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ال يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أونقله على أي وجه، أو بأي حال، أو بأي 
طريقة إال بموافقة مسبقة من مؤسسة ACT لحل النزاعات.



ACT نبذة عن مؤسسة

نتيجة للوضع القائم في محافظة القدس وبقية المناطق التي تضعف فيها الوالية القضائية في فلسطين، 
وعلــى وجــه التحديــد المناطــق المصنفة )ب( و)ج( و)H2(، تأسســت ACT في ســنة 2016 بهدف ترســيخ 
وحماية منظومة الســلم األهلي من خالل العمل على مســارين متوازيين ومتبادلين: األول وقائي يركز 
على تعزيز قيم المواطنة القائمة على المشــاركة والتســامح والتطوع وإبراز الهو ية الفلســطينية وتقوية 
المناعة الوطنية والمجتمعية وتوفير المعرفة التي تمّكن المجتمع المقدسي من التحكم بمستقبله ضمن 
اإلطار الوطني الفلســطيني، والثاني عالجي يعمل على توفير آليات ووســائل بديلة لحل النزاعات التي 
تواجه المواطنين الفلســطينيين عامة والمقدســيين خاصة، ونشــر وتعميم ثقافة اللجوء للوسائل البديلة 
لحل النزاعات )التحكيم والوساطة( بدياًل عن التوجه للمحاكم النظامية أو العشائرية أو اقتضاء الحق باليد، 
إضافة إلى توعية المواطنين المقدسيين كافة حول فوائد التحكيم والوساطة، وإعداد الدراسات واألبحاث 
المتخصصة ذات الصلة في مجال عمل المؤسسة ونظرتها الشمولية لمفهوم السلم األهلي ودوره في 

تعزيز الصمود وتقوية الروابط االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وتشجيع االستثمار.

لهذه الغاية أنشــأت المؤسســة أول مركز متخصص في الوســاطة والتحكيم في مدينة القدس، وطورت 
قواعد التحكيم الخاصة بالمركز، كما وضمت لقائمة محكميها أفضل المختصين في التحكيم في النزاعات 

التجارية والهندسية والمصرفية ونزاعات اإلستثمار، إضافة إلى نزاعات األسرة.

كما وتعمل المؤسسة في المرحلة الحالية على تطوير قواعد الوساطة، إال أنها ارتأت ونتيجة لغياب اإلطار 
التشــريعي الناظم لعملية الوســاطة بســبب عدم انتهاء الجهات الرســمية الفلســطينية من إقرار مشــروع 
قانون الوساطة، ان تبدأ بإعداد دليل توجيهي وتدريبي تجريبي للوساطة المجتمعية، تستكشف من خالله 
مدى قبول المجتمع المحلي الفلســطيني بشــكل عام والمقدســي بشكل خاص لفكرة الوساطة كوسيلة 

بديلة لحل النزاعات.

نفــذت المؤسســة مجموعــة مــن المشــاريع الخاصــة فــي حــل النزاعات كإســهام منهــا وضمــن توجهاتها 
اإلستراتيجية في إحداث التحول المجتمعي من القبلي والعشائري نحوإرساء قواعد الدولة المدنية القائمة 
على الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، حيث ركزت على تطوير قدرات الممشاركين/ات في 
أنشــطتها وخاصة النســاء والشــباب على تبني الحلول السلمية للنزاعات كبديل عن العنف واقتضاء الحق 
بالذات. وعملت على تطوير شراكات مع القطاعات الشبابية من خالل تشكيل المجموعات الشبابية واللجان 

المجتمعية لحماية وحفظ منظومة السلم األهلي.





مبررات الحاجة إلى هذا الدليل

خالل ربع قرن مضى، فرض الواقع القانوني والسياسي واإلجتماعي الناشيء عن اإللتزامات التعاقدية 
للســلطة الفلســطينية بموجب اتفاقيات أو ســلو، قيودًا على قدرة أجهزة إنفإذ القانون على بسط سيادة 
القانــون علــى كامــل المناطق الفلســطينية، وخاصة في محافظة القدس، والمناطــق المصنفة )ب( و)ج( 
مما دفعها لإلعتماد بشــكل كبير على رجال اإلصالح والعشــائر في حل النزاعات، وذلك في محاولة منها 
لســد الفجوة والفراغ الناشــيء عن غيابها. خالل هذه الفترة لم تتنبه الســلطة الفلســطينية لضرورة إصدار 
قانون للوساطة ينظم عمل المتدخلين في حل النزاعات من رجال إصالح وعشائر وغيرهم من المشتغلين 

في هذا المجال، على الرغم من إصدارها في العام 2000 لقانون التحكيم.

تســبب هــذا الفــراغ التشــريعي مع مــرو ر الزمن إلى ترســيخ األعراف العشــائرية كقواعد عرفيــة آمرة في 
الوجدان المجتمعي، نتيجة لتفضيل أتباعها لتطبيقها على حســاب القوانين المدنية، دون معرفة حقيقية 
بنظام الوســاطة والصالحيات المتاحة للوســطاء مما أدى إلى تراجع مفاهيم العدالة وســيادة القانون، كما 

ومنح نفوذًا كبيرًا لهذه الجهات في حل النزاعات. 

نتيجة للتجربة التي عايشتها ACT خالل السنوات الثالث الماضية، وتدخلها في عدد من النزاعات الفردية 
والجماعيــة، واطالعهــا علــى مجموعة كبيرة من تجارب الوســاطة المحلية واإلقليميــة والدولية، تأكدت من 
خاللها رســوخ الصلح العشــائري نهجًا لحل النزاعات في المجتمع الفلســطيني، رافقه وجود ضعف مهني 
ومجتمعي كبير في فهم ماهية الوساطة، وإجراءاتها، وخلط كبير بينها وبين الوسائل البديلة األخرى لحل 

النزاعات، بما فيها الصلح العشائري. 

لذلك، ارتأت المؤسسة أن تقوم بتطوير دليل تجريبي للوساطة المجتمعية، يوفر المعرفة النظرية والعملية 
للمتدربين/ات، واإلجراءات المحددة لعملية الوساطة للمشتغلين/ات فيها، يختبر خالله نمإذج عملية متعددة 
من الوساطة، للوصول إلى أفضل نموذج يمكن اعتماده محليًا بما يتناسب مع البيئة اإلجتماعية والثقافية 
للفــرد والجماعــة فــي فلســطين. كما يعمــل على إعداد جيل جديد من الوســطاء المجتمعييــن، المهنيين، 
والمتخصصين، القادرين على فهم النزاع في النظام اإلجتماعي والقانوني الفلسطيني، والتعامل معه 

على أسس قانونية، تراعي حاجات ومصالح أطراف النزاع، وتستبعد مصالح المتدخلين في حل النزاع.

إن اعتماد هذا الدليل على بعض أنماط الوســاطة )التيســيرية بشــكل أساســي والتقييمية والتحويلية( ال 
يعنــي بالضــرورة تفضيلــه ألي منها، أو اقتصاره عليها، ولكنه يســعى إلــى تجربتها من الناحية العملية مع 
الواقع الفلسطيني، كونها األنماط األشهر إقليميًا ودوليًا. كما أن تجربتها في هذا الدليل ال تعني استبعاد 
مــا تعــارف عليــه الناس من أنماط للصلح العشــائري، ولذلك قررت المؤسســة أن يكون هذا الدليل تجريبيًا 
لتصل من خالله إلى تبني نموذج وســاطة قد يكون مختلفًا أو هجينًا، ولكن بالضرورة أن يكون منســجمًا 

مع معايير حقوق اإلنسان، ومقبواًل إجتماعيًا، ومراعيًا لقواعد العدالة، ومنصفًا ألطراف النزاع. 





كيفية إستخدام الدليل

يحتوي هدا الدليل التدريبي على ثالثة أقســام رئيســية، يركز القســم األول من هذا الدليل على التأصيل 
النظري، حيث نستعرض من خالل هذا القسم وسائل التدخل لمعالجة النزاعات في المجتمع الفلسطيني 
بالتركيز على مفهوم الوســاطة، مبادئها، انواعها، وركائزها، ومهارات ومواصفات الوســيط، كما يتضمن 
التأصيــل النظــري أيضــا مادة تفصيلية حول مفهوم ومهــارات تحليل النزاع، إليماننا بأهمية ربط مادة فهم 

وتحليل النزاع بالوساطة.

أما القسم الثاني من هذا الدليل فقد ركز على التطبيق العملي لعملية الوساطة، حيث قدم هذا الدليل 
نموذجا يتالءم مع الســياق الفلســطيني، ويعبر عن الحالة الواقعية والتجربة الرائدة لمؤسســة ACT في 
إدارة جلسات الوساطة بشكل عملي، كما قدم هذا الدليل حاالت دراسية واقعية تعبر عن الواقع المعاش 

في السياق الفلسطيني.

واشتمل هذا القسم ايضًا على استعراض مراحل عملية الوساطة بشكل تفصيلي، قدم هدا القسم أربع 
مراحل لعملية الوساطة وهي: المرحلة التحضيرية، مرحلة االجتماعات المنفردة، مرحلة اللقاءات المشتركة، 
ومرحلة االتفاق النهائي، واشــتمل هدا القســم ايضا على بعض االرشــادات الهامة والضرورية للوســيط 
اثناء جلسات الوساطة، باالضافة الى احتوائه على العديد من التمارين واألنشطة المفسرة والمساندة.

أما القسم الثالث من هذا الدليل فقد تضمن كافة النمإذج المستخدمة في عملية الوساطة مثل اتفاقية 
طلــب الوســاطة ونمــوذج الكلمة االفتتاحية واتفاق الوســاطة وغيرها، حيث تعتبر هــذه النمإذج هامة وجزء 
أصيل من عملية الوساطة. ومن المهم االشارة هنا الى أن هذه النمإذج غير ملزمة للوسطاء باستخدامها 

كما هي، وبامكان أي وسيط أو مؤسسة مهتمة بالوساطة أن تصمم وتطور نمإذج خاصة بهم.

يقدم الدليل مضمونا تفصيليًا حول عملية الوســاطة وبأســلوب ســهل، ويقترح الدليل أنشــطة وتمارين 
تفصيلية ألغلب المادة التعليمية، يستهدف هدا الدليل كال من المختصين وذوي اإلهتمام بحقل الوساطة 
، اضافــة إلــى األكاديميــن والباحثين كما أن هذا الدليل التدريبي ال يخص الوســطاء أو المدربين فقط، بل 

بوسع العاملين في الحقل االجتماعي والتعليمي استخدامه.

 ACT في هذا الدليل على تطوير مجموعة متنوعة من التمارين، ووضعت مؤسسة ACT حرصت مؤسسة
تفســيرا تفصيليــا آلليات اســتخدام وتنفيــذ التمارين خطوة بخطوة، وال يمكن االفتــراض أن هذه التمارين 
ملزمة للمدربين وتنصح مؤسسة ACT المدربين بتطوير تمارين وفعاليات وانشطة وحاالت دراسية على 

أن تتالئم مع السياق ومحتوى المادة لضمان سهو لة نقل المعرفة إلى المتدربين 

ومــن األهميــة اإلشــارة إلــى أن هــذا الدليل ال يدعي الشــمولية على اإلطالق، وهو ليــس الدليل الوحيد 
في حقل الوســاطة،هذا الدليل هو اســتكمال لجهو د المؤسســات الحكومية واالهلية المختصة في حقل 
الوســاطة وهو مســاهمة إضافية من مســاعي مؤسســات المجتمع المدني في ترســيخ الوســاطة في 
السياق الفلسطيني نظريا وعمليًا، وفي ظل الحاجة الماسة الى تسريع إقرار قانون الوساطة الفلسطيني.
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3القسم األول: التأصيل النظري

الوساطة ووسائل التعامل مع النزاع االخرى

وسائل التعامل مع النزاع في المجتمع الفلسطيني
يشــير مفهــوم آليــات التعامــل مع النزاع إلى المحاوالت التي تتم عندما ينشــب نــزاع بين طرفين وينتهي 
بوضــع حــد لذلــك النزاع، حيث تركز الوســائل اإليجابية للتعامل مع النزاع إلى تطوير اســتراتيجيات ومهارات 

للتعامل مع النزاعات ونتائجها.

من المهم اإلشــارة إلى وجود اســتراتيجيات كثيرة ومتنوعة للتعامل مع النزاع في المجتمع الفلســطيني 
بعضها باستخدام الوسائل العنفية كاستخدام القوة والعنف والسلطة، وبعضها باستخدام وسائل إيجابية 
كالقضــاء، والتحكيم،واإلصــالح العشــائري، والوســاطة، والتفاوض، والحوار، حيث تشــترك هذه الوســائل 
في مهمة إنهاء النزاعات، وتختلف من حيث اســتراتيجية وأســلوب كل وســيلة، فما هي وســائل التعامل 

اإليجابي مع النزاعات ؟ 

 القضاء: هو مجموعة القواعد القانونية التي تستخلص من األحكام التي تصدرها المحاكم وقد غلب 	 
اســتعمال لفــظ القضــاء فــي الهيئة التي تقيمها الدولة للفصل بيــن المتنازعين، وردع المجرمين، ورد 

الحقوق إلى أصحابها 

التحكيم: وسيلة غير رسمية لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم 	 
ْحِكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو  للفصل فيه ســواء أكانت الجهة التي ســتتولى إجراءات َالتَّ

مركزًا دائمًا للتحكيم.

الوساطة: إحدى وسائل حل النزاع،حيث يقوم فيها طرف ثالث محايد ليست لديه سلطة فرض الحل 	 
بمساعدة المتنازعين على الوصول إلى تسوية يقبلها الطرفان.

اإلصــاح العشــائري: هــو أســلوب أو منهج معتمــد بين العشــائر يرتكز على أســس ونظم وقواعد 	 
مســتمدة مــن عــادات وتقاليــد وأعــراف متوارثة جيال بعد جيــل بهدف فض المنازعات وحماية النســيج 

المجتمعي. 

التفــاوض: هــو عمليــة يتفاعــل من خاللهــا طرفان أو أكثــر لديهم اعتقــاد بوجود مصالــح واهتمامات 	 
مشــتركة ومتداخلة وأن تحقيق أهدافهم يتطلب االتصال المباشــر بهدف تضييق مســاحات االختالف 
وتوسيع مساحات االتفاق فيما بينهم من خالل الحجة واإلقناع والتعاون للوصول إلى تسوية مقبولة 

لدى الطرفين.
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أوجه الشبه واالختالف بين وسائل التعامل مع النزاع 

القضاءاإلصاحالتحكيمالوساطةالعملية

صاحب القرار في 
الحل 

القاضيالمصلحالمحكمأطراف النزاع

المتحكم في 
العملية 

القاضيالمصلحالمحكمأطراف النزاع

الوقت 
قصيرة 

جلسة/ أو جلستين 
أشهر/ سنواتأشهر/ سنواتأيام/ أسابيع

متوسطة/ مرتفعةمرتفعةمرتفعةمنخفضةالتكلفة 

العالقه مع أطراف 
النزاع 

العالقةبين أطراف 
النزاع مهمة 

للوصول إلى حل

العالقه بين 
أطراف النزاع غير 

مهمة

العالقه بين 
أطراف النزاع غير 

مهمة

العالقه بين 
أطراف النزاع غير 

مهمة

ربح/ خسارةربح/ خسارةربح/ خسارةربح/ ربحالربح والخسارة 

شكل الحوار 
واإلتصال بين 
أطراف النزاع 

حوار مغلقحوار مغلقحوار مغلقحوار منفتح

مستوى اإللتزام 
بالحل 

متوسطضعيفعاليعالي
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مفهوم الوساطة واشكالها 

مفهوم الوساطة 
على امتداد حركة الوساطة تفهم الوساطة عموما على أنها:- 

إحــدى وســائل حــل النزاعات، حيــث يتدخل فيهــا طرف ثالث 
محايد ليست لديه سلطة فرض الحل، لمساعدة المتنازعين 
على الوصول إلى تسوية نابعة ومقبولة من أطراف النزاع.

أهمية الوساطة  	
للوســاطة أهميــة كبــرى كواحــدة مــن أبــرز وســائل التعامل 

السلمي مع النزاع، حيث تدخل الوساطة اليوم في تسويات كافة أنواع النزاع على مختلف أنواعها السياسية 
واالقتصادية واإلجتماعية واإلدارية واألمنية والدينية على 
المســتويين المحلــي والدولي في كثير مــن بلدان العالم، 

وتكمن أهمية الوساطة فيما يلي: 

التخفيــف: تســاهم الوســاطة في التخفيــف من حجم 	 
االكتظاظ القضائي، نتيجة للقضايا العالقة في المحاكم 

الرسمية.

اإلعتراف: تساعد الوساطة على إكساب أطراف النزاع 	 
فهما مشــتركا واعترافا متبادال بحقوق وواجبات أطراف 

النزاع وقضاياهم.

التمكين: تمكن الوساطة أطراف النزاع من اختيار الحلول دون إمالء من أحد، وهي صاحبة القرار في 	 
شكل الحلول الناتجة

الوقــت:- توفر الوســاطة عامــل الوقت والجهد على اطراف النزاع، بعكس الوســائل االخرى، إذ تتميز 	 
الوساطة بسرعة الوصول إلى حل، إذ يمكن تسوية القضايا الخالفية من خالل جلسة أو جلستين 

التكلفة: تعتبر الوساطة أقل تكلفة وجهد من الوسائل األخرى.	 

اإللتزام والقبول: تشير الدراسات في كثير من دول العالم إلى أن األطراف التي تدخل في اتفاقات 	 
ا طوعية من خالل الوساطة أكثر عرضة لإللتزام والوفاء باإللتزامات المفروضة َقَضاِئيًّ

الربــح المشــترك: تكمــن أهمية الوســاطة أيضــا في تحقق الربح المشــترك ألطراف النــزاع مما يعزز 	 
منظومــة الســلم األهلــي، على خــالف القضاء الرســمي والتحكيم واإلصالح العشــائري القائم على 

مبدئي الربح والخسارة.

 انتباهة

يمكن القــول أن الوســاطة هي 
وسيلة غير رسمية ويشترط فيها 
أن يتوافــق أطــراف النــزاع على 

اختيار الوسيط 

 انتباهة

الوســيط ال يمتلك السلطة في 
إقرار التســوية بــل يجب أن تكون 
الحلول نابعة مــن أطراف النزاع، 
ومقبولــة مــن األطــراف وذلــك 

لضمأن استدامة اإلتفاق.
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ركائز عملية الوساطة 
على ضوء التعريفات المقدمة للوساطة فإن جوهر ركائز الوساطة يتمحور فيما يلي:

الوعي/ التمكين: يســاعد الوســيط كل طرف على إدراك األســباب الرئيســية والمشــاعر االنفعالية 	 
الســاخنة التــي أدت إلــى ظهو ر النــزاع، أو التي تتحكم في النزاع اآلن، ومن خالل التدريب واألشــكال 
األخرى من الدعم، يســتطيع الوســيط تقديم منهج ُيْمِكن أطراف النزاع من التعامل مع المشــكلة ومع 

بعضها البعض 

الفهــم/ االعتراف: يشــجع الوســيط كل طرف من أطراف النزاع على الفهــم العميق لمصالح الطرف 	 
اآلخر والحقائق والحلول المقترحة إلى جانب االختيار اإلضافي لكل طرف بأن يقدم في النهاية اعترافا 
محددا للجانب اآلخر في النزاع يتعلق بحقوقه ومصالحه )حتى دون التوصل بعد إلى اتفاق من أي نوع(.

االتفاق/ الصلح: يقدم الوســيط عملية قد تنتهي إما باالتفاق وإما بعدم االتفاق )طريق مســدود(. 	 
وقد يأخذ االتفاق شكل اإللتزام بعدم االشتباك العنيف )بدنيًا أو بالكالم( لفترة قصيرة من الوقت، أو 

قد يتضمن االتفاق االعتراف باألخطاء 
والخطــط  عنهــا،  واالعتــذار  الســابقة، 
لتعويــض  وا للمســتقبل،  لجديــدة  ا
والتســامح.  والصفــح  األضــرار،   عــن 
يمكــن تمثيــل مــا تــم عرضه مــن خالل 
نمــوذج متكامل للوســاطة يبين الركائز 

الثالثة األساسية لهذه العملية.

مبادىء عملية الوساطة 
مبــادئ عمليــة الوســاطة تحتكم الوســاطة إلى مجموعة مــن المبادئ الهامة والضرورية، وباســتخدام هذه 
المبادئ، يخلق الوســطاء بيئة داعمة حيث يشــعر المشــاركون باألمان والراحة واالحترام وبالتالي يمكنهم 
المساهمة بشكل مفيد في عملية الوساطة وبالتالي الوصول إلى حل مرضي لألطراف ومن أهم هذه 

المبادئ:- 

مبــدأ الســرية: الســرية تعنــي أن مــا ُيقــال أو ُيكتــب أثنــاء إجــراءات الوســاطة ال يمكــن اســتخدامه 	 
ثالثــة،  أطــراف  ألي  تداولــه  يتــم  مــا  علــى  الكشــف  أو  الحقــة  محتملــة  قضائيــة  إجــراءات  فــي 
أنفســهم  األطــراف  موافقــة  دون  لألطــراف  ســرية  بيانــات  أيــة  كشــف  للوســيط  يجــوز   وال 

الحياديــة: يجــب أن يتصــرف الوســيط بنزاهــة وحيــاد تام، لدى عليه عــدم التعليق أو تقديــر األحكام أو 	 
تقديم المشــورة أو اقتراح الحلول أو إظهار ســلوكيات أو تصرفات غير حيادية لصالح األطراف قوال أو 

إشارة أو فعال.
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مبــدأ الطوعيــة: المشــاركة في الوســاطة طوعيــة في جميع األوقات وللمشــاركين والوســيط حرية 	 
االنسحاب دائًما. 

مبدأ الشفافية: يتم إطالع المشاركين على العملية في بداية جلسة الوساطة ويتم تشجيعهم على 	 
أن يكونوا منفتحين وصادقين بشأن اهتماماتهم

 أشكال الوساطة
تتنوع أشكال الوساطة وأنماط الوسطاء، وفي العادة يستخدم العديد من الوسطاء أكثر من أسلوب 

للوساطة بناء على شكل النزاع وشخصية المتنازعين وتصنف أشكال الوساطة على النحو التالي:- 

الوساطة التيسيرية 	
 يســعى الوســيط الميســر إلــى تســهيل الحــوار بيــن المشــاركين، حيــث إن الهدف األساســي للوســطاء 
الميســرين هو مســاعدة الجميع على تحقيق مصالحهم والتوصل إلى اتفاق دائم )طويل األمد( نابع من 
األطراف، ويميل الوســطاء الميســرون إلى االعتقاد بأن المشــاركين يمكنهم التوصل إلى اتفاقات دائمة 
إذا ما تم إعطاؤهم ما يكفي من المعلومات والوقت والدعم، وهنا يكون الوسيط الميسر هو المسؤول 

عن العملية، لكن األطراف هي المسؤولة عن النتيجة النهائية.

