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قة  نط  اإليجابي في م    المالس  نموذج  الم:للس  ربية الت  الم و لس  ا
 ط رق األوسالش  

 هارالز  نبيل  أ.د/
nzahhar@gmail.com 

 :ملخص
و ن واجا نالطددةنا اّدد ن      ددحنالصددت الهدد من ددونال توددحنا مددكلناللصدداعان التددت
ا ان ددةن األ سددون الوهدد تنالطددةنلددد لننللتدد ن ددونالطلددلللن مدد انشسددلتحنالدد ت اتنالصددت

وان الوهد تنالل     حلن  انا صلننإلك نه هن ان ههد اناللدت الوه تلنكلانماوصننشيضدا
وان ددون ددو نملدد   نال تهدداتن ف رنلط سددان نددولناللددت الطددةنشّو ددنندجدد اتنش ددواتنالصددت

وان  جلددانالللددط ضنالضددشّن الصت تددة ننEl- Zahhar, 1995)للطتوبكددحنلللددت
انال  حناالسدطوااكوكحنللطوبكدحن  جلانالللط ضنال اسعن الولاجة .نكلانطوحننشيضا
لللوانجلانالللط ضنالوسلان الطوبكحنالوسلكح ن الللط  ا نغشونالوسلكحن الطوبكحن
وان ددةنالل  لددحن غشددونالوسددلكحن الوتسددلكح ن ددعنطددوبنملدد   نا سشددّنالطتوبكددحنلللددت

طلدنن(El- Zahhar, 1995النصفكحنالفاللكحن  نك ل   نللطتوبكحنغشونالوتسدلكحن  د
للوان ةنتؤ حنشدا لحلن  لدبنر دوبنملد   نال توحنلط مكلنإ كامكحنموابنالطتوبكحنل

ا ان دعن شا انيطضلونالطتوبكحنلللوالن الت ن دونالطتلدلللن مد انشسدلتحنالد ت اتنالصدت

 

 جامعوة مصور ب وعميود لليوة الت ربيوة الخاةوة، والت ربيوة الخاةوة لت ربوو  أستاذ علم الن فس ان
 .ت كنولوجيالللعلوم وا
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واناديودددالةن دددةن      دددحن ات شدددّنإّدددوااا نل دددااناليت دددحنحطدددانيلكدددونشانات دددّناللدددت
و ناأل سو.  الصت

 –السووالم اإليجووابي  –التربيووة اإليجابيووة  –مفهوووم السووالم  كلمووات المفتاةيووة:لا
ن.قضايا الشرق األوسط

 قدمة:م
ن دددعننط  ددا ننو ناأل سددونلهدددانادددات   نالصددد نن      ددح  دددةنن التدددو رنواجا لنالتددت

لن الللدددددكتكحلنوثدددددحهنالشه تيدددددحاليتنلألتيددددداانن نلددددد ن  نلن   ناتا نللتضدددددحدددددشونشمهدددددانولفدددددحن
فدددداط نالطالتدددد ن نن بدددداتثهنلدددد نياما نالف كلددددحن ددددةنالدددد تنهنوكنهدددد ن اصددددطنل ادسددددوا

نالبصو.وان ةنمه سناللتن ن
واناللتناطلطعنرنا فمنش و ناأل سونلمنالص ننن      حلبن إانغمن ون نالوتنجلان ن

نت   ددح نن حدو ر نن ددةنصدواجا  ننجاشدننلداننلهددالالطدةن دو نن كددحات الط ن دو نالت د ن
 لدد لبن ددإاننل    ددحال نشددف رن ددواتن نتدداتيحنأل لكددحنالبصددو حن االوطالط ن ددةنناسددلبانن نشثددون

لاجا نا انناو ناأل سونش واتانالص ننن      حشف رنن  ةنسوانلندةننالعكشانجلنن نن ّ 
فدا انانللطشهدان اند انمل  ّدانسكعكحنالطةنشمفمنهللانلهانجلال تنوا ن الل اتتننشطلطعنرال ا
نالفالم. ةننضنللةنلل اطّنش وناللتنفايشنالط ن ن

