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فلورياد إكسبو 2022	 
دار السالم بفلورياد إكسبو 2022	 
جنة السالم 	 
النسبة الذهبية 	 
القارات 	 
الحائط الذهبي 	 
التربية من أجل ثقافة السالم 	 
األعشاب	 
تصميم نموذجي لدار السالم	 
تقديم مدرسة دار السالم 	 
اليوم الدولي للعيش معا في سالم 	 
اإلعالن العالمي للعيش معا في 	 

سالم 
عطور العيش معا 	 
المعرض الغرافيكي  ألرماندو 	 

ميالني 

 اإلنسانية	 
تحفة فنية ألنجيال غرونفيلد 

الخيزران من أجل السالم 	 
مساندة دار السالم 	 
الجمعية العالمية الصوفية العالوية 	 

المنظمة الدولية غير الحكومية 
الئحة الممولين 	 
في هولندا بألمير ، تقع في مركز شبه مواعيد 	 

جزيرة تزيد مساحتها عن 60 هكتاًرا
على حافة بحيرة ويرواتر.

من 14 أبريل إلى 9 أكتوبر 2022.
ستة أشهر ، مفتوح كل يوم

لـ 2 مليون زائر متوقع.

المئات من المشاركين، بما في ذلك وفود الدول 
الرسمية، و الشركات والمنظمات. يشارك البعض 

بحديقة ، و البعض اآلخر في بمعرض في قاعة 
المعارض.

إكسبو 2022 - فلورياد - ألمير، أمستردام

فلورياد معرض دولي يقام كل عشر سنوات موضوعاته هي النباتات والبستنة.
تخصص نسخة 2022 لمدن المستقبل تحت عنوان »تنمية المدن الخضراء«. يشارك 
العارضون القادمون من 70 دولة عبر جناح معرض أو حديقة ، ويقدمون تقنياتهم 
وحلولهم الجديدة لإلعمار العالمي والغذاء والصحة والطاقة لمدن الغد الخضراء 

والصحية.
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تشارك دار السالم في فلورياد إكسبو 
2022 المخصص لمدن المستقبل. وذلك 

عبر جنة السالم. 

عندما نتحدث عن مدن المستقبل، 
عادة ما نفكر في "الخيال العلمي" 
والتكنولوجيات والعالم االفتراضي 

ونسقط الروابط التي توحد اإلنسان مع 
بقية العالم الحي. 

بالنسبة لنا، أهم شيء في أي مدينة، 
هو تصميم أفضل طريقة للعيش 

معا في وئام، مع احترام االختالفات. 
حتى نعالج النزاعات التي قد تنشأ 

بين الساكنة، إننا نحّث على الوساطة 
الوقائية. فالتاريخ يذكرنا بأن المدن كانت 

تزدهر وتنمو من خالل خيارات التضامن 
والعمل المتضافر من قبل مواطنيها.

االنتقال من " أنا " إلى " نحن "

هدفنا هو: تربية األجيال القادمة على 
ثقافة السالم، ألجل هذا فمن الضروري  

إنشاء فضاءات خاصة، حاضنات لألفكار، 
لضمان تحسين التواصل االجتماعي 

وقابلية العيش في المدن المستدامة 
 والشاملة القادمة. علينا جميعا أن 

نسهم في هذا العمل وأن نكفل بأن 
يكون العالم الذي نريده لمستقبل 

أطفالنا هو أن » العيش الواحد مع اآلخر 
وليس الواحد ضد اآلخر «.

هذه هي الرغبة التي تريد جنة السالم 
الترويج لها بمناسبة فلورياد إكسبو 2022.
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Garden of PeaceGarden of Peace

فوق مساحة تبلغ 1000 متر مربع، تقع في وسط المعرض، هّيأت 
دار السالم بالشراكة مع الجمعية العالمية الصوفية العالوية - 
المنظمة الدولية غير الحكومية، جنتها المستوحاة من النسبة 

الذهبية والتي تجمع النباتات من مختلف القارات.
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النسبة الذهبية هي مبدأ بسيط 
وغامض في نفس الوقت، يتكرر إلى 

ما ال نهاية في الطبيعة والفنون 
والعلوم. 

