لو

لو

تخيل ...
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كان جميع النا�س يحبون كرة ال�ض���لة كريا�ض���ة، ويحبون 

ال�ضطرجن كو�ضيلِة لعب، والر�ضم كهواية ...

هل كان اأحٌد �ضيفكر يف اخرتاع لعبٍة جديدة؟ 

وهل كانت الأوملبيات وامل�ضابقات لتقام؟ 

وهل كان اأحٌد يريد اأن ميار�س هوايًة خمتلفة؟ 

وهل كنا �ضن�ضهد اإبداعاٍت وفنوَن جميلة؟

كان جمي���ع النا����س يحب���ون ذات الأ�ض���ياء، ويحاول���ون 

احل�ضول على ذات الأ�ضياء، ويتقّربون من ذات الأ�ضياء، 

ويبتعدون عن ذات الأ�ض���ياء، فهل �ض���تكون لك فر�ٌس يف 

التط���ور واحل�ض���ول على م���ا تري���د وحتتاج؟ وه���ل كان 

اأحٌد ليوؤلف كتابا اأو ي�ض���نع فيلمًا يف غري تلك املوا�ض���يع 
املحددة فقط؟ 

ت�ضتطيع اأن مت�ضي بخيالك... وترى كيف �ضتكون احلياة 

حني يكون النا�س مت�ض���ابهني، ول يكون لالختالف وجود 
بني النا�س. ومن ثم فّكر وتاأّمل...

هل تتمنى لو اأّنك تعي�س يف عامٍل هكذا؟
األن يكون النا�س ن�ضخًا من بع�ضهم البع�س؟

هل من املمكن اأن ميّيزك �ضيء يف و�ضٍع كهذا؟
هل ترى اأهمّية الختالف والتنوع؟

لو

لو



الكتيب الذي بني يديك يفتح لك اأفقًا وا�سعًا 
للتفكري يف جماالت تكون من خاللها..

�سخ�سيتك اأكرث قوة واتزانًا..
وعالقاتك اأكرث تنوعًا ومتانًة..

وحياتك اأكرث مرحًا وجمااًل..



النا�س؟  بني  الختالف  جوانب  هي  • ما 
اأحيانًا؟  خالف  اإىل  الختالف  يتحول  • ملاذا 
خالف؟  اإىل  الختالف  حتويل  اآثار  هي  • ما 

التغيري وا�ضنع  قائدًا  • كن 
يف ت�ضاهم  التي  واملهارات  املفاهيم  • اأهم 

 التعامل الإن�ضاين الراقي مع الآخر: 
 

1-  اأنا حمرتم واحرتم الآخرين   
2- راأيي حمرتم وكذلك راأي الآخرين   

٣- اأتعلم من الختالف   
٣- اأتعرف على امل�ضرتكات بيني وبني الآخرين واأبني عليها   

4- ابداأ باأف�ضل ما لدى الآخر  
5- اأت�ضاعر مع الآخرين واأحرتم م�ضاعرهم  

6- اأحب لالآخر ما اأحب لنف�ضي  
7- مع الآخر اأطور جمتمعي  
8- الت�ضامح قيمة يف حياتي  

• تذكر..
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ما هي جوانب 

االختالف بين الناس؟
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اللون
)اأ�ضود اأو اأبي�س 

اأو اأ�ضمر ... اإلخ(

ال�ضكل واحلجم 
)ال�ضمنة والنحافة( 

طريقة التفكري والراأي 
ووجهة النظر )طرق 

العمل، حل امل�ضكالت، 
الأولويات،... الخ(.

وجود �ضيء خمتلف يف 
اجل�ضم )اإعاقة، م�ضكلة 

خلقية، ...الخ(.

الذوق وتف�ضيل �ضيء 
على اآخر )األعاب، األوان، 

طعام، كتاب، مواد 
درا�ضية...الخ(.

ثقافة تنعك�س يف احلياة 
اليومية )طريقة الكالم، 
اللبا�س، الأكل، ... الخ(.

الراحة والندماج مع 
اأ�ضخا�س اأكرث من اآخرين 

)اأ�ضدقاء، اأقرباء ... اإلخ(

الدين واملذهب واملعتقد 
)معتقدات دينية، ثقافية، 

اجتماعية.. الخ(.

يختلف النا�س يف اأموٍر كثرية، واجلوانب التالية من اأهّمها:
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اإّن الخت���الف �ض���يٌء جميل، يعطي احلياة تنّوعًا وطعمًا واإثارة، وهو ال�ض���بب الأ�ضا�ض���ي 
للتط���ّور والخرتاعات والكت�ض���افات والكثري من الأمور اجلميل���ة يف احلياة، ومع ذلك، 
فالكث���ري م���ن النا����س ل يتعاملون م���ع الختالف يف حياتهم ب�ض���كٍل جي���د، فهم يقومون 
بتحويل الختالف اإىل خالف وم�ض���كلة، وحينها عو�ضًا عن اأن مينحنا الختالف جماًل 

جمياًل نتطور من خالله، ي�ضبح م�ضكلًة توؤذينا وتفّرق بيننا وبني النا�س. 

اجلمي���ع معّر�ص���ون الأن يتعاملوا اأحياناً ب�ص���كل غري جيد م���ع االختالف، ولكن هناك 
اأفراد اأكرث عر�ص���ًة للوقوع يف خالفات مع االآخرين املختلفني واالأ�ص���باب التالية من 

اأهمها:

لماذا يتحول االختالف إلى خالف أحيانًا؟
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يتعالون
على الآخرين 

ويعتقدون 
باأّنهم الأف�ضل.

يرون 
لأنف�ضهم اأف�ضليًة على 

الآخرين من الناحية الدينية 
اأو الجتماعية اأو انتمائهم 

لبلٍد معنّي اأو غريها.

يعتقدون
 باأّنهم على �ضواب دائمًا واأّن 

الآخرين دائمًا على خطاأ.

يحبون
 اإثبات اآرائهم 

وال�ضيطرة والظهور 
مبظهر املت�ضلطني 
واأ�ضحاب الراأي.

ال ي�سمعون
 لالآخرين ب�ضكٍل �ضليم لفهم 
مق�ضدهم وما يريدون قوله.
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اإّن الكثري من امل�ض���كالت التي تقع على م�ض���تويات خمتلفة اأ�ضا�ضها هو عدم القدرة على 
التعامل مع الختالف ب�ض���كل �ض���ليم، وحتويله اإىل م�ض���كلٍة واأزمٍة موؤذية، وفيما يلي اأهم 

امل�ضتويات التي تتاأّثر ب�ضكٍل كبري من اخلالف:

ما هي آثار تحويل االختالف إلى خالف؟

اخلالفات وامل�ضكالت بني 
ال�ضخ�س واأ�ضدقائه اأو زمالئه 
اأو الأفراد الذين يتعامل معهم 

ب�ضورٍة م�ضتمرة اأو ب�ضورٍة 
متقطعة.