المر اونش  سلحالت  محاوالت الحد من   :م نط قةبال  لس 
نن1973شعطدددد بوننرفدددد نحددددور ن نن      ددددحه  نشدددد   دددد نجدددد لنو ناأل سددددونج نالصدددد 

 وددد نشددددللننرفددد نهدددد هنن إسددددوا شال بددددشونسددد ت انن إسدددوا شا تددددوناقكدددا نلدددشونااه
 نجلددانال دد ا ن األسددلتحنشدد بفضددهانا شنبددحلاتناللطتتددانلددشونال دد ا ناالاهاقكددا ناله
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ك ولنلللد نمصونشم لحن   دايك ننناننشيضاناضل ننلاكننلل     حال ةنش اعون طف تلن ةنن
ن .1995ن ا كأالنل     حاألسلتحنالل طصولن ةنالجلان

ححدد ثنن ها مددا نث ا نإلددان لددبرادمددا حن   نالدد تنلددشونإسددوا شان بفدد ننكدد 
حالفوب كلددددانكدددداانل  دددداتلنن.ك حالهللدددد ش تو ددددونالط نحن لدددد   ن األتتالن تددددولنة هددددنكدددد 

 دةنكلدونالتداّ نناّ هو داننادسدوا شانشثدواننن1977جداانناتا نناللدتن ك ن تل نشم تننالوتن
اتا ناللدتن ك نالدوتنالطةنوداانلهدانن  حواناللتوناللتنهلةن عنإسوا شان كامننللباتتلننال تن

نادمنا قكدعن1993 هدةنجدااننلل     دحالوان  طلنصهتحنّ ي لن ةناللتنل ايحنلطت شّنن
وفدنن دنن1994ان  دةنجدانلك حالهللد ش تو ونالط نااها ناللباتثنلشونإسوا شان    لحن

انسدد الط نجللكددا نناسدد ش  ن نالددوتنهددةنجللكددا نطانلط  فاهدد لنسددوانلددشونإسددوا شان األتتن
ولن سسكوا ن .1995ن بّو

اللامدكحننبفدشونسد ح دةناألتننل     دحلللنمود نشانالالط ن  ةن ش اانالت ن ون
 د  نجدنن1950 هدةنل ايدحنجدااننالل طوحدحلعنه  نج تن وناللباتتا ن اللصدات شننو ن
لدللن دةنالط نللت ن وننن إمولطوا  وملاننننك حاأل و كلشونال اليا ناللطت لننننكحثوثننك حهاقاا

طوحدددنن تدددونراالشدددطواكن دددعنإيدددواانن1974  دددةنجددداانناأل سدددولو نالصددد نن      دددح
وبناللددتن الكددحن ددونن      ددحناأل سددولو نالصدد ننح      دد لنراجطبدداتنتدددنلأل ددمناللطنا  طوحددان

ح و كتدد لناألا ناللط بدداتتلنال اليددنا الددن  يلال ددتن جددااننل     ددحلددللنرالالط نللتدد ن ددوننكدد 
ن.1991

هناللبداتتا نرداا نرالهصدان  لدون نشانّلكعنه ن1995 و نش ملنا كون 
 اواهدداننايددانشحاتنناش دد نرفدد ان سددونو ناألالصدد نن      ددحلددللن ددةنالط نبنرددأانالتدد ن ددون لدد

نكاسة.اللتنفا انالط ن يانح   ناألملاان نن  حّ هوننش وضنشرفاتن
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لددللنيودد نشانيوا ددةنللههدد انالط ن نشانالتدد ن ددون1995 ين  ددون لبنيددونلدد ن
ت انشينالششدد نلشددد همن ددون دددو نالتددد نش ننحل     ددداأل ددونال ددد  ةنلولكددعنشدددف رنال