تم اكتشافه في أسدية النباتات، وفي 
شجرة عائلة النحل, في األهرامات, في 
الهندسة المعمارية لألماكن المقدسة 

وكذلك في جسم اإلنسان . 

أينما وجدت هذه النسبة الذهبية إال 
وأشعت بالبساطة والجمال والكفاءة 

والكمال واالنسجام. 

لقد استلهمنا من النسبة الذهبية إلنشاء جنة السالم وكذا النموذج 
المصغر لدار السالم المستقبلية لتوفير أفضل بيئة حضرية.  يسمى علم 

أو فن العيش معا المحاكاة االجتماعية والسلوكية وهو يلعب دورا مهما 
في التعلم لدى الطفل، في المحاباة االجتماعية والتعاطف.

جنة السالم، تم تصميمها حسب تنوع األزهار والورود في القارات.

 مقسمة بشكل متناغم وفقا لألنواع واأللوان واالرتفاعات، 
حتى يكتشف الزائر ثراء التنوع البيولوجي.

 تم تحضير نباتاتها في ورشة العمل النباتية لدار السالم، 
 بمساعدة السيدة جوزي بيكر من الحديقة النباتية 

لمدينة أمستردام.

تدعونا الطبيعة بحكمتها الخالقة إلى حماية التعدد النباتي والحيواني 
واالعتزاز به، وإلى التأمل في الثراء المتجسد في تنوع العائلة اإلنسانية. 
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 هو عبارة عن جدار نباتي، ذو شكل حلزوني، يكتشف الزوار 
من خالله مقوالت لرجال ونساء يشهدون من خاللها على 

قيم الوحدة والمصير المشترك إلنسانيتنا، 

تدعونا هذه الشهادات إلى إدراك أن هناك قيما عالمية 
تتقاسمها في كل األزمنة نساء ورجال من مختلف البلدان 

ومن مختلف التقاليد والثقافات. 

التعرف على هذه الشهادات يغذي التفكير ويشجع جميع 
المبادرات الناظرة إلى العمل معا من أجل بناء عالم أكثر عدال 

وأخوة. 

بالنسبة للشباب، فقد طورت دار السالم طريقة تدريس 
تفاعلية، ُسّميت جيل السالم، بالشراكة مع طالب علم 

NHS Stenden منهجية التدريس بهيئة

 التربية للسالم
 حسن املعاملة
 والعيش معا

 تقديم دليل مدارس السالم الذي يهدف إلى المساهمة 
في إحداث تغيير إيجابي في التعليم من خالل إدراج تربية ثقافة السالم منذ 
الطفولة. ُيَدّشن هذا الدليل التربوي سلوكا جديدا: السالم في قلب التربية 

والتعليم.

يقترح هذا الدليل تربية لليقظة حيث:

 يربي األطفال على احترام التنوع وقدسية الحياة،	 
يفتح المجال لخيالهم 	 
 يطور إبداعهم	 
 يرافق إعجابهم بالعالم المحيط بهم.	 

تمنح تربية اليقظة هذه للطفل الوسائل لمعرفة عواطفه وإدارتها والتفاعل 
مع اآلخر من خالل االستماع والتبادل عبر األلعاب واألنشطة باستخدام أساليب 

مختلفة.

تم تصميم هذا الدليل بشراكة بين قطب "التربية من 
أجل ثقافة السالم" التابع للجمعية العالمية الصوفية 

العالوية المنظمة الدوية غير الحكومية ومؤسسة 
البحر األبيض المتوسط للتنمية المستدامة "جنة 

العارف" )مستغانم، الجزائر(.



Garden of Peace |11 10| Garden of Peace 

في جنة السالم، يتم عرض مجموعة متنوعة من النباتات الطبية 
بطريقة تذكر الجمهور بالفضائل والفوائد التي يستمدها المرء من 

كل منها.  

 simplicis( يعود أول قانون طبي ينظم استخدام النباتات الطبية
medicinae( إلى بالد ما بين الرافدين القديمة، ولكن من المحتمل 

أن أنواعا من النباتات كانت تستخدم في العالج خالل عصور ما قبل 
التاريخ.

