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بريوت 2021



رؤيتنا
طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار 

 

رسالتنا
ي التوافق، نواكب المنطقَة العربية

ُم المشورة، نب�ن بشَغف وعزْم وَعَمل: نبتِكر، ننِتُج المعرفة، نقدِّ

عىل مسار خطة عام 2030 

قاً لكلِّ إنسان ي غداً م�ش
يداً بيد، نب�ن

 

 

أحداث هذا الكتاب وشخصّياته مستوحاة من قصص واقعية من المنطقة العربية.

شمس وازدهار ومس دماغ وأستاذ أرقام وسالم وعديلة هم رفاق ذوو كفاءات وتخّصصات متعددة،       

سكوا. الحارة تمّثل البلد. يمّثلون الإ

ي مفهوم التنمية المستدامة.
ن الحا�ن والمستقبل �ن ابط ب�ي ، ويمّثالن ال�ت ن ن مختلَف�ي َورْد وجّدها من جيَل�ي



شمس
ق  مثل الشمس ت�ش

بإطاللتها. تفرح لفرح 
الطبيعة وتحزن لحزنها.

مس دماغ
ي 

 العقل أّوالً. هدفها �ف
الحياة أن يفهم الجميع 

أهّمية التكنولوجيا، الكبار 
قبل الصغار.

عديلة
 تطالب بالعدالة 

 . ف ف الجنس�ي والمساواة ب�ي
ال تر�ف بالظلم وال 

تسكت عن خطأ.

سالم
 يتجّنب الخالفات، ولكّنه 
دائماً يعرف كيف يحّلها 

. بهدوء وتروٍّ

أستاذ أرقام
 لقب اكتسبه من دون حساب 
الأنّه ال ير�ف إاّل أن يثبت كّل 

واقع بأرقام.

ازدهار
ي الحياة٬ 

جعل من اسمه مهّمته �ف
ي حارته 

وهدفه ن�ش االزدهار �ف
والجوار.



 القصة الأوىل

نسان والبيئة: صداقة حياة الإ
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ساحة الحارة.

جّدي
يجب أن ن�ع قبل أن يجلس وأنت ظريفة!أنت بطيء!

. ي
ف�ت أحد عىل �ش

ها ها ها! سّمْيِت 
هذا المقعد 

فَتك. أنت فعالً  �ش
ظريفة يا ورد!

ينقصِك إبريق 
من الشاي 

للضيافة       
ها ها!
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لَم الطقس حاّر جّداً؟ 
ي فصل الشتاء!

نحن �ن

لم يكن كذلك 
ي 

عندما كنت �ن
ربّما سببه الحتباس سّنك.

الحراري.

الحتباس الحراري؟ 
ومن يحبس الحرارة 

يا جّدي؟

حرارة الأرض 
ترتفع. يقولون 
نسان هو  إّن الإ

السبب.

هذا راجي!

عربته شبه خالية من 
الخضار والفاكهة.

ل تفاح... ل ليمون...!
المطر كان 
قليالً هذا 

العام.

والمطر ماء.
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والماء حياة 
نسان والنبات. الإ

بدون ماء تصبح
 الأرض صحراء.

وهل تصبح حارتنا يوماً
صحراء يا جّدي؟

حارتنا بدأت 
تشبه الصحراء.

أخاف أن يشتّد الحّر 
وتصبح عربة راجي 

خالية تماماً.
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      ڤروووو    
ووووم 

ي نفس الوقت،    
�ن

ي الجانب الآخر 
�ن

من ساحة الحارة.

هذا غ�ي مقبول!

. ي
يجب أن أخ�ب رفا�ت
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ها هي شمس.
وهل تخفى 

الشمس؟

كدت أختنق من 
الحّر والزحمة!

ما سبب الزحمة؟ سبق 
ي تنظيم إشارات 

وساعدنا �ن
. ما المشكلة الآن؟ الس�ي

زعيق الزمام�ي ل يُحتمل.خزان ماء يسّد الطريق.

ي 
دخان أسود �ن

كّل مكان. حرارة           
ل تُطاق!
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الزحمة توّلد الغضب. 
أخ�ش أن يوّلد 

الغضب المشاكل.

هذا ليس عدلً!!
 ناس يدفعون ثمن الماء 

وناس يهدرونه.

ليتهم يستعملون هذا الماء 
ي الحارة.

لري الشجر �ن

ليتهم يزرعون الشجر بدل أن 
سمنت. يقتلعوه ويزرعوا مكانه الإ

قبل ري الشجر يجب
. ب الب�ش  أن ي�ش

. الشجر مهم أيضاً للب�ش
 من دون شجر تفقد بيئتنا 

رئتها، وينقطع الهواء 
فتنحبس الحرارة.

