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ما الذي اختلف في 

 هذه األزمة؟
عن األزمات، 

التغييرات، واألمل 

 (أيضا)

 في زمن الكورونا



  "فدعونا نبدأ. الغد لم يأِت بعد، وكل ما نملكه هو اليوم. األمس اختفى"
 (األم تيريزا)

 (الطغرائي) "ما أضيق العيش لوال فسحة األمل"



مستوى سنرفع من 
 األمل في ظل األزمات

 سنتأّمل في حاالت 
بوصفها األزمات 

 ولخلقللتطور  ُمحركا  
 التغيير

 ما الذي سنقوم به في الدرس؟
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الحتماالت سنتطرق 
 األمل

 أزمةوالتطور خالل 
 الكورونا



 االفتتاحية : أ القسم /   

 خطر/ مشكلة  فرصة

 :باللغة الصينية" أزمة"كلمة 

 ، تحمل كل منهما معنى مستقال ومنفصال(حرفين)تتكون هذه الكلمة من عالمتين 



 االفتتاحية : أ القسم /   
 

 

وفي منتصف "

الصعوبة، تكُمن 

 "الفرصة 
 

 (البرت آينشتاين)



 االفتتاحية : أ القسم   /

 رسائل رئيسية      

 

حاالت المصاعب واألوضاع المأزومة وبين الفرص  الكثير من النظريات تربط بين 

 .والقدرة على إعادة التنظيم والتغير

 

 

، يتساءل الكثيرون حول ما سيحدث بعد انجالء هذه كالوروناأزمة خّضم اليوم، ونحن في 

 األزمة

للتغيير ال تزال أمامنا لنتغير ونتحول إلى  فرص تنتظرنا كمجتمع، وأيضا أية  مخاطر  أية 

 مجتمع أفضل؟

 

 

التي نعيشها،  األمل الكبير الكامن في األزمة سنركز في درس اليوم بالذات على مسألة 

 .أن تنبت من قلب أزمة كورونا واإلمكانيات المتوفرة والتغييرات اإليجابية التي من شأنها 
 

 



 التاريخ حول التطَور والنمو في األزمات؟ما الذي يمكن تعلّمه من :  ب القسم / 

على مّر تاريخ البشرية، شهدنا حاالت أزمات ولّدت اختراعات، تطويرات، وتغييرات 

 .اجتماعية إيجابية

بعد الكساد " نيو ديل"سياسة الـ 

الكبير في الواليات المتحدة في 

 سنوات الثالثينيات

في أعقاب الحرب تكنولوجية انطالقات 

 العالمية األولى
دمج النساء في وظائف جديدة في أيام 

 الحرب العالمية الثانية



 

 النصوص الثالثة التي تشكل أمثلة تاريخية إزاء النتائج اإليجابية لألزمات اقرأوا

من ضمن هذه األمثلة، أي تغيير في نظركم يعد هو األكثر انطواء على المفاجأة أو األكثر :  اكتبوا 

 أهمية؟ لماذا؟
 

 ما الذي يمكن لنا أن نتعلمه من تاريخ النهوض من األزمة؟:  ب القسم 



 "نيو ديل"سياسة الـ :  1رقم المقالة 

 بمقدار الصناعي الناتج انخفض إذ .المتحدة للواليات "العظيم الكساد" بسنوات 1933 و 1929 بين ما الواقعة السنوات تعرف

  إلى %4 من البطالة ارتفعت وقد .ديونهم سداد في مصاعب يواجهون الناس وكان ،%20 بنسبة األسعار انخفضت وقد .الثلث

 القوة من %50 فإن عام، وبشكل .مرتباتهم انخفاض من وظائفهم على الحفاظ من تمكنوا الذين الموظفين ثلث عانى كما 35%

 البنوك آالف إغالق أدى فقد لذلك، ونتيجة ،"ديل نيو" الـ قبل ادخاري مصرفي تأمين هنالك يكن لم .يجب كما تستغل لم للبلد العاملة

 للبطالة إعانات تدفع تكن ولم أمان، بشبكة يتمتعون المواطنون فيه يكن لم الذي الوقت في المواطنين، مّدخرات من %15 فقدان إلى

