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 إن

 
  إالعالم لن يتغير إل

 
ا ذا كن

على استعداد لتغيير نحن 
”  أنفسنا

مينتشوريغوبيرتا
حائلة على 

جائلة نوبل للسالم



درة أثمتتن ك تت  لتتا الحيتتاة هتتو القتت»
ففتتتتتتتتتتتتت  أصتتتتتتتتتتتتتع  .. علتتتتتتتتتتتتتى الحلتتتتتتتتتتتتتم

 اللحظات وأعقتد املوافتف كنت
ُ
ت
ل فتتتتتادرة علتتتتتى أن أحلتتتتتم بمستتتتتتقب

«  ..أكثر جمال
مينتشوريغوبيرتا

حائلة على 
جائلة نوبل للسالم



منتتتا أن التغ”
 
رتتتن أن ل يمييتتتر تعل

.. يتتتتتتتتتتتتتتترت  عتتتتتتتتتتتتتتتن طريتتتتتتتتتتتتتتت  الحتتتتتتتتتتتتتتتر 
فتتتتتتتتتالحر  لمستتتتتتتتتت أداة م ديتتتتتتتتتة 

“..ههنواجالذي ضد القمع 
ومينتشريغوبيرتا

حائزة على 

جائزة نوبل للسالم



ت الحتتتتترو  إلتتتتتى تفتتتتتافلقتتتتتد ” م أد 
..املشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ل

تتتتتته نحتتتتتتن هتتتتتتنول يمرتتتتتتن أن 
 
ذا تبن

“..املسار
مينتشوريغوبيرتا

حائلة على 
جائلة نوبل للسالم



لىعتقومأنالبشربينالعالفاتلااألصل
لمبينهفيماالتعارفليتم،السالمأرضية فيرم 
رةمستمتواصلعمليةضمنالبعضبعضهم
.نأحسإلىحسن  منوافعهمتطويرإلىتهدف
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بالشغرين إميلا

السالمصنعلارائدة.

1867مواليدمنأمريرية.

امعلاللسالمنوبلجائلةعلىحائلة
.(موتف جون الجائلةشاركها)1946

صلت
ُ
امعةالجلا رستاذةعملهامنف

.للحر املناهضةآرائهابسب 
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ل يوجد طري  للسالم”
“السالم هو الطري 

بالشغرين إميلا

( (1867-1961
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من خالل مساعدترم ”
مون ك

 
يف لآلخرين تتعل

”.تساعدون أنفسرم

سان سو تش ياون 
حائلة على

جائلة نوبل للسالم



ارنا يمرن لنا فقط أن ن عل السالم يحرم أفك
حينما 

“تتطاب  أفعالنا مع أفوالنا”
 نق

ً
 وحينما يرون الخطا  واألفعال سالما

ً
يا
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سالمناشطة1972مواليدمن
عناملسئولةوهاليبيرية،
ىعلعملتالتيالسالمحركة
األهليةللحر حدوضع

علىحازت.ليبيريالاالثانية
2011عامللسالمنوبلجائلة
املرأةحشدلادورهاعن

.يةاألهلالحر ضدالليبيرية

ليما غبوي 



ةأفريقيمنظمةغبوي أسست
أجلمناملرأة"باسمتعرف
وفامت،"واألمنالسالم
واجهةملالنساءوتنظيمبتعبئة
بالدها،لاالحر زعماء

الالسالمنحو الرجالودفعت
الحرو أكثر منواحدة
.أفريقيالادمويةاألهلية

ليما غبوي 



ألنش يءمننخافنرنلم
و انتحصل،فداألسوأ
إي ادكيفيةحول املسرلة
وأخالفيةسلميةطريقة

الصوتإليصالوشجاعة
مانواأل األمنبعودةواملطالبة

.لبالدنا

ليما غبوي 



 لا السالم”
ً
ر فعندما نالبمئة دعامة أساسية جدا دم 

“مواردنا تصبح شحيحة ثم  نتقاتل عليها

ماثايموتا وان اري 
حائلة على 

جائلة نوبل للسالم





تيريلااألم 

ون تامبليتجائلة "حائلة على 
من أجل تحقي  " ونهرو 

ِديانات العمش املشتَرك بين ال
املختلفة والتفاهم بين

.الدول 



“السالم يبدأ بابتسامة”

األم تيريلا
حائزة على

جائزة نوبل للسالم



ال ل يمرنك العثور عن السالم باعت  ”
“الحياة

فرجينيا وولف



..نستطيع أن نصنع السالم
تخفيف حينما يرون التفرير لا آلم الناس وال

من معاناتهم
...هو محور اهتمامنا وبؤرة تركي نا
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السالم ل يمرن الحفاظ عليه”
بالقوة بل يتحق  من خالل 

“التفاهم

ألبرت أينشتاين



.. السالم يرت  من الداخل”
“فال تبحث عنه لا الخارج

بوذاغوتاما



مع حتيات
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