ح حاّلً لسوء  يجب أن نق�ت
استخدام المياه.

ليتهم يتعّلمون من الكوارث 
ي العالم.

ي تحصل �ن
البيئية ال�ت

ل بد من وضع
 خطّة كاملة.

ل بّد من أرقام 
دقيقة لبدء الخطة.
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سكوا نحُن الإ
شَغٌف َعَمْل

للِمنطَقِة نحُن الأمْل  
سكوا نحُن الإ
شَغٌف َعَمْل

للِمنطَقِة نحُن الأمْل  
نحبُّ الحياْة

لُكلِّ ف�ت
لُكلِّ فتاْة
َشبابُنا 

ُنا ن هم َك�ن
نا هم َهمُّ

ي
بالعزِم نَب�ن

ي                                                   
بالفكِر نُْغ�ن
هّيا بنا 

نَزرُع الأشجار            
ي الِثماْر               

نَج�ن
هّيا بنا
هّيا بنا

سكوا نحُن الإ
نحُن الأمل

سكوا نحُن الإ
َشَغٌف َعَمْل                      
للِمنطَقِة نحُن الأَمْل  

ل ُجوع 
ل َفْقر
ل َحرْب
ل َقْهر
هّيا بنا
هّيا بنا

ُد الظاَلْم نُبدِّ
نَبُسُط الَسالْم 
نحَفُظ الأمان

وازِدهاَر الُبلدان        
نسان وكرامَة الإ

سكوا  نحُن الإ
نحُن الأمل

سكوا نحُن الإ
شَغٌف عَمْل                      
للِمنطَقِة نحُن الأمْل  

سكوا نحُن الإ
شَغٌف عَمْل                      

للِمنطَقِة نحُن الأمْل!
نحُن الأمل!

سكوا! نحُن الإ

خطّة تحّدد حصصاً 
للب�ش وللشجر.

حسناً! نضع 
خطّة ونوّزع 
الأدوار بيننا.

رائع! هيا بنا إىل 
كب�ي الحارة نعرض 

عليه الخطّة.

وبدأت الّشلة العمل
 عىل أنغام أنشودة 

سكوا. الإ

سكوا! نحُن الإ
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بعد قليل، عند كب�ي الحارة.
أهالً أهالً! 

كيف أساعدكم؟

أتينا نعرض خطّة لستخدام 
ي الحارة.

الماء وحماية البيئة �ن
أولً لنبدأ بالأرقام:

 نحن بحاجة إىل عدد 
السكان والمنازل لوضع 

الإحصاءات...

... ونجمع أهل 
. ن الحارة المعني�ي

طبعاً. أنا أقصد 
أصحاب العادات 

ي 
السيئة ال�ت

ي عىل بيئة 
تق�ن

الحارة.

لنطلق حملة توعية! 
وليكن عنوانها...

ندهر  أنا بترصّفكم ل�ت
حارتنا.

الجميع 
معنيون

 رجالً ونساء.
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فكرة جّيدة جداً. 
كيف نطّبقها؟

أولً نرسل دعوة للتجّمع 
. ي

و�ن لك�ت ل تن�ي مواقع عىل موقع الحارة الإ
الحارات المجاورة 

. وموقع جمعية أخرصن

عندي فكرة »تكنولوجيكية«! 
كيب حنفيات توّفر  ننصحهم ب�ت

ي المنازل.
المياه �ن

وأيضاً عّدادات ذكية 
تحسب بدقة كلفة 

الستهالك.

لم ل نساعد 
بإنشاء محطّات 
عادة   تـكرير لإ

استخدام المياه 
المستعملة مثالً؟

وأيضاً 
لتوليد 
الطاقة.

ورّي 
المزروعات 
والأشجار!
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بالحديث عن الطاقة، هل يمكننا استبدال مصابيح 
الشوارع بمصابيح تعمل عىل الطاقة الشمسية؟

هل تعرفون أنّه يمكننا توف�ي 
ي كّمية المياه المستعملة  َ

ثل�ش
نا شبكة  ّ ي الحارة إذا غ�ي

�ن
المياه؟

ليت ذلك يصبح 
أسلوب حياة.

؟ ن شمس! ماذا تفعل�ي

ريثما نبدأ العمل، أنا سأقوم بحملة 
ّ أبداً.

ة لن ترصن تشج�ي صغ�ي
نروي الأرض فننعش رئـتيها ونتنّشق 
ي من تأليف 

نََفَسها النقي – ِشعٌر بي�أ
شمس!
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وبدأت ورشة عمل 
سكوا. شّلة الإ

ليس من السهل عىل 
ّ عاداته. المجتمع أن يغ�ي

، لأّن  لكن الأمل كب�ي
أهل الحارة يعملون معاً 
بشغف من أجل ازدهار 

الحارة. ففي ازدهار 
نسان. البلدان كرامة الإ



16

هاها هاهاها هاها ها هاها 

بعد انتهاء ورشة العمل...