نل     دحاللدوان دةنالونلداج ن دةنمصد تلن لداني  ناللطواال تنه ي نلشونالط نادوو ن ونن
نادطو .جلاننا اللوانل  انج الحن  لا اهنالنيك انسو اننه ان جلا

ح ا اليتنوانناللدتن انحلل انمطدا  نااهاقكدا نننن إ ا نلحكد نالفوب  نالد تنلدشونإسدوا شان نننكد 
نة ددمود نشمهدانح  ددننسدوانسدلسةنرلفنل     ددحلدللن دةنالالط ن كد انإّدوااا نالتد ن ددون

ن.واجا نالتتنناتشم نسوان عناسطلون
ونلند ننالتدورلوانالني د نج د نحد نجد اناللدتن نشان1976   وينالنتسننن

نطضدددلون وددد نشانينيوددد ن تددد ين دددةنصددد عنالط نواجا نشينكددداانم جهدددان حددد اهان نالتدددت
واناديودالةناللدتنواناديودالةن اللدتنواجا نلطت شدّنالتتنه هننإتاتلنك حوانه نككفاللتن

كاسدددغشددددوننضنش دددوننإلدددانشرفدددداتنيلطددد ن ني حلكصددددلانالو امددد ناالوطتدددداتنن  حكونلفلددد انك حاللت 
نالغشو.فا ان ح نالط ن حن ةناآل و ون ناليتننيا نك حعاّطلانك حش  ن شرفاتننك ح السشئ

 الم:الس  مفهوم  
أن نحودد مواذا نعنوي بمفهووم يجو     الم،للسو  الجميو     ي ةعندما نعمل من أجل ترب

 ؟المالس  
شمد نن Encyclopedia Britannica نكد ححنالسو  ام  د ن تتن دةنالل سد ج

دد ناللفدداع نللتددورنكتدد تلن ن 1976ن التسددوبن لددّن ددةن ااهددن اتلالدد تننلكددا نآلالّ 
 نواجا نرلف دةنشمد ناكدارنلندانشمد اانالف دالتتنللتورن ننشم نمهايحجلانن  ةنافو ه

جدد اناكددارنجلددانوانالنيط ودد ناللددتنشانجلددان األشددكا نالل طلهددحنللتددواجا ن شعدد ن
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نانا ددددحنشمددددد انلنحنمهايددددهددددد نلددددانن  ددددولتددددورنال حواجا ن اّطلاعالتددددت حجوقن–نكدددد  ن–نكددددد 
ن .ك حسكاسن–ني حاوطتاتن

نوان دددةنصددد تلنششدددلااللدددتن نجدددوفن ههددد انن1992طوان ناللددد ددداكنإالنشان
انه نمهايدحنكدانشمد اانالف د ن دعنشمهلد انواللتنجطسونان شجمنجوناكارنالتورنحش ن

نال نج دددد  انوددددا نإان1990اهددددّن فدددد ن ددددات  ان نا  ددددعناآل ددددو ون ودددد ن انلددددك نولدددد 
 دةنونا  نللطضن ن طتوكحننك حوانجللكا نتي ا ككالل ناكارنالتورن لنوننننك حرل ت

االحطددواانجلدداننااللدد ن شانيكدد ان  سلددانضددا ونالط نّلكددعنالل اودد نلددشوناأل ددواتن هدد ان
حون الت ن الللددا الن ددعناحطددواانال ددام ان ح دد  نادملدداان الف الددحن ددةنا   ددعناللدد اتتنن دد 

وانلدك ناللد نشانجلدانه انمو نشان ات  انو نشعد نجلان نلاتن ونأللل اللحناحطكاّا نا
وان دددعن دددو نوددد ا نحهددد ناللددد ن عنتكحن دددةنصدددراللصدددانتدددورن اللبلددداطحناكدددارنال