جمموعة من املجتمع لديها 
م�ضكالت مع جمموعة اأخرى فال 

تقبل وجودها، اأو حتاول �ضلب 
حقوقها، اأو تعطيل م�ضاحلها، اأو 

اإحلاق الأذى بها باأّي طريقٍة كانت.

امل�ستوى ال�سخ�سي

امل�ستوى املجتمعي

امل�ستوى االأ�سري

امل�ستوى العاملي

امل�ضاكل الأ�ضرية بني 
فردين من اأفراد 

الأ�ضرة اأو بني جمموعة 
من اأفراد الأ�ضرة معًا. 

احلروب وامل�ضكالت 
والعداوات بني الدول 
اأو بني فئاٍت خمتلفٍة 

من النا�س يعي�ضون يف 
دول خمتلفة. 
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واإذا تاأّمل���ت نف�ض���ك واأ�ض���رتك وجمتمعك والعامل من حولك، ف�ض���وف ت���رى الكثري من 
اخلالفات التي من املمكن تفاديها ومعاجلتها عندما تكون ثقافة احرتام الآخر موجودًة 

يف فكر النا�س وتعاملهم مع بع�ضهم البع�س، فغياب الحرتام يوؤدي اإىل:

- البعد والفرقة بني النا�س وانت�سار �سوء الظن بينهم

- �سد طريق التعّلم واال�ستفادة من وجهات النظر 
والثقافات املفيدة االأخرى

- الكراهية والعداء بني االأخوة واالأ�سدقاء واالآخرين

- عدم تطّور االإن�سان ورقي احل�سارة

- النزاعات واحلروب



14

كن قائدًا واصنع التغيير

اأنت �صاب وامل�صتقبل اأمامك، وت�ضتطيع 

اأن ت�ض���اهم فيه ليكون اأف�ضل مما هو 
عليه الآن. 

اأن���ت ت�ص���تحق اأن تعي����س حي���اًة ميلوؤها ال�ض���لم 

وال�ضالم، ولي�س امل�ضاكل والنزاع مع اأ�ضدقائك 

واأقربائ���ك واأ�ض���رتك وجمتمع���ك والع���امل من 

حولك، حي���اًة تتعلم منها وتتط���ّور فيها، فيكرب 

عقلك وتنمو �ضخ�ضيتك وتزدهر حياتك.

ت�صتطيع اأنت، نعم اأنت الذي تقراأ هذه الكلمات 

الآن، اأن تك���ون قائ���داً وتاأخ���ذ دورًا يف اأن تعي�س 

حيات���ك كما ت�ض���تحق اأن تكون، وت�ض���اعد يف اأن 

تكون الأو�ض���اع من حولك اأف�ضل مما هي عليه 

الآن. لأج���ل ذل���ك حتت���اج اأن تط���ّور نظرت���ك 

لالآخ���ر وتعامل���ك مع���ه، خا�ض���ًة ذل���ك ال���ذي 

يختلف عنك. 

وهذا الكتيب يحتوي على ت�ضع مفاهيم ومهارات 

اأ�ضا�ضية ت�ضاعدك يف التعامل الراقي مع الآخر 

اإذا ما فهمتها ومار�ضتها.
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ما هي أهم المفاهيم والمهارات 

التي تساهم في التعامل 

اإلنساني الراقي مع اآلخر؟
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خل���ق اهلل الإن�ض���ان وكّرم���ه، والدين الإ�ض���المي وجمي���ع الأدي���ان ال�ض���ماوية توؤّكد على 
احرتام الإن�ض���ان. فكل من يرى اأّن الإن�ض���ان حمرتم فهو يحرتم الآخر لأّنه اإن�ض���ان، فهو 
يحرتم نف�ض���ه اأي�ضًا لأّنه اإن�ضان. ومن يرى اإن�ض���انية الآخر منقو�ضة فمن املمكن اأن يرى 
اإن�ض���انيته هو اأي�ضًا منقو�ض���ة، ومن يعطي لنف�ضه احلق باأن ي�ض���تهرت وي�ضتحقر اإن�ضانية 
الآخر وي�ض���غرها، فهو يرى اأن اإن�ض���انيته هو اأي�ض���ًا قابلة لال�ض���تهتار بها وا�ض���تحقارها 
وت�ض���غريها. فمن يحرتم نف�ض���ه لأّنه اإن�ض���ان، يتحّتم عليه اأن يحرتم الآخر لأّنه اإن�ضان، 
وكّلما احرتم نف�ضه لأجل اإن�ضانيته، يزيد احرتامه لالآخر، وكلما زاد احرتامه لالآخر زاد 

احرتامه لنف�ضه. 

فقد ترى �ضخ�ض���ًا ينتمي لبلٍد متاأخٍر جدًا من الناحية العلمية واحل�ض���ارية ويت�ض���رف 
ب�ضكل بدائي، ويبدو لك وكاأّنه ل ينتمي لهذا الع�ضر، فهنا من ال�ضهل اأن ينجرف البع�س 
لعدم احرتام هذا ال�ض���خ�س نظرًا لنتمائه وطبيعة ت�ض���رفه، ولكَنّ وجوده الإن�ض���اين ل 
يختلف عن اأي �ض���خ�س اآخ���ر، فهو ميتلك قدرة التعلم، ولدي���ه واآمال وخماوف واأحالم 
وم�ض���اعر كاأي اإن�ض���ان اآخ���ر، فالبيئة التي عا����س بها ل تقّلل من حق���ه يف العي�س الكرمي 

والحرتام والتعامل الإن�ضاين معه.

1- أنا محترم واحترم اآلخرين
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- اأن حترتم الآخر كاإن�ضان لي�س فقط بالت�ضرف 
بل حتى حني تذكره اأو تفكر فيه مهما كان حجم 

الختالف معه.
- اأن تت�ض���رف بال�ض���كل الذي يعك�س الح���رتام، وتبتعد 
عن الت�ض���رف الذي ينافيه. وت�ض���تطيع اأن تعرف هذين 
الت�ضرفني عرب مراجعة نف�ضك، والتفكري بالطريقة التي 
تريد اأن يعاملك الآخرون بها لكي ت�ضعر باحرتامهم لك.

- اأن تتذكر دائمًا اأّنك اإن�ض���ان حمرتم ول يليق بك �ض���وى 
احرتام الإن�ضان الآخر.