الهواء منعش 
يا جّدي.

نعم. والفاكهة نظيفة 
وشهية!

أية فاكهة يا جّدي؟
ها هي تنتظرنا

 عىل عربة راجي!



 القصة الثانية

ِعلٌم وَعَمل
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انتظر يا جّدي! 
ي ثقيلة.

حقيب�ت

أل تغنيِك شاشتك 
ونية عن الكتب؟ لك�ت الإ

. أنا والتكنولوجيا  ي
تعرفين�ن

. ن لسنا صديَق�ي

ها ها
أنت من جيل  اسمها تابلت يا جّدي. 

الكتب يا جّدي.

٬ ي
ي�ن أخ�ب

 ماذا تعّلمِت اليوم؟
وما هي؟

أّولها أّن التعليم 
حّق لجميع الأطفال.

حّدثـتنا المعّلمة عن 
نسان. حقوق الإ

طبعاً.



20

ولماذا ل تكون التكنولوجيا
ي  أيضاً للجميع؟

هل تقصدين �ن
حارتنا؟ ل أدري إن 
كانت حارتنا جاهزة.

هل تستعمل مدرسة الحارة التكنولوجيا 
لتعليم التالميذ؟

ي هؤلء 
أحّب �ن

الشّبان والشابّات 
شطارتَهم!

ل أعتقد ذلك. لكن إذا 
طلبت المديرة المساعدَة 

من مس دماغ ورفاقها، فهم 
سيساعدونها بالتأكيد.
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مس دماغ هي الرأس 
ي التكنولوجيا.

المفّكر... �ن

ي البيئة.
هل تعرفهم وشمس �ن

كّلهم يا جّدي؟
إنّهم أبناء وبنات حارتنا والحارة المجاورة. 

يعملون بشغف.

ها هم يّتجهون 
إىل المدرسة.
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كما اتّفقنا سُنِعّد 
الدراسات والإحصاءات 

ونقّدم الحلول...

... لتطوير 
مهارات 
التالميذ...

... وتحديث أساليب 
ي مدرسة 

التعليم �ن
الحارة.

ن  وري تأم�ي ومن الرصن
العلم للجميع.

وري أن نجد حاّلً  من الرصن
للتالميذ الذين تنقصهم 

مكانات الماّدية. الإ

أعداد التالميذ الذين 
لديهم كمبيوتر

 قليلة جداً.

لن نر�ن أن يقف الفقر
ي وجه العلم.

 �ن

هيا ندخل إىل المديرة. 
طالعها  ّي متشّوقة جداً لإ

إ�ن
عىل أفكارنا!
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ة المديرة. بناًء عىل طلبِك، دعوت  حرصن
اح بعض الحلول من أجل تطوير  الشّلة لق�ت

ي مدرسة الحارة.
ل بّد أن نواكب العاَلم وسائل التعليم �ن

ولكّننا لالأسف لسنا 
مجّهزين بوسائل التعليم 

الحديث.

والتالميذ ل يملكون الأدوات 
مكانات الماّدية. الالزمة ول الإ

ء يجب أن تصبح  ي
قبل كّل �ش

التكنولوجيا جزءاً أساسياً من المنهج...

... لتوسيع آفاق التالميذ وتوف�ي 
ي المستقبل.

العمل لهم �ن

ح برنامجاً يستفيد منه الجميع،  نق�ت
فقراء وأغنياء، ويكون متاحاً لذوي 

عاقة أيضاً. الإ

وكيف لنا أن نؤّمن الكمبيوترات
للمدرسة أولً؟
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ن الكمبيوترات، سنطلق  بعد تأم�ي
برنامجاً يعطي فرصة للتالميذ ليقّدموا 

ابتكارات تعتمد عىل التكنولوجيا.

ما يكفي ليكون العلم
ي متناول الجميع.

 �ن

هذا رائع!

ّود  ن وكم يبقى لنا ل�ن
كل طالب بكمبيوتر 

ي دروسه؟
يستخدمه �ن

شمس شغفها تخفيف 
ونية، أي إعادة  لك�ت النفايات الإ
استعمال الكمبيوترات القديمة 

بدل رميها.

ي الحارة المجاورة مؤسسة 
�ن

تقوم بتحديث معّداتها ووافقت 
أن تقّدم لنا كمبيوترات مستعملة 

ولكن بحالة ممتازة.