الوساطة التقييمية 	
يتبع الوســيط نهًجا أكثر توجهًا، حيث يقدم المشــورة لألطراف بشــأن نقاط القوة والضعف في قضيتهم 
ويقــدم توصيــات. يجتمــع مع الطرفين بشــكل منفصل ويجوز له أيضا مقابلة محاميهما بشــكل منفصل. 
يتمتع الوسطاء عادًة بالخبرة القانونية ذات الصلة في المجال المتورط في النزاع، ويشارك محامواألطراف 
في اختيار وسيط مناسب، وقد يقوم الوسيط التقييمي بإعطاء توصيات رسمية أو غير رسمية لألطراف 
بشأن نتائج القضايا. يهتم الوسطاء التقيميون بالحقوق القانونية لألطراف بداًل من االحتياجات والمصالح، 
ويتــم التقييــم بنــاًء علــى المفاهيــم القانونية للعدالــة، ويقوم الوســيط التقييمي ببناء عملية الوســاطة 
عبر كافة مراحلها، ويؤثر بشــكل مباشــر على نتائج الوســاطة. يعتمد الوســطاء التقسيميون على خبراتهم 
لتقييم المواقف والوصول إلى استنتاجات حول المزايا النسبية للحجج التي يتم تقديمها لهم، وكثيرا ما 
يكون الوسطاء المقيمين قضاة أو سياسيين متقاعدين أو كبار المحامين أو خبراء في العلوم االجتماعية 

والسياسية 

الوساطة التحويلية  	
حيــث تتجــاوز الوســاطة التحويلية التيســير، والهدف هو تمكين األطراف مــن التوصل إلى حل خاص بهم، 
حيث يساعدهم الوسيط في التعرف على احتياجات ومصالح وقيم ووجهات نظر بعضهم البعض، وتتحكم 
األطراف في كل من العملية والنتيجة ويتبع الوسيط خطاهم. تركز الوساطة التحويلية على الوصول إلى 
حل من خالل تحسين شكل االتصاالت بين األطراف، إذ يسعى الوسطاء التحويليون إلى تحويل العالقة 
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)والنزاع الذي تشكل داخل العالقة( من خالل تمكين األطراف والعمل على مساواة أساليب االتصال غير 
الصحيــة أوديناميكيــات الســلطة، ويحاول الوســطاء التحويليــون وضع أطراف النزاع على قدم المســاواة، 
حتى يتمكنوا من فهم مواقف ومصالح بعضهم البعض بشكل أفضل، واالقتراب أكثر نحو الحل. وتكون 
الوساطة التحويلية أكثر فاعلية عندما يتردد أحد األطراف في االنخراط في الوساطة بسبب تباين السلطة، 

أو اختالل التوازن المعلوماتي بين الطرفين.

مهارات الوسيط  

مهارات ومواصفات الوسيط 

هنالك مجموعة من المواصفات والمهارات 
وذلك  الوسيط  في  تتوفر  أن  يجب  التي 
لضمان نجاح عملية الوساطة ومن أبرز هذه 

المواصفات:
إبداء االهتمام بأطراف النزاع 	 

مهــارات االتصال والتواصل: قدرة على 	 
إعادة تشكيل العالقات 

فن طرح السؤال وتحفيز األطراف 	 

التنظيم وإدارة الوقت 	 

قدرة ومهارة على تحليل النزاعات والتفكير 	 
اإلبداعي 

قــدرة علــى التعامل مع حــاالت الغضب 	 
والتوتر  

امتالك فن لغة الجسد 	 

مهارات التفكير اإلبداعي  	 

 انتباهة

هــذه المهــارات والصفــات  ضروريــة وهامة 
في تحديد مســار الوســاطة ، وقيادتها باتجاه  
وقواعــد  أســس  ضمــن  النهائيــة  التســوية 
واضحة ، فالوسيط ال يقدم حلوال جاهزة وهو 
ليــس قــاض أو حكــم إنمــا هو ميســر لعملية 
الوســاطة ، يساهم عبر مهاراته وقدراته في 
تقريب وجهات النظــر وتجزئة القضية النزاعية 
ومســاعدة أطــراف النــزاع علــى فهــم أعمــق 
لمصالحهم واحتياجاتهم دون أن يملي عليهم 

أية  تسويات.
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رقم النشاط )1(
إسم النشاط: السوق الشعبي – مهارات للبيع

الموضوع: مهارات الوسيط 

عدد المشاركين 25-10

الوقت: 55 دقيقة 

األدوات الالزمة: لوح قالب  

األهداف 

يتعّرف المشاركون على مهارات الوسيط الهدف المعرفي )يعرف/يفهم...(

يحلل المتدربون مهارات الوسيط على شكل سوق شعبي.الهدف المهاراتي الفكري 

الخطوات المّتبعة 

يّحدد المدّرب شروط المشاركة ومكان تنفيذ العرض وغير ذلكالتهيئة )10 دقائق(

النشاط
)45 دقيقة(

 

 يختار المدرب 4 مشاركين من المجموعة مع األخذ بعين االعتبار 
النوع االجتماعي 

يقوم كل مشارك من المشاركون األربعة بكتابة مهارات الوسيط 
على شكل بطاقات 

يقوم كل مشارك باختيار مكان )سوق( لعرض البطاقات 
يطلب من المجموعة التجول )داخل السوق( إللقاء النظر على 

البطاقات 
بطاقاتهم  بيع  األربعة(  )المشاركين  السوق  أصحاب  مهمة 

للمشاركين 
عملية البيع تتم عبر إقناع المشاركين بكل مهارة يتم عرضها/ 

أهميتها، فوائدها 
الشخص الرابح هو البائع الذي يستطيع بيع أكبر عدد ممكن من 

لوحاته للمشاركين عبر عملية اإلقناع 
تجربة  حــول  نقاش  بفتح  الــمــدرب  يقوم  اللقاء  نهاية  فــي 
المشاركين، ومعيقات العمل، وأكثر المهارات التي حظيت على 
اهتمام المشاركين، إضافة إلى أقل المهارات التي لم تحظ 

على اهتمام المشاركين
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مهارات االتصال للوسطاء:
االســتماع الفعال الوســطاء هم ميســرواالتصاالت بين المتنازعين، وكذلك فهم يعتبرون َنَمإِذج جيدة لالســتماع 
الفعال والتواصل. ومن أجل إقامة تواصل فعال، من الضروري االستماع الدقيق من قبل الوسيط، حيث يتضمن 

االستماع النشط:

االســتماع لغرض الســمع - وليس لإلجابة . 1
أو المجادلة 

فهم المعنى الكامن وراء الكلمات - فهم . 2
المحتوى الجوهري لما يتم توصيله

الضبط للمكون العاطفي لالتصاالت . 3

توفير التغذية الراجعة الماهرة لنقل الفهم.. 4

يجــب علــى الوســيط أن يكــون علــى درايــة 
باتصاالتــه غيــر اللفظية، وفــي نفس الوقت، 

أن يكون قادًرا على مراعاة وفهم االتصاالت غير اللفظية للمتخاصمين. تميل االتصاالت غير اللفظية بشكل عام 
إلى أن تكون أكثر تلقائية، وبالتالي يمكن أن تقدم صورة أكثر دقة عن ثقافة وقيم أطراف النزاع. لقد وجد العلماء 
أن قوة تأثير الكلمات ال تتجاوز 10% بينما قوة تأثير نبرة الصوت تصل إلى 35%، وتشكل قدرة تأثير لغة الجسد 
حوالــي 55%، وبالتالــي فــإن االتصــاالت غير اللفظية تشــكل قوة كبيــرة في فهم أطراف النزاع عبر إشــاراتهم أو 

أجسادهم أو إيماءاتهم ويجب أن يكون الوسيط على علم بما يلي:

عندما يكون هناك تناقض بين التواصل اللفظي وغير اللفظي، يميل الناس إلى تصديق االتصال غير اللفظي. 1

 ســتخدم جســدك إلشــعار أطــراف النــزاع أنــك تنصــت لهــم بعنايــة. مــن خــالل االتصــال بالعين، وهــز الرأس . 2
غير أســلوبك واكتشــف مواطن الضعف في طريقة تيســيرك الوســاطة من خالل مراقبتك الستجابة أو عدم 

استجابة أطراف النزاع ألسلوبك.

راقب اتصاالت أطراف النزاع غير اللفظية. يحتاج الوسيط إلى مراقبة ما يقوله جسم المتحدث، باإلضافة إلى . 3
مراقبة مدى اســتجابة أو قناعة أو اهتمام األطراف أثناء حديث الوســيط.-5 ال تنســى أن تعطي نفس القدر 

ألطراف النزاع من لغة جسدك، النظر وهز الرأس واالبتسامة ألطراف النزاع بالتساوي. 
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مهارات إعادة الصياغة والتلخيص 
أحد األهداف األساســية إلعادة الصياغة والتلخيص هو الحفاظ على عالقة أطراف النزاع ببعضها البعض 
وتطوير فهم مشــترك بين أطراف النزاع بشــكل مقبول لديهم. في مراحل الوســاطة المختلفة يصدر عن 
األطــراف بعــض الجمــل التي تحمل محتوى غير مفهوم أو مشــاعر حــادة أو كلمات هجومية، وتكمن مهمة 
الوسيط في إعادة صياغة هذه الجمل والمشاعر على حد سواء وايصالها إلى الطرف اآلخر بطريقة مقبولة، 

وتظهر أهمية إعادة الصياغة فيما يلي: 

تشعر أطراف النزاع أن الوسيط منصت ومستمع لقضايا وروايات أطراف النزاع.	 

تساهم في التخفيف من حدة التوتر بين األطراف المتنازعة.	 

غالًبا ما تشجع إعادة الصياغة المتحدث على قول المزيد حول أهمية موقفه. 	 

تساهم في توضيح مشاعر أطراف النزاع بطريقة سهلة ومقبولة.	 

بعض أطراف النزاع تميل إلى الشــرح الطويل حول روايتهاتهم وتســاهم إعادة الصياغة هنا في إدارة 	 
الوقت بطريقة أكثر فاعلية.

تساهم إعادة الصياغة في توصيل رسالة األطراف بشكل مختصر وواضح ومفهوم وهذا يجعل أطراف 	 
النزاع أكثر قبواًل بعباراتهم الجديدة التي تم صياغتها من قبل الوسيط. 

من شــأن إعادة الصياغة تحريك القضايا المهمة التي يتغافلها أحيانا أطراف النزاع بســبب مشــاعرهم 	 
الحادة أو السرعة في الحديث.

أثناء إعادة الصياغة والتلخيص على الوسيط االنتباه إلى اآلتي:
على الوسيط أن يحافظ على عدم تغيير محتوى روايات أطراف النزاع. 	 

يفضل أثناء إعادة الصياغة والتلخيص أن يشرك األطراف لوضع تقييماتهم على النص الجديد مثل أن 	 
يقول»أنت تقصد....، وصححني إذا اخطات».

يجــب أن تكــون إعــادة الصياغــة والتلخيص خالية من جمل األمر أو النهي أو أية إشــارة لفظية يمكن أن 	 
تجعل األطراف منزعجين وغير مرتاحين.

على الوسيط أن ال يحكم أو يقيم كلمات أو جمل أطراف النزاع/ بالقول هذا قول خاطىء/ أنا ال أتفق 	 
معك/ كالمك غير سليم/ كالمك فيه إساءة أو غير ذلك، ألن مثل هذه التعابير تؤدي إلى فقدان الثقة 

والحيادية لدى الوسيط.

على الوسيط أن يقوم بعملية التلخيص بشكل متساوألطراف النزاع. 	 
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رقم النشاط )2( 

إسم النشاط: أعد الصياغة

الموضوع: إعادة الصياغة 

عدد المشاركين: 30-8 

الوقت: 40 دقيقة

األدوات الالزمة: لوح قالب  

األهداف  

 الهدف المهاراتي الفكري
 )ُيقارن/يمّيز/يستنتج/يقّيم/يحّلل/

يفّكك/ ينقد(
يتعّرف المشاركون على مهارات الوسيط 

الخطوات المّتبعة 

النشاط
)20 دقيقة(

يطلب المدرب من كل  شخص أن يقوم بإعادة صياغة الجمل 
المقترحة 

ثم يطلب المدرب أن يختار كل شخص شخص آخر لمناقشة نتائج 
عمله على أن يقوما بالتوافق على صياغة واحدة .

ثم يطلب المدرب من كل أربعة مشاركين أن يتحاوروا ويتفقوا 
على شكل واحد للصياغة الجديدة .

تعرض المجموعات نتائج عملها أمام المجموعة الرئيسية .

التقويم 20 دقيقة 
)10 دقائق(

مهارات  تقييم  ويتم  المجموعات  عمل  بنتائج  المدرب  ينظر 
المشاركين في عملية إعادة الصياغة  ومن ثم توجيهم إذا لزم 

األمر .

تمرين إعادة الصياغة.المستندات
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تمرين إعادة الصياغة  	

النص بعد إعادة الصياغة من قبل الوسيط النص األصلي ألطراف النزاع

إنها امرأة مجنونة وال تسمع إال كالم أمها 

أنت زوج عصبي وعنيف وغير مؤهل لتربية األطفال 

أنت رجل صعب وال يمكن التفاهم معك على االطالق 

هو شخص مستهتر وال يقدر عواقب األمور

أنا ال أحب التعامل معه ألنه أناني وغير جدير بالثقة

أنت كادبة وتحاولي أن تؤلفين على لساني اقاويل جديدة

أنا أشك فيه ألنه خائن، وأكره التعامل معه

أنا أعرف أن مشكلتي لن تحل على اإلطالق، وال داعي لتضييع الوقت

مهارات طرح األسئلة  	
بال شك أن الوسيط مسؤول عن قيادة عملية الوساطة نحو الحل. إن جوهر الوساطة يكمن في أن الحل 
هو فكرة طورتها األطراف المتنازعة وليس الوسيط، لكن مهمة الوسيط هي دفع أطراف النزاع عبر مهاراته 
نحوتطويــر الحــل، ومــن بين هذه التقنيات تقنية فن طرح الســؤال، وتتوضح أهمية األســئلة للوســيط عبر 

النقاط التالية:

 تدفق المعلومات: تســاعد األســئلة التي يطرحها الوســيط على تدفق حجم أكبر للمعلومات التي 	 
يمكن أن تؤدي إلى حلول.

 التفكيــر بعمــق: تســمح األســئلة الصحيحــة والدكيــة ألطــراف النــزاع بالتفكير بعمق في مشــاكلهم 	 
وقضاياهم.

التفكير اإلبداعي: تســمح األســئلة الصحيحة في دفع أطراف النزاع نحو الحلول الجديدة واإلبداعية، 	 
ومن شأن األسئلة الصحيحة أن تستكشف مصالح أطراف النزاع وتجعلها مرئية وواضحة.

اليقيــن بــدل االفتراض: تســاعد األســئلة الصحيحــة على تحول المعلومات والمشــاعر من الشــكل 	 
االفتراضي إلى الشكل اليقيني.
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معلومات هامة للوسيط 
ال تسأل أسئلة متعددة في نفس الوقت.	 

استمع جيدًا إلجابات أطراف النزاع وسجلها.	 

اعط وقتًا كافيًا ألطراف النزاع للتفكير ولإلجابة عن األسئلة، التدفع األطراف نحو اإلجابات السريعة.	 

إطرح أسئلة بهدف االستكشاف ال بهدف التحقيق مع أطراف النزاع.	 

إطــرح الســؤال بطريقــة واضحة غير منمقه وغير معقدة وبمســتوى اللغة التــي يفهمها أطراف النزاع، 	 
وفي حال وجدت أطراف النزاع صعوبة في فهم سؤالك أعد طرح السؤال مرًة أخرى. 

تجنب األسئلة التي تحتوي على إجابات عامة. 	 

شجع أطراف النزاع على طرح أسئلة على الوسيط أو حتى على بعضهم البعض.	 

لقــد وضــع المختصــون أربعة أنــواع من األســئلة الهادفة لجمع المعلومــات، منها: األســئلة المفتوحة، 
واألســئلة المغلقة، واألســئلة االستســقائية، واألســئلة الرئيســية، وألهمية مهارة طرح الســؤال في 

الوساطة فإننا رغبنا في توسيع ادراكات ومهارات الوسيط في طرح األسئلة بشكل تفصيلي أكثر.

فيما يلي قائمة بأنواع األسئلة وبعض األمثلة التوضيحية التي ينصح الوسيط باستخدامها 

أمثلة على السؤال نوع السؤال 

األسئلة اإلفتتاحية “كسر الجليد”

هل كان من الصعب العثور على مؤسسستنا؟ 	 
من أين سمعت بأنا نقدم خدمات الوساطة؟	 
مإذا تتوقع من جلسة اليوم؟ 	 
هــل تحدثــت إلى أحد األصدقاء ممــن تلقوا خدمات 	 

الوساطة ؟

أسئلة البحث 
جمع معلومات عن أطراف النزاع/ األسماء/ 

األقاب/ العمل/ العائلة 

يرجى وصف ما حدث	 
ما هو حجم عائلتك؟ 	 
ما هي مهامك في العمل؟	 

األسئلة التوضيحية 
مإذا تقصد عندما تقول “ لقد اتهمني بالضرب “ ؟	 
مإذا تقصد عندما قلت “ال أحد الحظ مشكلتك” ؟ 	 
مإذا تقصد بقولك أنك “ ترغب بإنهاء هذا النزاع “ ؟	 

األسئلة المركزة 
األسئلة المركزة تعيد الحوار/ الوساطة إلى 

مسارها الصحيح

ما تقوله مثير لإلهتمام. 	 
هل تعتقد أننا يجب أن نتعمق أكثر في التفاصيل هنا؟	 

أسئلة العالقات 
تكشف األسئلة العالئقية عن العالقة )على 

المستوى العاطفي( بين أطراف النزاع 

هل تربطك أية عالقة سابقة مع الطرف اآلخر ؟	 
هل يمكن أن تحدثنا أين التقيتما للمرة األولى؟ 	 
هل لديكما تجارب وقصص اجتماعية مع بعضكما ؟ 	 
كيف تقيمان عالقتكما مع بعضكما قبل المشكلة ؟ 	 
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أمثلة على السؤال نوع السؤال 

األسئلة الملزمة 
األسئلة الملزمة تساعد على تقريب األطراف 

المتنازعة من بعضها البعض

كيف يبدولك تعليقه على المشكلة ؟ 	 
ما رأيك في فكرته؟ 	 
 ما الذي تتفق معه تحديدًا ؟	 
مإذا تضيف إلى ما قاله زميلك ؟	 

األسئلة االفتراضية 
تقدم األسئلة االفتراضية أفكاًرا ووجهات نظر 

جديدة

لوأعيدت لك الفرصة مرة اخرى مإذا كنت ستفعل ؟	 
لوكنت مكانه مإذا يمكن أن تفعل أو تقترح ؟	 

األسئلة االستراتيجية 
تساعد األسئلة االستراتيجية على دفع األطراف 

إلى التفكير بالبدائل في حال عدم اإلستمرار 
بالوساطة

هــل تعــرف كم يكلف اللجوء إلــى المحكمة وكم من 	 
الوقت يستغرق اتخإذ القرار؟ 

 هل تعرف نتائج التوجه إلى اإلصالح العشائري ؟	 
هل تعرف نتائج بقاء النزاع قائما مع زميلك ؟	 
مــإذا بخصــوص مســتقبل أطفالكمــا/ عالقتكما مع 	 

جيرانكما في حال بقاء النزاع قائمًا ؟

أسئلة اإلفصاح عن المصالح
تقوم أسئلة اإلفصاح عن المصالح بكشف 

المصالح ألطراف النزاع 

 مــن فضلــك قل لي أيضا لمإذا هذا مهم بالنســبة 	 
لك ؟

مإذا يمكن لزميلك فعله حتى تشعر بتحسن؟	 
مإذا يمكن أن نفعل إلبعاد أطفالكما عن هذا النزاع ؟	 
مإذا تريد بالضبط ؟	 

أسئلة توجيه وتوليد الخيارات 
هل تعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد؟	 
 هــل تعتقــد أن اقتراحــك هــذا هو الحــل المثالي ام 	 

هنالك خيارات أخرى يمكن أن تقترحها ؟
ما هي النتائج التي تتوقعها عندما يتم حل هذا لنزاع ؟	 

األسئلة التحققية 
يساعد هذا النوع من األسئلة على فحص مدى 

اإللتزام لدى األطراف لتنفيد الحلول المقترحة 
كما تساعد على فحص شرعية الحلول المقدمة 

من أطراف النزاع 

ما هي الضمانات لديكم لتنفيد هذا الحل ؟	 
كيــف يمكــن أن تضمنوا لبعضكــم إلتزامكم بالحلول 	 

بعد إبرام اإلتفاقية؟ 
ماهي الخطوات العملية التي ستقومون بها لتنفيد 	 

إلتزاماتكم ؟
هــل تعتقــدون أن هــذا المقترح يتناســب مع العرف 	 

والعادة والتقاليد؟ 
هــل تعتقــدون أن اقتراحاتكــم تتالئــم مــع القانــون 	 

الفلسطيني ؟

 األسئلة الختامية
تشير األسئلة الختامية إلى أن القضية تقترب من 

نهايتها

اآلن وبعد أن شارفنا على تطوير الحل، ما هي النقاط 	 
التي ستتضمنها اتفاقيتنا؟

كيف تشعر اآلن ونحن نقترب من الحل النهائي ؟	 
هل يمكن أن تجمال النقاط النهائية التي اتفقنا عليها 	 

قبل وضعها في اإلتفاقية ؟
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رقم النشاط )3( 
إسم النشاط: اكتشف نمطك

الموضوع: أنماط التعامل مع النزاع 
عدد المشاركين: 30-6 

الوقت: 45 دقيقة
األدوات الالزمة: نسخ عن اإلستبيان لجميع المشاركين- أو راق-أقالم

األهداف   
يفهم المتدّرب األنماط الخمسة للتعامل مع النزاعالهدف المعرفي )يعرف/يفهم...(
الهدف المهاراتي الفكري )ُيقارن/
يمّيز/يستنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/

ينقد...(

- يستنتج المتدّرب إيجابيات وسلبّيات كّل من األنماط
- يحّلل أي األنماط يتالءم مع أي من المواقف

الهدف المهاراتي العالئقي )يعّبر، 
يعّبر عن خياراته بشكل واضح ودون حرجيصغي، يتعاطف، يتفّهم(

الهدف القيمي والعملي )يتقّبل/
يتقّبل االختالف في كيفّية التعامل مع النزاع بحسب الشخصّياتيتبّنى/يدافع عن(

النزاع، المنافسة، التعاون، التجّنب، التسوية، المسايرةالمفاهيم والمصطلحات المتضّمنة
نقاط انتباه للمدّرب

الخطوات المّتبعة 

التهيئة
)5 دقائق(

 يحتوي هذا التمرين على استبيأن من 30 سؤال، يقوم المدّرب 
بتوزيع هذا االستبيان على المشاركين، ويقوم بقراءته وتوضيح 

فقراته.

النشاط
)15 دقيقة(

يطلب المدّرب من كّل مشارك أن يقوم بتعبئة االستبيان كّل 
على حدى، فيختار المشارك اإلجابة المالئمة لكّل سؤال، ثم 
يقوم بنقل اجاباته في المرّبع المرفق حيث سيجد مفتاح اإلجابة 

)مقياس توماس وكلمان ألساليب إدارة النزاع(

التقويم 
)15دقيقة(

يسأل المدّرب كّل مشارك احتساب مجموع إجاباته حسب العمود 
وذلك بوضع دائرة على اإلجابة المالئمة في المّربع المرفق.

في نهاية التمرين سيّطلع كّل مشارك على نمطه الخاّص في 
التعامل مع النزاع.