 الفقراء، احتياجات تلبية عن مسؤولة المحلية والسلطات الخاصة الخيرية والجمعيات األسر كانت .االجتماعي الضمان مخصصات أو

 .بشّدة البالد الكساد ضرب وقد .البطالة ارتفاع بعد انهارت قد المنظومات هذه لكن

 يتمكن ال لكي الدولة أرجاء جميع في البنوك جميع المتحدة الواليات حّكام أغلق ،1933 آذار 4 في منصبه روزفلت تولي وعشية
 .مّدخراته سحب أو الشيكات صرف من أحد

 لإلشارة ،(الجديدة الصفقة :حرفيا تعني والتي New Deal :باإلنجليزية) "ديل نيو" الـ بإخراج قام منصبه، روزفلت تولي ولدى
 كاستجابة قوانين وتمرير رئاسية مراسيم نشر الخطة شملت وقد .1926 -1933 سنوات بين أمريكية اقتصادية برامج سلسلة إلى

 Relief, Recovery, and) "واإلصالح واإلنعاش، اإلغاثة، :"الثالثة R الـ" عليه أطلق ما على ركزت وقد .الكبير للكساد

Reform)، منع لغرض المالي النظام إصالح و معقول، مستوى إلى االقتصاد إنعاش والفقراء، العمل عن العاطلين إغاثة يعني بما 
 .مستقبلي كساد حصول

 المساواة إلى ترتكز بصورة الثروات توزيع إلى أدى وقد المتحدة، الواليات في جديدة سياسية مرحلة خلق إلى "ديل نيو" الـ  أدى
 .أكبر بشكل

 

 (مترجم من ويكيبيديا العبرية) 



ابتكارات تكنولوجية بعد الحرب العالمية :  2رقم المقالة 

 األولى

 سنوات أربعة نحو استمرت والتي األولى، العالمية الحرب تلت التي الفترة هي التاريخ في األسرع التكنولوجي التقدم فترة تكون ربما
 روسيا، بريطانيا، فرنسا، كألمانيا، دوال إن .التكنلوجية قدراتها ناحية من العالم في تطورا األكثر الكتلتين فيها تصارعت والتي

  التطور إلى الحاجة إن .بعضها ضد التصارع في جهودها أفضل بذلت قد المتحدة والواليات الهنغارية، -النمساوية اإلمبراطورية

 األساس في نبعت قد بل الخصم، لدى اإلمكان قدر أكبر ضحايا عدد تحقيق إلى الحاجة بسبب فقط ليس نشأت قد السريع التكنولوجي
 .وغيرها المعلومات وجمع الواسع البحري والحصار ،الخنادق في النظافة وضعف المجاعة، مواجهة إلى الحاجة من

 

 العملية هذه نتيجة .والهيدروجين النيتروجين من األمونيا تجميع عملية باختراع اليهودي، األلماني الكيميائي هابر، فريتز قام مثال هكذا
 لقد .التربة من الغذاء من تجارية كميات استخراج على تساعد التي األسمدة إنتاج في نجح الكيمياء، في نوبل بجائزة للفوز أهلته التي
 .هذه األمونيا استخراج عمليا باستخدام استخراجه يتم يزال ال العالم في الطعام نصف أن لدرجة كبرى انطالقة حقق قد اختراعه كان
 الحاّدة المجاعة مشكلة :ماّسة حاجة حل محاولة أجل من الواسعة معرفته الكيميائية، الحرب أبو أيضا بالمناسبة وهو هابر، استخدم لقد
 .الحرب نهاية في ألمانيا بها ابتليت التي

 

 الفوط اختراع تم وقد .الجرحى من اآلالف مئات عالج أجل من وذلك الحرب، خالل لإلعجاب مثير بشكل الطوارئ طب تطّور لقد
 السريعة اإلسعاف سيارات اختراع وتم الميدان، في للجرحى السريع العالج أجل من اآلن، حتى المستخدم النوع نفس من الصحية
 المكتظة المناطق في باألمراض العدوى نقل منع وطرق الميدانية، الجراحية العمليات إجراءات تطوير تم كما الجرحى، إخالء بغرض
 العالج طرق فإن ذلك، جانب إلى .الحين ذلك حتى عروفة تكن لم بدرجات تطويره وتم كبير بشكل كله هذا تقدم لقد .وغيرها