نحن لم نأِت إىل هنا إل 
ة  بعد إيجاد حلول يا حرصن
ي 

المديرة! أنا شخصياً هد�ن
ي الحياة العمل عىل 

�ن
حماية البيئة وإعادة    

 ّ ء، ح�ت ي
تدوير كّل �ش

الكمبيوترات!
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اً وليس آخرا٬ً سنقوم بورشة  أخ�ي
نت. ن�ت عمل لتطوير شبكة الإ

ي العلم من  ن طال�ب لتمك�ي
تحقيق ابتكاراتهم ولدعم 

إبداعاتهم.

بهدف ازدهار مستقبلهم.

سأقوم بالتنسيق مع كبار 
الحارة لبدء الدورات التدريبية 

ن أولً. للمعّلم�ي

ي أن أساعدكم.
يسعد�ن

وأنا وشمس سنتعاون مع 
الحارة المجاورة لجمع 

المستلزمات.

ن  فلنجمع المعّلم�ي
هيا نبدأ العمل!والمعّلمات.
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ن الكمبيوترات للمدرسة. تّم تأم�ي

وبدأت الدورات التدريبية 
ن والمعّلمات. للمعّلم�ي

ن         ت المدرسة تطوير المنهج التعليمي وتمك�ي وبا�ش
سكوا. الجيل الجديد، بدعم من شّلة الإ
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ماذا تعّلمِت اليوم 
ة؟ ي الصغ�ي

يا نابغ�ت
. انظر ماذا  تعّلمت الكث�ي

يمكنك أن تفعل عىل 
التابلت يا جّدي!

عِت  هل اخ�ت
شيئاً؟!

ي المدرسة ابتكر 
أنا؟ ل، ولكن زميلنا �ن

APP ي
تطبيقاً يع�ن

أَعَجَب كبار الحارة، فقّدموا له عمالً!!

ن  ع�ي وأنِت يوماً ما ستخ�ت
برنامجاً جديداً؟

هذه فكرة! 
أبيعه وأحصل 

عىل المال.

ن  وماذا تفعل�ي
بالمال؟

ي الأوىل.
أطبع رواي�ت
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جميل. وما عنوانها؟

ل أعرف بعد.



القصة الثالثة

قصة مساواة
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ان ترّشحت  سامية ابنة الج�ي
لنتخابات الحارة فاستاء 

. معظم الأهاىلي

ِلَم هذا الضجيج
 يا جّدي؟
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النتخابات هي طريقة ما مع�ن انتخابات؟
ّ الناس عن رأيهم بكل  ليع�ب

ديمقراطية.

الديمقراطية هي أن 
تّتفق أغلبية الناس عىل 

َمن يمّثلهم.

صح. يبقى القرار للتصويت.
ية تربح والأقّلية  الأك�ش

تخ�.

وما مع�ن ديمقراطية؟
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، وما مشكلة سامية؟ ي
ي سامية يا حبيب�ت

المشكلة ليست �ن
ن المرأة والرجل. ن ب�ي ي الّتمي�ي

بل �ن

؟ ن أسمع أصوات ما هو الّتمي�ي
نساء يا جدي. 

هل النساء أيضاً 
مستاءات؟

نعم. ح�ت بعض 
النساء يعتقدن أّن 
مكان المرأة بيتها.

نريد رجالً  

مّثلنا
ي

ح�ت ولو كانت متفّوقة 
ي درسها وعملها؟

�ن
ي إذا 

ض جّد�ت هل ستع�ت
أنا ترّشحت يوماً؟

أنت ستنتخب 
سامية؟

أنا سأصّوت لالأك�ش 
كفاءة، رجل أو 
امرأة، ل يهّم.

ل أعرف. اسأىلي جّدتك. 
هي أيضاً مستاءة!

ي شطارتك، 
ربّما إذا أكملِت �ن

ستكون جّدتك أّول من يصّوت لِك!

ي 
هو الفرق �ن

ن  المعاملة ب�ي
الرجل والمرأة.
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ي السياسة
ل للمرأة �ن

مكان المرأة بيتها

ي غاضبون 
أبناء حار�ت

ّي ترّشحت.
لأ�ن

بعضهم فقط يا سامية. لكن ل 
بح هذه  تقلقي، نحن إىل جانبك وس�ن

المعركة معاً!

هيا بنا. الشّلة تنتظرنا.
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ون  ّ مهالً. ربّما يغ�ي
موقَفهم إذا اقتنعوا 

أنّك كفوءة فعالً!

هذا ليس عدلً!

ل يهّمهم أن يعرفوا إذا 
كنُت كفوءة أم ل.  كّل ما 

ّي امرأة!
يهّمهم هو أ�ن

منذ أن أعلنُت ترّشحي والحارة 
تضّج بهتافات “مكان المرأة 

بيُتها”!

