
 

 
 
 
 

 
 التعاطف:

  
  مورد طبيعي ثمين من أجل

 السالم
 
 
 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 التعاطف: مورد طبيعي ثمين من أجل السالم- 2020
 

 
 فهرس المحتویات

 
 

 

 2منظمة التعاطف من أجل الّسالم●
 2مقدمة●
 2ما هو التعاطف؟●
 3ما الذي یجعلنا أقل تعاطفا؟●
 3كیف یمكننا استغالل التعاطف كمورد طبیعي؟●
 3عالقات الجماعات فیما بینها●
 4ماهّیة السلطة كقوة محركة●
 5قیاس التعاطف●
 5الخالصه●
 5إقرار●
 6المراجع:●

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 



 التعاطف: مورد طبيعي ثمين من أجل السالم- 2020
 

 منظمة التعاطف من أجل الّسالم
 

 
أخصائیین مع التعاون خالل من ومسالمة، وعادلة نزیهة مجتمعات بناء إلى الّسالم أجل من التعاطف منظمة                  تهدف

  وباحثین في علم االعصاب  وكذلك مع أشخاص ومنظمات تسعى لخلق عالم أكثر سالمًا.
 

األعصاب، علم مجال في األبحاث استغالل في السالم، منظمات وخاصة المحلّیة الجماعات بدعم المنظمة                تقوم
بدوره والذي المصالحة، وتیسیر السالم، وبناء النزاعات، حل في األدلة على مستندة أسالیب تصمیم من                 لُتمّكنهم

  ُیمهد لخلق فرص إنشاء مشاریع عملّیة مستندة على أدلة ذات تطبیق وتأثیر واقعیین.
 

قبل من 2015 عام في تأسیسها تم متطوعون، یقودها كندّیة خیرّیة مؤسسة هي السالم، أجل من التعاطف                   منظمة
وأوروبا، وإسرائیل، فلسطین، من السالم بناء في ومتخصصین األعصاب، علم مجال في الباحثین من                مجموعٍة

 وكندا، والوالیات المتحدة األمریكیة.
 

أمانا أكثر وجعلها المجتمعات، رفاهیة زیادة في أثر من له لما التعاطف بأهمیة الوعي مستوى لرفع المنظمة                   تسعى
  وازدهارا، وللحد من النزاعات في مناطق الصراع كالشرق األوسط.

 
لألمم ندوة في وشاركت بلندن، البریطانّیة األكادیمّیة في 2016 عام مؤتمرا السالم أجل من التعاطف منظمة                  عقدت
أكادیمیین بین جمعت حیث ،2017 العام في روما في مؤتمرا كذلك وعقدت ،2017 عام في فلسطین عن                   المتحدة
إلحداث التعاطف مجال في وخاصة األعصاب علوم من االستفادة كیفیة لبحث السالم، بناء في تهتم                 ومجموعات

 تغییرات اجتماعیة إیجابیة، لخلق السالم في تلك المجتمعات.
 لمزید من المعلومات الرجاء زیارة موقعنا:

/https://www.empathy-for-peace.org 
 
 

 مقدمة
 

فهم من البشر ُیمّكن أفضل مجتمع بناء خالله من نستطیع الصراع، لتحویل ثمین طبیعي كمورد التعاطف الى                   ُینظر
یعمل فالتعاطف وعواطفهم. أفكارهم عن اآلخرین إفصاح عند المرجّوة بالمشاعر والمبادلة أقرنائهم، نظر               وجهة
المجتمعات بین دائم سالم بناء من وتمكن اإلیجابي، االجتماعي السلوك وتعزز والصراع، العدوانیة تثبط                كأداٍة

 المتناحرة.
 

دور أوضح بصورٍة نفهم لكي للتعاطف، تؤدي التي األساسیة العوامل من بعضًا لتناقش الورقة هذه ُأعّدت                  ولقد
  التعاطف في تحویل الصراع، وبناء السالم.