المشاركين  أمام  النقاش  باب  بفتح  ذلك  بعد  المدّرب  يقوم   
سؤال  طرح  يمكن  الخاّص.  نمطهم  حول  أرائهم  عن  للتعبير 
المشاركين مثل ما هو أفضل نمط  بين  أكبر  للتفاعل بشكل 
برأيك ؟ كيف يمكن التغيير من نمطك باتجاه أنماط أخرى ؟ ما 

هو الفرق بين األنماط ؟ 
الختام 

)10 دقائق(
يلّخص المدّرب بإعطاء تعريف لكّل من األنماط وأين وكيف تكمن 

نقاط الضعف والقوة في كّل منهم.
االستبيان والجدول الملحق- تعريفات أنماط التعامل مع النزاعالمستندات
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استبيان اكتشف نمطك أثناء التعامل مع النزاع

تصور/ ي موقف تجد/ين فيه نفسك تختلف مع اآلخرين مثل الجيران، كيف تتعامل/ين مع الموقف ؟

أ. هناك أوقات أدع فيها اآلخرين يأخذون 	 
 المسؤولية لحل المشكلة.

ب. بدال من التفاوض على األمور التي 
نختلف عليها، أحاول أن أؤكد على تلك األشياء 

التي نتفق كالنا عليها

 أ. أحاول التوصل لحل وسط	 
ب. أحاول التعامل مع احتياجاته الخاصة 

واحتياجاتي أيضا

 أ. أنا عادة صارم في الوصول ألهدافي 	 
ب. أحأول تهدئة مشاعر اآلخر للحفاظ على 

عالقتنا

 أ. أحأول الوصول لحل وسط	 
ب. أحيانا أضحي برغباتي الخاصة من أجل 

ارضاء رغبات الطرف اآلخر

أ. أبحث باستمرار عن مساعدة اآلخر في 	 
 التوصل إلى حل

ب. أحأول فعل ما هو ضروري لتجنب التوترات 
غير المجدية.

أ. أحأول تجنب خلق األحداث غير السارة 	 
 لنفسي

ب. أحاول الفوز بموقفي

أ. أحاول تأجيل القضية حتى يتسنى لي 	 
 بعض الوقت للتفكير في األمر

ب. أتخلى عن بعض النقاط مقابل تخلي اآلخر 
عن بعض النقاط أيضا

 أ. أنا عادة صارم في الوصول ألهدافي	 
ب. أحاول قول ما يقلقني ويجول في خاطري 

مباشرة في نفس اللحظة

أ. أشعر أن االختالفات شئ ليس من الواجب 	 
 القلق بشأنه

ب. أبذل بعض الجهد للوصول لمبتغاي

 أ. أنا عادة صارم في الوصول ألهدافي	 
ب. أحاول الوصول لحل وسط

أ. أحاول قول ما يقلقني ويجول في خاطري 	 
 مباشرة في نفس اللحظة

ب. أحأول تهدئة مشاعر اآلخر للحفاظ على 
عالقتنا

أ. في بعض االحيأن أتجنب أخذ بعض 	 
 المواقف كي ال أزيد من حدية المشكلة

ب. أدع اآلخر الحصول على بعض ما يريد 
مقابل الحصول على بعض ما أريد

 أ. أقترح حلول وسط	 
ب. أضغط لتحقيق وجهة نظري

أ. أشرح للطرف اآلخر وجهة نظري وأطلب منه 	 
 شرح وجهة نظره

ب. أحاول شرح منطقي وايجابيات موقفي 
للطرف اآلخر



دليل الوســـاطة الُمجتمعية | إجراءات مقترحة لوســـاطة ناجحة  18

أ. أحاول تهدئة مشاعر اآلخر للحفاظ على 	 
 عالقتنا

ب. أحاول فعل ما هو ضروري لتجنب التوترات 
غير المجدية

 أ. أحاول تجنب ايذاء مشاعر اآلخر	 
ب. أحاول اقناع الطرف اآلخر بايجابيات 

موقفي

 أ. أنا عادة صارم في الوصول إلى أهدافي	 
ب. أحاول فعل ما هو ضروري لتجنب التوترات 

غير المجدية

أ. أحيانا أترك الطرف اآلخر يحافظ على وجهة 	 
 نظره إن كان هذا يجعله سعيدا

ب. أدع اآلخر الحصول على بعض ما يريد 
مقابل الحصول على بعض ما أريد

أ. أحأول قول ما يقلقني ويجول في خاطري 	 
 مباشرة في نفس اللحظة

ب. أحأول تأجيل القضية حتى يتسنى لي 
بعض الوقت للتفكير في األمر

أ. أحاول أن أعالج على الفور أوجه االختالف 	 
 فيما بيننا

ب. أحاول العثور على تركيبة عادلة للمكاسب 
والخسائر لكل منا

أ. في حالة التفاوض، أحاول أن أراعي رغبات 	 
 الطرف اآلخر

ب. الحقيقة أني أميل دائما نحومناقشة 
مباشرة للمشكلة

أ. أحاول العثور على موقف وسط بيني وبين 	 
 الطرف اآلخر

ب. أؤكد على رغباتي

أ. أنا في كثير من األحيان مهتم بتلبية رغبات 	 
 كل منا

ب. هناك أوقات أدع فيها اآلخر لتحمل 
مسؤولية حل مشكلة

أ. إذا كان موقف الطرف اآلخر يبدومهم جدًا 	 
 له، أحاول تلبية رغباته

ب. أحاول إقناع الطرف اآلخر بالقبول بتسوية 
حل وسط

 أ. أحاول أن أبين له منطق وفوائد موقفي	 
ب. في حالة التفاوض، أحاول أن أراعي رغبات 

الطرف اآلخر

 أ. أقترح أرضية مشتركة	 
ب. أنا في كثير من األحيان مهتم بتلبية رغبات 

كل منا

أ. في بعض االحيان أتجنب أخذ بعض 	 
 المواقف كي ال أزيد من حدية المشكلة

ب. أحيانا أترك الطرف اآلخر يحافظ على وجهة 
نظره إن كان هذا يجعله سعيدا

 أ. أنا عادة صارم بالوصول ألهدافي	 
ب. أسعى عادة لمساعدة اآلخر في التوصل 

إلى حل

 أ. أقترح أرضية مشتركة	 
ب. أشعر أن االختالفات شئ ليس من 

الواجب القلق بشأنه

 أ. أحاول أال أؤذي مشاعر الطرف اآلخر	 
ب. أشارك دائما المشكلة مع الطرف اآلخر 

حتى نتمكن من حلها سويا
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الدوائر في كل  التي أجبت/ي عليها في االستمارة أعاله ثم اجمع/ي عدد  ضع/ي دائرة حول األحرف 
عمود، العمود الذي يحتوي على اكبر عدد من الدوائر سيكون نمطك/ي

المجاملة التجنب التسوية التعاون المنافسة #

بأ1
أب2
بأ3
بأ4
با5
أب6
أب7
بأ8
اب9
بأ10
بأ11
أب12
اب13
أب14
أب15
اب16
بأ17
أب18
بأ19
با20
أب21
أب22
بأ23
أب24
بأ25
أب26
بأ27
بأ28
بأ29
أب30
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مادة تعليمية: أنماط اإلستجابة للنزاعات  	
لقــد طــور كاًل مــن كنث توماس ورالف كلمان خمســة أنماط للتعامل مــع النزاع، حيث أن فهم هذه األنماط 
يســاهم بشــكل كبير في فهم آليات إدارة النزاع، حســب الحالة النزاعية فهنالك خمســة أنماط للتعامل مع 
النزاع مرتبة بين محورين يشيران إلى مستوى اإلهتمام باألهداف والعالقات لكال الطرفين، هذه األنماط 

هي: التنافس،، التجنب، المجاملة، التعاون، التسوية.

كل فــرد أو مجموعــة أودولــة تنحى منحى مختلف في آليات التعامل مع النزاع تبعا للنمط الســائد، وتدخل 
الكثير من العوامل والقواعد في تحديد هذه األنماط مثل حجم مصادر كل طرف، نوع العالقة مع الطرف 

اآلخر ،حجم ونوع النزاع القائم، تاريخ القضية النزاعية وغيرها 

ومن المهم جدًا هنا توضيح هذه األنماط الخمسة كما جاء في أدبيات حل النزاع وبناء السالم:-
أواًل: التعاون: وهو محاولة إيجاد حل فيه فائدة متبادلة لكال الطرفين من خالل حل المشاكل، الميزة 	 

المهمــة للتعــاون هــي التشــارك بالمعلومــات لكي يســتطيع كال الطرفين تحديد أرضيــة عامة وحلول 
محتملة ترضي األطراف ويندرج تحت التعاون كال من التفاوض والوساطة والتحكيم والحوار.

ثانيــًا: التجنــب: وهو محاولة تبســيط أو تجنب حلول النــزاع جميعها فمثاًل في النزاع داخل بيئة العمل 	 
ســيحاول أصحــاب هــدا النمط من ترتيب منطقة عملهــم أو واجباتهم لتقليص التفاعل مع عمال آخرين 

معينين.

ثالثًا: التنافس: وهو محاولة الفوز على حساب الطرف اآلخر على قاعدة اربح قدر ما تستطيع. 	 

رابعًا:المجاملــة: ويتضمــن هــدا النمــط االهتمام والتنازل بشــكل كامــل أو محدود لرغبــات ومصالح 	 
الطرف اآلخر.

خامســًا: التســوية: وهي محاولة الوصول ألرضية مع الطرف اآلخر وتتمثل في الحلول الوســطية، 	 
بحيث يتنازل كل طرف عن مستوى معين من مصالحهم. 

مــع  التعامــل  علــم  مفكــروا  وضــع 
النــزاع نموذجًا مبســطًا يوضــح نتائج 
الربح والخســارة لــكل نمط من أنماط 
التعامــل مع النــزاع، وفــق متغيرين، 
المتغير األول وهو مســتوى اهتمام 
أطراف النزاع بالذات، والمتغير الثاني 
هو مســتوى اهتمــام أطــراف النزاع 
باآلخرين، وبتحليل الشكل يرى علماء 
بنــاء الســالم أن أكثــر األنمــاط التي 
تحقق مبدأ الربح المشترك تلك التي 
تحتــوي علــى مســتوى مرتفــع مــن 
اإلهتمام بالدات وباآلخر والتي يمكن 

أن تتحقق في الوساطة والحوار وبعض النمادج التفاوضية التعاونية.

رسم توضيحي ألنماط اإلستجابة للنزاع 

9

8
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6

5

4
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2

1

1
0

0

التنافس
رابح/ خاسر

التعاون
رابح/ رابح

التسوية
رابح/ رابح

خاسر/ خاسر

مستوى االهتمام بالذات

التجنب
خاسر/ خاسر
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رابح/ خاسر
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رقم النشاط )4( 

إسم النشاط: اختبر معلوماتك

الموضوع: أنماط اإلستجابة للنزاع 

عدد المشاركين: 30-8 

الوقت: 45 دقيقة

األدوات الالزمة: تصوير المستندات- أو راق-أقالم

األهداف 

الهدف المهاراتي الفكري
 )ُيقارن/يمّيز/يستنتج/يقّيم/يحّلل/

يفّكك/ ينقد(
يميز المتدرب أنماط اإلستجابة أثناء النزاع 

الهدف القيمي والعملي 
يتبّنى المتدرب األنماط التعاونية )يتقّبل/يتبّنى(

تعاون/تسوية/ تجنب/ مجاملة/ تنافسالمفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

الخطوات المّتبعة 

يّحدد المدّرب شروط المشاركة ومكان تنفيذ العرض وغير ذلكالتهيئة )10 دقائق(

النشاط
)25 دقيقة(

التمرين  بتوزيع  المدرب  يقوم  الــمــدّرب  يقوم  فــردي  اختبار   
المرفق، يطلب المدّرب من كّل مشارك اإلجابة على األسئلة 

بشكل فردي.

التقويم 
)10 دقائق(

يوّزع المدّرب مفاتيح اإلجابة ويقارن كل مشارك اجاباته، يقود 
المدرب نقاشًا لتفسير إجابة كل سؤال.

تمرين اختبر معلوماتكالمستندات
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استكشف قدراتك  	
أنت وأخوك تقيميان في نفس الغرفة، هنالك ســريران واحد بالقرب من النافدة واالخر بعيد عن النافدة، 
لقد اختلفتما حول من سيحصل على  السرير القريب من النافذة، اقترحت على أخيك لعبة شد الحبل ومن 

يفوز يحظى على السرير، برأيك أي من هذه األنماط تمثلها اللعبة:

منافسة مجاملة تجنب تسوية تعاون 
تــرك لكمــا الوالــد قطعتا أرض مســاحة القطعــة األولى  2000 متر وتقع أســفل الــوادي، والقطعه الثانية 
مساحتها 1600 متر وتقع على الشارع الرئيسي أخد أخوك األكبر الدي كان ينفق على العائلة القطعة التي 
تقع على الشارع الرئيسي، وترك لك القطعة التي تقع في أسفل الواد، ووافقت على المقترح، باعتقادك 

أن نمطك في هذه الحالة هو :

منافسة مجاملة تجنب تسوية تعاون 

أنت ال تأبه على اإلطالق بحل مشكة موقف سيارتك ما بينك وبين جيرانك 

منافسة مجاملة تجنب تسوية تعاون 

أنت وزميلك تمتلكان شــركة بيع مواد تنظيفية، اختلفتما بســبب طريقة إدارة الشــركة التي ســببت خسارة 
فادحة للشركة، قررتما أن تبيعا الشركة، مقابل شراء قطعة أرض مشتركة لإلستثمار 

منافسة مجاملة تجنب تسوية تعاون 

دارت مشكلة كبيرة بين عائلتك وعائلة أخرى على أرض مشتركة بينكما، ال يوجد لديك أولدى العائلة األخرى 
أي مستندات تثبت حصة الملكية، تدخل المصلح العشائري أبوأحمد وقرر تقسيم األرض بيننكما بالتساوي، 

يعتبر نمط المصلح:

منافسة مجاملة تجنب تسوية تعاون 

تعرض ابنك لحادث سير، حيث أصيب اصابات متوسطة بسبب تهو ر السائق وعدم إلتزامه بقوانين السير، 
إكتشــفت الحقا أن الســائق هو إبن مديرك المباشــر في العمل، لم تبلغ الشــرطة باألمر واخفيت الحقيقة 
خوفًا من مديرك، تحمل مديرك المباشر مصاريف عالج إبنك في المستشفى مقابل سكوتك، هل تعتقد 

أن نمطك في هذه الحالة هو :

منافسة مجاملة تجنب تسوية تعاون 

اختلف أبناؤك الصغار على الحصة األكبر من الكعكة، فقمت بتقسيم الكعكة بالتساوي، ماهو نمطك في 
هذه الحالة:

منافسة مجاملة تجنب تسوية تعاون 
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دخلت على محل بيع مالبس لتشتري بنطال وقميص، طلب منك صاحب المحل 20 دينار وكانت لديك 
مجموعة اخيتارات، حاول أن تفكر بكل خيار من الخيارات التالية واستكشف نمط كل إختيار حسب الجدول 

التالي:

الخيارالرقم
تعاون

 ربح/ ربح

تنافس

ربح/ خسارة

تسوية

ربح/ ربح

خسارة/ 
خسارة

تجنب

خسارة/ 
خسارة

مجاملة

خسارة/ ربح

بسبب 1 نـــقـــاش  دون  ــقــــت   وافــ
صداقتك مع  صاحب المحل 

بعد 2 دينار   17 سعر  على  حصلت 
التفاوض  

3
خرجت بدون أي نقاش من المحل 
بامكانك  انـــك  تــعــرف  انـــك  ــم  رغـ

الحصول على سعر ممتاز 

4
دنانير   7 بسعر  المالبس   اخــدت 
بسبب وجود معلومات هامة لديك 

عن صاحب المحل  

5
 14 بسعر  المالبس  على  حصلت 
ويكسبك  اليه  تعود  أن  على  دينار 

زبون 

)مفاتيح اإلجابة( 	

اإلجابةرقم السؤال 
تعاون

 ربح/ ربح

تنافس

ربح/ خسارة

تسوية5منافسة 1

مجاملة 6مجاملة 2

تسوية 7تجنب 3

8تعاون4

مجاملة. 1
تسوية. 2
تجنب. 3
تنافس. 4
تعاون. 5
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مفهوم وادوات تحليل النزاع

أهمية فهم وتحليل النزاع للوسيط
لتمكيــن  أهميــة  هنالــك  فــإن  النزاعــات،  لمعالجــة  التدخــل  وســائل  مــع  فعــال  بشــكل  للتعامــل 
المؤهليــن للوســاطة فــي فهــم النــزاع إضافــة إلــى تمكينهــم مــن مهــارات تحليــل النــزاع، فــال يمكــن 
النزاعــات،  لمعالجــة  مصممــة  باألســاس  الوســاطة  كــون  النــزاع،  علــم  عــن  الوســاطة  عمليــة   فصــل 
يســاعد علــم فهــم وتحليــل النــزاع الوســيط علــى وضــع خطــط تدخــل مالئمــة لنــوع النــزاع المطــروح، 
التحليــل  إن  حيــث  وعميــق،  دقيــق  بشــكل  النــزاع  لفهــم  للوســيط  فرصــة  التحليــل  أدوات  وتشــكل 
وجوهــر  واحتياجاتهــم  ومصالحهــم  النــزاع  أطــراف  روايــات  استكشــاف  نحــو  الوســيط  يقــود  الســليم 
ناجحــة  وســاطة  عمليــة  إلجــراء  للوســيط  الرئيســية  البوابــة  النــزاع  تحليــل  علــم  ويعــد   اختالفاتهــم، 
هذه األهمية في فهم وتحليل علم النزاع ناتج عن كون النزاع وليد التغيير، والمجتمع في تغيير مســتمر، 
وهنالك استحالة في تصور مجتمع يخلومن صور النزاع، لذلك فمن الضروري فهم كافة مكونات وعناصر 
علم النزاع، التعامل مع نتائج النزاع على كافة المستويات، حيث يساهم هذا الفهم في توجيه نتائج النزاع 
ووضع تدخالت مالئمة تســاعد في الحد من اآلثار الســلبية للنزاعات وتســاعد في نمواتجاهات ووســائل 
إيجابية تنقل الموقف النزاعي من الموقف التدميري إلى الموقف البنائي.نســتعرض في هذا القســم 
من الدليل مفهوم النزاع ودالالته، وأنواع النزاعات، وأنماط التعامل مع النزاع ألطراف النزاع، وبعض أدوات 

التحليل المساندة للوسيط 
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مفهوم النزاع 	

رقم النشاط )5( 
إسم النشاط: مروحة النزاع

الموضوع: النظرة إلى النزاع وأبعاده
عدد المشاركين: 30-20

الوقت: 50 دقيقة
األدوات الالزمة: أقالم-لوح قالب

األهداف   

الهدف المعرفي )يعرف/يفهم...(
 يفهم المتدّرب النزاع ببعديه االيجابي والسلبي	 
 يعرف المتدّرب أهّم المدلوات لكلمة النزاع من واقع بيئتة 	 

الهدف المهاراتي الفكري
 )ُيقارن/يمّيز/يستنتج/يقّيم/يحّلل/

يفّكك/ينقد...(
يغّير المتدّرب الصورة النمطّية السلبية عن النزاع

النزاع/ النزاع / الخالف ...المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

نقاط انتباه للمدّرب

حاول إظهار دور البيئة والثقافة والتربية والسياق في تحديد مفهوم 	 
النزاع 

معظــم المشــاركين الذين يأتــون من مناطق فيها نزاعات، ســيرّكزون 	 
على إظهار المعاني السلبّية 

حاول أن تبني أول نظرّية لدى المشاركين والتي ترّكز على أن المشكلة 	 
ليست في النزاع، بل أن المشكلة في آلّيات التعامل مع النزاع 

ابــِن مــع المشــاركين النظرّية الثأنية التــي ترّكز على أن النزاع بشــكله 	 
ا  الســلبي واإليجابــي هونابــع من فهمنا للنزاع فإذا كان الفهم ســلبيًّ
فســيقودنا إلى إســتخدام أدوات ســلبية كالقوة والعنف، أّما إذا كأن 
أ فسيقودنا على األغلب الستخدام وسائل تدّخل إيجابّية. فهمنا  إيجابيًّ

الخطوات المّتبعة 
التهيئة 

)دقيقتان(
يرسم المدّرب مروحة على لوح قالب، ويضع كلمة نزاع في وسط 

المروحة

النشاط
)15 دقيقة(

مــن خــالل عصــف ذهنــي يأخــذ المــدّرب مدلــوالت كلمــة النــزاع عن 	 
طريق ســؤال مباشــر للمشــاركين حول مــا هو مفهــوم النزاع»بكلمة 

واحدة«ويكتب هذه الكلمات على أذرع المروحة. 
يطلــب المــدّرب مــن المشــاركين أن يقومــوا بتفنيــد إجاباتهم ضمن 	 

المعاني اإليجابية والمعاني السلبّية)سيالحظ المشاركون أن معظم 
المدلوالت سلبّية.

يقــود المــدّرب نقاًشــا مفتوًحــا مــع المتدّربيــن حول ســبب اختيارهم 	 
للمدلوالت  السلبّية .

التقويم 
 يطرح المدرب السؤال: هل هناك نتائج إيجابّية؟ وكيف نصل إليها؟)15دقيقة(

الختام 
)10 دقائق(

فعلينا  العقل،  هــو  الــنــزاع  إيجابية  أو  سلبية  د  ــَحــدِّ ُي مــن  كــان  إذا 
استهداف العقل بالتوعية حول أحقّية االختالف في اآلراء وأحقية 
والمطاليبي  السياسي  واالختالف  واالجتماعي  الثقافي  التنوع 
وغيره، واإلدراك بأنه هناك طرق سلمّية للنظر إلى الخالف والنزاع 

ولمواجهته.



دليل الوســـاطة الُمجتمعية | إجراءات مقترحة لوســـاطة ناجحة  26

مادة تعليمية  	
إن مصطلح صراع هو مرادف لكلمة »Conflit« الفرنسية َو»Conflict« األنكليزية، وهما ِمن أصل الكلمة 
الالتينيــة»Conflictus« التــي تعنــي: صــراع  )Conlict(، نــزاع )Dispute(، ِصــدام )Collision(، تضــارب 
)Discord(، قتــال )Fight(، مشــكلة )Problem(، وتســتخدم فــي األدبيــات اإلجتماعية والنفســية بمعان 
ومضامين عديدة )تضارب المصالح، اختالف قيم اجتماعية، خالف عائلي، نزاع حدودي، نزاع بين العاملين 

في مكان العمل، وما شابه ذلك.

 النزاع االجتماعي  	
يعرف النزاع االجتماعي  بأنه تلك العالقة من التفاعل االجتماعي بين طرفين أو أكتر الذين تتميز صراعاتهم 
على أساس الحاجات المتعارضة أو األهداف المتناقضة، أو القناعات والمواقف واألحكام واآلراء المختلفة. 

 مادة تعليمية  	
 تتعــدد الــرؤى والمقاربــات فــي فهــم وتفســير النــزاع، ويتــم تبســيطها عبر القول بــأن النزاع ينشــأ عندما 
يحدث»تصادم»بيــن مصلحتيــن، أو وجهتــي نظــر، أو قيمتيــن، أو هدفيــن أو أكثــر، كما أن النــزاع يمكن أن 
يحصــل بســبب»االعتقاد بوجــود خــالف»، وهو مــا نجده في الكثير مــن تعريفات النزاع، ونجــده أيضا في 
مقولة اليونســكوعند اإلعالن عن العقد الدولي لثقافة الســالم:»لما كان النزاع يوجد في عقول البشــر، 

ففي عقول البشر يجب أن تبنى صروح السالم«.