. ي
شكراً لأنّكم وافقتم عىل مقابل�ت
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 معك حق! إذا اقتنعوا 
بكفاءِتك فسيعطونِك فرصة. 

عية  هكذا تـكون النتخابات �ش
وعادلة وينتهي الخالف.

وكيف أقنُعهم؟
 لنفّكْر معاً!

ء، نقوم بإحصاء  ي
قبل كل �ش

. ن المؤيدين والمعاِرض�ي

ن  نجتمع مع المعاِرض�ي
قناعهم؟ فكرة ذكية. لإ

سأنظّم لقاء لِك مع 
مجموعات النساء 
ي الحارة.

الفاعالت �ن
هل لديِك برنامج؟

طبعاً! برنامجي فيه خطوات عملّية 
ي حارتنا. فلنبدأ 

لتحقيق الزدهار �ن
أولً بإيجاد فرص عمل للشباب 

والشابات...

ه عىل  رائع! سنفّكر بطريقة لن�ش
صفحات التواصل الجتماعي.

أحسنت. هيا بنا!

هّيا بنا نخ�ب كب�ي الحارة 
عن برنامجِك. نحن بحاجة 

إىل دعمه.
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أهالً أهالً!

قصدناَك لأنّك تؤمن بالعدل والمساواة! نحن 
تنا  متأكدون أنك ستساعدنا لنبقى أوفياء لمس�ي

نمائية من أجل حارتنا والجوار. الإ

معظم أهل الحارة 
يقولون إّن النتخابات 
يجب أن تكون ممنوعة 

عىل النساء.

جئناك بخطة تدعم 
سامية وتضمن العدالة 
ي النتخابات.

والمساواة �ن

كيف يمنعونها عىل النساء؟! 
النتخابات هي تعب�ي عن 

الديمقراطية.

عديلة معها حق. حسب الأرقام 
سامية لديها مؤيدون. لذلك من 

شح! حقها أن ت�ت

وجمعّية حّقِك َقِبلت أن تدعمها 
وتؤّمن لها التمويل والدعم 

نامج وتنفيذه. طالق ال�ب لإ

ونحن سنساعدها عىل 
تنظيم لقاءات مع 

ح  ة ل�ش مجموعات صغ�ي
خطّتها.

مجموعات تمّثل جميع أبناء 
ن والناخبات. الحارة من الناخب�ي

طبعاً. وسنساعدها 
كي تحّدد ماذا ستفعل 

ن حياتهم. لتحس�ي

ي النقاشات 
وسندّربها لتشارك �ن

بناًء عىل أرقام ووقائع.
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ونياً خاّصاً  أ موقعاً إلك�ت سوف نن�ش
نامج  لالنتخابات نعرض عليه ال�ب

. ويمكن لأهل الحارة أن يقرؤوه  ي النتخا�ب
ويبدوا رأيهم أيضاً.

اسمعي يا سامية!
ي بمجرّد 

ن عىل صو�ت ستحصل�ي
أن تعتمدي عىل الموقع 

ي لن�ش حملتك بدل 
و�ن لك�ت الإ

ي 
المناش�ي المطبوعة ال�ت
ي عىل الطبيعة.

تق�ن

حا�ن يا شمس!

. هل يمكن  ي
لدّي سؤال تق�ن

إجراء التصويت الّ�ي عىل 
؟ ي

و�ن لك�ت الموقع الإ

ل أعرف إذا كانت الحارة 
اع نزيهاً جاهزة لذلك. هكذا يصبح الق�ت

ومفتوحاً للجميع.

ي 
هكذا تفوزين بصو�ت

أنا أيضاً.

ي النتخابات 
إذا نجحِت �ن

ن ذلك ويكون من ستحقق�ي
.E - voting أهّم أهدافِك تطبيق الـ 

لنبدأ الحملة وليكن 
الفوز لالأك�ش كفاءة.

شكراً لدعمكم 
يا رفاق!
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وبدأ العمل عىل حملة سامية 
النتخابية. تّمت اللقاءات والنقاشات...

... عرضت سامية برنامجها عىل الحشود. البعض بقي 
ضاً والبعض الآخر اقتنع وانتخب. مع�ت

ويبقى القرار لالأرقام. هذا هو العدل!
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... ن ماذا يحدث يا بعد مرور أسبوع�ي
جّدي؟  

سمعُت أّن سامية 
ربحت النتخابات.

هل تستحق الفوز؟

طبعاً. هي حصلت عىل أك�ب 
عدد من الأصوات.

لأنهم ليسوا معتادين عىل امرأة 
ي موقع صنع القرار.

�ن

وهل سيعتادون يا جّدي؟

ي يد سامية.
الأمر �ن

ويدِك.

ويد راجي.