 شيضددانجووطدد نل ددو ونتن ددةنجووطدد ن ددعناآلوانهدد نا لكددحنالهددوناللدد ن ل لةنالدد تنواناللدد ن
األتفن دونجلان ون ط ن ن  انهنلالبصويننالو  لشونننك ح ا ا ن الفووحناديوالاليتنر

ح اتنن دد اتتن احطكاّددا ن  ط لبددا ننحلل اّهدد   ددعنلهدد هناللدد اتتنالط نكلددانشمدد نج الددحننيدد 
 الحن.ه نالللا الن الف ننك حشل لنلوان ةنم ونالل نه ان جلانّلكعناأل واتن ن

وانالنيودد نشانيط ودد نج دد ناللدد نشانن Wulf in Press   ددوين لدد ن
ننإان حشدد ننوااللدد ناأل ددواتن  ددونمتدد نافدد يان جددةن النواجا ن الف دد نشعيددونالتددت جل ددا

ا لدددانيوددد ننوا اللددد نهانوسددد  ناللددد نك ن دددونلددد لبن لدددرالس دددااناالّطلددداجةن نن اتاباطدددا
كاساألرفاتننجلاننوكش ننالط ن واجا نالتدتن ننإلدانالتدورنتناللوطلدعننةنت فدننش دواالطدننك حاللت 
 Ginsburg, et. Al., 1995 نكاسدددةالل نالس ددداانيانافدد نيوددد نهدد انجلدددان نن
 وا.الل ننإلانقكلح صانالط نونةنيلك نّطلاجةنحطاال ن
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 راعات:الص  و ف الم والعنالس  مستويات  
لددداننالف ددد لاكدددارنالتدددورنش نجلدددانوانالني طتدددوناللددد نعلدددانش مدددت انشان

 , Larsem, 1976 ه ن  دعناآل دو ونالد تنواجا ن دعنالتدتنناناكارنيطضلونشيضان
Seaver, 1967د تنكدونشانهد انيلجلدان ن ن د تنن ن دعواجاالتدتننمفطسدونّ  جد انّ 

 دةنم دوننودالةيادواناللد ننإاحشد ننلسةلاللد نواناللد نالتورنش نالف  ن  هون دون
نالف الح.وان عنالل ن نه ن1969 ّالط م ن

 إلى تصنيفين:الم الس  ةالة  ( قد قسم1967)لذلك نجد أن سفير 
دد تنصدددواجا نن تدددةهالص نواناللدد ن -1 حتا لن  ف ددةنلددد لبنجددد انّ  للهدددوتن دددعننكدد 

 للهوت.نهلةال تنااناغمنتا لةن ةنالس  تنا ّ 
 األ وض.  عنالولاجا نن و و عناآلانوالل ن  ف ةننالل م جةهوانالل ن -2

نم ددواهم ددةنمدد انن 1995   ددةنا لددكمنق ددونودداانردد نّش وبددو ن ق ددو ان
نت كلششوهواجا نحش نا عن ةن لط  شونالتتنللف  ن ن

 ددد نسدددل كنالفإلدددان هددد نيصدددشوننهMicro Levelالللدددط ينالضدددشّن -1
  . االلطتااه ةنلشوناأل واتنله ةن غشوناللال

سدددل كنالف ددد ننإلددداصدددشون هددد نينهMacro Levelالللدددط ينال اسدددعن -2
ش نال ددد  ةنش نناللتلدددة.الللدددط ينجلدددانتا دددانالولاجدددحن الولاجدددا ن

 اآلاةهكلانه ن  ملن ةنن لة.ال تنش ننادولكلة
ن
ن
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الممستويات    :الس 
ن بشوناأل واتننص  صللا Microالللط ينالضشّن

نلنت لةلشونالولاجا نإولكلةنو  ةل تلةلن MACROال اسعنط يناللل

 