 .العاملة القوة إلى للعودة واضطروا الحرب من نجوا الذين المعاقين آالف لمئات الخدمة تقديم من تتمكن لكي تطورت قد والتمريض
 لكن :مفارقة هذا أن صحيح  .الحديث الحرب تطور في أسهمت قد الحرب في تطويرها تم التي العالج طرق بأن القول وباإلمكان
 .الناس حياة لتحسين كبرى قفزة أيضا مثل قد كثيرا اإلنسانية فيه عانت الذي الوقت

 (مقتبس من إسهام الحرب العالمية األولى في العلم والتكنلوجيا، بقلم دان ليف) 



دمج النساء في قوة العمل وفي وظائف  : 3 رقمالمقالة 

 جديدة إبّان الحرب العالمية الثانية

 

 

 من النساء تمكنت وقد المجاالت، جميع في الرجال مكان البريطانيات النساء احتلت الجبهة، على الرجال كان حينما الحرب، خالل
 وحصلن النهارية الرعاية إلى أطفالهنّ  بإرسال النساء قامت الحرب، وخالل .ملهمة بطريقة البريطاني االقتصاد قوة على الحفاظ
 .للعمل الخروج من يتمكنّ  لكي اقتصادي دعم على

 

 ليز تصف "الخمسينيات سنوات في كبيرات طفالت :الوعد أو الشجاعة، الحقيقة،" عنوان تحت 1933 سنة الصادر كتابها في
 :حياتها واقع (Heron) هيرون

 سنوات حول السائدة باألساطير له عالقة ال شعور هذا كان .أمامنا وممكن مفتوح شيء كل بأن شعرنا صغارا كنا عندما ״
 ظلت قد الحرب زمن ميّزت التي والقادرات المستقالت النساء صورة وكانت بالذات، بالثقة شعور الجو في ساد لقد .الخمسينيات

 ." الخمسينيات سنوات في للفتيات المخصصة المصورة الكوميكس ومجالت الشعبي األدب في حاضرة وكانت معنا

 

 نتاج األمر يكن لم ولربما) هوك كيتي اسمها طيّارة فتاة نجمتها كانت وملونة مصورة كوميكس سلسلة هو ذلك على آخر مثال
 كان طاقم جانب إلى ،(الطيران على األولى التاريخية تجربتهم بإجراء رايت األخوين به قام الذي الموقع اسم هو هذا صدفة،
 ..فحسب الفتيات من مكّونا

 (آرنا راز، ألخسون)

 



 

لقد رأينا أمثلة تاريخية على التطورات . علينا أن ننتقل من المنظور التاريخي إلى التأمل المعاصر

 .اإليجابية الناجمة عن األزمات، وسنقوم اآلن بتناول أزمة كورونا

 

 :الرجاء التطرق إلى األسئلة التالية

 

 ؟الكوروناّن  في أزمة /أية فرصة  إيجابية كامنة في رأيكم

 

 ما هي التغييرات التي ترغبون في رؤيتها؟

 

 الدولة، وعلى المستوى العالمي؟/ على المستوى الشخصي، على مستوى المجتمع

 

  

 من أزمة كورونا؟تنمو أيّة فرص يمكن لها أن : ج القسم 
 1رقم المهمة 
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 تخيّل التغيير لألحسن+ ‘ األمل’تعريف : د القسم 

 ":أمل"أمامكم تعريف سيكولوجي لكلمة 

 

وااليمان بإمكانية تخيل واقع مستقبلي أفضل بشكل كبير من الواقع الذي يعيش فيه،  اإلنسان علىدرة ق"
 ."تحققه والعمل من أجل تعزيزه

 

 .جانباواكتبوها ألنفسكم الثالثة الواردة في التعريف، ( أسماء األفعال)قوموا باإلشارة إلى األفعال 

 

 

 :أعمقكل منها بشكل بدراسة وسنقوم اآلن : تمثّل هذه األفعال الثالثة المكونات الثالثة لشعور األمل