اأن حترتم االآخر يعني ...

اأن حترتم االآخر ال يعني ...

- اأن تت�ضرف مع الآخر ب�ضكٍل مبالغ فيه كاأن تقول 
له كلمات مدٍح واإ�ضادة ل ترى لها داٍع اأو معنى.

- اأن ل تق���ول راأيك املخالف ب���اأدب واحرتام دون 
جتريح اأو اإهانة.
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لأن النا�س خمتلفون ويعي�ضون يف اأماكن خمتلفة، ويرتبون باأ�ضكال خمتلفة، ويرون الدنيا 
م���ن زوايا خمتلفة، ولهم عادات وتقاليد وجت���ارب حياتية خمتلفة، كذلك فاإن لهم اآراء 
خمتلفة اأي�ضًا. اإّن اآراء الآخرين قد تكون �ضحيحة اأو ل تكون، ولكن غالبًا ما يكون هناك 
احتماًل باأن يحمل راأيهم �ض���يئًا من ال�ض���حة، لذا من اجليد دائمًا �ضماع الآراء املختلفة 

والتفكري بها قبل رف�ضها اأو قبولها فقد حتمل حقيقة مل نكن نعرف عنها من قبل.

فلو كنت تنظر اإىل �ض���ندوٍق كبري واأنت واقف على جانب منه، ولك زميل يقف يف جانب 
اآخر من ال�ض���ندوق ل ت�ض���تطيع اأنت روؤيته، فهو قد يرى �ضيئًا ل تراه اأنت ول ت�ضتطيع اأن 
ت���راه م���ن املكان الذي اأنت فيه، واأنت كذلك ترى �ض���يئًا ل يراه ول ي�ض���تطيع اأن يراه من 
املكان الذي هو فيه. فلو اأردت و�ض���ف ال�ض���ندوق، قد يكون و�ض���فك خمتلفا متامًا عما 
ي�ضفه زميلك مع اأنكما ت�ضفان ذات ال�ضندوق ولكن كّل منكما يراه من زاويٍة خمتلفة. 
وكذل���ك احلي���اة، فالكثري الكثري من الأم���ور نرى جانبًا واحدًا منه���ا والآخر يرى جانبًا 
خمتلفًا، ولو كان هناك ثالث لراأى ال�ض���ندوق من جانٍب اآخر خمتلف اأي�ض���ًا. فلو �ضمعنا 
مل���ا ي���راه كل منهم لكتملت لدينا ال�ض���ورة التي مل يكن ممكن���ًا اأن تكتمل مبا نراه نحن 

فقط.
 

فح���ني حت���رتم الراأي الآخر فاإن���ك تاأخذ ما تعتقد اأّنه �ض���حيح، ول تتبن���ى راأيًا ل تعتقد 
ب�ض���حته، ومع ذلك فاأنت حترتم ذلك الراأي ول ت�ض���فهه اأو حتتقره اأو تقول كلمات، ولو 
يف ذهنك، بها تقليل من �ض���اأن ال�ض���خ�س وراأي���ه. فمثلما حتّب اأن ُيح���رتم راأيك ويوؤخذ 

بالعتبار، افعل ذات ال�ضيء مع اآراء الآخرين.

2- رأيي محترم وكذلك رأي اآلخرين
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- اأن تفكر فيما يقوله الآخر وت�ضع احتماًل اأن يكون كل ما يقوله اأو جزء 
منه �ضحيح.

- اأن حت���رتم راأي الآخ���ر حتى ل���و اقتنعت باأّنه غري �ض���حيح من وجهة 

نظ���رك، فه���و موؤمن براأي���ه وهو نتاج تفك���ريه والطريقة الت���ي يرى بها 
الأمور.

- اأن ل تته���م الآخر باأّنه ل يع���رف ما يقول اأو جاهل اأو غبي اأو اأي كلمة 
تعطي معاين م�ضابهة.

- اأن ل جتزم باأّنك تفهم اأكرث من الآخر واأّن كل ما تقوله اأنت بالتاأكيد 
هو ال�ضحيح. 

- اأن تلت���زم ح���دود الأدب والته���ّذب يف التعبري عن راأي���ك، وكذلك يف 
مناق�ضة الآخر حول راأيه.

اأن حترتم الراأي االآخر يعني...

اأن حترتم الراأي االآخر ال يعني...

- اأن تقب���ل كل م���ا يقول���ه الآخر حتى ول���و اعتق���دت اأّنه لي�س 
�ضحيحًا.

- اأن تكذب ومتدح راأي الآخر دون اأن تكون �ضادقًا يف كلماتك.

- اأن تغ���ري راأيك ليطابق راأي الآخ���ر دون تفكري واقتناع منك 
ب�ضحة ذلك الراأي.
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من ال�ض���عب اأن تتعلم اأَيّ �ضيء من الآخر الذي يت�ض���ابه معك يف الفكر والذوق وطريقة 
التفكري، ولكنك ت�ض���تطيع اأن تتعلم الكثري ممن يرى الأمور ب�ضكٍل خمتلٍف عنك. فالذي 

ي�ضبهك ل ي�ضيف لك �ضيئًا جديدًا، ولكن املختلف ي�ضتطيع اأن ي�ضيف اإليك الكثري.

اإذا كن���ت اأنت وزميلك تتباريان مع جمموعٍة اأخرى مكونة من �ضخ�ض���ني، على اأن تكون 
املجموعة الفائزة هي التي ت�ض���تطيع اأن حتل لغزًا �ض���عبًا ب�ضرعة اأكرب. فاإذا كان زميلك 
يرى الأمور مثلما تراها وله نف�س طريقة التفكري التي لديك، فاإنه لن ي�ضتطيع اأن ي�ضيف 
اإليك �ض���يئًا، ولنفرت����س اأن املجموعة الأخ���رى مكونة من زميلني خمتلف���ني يف روؤيتهما 
لالأمور وطريقة التفكري، فهما بذلك ي�ضتطيعان اأن يدجما بني طريقتي تفكري خمتلفتني 
معًا، والتفكري يف احللول بطريقتني خمتلفتني اأي�ضًا مما يزيد احتمالت فوزهما، وهما 
اأي�ض���ًا ي�ضتطيعان التعلم من طريقة تفكري بع�ض���هما البع�س وال�ضتفادة منها يف احلياة 

لحقًا.

3- أتعلم من االختالف
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- اأن تتعلم اأمورًا جديدة وطرق تفكري واأ�ضاليب خمتلفة 
للقيام بالأعمال بحيث ت�ضيف اإليك وتطورك.