 
 

 ما هو التعاطف؟
 

المناسبة بالمشاعر تبادلها ثم ومن اإلدراكي)، (التعاطف اآلخرین وأحاسیس أفكار إدراك على القدرة هو                التعاطف
  (التعاطف الوجداني).
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 ما الذي یجعلنا أقل تعاطفا؟
 

 قامت األبحاث العلمیة بتحدید بعض من العوامل التي یمكنها أن تقلل من امتالك األشخاص القدرة على التعاطف.
 

 ومن ضمن العوامل االجتماعیة ما یلي:
  االنصیاع لسلطِة ما: حیث یمكن ألتباعها أن یتصرفوا بقسوة، ویبررون ذلك لمجرد "تنفیذ األوامر".1.
التي2. لألخالقیات تبعا صحیح تصرفهم أن منهم إیمانا اآلخرین، بإیذاء المعتقد أنصار یقوم حیث                المعتقد:

  أوهمهم إیاها النظام الصارم لذلك المعتقد.
بأنها3. الراسخ االعتقاد ما جماعة بین یسود حیث خارجها: من هم ومن الجماعة ضمن هم من بین                   العالقة

  ذات رفعة وعلو أكثر من جماعة أخرى، لتقوم في أقسى الحاالت بتجرید الجماعة المقابلة من إنسانیتها.
غیر4. یجعله مما نشأته، خالل به یهتم أحد ال أن اإلنسان یشعر حیث العمر: مقتبل في واإلساءة                   اإلهمال

 مهتم بمشاعر اآلخرین.
مع5. التعاطف أو االكتراث عدم ذلك ُیولّد التهدید، تحت فعلیا كان أو مهددا، أنه اإلنسان شعر إذا                   الصدمة:

  اآلخرین، ألن االهتمام األْولى یكون لحمایة ذاته، أو لمن هم قریبون منه.
 

 ومن ضمن العوامل البیولوجیة:
عملیة1. تنفیذ في وقدراته الدماغ وظائف على ُتأثر أن معینة لجینات اإلنسان المتالك یمكن اإلنسان:                 جینات

 التعاطف.
قابلیة2. على تؤثر أن ُیمكنها حیث و"األوكسیتوسین")، "التستوستیرون" (هرمون مثل            الهرمونات:

  الشخص للتعاطف .
 

 

  كیف یمكننا استغالل التعاطف كمورد طبیعي؟

 
هذا قدرات زیادة كیفیة في للنظر مهمة خطوة للتعاطف، التدریجي الفقدان تسبب التي الجوهریة العوامل فهم                  ُیشّكل

  الشعور، وأثره في تخفیف حدة الصراع أو تحویله.

 

 عالقات الجماعات فیما بینها

إلنسانیة طرف تجرید خطر من ویقّلل بینهم، الّریبة شدة من یقّلل المتناحرین الطرفین بین ما الّتفاعل أن األبحاث                    ُتظِهر

 الطرف اآلخر، وینزع فتیل التوتر ما بینهما، وُیمهد تحقیق الشروط الثالثة التالیة النحو األمثل لذلك:

 عندما یحتل كال الطرفین منزلة متساویة في البیئة التي یتم فیها التفاعل1.

 عند قیام الطرفین في السعي لهدف مشترك2.

 عندما ترعى سلطة ما التواصل ما بین الطرفین3.

وازع األقل، على الجماعة، أفراد بین ما یتكّون قد التعاطف ، من حالة إلى التفاعالت تلك تؤدي لم حالة في                     وحتى

 لآلراء التي تدعو للعدائّیة والتحریض ضد الجماعة األخرى.
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حالة من تزید أن التفاعالت، لتلك المؤسساتي والرفض كالسلطة أخرى، اجتماعیة لعوامل ُیمكن ذلك، من العكس                  وعلى

 الصراع، ولكن یمكن الحد من هذا الرفض عبر طرق مختلفة، على سبیل المثال:

 عبر جعل تلك التفاعالت متكررة وطویلة األمد.1.