 تخيّل التغيير نحو األفضل+ تعريف األمل : د القسم 
 2المهمة رقم 

اختاروا تغييرا إيجابيا  : عودوا إلى ما قمتم بكتابته سابقا بشأن إمكانيات النهوض من أزمة كورونا

أنتم أو أصدقائكم في الصف بكتابته، بحيث يتطرق إلى تغيير ما نحو األحسن في إما واحدا قمتم 

 .العالقات بين البشر أو بين المجموعات االجتماعية المختلفة

جربوا أن تتخيلوا حالة يمكنها أن تحصل لكم أو ألشخاص آخرين في أعقاب هذا التغيير، وقوموا 

 .بوصفه ببضعة جمل

  

 :يمكن لهذا الوصف أن يشمل تطرقا للنقاط التالية

 كيف يبدو هذا التغيير في الحياة اليومية؟

 ؟تلحظونه في اآلخرينكيف يؤثر هذا التغيير على السلوك الذي 

 كيف يؤثر هذا التغيير على  تعاملكم مع اآلخرين؟

 ما هو شعوركم في أعقاب هذا التغيير؟

  

 .بكتابتهّن /التغيير الذي قمتموصف ( تطبيق بادليت)في شاركوا 



 بإمكانية حصول التغييرااليمان : القسم هـ 
 3المهمة رقم 

 «االيمان»: سنركز في هذا القسم على المكّون الثاني من الشعور باألمل

  

اختاروا واحدا . الكوروناالتطورات المستقبلية المحتملة في أعقاب أزمة نصين يصفان أمامكم 

 :اقرأوه، وأجيبوا على األسئلة التاليةمنهما، 

  

 النص؟أية فرص بشأن مستقبل أفضل يصفها 1.

 ما الذي من شأنه أن يعزز هذه الفرص، برأيكم؟2.

 هل تعرفون، من بيئتكم المحيطة أو من اإلعالم، نشاطات معينة تعزز هذه الفرص؟3.

 هل هذه الفرص تشكل تهديدا ما عليكم أو على مجموعات أخرى؟4.

 ما الذي من شأنه في رأيكم أن يمنع تحقق هذه التهديدات؟5.

  

 من خالل التشات الصفّي 5و  3اطرحوا إجاباتكم على السؤالين 



 الخير والشر .. العدوى واإلدمان: األوبئة – 1نص رقم 

ا أوبئة مثل الطاعون أو الحمة الصفراء أو " ليست األوبئة حالة ال تاريخية، لكن تتبادر إلى أذهاننا دائم 

الشيء الثابت في أزمان . لكن لكل وباء سياقه التاريخي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي. المالطية

األوبئة مثل وباء كورونا في أيامنا، وقبله الطاعون وغيره، أي األوبئة الفيروسية أو البكتيرية، هو سلوك 

البشر وديناميكية المجتمع، التي يحركها الخوف من العدوى أو المرض أو الموت، المرض أو الموت 

الشخصي أو ألقارب، وفي الوقت نفسه شعور التضامن، على أبسط أشكاله، كما ظهر في لقطات 

فجأة اكتشف البشر أن . مصورة في إيطاليا، والمواطنون يغنون النشيد الوطني من على شرفات منازلهم

أو الثروة، وأنه ال يوجد أي " اإليغو"مصيرهم الشخصي والفردي مرتبط بالمصير الجماعي وليس بـ

 (26.3.2020, 48موقع عرب , رامي منصور ". )مكان آمن يمكن الفرار إليه

 



 األزمات كاشفة للمعادن -2نص رقم 

من اللفتات الجميلة، رأينا لجان زكاة وجمعيات خيرية وفروع ا ألحزاب سياسية وآالف المتطوعين "

كذلك . العرب، وقد استعدوا لجمع التبرعات وتوزيعها على األسر المحتاجة، وقد بدأ بعضها يعمل بالفعل

ا وال "رأينا أصحاب مخابز ودكاكين خضار يعلقون الفتات على محالتهم كتب عليها  إذا كنت محتاج 