- اأن تق���ّدر اخت���الف الآخري���ن وتعرف ب���اأن احلياة ل 
ميكن اأن ت�ضتمر ب�ض���كٍل واحد ولوٍن واحد، فحتى اإن مل 
يعجبك الختالف رّكز على ما ت�ضتطيع اأن تتعلمه منه.

اأن تتعلم من االختالف يعني...

اأن تتعلم من االختالف ال يعني...
- اأن تغ���رّي كل ما كن���ت تفكر فيه اأو تفعل���ه، بل اأن تتعلم 
وتقّي���م وتقّرر ما هو اأف�ض���ل لك، وما ي�ض���اهم يف تطوير 

�ضخ�ضيتك وزيادة معلوماتك وثقافتك.

- اأن كل �ضيء خمتلف هو اأف�ضل مما لديك، فاأنت تتعلم 
من املختلف واملختلف يتعلم منك اأي�ضًا.

- اأن تتعّل���م م���ا هو جيد م���ن الآخر فقط، ولك���ن التعّلم 
من املختلف ي�ض���مل التعّرف على ما ل ي�ضاعد يف تطوير 

الإن�ضان فتتفاداه ول تقوم به.
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يف الكث���ري م���ن الأحيان نكون مع اأفراد من اأ�ض���رتنا اأو اأ�ض���دقائنا اأو زمالئنا اأو اآخرين 
مم���ن جند �ض���عوبًة يف التعامل معهم، وكاأّننا ل نرى �ض���يئًا مما يقولونه �ض���حيحًا وهم 
كذل���ك كاأّنهم ل يرون �ض���يئًا �ض���حيحًا فيما نقول، فتك���ون العالقة متوترًة خا�ض���ًة عند 
مناق�ضة موا�ضيع معّينة وحماولة اإي�ضال وجهة نظر، اأو التو�ضل معًا لقرار اأو نتيجة ما. 
فالكثريون يركزون على النقاط التي ل تعجبهم يف الطرف الآخر حني يكونون متوترين،  
ويقوم الآخر بذات ال�ض���يء، فيكون احلوار �ض���عيفًا، واأحيانًا يتحول اإىل م�ضكلة وي�ضعب 
موا�ض���لة احلوار فيما بعد. وما ي�ض���اعد يف تفادي ذلك هو اأن نتدّرب على كيفية النظر 
للم�ض���رتكات والتفاق���ات بيننا وبني الآخر، ونبن���ي عليها ونركز بدًل م���ن الرتكيز على 

الأمور التي نختلف فيها. 

4- أتعرف على المشتركات بيني 

وبين اآلخرين وأبني عليها
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فحني تكون مع �ض���ديقك ومتر بطفل يت�ض���ّول، وكنت تريد اأن تعطيه مبلغًا من املال لأنك 
تعلم حاجة الطفل اإىل املال لتلبية احتياجاته الأ�ضا�ض���ية، بينما يحاول �ض���ديقك منعك 
من ذلك، فت�ض���تغرب من رده وت�ض���األه عن ال�ض���بب، فريد عليك باأن اإعطاء الطفل املال 
�ض���وف ير�ّض���خ فيه الذل، ويجعل من ال�ض���هل عليه اأن يطلب ماًل حني يحتاج اإليه دون اأن 
ح لك تخّوفه من اأن يكون وراء الطفل ع�ضابٌة توّظف الأطفال  يجتهد يف حت�ضيله، ويو�ضِّ

يف الت�ضول.  
 

فف���ي هذه احل���ال اأنتما خمتلفان فيما تعتقدان باأّنه الت�ض���رف ال�ض���ليم، واأنت قد تّتهم 
�ضديقك -ولو بداخلك دون اأن تف�ضح- باأّن قلبه لي�س به رحمة على الأطفال، بينما هو قد 
يتهمك -ولو يف ذهنه- باأّنك ل تفكر يف عواقب الأمور وم�ضلحة الأطفال، وال�ضتنتاجان 
كالهما يحمالن اتهامًا قد يوؤثر على العالقة بينكما، ولكن الراأيني مبنيان على اأ�ض���ا�ٍس 
م�ضرتك وهو خرُي الطفل، فكالكما تريدان لذلك الطفل خريًا ولكن كاًل منكما رّكز على 
جانٍب خمتلف. فلو مت احلوار ا�ضتنادًا على هذا امل�ضرتك باأن كلينا لدينا هدف م�ضرتك 
وهو خري هذا الطفل، لأ�ض���بح للحديث وجهٌة اأخرى ولكان من ال�ض���هل عليكما التو�ض���ل 
اإىل توّجٍه م�ضرتك، ويف حال عدم التو�ضل اإليه لن ترتكا بع�ضكما واأنتما تتهمان يف نوايا 

بع�ضكما اأو ت�ضككان فيها.
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اأن تبني على 

امل�سرتكات مع االآخر يعني...

- اأن تبحث عن �ضيٍء م�ضرتك تراه اأنت ويراه 

الآخر يف املو�ض���وع املختَلف فيه حتديدًا، واإن 

مل حت�ض���ل على ذل���ك، تذهب للم�ض���رتكات 

العامة، كال�ضرتاك يف عقيدة اأو فكرة معينة، 

اأو النتماء لالأ�ضرة اأو املدر�ضة اأو الوطن. واإن 

مل يكن �ضيء م�ض���رتك من كل ما �ضبق، فمن 

املمكن اأن يكون النتماء لالإن�ضانية هو ال�ضيء 

ال���ذي يجمع بينك وبني الآخر، وهو م�ض���رتٌك 
اأ�ضا�ضّي ومهم.

 - اأن تبحث عن م�ضرتكاٍت تقتنع بها، و�ضوف 

تتفاجاأ باأّنك كلما بحثت اأكرث وجدت اأمورًا مل 
تكن تتوقعها.

- اأن تت���دّرب عل���ى اأن تك���ون طريقة تفكريك 

هي البحث عن امل�ضرتكات مع الآخرين، حتى 

اأولئ���ك الذين ل تربطك معهم عالقة كاأفراد 
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من جمتمع���ك اأو بل���دك اأو البلدان 

يف  تراه���م  اأ�ض���خا�س  اأو  الأخ���رى 

اجلري���دة والتلفاز، فه���ذا يزيد من 

�ضرعة بديهتك يف ذلك.

000000000000000000000

اأن تبني على امل�سرتكات 

مع االآخر ال يعني...

- اأن تبني على م�ض���رتكات غري اأخالقية اأو 
غري اإن�ضانية.