الجماعة2. ثقافة في مؤثرا صوتا یمّثل ذلك ألن وسینمائیا، وفنیا أدبیا منبرا الخارجیة الجماعة                إعطاء

  المستهدفة.

ال3. قد والذي بینهم، الیومي التفاعل تحقیق في یسهل ذلك ألن الجماعتین كال من المختلطة المدارس                  إنشاء

 یحدث عادة في مجتمعاتهم المحلیة.

الجماعة4. أفراد تمثیل وزیادة الموحدة، بالمشاریع الجماعتین أفراد شراكة زیادة ألجل المؤسساتي الدعم               توفیر

 الخارجیة في هذه المؤسسات.

یؤدي5. قد ذلك ألن نظرًا بعضها، عن وعزلها الجماعات فصل ُتعزز التي والممارسات القوانین                مواجهة

 للفقدان التدریجي لحالة التعاطف.

 

 ماهیّة السلطة كقوة محركة

ذلك، على ومثاًال علیه، والتأثیر الصراع تحریك إلى المتناحرتین الجماعتین بین السلطویة العالقة شكل یقود ما                  غالبًا

الغیر التوزیع من القائم الوضع على كالحفاظ سلطویة، ألسباب یمكن إذ یحتلها. التي والجماعة الُمحتل بین العالقة                   هو

األخرى إلى لتنازالت األضعف الجماعة تقدیم یسبب قد ذلك، عن عالوة الصراع. استدامة في یساعد أن للموارد،                   عادل

تقوم عندما أما واستدامتها. الحاكمة الجماعة سلطوّیة تعزیز إلى یؤدي مما القائم، بالوضع منها قبول بأنها ُتفهم أن                    على

بهدف ذلك تفعل قد المحكومة، للجماعة االستقاللیة من القلیل تعطي مساعدات أو تنازالت بتقدیم الحاكمة                 الجماعة

أو النفوذ تفاوت لمعالجة نحتاج الطرفین، كال على وتأثیره التعاطف فاعلیة أجل من لذلك، علیها. نفوذها تقویة أو                    فرض

الحلول من عدد هناك ولكن واالقتصادیة، العسكریة الفروقات تعویض عن الحدیث عند صعبا یكون وقد                 السلطوّیة،

 التي قد تساعد في تحویل الصراع:

  الحقیقة والمصالحة:●

ومن الصراع، بعد ما فترة خالل فعالیتها أثبتت والتي التعاطف، تعزیز فیها یتم التي الطرق إحدى                  وهي

الحقیقة جهود یصاحب أن یمكن ولكن العنصري. الفصل بعد ما أفریقیا جنوب تجربة ذلك، على                 األمثلة

ولكن حساسة. ثقافیة خلفیات لها تكون ان یمكن والتي عنها، التحدث الصعب من ألحداث التطرق                 والمصالحة

المعلومات سرد مع المتناحرة األطراف أفراد یتعامل إذ المعلومات، تلك توصیل كیفیة على ذلك                یعتمد

 المتداولة حول الصراع بطرق مختلفة.

تلك في النقاش فیها یتم التي اُألطر لوضع توجیهات یقدم أن التعاطف، علوم یتناول الذي العلمي للبحث                   ُیمكن

یحّول أن یمكن عزیز، شخص فقدان یالزم الذي كالحزن مشتركة، أرضیة فإیجاد مثمرا. وجعله                األحداث،

طرق لتحدید بالتعاطف الخاص العلمي للبحث ماسة حاجة هناك بأن االعتراف یجب هنا صداقة. إلى                 العداوة

 تحفیز المشاركة في النقاش.

  القیود المفروضة على الحریة:●

إلى تقود قد والتي بالحریة، األفراد بعض شعور تقّید الصراع حالة ولكّن أساسي، بشري حق الحریة                  تعتبر

  انطفاء حالة التعاطف، وبالعكس، یمكن لرفع تلك القیود أن یعزز تلك الحالة.