 إن التعامــل البنــاء مــع النــزاع )كعلــم ومهارة( يقود في الغالب إلى اتخإذ القــرارات الجيدة والمفيدة، وإلى 
الوصــول إلــى الحلــول المرضية التي تحقــق المنفعة ألطراف النزاع. وبهدا فإن النــزاع ليس باألمر الخطير 
والســيئ ومــن المهــم أن يتــم النظــر إليه، ليس فقــط كتهديد، وأنمــا كفرصة حيث يمكن االســتفادة من 

المواقف النزاعية في تعزيز العالقات بين أطراف النزاع. 

مــن المهــم أيضــا عدم تفســير النــزاع بأنه »خطأ«يرتكبه طرف مــن أطراف النزاع وأن الحــل في هذه الحالة 
يتمثل بتوجيه»اللوم»له وتحميله»المســؤولية»عن وقوع النزاع»وبالتالي مطالبته تحمل مســؤولية الحل 

وحده كون النزاع هو مسؤولية مشتركة لطرفي النزاع 
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رقم النشاط)6( 

إسم النشاط: تعريفي للنزاع

الموضوع: النزاع اإلجتماعي 

عدد المشاركين 25-20

الوقت 30 دقيقة

األدوات الالزمة:أو راق صغيرة- لوح قاّلب

األهداف   

يفهم المتدّرب معنى ا النزاع االجتماعي الهدف المعرفي )يعرف/يفهم...(

الهدف المهاراتي الفكري )ُيقارن/يمّيز/
يحّلل عناصر ومفهوم النزاع االجتماعي في السياق الفلسطيني يستنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ ينقد(

النزاع االجتماعي المفاهيم

الخطوات المّتبعة 

التهيئة
يوزع المدرب مادة تعريفية/ تعريفات النزاع )دقيقتأن(

النشاط
)20 دقيقة(

مجموعة  كل  في  أشخاص   6 من  مكونة  مجموعات  شكل  على 
مجموعة  كل  من  أطلب  ثم  المعلوماتية،  المادة  المدرب  يــوزع 
تعبر  والتي  الواردة  التعريفات  اثنين من  أو  واحدًا  تعريفا  تختار  أن 
الفلسطيني  السياق  مع  وتتقارب  االجتماعي  النزاع  مفهوم   عن 
بصياغة  تقوم  أن  مجموعة  كل  من  يطلب  االختيار  عملية  بعد 
يتم  أن  على  االجتماعي/  الــنــزاع  لمفهوم  شامل  واحــد  تعريف 
الفلسطيني  السياق  مع  التعريف  يتالءم  أن  االعتبار  بعين   األخذ 
يطلب المدرب من كل مجموعة أن تقوم بعرض نتائج عملها أمام 
اآلخرين، ومن ثم يتم مناقشة التعريفات بشكل جماعي والتعليق 

عليها وتقييمها.
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مادة تعليمية/ تعريفات النزاع  أو رد العلماء مجموعة كبيرة من التعريفات الخاصة  	
بالنزاعات، على المستوى السياسي 

عناصر التعريف اهم المقوالت

الكفاح من أجل قيم واّدعاءات بشأن منزلة، وسلطة، 
الخصوم في  غايات  تتلخص  حيث  وموارد شحيحة 

القضاء أو إيذاء منافسيهم
الكفاح ، السلطة ،موارد ، القضاء ،ايذاء الخصم 

النزاع عندما تحدث نشاطات غير متوافقة،  يحدث  
أحد األطراف يتدخل أو يقاطع أو بطريقة أخرى يجعل 

نشاطات الطرف اآلخر اقل فاعلية

نشاطات غير متوافقة.	 
نشاطات أقل فاعلية، التدخل ، المقاطعة	 

اإلهتمامات  في  اللقاء  وعدم  اختالف  إدراك  أنه 
والمصالح أو االعتقاد أن الطموحات الحالية ال يمكن 

تحقيقها في آن واحد
المصالح واإلهتمامات وإدراك االختالفات  

بعضهم  على  يعتمدون  أنــاس  بين  صريح  تفاعل 
مختلفة،  اهتماماتهم  بأن  يدركون  والذين  البعض 

متناقضة ، أو يعتريها التوتر.
التفاعل ، التواصل واالعتمادية ، اهتمامات مختلفة .

النزاع هو أمر غير حتمي في الحياة اإلنسانية  ولكنه  
جزء طبيعي ناتج عن طريقة تنظيم المجتمع داخل 
الدولة ، وأن النزاع ناتج عن محددات السلطة والقوة .

عدم حتمية النزاع	 
طريقة تنظيم المجتمع	 
السلطة والقوة	 

ينشأ النزاع بفعل اإلحباط الناجم عن طلبات محددة، 
توجه ضد ما يفترض أنه مصدر اإلحباط

النزاع وضع يحاول فيه طرفان على األقل الحصول 
على نفس الموارد المادية أو غير المادية، وتكون 
هذه الموارد غير كافية إلرضاء هذه األطراف بشكل 

متزامن .

اإلحباط	 
تنافس / موارد مادية وغير مادية  غير كافية	 

نقص  عن  ناتج  الــنــزاع  أطــراف  بين  اختالف  الــنــزاع 
اإلحتياجات اإلنسانيةاإلحتياجات اإلنسانية .

الحرمان  النزاع عبارة عن موقف صدامي  ناتج عن 
الحرمان النسبيالنسبي

النزاع هو موقف يكون لطرفين أو أكثر فيه أهدافًا 
مصالح/ قيم/ أهداف غير متوافقة.أو قيمًا أو مصالحًا غير متوافقة .
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رقم النشاط )7( 
إسم النشاط: سلبي/ إيجابي 

الموضوع: النزاع 

عدد المشاركين: 25-20 

الوقت 30: دقيقة

األدوات الالزمة:أو راق صغيرة- لوح قاّلب

األهداف   

يفهم المتدّرب دالالت النزاع بأبعاده البناءة واإليجابية.الهدف المعرفي )يعرف/يفهم...(

الهدف المهاراتي الفكري )ُيقارن/يمّيز/
يقارن المتدرب بين النزاع اإليجابي والسلبي.يستنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ ينقد(

النزاع اإلجتماعي.المفاهيم والمصطلحات المتضّمنة

الخطوات المّتبعة 

التهيئة
يوزع المدرب مادة تعريفية/ تعريفات النزاع)5 دقائق(

النشاط
)25 دقيقة(

يقوم المدرب بعد ذلك بتقســيم المشاركين إلى مجموعتين كبيرتين 	 
يطلــب المــدرب مــن كل مجموعــة أن تختــار ميســر للجســلة، افصــل 

المجموعتان عن بعضهما. 
المجموعة األولى تختار النزاع االيجابي، والمجموعة الثانية تختار النزاع 	 

السلبي، كل مجموعة لديها فقط 15 دقيقه للنقاش يقوم كل ميسر 
بتســجيل مالحظــات المجموعة علــى ورق فلب شــارت ويقوم بطرح 

األسئلة اآلتية:
المجموعــة األولــى: كيــف يمكــن أن يكون النــزاع ايجابيــا/ هل هنالك 	 

أمثلة شخصية أو جماعية/ هل يمكن أن يمثل النزاع فرصة/ كيف/ هل 
هنالــك نصوص دينية/ ثقافيــه/ إجتماعية/ أمثال يمكن أن تؤكد على 

أن النزاع قد يكون ايجابيا 
المجموعــة الثانيــة متــى يمكــن أن يتحــول النزاع إلى ســلبي/ ما هو 	 

رأيكم في النزاعات المجتمعية في المجتمع الفلسطيني/ هل هنالك 
نصوص دينية أو إجتماعية تساهم في تأصيل النزاع السلبي.

بعــد اإلنتهــاء يطلــب المــدرب مــن الميســرين أن يلخصــوا عمــل كل 	 
مجموعــة، ثم يقــوم المدرب بتوجيه النقاش لتأصيل األبعاد اإليجابية 

للنزاع. 
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النزاع اإليجابي والنزاع السلبي  	
علــى الرغــم مــن أن العديــد منــا يميلون إلى اعتبار النزاع على أنه حدث ســلبي، إال أننــا ال يمكن أن نغفل 
وجــود جوانــب إيجابيــة بحكم أن النزاع ينشــأ نتيجة للتفاعالت بين األفــراد أو الجماعات. من الجدير بالذكر أن 

هنالك نتائج إيجابية وسلبية للنزاع ومن أهم صور هذه النتائج ما يلي:- 

أهمية أدوات تحليل النزاع في عملية الوساطة 
للتعامل مع النزاع على نحو فعال، يحتاج الوســيط أواًل إلجراء تحليل عميق للموقف النزاعي إذ أن التحليل 
هو أهم خطوة في فهم الموقف النزاعي ويفضل في حال توفر المعلومات أن تتم عملية التحليل قبل 
عمليــة الوســاطة أو خاللهــا، وتهــدف عملية التحليل إلى فهــم أعمق لطبيعة النــزاع،إذ أن تحليل النزاع هو 
النشاط الذي البد أن يتم عبر كافة مراحل عملية الوساطة، وال تشمل عملية التحليل فقط جمع المعلومات 

واألدلة عن النزاع، ولكن أيضا تفسير وتقييم المعلومات التي تم جمعها.

هنالك العديد من أدوات التحليل، وفي هذا الدليل تم اختيار بعض األدوات األكثر شيوعا والتي يمكن أن 
تساعد الوسيط في انجاز جلسة الوساطة بطريقة مبتكرة وعلمية.

 نتائج ايجابية 
فرصــة لتطوير العاقات الشــخصية بين 	 

البشر    

فرصة إلعادة اكتشاف الذات 	 

فرصة لمعرفة نقاط القوة والضعف في 	 

الشخصية 

فرصة لتكوين التحالفات 	 

فرصة إلعادة فهم الناس المحيطين 	 

فرصة لنموالمؤسسة وتطورها 	 

فرصة لتحقيق أهدافك ومصالحك 	 

فرصــة للصلــح بيــن األطــراف المتنازعة 	 

وإعادة اللحمة بداخل المجموعة 

فرصــة إلعادة تطوير سياســات وقوانين 	 

مجتمعية مائمة للمجتمع 

فرصة للتنافس وزيادة األرباح	 

 نتائج سلبية  

يترك آثارًا نفسية حادة على أطراف النزاع 	 

يستهلك الوقت والجهد 	 

يــؤدي إلــى بــرو ز حــاالت االنتقــام داخل 	 

المجتمع في حال تأخر عاج النزاع 

يســاهم في زيادة عدد أطراف النزاع عبر 	 

مــا يســمى بالتكتــات اإلجتماعيــة كمــا 

يحدث في النزاعات العائلية في مجتمعنا 

الفلسطيني  

يســاهم في إحداث ضرر في الممتلكات 	 

واألرواح فــي حالــة تصاعده إلــى مرحلة 

خطيرة 

يســاهم فــي تهديــد منظومــة الســلم 	 

األهلي في المجتمع الفلسطيني 
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مإذا نقصد بعملية التحليل ؟ 	
يقصد بعملية تحليل النزاعات على أنها عملية تطبيقية لفهم حقيقة النزاع وفحصه عبر وجهات نظر متباينة 

وعليه يشكل هذا الفهم حجر األساس الذي ينطلق من خالله الوسيط في تفسير أسباب االختالف. 

أهمية التحليل  	
تســاعد هــذه األدوات علــى فهم خلفية الموقــف النزاعي، وتحديد كافة األطراف والمجموعات الرئيســية 
والفرعيــة فــي النــزاع، إضافة إلى فهم وجهات النظر العميقة وتحديــد التوجهات العميقة والعوامل التي 

تحرك النزاعات كما أن تحليل النزاعات يساعدنا على:

فهم خلفية الموقف النزاعي وتاريخه، مع االطالع على األحداث الجارية.	 

تحديد كافة األطراف ذات العالقة، فيجب أال يقتصر األمر على الالعبين األساسيين أو المعروفين فقط.	 

فهم وجهات نظر المجوعات كافة والتعّرف بشكل أكبر على شكل عالقاتهم وروابطهم ببعضهم البعض.	 

تحديد التوجهات والعوامل التي ُتحّرك النزاعات.	 

التعّلم من اإلخفاقات ومواقف النجاح أيضا.	 

بناء عمليات تدخل مالئمة لنوع النزاع.	 

أداة تحليل النزاع رقم )1(  	

نمودج تقدير درجة النزاع

يستخدم هذا النموذج عندمــا تكــون قضيــة الــنزاع شائكة، من أجل تقييم مســتوى الــنزاع، حيث تتم 
عملية التقييم من خالل فحص المؤشرات التالية: 

عدد أطراف النزاع المباشرين وغير المباشرين  	 

عدد القضايا الرئيسية والفرعية لموضوع النزاع	 

تاريخ نشأة النزاع	 

حجم المصالح ألطراف النزاع	 

درجة الوضوح في قضايا النزاع.	 

 العالقات بيين األطراف المتنازعة.	 

مدى تأصل جذور النزاعات.	 

تأثيرات األقارب في زيادة حدة النزاع.	 
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جدول تحليل النزاعات )لقياس درجة تعقد النزاع(

القيمة العناصرالرقم
درجات التحليلالنسبية

عدد أطراف النزاع بأنواعهم المختلفة1

1
2
3
4

2
5-2

10-6
ال يمكن حصره 

عدد القضايا الرئيسية 2
والفرعية لموضوع النزاع

1
2
3
4

1
2

4-3
أكثر من 4 

حجم المصالح ألطراف النزاع,3
تاريخ نشأة النزاع

1
2
3
4

جديد : نشأ خالل الشهو ر الثالثة الماضية	 
معاصر : من 4 شهو ر إلى سنتين. 	 
قديم : من سنتين إلى خمس سنوات.	 
مزمن : منذ خمس سنوات فأكثر	 

حجم المصالح الطراف النزاع4

1
2
3
4

قليلة لمعظم األطراف / هامة ألقلية	 
هامة لمعظم األطراف/ غير هامة ألقلية	 
هامة لكل األطراف	 

درجة الوضوح في قضايا النزاع5

1
2
3
4

القضايا يمكن تميزها بوضوحا	 
القضايا يشوبها بعض الغموض ولكن يمكن تصنيفها بشكل عام	 
يوجد تداخل وعدم وضوح بين القضايا.	 
القضايا متشــابكة ومعقدة ويصعب فصلها بأي صورة كما أنها 	 

متغيرة باستمرار .

العالقات بيين األطراف المتنازعة6

1
2
3
4

كانت جيدة وهناك رغبة في تحسينها ويتوقع أن تكون جيدة أيضا 	 
في المستقبل .

كانت معقولة في الماضي – إيجابية في المستقبل.	 
ضعيفة في الماضي – والتوقعات المستقبلية سلبية .	 
سيئة في الماضي ومن المتوقع استمرار ترديها .	 

مدى تأصل جذور النزاعات7

1
2
3
4

ليست عميقة الجذور	 
لها جذور بسيطة	 
جذورها عميقة نسبيا	 
جذورها متأصلة وقوية	 

تأثيرات األقارب في زيادة حدة النزاع8

1
2
3
4

األقارب بعيدون تماما عن النزاع	 
بعض األقارب لهم دور محدود في النزاع	 
األقارب لهم دور في النزاع	 
األقارب لهم دور عالي في اشتعال النزاع	 

بعد تحديد القيمة النسبية لكل عنصر ... اجمع إجمالي الدرجات كي تتعرف عى درجة تعقد النزاع الجاري دراسته 

القيمة اإلجمالية

8-12  ال يتطلب مجهو دًاكبيرا للتعامل معه.	 
21-13 يحتاج إلى مجهو د واستعداد للتعامل معه	 
22-27  عنيف ومعقد ويتطلب استعدادًا خاصًا إلدارته	 
32-28 معقد للغاية ويحتاج مهارات خاصة للتعامل معه	 
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رقم النشاط )8(
إسم النشاط: الفيلم المجّزأ

الموضوع: تحليل النزاع 

عدد المشاركين: مختلف

الوقت: 60 دقيقة

األدوات الالزمة: جهاز إسقاط- شاشة - تجهيزات صوت-البتوب

األهداف   

يعرف المتدّرب مراحل تفاقم النزاعالهدف المعرفي )يعرف/يفهم...(

الهدف المهاراتي الفكري )ُيقارن/يمّيز/
يحّلل المتدّرب أسباب تفاقم النزاعيستنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ ينقد(

الهدف المهاراتي العالئقي )يعّبر، 
يتّفهم التعامل البشري مع النزاعيصغي، يتعاطف، يتفّهم( 

الخطوات المّتبعة 

عرض الفيلم الكرتوني الذي يجّسد ويوّضح مراحل تطّور النزاعالتهيئة )8 دقائق(

 النشاط
)40 دقيقة(

يقوم المدّرب بعرض الفيلم بطريقة مجّزأة إلى فقرات، وفي كل 
فقرة يوقف المدّرب الفيلم ومن ثم يبدأ بطرح بعض األسئلة مثل 
)ما رأيك بما شاهدته حتى اآلن، في أّي مرحلة يتالئم المقطع مع 
النموذج السابق، كيف يمكن تالشي تصعيد حّدة النزاع، مإذا تتوّقع 
أن تكون نتائج المقطع القادم؟( يستّمر المدّرب في هذه الفعالّية 

حتى إنتهاء الفيلم -أنظر مفاتيح تجزءة الفيلم
التقويم 
)8 دقائق(

والـــدروس  العبر  الستخالص  عــام  نفاش  بفتح  الــمــدّرب  يقوم 
المستفادة من الفيلم وربطه بنموذج مراحل تطّور النزاع.

الختام 
)5 دقائق(

لمإذا تّم إستخدام أعواد الثقاب لتجسيد حقيقه النزاع ؟	 
رأس عود الثقاب هو العامل األساســي في االشــتعال، وأفكار أطراف النزاع 	 

هي ركيزة النزاعات، فالنزاعات موجودع في عقول البشــر ويمكنها أن تتحّول 
إلى نتائج سلبّية أو إيجابّية

أنظر كيف بدأ النزاع، األفكار المسبقة عن اآلخر، يبدأ النزاع ألسباب بسيطة 	 
أنظر من هم أطراف النزاع:أنهم مجموعة واحدة من نفس العلبة 	 
أنظر إلى النتائج النهائّية للنزاع: لم يستطع أحد من ضبط تصاعد النزاع بسبب 	 

غياب الحوار والتواصل

المستندات
 	http://youtu.be/f9VOOmSftl8 الفيلم على اليوتوب
مراحل تطور النزاع	 

http://youtu.be/f9VOOmSftl8
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مفاتيح تجزئة الفيلم

مضمون المقطع السؤال المدة الزمنية/
ثانية

العلبة،  داخـــل  الــثــقــاب  أعـــواد  اخــتــالف 
عبر  التشّكل  مجموعتين،  إلى  انقسام 

مجموعتين 
مإذا تفهم من هذا المقطع  0.56 ثأنية 

توّقف: مإذا تعتقد أن كّل مجموعة ستعمل بعد هذا االختالف ؟
بدأت كّل من المجموعتين برسم الحدود 
الفاصلة بينهما، حدود جغرافيه )المرحلة 

األولى التصّلب في المواقف(
مإذا فعلت كّل مجموعة 1.08   

توقف: مإذا تعتقد أن كّل مجموعة ستفعل بعد رسم الحدود ؟
على  حــارس  بوضع  مجموعة  كل  بــدأت 
حدودها، وبدأ االختالف يتصاعد أكثر نتيجة 
شعور كل مجموعةأنها تحمي مصالحها 

من الطرف اآلخر 

 لمإذا وضعت كل مجموعة حّراس على 
حدودها ؟ 1.49

توقف: مإذا تعتقد أن يفعل الحّراس ؟
 حدث خطأ غير مقصود أثناء تأدية الحّراس 
عملهم، حيث تّغيرت معالم الحدود، وبدأ 
الخالف يتصاعد أثناء شعور أحد األطراف 
أن عملّية تغيير الحدود مقصودة، والهدف 
مرحلة«  فهذه  اآلخر،  على  التعّدي  منها 
دون  اآلخــر  عن  العدائية  الصورة  تكوين 
بداًل  الجدل  الثانية  )المرحلة  روايته  فهم 

من الحوار(

كان  وهل  الحّراس،  بين  النزاع  نشأ  كيف 
مقصوًدا ؟  2.26

بدأ النزاع يأخذ منحى آخر، ليتجاوز المجادلة 
إلى إستخدام العنف والقّوة 

 كيف تطّور النزاع بين األطراف وما هي 
الوسائل التي تّم إستخدامها ؟  2.29

توقف: هل تعتقد أن يتّم تصعيد النزاع إلى مرحلة أخطر ؟
 تسّمى هذه المرحلة مرحلة األفعال بداًل 
من  متقّدمة  مرحلة  وهي  األقــوال  من 

النزاع )المرحلة الثالثة(

 هل تعتقد أن الخسائر بدأت تتعاظم، هل 
يمكن وقف النزاع في هذه المرحلة ؟  3.28

توقف: مإذا تعتقد أن يكون المشهد القادم بعد إستخدام األطراف القّوة والعنف؟
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مضمون المقطع السؤال المدة الزمنية/
ثانية

العشوائي  بالحشد  النزاع  أطــراف  بــدأت 
دون فهم حقيقة الموقف، وأخذ أنصار كّل 
طرف بالتعّدي المباشر على الطرف اآلخر، 
المستطاع.  قــدر  الــحــدود  معالم  وتغيير 
هي  فهذه  بالنار.  لالشتباك  ذلك  تعدى 
الذهنّية  الــصــورة   :)4 ( الرابعة  المرحلة 
السلبّية وتشّكل التحالفات كما بدأت في 
هذا المشهد المرحلة الخامسة )5(: فقدان 

ماء الوجه مباشرة 

كيف فهم أنصار كل طرف حقيقه النزاع 
القائم وكيف كان سلوكهم؟ 3.41

توقف: مإذا تعتقد أن تفعل األطراف في المشهد الثأني، هل تتوّقع أن تقوم األطراف بالتحاور 
أو التفاوض أم استمرار إستخدام القوة ؟

 تتشكل التحالفات المنّظمة ويصبح الكّل 
جزء من النزاع، ال يقصد غالًبا في تحشيد 
التحالفات إستخدام القّوة بل تهدف غالًبا 

إلى استعراض القوة.
ومرحلة   التهديد  استراتيجية  مرحلة  تدخل 
)مراحل  القاسية مًعا  المحدودة  الضربات 

6 و7(

لمإذا قامت أطراف النزاع ببناء تحالفات 
القّوة  باب استعراض  منّظمة، هل من 

أو باب إستخدام القّوة ؟

  
4.22

هل تتوقع اندالع الحرب بين األطراف أم أن أحد األطراف سيستسلم ويخضع للّطرف اآلخر ؟
أن  ويقّرر  بالحوار،  الضعيف  الطرف  يبدأ 
يدخل مرحلة أخرى من النزاع تسمى مرحلة 
غير  ضربات  وهي  والتفتيت،  التشتيت 
منظمة وعشوائّية وعاطفّية بهدف تحقيق 

أّي نتائج 
)مرحلة 8(

الحشد  األطــراف قضّية  أحد  كيف فهم 
المنّظم؟ 5.37

توقف: من تعتقد أنه سيفوز في المشهد القادم؟
وهي  النهائّية  المرحلة  هنا  النزاع  يدخل 
أحد  يّقرر  حيث  الهاوية،  نحو  مًعا  مرحلة 
العنفّية  امكانياته  كاّفة  بإدخال  األطــراف 
في سبيل الفوز، وال تفهم األطراف هنا 
حقيقه نتائج النزاع، إذ أن هدفها هو ايقاع 
النتائج  بالطرف اآلخر حتى لوكانت  األذى 

سلبّية لصالحها 

أن  أم  سيتوّقف  النزاع  أن  تعتقد  هل   
هنالك تبعات أخرى ال تستطيع األطراف 

قياسها أثناء هذه المرحلة ؟
6:00

العنف  جميعها،  األطــراف  تأكل  النيران   
والقوة المفرطتين ال يمكن قياس نتائجها 

على االطالق والكّل يصبح ضحّية.
خـــر  من انتصر برأيك ؟ آ  6 . 1 5 -

الفيلم
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أداة تحليل النزاع رقم )2(  	
)Conflict Escalation Model( نموذج تصاعد النزاع

يقّسم»نموذج تصاعد النزاع»إلى تسعة مراحل، حيث يساعد فهم هذه المراحل وتحليلها على إدراك طرق 
التدّخل في كل مرحلة، وتأتي المراحل التسعة لتصاعد النزاع على النحو التالي: 

المرحلة األولى )1(: التصّلب في المواقف:
المواقف تتصلب وهنالك مواجهة أولى، ولكن التوّجه ما زال قائمًا على أن المواجهة بين األطراف يمكن 

أن تحّل من خالل الحوار، ولم يتّم تشكيل أّية معسكرات بين األطراف حتى اللحظة. 