- اأن تتوقع من الآخر وتفر�س عليه اأن يبني 

عل���ى امل�ض���رتكات الت���ي تراها اأن���ت، ولكن 

�ض���واء اقتن���ع الآخر بهذه امل�ض���رتكات اأم مل 

يقتنع بها، فاإنه �ضوف يتاأثر مبا تقوله ويكون 

حديثك اأقرب لأن يتقبله ويفهمه حني يكون 

مبنيًا على امل�ضرتكات اجلّيدة بينك وبينه.
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تقع الكثري من الأزمات بني النا�س حيث يفرتقون ويتخا�ض���مون ب�ضبب م�ضكلٍة �ضغرية اأو 
�ضوء فهٍم ب�ضيط، وقد يتطور اإىل و�ضٍع معقد ي�ضعب معه اإيجاد حل. فمن املمكن تفادي 
الكثري من امل�ض���كالت وبناء عالقات جيدة مع اأ�ضخا�س خمتلفني حني يتم الرتكيز على 

اجلوانب اجليدة فيهم، ك�ضفٍة جيدة اأو قيمٍة اإن�ضانية راقية اأو عمل جيد قاموا به.

قد يكون لك زميل م�ض���تاء من �ض���ديقه لأّن���ه اأخطاأ بحقه واآذاه وه���و الآن يريد اأن يقوم 
بعمٍل ما للردِّ عليه، واأنت تعرف اأن ما يريد اأن يقوم به هو عمٌل ي�ض���ر �ض���ديقه ويوؤذيه، 
و�ض���يوؤدي اإىل قيام �ض���ديقه بالرد على ما قام به بعمل م�ضيء وم�ضر اأي�ضًا،  واأنت تريد 
به الندم م�ض���تقباًل، ف���اإن َكّلمته باأّن ما يقوم به  اأن متنع���ه من اأن يقوم بهذا العمل وجتنِّ
خطاأ واأّن عليه الرتيث، فقد ي�ضتجيب لك وقد ل ي�ضتجيب. ولكنك اإذا بداأت معه بال�ضيء 
اجلي���د احلقيقي املوجود يف �ضخ�ض���يته �ض���تزيد من احتمالت تقّبله لك وا�ض���تجابته ملا 
تقول و�ض���ماعه ل�ض���وت العقل والرج���وع اإىل القيم والأمور التي ت�ض���جعه عل���ى اأن يقوم 
بال�ض���يء ال�ض���ليم. فاإذا كان كرميًا مثاًل ت�ضتطيع اأن تبداأ بهذه ال�ض���فة كاأن تقول له اإنه 
اإن�ض���ان كرمي، واأّن للكرمي ق���درة على اأن ُيعطي اأكرث مما هو متوقع ومعمول، فت�ض���تطيع 
اأن تكون كرميًا مع �ض���ديقك باأن متنحه فر�ض���ة اأخرى وتعطي نف�ض���ك فر�ضة لتفكر يف 
املو�ضوع عندما تهداأ ول تقابل خطاأه بخطاأ اآخر. فهنا اأنت تزيد من احتمال اأن يتوا�ضل 

�ضديقك يف اجلانب اجلميل بداخله ويفكر ملّيًا ويبتعد عن العمل ال�ضيء.

ومن املمكن اأي�ضًا اأن تبداأ باأف�ضل ما يف �ضخ�ضيته يف اأمور اأخرى ولي�س بال�ضرورة مبا له 
عالقة باملوقف، ولكن فقط لتذكره باأّنك ترى فيه اأ�ضياء جميلة، واأنك واإن اختلفت معه 
فهذا ل يعني اأنك تراه بنظرٍة غري حمرتمة، بل حترتمه وترى فيه ما ي�ض���تحق الإ�ض���ادة 

اأي�ضًا.

5- ابدأ بأفضل ما لدى اآلخر
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- اأن تختار �ض���فًة جيدة اأو قيمًة اإن�ضانية ترتبط باملوقف، 
اأو عم���اًل جّيدًا قام ب���ه الآخر وجتعله بداي���ة حديثك معه 

لت�ضاعده يف التفكري اليجابي والتوا�ضل املثمر.

- اأن حتّف���ز لدى الآخر العمل باأف�ض���ل ما لديه يف املو�ض���وع الذي 
تتحاور فيه معه، وكذلك يف املوا�ضيع الأخرى.

- اأن تك���ون موؤمن���ًا باأّن���ه ميتل���ك تلك ال�ض���فة اجلي���دة واأن يكون 
كالمك معه منطلقًا من هذا الإميان.

 
- اأن تك���ون طريق���ة تفكريك ع���ن الآخر حتمل تقدي���رك ملا لديه 
من �ض���فٍة اأو قيمٍة جي���دة اأو عمٍل جيد ولي�س فق���ط بكلماتك التي 

توجهها اإليه.

اأن تبداأ باأف�سل ما لدى االآخر يعني...

اأن تبداأ باأف�سل مالدى االآخر اليعني...

- اأن تق���ول �ض���يئًا لي����س حقيقيًا يف الآخر، ولكن ل م�ض���كلة اإن 
قلت فيه �ض���يئًا تعلم اأّنه ي�ضعى اإليه وا�ضتطاع حتقيقه حتى ولو 

بن�ضبٍة ب�ضيطة.

- اأن تبالغ وت�ض���يف �ضفات لي�ضت يف الآخر، اأو اأن تعطي تلك 
ال�ضفة اأو ذلك العمل اأهميًة اأكرب مما اأنت ت�ضت�ضعرها.
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امل�ض���اعر مهمة جدًا يف حياة اأي اإن�ض���ان، فهي توؤثر على ما نقول وما نفعل وحتى الكيفية 
الت���ي نرى به���ا الأمور ونفهم ما يدور حولنا. والنا�س يختلفون يف امل�ض���اعر التي تنتابهم 
يف املواق���ف املختلفة، وقد تتعر�س جمموعة ما ملوقف م�ض���ابه ولكن لكل منهم م�ض���اعر 
خمتلفة عن الآخر. فما ن�ض���عر ب���ه والطريقة التي نتعامل بها مع م�ض���اعرنا تتاأثر باأمور 
كثرية لها عالقة ب�ضخ�ضيتنا وطفولتنا ون�ضاأتنا وما تعلمناه من مواقف احلياة املختلفة، 
كما تتاأثر مبا نراه مهمًا اأو غري مهم. ومبا اأن كل تلك العوامل تختلف من �ضخ�سٍ لآخر 
فامل�ض���اعر اأي�ض���ًا تختلف من �ض���خ�س لآخر. ولهذا من ال�ض���روري اأخذ ذلك بالعتبار، 

وعدم اعتبار ما ن�ضعر به مقيا�ضًا لالآخرين اأي�ضًا.