 :تاليالالم فالبد من الس  ي يتحقق نه لكنجد أا هذعلى و 
ددد تننرلف دددةنش نه لالددد تنا لةن دددعنالددد تنواناللددد نإوا دددحنن:أوالً  الهندددون دددةنن حددد لق دددونّ 
حج ل نتددوتن ددونالط نالهددوتن ننكدد  فطسددونين يالدد نا لةنالدد تننوااللدد نانإلددواجا نللط صددانالتددت

ن الهوسهح.ها ةنللف مناألتياانال تناله منن
حغ نالط نكنلك حادملدددامابدددا نوتنالّدددا ن نإشدددباانالتان:اثانيوووً  ن ننيددد   األ دددوننالوشددد للتحنالتدددت

نك حا ن الت ددد  نادملدددامالددد تننإلدددانا ددد يو التاّدددحننحكددد ن التاّدددا ناالّطلاعن األ ددداال
نا .ال تن ات شّن

ددد تنجددد اننا:الثووو  ث نالف ددد ن نّ   الللدددط  ا ننك ح تدددالص ن ا نالللدددط ننجلدددان نواجاالتدددت
ن.ك حالولاع

ن

 :المللس  الت ربية  
 لةنالدد تنرددأ  ن ددةناللد الونالنصددهةنن–ل اهددانرداتانش ططدابنالطددةنلددحناال دةنكل

نات شددددّنالتلايددددحنالنا لددددحننيلكددددونمدددد نالإ"ننوددددا هن1926جدددداان وان ددددون ددددو نلللدددد 
حواتناالهطلا ددا نالطت ن وانلدد  اناللدد ناهاقكددا نش ناواناللدد نوينش نمدد انتنالفلددك التكددان دد 

 نكلدانشمد نSica , 1981 وبكدحنالط نوان ةنج د  ناأل دواتن دون دو نالل نغوسنت بن



 (2021يناير )  1عدد   1مجلد       (إلنسانيةا و االجتماعية  العلوم)        ات اإلنسانية س ة جامعة مصر للدرا جلم
   

 

 

    الزهار نبيلأ.د/                     ......(والتربية للسالم : نموذج السالم اإليجابي السالم)
 

 21 

"نشمددد نطاللدددانشانالتدددورنلددد ش ن دددةنج ددد  نن1954 تتن دددةنتسدددط تنالش ملدددك نجددداان
ن.وا"الل ن ناأل واتنالل ن شاناس ةنراأل واتن إانج  ن

واندشدبااناللد ناسنمتد نال تنكحنّلكعناوبنةوانهللل نوبكحننط ناله ان إاننجلانن ن
حااهمناللاتيدددحن االّطلاعالحطكاّددد ح الولاعنحيددد نون ددددو ناأل فدددا نالهوتن دددنكددد  جلدددداننكددد 

ن لطت شدددددّنMicro نةتن تدددددالص نالللدددددط  شون ن ننةتنا لالددددد تنواناللددددد  نةتنوانالل مددددد جاللددددد 
ا لكدحنحدد نوان دون دو ناللد ناسنمتد نال دتنّلكدعننإلداناوبكدحواناهد منلللد نوبكدحنالط ن 

ناآل و و.فا ان عنالط ن اوحن إوا حنجووا نما فحن نالتتنالغشون ن
وبكددحنالط ن نلطتددلكمنملد   نEL – Zahhar , 1995 هدداتنال تنان ود نودا

ن نفدددددا الالط ننالغشددددولهنحدددد ن دددددةنمدددد اناللطغشددددوا ناآلاكدددددحن 1توددددمنن ملدددد   وانلللدددد 
ن نشا)1976  ودد نش مددلنالتسددوننآل ددو ولا اندد  ونجووددا نما فددحن ددعنن اوحلالتددت

حفدددداط ن الّ  امالط نجللكدددا ن  ا نحن دددةن اجلشطهددددانألمهددداناضددددعن فط دددد ا نشهلكددددن كددد 
جلدانانحد نالغشدونيفلدانإهاجو نلشوناأل واتنحشد نالط نةنح  تنناأل واتن جاتااهمن 