المرحلة الثانية )2(: الجدل بداًل عن الحوار:
فــي هــذه المرحلــة يســود تفكير»أبيض أو أســود«. فتنشــأ حالة من االســتقطاب في التفكير والمشــاعر 

واإلرادة، وهنالك وجهة نظر بتفّوق طرف ودونّية الطرف اآلخر. 

المرحلة الثالثة )3(: األفعال بداًل عن األقوال: 
الحديــث الطّيــب لــن يفيــد بعــد اآلن، ويقــّدم كّل طرف حقائــق من الواقــع إلدانة الخصم، فهنالك خســارة 
للتعاطف بين األطراف كما أن هنالك اتجاه نحو التفسير الخاطئ والسلبي ألفكار وسلوك الطرف اآلخر. 

المرحلة الرابعة )4(: الصورة الذهنية السلبية وتشكل التحالفات 
تشّكل األطراف روايتها مجّردة عن رواية الطرف اآلخر، وتتعّمق الرواية الفردية التي تنتقل من جيل إلى جيل 
خاصــة فــي النزاعات اإلثنيــة والطائفية. وتأخذ هذه الرواية منحى الصواب المطلق بمقابل الخطأ المطلق 
عنــد الطــرف اآلخــر، وذلك على قاعدة»رأيي صواب ال يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ ال يحتمل الصواب”، تبعًا 
للصورة النمطّية عن الطرف اآلخر، وتبدأ األطراف بتخوين اآلخر وتكفيره بناًء على هذه الصورة والســعي 

للحصول على دعم أشخاص وجماعات من المحيط ممن ينسجمون مع أفكارهم.

المرحلة الخامسة )5(: فقدان ماء الوجه:
في هذه المرحلة يبدأ الهجوم العلني على الطرف اآلخر، وقد ال ينحصر بين الطرفين، حيث يعتبر الهدف 
مــن الهجــوم هــو إفقاد الطرف اآلخر ماء وجهه أمام الناس، وهذه الخطوة ُتعتبر خطوة رئيســية في عملية 

التصعيد. 

المرحلة السادسة )6(: استراتيجيات التهديد:
في هذه المرحلة يتّم تهديد طرف للطرف اآلخر، وتهديد مقابل، والنزاع يسير قدمًا وبشكل متسارع نحو 

القّمة. 

المرحلة السابعة )7(: ضربات محدودة قاسية:
تنزع صفة “اإلنسان»عن اآلخر، وعليه فإن ضربات قاسية محدودة تصبح أمرًا مشروعًا من وجهة نظر طرف 

تجاه الطرف اآلخر. وأّي خسارة – وإن كانت صغيرة – لطرف ما تعتبر منفعة للطرف اآلخر.
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المرحلة الثامنة )8(: التشتيت والتفتيت: 
الهدف األساسي في هذه المرحلة هو تفتيت الطرف اآلخر )الخصم( وتشتيته وحتى تدمير أنظمته. 

المرحلة التاسعة )9(: مًعا إلى الهاوية:
وهي المرحلة األخيرة في تفاقم النزاع حيث تتّم مواجهة شاملة وكاملة بين األطراف، وتصبح العودة إلى 
الــوراء والتراجــع مســتحيلة. فــي هذه المرحلة يصبح تدمير الذات أمــرا مقبواًلإ ذا حمل معه تدمير أكبر في 

جانب الخصم، إن هذه المرحلة تذّكر بمقولة شمشون الجّبار: “علّي وعلى أعدائي”.

أداة تحليل النزاع رقم )4(  	
Conflict Wheel عجلة النزاع

عجلة النزاع هي أداة لتحليل “ما وراء” النزاع، حيث تقسم الى ستة أجزاء، حيث ٔان كل جزء من األجزاء الستة 
لة للعجلة يمكن تحليله بإســتخدام األدوات األخرى تقدم العجلة نظرة كلية قبل الشــروع في تحليل  المشــكِّ
جوانــب معينــة للنــزاع. يرمز اســتعمال العجلة في هذا النموذج ٕالى الكليــة والحركية في نفس الوقت، إ ذ 
حالمــا يتــم فحــص مختلف الجوانب، يتــم ٕاعادة تجميعها مًعا من ٔاجل ٕاإلبقاء على اســتمرارية التحليل على 

غرار استمرار العجلة في الدوران وتتمثل عناصر هذه األداة:

الفواعل/العاقــات بيــن الفواعــل ٔاواألطراف أو الجهات المتورطة في النزاع ويقســم أطراف النزاع 	 
إلى قســمين، األطراف الرئيســيون وهم المتورطون بشــكل مباشــر في النزاعات واألطراف الفرعية 

التي تلعب أدوارًا ايجابية أو سلبية في الموقف النزاعي 

القضايا/المشــاكل: مــا الــذي تختلــف ٔاوتتقاتــل حولــه 	 
ٔاطراف النزاع؟

الديناميكيات: تشــير ٕالى مستوى التصعيد الذي بلغه 	 
النزاع، مدى كثافة التفاعالت بين ٔاطرافه، طبيعة»األمزجة” 
التي قد تساهم في تحويل مواقف األطراف المعنية.

السياق/البنى: السياق والعوامل البنيوية عادة ما تقع 	 
خــارج نســق النــزاع الذي نحن بصــدد التٔامل فيه، ويشــير 
العنف البنيوي إلى العنف الذي ال يتســبب فيه األفراد 

بشكل مباشر، ولكن من خالل األنساق اإلقتصادية والسياسية القائمة، كالفقر على سبيل المثال.

السببية: النزاعات ليست ٔاحادية السبب، ولكنها متعددة األسباب وتنجم عن تفاعل وتداخل مجموعة 	 
من العوامل النسقية؛ فبدال من القول بٔان لكل شيء عالقة بكل شيء، سيكون من المفيد التمييز 

بين»األسباب” المختلفة ٔاومختلف العوامل المؤثرة.

الخيارات/االســتراتيجيات: يتم هنا فحص طرق التعامل مع النزاع، مثل االســتراتيجيات المســتعملة 	 
ٔاوالممكن استعمالها، وجهو د أطراف النزاع ٔاواألطراف الثالثة للتخفيف من حدة النزاع.

الخيارات 
واالستراتيجيات

العالقات 
الفواعل 

السياق/
البنى

الديناميكيات

القضايا/
المشاكل

السببية
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أداة تحليل رقم )5(  	
Conflict Tree:شجرة النزاع

شجرة النزاع هي أداة تستخدم لفهم أفضل للنزاع من حيث أسبابه وآثاره. وهي أداة مفيدة لتحفيز مناقشات 
جماعية حول األسباب الكامنة للنزاع، وهي تساعد أيضا على التوصل إلى اتفاق بشأن المشكلة األساسية، 
وفهم الروابط بين األسباب والنتائج، وتحديد قضايا النزاع التي يمكن معالجتها. وتتضمن عملية التحليل 

وفقا لنموذج الشجرة العوامل التالية:- 

العوامــل الديناميكيــة وهــي تمثــل ورق الشــجر تتضمن ٔاشــكال اإلتصال، مســتوى التصعيد، مظاهر . 1
العالقات... ٕالخ. يتضمن العمل مع العوامل 
الديناميكية ٔافًقا قصيرا من الزمن، حيث تكون 
ردود الفعــل إزاء التدخــل ســريعة ؤاحيأنــا غير 

متوقعة.

القضايــا ٔاو المشــاكل وجوهــر النــزاع وهــي . 2
تمثــل ســاق الشــجرة وهي القضيــة النزاعية 
النــزاع بشــكل  التــي يتحــدث عنهــا أطــراف 
علني، القضايا/المشــاكل الظاهرة وتتضمن 

ٔاساسًا»موضوع« النزاع.

العوامــل البنيويــة: وهي األســباب الجذرية . 3
حيــث تمثــل جــذور الشــجرة وهــي األســباب 
األساســية للصراع ومن الصعب التأثير فيها 
علــى األمد القصير، مثــل القانون، األنظمة 
األنظمــة  والمســاواة  الحريــة  االســتبدالية، 

العشائرية.

أداة تحليل النزاع رقم )6(  	
Onion Tool نموذج رأس البصل

 وهــي طريقــة لتحليــل مــا يقولــه كل طــرف من 
أطراف النزاع وتســتخدم لتحديــد ما وراء مواقف 
كل طرف من خالل فهم اهتماماتهم واحتياجاتهم 
وذلــك مــن أجــل الوصــول ألرضية مشــتركة بين 
األطــراف وتأتــي هــذه األداة علــى شــكل رأس 

نتائج وآثار النزاع

جذور النزاع، االسباب العميقه 

            موضوع النزاع 

المواقف
ما نقول أننا نريده 

اإلهتمامات / المصالح  
اإلهتمامات / المصالح  

االحتياجات
ما ال يمكن االستغناء عنه  
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البصل وطبقاته، بحيث تعتبر القشرة الخارجية هي المواقف التي نتخذها أمام عموم الناس ليراها الجميع 
ويسمعها، أما الطبقة الثانية فهي اإلهتمامات وهي مجموعة المسائل التي نريد أن نحققها جراء الموقف 
النزاعــي، أمــا الطبقــة الداخلية فهي تمثل االحتياجات، وهي القضايا الملحة والجوهرية والتي تســتدعي 

اإليفاء بها وهي منظومة القضايا التي ال يمكن االستغناء عنها إطالقا. 

تســاعد هذه األداة في توضيح اإلهتمامات واالحتياجات الحقيقية ألطراف النزاع، مما يســاعد في وضع 
خطط واستراتيجيات تالئم حقيقة الموقف النزاعي والحقا هذه األداة تسهل عملية خلق قناة تواصل بين 

أطراف النزاع عبر الحوار والمفاوضات والوساطة.

أداة تحليل النزاع رقم )7(  	
ABC Triangle مثلث النزاع

يســتند هذا التحليل على ثالث مكونات رئيســية ألطراف الصراع وهي: الســياق، التوجهات، والســلوك، 
وتستخدم هذه األداة لتحليل كيفية تأثير هذه العوامل الثالث ببعضها البعض إضافة إلى فهم أعمق لكل 
من السلوكيات والتوجهات والسياق لمواقف النزاع. أسس باحث السالم النرويجي يوهان غالتونغ المثلث 

ABC الذي يصف الجوانب الرئيسية في النزاع على النحو التالي:

 المواقــف: كل مــا يصدر عن أطراف النزاع من مواقف 	 
ظاهرة للناس/ ضرب/شتم/ تهديد/ اشهار..

التوجهات: وهي القيم والمعتقدات لكل طرف/ العادات 	 
والتقاليد/ التربية/ التعليم/ المشاعر/ الدين 

الســياق: وتشــمل وصفًا لألنظمة واللوائح والقوانين 	 
والسياسيات المرتبطة بسياق كل طرف 

 حيثت تشــكل هــذه العناصر الجوانب الرئيســية في النزاع، 
وتســاعد هــذه األداة علــى فهــم الموقــف لــدى كل طرف، 
والسياق الذي يحدث فيه النزاع، ويحدد اإلحتياجات الرئيسية 
لكل طرف كما يســاعد الوســيط على اكتســاب نظرة ثاقبة 

لدوافع أطراف النزاع والهياكل أو األنظمة المعمول بها والتي تساهم في النزاع.

جوهر النزاع

ك
سلو

ال

اق
سي

ال

االتجاهات
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العناصر السبعة في التفاوض والوساطة

لضمان نجاح عملية الوساطة والوصول إلى تسوية بين أطراف النزاع من الضروري األخذ بعين االعتبار العناصر السبعة 
فــي عمليــة  التفــاوض، هــذه العناصر هي:- المصالح، البدائــل، العالقات، الخيارات،المعاييــر الموضوعية االتصاالت 

واإللتزامات.

 المصالــح: نــادرا مــا يقــوم الفرقــاء بتعريف المصالح بطريقه واضحة ومباشــرة ويعود الســبب فــي ذلك إلى أن 	 
الفرقــاء ال يعلمــون فــي أغلب األحيان ما هي مصالحهم الحقيقية، والرغبه في تحقيق مكاســب وانتصارات أعلى 

عبر االختباء وراء مصالحهم وفي حال إخفاء مصالحهم الحقيقيه على اآلخرين.

 الخيــارات: العنصــر الثانــي من عملية الوســاطة هو الخيارات، حيث تســتخدم هذه الكلمــة للتعبير عن االحتماالت 	 
المختلفة التي تبدو أمام الطرفين لحل النزاع القائم، ويعمل الوسيط على توليد أكبر عدد ممكن من الخيارات ومن 

ثم اختبار كافة هذه الخيارات المطروحة مع أطراف النزاع حتى يتم اختيار الحل األنسب.

 البدائل: ويقصد بالبدائل ماهية البديل الموجود لدى أطراف النزاع في حال فشل عملية الوساطة كقرار التوجه 	 
إلــى التحكيــم أو القضــاء أو اســتخدام القوة، أو االجراءات أحادية الجانب والتي تدل على فشــل عملية الوســاطة. 
ومــن المهــم أيضــا تقييم هذه البدائل ومناقشــه اثارها وأبعادها االســتراتيجية من المهم جــدا هنا التفريق ما بين 

الخيارات والبدائل.

اإلتصال: يجب أن يتحقق الوسيط ويعمل على إقامة شكل اتصال 	 
ناجــح بيــن أطــراف النزاع إذ أن االتصاالت الناجحــة بين األطراف اثناء 
عملية الوســاطة ســتقود إلى نتائج أفضل، ومن المهم جدًا االنتباه 
إلــى اإليماءات واإلتصال البصري، وعلى الوســيط تشــجيع أطراف 
النزاع على النظر إلى بعضهم البعض، أو المصافحة، أو فتح مواضيع 
تشــجيعية خارج إطار القضية النزاعية، وتتم عملية نقل الرســائل بين 
أطراف النزاع في أغلب الجســات األولية بطرق ســلبية، وبذلك فإن 
إعادة صياغة أقوال ورســائل أطراف النزاع من قبل الوســيط مهمة 
لوضعها في قالب إيجابي يساعد على بناء شكل اتصال تعاوني.

الـشـرعـــية: علــى الوســيط أثنــاء مناقشــة الحلول أن يقوم باســناد 	 
هذه الحلول ,وفحصها لتتالءم مع الشــرعية فقد تأتي الشــرعية من 

القوانين، السوابق العملية، قوائم األسعار المنشورة، أو العرف والعادة والسياق اإلجتماعي المتعارف عليه.

العالقات: إذ يعتبر هذا العنصر من العناصر الهامة والضرورية في عملية الوساطة، إذ يمكن أن تشكل العالقات 	 
الناجحة والتعاونية بين أطراف النزاع تحواًل في تســوية النزاع بشــكل أســرع، ويمكن على الصعيد اآلخر أن يؤدي 
سوء العالقة بين أطراف النزاع إلى إنهيار العملية بأكملها.ومن المهم رفع شعار فصل البشر عن المشكالت في 
النظر إلى شكل العالقات، إذ ال يمكن دمج أطراف النزاع في مضمون القضية والنظر على أن أطراف النزاع هم 

العالقات

البدائل

اإللتزامات

الخيارات

 المصالح

اإلتصال

الـشـرعـية
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اشــخاص موجودون إليجاد تســوية لموضوع النزاع، وفي هذا الجانب يجب األخذ بعين اإلعتبار أن طرف النزاع أوال 
انسان قبل أن يكون عدوًا أو خصما،ومن المهم األخذ بعين اإلعتبار الجانب الشخصي ألطراف النزاع.

اإللتزامات: فاإللتزامات من الممكن أن تكون شفوية أو كتابية لما تريد األطراف عمله، حيث من الممكن أن تعطي 	 
بعض اإللتزامات في بداية العملية أو في نهايتها، ومن المفضل لالتفاق أن تعطى الوعود بشكل مخطط وبصياغة 

واضحة بحيث تكون مفهومه لتسهيل عملية تنفيذها فيما بعد.

رقم النشاط )9( 

 اسم النشاط: اقارن واستكشف

الموضوع: العناصر السبعة في التفاوض والوساطة 

عدد المشاركين: 30-20

الوقت: 60 دقيقة

األدوات الالزمة: جهاز إسقاط- شاشة - تجهيزات صوت-الب توب

األهداف   

التدخل الهدف المعرفي )يعرف/يفهم...( وســائــل  فــي  السبعة  العناصر  الــمــتــدرب  يفهم 
الفلسطينية 

الهدف المهاراتي الفكري )ُيقارن/يمّيز/
يستنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ ينقد(

يحّلل العناصر السبعة في كل من التحكيم/ اإلصالح/ القضاء 

الخطوات المّتبعة 

عرض العناصر السبعة في الوساطة التهيئة )15 دقائق(

 النشاط
)30 دقيقة(

يقوم االمدرب بتقسيم المشاركين الى 4 مجموعات ويتم 
الطلب من المشاركين بتحليل عناصر الوساطة في وسائل 
التدخل في السياق الفلسطيني/ القضاء/ التحكيم/ االصالح 

العشائري 
التقويم 

)15 دقيقة(
يقوم المدّرب بفتح نقاش عام الستخالص العبر والدروس 

المستفادة من عملية المقارنة 

نمودج تمرين العناصر السبعة في وسائل التدخل الفلسطينية المستندات
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نمودج تمرين استكشاف العناصر السبعة في وسائل التدخل الفلسطينية

حاول ان تعبر عن كل عنصر في وسائل التدخل الفلسطيني/ حاول ان تعطي نسبا مئوية لشكل العناصر 
في كل وسيلة تدخل 

االصاح العشائريالتحكيم%القضاء الرسميالعنصر
%

االتصاالت

العالقات

المصالح

الشرعية

البدائل

الخيارات

اإللتزام



 القسم الثاني:
التطبيق العملي للوساطة
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يقــدم خبــراء علم الوســاطة نمــإذج متنوعة مــن مراحل عملية 
الوســاطة، بعــض هذه النمإذج طويلــة وبعضها قصيرة، وقد 
ارتأينا في مؤسسة اكت أن نقدم هذا النموذج الجديد تماشيًا 
مع التجربة الحية والواقعية والناجحة لمؤسسة اكت في إدارة 

جلسات الوساطة.

المرحلة األولى: المرحلة التحضيرية 

استالم قضايا النزاع  	
تعتبر المؤسسة  المسؤول المباشر عن استالم أي طلبات لخدمات الوساطة، وتتم عملية استقبال طلبات 
الوساطة كتابة من أحد أطراف النزاع، أو التوجه مباشرة إلى وحدات الوساطة المعلن عنها، ويجب أن توفر 
المؤسسة نموذجًا واضحًا لطلب الوساطة  )أنظر نموذج رقم 1 طلب الوساطة(، حيث يحتوي هذا النموذج 
علــى معلومــات أساســية حــول أطراف النزاع والتي تتضمن أســماء أطراف النزاع، مــكان اإلقامة، الهاتف 

والبريد اإللكتروني، كما يجب أن يحتوي النموذج على موضوع النزاع.

 التواصل مع أطراف النزاع  	
تقوم المؤسسة بالتواصل مع كافة أطراف النزاع، إلعالمهم بقبول وحدة الوساطة بإجراء عملية الوساطة 

مع األطراف ويتم في هذه المرحلة:

االتصال بطرفي النزاع، والتحقق من قبول ورغبة طرفي النزاع باللجوء الى الوساطة، بالعادة يمكن أن 	 
يقدم أحد أطراف النزاع طلب اللجوء إلى الوساطة، ويأتي دور الوسيط باالتصال بالطرف الثاني، هذا 
االتصال ال يجب أن ياخذ منحى ارغام الطرف الثاني اوفرض عملية الوساطة عليه، بل تتم عبر حديث 

الوسيط للطرف الثاني حول اهمية الوساطة وميزاتها وقدرتها على تسوية النزاعات.

تحضير اتفاقية الوساطة: وهي اتفاقية بقبول أطراف النزاع بالدخول في عملية الوساطة وعلى أطراف 	 
النزاع التوقيع على اتفاقيه الوساطة )أنظر نموذج»2” اتفاقية الوساطة(.

دعوة عملية الوساطة:حيث يتم إعالم األطراف بإسم الوسيط وخبراته، وتقدم المؤسسة نبذة مختصرة 	 
مكتوبة عن الوسيط لألطراف، ويفضل أن يكون الوسيط حاضرًا أثناء عملية التوقيع. 

 إرسال اإلرشادات العامة حول المكان والوقت والتاريخ بما يتالءم مع أطراف النزاع والوسيط.	 

مراحل عملية الوساطة

المرحلة التحضيرية . 1

االجتماعات المنفردة . 2

اللقاء المشترك . 3

االتفاق النهائي. 4
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الترتيبات اللوجستية  	
على الوسيط  أن ببدأ بتنظيم كافة الترتيبات اللوجستية، من حيث توفير مكان جلسة الوساطة، والضيافة 

وإجراءات السالمة، والعقود والنمإذج، ومن أهم الترتيبات اللوجستية: 

إجراءات المكان: الترتيبات المتعلقة بجلوس األطراف  	
قد تؤثر الترتيبات المتعلقة بالجلوس على طاولة الوساطة في نتائج عملية الوساطة، وتتعلق هذه الترتيبات 
بأنماط الجلوس وشكل الطاولة واألشياء المادية الموضوعة على الطاولة، أو غرفة الوساطة، والمسافة 
بين األطراف، ومهما كان شــكل طاولة الوســاطة، فعلى الوســيط أن يأخذ بعين االعتبار أن ال ترمز جلســة 
أحد أطراف النزاع إلى القوة والســلطة كالجلوس في مقدمة الطاولة، وأفضل الخيارات في هذا الشــأن 
هي أن يجلس أطراف النزاع وجهًا لوجه خاصة في النزاعات العنيفة أو تلك التي تحمل مشــاعر حادة جدًا، 
مــع وجــود طاولــة تفصــل بينهما خاصة فــي المراحل األولى من عملية الوســاطة، كون هــذه المراحل قد 

تحمل عدائية عالية بين أطراف النزاع. 

يقترح بعض الوسطاء أن يتم إزالة الطاولة المستديرة في مرحلة الحقة من عملية الوساطة، خاصة إذا شعر 
الوســيط أن أطراف النزاع بدأت تحرز تقدمًا ملموســًا في النقاشــات وتقبل بعضها، حيث أن إزالة الطاولة 

المستديرة في مرحلة الحقة من شأنه أن يعزز عالقة أطراف النزاع ببعضهم البعض. 