. ي
وأمثالكم يا حبيب�ت

وِلَم البعض غاضب؟



القصة الرابعة

ْلِم كّلنا رابحون ي السِّ
�ن
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ي ِلَم الرصاخ يا جّدي؟
خ� فريق الحارة �ن
مباراة كرة القدم.

هل من الطبيعي 
أن يغضبوا؟

وكيف تـكون 
المنافسة؟

ل! المنافسة طبيعية 
لكّن الغضب يوّلد 

المشاكل!
بروٍح رياضية.

ما هي الروح الرياضية؟

نسان الخسارة والربح. هي أن يقبل الإ

ي شجار 
انظر! خالد وشّبان الحارة �ن

مع فريق الحارة المجاورة.
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هذه مباراة. طبيعي أن يكون
 هناك رابح وخا�!

ل يجوز أن    
ي ملعبنا!

نخ� �ن

أنت الَحَكم ول 
يجوز أن تنحاز 
للفريق الآخر!

ولكّنه يحّكم 
حسب أصول 
اللعبة يا خالد.

خالد ماذا دهاك؟ 
هم فازوا لأنهم 
حققوا أهدافاً 

أك�ش مّنا.

لكّنه لم يحسب 
آخر هدف 

سّجلناه!

طبعاً لم أحسبه! سّجلتم هذا
 الهدف بعد صّفارة نهاية المباراة!

تقبَّل الخسارة 
يا خالد!
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ة! يا للكذب! ربحنا بجدارة ارتـكبوا أخطاء كث�ي
بح كل مرة. وس�ن

ي المرة 
ي أحالمكم! �ن

آه طبعاً. �ن
ي عليكم.

المقبلة سنق�ن
توّقفا!

حل الآن. الويل لكم إذا لم الرصاخ؟ س�ن
ي حارتنا.

رأيناكم �ن
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مهالً يا شباب. إىل أين 
ومن أنِت؟تذهبون؟

أنا سامية رئيسة الحارة. جئت 
ي حارتنا.

لأرّحب بكم �ن

جئنا نلعب مباراة وّدية. لكن البعض 
هنا يرفض الخسارة!

ي حارتنا 
ل نريدكم �ن

بعد اليوم!

ما هذا الكالم يا خالد؟! أّول٬ً 
ان. ثانياً، ل حّل  نحن ج�ي

بالرصاخ والعراك!

أين روحك 
الرياضية 
يا خالد؟

أنت أيضاً تنحاز 
لهم يا سالم؟

يا خالد أنا 
تابعُت المباراة. 
كريم وفريقه 
لعبوا جّيداً 
ويستحّقون 

الفوز.

برصاحة، 
معك حق.
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هذا هو خالد 
الصادق الذي نعرفه!

شكراً لرصاحتك 
يا خالد!

ي 
ما رأيكم لو نلعب �ن

ي المرّة 
حارة كريم �ن

المقبلة؟

ماذا لو 
ربحنا؟

أهالً 
وسهالً!!

وماذا لو نحن 
ربحنا؟

وٌك عليكم الفوز! م�ب

إذاً ألف 
وك! م�ب

أحسنتما. هذا كالم!

لَم ل نقيم بطولة لكرة 
القدم تشارك فيها كّل 

الحارات المجاورة؟

نستضيف المباراة هنا، 
ي حارتنا!

�ن

فكرة عظيمة! هل تعرفون 
ما مع�ن ذلك؟
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ون فاكهة ماذا؟ وسيش�ت
من عربة راجي!

وسكاكر من دكانة 
أم رباب...

ي المئات من 
سيأ�ت

الزوار إىل حارتنا!

رائع، سنمرح 
وسنستفيد!

هذه المباراة 
ستجذب الكث�ي 

من الزّوار.

ح  خالد وكريم، أّولً أق�ت
أن تتدربا معاً لتطّورا 

مهاراتكما معاً.

أسان لجنة  وِلَم ل تـ�ت
التحكيم معاً!؟

لم كّلنا رابحون! ي السِّ
�ن

يا سالم! الرياضة 
تجمعنا والحّق 

يقّربنا!
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ن ملعب الحارة... ف عىل تجه�ي الشّلة ت�ش

ّ الدعوات لتوزيعها عىل الحارات المجاورة... ... وتحرصن

أسها  ... وتقوم بتشكيل لجنة تحكيم ي�ت
خالد وكريم معاً.
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انتهى الخالف 
. عىل خ�ي

عندما يتقّبلون وجود ناس آخرين 
ي التنّوع 

ن عنهم. عندما يرون �ن مختلف�ي
قوة وجمالً وليس تهديداً.

م�ت يتوّقف الناس 
عن الِشجار وإلحاق 

الأذى ببعضهم 
البعض يا جّدي؟

ي التنّوع 
قلَت عندما يرون �ن

جمالً؟ إذاً، أنا أَقَبل الآخر 
يا جّدي!