لديك زميل تراه منزعجًا وخائفًا بعد اأن ا�ض���تلم نتيجة امتحانه، وقد كانت 90%، وتقول 
يف نف�ض���ك باأّنه ل يجب اأن ي�ض���عر بالنزعاج اأو اخلوف لأنك لو كنت مكانه لفرحت بهذه 
النتيج���ة و�ض���عرت بالفخر. فتقوم بت�ض���فيه م�ض���اعره حت���ى ولو مل تقل ل���ه كلمات توحي 
ل اأن يكون قريبًا منك يف ذلك الوقت، واأنت  بذلك. فاإن عرف زميلك بذلك فقد ل يف�ضّ
بالتاأكيد لن ت�ض���تطيع م�ضاعدته وم�ض���اندته لأنك مل تفهم م�ضاعره وتقدرها، بل و�ضعت 
نف�ض���ك مكانه وا�ض���تنتجت اأّنك لو كنت يف ظرفه لفرحت ولأّنه مل يفرح فهو يقوم ب�ضيء 

غري منا�ضب.

6- أتشاعر مع اآلخرين وأحترم مشاعرهم



29

- اأنه م���ن املمكن اأن تنتاب الآخرين م�ض���اعر 

خمتلفة عن تل���ك التي قد تنتابك، وذلك لي�س 
�ضببًا للحكم عليهم ب�ضيء �ضيء.

م���ع  يتعامل���ون  الآخري���ن  ب���اأن  تتفه���م  اأن   -

م�ضاعرهم بالطريقة التي يعرفونها، والتي قد 

تكون �ض���لبية وتت�ض���بب لهم بال�ضرر، ويف حال 

اأردت م�ض���اعدتهم يف التعامل مع م�ض���اعرهم 

ب�ضكٍل اإيجابي، عليك اأوًل اأن حترتم م�ضاعرهم 
ول تقلل من �ضاأنها اأو ت�ضفهها.

-  اأن تتذك���ر دائم���ًا اأّن امل�ض���اعر ه���ي اأم���ور 

�ضخ�ض���ية جدًا وح�ضا�ض���ة، قد تت�ض���بب باإثارة 

ال�ضخ�س الآخر ب�ضهولة وقد يكون من ال�ضعب 

احلديث عنها وم�ضاركتها مع الآخرين.

اأن اأت�ساعر مع 
االآخرين واأتفهم 

م�ساعرهم يعني...

فق���د ل تعجبك م�ض���اعر الآخرين واملع���اين التي يعطونه���ا لالأحداث، وق���د تعتقد اأّنهم 
يبالغ���ون اأو ل يفكرون ب�ض���كل جي���د، ولكنك ل تعرف ما هي اخللفية الثقافية والأ�ض���رية 
وال�ضخ�ض���ية والعقائدية التي لديهم والتي اأدت بهم اإىل تلك امل�ض���اعر. فالآخرون لي�س 
لديهم خلفيتك الثقافية والأ�ض���رية وال�ضخ�ض���ية والعتقادية، ولذلك قد ي�ضعب عليهم 
التعامل مع م�ضاعرهم بطريقتك، كما ي�ضعب عليك اأن تتعامل مع م�ضاعرك بطريقتهم.
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- اأن تعتق���د ب���اأّن الآخ���ر يج���ب اأن تنتابه م�ض���اعر كتلك التي 

تنتابك، واأّن عليه اأن يتعامل معها كما اأنت لو كنت مكانه.

- اأن تعت���رب م�ض���اعر الآخ���ر ه���ي الت���ي يجب اأن تك���ون يف كل 

احلالت، فقد ي�ض���عر �ضديقك باخلوف من الظالم ولكن هذا 

ل يعن���ي اأن���ك توؤمن اأن الظ���الم يخيف، ولكن���ك تتفهم خوفه 

م���ن الظالم واأّن لديه ما اأقنع���ه بذلك، وتتعامل معه على هذا 

الأ�ض���ا�س دون اأن ت�ضتهزئ اأو ت�ضتخف به، ففي حال احرتامك 

مل�ضاعره فقط ت�ضتطيع م�ضاعدته للتخل�س من هذا اخلوف.

- اأن جت���زم باأّن���ك تفه���م م�ض���اعر الآخ���ر. فم���ن املمك���ن اأن 

تتفهمه���ا، مبعن���ى اأن���ك تقب���ل اأن الآخ���ر يتبنى تلك امل�ض���اعر 

لأ�ضباب تعترب بالن�ضبة له مقبولة ومنطقية، ولكن من ال�ضعب 

اأن تفهم م�ض���اعره، مبعنى اأن تدرك متامًا كيف ي�ضعر، وذلك 

لأّن امل�ض���اعر جترب���ة �ضخ�ض���ية جدًا تنتج عن اأم���ور كثرية يف 

حياة الآخر مل تع�ضها وقد ل تعرف عنها.

اأن اأت�ساعر مع االآخرين واأتفهم 
م�ساعرهم اليعني...
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هناك اأمور اأ�ضا�ض���ية يتمناها كل اإن�ض���ان وهي جتعل حياته اأكرث �ض���عادة وتوفيقًا كالأمن 
وال�ض���المة وال�ض���حة، والتعلي���م اجلّيد، وفر����س النج���اح والتطوير، والغ���ذاء املتوازن 
ال�ضحي، واحلياة الكرمية، والأ�ضرة املتما�ضكة املتحابة، والأ�ضدقاء اجليدين والرتفيه 
املنا�ض���ب وغريها. ومن اأهم الأمور التي ن�ضتطيع اأن نقي�س بها مدى ح�ّضنا الإن�ضاين هو 
قيا�س  مدى قدرتنا على التفكري يف الآخرين ويف احتياجاتهم، والعمل على م�ضاعدتهم 
وم�ض���اندتهم. واأ�ض���ا�س ذلك ال�ض���عور الإن�ض���اين هو متّني اخلري لالآخرين، والرغبة يف 
اأن يح�ض���ل كل اإن�ض���ان على ما ي�ضاعده ليعي�س �ض���عيدًا وكرميًا. فمن الطبيعي اأن يتمّنى 
الإن�ض���ان كل اخل���ري لعائلته واملقربني من���ه ولأولئك الذين يحبهم، ولكّن���ه يتحلى بح�سٍّ 
اإن�ض���اين اأكرب ويكون اإن�ض���انًا اأرقى حني يتمنى ذلك لالآخر، خا�ض���ًة اإذا ما كان خمتلفًا 

معه.