مــن المهــم جــدًا وضع طاولة للقهو ة والمأكوالت الخفيفة، حيث أن احتكاك أطراف النزاع مع بعضهم في 
تناول هذه الوجبات من شأنه أن يخلص أطراف النزاع من المشاعر السلبية ويقربهم من بعض. 

توفير الغرف االنفرادية  	
في مرحلة مبكرة من عملية الوساطة يتطلب من الوسيط اإلنتقال إلى غرف انفرادية، وهي غرف تستخدم 
مــن أجــل جلوس الوســيط مع أطــراف النزاع على حدى، ووجود هذه الغرف مهــم جدًا إذ يعطي خصوصيًة 
عاليــًة ألطــراف النــزاع للحديث بشــكل أكثر عمقًا عن القضية النزاعية، ويســاعد على التخلص من المشــاعر 

السلبية والمكبوته، ويجب أن تكون هذه الغرف بالقرب من مكان عقد جلسة الوساطة.

المرحلة الثانية: الجلسات االنفرادية 
تعتبر الجلسات المنفردة واحدة من أهم مراحل عملية الوساطة في السياق الفلسطيني، وتسمى أيضا 
الجلسات المغلقة، أو الجلسات الجانبية، وهي الجلسات األولية التي تتيح الفرصة لإللتقاء بأطراف النزاع 

بشكل منفصل، وتنبع أهمية الجلسات المنفردة من األسباب التالية:

 تساهم في زيادة الطمأنينة ألطراف النزاع، حيث أنها جلسة خالية من أية توترات كونها ال تجمع أطراف 	 
النزاع بشكل مشترك في اللقاء األولي.

التعرف على أطراف النزاع عن قرب وبشكل مباشر.	 
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تتيح الجلســات المنفردة كشــف أية أســرار أو روايات ذات طابع خاص، ال يريد أحد األطراف أو كالهما 	 
كشفها أمام الطرف اآلخر.

تعتبر الجلسات المنفردة فرصة لتشكيل عملية االتصال األولي بين الوسيط واألطراف المتنازعة.	 

تساعد الجلسات المنفردة على تعزيز ثقة أطراف النزاع بعملية الوساطة والوسيط.	 

تساعد الجلسات المنفردة الوسيط في فهم مضمون النزاع.	 

تساهم الجلسات المنفردة في كشف رواية أطراف النزاع بشكل دقيق وواضح.	 

تساعد الجلسات المنفردة الوسيط على جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات مما يساهم في إعطاء 	 
الوسيط فرصة لتحليل النزاعات ووضع أجندة التدخالت المالئمة لنوع النزاع.

تكشــف الجلســات المنفــردة عــن اية احتياجــات أو مطالب خاصة لكل طرف مثــل حاجة أحد األطراف بأن 	 
يكون معه في إحدى مراحل الوســاطة لوجود مستشــارين قانونين أو أقارب أو أشــخاص لهم عالقة 

مباشرة بالنزاع.

خطوات الجلسة االنفرادية:

أوال: كلمة االفتتاح المنفردة  	
كلمــة االفتتــاح هــي الكلمة األولى التي يدليها الوســيط على أطراف النزاع بشــكل منفصل، وهي كلمة 
مقتضبــة ومكثفــة يجــب أن تتســم بالوضــوح والمرونة، حيث أن نجــاح كلمة االفتتاح يعتمد على الوســيط 
نفسه من خالل تضمينها لمجموعة من العناصر الهامة التي تؤسس لبناء قبول أطراف النزاع الستكمال 

العملية ويجب أن تحتوي كلمة االفتتاح على العناصر اآلتية:

كلمات ترحيبية وتشجيعية 
يبدأ الوسطاء بالترحيب بكل طرف، ومن اإلضافات الشائعة للترحيب أيضا الثناء على اختيار الوسيط.حيث 
يعتبــر هذا»الترحيــب« نغمــة ايجابيــة في وقت يشــعر فيه أطــراف النزاع بعدم اليقين علــى األرجح من كل 
عمليــة الوســاطة، ويمكــن للوســيط المريح ذوالنبرة الصوتية الودية أن يمهــد الطريق للتفاعالت االيجابية 

بين المتنازعين في الجلسات الالحقة المشتركة. 

التعريف بالوسيط وخبراته والتعرف على كل طرف 
من المهم أن يقدم الوســيط نفســه ويعطي كل طرف في الجلســات اإلنفرادية نبدة عنه وعن شــهاداته 
وخبراته في إجراء الوساطة، حيث أن إعطاء لمحة موجزة وسريعة عن الوسيط من شأنه أن يعزز ثقة أطراف 
النزاع بالوســيط ويجعلهم أكثر يقينا بقدرتهم على ايجاد حلول لنزاعاتهم.كما أنه من المهم أثناء التعارف، 
أن يســأل الوســيط أطراف النزاع عن أســمائهم، والســؤال األفضل هنا كيف تحب أن نناديك، في السياق 
الفلسطيني وبعد تجربة مع العديد من أطراف النزاع تبين أن أطراف النزاع تفضل بأن يتم مناداتهم بأسماء 
أبنائهم/ ابوفالن. واألمر متروك ألطراف النزاع الختيار كيفية مناداتهم، وتتضح األهمية في مناداة أطراف 
النــزاع بنــاء علــى رغبتهم في أنها تســاعد علــى خفض التوتر وتعزز العالقة ما بيــن أطراف النزاع ببعضهم 

وبالوسيط.
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 التعريف بدور الوسيط وعملية الوساطة 
على الوســيط أثناء كلمة اإلفتتاح اإلشــارة إلى أن دوره هو ميســر للنقاشــات بين أطراف النزاع وهو ليس 
قاض أو حكم أو مصلح عشائري، إن شرح ما سيفعله الوسيط وما لن يفعله يساعد المتنازعين على فهم 
اإلختــالف بيــن دور الوســيط وأدوار القضاة أو اآلخرين الذين يتخــذون قرارات نيابًة عن األطراف المتنازعة، 
ويتوجب أن يكون الوسطاء واضحين للغاية بالتأكيد على دورهم التيسيري في عملية الوساطة، كما يجب 
التأكيد على أن دور الوسيط ال يتمثل في تزويدهم بأية استشارات قانونية على اإلطالق، بل مساعدتهم 
في التوصل إلى اتفاق طوعي، وعليه أن يشرح عملية الوساطة من حيث أهدافها ومراحلها األساسية.

التأكيد على السرية كأحد مبادئ عملية الوساطة 
سرية معلومات أطراف النزاع هي حجر األساس لعملية الوساطة، ويجب أن تنص مسودة قانون الوساطة 
الفلســطيني على أن كل ما يقال أثناء الوســاطة بما في ذلك جميع االتصاالت بين األطراف والوســيط 
سرية وال يجوز استخدام أي دليل أو وثيقة تم إنتاجها أثناء عملية الوساطة في أي من إجراءات التقاضي، 
عالوة على ذلك ال يمكن استدعاء الوسيط كشاهد على ما حدث أثناء الوساطة في حال فشل الوساطة، 
بالرغم من أنه ُيسمح بالكشف عن محتوى االتفاقية التي تم التوصل إليها بين الطرفين عند اللزوم عندما 

ا من أجل تنفيذ االتفاقية التي تم التوصل إليها بين الطرفين. يكون الكشف َضُروِريًّ

التأكيد على الحيادية كأحد مبادئ عملية الوساطة 
ســلوك  إن  حيــث  االفتتــاح،  كلمــة  أثنــاء  الحياديــة  علــى  يؤكــد  أن  أيضــا  الوســيط  علــى  يتوجــب 
الوســاطة.  عمليــة  نجــاح  وبالتالــي  بالوســيط  األطــراف  ثقــة  تعزيــز  فــي  يســاهم  الحيــادي   الوســيط 
ويمكــن تعريــف الحيــاد بأنــه عــدم تحيــز الوســيط ألي مــن أطــراف النــزاع، واســتبعاد أي آراء ومعتقدات أو 
مشــاعر شــخصية أثنــاء عمليــة الوســاطة، إذ يجــب أن يحافــظ الوســيط علــى عملــه كميســر طيلــة مراحــل 
 عمليــة الوســاطة، ويجــب عليــه االمتناع عن دعم أي طرف أو الســعي للتأثير على نتائــج حوارات األطراف.
والحيــاد ال يرتبــط فقــط بمــا يقوله الوســيط ألطراف النزاع بل أيضا هنالك حياد معنوي وجســدي، يجب أن 
يحافظ الوسيط على لغة الجسد أثناء تيسير جلسة الوساطة، فمثال النظر الطويل ألحد أطراف النزاع أو هز 
الرأس قد يفسر أن الوسيط يميل ألحد أطراف النزاع وبذلك يفقد حياديته، وعلي هذا فإن الحياد يتطلب 

مساعدة متساوية لجميع األطراف المتنازعة، خالية من التحيز وتضارب المصالح.

شرح الترتيبات اللوجستية 
من المهم جدًا أن يشرح الوسيط لكل طرف في الجلسة االنفرادية الترتيبات اللوجستية مثل المكان، ويجب 
أن يحرص الوسيط على إقامة الوساطة في مكان محايد مالئم وجيد، كما يجب عليه أن يتفق مع األطراف 
على وقت بداية كل جلسة ومدة كل جلسة ووقت ومكان االستراحة، يجب أن ينوه بوجود مشروبات كالقهوة 
والماء والشاي في المكان المخصص، وأيضا عليه أن يعرفهم بمكان الحمامات وأماكن التدخين وغيرها.
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وضع قواعد تنظيم الجلسات 
من المهم أيضا أن يدفع الوسيط أطراف النزاع وبشكل واضح إلى وضع قواعد لتنظيم جلسات الوساطة 
النزاع أنفسهم  وال يتوجب على الوسيط هنا اقتراح أي قواعد، يجب أن تخرج هذه القواعد من أطراف 

لضمان إلتزامهم بها الحقا
التدوين واخذ المالحظات يجب على الوسيط مراعاة االمور السرية التي يشير اليها االطراف اواحد االطراف 
خــالل عمليــة الوســاطة، التدويــن مهم جدا إذ يعطــي مصداقية وتركيز اكثر للوســيط، ومن خالل التدوين 
يســتطيع الوســيط معرفه ما هي القضايا اوالمعلومات الســرية التي ال يرغب احد االطراف ان يشــاركها 

مع الطرف االخر 

ثانيا: تحديد احتياجات واهتمامات كل طرف  	
تتيــح الجلســات المنفــردة فرصــة للوســيط للتعرف على احتياجــات واهتمامات كل طــرف، خاصة أن بعض 
األطراف قد تحتاج إلى وجود مستشــار قانوني أو اجتماعي أو حضور أحد األقارب المباشــرين الذين لهم 
عالقــة مباشــرة بالقضيــة النزاعية، ليس هذا فحســب فربمــا تكون احتياجات أطراف النــزاع احتياجات تتعلق 
بالصحة الشخصية ألطراف النزاع، مثل وجود مرض معين أو عدم قدرة أحد األطراف على الجلوس لساعات 
طويلة في جلسات الوساطة، أو ربما يكون أحد أطراف النزاع لديه شروطا مسبقة أو اقتراحات أو مخاوف 

لتسوية النزاع.

عملية تحديد اإلهتمامات واالحتياجات هي عملية استكشــافية لشــخصية أطراف النزاع بشــكل منفصل، 
هدفهــا التعرف بشــكل مباشــر علــى اهتمامات ومخاوف واحتياجــات أطراف النزاع بشــكل منفصل، ومن 
المهم جدًا أن ال يعمد الوســيط في هذه العملية على تقديم آراء مســبقة أو تشــكيل صورة نمطية عن 

أي من أطراف النزاع.

ثالثا:- بناء الثقة  	
تتيح الجلسة االنفرادية األحادية مع كل طرف فرصة نوعية لبناء الثقة بالوسيط وبعملية الوساطة، حيث أن 
بناء الثقة هي أحد أســس عملية الوســاطة، ولضمان بناء الثقة، على الوســيط أن يكون صادقا مع أطراف 
النزاع، مهتمًا بإنهاء وتســوية القضية النزاعية، مشــجعًا ألطراف النزاع على المضي قدما نحو الحل، ومن 

المهم اإلشارة إلى أن بناء الثقة مع أطراف النزاع هي عملية مستمرة على مدار مراحل الوساطة.

رابعا: جمع المعلومات وتحليل النزاع  	
تتيح الجلسات المنفردة أيضا فرصة للوسيط لفهم خلفية النزاع ورواية كل طرف، حيث تتعبر هذه المعلومات 
معلومات أولية استكشافية تعطي الوسيط فرصة لبدء عملية تحليل النزاع، وفهم السياق والقيم والسلوك 
ومصالح ومواقف أطراف النزاع األولية، كما تشــكل هذه المعلومات خارطة عامة للوســيط للتحرك ووضع 

استراتيجية الدخل المالئمة واختيار النمط المالئم للحالة النزاعية.
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رقم النشاط )10(

إسم النشاط: صياغة كلمة افتتاح انفرادية

الموضوع:  الجلسة االنفرادية 

عدد المشاركين 25-20

الوقت: 60 دقيقة

األدوات الالزمة:أو راق صغيرة- لوح قاّلب

األهداف   

يعرف المتدّرب عناصر كلمة اإلفتتاحالهدف المعرفي )يعرف/يفهم...(

الهدف المهاراتي الفكري )ُيقارن/يمّيز/
يحّلل المتدرب عناصر كلمة اإلفتتاح من خالل المحاولةيستنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ ينقد(

الخطوات المّتبعة 

يشرح المدرب مفهوم كلمة اإلفتتاح وعناصرها األساسيةالتهيئة )15 دقائق(

النشاط
)20 دقيقة(

بحيث  افتتاح،  كلمة  صياغة  المشاركين  من  المدرب  يطلب 
تحتوي على العناصر األساسية للكلمة، مع األخذ بعين االعتبار 

محتوى الكلمة وطريقة عرضها.
ثم يختار المدرب بعض المشاركين إللقاء كلمة افتتاح أمام 

المجموعة الرئيسية.
ما  على  مالحظاتهم  وضع  المشاركين  من  المدرب  يطلب 
يقدمه المشارك، ثم يطلب المدرب من متدرب آخر المحاولة، 
يفضل تصوير محاوالت المتدربين في كلمة االفتتاح وعرضها 

ليتم تقييم المتدرب من تلقاء نفسه.
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المرحلة الثالثة: اللقاءات المشتركة 
تتضمن اللقاءات المشتركة قسمين رئيسيين هما: تبادل المعلومات بين أطراف النزاع، والحوار المباشر 

بين األطراف. 

أواًل: تبادل المعلومات بين الطرفين  	
توفر هذه الجلســات فرصة ألطــراف النزاع لعرض 
وجهــة نظرهم دون مقاطعة من األطراف األخرى، 
ويتم في هذه الجلسات العمل على تشجيع كافة 
األطراف على اإلســتماع من أجل فهم وجهة نظر 
الطــرف اآلخــر ومن أهــم الخطوات التــي تحتويها 

هذه المرحلة:

كلمة االفتتاح المشتركة 
وهي كلمة مقتضبة يدليها الوســيط على أطراف 
النــزاع، تركــز كلمة االفتتاح على نفس عناصر كلمة 
االفتتاح المشار اليها في الجلسات اإلنفرادية حيث 
يركز الوســيط هنا على التعريف بالوسيط وخبراته 
والتعرف على األطراف إضافة إلى التعريف بدور 
الوســيط وعمليــة الوســاطة ومبادئهــا الرئيســية 
والتأكيــد علــى الســرية أو التأكيــد علــى الحياديــة 
وتعريــف األطــراف بالترتيبــات اللوجســتية ووضع 
بشــكل  الوســاطة  لجلســات  واألنظمــة  القواعــد 

تشاركي.

تطوير وتوضيح البيانات األولية للمتنازعين 
يطلب الوسيط من كل طرف من أطراف النزاع أن 
يقــدم روايتــه حول النزاع، ويتيح الوســيط ألطراف 
النزاع أن تقدم روايتها بكل أريحية وبدون مقاطعة.
ومن الناحية المثالية، يقود الوســيط هذه المرحلة 
باشــتراط أن تقــدم أطراف النــزاع روايتها بدون أن 
تكــون هذه الروايــة ردة فعل على االتهامات التي 
جــاءت فــي روايــة الطــرف اآلخــر، يمكن للوســيط 
هنا إســتخدام األســئلة المفتوحة أو غير المباشرة 
إلشــراك المتنازعيــن فــي تبــادل المعلومات مما 

يؤدي إلى اإلفصاح الطوعي عن المعلومات.

 ماحظات عامة للوسيط 

روايــة 	  بتفاصيــل  واهتــم  ماحظاتــك  ســجل 
األطراف 

إسم النشاط: صياغه كلمة افتتاح  انفرادية	 

دكر أطراف النزاع بقواعد جلسة الوساطة  حين 	 
الحاجة 

اطرح األسئلة المفتوحه والمغلقة حسب الحاجة 	 

راقب مشاعر أطراف النزاع ، وسيطر على إدارة 	 
الجلسة 

راقب شكل اإلتصال بين أطراف النزاع 	 

وزع الوقت بالتساوي وبحيادية 	 

شجع األطراف للحديث عن مشاعرها 	 

ال تقيم روايات أطراف النزاع  وال تستخدم لغة 	 
األمر 

إخرج أطراف النزاع الستراحة مشتركة 	 

أو قف الجلسة في حال تأزمت أطراف النزاع 	 

يفضل أن ال تزيد هذه الجلسة عن 3 ساعات 	 

ال تساند ايًا من روايات األطراف 	 

إستخدم مهارات العصف الهني 	 

امتلك مهارات تحليل النزاع 	 

حلل عملية الوساطة عبر تحليل العناصر السبع 	 
في الوساطة 

اقترح استراحة قهو ة وافتح مواضيع هامشيه 	 
وشخصية ألطراف النزاع 

غير شكل اتصال األطراف ببعضهم البعض 	 

كثف عملية التلخيص وإعادة الصياغة	 

بمصالحهــم 	  للتفكيــر  النــزاع  أطــراف  وجــه 
واحتايجاتهم  
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اتاحة الفرصة لتبادل روايات أطراف النزاع 
تعتبــر اللقــاءات المشــتركة من أخطر مراحل عملية الوســاطة، حيث تكمن خطــورة هذه المرحلة في محاولة 
أطــراف النــزاع تأكيــد صحــة روايتهاهم ونفــي رواية الطرف اآلخــر، من المتوقع أن يحــاول كل طرف فرض 
ســيطرته على الطرف اآلخر، ســيجد الوســيط نفســه أمام معلومات كثيرة متضاربة، ســيالحظ الوسيط أن 
أطراف النزاع ستركز على تبرير روايتهم واستمالة الوسيط، كما أنه من المحتمل أن نجد هنالك كسرًا لقواعد 

الجلسة، وازدياد في حاالت رفع الصوت والمشاعر الحادة والقلق والخوف.

فهم وجهات النظر والعالقات ومراقبة المشاعر 
تدخالت الوسيط هنا يجب أن تركز على توجيه أطراف النزاع للحديث عن مضمون المشكلة، يحتاج الوسيط 
هنــا إلــى العديــد من المهارات للحفاظ على قنــوات اإلتصال مفتوحه بين األطراف، مثل مهارات اإلتصال 

والتواصل ومهارات طرح السؤال وفن إعادة الصياغة.

إن إســتخدام هــذه المهــارات بشــكل ســليم من شــأنه أن يخفــف من المشــاعر الحادة والقلــق، من المهم 
جدًاللوســيط هنا أن يبدأبطرح األســئلة المناســبة، وإعادة صياغة بعض التعابير الحادة، وتفريغ أو )تهو ية( 
المشــاعر الســلبية هنا ضروري ألطراف النزاع على أن يتولى الوســيط إدارة عملية التيســير بشــكل مهني 

خوفًا من أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى تأجيج الموقف النزاعي.

على الوسيط أيضا متابعة ومراقبة المواضيع التي من شأنها أن تهدد مشاعر أطراف النزاع، وعلى الوسيط 
أن يكون منتبها جدًا لنوع الحوارات التي من شــأنها أن تســاهم في ترطيب مشــاعر األطراف أو من شــأنها 
أن تؤجج مشاعرهم، إضافة إلى التركيز على الحوارات البناءة بهدف فتح قناة إتصال سليمة بين األطراف.

- فهم المصالح وتوجيه القضايا 
يتطلــب فهــم مصالــح األطراف المتنازعة قدرة عالية على تحليل النزاع، ولقد تم اإلشــارة بشــكل تفصيلي 
في القســم األول من الدليل على بعض أدوات تحليل النزاع القادرة على استكشــاف أســباب المشــكلة 

لــح  ومصا ومواقــف  الحقيقيــة 
واحتياجات وقيم وسياق وسلوك 
أطراف النزاع، هذا الفهم السليم 
ألســباب ودوافــع المشــكلة مــن 
شــأنه أن يســاهم فــي تخفيــف 
التوتر واستيعاب روايات األطراف 
كما أن هذه األدوات تســاهم في 
المراحل الالحقة من تطوير الحلول 
ألطــراف  والتعاونيــة  اإلبداعيــة 

النزاع.
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في الوضع الطبيعي يبدأ أطراف النزاع بالحديث عن النزاع بشكل عفوي وغير منظم، ويكمن دور الوسيط 
هنــا فــي توجيــه القضايا وذلك بتوجيه أطراف النزاع للحديث عن المشــكلة ذاتها وأســبابها وتاريخ حدوثها، 

باإلضافة إلى غربلة المواضيع ووضع القضايا الهامة على طاولة النقاش.

فهم المعيقات واإلمكانيات المتاحة 
من مســؤوليات الوســيط أيضًا فهم المعيقات التي تواجه أطراف النزاع والنظر إلى اإلمكانيات المتاحة، 
وقد تشمل اإلمكانيات موارد مالية أو موارد معنوية، وكدلك قد تكون المعيقات على شكل عالقات خارجية 
َأ  ألحــد األطــراف، وفي الســياق الفلســطيني يمكن أن تكون مثاًل عائلة الزوج أو الزوجــة أو أحد األقارب َجزَّ

َأ من اإلمكانيات المتاحة. من هذه المعيقات أو َجزَّ

ثانيا: الحوار  	
يتضمن الحوار نقل أطراف النزاع من الحديث عن المشكلة إلى الحديث عن الحل، عبر فتح قناة حوار مباشرة 
بين أطراف النزاع وضمن أسس وقواعد يشرف عليها الوسيط، وتهدف جلسات الحوار إلى تعزيز التفاهم 
والثقة بين األطراف،وتتركز جلسات الحوار في مشاركة واكتشاف معتقدات ومشاعر الطرف اآلخر وإظهار 

محاور اهتمامه بطريقة منفتحة، ومن أهم الركائز التي يجب أن تحتويها جلسات الحوار:

البدء بالقضايا السهلة 
 بعد عملية تجزئة القضايا، يقوم الوسيط بطرح األحداث النزاعية السهلة المتوافق عليها من قبل أطراف 
النزاع وهو ما يعرف بعالج المشكالت بالتسلسل )أواًل القضايا السهلة ثم القضايا الصعبة(، ومن المهم 
جدًا أن يدرك الوسطاء أن تحقيق تقدم على القضايا السهلة من شأنه أن يعزز ثقة أطراف النزاع ببعضها 

ويشعرها باالنتصار، ويشجعها على التقدم بمعالجة القضايا النزاعية األخرى.