هذه خطوة تشير إلى معدن طيّب وأصالة، ولكن يجب تطبيق الفكرة بآلية غير ". تملك ماال فخذ حاجتك

أزمة كورونا قالت . مباشرة، تحفظ لصاحب الحاجة كرامته، ودون أن يعرفه صاحب المخبز أو الدكان

وستقول إن دور األخالق التاريخي لم ينته من حياة البشر بعد، وأن الحياة المادية بوجهيها الجميل 

والقبيح، مهما بدت قوية وثابتة وحاسمة، فهي هّشة جد ا، وال تصمد في االمتحانات الكبيرة المصيرية، 

:  بل أن األخالق التي يحركها الضمير والرؤية الروحية أقوى من أية قوانين، وصدق الشاعر في قوله

بعد انقضاء هذه المحنة العالمية بإذن هللا، . فإن هُم ذهبت أخالقُهم ذهبوا -وإنما األمم األخالُق ما بقيت 

ستعود قضايا هّمشها كورونا إلى الصدارة من . ، وهو ليس مثاليا أصال"الروتين"سيعود الناس إلى 

كذلك علينا أن نفطن . جديد، مثل قضية الالجئين الذين قد يدفعون أكثر من غيرهم فاتورة حصاد الوباء

هناك ذوو أمراض . بأن هناك من كانوا بحاجة إلى الدعم المعنوي والمادي قبل كورونا، وهم كذلك بعدها

الصراع بين الخير والشر . مزمنة وخطيرة، وذوو إعاقات وفئات ضعيفة تحتاج إلى الدعم المستمر

مستمر ويحتد أكثر وأكثر خالل األزمات، آلمل أن تكون هذه المحنة سبب ا في استيقاظ ضمائر البشر، 

,  سهيل كيوان". )وفرصة إلصالح ما خّربته وشوهته ثقافة المادة واالستهالك والقوة في أرواح الناس

 (24.3.2020, 48موقع عرب 



 العمل من أجل تحقيق التغيير: القسم و
 4المهمة رقم 

الذي يركز على قدراتنا ومسؤولياتنا في المرّكب الفعّال، سنتعامل في هذا القسم في النهاية مع 

 .من أجل تحقيق الفرص الكامنة في هذه األزمة، وهي الفرص التي قمنا بتشخيصها‘ العمل’

  

ن عنه، أو بشأن فرص التغيير /نحو األحسن على المستوى المجتمعي الذي كتبتمبالتغيير فّكروا سويا 

 :اطلعنا عليها قبل قليل، إلى جانب السؤال التاليأحد النصوص التي التي ظهرت في 

  

 بإمكاني فعلها لكي تتحقق هذه العناوين؟مبادرات /فعاليات/نشاطاتأية 

  

وما الذي ( ما الذي بإمكاني فعله، شخصيا)ّن أيضا بالمستوى الشخصي /فّكروا، من خالل إجاباتكم

 (.ما الذي بإمكاننا نحن، كمجموعة، أن نفعله) بإمكاني فعله على المستوى الجماعي أيضا 
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فّكرنا معا حول الفرصة 
المختلفة التي من شأنها 

أيضا من أزمة تنمو أن 
التي نعيشها في الكورونا 

 هذه األيام

شاهدنا أمثلة تاريخية تفيد 
بأن حتى أعظم المآسي، 
كالحروب العالمية، تنتج 

تطورات وتغييرات 
 لألفضل

أن ننظر الى األزمة تعلمنا 
الذي بأمل وأن نفكر باليوم 

كيف سيكون بإمكاننا : يليها
أن ننهض وأن نغير نحو 

سواء كأفراد أو األحسن، 
 كمجتمع

 تلخيص الدرس
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 وظيفة التلخيص  /

أزمة المجتمعات  المختلفة في الدولة أثناء تعبر عن نشاطات تحصل في * أرسلوا روابط أو صور 

 ن/األمل في نفوسكموتبعث  الكورونا 

 :يمكن إرسال الصور والروابط عبر واحد من الوسائل التالية

 تطبيق بادليت•

 مجموعة الواتساب الصفّية•

 التشات•

 



 !إلى اللقاء في الدرس القادم