De ma-  يتمثل أول عمل كامل في كتاب بعنوان )المواد الطبية
teria medica ( باللغة الالتينية ، في نهاية القرن األول الميالدي 
Diosco-  من قبل الطبيب اليوناني وعالم النبات )ديسقوريديس

rides(. لقد كان مرجعا مهما في مجال الصيدلة األوروبية 
واإلسالمية. انتشر استعمال األعشاب في جميع 
العصور القديمة والوسطى. إنها تركز اليوم 
على المعرفة في العالج النباتي والعالج 

العطري والعالج باألحجار الكريمة والمعرفة 
األساسية في العديد من مجاالت األدوية 

الطبيعية. 

" العشب الضار ما هو إال نبات لم يتم 
العثور على َمَناِفعه بعد"

 يدعو التصميم النموذجي لدار السالم الزائر إلى عيش 
 تجربة تغوص به في جو طبيعي ومهدئ يزاوج األصالة 

بالمعاصرة والتقاليد بالحداثة. 

إنه يمهد لدار السالم المستقبلية، وهو عبارة عن تعبير معماري 
بمنظور طبيعي أصيل يمنحنا:

فضاء لاللتقاء والتعارف في ظل التنوع.	 
تعبير الجميع من أجل سيادة كلمة جماعية وديمقراطية،	 
االحساس بالقضايا المشتركة وتشجيع التغيير نحو تضامن عالمي،	 
مرافقة وتنفيذ المشاريع التي تعزز العيش معا بشكل أفضل،	 

وأخيرا هو بمثابة حاضنة جديدة شاملة لالتصال ولإللهام وللتربية 
لثقافة السالم للجميع.

هذا التصميم النموذجي هم من إبداع 
المهندس المعماري عثمان عمراني حسب 

المبادئ البيئية التي ترسخ مفاهيم 
العيش معا في سالم واقتصاد الطبيعة 

بروح معاصرة.

سيتم عرض هذا التصميم النموذجي ألول 
مرة في فلورياد إكسبو 2022
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 للمزيد من المعلومات 
schoolvanvrede.nl

مدرسة السالم هي مدرسة ابتدائية عامة ستفتح أبوابها لألطفال في مدينة 
ألمير الهولندية في شهر أوت 2022. هي مدرسة تستند على بيداغوجية ثقافة 

السالم وتعمل كمجتمع للممارسة والتطبيق يتشكل أعضاؤه من األطفال 
والمربين واآلباء واألجداد.

تتميز هذه المدرسة بمفهوم تربوي بيداغوجي مبتكر ونموذج تعليمي تم 
تطويره مع عدة شركاء أكاديميين، حيث تعزيز القيم اإلنسانية مثل حسن 
المعاملة والمسؤولية واإلخالص ... مرتبط بتعلم المواد الدراسية األساسية.

تدمج مدرسة السالم في برنامجها التعليمي توصيات األمم المتحدة بشأن أهداف 
.)A/Res/72/130( التنمية المستدامة والعيش معا في سالم

تعترف مدرسة السالم بأهمية التربية لثقافة السالم منذ الطفولة ألن تنمية القدرات 
وتعلم القيم تبدأ منذ السنوات األولى من الحياة.

تمارس تربية اليقظة التي تربي األطفال وتعودهم على احترام تنوع الحياة وقدسيتها، 
وهي تناشد خيالهم وتطور إبداعهم وترافق إعجابهم بالعالم من حولهم.

تأخذ بعين االعتبار اإلمكانات المعرفية والحسية والحركية واالجتماعية والعاطفية للطفل 
وتعمل على تطويرها.

                  تساهم مدرسة السالم في تطوير المهارات والكفاءات اإلنسانية التي من شأنها أن تمكن     
                   تالميذها من لعب دور إيجابي في االتصال والربط والتوجيه من أجل بناء عالم سلمي  

                  واستعادة العالقة بين االنسان واألرض.
 شاهد اإلعالن على

www.16mai.org

في 8 ديسمبر 2017، أقرت الدول األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها 
193 باإلجماع على قرار 16 مايو "اليوم الدولي للعيش معا في سالم". 