د امةناوداهن ول جدحنكسشدولن دوناأل دواتن لد لبن هد نالط ن تانن شدو نفاط نكف تونّ 
نانا لة.نإلانافا ان ص  نهاان ةنال
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ن( 1كل رقم )ش
الم  نموذج للتربية نحو الس 

حددد ننج اصدددوهوان هدددةنشتبفدددحنلللددد نكدددحنوبالط ني مدددلنج اصدددونن 1 نتودددمن لددد  نال تن ن
نرف يوهجلانل   نال تن  لشونننالغشو.فا ان إوا حنجووا ن عننالط ن ننن اوحلالتتنننالغشول

نجلا.بارنالص نالبف ناأل  نيطت ّن وناوبكحنالهطكحن ن
نات شّناغ يحنسلكلحن صتحنّش ل ونشّاننفا انالط ن نالغشون نحنن ش 

نفاط .الط ن ننه ن باأل و وال تن حنريتنال اوحنلطوسك نالت ن نالتتنشون نح نالغنن ر 
 لكدددددحناالوطتددددداتيحنالط نفدددددا ان إوا دددددحنجوودددددا نما فدددددحن دددددعنالغشدددددونلطت شدددددّنالط نن ّدددددد 

نتشش .سل رن اسط و ن حلايحنالسشئحنرأنةتنكاسالل ن االسط واتن
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نن ت   ح دددد  ننحكدددد نيل واطال تنلطت شددددّنناآل ددددو و ددددحنجووددددا نما فددددحن ددددعن إوا اوحنالتددددت
ناألملاان
حالف لنيلكدونرد نات شدّناني:الثوو  أموا الععود  يهنددونشانبارن هد نالصد نللهطكدحن ننالفاللكددحنكد 

نش اللتلدةننامطلا د بغحنالفاللكحنرأسدل رن طتدوتنجدونالتتن ةنال ضايانالفا حن ا نن
وبكدددحنالط نج اصدددونشان هددد انيف دددةننال احددد ل.نحك نكوددد ان دددونالفا لدددحنادملدددامنةتنادولكلددد

ن.ك حالفاللنك ح لان انم  حنام و نلطت شّنالفنواللل ن
ن

 الم:للس  بية  راتيجية الت ر تاس
وب  ددحنالط نوان ددون ددو نالوهدد تناللدد نلددهمن ددةنات شددّنادنشانوب  ددحنالط نيلكددونللسددوا  ن

نح . األهلك نحنسلك نوتنالون الللط  ا نغشنح لل تسك ناح سلك نالوتنالللط  ا نجلان
لوا فا نت تن فا نيك انللل اتسن اشانيلكوننحلسلك نالوتنوبكحننالط ن ونحش نن  1 

لللفلدمنت تنّد هوين دون دو نالل داه نشانكلداننوالاللد نجلاننو ش ننالط نبكحنن ةناون
ان دددةنسدددل كنواللددد نملددد نجلدددانطبفدددحنللفلدددان ددد  مناللدنالط ن ت  ن شسدددالش نالطددد ن طدددو ن

 و ش .الط ن

  سدددا انناألسدددو ححنلاعكدددت ن صدددئحناالّطالط ن هدددةناطضدددلونشسدددالش ننسووومية:الر  يوووة بر ت  ال
نان نلكه  ددد نالطكاد اجدددحن نناادجدددو نا امدددكحنحشددد نيلفددد نت تانالوتنتا حن األمصددد حنالتدددت

ل ك ددةنملدد ننا دد ثوان ل كنش الفدد  امةنناللددو إلددانغشددونالفدد  امةن ككفكددحنال صدد  نناللددو
ل كنألش ص ن ال و ا نلشوناأل واتنواجاالتتننن  ن فدا ان حد نالط ن ةنإطداتن دونناللو