فقد يكون لك زميل يف املدر�ض���ة تختلف معه يف اأمور كثرية ول تعجبك بع�س ت�ض���رفاته 
وقد وقعت بينكم بع�س امل�ض���كالت يف ال�ض���ابق، ولأّنك تختلف معه في�ضعب عليك حتّمله 
وحتّمُل ت�ضرفاته والتي قد تكون مقبولًة بالن�ضبة اإليك لو �ضدرت من �ضديقك احلميم، 
فقد ت�ض���عر بداخلك باأّنك ل تتمنى اخلري لزميلك هذا، ولكّنك كاإن�ضان قائد وك�ضخ�س 
تريد اأن ت�ضنع فرقًا باإن�ضانيتك، يليق بك اأن حتّب لزميلك ما حتب لنف�ضك من ال�ضعادة 
واخل���ري والنج���اح، وتكون بذلك اأقرب لأن يقتدي بك الآخ���رون حتى ذلك الذي يختلف 

معك، فيتعلم منك حمبة اخلري لالآخرين.

7- أحب لآلخر ما أحب لنفسي
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 اأن حتب لالآخر ما حتب 
لنف�سك يعني...

اخل���ري  عل���ى  اأن يح�ض���ل  ل���ه  تتمن���ى  اأن   -

وال�ضعادة التي تتمناها لنف�ضك.

- اأن تعّود قلبك ال�ض���عور بالفرح عند �ض���ماع 

خ���رٍب جيد عن اأي اأحد حتى ل���و كنت خمتلفًا 
معه.

- اأن ل ترى نف�ض���ك يف مناف�ض���ٍة م���ع الآخر، 

جي���دة  فر�ض���ة  عل���ى  ح�ض���وله  اأن  وتعتق���د 

يعن���ي اأنك لن حت�ض���ل عليها! ه���ذا العتقاد 

خاطئ. فمن يحب اخلري وال�ضعادة لالآخرين 

وي�ض���اعدهم يف الو�ض���ول له���ا يح�ض���ل على 

ن�ضيٍب من تلك ال�ضعادة واخلري اأي�ضًا.
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 اأن حتب لالآخر ما حتب 
لنف�سك ال يعني...

- اأن تتهاون يف ح�ضولك على فر�س النجاح 

والتطوير لأّنك تريد لالآخر احل�ضول عليها، 

فاأنت تعمل جهدك دون ك�ضل اأو تهاون وحتب 

اأن حت�ض���ل عل���ى فر����س النج���اح، ولكن اإن 

ح�ضل الآخر عليها تفرح له اأي�ضًا وتتمنى له 
التوفيق. 

- اأن تق���وم بواجب���ات الآخ���ر وه���و يق���رر اأن 

ل يق���وم به���ا نتيجة ك�ض���ل اأو ته���اون اأو عدم 

اهتمام اأو ل مبالة، فاأنت تعلم اأّنه اإن مل يقم 

مبا عليه القيام به لن يكون التوفيق والنجاح 

ن�ضيبه، فهنا من اجليد اأن ت�ضّجعه وحتّفزه، 

ل اأن تقوم بالأعمال املفرو�ضة عليه.
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خل���ق اهلل تعاىل الإن�ض���ان اجتماعيًا ل ي�ض���تطيع اأن يعي�س وحيدًا، وه���و ياأن�س بالآخرين 
وهو بحاجة لهم، ولذلك فهو يعي�س يف جمتمع يجمعه مع الآخرين. والإن�ض���ان ي�ض���تطيع 
اأن يتطور ويرتقى اأكرث اإذا كان جمتمعه اإن�ض���انيًا راقيًا يتحلى بال�ض���لم، وت�ض���عف فر�س 
التطور كّلما كان املجتمع بعيدًا عن القيم الإن�ض���انية واملمار�ض���ات ال�ض���ليمة، وحني يكون 
قائم���ًا عل���ى النزاعات واخلالف���ات. واأنت كقائد و�ض���انع للتغيري ت�ض���تطيع اأن تعمل مع 
الآخرين يف تطوير جمتمعك، واإذا كان الآخر خمتلفًا معك، ت�ض���تطيع اأن ت�ض���ع اأفكارك 
ووجه���ة نظرك واأفكار الآخر ووجهة نظره معَا لت�ض���اهما يف �ض���نع خم���زون من الأفكار 

املختلفة، وتتعاونا معًا لتطوير املجتمع.

فقد يكون يف جمتمعك اأ�ضخا�س من اأديان ومذاهب خمتلفة وتكون العالقة بني اأتباع هذه 
الأديان واملذاهب متوترة، فت�ضتطيع اأنت مبا تعرفه من مفاهيم ومهارات يف التعامل مع 
الآخر اأن تتعاون مع املختلف معك يف عمل م�ضرتك ت�ضتطيعون به معًا اأن تربطوا وتقّربوا 
اأ�ض���حاب الأديان واملذاهب املختلفة، حتى ولو كان ه���ذا الرتباط بني زميلني معكما يف 
املدر�ض���ة فقط، فالتغيري الكبري يبداأ باأعمال �ض���غرية من اأفراد يوؤمنون بالتغيري، واأنت 
كقائد و�ض���انع للتغيري ت�ض���تطيع اأن يكون لك دور يف ذلك، لي�س فقط يف الأمور الكبرية 

كالتقريب بني اأفراد املجتمع بل يف كل عمل خرّي به م�ضلحة املجتمع وتطوره.

8- مع اآلخر أطور مجتمعي
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- اأن تبداأ بنف�ضك بالتطوير الذي تود اأن تراه يف جمتمعك.

- اأن تعمل مع الآخر يف جوانب التطوير التي تتفقون عليها وتوّدون 
روؤيتها يف املجتمع.

- اأن ت�ضتخدم جميع املفاهيم واملهارات التي ت�ضاهم يف التقّرب من الآخر وتطبقها 
باأف�ضل ما ميكنك )كتلك املوجودة يف هذا الكتيب(. 

- اأن ل تياأ�س ول تتوقف عن البحث عن بدائل حني يرف�س الآخر التعاون معك.

- اأن تكون مت�ضوقًا للنتيجة التي تود الو�ضول اإليها وتكون مبدعًا يف كل ما تقوم به.

- اأن تكون القيم الإن�ض���انية )كال�ض���دق والأمانة( حا�ض���رًة يف كل مراحل عملك 
امل�ضرتك مع الآخر.

اأن تطور جمتمعك مع االآخر يعني...

اأن تطور جمتمعك مع االآخر ال يعني...

- اأن تقت�ض���ر اأعمال���ك الت���ي ت�ض���اهم يف تطوي���ر جمتمع���ك مع 
املختلفني فح�ضب، ول ت�ضتثمر فر�س العمل للتطوير التي ت�ضتطيع 

اأن تقوم بها بنف�ضك اأو مع اأ�ضخا�س غري خمتلفني عنك.