)A/RES/72/130 القرار(
تعد فكرة يوم دولي مخصص للعيش معا في سالم ودوافعه بادرة 

من الشيخ خالد بن تونس، الرئيس الشرفي للجمعية العالمية الصوفية 
العالوية المنظمة الدولية غير الحكومية. 

في 15 مايو 2022، ستنظم جنة السالم عرضا موسيقيا يجمع مختلف 
الثقافات لتسليط الضوء على االحتفال باليوم الدولي للعيش معا في 

سالم.
العرض األول للفيلم الوثائقي "كلنا معا"

في 16 مايو 2022، سيتم عرض الفيلم الوثائقي لبيير بيرارد في المعرض 
وكذلك في العديد من المدن عبر العالم بمساعدة 

شركائنا. 
يهدف هذا الفيلم إلى "توعية مجموعة واسعة من 

المواطنين عبر العالم بقيم التسامح والشمول 
والتفاهم والتضامن".
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إننا نوجه النداء إلى كل العاملين مًعا لمواجهة تحديات العصر، وإلى 
المؤمنين بإنسانية متصالحة مدركين لوحدتها الوجودية، بهدف أن 

نجعل من يوم 16 مايو، اليوم الدولي للعيش معا في سالم، وسيلة 
لنسج وتقوية دائرة األخوة بين المواطنين والمجتمعات والشعوب 

والدول.

لنعمل جميًعا مع المنتخبين على مستوى البلديات واألقاليم 
واألوطان، وكذلك مع القادة االقتصاديين والدينيين والمنظمات 
الوطنية والدولية، لنوقع اإلعالن العالمي للعيش معا في سالم.

إن العمل الجماعي هو أفضل طريقة لتحقيق العيش معا في سالم.

ألوقع
www.16mai.org

حان وقت العمل
ألوقع على

اإلعالن العالمي للعيش معا في سالم

العيش مًعا مجموعة متنوعة من العطور الفريدة واالستثنائية.

تم تطويرها من طرف أكبر أعظم شمامي العطور في الجنوب الفرنسي، 
مع احترام الطبيعة واإلنسان.

تكشف عطور العيش مًعا عن سر الجواهر النبيلة مثل البرغموت والسوسن 
والباتشولي والعود.

من خالل االستكشاف واالكتشاف، َمَكنتنا لقاءاتنا المزدهرة من خلق 
انسجام عطري أصلي وطبيعي ٪100، يعكس الرقة والتطور والدقة 

المميزة للعطور الفرنسية.

إن عطور العيش مًعا تسحر الحواس وتسافر 
بالروح وتدعو إلى السالم. فهي الراعي 
الرسمي لليوم الدولي للعيش معا في 

سالم.

الموقع على األنترنت ◀
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" عندما اقترح علّي الشيخ خالد بن تونس أن أعرض مجموعة رسوماتي 
EcoHumanity )اقتصاد االنسانية( في جنة السالم بفلورياد 2022، تشرفت 

بذلك وشعرت بالحماس. في عام 2002 صممت لوحة خاصة باألمم المتحدة، 
حيث حولت الحمامة البيضاء كلمة الحرب إلى كلمة السالم. لقد تم استخدام 

هذه اللوحة في االحتفال بالذكرى الستين للمنظمة. 

واليوم تعرض هذه اللوحة في جميع أنحاء العالم.

منذ ذلك الحين، بدأُت في تصميم مجموعة من الرسومات تعبر عن اإلدانة 
وتحث على األمل في حياة أفضل لإلنسانية.

َتعِكس رسوماتي فلسفة العيش مًعا، 
والتي هي الوسيلة الوحيدة للبقاء وإثبات 
الوجود في األوقات الصعبة التي نعيشها.