ننناأل و و. فحن عن اوحن ككفكحنإوا حنجووا نماالتتنالغشون ن
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وبكددددحنالط نوب  دددحنالل  لددددحن ددددات نإطدددداتنالط ناألمصدددد حننسوووومية: هوووويالر  ربيووووة  يوووور الت  
 لةنالدد تنش ننالللددط يناللتلددةجلددان ا دد انلهددانالل  لددا نالتك  كددحنسدد ااننسددلكحلالوتن

وانالطدةناللد نا ان    لدا نالصد ن اتنالد تنلدللن مد انشسدلتحنالط نننتد ن دو يان   لحنال
ددددد ناأل دددددواتن ن نالولاجدددددا نمددددد نالتدددددورن ناّ  حنواجا ن الل  لدددددا ناالّطلاعكدددددت نالتدددددت

نح.النصفكت ن الل  لا ن

 ( 2شكل رقم )
الم بالمنظمة الكشفية العالمي   ة نموذج الت ربية للس 

 
اوب  ددحنراجطباتهددان   لددحنحناللكدد الل  لددحنالنصددفكحنالفسددسشانالليددا نجلددان ن

ك نالهطكحن نغشونحك  كحنلهانت تن فا نن اانوان ود نوداللد ن ننانسدل كإلدبارنالص ن ةناّ 
وانل   دحن1996 هاتننال تن  ن بطتلكمنمل   نل  تنالتوكحنالنصفكحن ةنالط وبكدحنلللد 
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لدددة.نلندددةنيكددد انت نن–إولكلدددةنن– ط دددةنن–الللدددط  ا نالل طلهدددحنلللوطلدددعهن تلدددةن
وانكلانه ن  ملن ةنال تل   بارنت تن ةن الص نللهطكحن ن. 2تومن نمصونالل 

ن

 الم:للس  ربية  الت  إمكانية نجاح 
ات دّنشانوانالنيلكدوناللد نإّدوااا نشان نWulf , in premلد ن اوين  ن

ا نواجالتدتن سولناأل واتنرالف  ن نانألنا ةن طغشونسل كناأل واتنرلهوتهانم وانننامواحان
هدد انيودد نشانم  ددونجلدداناأل ددواتن الولاجددا ن نل كنسددن  وعدداانلهددانرتددلحن ددةناندد

كاسددكحالوانكاألرفدداتناللدد نتناأل ددوضن ا نالفووددحنلطت شددّنلألرفددا  االّطلاعكددحن ددةننلت 
ل كان  ونن وانالنيلكدونشاناد ولنرلهوتهدان دةنلللد نوبكدحنالط ن لبن إانجلانن ب اانننناللو
ّددوااا نل دداان ددعنإكنطوا انلهددانت تن فددا نراالشددوان لنددونيلكددونشانيكدداللدد نات شددّن

واناديودالةناللد نلدللن دةنات شدّنالط نلت ن وننا نننف رنلالص ن الولاجا ن ننناأل واتنلشونن
اديوددالةننوااللدد نإلددانهدداتنل مددعنملدد   ن  طددوبنشددا انلل صددانال تنهدد انودداانلددانج ن

ن ن ال اسعن نالولاجةن ن. تةالص نالللط  شونالضشّن نجلان
ن
ن
ن
ن
ن
ن
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Peace and Education for peace: A Positive 

Peace Model in the Middle East 

Zahhar-b AlProf. Nabil Eid Raja 

:Abstract 

The purpose of this paper is to illustrate the problems 

and conficts that have been faced by the middle east region, 

and the results of the mentioned efforts. Also, it discusses the 

concept of peace and the preparation of the individual and 

nations to accept the process of peace through the peace 

education model ( El- Zahhar, 1995 ) at micro and macro 

levels also, it illustrates the strategic plan for peace education 

at formal, informal, and nonformal education in the scout 

movement organization (  El- Zahhar, 1995 ) in addition, it 

illustrates a comprehensive model ( Arms Control and 

Disarmament , Confidence Building, and Peace Education ) 

to establish positive peace in the New Mediterranran region . 

 

 

 

 

 