نقل األطراف من الحديث عن المشكلة إلى الحديث عن الحل 
يتطلب نقل األطراف من الحديث عن المشكلة إلى الحديث عن الحل، وذلك من خالل دفع األطراف باتجاه 
التفكير جديًا بالحلول، إذ أن بقاء الحديث عن المشكلة لن يغير جوهر الوضع القائم، وعملية النقل تتم بعدة 
طرق، أهمها يتم بالســؤال المباشــر»ما الحل الذي تقترحه ؟ هل يمكن التفكير بحل ينهي المشــكلة ؟ هل 
تعتقد أن بقاء المشكلة قائمة سيؤثر على مستقبل العالقة بينكما ؟ كيف يمكن التقدم نحومقترح عادل ؟ 
بعد االستماع الى هذه المعلومات ما رأيك فيما حصل؟ أو ما هو التغير الذي حدث لديك في هذه الجلسة ؟

فصل البشر عن المشكالت 
فصــل النــاس عــن المشــكلة هو واحد مــن أصعب مهام الوســيط أثناء التعامل مع أطــراف النزاع، ففصل 
البشر عن المشكالت يتطلب من الوسيط حث أطراف النزاع على النظر إلى المشكلة بداًل من األشخاص 
باعتبارهــا التحــدي األكبــر، وذلك عبر توجيــه أطراف النزاع إلى أن يكونوا لطفاء مع بعضهم وأن ينظروا إلى 

المشكلة باعتبارها تهديدا للطرفين.
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توليد الخيارات 
مــن مهــام الوســيط فــي هــذه المرحلة حث أطراف النزاع عبــر العصف الذهني إلى توفيــر أكبر عدد ممكن 
من الخيارات لتسوية النزاع، وذلك من خالل تحويل المعلومات التي جمعوها حول القضايا واإلهتمامات 
والبيانــات إلــى خيارات، والهدف الرئيســي من عملية توليــد الخيارات هو التوصل إلى أكبر عدد ممكن من 

الخيــارات المعقولة  والمحتملة لمعالجه النزاع، 
وكلما حث الوســيط أطراف النزاع على التفكير 
أكثــر بخيارات الحــل أصبحت الخيــارات أكثر قدرة 
علــى تلبيــة مصالح األطراف، وعــادًة ما ُيطلب 
مــن المشــاركين االمتنــاع عــن الحكــم أو تقييم 
الخيــارات حتــى وقت الحق، وفــي الغالب فإن 
تفكيــر أطــراف النــزاع بخيار واحد لحل المشــكلة 

يجعلهم أكثر رفضا لتسوية النزاع.

المرحلة الرابعة: اإلتفاق النهائي 

األخيرة  المرحلة  النهائي  االتفاق  تعتبر مرحلة 
االتفاقية  تمثل  حيث  الوساطة،  عملية  من 
عملية  من  المبتغاة  األصيلة  الغاية  النهائية 
إلى  المرحلة  هــذه  تقسم  حيث  الــوســاطــة، 

قسمين رئيسين هما: 

أواًل بناء أجندة االتفاق  	
تعتبــر خطــوة بنــاء أجنــدة االتفاق الخطــوة قبل 
األخيرة للوصول إلى اتفاق نهائي، هذه الخطوة 
تظهر بشــكل حقيقــي حاجة أطــراف النزاع إلى 
تســوية النــزاع، وهي خطوة تحتــاج إلى تنظيم 
عالــي مــن قبــل الوســيط ومــن أهــم مــا على 

الوسيط التركيز عليه في 

هذه الخطوة الهامة ما يلي:

تهيئة الحلول والخيارات 
يقوم الوســيط بتلخيص نتائج محادثات وحوارات أطراف النزاع بلغة واضحة وســهلة، ثم يراجع الوســيط مع 
أطراف النزاع كافة الخيارات التي اقترحتها أطراف النزاع بدون اســتثناء، لضمان تأكد أن هذه هي الخيارات 
النهائية لهم. يجب على الوسيط أن يكتب كل الخيارات المقترحة ويسلم أطراف النزاع نسخة منها، لمراجعتها 

 معلومات للوسيط 

نظم أجندة اللقاء بشكل ممنهج 	 

ال تقترح حلوال ، اجعل الحلول تنبع من األطراف 	 

فــي حــال كانت األطراف عاجــزة  أو غير مؤهلة  	 

بالتفكيــر بخيارات وحلول ســاعدهم بشــكل غير 

مباشر / إضرب أمثلة متعددة 

فــي حــال كونك وســيط مقيم اقتــرح مجموعة 	 

خيارات   

لخص التقدم والخطوات التالية ، بما في ذلك 	 

تحديد موعد نهائي ألي اجتماعات مستقبلية 

تجّنب  صياغة االتفاق باللغة القانونية ، واجعل 	 

اللغة بسيطة وواضحة 

تأكــد مــن اختيار األطــراف للحــل النهائي وأعد 	 

صياغته شفويا أمام األطراف 

أعط  كل طرف نســخة من االتفاقية ، وأعطهم 	 

فرصة لمراجعتها مع مستشاريهم  

تأكد من توقيع األطراف على االتفاقية	 

احتفظ بنسخة واغلق الملف  	 
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وقراءتهــا، ومــن األفضــل أن يعطي الوســيط أطراف النزاع وقتًا كافيًا وفرصــًة لمراجعة الخيارات المقترحة 
قبل اإلنتقال إلى المرحلة الالحقة.

تطوير وتقييم الحلول 
بعد عملية تهيئة الحلول والخيارات، يحث الوســيط أطراف النزاع على تقييم هذه الخيارات، من حيث مدى 
نجاعــة هــذه الخيــارات وقدرتها على تحقيــق مصالح األطراف المتنازعة، ومن المهــم أن تبدأ عملية التقييم 
بالتسلسل، حيث يتم استبعاد الخيارات غير المالئمة ويتم تركيز الحوار على الخيارات األكثر قبواًل ألطراف 
النزاع والتي تحقق المصالح المشتركة لألطراف. يجب أن يخضع الحل النهائي للمعايير الموضوعية، بمعنى 

أن يتوافق الحل مع األنظمة واللوائح واألعراف المعمول بها في دولة فلسطين.

اختبار الحلول 

يقــوم الوســيط بعد عمليــة تطوير الحــل النهائي، 
بالتأكــد مــن موافقــة الجميــع علــى مقتــرح الحــل، 
ويتوجب على الوسيط هنا أن يعطي أطراف النزاع 
فرصــًة أخيــرًة للتأكــد من نجاعــة الحل، بحيــث يطرح 
الوســيط علــى أطراف النزاع أســئلة مباشــرة حول 
إيجابيات وسلبيات اختيار هذا الحل، وعليه أن يتأكد 
أن الحل النهائي يحقق مبدأ الربح المشترك لطرفي 
النزاع، وأن يكون قابال للتطبيق على أرض الواقع، 
وأن األطراف سوف تلتزم بالحل مستقباًل، مع تأكيد 
الوسيط أن هذا الحل هو نابع من أطراف النزاع وأن 

هذا الحل هو اختيار األطراف.

ثانيًا: كتابة االتفاق النهائي 	

للوصول الى هذه الخطوة النهائية ولضمان كتابة 
بعين  األخذ  الوسيط  فعلى  واضح  نهائي  اتفاق 

االعتبار مايلي:
صياغة االتفاقية 

ال يوجد شكل واحد وموحد لالتفاقية النهائية هنالك 
عدة نمإذج، يترك للوســيط اختيار النموذج المالئم، 
ولكن في اإلطار العام يجب أن تتوفر في االتفاقية 
النهائية العناصر األساسية وهي: تاريخ االتفاقية، 
أسماء أطراف النزاع، مضمون المشكلة،  الخيارات 

المقترحــة، الحل النهائي، مع األخذ بعين االعتبار 
اإلشــارة لمــكان توقيع الوســيط وأطــراف النزاع، 
ويجــب أن تكون لغة االتفاقية واضحة وخالية من 

األخطاء أو الجمل المبهمة.

مراجعة االتفاقية 
يســلم الوســيط كل طرف نســخة مــن االتفاقية 
لمراجعتها بشكل نهائي، ويعدلها إذا كان هنالك 
أية مالحظات ألطراف النزاع، ويفضل أن يعطى 

األطراف وقتًا كافيًا لعملية المراجعة.

توقيع االتفاقية 
يوقع األطراف والوســيط االتفاقية النهائية في 
المــكان المخصص ويســلم كل طرف نســخة عن 
االتفاقيــة، ويتــم اإلحتفــاظ بنســخة أصليــة لدى 

الوسيط لغايات األرشفة.

إنتهاء عملية الوساطة 
األصــل ان تســير عمليــة الوســاطة نحــو الهــدف 
المنشــود وهــو الوصول إلى حــل كلي أو جزئي 
للنزاع بين الطرفين، وال يشترط دائما نجاح عملية 
الوساطة ومهما كانت نتيجة عملية الوساطة فإن 

العملية تنتهي في الحاالت التالية:

توقيع أطراف النزاع على اتفاق لتسوية النزاع.	 

انسحاب أحد أطراف النزاع من عملية الوساطة.	 
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فشل عملية الوساطة بناًء على تقرير الوسيط الموجه إلى وحدة الوساطة.	 

عدم موافقة أحد أطراف النزاع لعملية الوساطة.	 

عدم حضور أحد أطراف النزاع لجلسات الوساطة.	 

انســحاب الوســيط مــن عملية الوســاطة إذا ما رأى بأن حلــول أطراف النزاع تتجه إلــى مخالفة القوانين 	 
المعمول بها في دولة فلسطين.

توثيق عملية الوساطة
يقوم الوسيط بكافة مهام عمليات توثيق الحاالت النزاعية، ويجب أن يتم إفراد ملف خاص لكل حالة ويجب 

أن يحتوي ملف التوثيق على اآلتي:

معلومات عن أطراف النزاع 	 

طلب التوسط 	 

اتفاقية طلب الوساطة 	 

تقارير الوسيط الدورية بكافة تفاصيلها 	 

االتفاقيه النهائية 	 
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رقم النشاط )11(
إسم النشاط: إختبار الوساطة 

الموضوع: مراحل الوساطة 

عدد المشاركين: 25-20

الوقت: 120 دقيقة

األدوات الالزمة: أو راق صغيرة- لوح قاّلب- طباعة الحالة الدراسية رقم 1 ورقم 2 

األهداف   

يفهم ويختبر المدرب مهاراته في كافة مراحل الوساطة الهدف المعرفي )يعرف/يفهم.يختبر..(

الهدف المهاراتي الفكري )ُيقارن/يمّيز/
يحّلل المتدرب الحالة الدراسية يستنتج/يقّيم/يحّلل/يفّكك/ ينقد(

الخطوات المّتبعة 

يشرح المدرب التمرين التهيئة )15 دقيقة(

النشاط
)20 دقيقة(

جلسة  إجــراء  على  المتدربين  قــدرة  الختبار  مبني  التمرين  هذا 
وساطة كاملة عبر كافة مراحلها وباستخدام مهارات تحليل النزاع 

ومهارات الوساطة.
)وسيط  ثالثي  بشكل  مجموعات  إلى  المشاركين  تقسيم  يتم 
وطرفي نزاع(، بحيث تقوم أطراف النزاع بتمثيل الحالة الدراسية 
الدراسية  الحالة  تمثيل  للمشاركين  يمكن  االنتهاء  وبعد   1 رقم 

رقم 2 
هذه الحاالت الدراسية تمثل خالفًا بين أطراف النزاع، فيها العديد 

من األحداث والمطالبات لكل طرف 
طرف  كل  لــدور  نسخة  النزاع  وطرفي  الوسيط  من  كاًل  يعطى 

)تمثيل أدوار(. 
يهيىء المدرب جلسات األطراف الثالثية )3 مقاعد( في كل مكان.
الدراسية بدقة،  الحالة  يعطى المشاركين فرصة لقراءة محتوى 
ألدوارهم  المشاركين  تمثيل  على  التمارين  تمثيل  نجاح  يعتمد 

بشكل سليم وحقيقي.
المدرب  يتنقل  جماعي،  بشكل  العمل  المجموعات  كافة  تبدأ   
الوسيط. عمل  على  ته  مالحظا ويسجل  المجموعات   بين 

بعد انتهاء جلسة الوساطة في الحالة الدراسية رقم 1، يتم طرح بعض 
األسئلة حول صعوبة وسهو لة الوساطة، مدى تقيد المدربين بمراحل 
 الوساطة، مواطن الضعف لدى الوسطاء، الحلول الناتجة.... إلخ 
ينتقل المدرب إلى الحالة الدراسية رقم 2، ويفضل أن يتم تغيير 

الوسطاء وإعطاء المشاركين فرصة لتمثيل دور وسطاء.
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حالة دراسية رقم )1(
المعلومات السرية لـ روان 

متزوجة  شهري،  دينار   600 براتب  الخاص  القطاع  في  سنوات   10 منذ  تعملين  عاما،   36 عمرك  أنتي 
أصغر  بينما  سنوات   9 األكبر  الطفل  عمر  يتجاوز  ال  أطفال،  بأربعة  الله  رزقك  وقد  رائد،  السيد  من 
حصلت  كونك  والدكتوراه  الماجستير  استكمال  في  عال  طموح  لديك  ونصف،  سنة  عمرها  طفلة 
والمهني. األسري  محيطك  قبل  من  عاٍل  باحتراٍم  وتحظين  الجامعة  في  متفوقة  عالمات   على 
مع  تفاهم  وهنالك  وجيدة  مستقرة  األولى  الخمسة  السنوات  في  الزوجية  حياتك  كانت  لقد 
زوجك  شقيقة  عودة  حين  المشاكل  بدأت  لقد  اإلطالق،  على  عميقة  مشاكل  تعتريها  ال  زوجك، 
عائلته  وبين  زوجك  وبين  بينك  المشاكل  زيادة  إلى  أدى  مما  بيتك،  من  بالقرب  لتسكن  األردن  من 
بيتك. وفي  أسرتك  في  بالتقصير  واتهامك  المستمرة  والتدخالت  الدائمة  التعليقات  نتيجة   أيضا، 
منذ خمس سنوات بدأ الزوج بالتغيب عن البيت بشكل مستمر، يخرج بعد الساعة السابعة ويعود في 
منتصف الليل، يقضي معظم وقته في مقهى قريب مع أصدقائه، ال يعيرك أي انتباه، ويحثكي على 
صعبة،  مرحلة  إلى  وصلتي  لقد  بأهلك،  خاصة  اجتماعية  مناسبة  في  يشاركك  وال  هذا  العمل،  ترك 
لذلك تقضين معظم وقتك على مواقع  بالوحدة  األطفال، وتشعرين  تربية  كبير في  بعبء  وتشعرين 
مرة  من  أكثر  البيت  من  والطرد  بالتقصير  واالتهام  والشتم  المشاكل  كثرت  حيث  االجتماعي  التواصل 
إضافة إلى التهديد بالزواج، خاصة في ظل تعاملك مع أربعة أطفال، في األول من نيسان 2020 بينما 
كان زوجك عائدًا في المساء مع أخيه إلى البيت، سمع ضجة وصراخ وصوت، وحينما دخل إلى البيت مع 
أخيه وجدك تشتمين األطفال وتضربينهم، وكان صوت الصريخ عاليًا لدرجة أن الجيران بدءوا يتساءلون ما 
المشكلة، األمر الذي أدى إلى حدوث مشكلة كبيرة مع زوجك الذي قام بطردك من البيت خارجًا مع األطفال 
الموضوع  العائلتان بشكل سلبي في  تدخلت  حينما  أكثر  المشكلة  وتفاقمت  أبيك،  بيت  إلى   والتوجه 
رغم بعض المحاوالت من األصدقاء في إنهاء المشكلة إال أنك لم توافقين، ورفعتي قضية نفقة على 
زوجك لشعورك بعدم اكتراثه في إيجاد حل، وفي المحكمة كنتي مصرة على الطالق مع وجود بعض 
وبين  بينك  تعاوني  بشكل  شراؤه  تم  الذي  بيتك  في  حقك  األطفال،  مستقبل  مثل  لديك  التخوفات 
زوجك، بينما اقترحت عليك المحكمة أن تتوجهي إلى مؤسسة اكت، كمؤسسة مختصة في الوساطة، 

وبعد تفكير وافقت على التوجه للوساطة.

لديكي مجموعة من الطلبات التي تجدينها محقه وهي:
بيتــك 	  لــى  إ جــك  و ز شــقيقة  ل  خــو د م  عــد و ســمك  با لشــقة  ا حصــة  نصــف   تســجيل 

على الزوج الرجوع إلى البيت قبل التاسعة مساًء.

إرجاع مجوهراتك التي اخذها زوجك منك لدفع جزء من ثمن السيارة.	 

  عدم مطالبتك بالتوقف عن العمل والتفرغ للبيت، والسماح لك باستكمال دراساتك العليا.	 

لقــد وافــق زوجــك بالتوجه إلى الوســاطة في محاولة إلنهاء هذا النــزاع القائم بينكما، وهذه هي المحاولة 
األخيرة لكما قبل البدء بإجراءات الطالق.



59القسم الثاني: التطبيق العملي للوساطة

حالة دراسية رقم )1(
معلومات للوسيط/ة 

لقــد تــم التواصــل معكم برغبة كل من الســيد رائد وزوجته روان بالتوجه إلى الوســاطة، على خلفية شــجار 
عائلي اجتماعي 

أنت اآلن الوسيط، وعليك استخدام مهاراتك وقدراتك من أجل المحاولة في تسوية النزاع بناًء على فهمك 
ألسس الوساطة.

تذكر
استخدم كافة المراحل/ كلمة اإلفتتاح/ اللقاء المشترك/ الحوار/ بناء االتفاق/ كتابه االتفاق 	 

استخدم العناصر السبعة في الوساطة 	 

استخدام مهارات تحليل النزاع 	 

استخدم كافة مهارات اإلنصات/ إعادة الصياغة/ طرح السؤال/ إعادة الصياغة والتلخيص 	 

حالة دراسية رقم )1(
المعلومات السرية لـ رائد

أنت شــاب تبلغ من العمر 38 عامًا، متزوج من الســيدة روان والتي تعمل في القطاع الخاص في ظروف 
عمل شاقة وساعات طويلة هي تعمل في هذا القطاع منذ تزوجتها أي ما يقارب 10 سنوات، لديك أربعة 
أطفال صغار أكبرهم طفال يبلغ من العمر 9 سنوات وأصغرهم طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، وتسكن 

في شقه سكنية في عمارة.

لقد بدأت حياتك كأي شــاب فلســطيني ضمن ظروف اقتصادية ســيئة، وفي الســنوات الخمس األخيرة 
بدأت تعمل في حقل البناء في القدس براتب 2000 دينار، لم يتسن لك استكمال تعليمك الثانوي بسبب 
الظروف االقتصادية، تقضي جل وقتك مع األصدقاء في مقهى قريب من مكان سكنك حتى ساعة متأخرة.

لقد أصبحت عالقتك سيئة جدًا بزوجتك في السنوات الثالث األخيرة وبدأت المشاكل تتصاعد بينكما، لقد 
قمــت بالشــجار وطــرد زوجتك عدة مــرات وذلك ألنك تظن أنها أصبحت تطالب باســتكمال التعليم العالي، 
رغم علمك أنها ذكية إال أنك تعتقد أن الظروف ال تســمح في ظل وجود 4 أطفال وانشــغالك في العمل 
في البناء، كما أنك تظن أنها تتصرف بشكل مختلف عن السابق، أنت تشعر باإلحباط نتيجة شعورك بأنها 
تعتبرك غير متعلم وأن اهتماماتها مختلفة عن اهتمامتك أضف إلى ذلك أنت أيضا مســتاء من تصرفات 
زوجتك إنها تعاقب األطفال وتصرخ وعالقتها مع أهلك ســيئة جدًا خاصة مع شــقيقتك العائدة من األردن 
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والتــي تقيــم بجوار شــقتك أنت تتعاطف جدًا مع شــقيتك العائدة من األردن بســبب ظــروف صحية البنها 
الذي يعاني من اضطرابات نفسية حادة بسبب سوء معاملة والده.

في األول من نيسان 2020، التقيت مع شقيقك األكبر أبوأحمد في الشارع وقمت بدعوته لتناول القهو ة 
في بيتك، حينما اقتربت من منزلك، حيث سمعت صراخًا عاليًا صادرًا من بيتك، لقد أثار هذا الصراخ فضول 
الجيــران ووقفــوا بالقرب من شــقتك، وقد ســألوك، لقد أحسســت بالحرج الكبير، حينمــا دخلت على البيت 
سمعت زوجتك تصرخ على األطفال وتسب وتشتم، مما أدى إلى شجار معها بشكل ملفت للجيران، لقد 
قمت بطردها من البيت حيث توجهت إلى بيت أبيها، حينما علم أبوها بالمشكلة تشاجر معك وأحسست 
باإلهانة، هي اآلن في بيت أبيها على أثر المشــكلة منذ 10 أشــهر،حاول بعض األصدقاء التدخل وباءت 
تدخالتهم بالفشل، األمر المزعج بالنسبة لك هي رفع قضية عليك بالمحكمة/ قضية نفقة، أنت تشعر أن 

العالقة قد انتهت وحان وقت االنفصال.

لكن لديك بعض المخاوف، مستقبل أطفالك، استمرار القضية بالمحكمة، عدم قدرتك على رؤية أطفالك 
بسبب ظروف عملك، مستقبل الشقة التي اشتريتها أنت وزجتك بشكل مشترك، وإلنهاء هذا النزاع فقد 

فكرت ببعض الشروط التي تراها ضرورية جدًا لتسوية النزاع من بين هذه الشروط:-

التوقف عن مطالبتك باستكمال التعليم العالي 	 

االعتذار لشقيقتك وألهلك 	 

التنازل عن عملها والتفرغ لألطفال وللبيت	 

لقد وافقت بالتوجه إلى الوساطة في محاولة إلنهاء هذا النزاع القائم بينكما، وهذه هي المحاولة األخيرة 
لكما قبل البدء بإجراءات الطالق.

حالة دراسية رقم )2(
حالة دراسية لنزاع تجاري

ملخص للوسيط
طلبت شركتان من مؤسسة ACT لحل النزاعات في القدس اقتراح وسيط إلجراء عملية الوساطة في نزاع 
يتعلق بشــراء آلة للطي باعتها شــركة غالف للتوريد إلى شــركة األقواس الســبعة للطباعة، قبل أن يتحول 
النزاع إلى دعوى قضائية في المحكمة. لدى مؤسســة ACT قائمة بالوســطاء ووافقت الشــركتان على أن 
تكون الوسيط. هذه هي المرة األولى التي تلتقي فيها بأي من الممثلين ألي من الطرفين،ولكنك انتبهت 
إلى أن ممثل شركة غالف للتوريد هو عضو في القسم الرياضي لجمعية الشبان المسيحية في القدس 

)YMCA( الذي تنتمي إليه أنت وعائلتك أيًضا، لكنك لست صديًقا مقرًبا له بأي شكل.

أحمد هو ممثل شركة غالف للتوريد

ماجد هو ممثل شركة األقواس السبعة للطباعة
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حالة دراسية رقم )2(
ملخص لمدير شركة األقواس السبعة- ماجد

أنت ماجد، المدير العام لشركة األقواس السبعة للطباعة، وهي شركة مقرها مدينة رام الله، تقوم بطباعة 
وتوزيع أنواًعا مختلفًة من المستندات المطبوعة - أو راق فنية وخرائط وأدلة ومطويات ونشرات إعالنية وما 
إلى ذلك. بالنســبة للعديد من عمالئك، تقوم شــركتك بطي هذه األو راق وإدراجها في المغلفات. حتى 
6 أســابيع مضت، قام فريق من الموظفين بعمل أو راق مطوية وإدخالها في مغلفات وختم المغلفات. 
ومع ذلك، ونظًرا لزيادة الطلب على هذه الخدمات بشكل كبير، فقد اشتريت ماكينة طي وختم تلقائية من 
شركة غالف للتوريد قبل 6 أسابيع. الخطة هي أن يقوم هذا الجهاز بأداء مهام أبسط، وهذا يحرر الموظفين 

للعمل على مهام طباعة أكثر تعقيًدا.