حقاً؟

ي 
نعم! فأنا أحب الحديقة ال�ت

فيها أزهار حمراء وصفراء وبيضاء 
ي فيها لون 

وبرتقالية. الحديقة ال�ت
واحد فقط تكون حزينة. أليس كذلك؟

. ي
بىل. معك حق يا ورد�ت





 القصة الخامسة

معاً نزدهر
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لَم أنت صامت 
ي خالد.يا جّدي؟ ي أ�ب

أفّكر �ن
ما به؟

ي الدّكان. 
زرته أمس �ن

كان قلقاً. خالد لم يعد 
يريد العمل معه.

لماذا؟
ي 

خالد كان من الأوائل �ن
المدرسة.

ي  أشعر  ّ
ل أعرف بعد... لك�ن

أّن خالداً لديه طموحات أك�ب 
من دّكان أبيه.

ما المشكلة إذاً؟

ي أبوه أنّه 
�ن أجل. أخ�ب

. ن من المتفّوق�ي

أل تستطيع سامية 
مساعدته؟

أنا متأّكدة أّن سامية 
ستجد له حالً!

أخ�ش أن يضطّر إىل 
البحث عن فرصة عمل 

خارج الحارة.

حُت عليه أن  بىل. اق�ت
يزورها ويأخذ بنصيحتها.
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أهالً وسهالً صباح الخ�ي سامية.
بالشباب.

والشابات!
بل نحن نشكرِك عىل 

ثقتك بنا!

طبعاً طبعاً! أهالً بالصبايا 
والشباب. شكراً لأنكم لّبيتم 

ي بهذه ال�عة.
دعو�ت

كيف ل أثق بكم؟ بفضل شغفكم، حارتُنا واحة 
اء وطالّبنا قادرون عىل رسم مستقبلهم. خرصن

بفضلكم استطاعت شابّة من عائلة 
ي قيادة 

متواضعة أن تحّقق حلمها �ن
حارتها وخدمة أهلها.

وبفضل حكمتِك، أصبحنا والحارة 
المجاورة حارًة واحدة يعّمها السالم.

شكراً لكم!

ينا، كيف  هذا واجبنا يا سامية. أخ�ب
يمكن أن نساعدك؟

انِت طموحة ونحن 
دعمنا طموحك.

ي 
ي بعض الشباب يسألون�ن

قصد�ن
إذا كنت عىل علم بوجود أي 

ي الحارة.
فرص عمل �ن
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هيا بنا!

ي الدكان ونفّكر معاً 
ح أن نزوره �ن أق�ت

ي بعض الحلول.
�ن

وهل هناك أية 
فرص؟

لدّي انطباع أّن خالداً هو 
أحد الشباب، هل أصبت؟

هو شاب طموح ذو مهارات 
عالية وليس مستغَرباً أن يتطّلع 
إىل مستقبل أفضل يحّقق فيه 

إمكاناته.

ّ أن  ي أتم�ن
ل، ولك�ن

ي حّل 
ي �ن

تساعدو�ن
تلك المشكلة.

أصبِت! كيف 
حزرِت؟
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ي دّكان 
ل أريد العمل �ن

والدي بعد الآن.

كيف نساعدكما المشكلة يا خالد؟
يا خالد؟

هذا مطلب الكث�ي من 
شباب وشابات الحارة.       

ي الحارة.
ل فرص عمل �ن

إذاً ساعدونا 
لنجد عمالً 

خارج الحارة.

أرجو أن 
ي 

تساعدو�ن
ي إيجاد 

�ن
عمل آخر.

ي نفس المكان 
ء �ن ي

أنا أفعل نفس ال�ش
وبنفس الطريقة منذ وقت طويل. 

ّ هو أّن الزبائن  ء الوحيد الذي يتغ�ي ي
ال�ش

يصبحون أقّل كل يوم.

ي يا رفاق! ِلَم ل نخلق فرص 
اسمعو�ن

عمل عوضاً عن البحث عنها خارجاً؟
هكذا، يستفيد جميع 

ن عن عمل. الباحث�ي

فكرة ممتازة. لكن كيف؟

نعم! نبدأ داخل الحارة 
لتتوّقف هجرة الأدمغة منها.
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نطّور الدّكان. ربّما نحّوله إىل 
ة لتصنيع منتجات  مؤسسة صغ�ي

الحارة وتسويقها!

ء  ي
بالعزم ل �ش

علينا فقط أن مستحيل يا خالد.
نفّكر ونضع 
خطة متكاملة.

هذا مستحيل.

خطة تنطلق من أرقام دقيقة عن 
نتاج والحتياجات المالية  حجم الإ

والمهارات الالزمة.