- اأن تتوقف عن الأعمال الإيجابية التي ت�ض���اهم يف تطوير جمتمعك يف حال 
رف�س الآخر املختلف التعاوَن معك.

���ف من ل يود التعاون معك على اأّنه �ض���خ�س �ض���يء، ل يحب اخلري  - اأن ت�ضِ
ملجتمعه، فلرمبا ل يتمكن هذا ال�ضخ�س من القتناع بجدوى ما تريد عمله.



36

الت�ض���امح م���ن القي���م الإن�ض���انية الراقية التي لو طبقت لنخف�ض���ت ن�ض���بة امل�ض���كالت 
واخلالف���ات عل���ى جميع امل�ض���تويات ب�ض���كٍل ملحوٍظ ب���ني النا�س. فحني تت�ض���امح مع اأّي 
�ض���خ�س فاأنت ت�ض���مح ل���ه باأن يعربِّ ع���ن راأيه بالطريقة التي ي�ض���عر به���ا دون اأن يخاف 
ويتوّج����س وي�ض���طر اأن يح���ّور ما يريد قول���ه، اأو اأن ي�ض���كت خوفًا من العواق���ب التي قد 
ت�ض���يبه، اأو الكلمات القا�ض���ية، اأو النتق���ادات الالذعة التي قد ي�ض���معها منك، والأهم 
م���ن ذل���ك اأن ل تّتهمه باتهامات غري جيدة وحتكم عليه باأّنه مل َيَتَبّ ذلك الراأي اإل لأنه 

اإن�ضان غري جيد.

فاإذا وقعت م�ض���كلٌة يف املدر�ض���ة بني بع�س الطلبة وت�ض���اجروا فتاأّذى بع�ض���هم ونقل اإىل 
امل�ضت�ضفى، واأرادت املدر�ضة اأن تتخذ اإجراءات �ضد اأولئك الطلبة، وقامت اإدارة املدر�ضة 
باأخ���ذ راأي جمي���ع الطالب بالإجراء املنا�ض���ب، وخريته���م بني خيارين، اإما اأن تف�ض���ل 
الطلبة لأ�ض���بوع فيخ�ض���رون المتحانات التي �ض���وف تقام يف تلك الفرتة، اأو اأن يتقدموا 
باإعتذار لزمالئهم يف طابور ال�ضباح ووعدهم باأن ل يتكرر ذلك منهم م�ضتقباًل. واأنت 
لديك قريٌب من اأقربائك �ض���مَن الطلبة الذين ي�ض���تحقون العقاب، ولك �ض���ديق يعتقد 
من الأف�ض���ل اأن يتم ف�ض���ل الطلبة اأ�ض���بوعًا وخ�ض���ارتهم امتحاناتهم ليكونوا عربًة لهم 
ولالآخري���ن بعدم القيام باأمور خطرية كهذه، بينما اأنت �ضخ�ض���يًا ترى باأّن اعتذارًا  يف 
طابور ال�ض���باح كاٍف والأمر لي�س بحاجة لأي عقوبة اأ�ض���د. فحني تكون مت�ضاحمًا، تكون 
لديك القدرة وال�ضجاعة باأن ت�ضمح ل�ضديقك باأن يقول راأيه دون اأن يخ�ضى من اتهامك 
اإي���اه باأن���ه قا����سٍ اأو غري مباٍل بالآخرين �ض���واء قلت له ه���ذا التهام، اأو اقت�ض���رت على 

التفكري فيه ودار يف ذهنك فقط.

9- التسامح قيمة في حياتي
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- اأن تهيئ قلبك وعقلك وذهنك ل�ضماع الراأي املخالف 
دون اتهام اأو حكم ب�ضوء على من يتكلم.

 - اأن ل تق���وم بعمل ُي�ض���ّعب على الآخ���ر اأن يقول راأيه 
املخالف �ضواًء كان مبقاطعته اأو الت�ضهري به اأو الت�ضخيف 

من قوله اأو عدم الإ�ضغاء اإليه.

اأن يكون الت�سامح قيمة يف حياتك يعني...

اأن يكون الت�سامح قيمة يف حياتك ال يعني...
- اأن تقب���ل بال�ض���رورة ال���راأي املخالف، ولكنك ت�ض���مح 

ل�ضاحبه بالتعبري عنه.

- اأن ل تنقد الراأي الآخر وتذكر اجلوانب غري املنا�ض���بة 
في���ه، ولكن دون مهاجمة �ض���احب الراأي اأو احلديث عن 

�ضخ�ضه ب�ضوء واتهامه.
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احلياة ل ميكن اأن تكون طبيعية دون اأن تكون لنا عالقٌة 
متوازنة مع الآخرين، فكلما ارتقت تلك العالقة ن�ضتطيع اأن 

نتطور ون�ضاهم يف تطوير جمتمعاتنا. 

من املمكن لالختالف اأن ل يتحول خلالف واأن يكون مفيدًا 
ي�ضاعدنا يف التعلم والتطور.

الختالف ي�ضيف تنوعًا وجماًل واإثارًة للحياة وبدونه تكون 
احلياة باهتة.

اإّن اأعلى درجات اخللق الإن�ضاين تظهر يف كيفية التعامل 
مع الآخر، خا�ضًة ذلك الذي نختلف معه.

اأّن القيم الإن�ضانية الراقية هي الأ�ضا�س يف التعامل 
مع الآخر.

تذكر ...
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واألهم ....

اأنك قائٌد �سانٌع للتغيري... 

قرر االآن اأن تاأخذ هذا الدور املهم يف احلياة... 

واجعل تعاملك مع االآخر اإن�سانيًا راقيًا... 

ر جمتمعك فتتطور وُتطوِّ



اإّن الختالف �ض���يٌء جميل، يعطي احلياة تنّوعًا وطعمًا واإثارة، 
وه���و ال�ض���بب الأ�ضا�ض���ي للتط���ّور والخرتاعات والكت�ض���افات 
والكث���ري من الأمور اجلميلة يف احلياة، ومع ذلك، فالكثري من 
النا�س ل يتعاملون مع الختالف يف حياتهم ب�ض���كٍل جيد، فهم 
يقومون بتحويل الختالف اإىل خالف وم�ضكلة، وحينها عو�ضًا 
ع���ن اأن مينحن���ا الختالف جم���اًل جمياًل نتط���ور من خالله، 

ي�ضبح م�ضكلًة توؤذينا وتفّرق بيننا وبني النا�س. 