أنت تريد إرجاع آلة الطي التي قمت بشرائها من شركة غالف للتوريد، بسعر 5600 دوالر، والذي يبدوأنه 
ســعر ممتــاز، وذلــك بعــد معاينة اآللة وتجربتها في مصنع الطباعة الخــاص بك، حيث أدركت أنها إما معيبة 
أو مصممة بشــكل ســيء للغاية. فهي أواًل، تتســبب بإنحناء المطوية أحيانًا، مما يؤدي إلى تمزق الورق 
الذي تحاول طيه. وثانيًا، الالصق السائل المستخدم في الختم ال يتدفق دائمًا بشكل صحيح، مما يتسبب 
بتلــف المغلفــات، أو تقــوم بضــخ مادة الصقة غير كافية وال يتم إغالق المغلفات بشــكل صحيح. فيما عدا 
ذلك، فإن موظفيك راضون تماًما عن اآللة، إنها سريعة وهادئة للغاية. إنها تتعامل مع مجموعة كبيرة من 
األو راق والمغلفات ويقدر الموظفون حًقا حقيقة أن هذه اآللة - عندما تعمل بشكل صحيح - يسمح لهم 
باســتغالل وقتهــم فــي مهام طباعــة أكثر تعقديدًا. ولكن وبعد التجربة مــن الواضح أن ال فائدة لهم منها، 

لذلك تريد استعادة أموالك.

لديــك الفاتــورة األصلية، ولكن تم إهمال كرتون الشــحن األصلــي للجهاز منذ فترة طويلة. بقدر ما تعرف، 
يوجد لدى شركة غالف للتوريد سياسة اإلسترداد. في مرة سابقة قمت بإرجاع قطعة من المعدات المكتبية 
كنــت قــد اشــتريتها منهــا بقيمة 1200 دوالر ألنه ثبــت بأنها صغيرة جدًا، وقامت شــركة غالف بردها بدون 
مشــاكل. أنت اآلن تجتمع مع النائب الميداني األول لشــركة غالف للتوريد، أحمد، الذي ذكر بالفعل أنه لن 
يكون هناك اســترداد. ال شــيء يبدوأنه يقنع هذا الممثل بأن لديك الحق في اســترداد أموالك ويبدوأنه 
صاعد وعنيف قلياًل. وقد أو صى محاميك بالوساطة باعتبارها خيارًا أو فر من مقاضاة الشركة في المحكمة. 
أنت توافق. لكنك لن تستســلم ألية جهو د إلثارة اهتمامك، على الرغم من أن الشــركة لديها عالقة جيدة 

جًدا مع غالف للتوريد ألجيال. هناك شركات توريد أخرى ترحب بالعمل معك.



دليل الوســـاطة الُمجتمعية | إجراءات مقترحة لوســـاطة ناجحة  62

حالة دراسية رقم )2(
ملخص للنائب الميداني األول لشركة غالف للتوريد- أحمد

قبــل شــهرين، تمــت ترقيتك يا أحمــد إلى وظيفتك الحالية كممثل ميداني أول لشــركة غالف للتوريدات، 
الموزع في جميع أنحاء فلســطين لجميع أنواع المعدات المكتبية. هذه هي أفضل وظيفة مدفوعة األجر 
حصلت عليها على اإلطالق، وقد كافحت للحصول عليها وأنت تنوي االحتفاظ بها. جزء من عملك ينطوي 
على التعامل مع العمالء الذين يرغبون في إعادة األشياء إلى غالف للتوريد لالسترداد أو كرصيد مبيعات. 

أنت الممثل األول الوحيد في رام الله، لكنك لست الممثل األول الوحيد الذي يعمل لدى الشركة.

تعتبــر غــالف للتوريد ذات ســمعة جيدة في قبول المرتجعــات، عندما يمكنها إعادة بيع المعدات )أي عندما 
يتم إرجاع الصندوق األصلي الذي تم تغليف المعدات فيه أيًضا( أوإلعادته إلى المصنع، وعندما يكون لدى 
العميل دليل على الشــراء، والذي يجب القيام به في غضون 30 يوًما. أبعد من ذلك، تتبع غالف للتوريد 
سياســة أقــل تعاوًنــا. علــى أي حال، يحاول بعض العمالء الذين ال يســتطيعون تلبية هــذه المعايير )إرجاع 
الصندوق األصلي و/ أودليل الشراء( تغطية أخطائهم - إما أنهم أساءوا استخدام المعدات أو كسروها من 
خالل التعامل الالمبالي معها-. من الصعب تصديق كيف يكذب بعض العمالء عندما يريدون إرجاع المعدات.

ستلتقي اليوم مع ماجد، المدير العام ألحد أكبر عمالئك، شركة األقواس السبعة. يقوم هذا العميل بإعداد 
وتوزيع العديد من أنواع المستندات المطبوعة - األو راق الفنية والخرائط واألدلة والمطويات والمنشورات 
اإلعالنية-. بالنسبة للعديد من هؤالء العمالء، يقوم الموظفون بطي هذه األو راق وإدخالها في المغلفات. 
نظًرا لزيادة الطلب، اشــترى عميلك ماكينة طي وختم تلقائية منذ 6 أســابيع. كان ســعر شــراء هذه اآللة - ال 
يشمل الشحن - 5600 دوالر، ولكن هذه اآلالت كانت جزًءا من عملية شراء خاصة تفاوضت عليها شركتك 
مع مصنع ألماني. ال يمكن إرجاع هذه اآلالت إلى المصنع. وال يمكن إعادة بيعها في حال تم استخدامها.

إذا لزم األمر، لديك ميزانية لتغطية إرجاع بعض المعدات، والتي سيكون على غالف للتوريد أن تتحملها. 
ومع ذلك، سيكون مديرك أكثر سعادة عندما ال يتم إنفاق هذه الميزانية. وينطبق هذا بشكل خاص عندما 
تكون فلسطين في حالة ركود، وبينما تعاني الشركة من تناقص األرباح. ومع ذلك، يوضح محاميك أنه قد 
ال يكــون لديــك قضيــة جيدة في المحكمة تدافع عن موقفك، وبالتالي فقد وافقت على الوســاطة كخيار 

أقل كلفة. وأنت تأمل حًقا أن تحل هذه الوساطة المشكلة، ألن البديل قاتم.



القسم الثالث:
النمادج المستخدمة

في الوساطة
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نموذج )1(: طلب وساطة

حضرة السادة في:

تحية طيبة وبعد،،،

......................................................................................................... الســيد/ة  حضــرة   

بشــأن تســوية النزاع القائــم بينــي وبيــن الســيد/ة............................................................................

ويتلخص موضوع النزاع في:
 	......................................................................................................... النــزاع  موضــوع 
 	......................................................................................................... النــزاع  تاريــخ 
 	......................................................................................................... األطــراف 
 	.............................................................................................. للنــزاع  الراهنــة  الحالــة 

نتائج النزاع 
بيانات األطراف

مقدم الطلب:
......................................................................................................... اإلســم: 

......................................................................................................... العنــوان: 

......................................................................................................... الهاتــف:  رقــم 

......................................................................................................... اإللكترونــي:  البريــد 

......................................................................................................... الفاكــس: 

الطرف الثاني:
......................................................................................................... اإلســم: 

......................................................................................................... العنــوان: 

......................................................................................................... الهاتــف:  رقــم 

......................................................................................................... اإللكترونــي:  البريــد 

......................................................................................................... الفاكــس: 

برجاء التكرم نحو اتخإذ الالزم في هذا الشأن،،،
التاريخ:
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نموذج )2(: نموذج تحويل الوساطة إلى الوسيط

حضرة السيد/ة الوسيط:..........................

نعلمكم أن مؤسسة اكت أولت اليكم مهمة التوسط ما بين:

......................................... في  يقيم  والذي  األول.........................................  الطرف 

......................................... في  يقيم  والــذي  ــــي..................................  ــان ــ ــث ــ ال الطرف 

النزاعية القضية  بشأن  بــتــاريــخ.................  التوسط  خدمة  على  للحصول  النزاع  أطــراف  التجأ  حيث 

....................................................................................................... حــول 

وايمانــًا منــا بقدراتكم،وفــي حال قبولكم فقد تقرر احالة ملف التوســط إلى حضرتكم، على أن يتم احترام 
مبادىء واخالقيات الوساطة، وأن يتم موافاتنا بتقاريكم الدورية. علما أننا سنقوم بتزويدكم بملف أطراف 

النزاع كاماًل. 

إسم رئيس المؤسسة  ...............................................................................................

الختم والتوقيع  .........................................................................................................

التاريخ  ..................................................................................................................
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نموذج)3(: نموذج اتفاقية التوسط

تخضع هذه االتفاقية للشروط التالية:
يعتبر الوسطاء أطرافًا محايدة، تقوم بمساعدة الفرقاء على الوصول إلى تسوية خاصة بهم، وسوف . 1

ال يقــوم الوســطاء باتخــإذ قــرارات حول ما هو صحيح وما هو خطأ ما ال يخبــرون الفرقاء المتنازعين بما 
يجب على هؤالء أن يفعلوه.

من المفهوم أن االتصال المنفتح والنزيه هو أمر أساسي إذا ما أريد للوساطة أن تنجح وإذا وجد سبب . 2
للقلق بأن وقوع أعمال انتقام أو ثأر في المســتقبل قد يؤثر على عمليات اإلتصال والوســاطة، فإن 

على الفرقاء أن يتفقوا على عدم القيام بمثل هذه األعمال.

تتفــق األطــراف علــى أن تكشــف لبعضهــا البعض وللوســطاء بشــكل كامــل ونزيه عن جميــع الوثائق . 3
والمعلومات المتعلقة، ألن الفشل في الكشف عن هذه المعلومات قد ينتج عنه التخلي عن التسوية.

يتفــق الفرقــاء مع الوســيط على أن جميــع االتصاالت والمحادثــات والتصريحات الشــفهية والمكتوبة . 4
والمتعلقة بعملية الوساطة سوف تعامل بسرية ولتحقيق ذلك:

)أ( ال يقوم الوسطاء بكشف أسماء األطراف أو القضايا التي تم البحث فيها في سياق عملية الوساطة 	 
إال إذا طلــب منهــم ذلــك من جميع األطراف. ومن المفهــوم أنهم لن يكونوا ملزمين بالمحافظة على 

السرية في حال وجود سبب لالعتقاد بأن أيًا من األطرف قد يتعرض ألذى جسدي.

)ب( يتفق األطراف على أنهم لن يقوموا في أي وقت من األوقات سواء قبل أو خالل أو بعد عملية 	 
الوســاطة باســتدعاء الوســيط أو أي ممن له عالقة بـ )إســم المؤسسة/وحدة الوســاطة( ومشاركيهم 
ليدلوا بالشهادة في أي جلسة قضائية أو إدارية متعلقة بالنزاع. وعلى األطراف التنازل عن هذا الحق.

)ج( تتفق األطراف على عدم طلب إخراج أي سجالت أو مالحظات أو أعمال أو ما شابهها لدى الوسطاء 	 
بصدد إســتخدامها للشــهادة في أية جلســة قضائية أو إدارية متعلقة بالنزاع. وعلى األطراف التنازل 

عن هذا الحق.

)د( االستثناء الوحيد هو أن اتفاقية الوساطة وأية اتفاقية مكتوبة صيغت ووقعت من قبل األطراف 	 
كنتيجة لعملية الوساطة، يمكن أن تستخدم في أية جلسة متعلقة مالم تكن األطراف قد اتفقت كتابيًا 

على أن ال تفعل ذلك.

علــى الرغــم مــن أن الوســطاء ينوون اإلســتمرار في الوســاطة حتــى الوصول إلى اتفــاق، إال أنه من . 5
المفهوم أن أيًا منهم يمكنه اختيار اإلنســحاب من الوســاطة في أي وقت، ومن المتفق عليه أنه في 
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حالة حصول مثل هذا األمر، يتوجب بذل أفضل الجهو د لمناقشة هذا القرار في حضور جميع األطراف 
والوسطاء.

ال يقوم الوسطاء بتقديم نصيحة أو استشارة قانونية، ولكن في حال كانت النصحية القانونية مناسبة، . 6
فــإن كل طــرف ينصــح باللجــوء إلــى محاميه الخاص من أجل الحصول على االستشــارة المناســبة حول 
مصالحــه وحقوقــه وإلتزاماتــه القانونية، ويشــمل هذا األمر، على ســبيل الجمــع ال الحصر مراجعة أية 

اتفاقية مكتوبة بين الفرقاء، تأتي نتيجة الوساطة.

يتم اصدار نسخ منفصلة عن هذه االتفاقية من قبل الفرقاء و)..إاسم وحدة الوساطة....( ومشاركوها.. 7

لقد قمت بقراءة وتفهم هذه الشروط المتعلقة باالتفاقية وها أنا أوافق عليها.. 8

أسماء وتواقيع أطراف النزاع 
الــــــــــــــتــــــــــــــاريــــــــــــــخ:............................. االسم والتوقيع..............................       

الــــــــــــــتــــــــــــــاريــــــــــــــخ:............................. االسم والتوقيع..............................             

 اسماء وتواقيع كاًل من رئيس وحدة الوساطة والوسيط 

الـــتـــاريـــخ:........................            ............................ وتوقعيه  الوساطة  وحــدة  رئيس  اسم 

الــــتــــاريــــخ:....................            ...................................... وتوقيعه  الــوســيــط  اســم 
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نموذج )4(: نموذج كلمة افتتاح

من الجيد رؤيتكما معًا هنا، أنا إســمي )محمد(  من مؤسســة )....  (   وهي مؤسســة مختصة في مجال 
الوساطة، وأشكركم جزيل الشكر على الثقة التي أو لينموني إياها في التدخل لمساعدتكم في التوصل 

إلى حل مرض لكليكما.

     أوال، نود أن نوضح ماهية الوساطة ؟ فالوساطة هي عملية طوعية يتدخل من خاللها طرف ثالث هو 
الوسيط لمساعدة أطراف النزاع على التوصل إلى فهم مقبول لكما لحل المشكلة القائمة بينكما.

وســتمر عملية الوســاطة بمراحل متعددة حيث ســنمضي قدما نحو الجلســات المشــتركة وجلسات الحوار 
وجلســات الغــرف المنفــردة إذا دعت الضرورة وســيتم في حال اإلتفاق على حل مــن قبلكما التوقيع على 

اتفاقيه نهائية.

أرجــوأن تدركــوا تمامــا أن دوري هنا هو فقط لمســاعدتكما، وأنا لســت قاضيًا أو حكمًا أو مصلحًا عشــائريًا، 
وسألتزم بأخالقيات الوساطة، من حيث سرية المعلومات والحيادية والمصداقية، وفي حال شعرتم أني 

أخالف هذه األخالقيات بإمكانكم التوقف مباشرة عن جلسات الوساطة.

        نود منكما أن تفهما ما هو دوري هنا. هدفي هو مساعدتكما على معرفة الحل بالمشكلة  الخاصة  
بكما. أنتم اللذان سوف تعيشون مع الحل من اآلن فصاعدًا، لذلك أريد منكما أن تقررا كيف سيكون الحل. 
ونحــن لــن نقــول لكمــا ما يجــب القيام به أو محاولة الحكم على من هو على حــق أو خطأ. نحن أكثر اهتمامًا 
بمســاعدتكما على التفكير في حلول للمســتقبل أكثر من محاولة الحكم على ما حدث في الماضي. نحن 
مهتمون أساســًا بالمســاعدة على التحدث عن حل يمكن أن تتعايشــا معه. أود أن أؤكد لكما أن أي شــيء 
قد تقواله خالل جلســتنا ســيكون ســريا. ســأقوم بتدوين المالحظات من وقت آلخر حتى نتمكن من تذكر 

األشياء، ولكن عندما ننتهي، سأقوم بإتالف ما تم كتابته الحقًا.

        قد يطلب أحدكما أخذ اســتراحة في أي وقت أثناء مناقشــتنا. على ســبيل المثال، إذا كنتما تشــعران 
بالضيــق فــي أي وقت، وتشــعران حقًا أنكما بحاجة إلى اخذ اســتراحة قليــاًل، ولكن يحبذ أن تخبراني بذلك، 
حيــث يمكنكمــا الخــروج للخارج لبضع دقائق إذا كنتما ترغبان في ذلــك، بإمكانكما العودة عندما تكونان على 
اســتعداد للمواصلة.  أحيأنا يكون من المفيد بالنســبة لي كوســيط أن ألتقي بشكل منفصل مع كل واحد 

منكما خالل مناقشتنا، لذلك قد نقوم بذلك.

        وأخيرًا، نود أن نناقش القواعد األساسية قلياًل لجلسة الوساطة، إذ أتمنى من حضرتكم مساعدتي 
في وضع قواعد جلســات الوســاطة حتى تتم الجلســات بطريقة هادئة ومقبولة، هل يمكن أن تعطوني/ 

تقترحوا علي أهم القواعد....................

أتمنــى أن نســتطيع الوصــول إلــى حــل مرضي ومقبول لكليكمــا، واآلن ادعوا ايًا منكما لبــدء الحديث عن 
المشكلة، تفضل 



69القسم الثالث: النمادج المستخدمة في الوساطة

نموذج )5(: نموذج تقرير الوسيط 

الوساطة  توثيق عملية  أجل  لمؤسسة............. وذلك من  المعلومات فقط  مالحظة: تسخدم هذه 
فقط وال يجوز إستخدام هذه المعلومات اطالقًا في الدوائر الرسمية، حفاظًا على مبدأ الوساطة وحماية 

لمعلومات أطراف النزاع 

........................................... التاريخ   ..……...…………........:…… الوساطة  ملف  رقم 

إسم الوسيط ................................................. جلسة رقم ..........................................

................................................................. ــوســاطــة  ال جــلــســة  ــدء  بـ ســاعــد 

..................................................................... الــوســاطــة  جلسة  إنــتــهــاء  ســاعــه 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ع  ا ــز ــ ــنـ ــ لـ ا ف  ا طــــــــر أ ء  ســــمــــا أ

الرجاء إعطاء معلومات 
هل تم تحديد جلسة أخرى للوساطة   	 

  نعم                     ال 
في حال تم الترتيب لجلسة وساطة أخرى الرجاء إعطاء معلومات حول 	 

التاريخ..............   الوقت.................. المكان.....................
الرجاء تقييم مستوى رضى األطراف عن مكان الوساطة 	 

         عالي        متوسط           ضعيف 
هل هنالك اي إجراءات إدارية أو لوجستية خاصة مطلوبة من وحدة الوساطة أو / المؤسسة المشرفة 	 

    نعم                       ال
إذا كانت اإلجابة نعم يرجى إعطاء التفاصيل 	 

............................................................................................
الرجاء وصف مجريات جلسة الوساطة من حيث 

إلتزام أطراف النزاع بمبادىء الوساطة 	 
شكل عالقة أطراف النزاع ببعضهم 	 
أهم القضايا التي تم مناقشتها 	 
أهم الخيارات التي تم توليدها خالل الجلسة 	 
مستوى تعقيد النزاع 	 
أهم احتياجات أطراف النزاع من رؤية الوسيط 	 
هل هنالك أية اقتراحات من قبل أطراف النزاع للحل ؟	 

………………………………………………………………………………….………..……………
...........................................................................…

أي مالحظات أو توصيات أخرى من قبل الوسيط:

توقيع الوسيط 
......................
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نموذج )6(: نموذج التقرير النهائي

الوساطة  توثيق عملية  أجل  المعلومات فقط لمؤسسة............. وذلك من  مالحظة: تسخدم هذه 
فقط وال يجوز إستخدام هذه المعلومات اطالقًا في الدوائر الرسمية، حفاظًا على مبدأ الوساطة وحماية 

لمعلومات أطراف النزاع 
الـــــتـــــاريـــــخ...................................  ..……...………..........…:……… الوساطة  ملف  رقــم 

إسم الوسيط......................................................... عدد جلسات الوساطة..........................

األول.............................................................. الــطــرف  ــراف:  ــ األطــ أســمــاء 

ــي............................................................................           الــطــرف الــــــــــــــثــــــــــــــأنــــــــــــ

أوال:-  الترتيبات اللوجستية 
الرجاء إعطاء كافة التفاصيل حول: 

مكان جلسة الوساطة 	 

مدة جلسات الوساطة 	 

التحضيرات اللوجستية )الضيافة، شكل الجلسة( 	 

توثيق جلسات الوساطة 	 
ثأنيا: العمليات التحضيرية 

الرجاء إعطاء معلومات تفصيلية حول: 

توفر اتفاقية التوسط 	 

آلية التواصل مع أطراف النزاع 	 

عمليات جمع المعلومات عن القضية 	 

ثالثا: أطراف النزاع ومحتوى النزاع 
مستوى تطور عالقة أطراف النزاع 	 

آليات بناء الثقة بين األطراف 	 

مضمون النزاع 	 

مستوى معرفة أطراف النزاع باحتياجاتهم 	 

 النتائج النهائية لجلسات الوساطة )مضمون اإلتفاقية في حال اإلتفاق( 	 

في حال فشلت عملية الوساطة: ما هي األسباب ؟ ما هي خيارات أطراف النزاع، ما هو رأي الوسيط ؟	 
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رابعا: الوسيط:	 

كيف يقيم الوسيط اإلتفاق النهائي ؟	 

كيف سيقوم الوسيط بمتابعة إلتزام أطراف النزاع باإلتفاقية ؟	 

ما هي أهم المعيقات التي واجهت الوسيط ؟	 

ما هي متطلبات أو توصيات الوسيط في أي جلسات وساطة أخرى ؟	 

دور وحدة الوساطة ومساندتها للوسيط 	 

ــوســيــط......................................................................................................... إسم ال

ــع......................................................................................................... ــ ــ ــي ــ ــ ــوق ــ ــ ــت ــ ــ ال

ــخ......................................................................................................... الـــــــــتـــــــــاريـــــــ
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نموذج )7(: نموذج اإلتفاق/ الصلح 

قال تعالى»ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو اصالح بين الناس»
صدق اهلل العظيم )النساء 114(

هذه الوثيقة تم التوصل إليها برضى األطراف وبمساعدة الوسيط/ وعليه فإن اإللتزام بهذه الوثيقة 
وتنفيذها جزًأ ال يتجزأ من عملية الوساطة.

الطرف األول:

الطرف الثاني:

وبمساعدة الوسيط/ة:

تم التوصل إلى اتفاق/صلح حول الخالف القائم بين األطراف والذي تشكل مضمونه من:
تمت عملية الوساطة بنجاح، تأكيدًا على أن “ الصلح سيد األحكام “، وقد ساهم طرفي النزاع في 

ايجاد الحلول لنزاعهم وتركزت بنود الحل القائم بين الطرفين في التالي:

جهة اإللتزامالتاريخالحل

لقد تم توضيح عملية الوساطة بشكل مفصل وقد تم قراءة كافة قواعد وضوابط واجراءات عملية 
الوساطة 

إننــي ادرك أن الوســاطة ال تحــل محــل اإلجراءات القانونية المســتقلة أو الصلح العشــائري، وعند 
الضرورة سوف أطلب المشورة القانونية بشأن القضايا المطروحة

شروط أخرى:

وعليه اتفق الطرفان:

الطرف األول                                        الطرف الثاني                                        الوسيط 

تم التوقيع في يوم°_ من شهر............................... عام......20
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