  تحدید أبعاد مشاركة السلطة:●

أجل من مهمة أرضیة معا، مشاركتها المتصارعین للطرفین ُیسمح التي السلطویة المحاور تحدید               یعتبر

فاعال دورا السلطة مشاركة عملیة تلعب كما لحل، التوصل أجل من معا االثنان یعمل حیث التعاطف،                  تعزیز

 في استدامة االستقرار خالل فترة ما بعد المصالحة.
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  تعزیز ثقافة صانعي السالم:●

وبیوتهم مجتمعاتهم وبتمتع تنشئتهم بأسلوب مرتبطة األطفال عند التعاطف حالة أن الدراسات              كشفت

لوضع ولكن البیت في السالم نشر لمجرد لیس متعاطفین یكونوا أن على أطفالنا فتربیة والسالم،                 باالستقرار

 أسس السالم والعدالة في المجتمع المحلي والعالم بأسره.

منذ الصراع حدوث منع على قدرتها في ولكن فقط، الصراع تحویل في التعاطف قدرة تكمن                 ال

 البدایة. مثلما قد ینطفأ شعور التعاطف، هناك إمكانیة لتعزیزه.

 

  قیاس التعاطف

إیجاد نعطي لذلك، الدولة. أو اإلقلیم، أو المجتمع، في التعاطف حالة لقیاس طریقة أي العالم مستوى على حالیا یتوافر                     ال

سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة دیموغرافیة متغیرات استخدام المطروحة: الطرق ومن بحثیة. أولویة قیاسیة طرق               أي

بین الفصل بمدى مرتبطة المتغیرات تلك وتكون المقابلة، الجماعة أفراد اتجاه التعاطف مدى تعكس                معروفة،

المختلفة القطاعات في للمواقع المقابلة الجماعة أفراد َشْغل وبمدى المجتمعات، بین ما الَعَمالة تبادل وبمدى                 المجتمعات،

التعاطف تعزیز أجل من وتوزیعها الموارد إدارة هو القیاسي النظام ذلك إیجابیات ومن والتأثیر. السلطة                 ولمناصب

  بصورة انتقائیة ومحددة.

 

 الخالصه

وبعد عنهم. األلم لرفع دافعًا ذلك یكون أن ویجب اآلخرین، ومشاعر وجدان مع نتشارك عندما التعاطف حالة                   تبدأ

فرضیتنا: وتنص الصراعات. مناطق في خاصة لتعزیزها، نحتاج التعاطف، تقّلل أو تقّوي التي العوامل على                 تعرفنا

یقّلصوها . أو یعززوها أن إما اآلخرین المجتمع وأفراد والمعلمین لآلباء وُیمكن التعاطف، قابلیة بداخله یحمل                 جمیعنا

  فبنهایة المطاف، یعتمد تحقیق األلفة بین مجتمعاتنا على تعزیزنا للتعاطف وجعله یزدهر في قلوبنا وعقولنا وفي أطفالنا.

 

 إقرار

) لندن في البریطانیة األكادیمیة من كل قبل من رعایتها تم مؤتمرات خالل دار الذي للنقاش كنتاج الورقة هذه                    أعدت

أعضاء قبل من الكتابیة والمشاركات ،(2017) فیینا في المتحدة واألمم ،(2017) روما في الطفل ومؤسسة ،(2016                

شارنالیا، ونیها كوهین، بارون وسیمون أرمور، وإیفا عقل، أبو أحمد وهم: السالم أجل من تعاطف إدارة مجلس                   في

برونو، وإیمیل عرفات، كایرو من لكل الشكر جزیل نقدم أن ونود استیتي، وحیفا راونثویت، ودیفید لیكمان،                  وجیمس

 ولیلي مجراجر، وسیمون شاماي تسوري، على إضافاتهم وتعلیقاتهم.
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