أرماندو ميالني

خالل زيارتي إلى "جنة السالم" في فلورياد إكسبو الدولي في عام 2022، 
كنت معجبة بحماس أعضاء دار السالم الذين نجحوا من خالل إنجازهم 

في نقل مشاعرهم ورسالتهم إلى عامة الناس.
من خالل تفكيري في رسالة السالم واألمل التي تحملها جنة السالم، 

أردت ابتكار عمل فني لتجسيد هذه الرسالة. 
كيف يمكننا نحن كبشر أن نبني المستقبل الواحد مع اآلخر وليس الواحد 

ضد اآلخر؟ و كيف نغذي ونعلم أطفالنا ؟
لقد استخدمت بشكل رمزي، نبات طبي "نبات قنفدي" أو عباد الشمس، 
الذي يقوي المناعة الطبيعية لجسمنا كقطعة مركزية لهذا اإلنجاز الفني.

أزهار هذا النبات لها قلب كروي يتجاوز البتالت. لقد استبدلت القلب بكرة 
من زجاج شفاف يمكننا من خالله رؤية الطفل الذي وضعته في المركز 

ليكون محاًطا بحماية البتالت.
 يجب علينا االعتناء بأطفالنا ومنحهم األفضل. "إن األمر يتطلب قرية 

كاملة لتربية الطفل ".

في إحدى األزهار، يكون للطفل بشرة داكنة، وفي األخرى، بشرة بيضاء.
هاتين الزهرتان ليستا زهرتين منفصلتين، ولكن نشأتا تلقائيا من نفس 

النبتة ... "

أنجيال جرونفيلد
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الخيزران هو مورد طبيعي استراتيجي يساهم مباشرة على األقل في 
سبعة من أهداف التنمية المستدامة.

إن تنوع الخيزران وَتَعدد استخداماته، يجعله مورًدا فريدا، إذ يَمكن من تحقيق 
التوازن بين ركائز االستدامة الثالثة، االقتصادي واالجتماعي والبيئي، والتي 

هي أساس الجهود المبذولة للحفاظ على السالم وبناء السالم.

نحن نؤكد على منهجية العمل وعلى استعمال المواد الطبيعية في 
البناء حيث يحتل الخيزران المرتبة األولى باعتباره واحد من منتجات 
الطبيعة التي تدمج قيم علم البيئة والمجتمع والتغذية والجمال.

إن تصميم الفضاءات البيئية هو مساهمة رئيسية 
تفتح المجال إذا أردنا بناء وتحقيق وحفظ 

السالم.

www.studiocardenas.it

Almere

تم افتتاح دار السالم في ألمير سنة 2016 من ِقبل منظمة 
الكشفية الدائرة )Cirkel( وَفْرع الجمعية العالمية الصوفية 

العالوية المنظمة الدولية غير الحكومية بهولندا.

إن المبادرة بإنشاء هذا الفضاء الجامع، مستوحى من الجهود 
التي بذلت لدى األمم المتحدة بهدف االعتماد الرسمي لليوم 

الدولي للعيش معا في سالم.

تصبو دار السالم أن تكون كمشتلة للمجتمع المستقبلي 
الشامل والسلمي والمستدام.

فهي تجمع أشخاًصا من مختلف المشارب والتوجهات بهدف 
توسيع وتعميق وإبراز رؤيتهم لثقافة السالم.

وتسعى إلى تحقيق هذه األهداف من خالل تطبيق أساسيات 
دائرة الفضائل والجود، وتنظيم المؤتمرات التفاعلية والتكوين 

وورشات العمل وتسهيل الحوار متعدد الثقافات.

بادرت دار السالم بإنشاء مدرسة ابتدائية في مدينة ألمير تابعة 
للقطاع العام بمفهوم تربوي يعكس ثقافة السالم في 

التعليم اليومي.

 ستفتح "مدرسة السالم ” أبوابها بمدينة ألمير في أوت 2022.

إننا نعتمد عليكم 
لدعم مشاريعنا.

هل تريدون 
المساعدة لجعل 

هذا ممكنا؟
اتصلوا بالسيدة 

نجوى فارس 
عبر: 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

Huis van Vrede in ALMERE 

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en

beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om

stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Gerrit Veneboer
directeur uitvoering

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding
met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.

SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

info@huisvanvredealmere.nl
www.huisvanvredealmere.nl
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االحتباس الحراري، الحرب، جائحة كوفيد 19 كلها ظواهر تنبهنا إلى أننا 
وصلنا إلى نقطة الالعودة.

وفية لقيمها، تظل الجمعية العالمية الصوفية العالوية - منظمة غير 
حكومية - مقتنعة أنه عبر الحوار، الوساطة والمبادرات لصالح العيش 

معا ستتمكن االنسانية من مواجهة مسؤولياتها، المتمثلة في أن نورث 
أطفالنا عالما ينعم بالسالم، عالما محفوظا وغنيا بتنوعه. 

تأسست الجمعية العالمية الصوفية العالوية - منظمة غير حكومية - في 
11 أكتوبر 2001. وهي منظمة غير حكومية، تتمتع بمركز استشاري خاص 

لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي ECOSOC )التقرير E/2014/32 الجزأ 1(. 

تستمد الجمعية العالمية الصوفية العالوية- منظمة غير 
حكومية - قيمها من الحكمة العالمية للطريقة الصوفية 

العالوية المعترف بها من طرف اليونسكو في عام 2013 
)EX/32 INF 191.( باعتبارها "مدرسة للتسامح والتعايش 

بين األديان" تعزز العيش معا في سالم. 

تعمل على الحفاظ على التراث الروحي والثقافي 
)المادي وغير المادي( وضمان نقله لألجيال القادمة.

الجمعية هي المبادرة والحاملة لمشروع اليوم الدولي 
للعيش معا في سالم، الذي اعتمدته باإلجماع الدول 

األعضاء في األمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في 
8 ديسمبر A/RES/72/130( 2017(، تعمل المنظمة 

على خلق دينامية دولية إلدراج التربية لثقافة السالم 
في المناهج الدراسية.

ولنشر ونقل ثقافة السالم هذه، أنشأت الجمعية 
العالمية الصوفية العالوية المنظمة الدولية غير 

الحكومية، مدارس ودور السالم حيث تم افتتاح أولها 
في 4 جويلية 2016 في ألمير ، هولندا، بعدها تم 

تدشين دور سالم أخرى في كل من الجزائر وإسبانيا.

يسر الجمعية العالمية الصوفية العالوية - منظمة غير 
حكومية - أن تتعاون مع دار السالم في ألمير )هولندا( 

AISA
ONG Internationale

www.aisa-ong.org

للمشاركة معا في تحقيق جنة السالم خالل فلورياد 
إكسبو الدولي 2022 من 14 أبريل إلى 9 أكتوبر 2022.

من خالل وضع السالم في صميم جميع العالقات 
اإلنسانية، تجعلنا التربية لثقافة السالم ندرك أهمية 

الروابط بين النظم اإليكولوجية. حيث هناك حاجة 
ملحة إلى إعادة االتصال باقتصاد ظل لماليين السنين 

يحترم سلسلة الحي وينتج الموارد غير محدودة في 
دورة من التجديد الدائم دون إنتاج للنفايات.

تعزيز الروابط بين أعضاء العائلة اإلنسانية، زرع األمل 
بين األجيال الجديدة، تعليم ثقافة السالم وتطوير 
اقتصاد الرفاهية. هذه هي المهام التي تقوم بها 
الجمعية العالمية الصوفية العالوية - منظمة غير 

حكومية.
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الموعد
من 14 أبريل 
إلى 9 أكتوبر 

2022

تطبيق مرافق صوتي

من أجل تسهيل اكتشاف جنة السالم، وضعنا تحت تصرفكم تطبيق هاتفي 
مرافق صوتي الذي يمكن الوصول إليه مباشرة من هواتفكم المحمولة عن 

طريق مسح رمز االستجابة السريعة المرفق. يمكنكم اختيار إحدى اللغات 
المتوفرة: الهولندية، اإلنجليزية، األلمانية، الفرنسية.



www.huisvanvredealmere.nl
 لالتصال 
Mme Najoua FARES 
info@huisvanvredealmere.nl

AISA
ONG Internationale RSIN: 816892015
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