ّي 
مهالً مهالً. ومن قال إ�ن

دارة مؤسسة فيها  مؤّهل لإ
موظفون وبضائع وحسابات 

وزبائن؟

! ي
رأ�ي يؤلم�ن

ألم تستِفد من الدورات التدريبية عىل 
ي قّدمناها للحارة؟

نت ال�ت ن�ت الإ

ي المحاسبة وإدارة المشاريع 
بىل٬ نلت شهادات �ن

ي علم النفس! أستطيع اكتساب 
والتكنولوجيا. ح�ت �ن

مهارات أخرى بعد.

إذاً ُحسم الأمر.
هيا نبدأ العمل!
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نبدأ بحملة دعائية ونن�ش 
إعالنات عن المؤسسة 
ي 

و�ن لك�ت عىل الموقع الإ
للحارة وبلديات الحارات 

المجاورة.

عذراً يا خالد لكّنك ل ترى إل 
ي الحلول.

المشاكل. فّكر معنا �ن

فكرة رائعة! راجي مثالً يريد أن 
يبيع عص�ي الفواكه الطازجة إىل 

جانب الفواكه العضوية!
طبعاً لأنك تخلق وظائف 

لأهل الحارة.

وِلَم ل تؤّجر زاوية من 
المؤسسة؟

ي 
تساعدك الحارة �ن

الحصول عىل قرض صغ�ي
 ميّ� من مؤسسة 
ة. القروض الصغ�ي

ومن أين التمويل؟

ن عن عمل إىل  ندعو الشباب والشابات الباحث�ي
اكتساب المهارات الالزمة من خالل دورات تدريبية 

نت. ن�ت عىل الإ

نؤّمن الكمبيوترات للمؤسسة كما أّمّناها 
للمدرسة.

ّي سأحتاج إىل كمبيوترات موصولة 
ي أ�ن

هذا يع�ن
ن يعرفون  ي المؤسسة٬ وإىل موظّف�ي

نت �ن ن�ت بالإ
كيف يستخدمونها. هذا مستحيل!

ممتاز. هذا يسمح  للشباب والشابات 
بالتواصل مع المؤسسة وطلب 

نت... ن�ت المنتجات ع�ب الإ

... ووظائف 
ي 

ن �ن للعامل�ي
إعادة التدوير.

... ويخلق وظائف لمن 
يات إىل  يوصلون المش�ت

المنازل...

أ لها موقعاً خاصاً،  ونن�ش
ي 

ي حمل�ت
كما فعلنا �ن

النتخابية.
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ي كّل 
وبدأت معالم الزدهار تظهر �ن

أنحاء الحارة، و�عان ما أخذت تمتّد إىل 
الحارات المجاورة.

... فتهافت الشّبان والشابات لكسب مهارات 
جديدة وتقديم طلبات عمل.

وبدأ العمل عىل دعم طموح خالد 
وتطوير عمله...
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مركز الحارة التجاري
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. ي
ن يا ورد�ت اكتمَلت صور الرواية أراِك تبتسم�ي

يا جّدي.

وعنوان الرواية؟ماذا تقصدين؟

حارتُنا سالٌم وأماٌن 
وازدهار!
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حكايات شّلة 
سكوا! الإ



سكوا نحُن الإ
شَغٌف َعَمْل

للِمنطَقِة نحُن الأمْل  
سكوا نحُن الإ
شَغٌف َعَمْل

للِمنطَقِة نحُن الأمْل  
نحبُّ الحياْة

لُكلِّ ف�ت
لُكلِّ فتاْة
َشبابُنا 

ُنا ن هم َك�ن
نا هم َهمُّ

ي
بالعزِم نَب�ن

ي                                                   
بالفكِر نُْغ�ن
هّيا بنا 

نَزرُع الأشجار            
ي الِثماْر               

نَج�ن
هّيا بنا
هّيا بنا

سكوا نحُن الإ
نحُن الأمل

سكوا نحُن الإ
َشَغٌف َعَمْل                      
للِمنطَقِة نحُن الأَمْل  

ل ُجوع 
ل َفْقر
ل َحرْب
ل َقْهر
هّيا بنا
هّيا بنا

ُد الظاَلْم نُبدِّ
نَبُسُط الَسالْم 
نحَفُظ الأمان

وازِدهاَر الُبلدان        
نسان وكرامَة الإ

سكوا  نحُن الإ
نحُن الأمل

سكوا نحُن الإ
شَغٌف عَمْل                      
للِمنطَقِة نحُن الأمْل  

سكوا نحُن الإ
شَغٌف عَمْل                      

للِمنطَقِة نحُن الأمْل!
نحُن الأمل!

سكوا! نحُن الإ
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