
1 
 

 حل الصراعات
 

 جدول المحتويات:

 

 1 ............................................................................................................................................... الصراعات حل

 2 .......................................................................................................................................... الصراع؟ هو ما .1

 2 ............................................................................................................................. الصراعات؟ حل هو ما.2

 3 ..................................................................................................................................... الصراعات تحليل.3

 4 .............................................................................................................. الصراع في المشاركون الالعبون  1.3

 6 ...............................................................................................  والعالقات الموارد السلطة، تحليل1.3

 9 ................................................................................................... وأسبابه الصراع حجم – الصراع نوع 3.2

 11 ................................................................................................. الالعبين ومصالح مراكز تحليل 3.3

 12 ........................................................................................................... للصراعات رابح-الرابح حلول 3.4

 15 ................................................................................................ الصراعات حل سلوك من أنواع خمسة 3.5

 19 ............................................................................................................ البنّاء تالصراعا حل ملخص 3.6

 20 ........................................................................................................... الصراعات لحل مختلفة طرق 3.7

 21 ............................................................................................. الصراعات حل طرق لمختلف قصير وصف

 22 ............................................................................................................................................... الوساطة.1

 24 ...................................................................................................................... الوسيط خصائص 4.1

 25 .......................................................................................................................الوساطة عملية 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 هو الصراع؟ما  .1
 

القدرة الالزمة لتعريف  تكون لناحتى وإن كنّا عايشنا بعض الصراعات في حياتنا الخاصة، نادراً ما 

بالضبط ما هو الصراع. هناك العديد من التعريفات الممكنة الموجودة في األدبيات األكاديمية في 

 حين أن بعضها ما زال يبدو متناقضاً مع بعضه البعض.:

ى ما يعرف بـ "التصور التقليدي للصراع" نذكر هذا التعريف الذي وضعه لويس من األمثلة عل

 : ر )كوسيه(كوس

 

 

ينطور الصراع على "الكفاح من أجل قيم وادّعاءات بشأن 

منزلة، وسلطة، وموارد شحيحة حيث تتلخص غايات 

 (1691الخصوم تحييد، القضاء على، أو إيذاء منافسيهم." )

 

  لويس كوسر

 

ثلة على "التصور الحديث للصراع " يمكن أن يوضحه لنا تعريف فرانكلين إيي. ديوك من األم

  للصراع: 

"الصراع عبارة عن جزء طبيعي، ال مفرّ منه، ومتكرر في 

جميع التفاعالت بين بني البشر يحدث على جميع مستويات 

 المجتمع....

... إنه ليس باألمر المنحرف أو المرضي بالمعنى الحرفي 

عن أذى فعلي؛ وقد  -بالضرورة -ة، كما أنه ال  يتمخضللكلم

يتجلّى في غياب العدالة أو االختناقات في النظام 

 (.1669االجتماعي ما يتطلب االنتباه." )

 فرانكلين إيي. ديوك 

في يومنا هذا، نفضل النظر إلى الصراع على أنه جزء طبيعي من حياتنا نتيجة لتنوع احتياجات 

قيمهم، وتضاربها. إننا نعتقد أن النظر إلى الصراعات على أنها قوة مفيدة في الناس، وآرائهم، و

 حل الصراعات بشكل بنّاء. التغيير هو أحد الظروف األكثر حيوية لـ 

 ما هو حل الصراعات؟  .2

 

لقد وجد حل الصراعات وما زال ضمن الحقيقة اليومية التي يعيشها الناس على مر التاريخ 

من حيث كونه مجاالً معرّفاً في الدراسات في  –حل الصراعات  البشري. مع ذلك، نشأ

الخمسينيات/الستينيات )في ذورة الحرب الباردة( عندما أدركت مجموعة من الباحثين 
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األوروبيين واألمريكيين )أمريكا الشمالية( من مختلف ميادين التخصص الحاجة إلى دراسة ظاهر 

 حل الصراعات بطريقة معّقدة. 

الء قواهم، وخبراتهم المنوعة، ومعرفتهم بهدف وضع نظرية عامة للصراعات )تحدث لقدجمع هؤ

بين الدول، واألفراد، والمجتمعات، أو األسر...الخ( ما قد يعين على حل الصراعات على جميع 

 المستويات الممكنة التي قد تحدث عندها. 

اد حل الصراعات أمورهم لجذب انتباه بعد الكفاح األولي بالطريقة التقليدية لتصور الصراع، تدبّر روّ 

الباحثين اآلخرين والممارسين في أنحاء أخرى من العالم التي تتجاذبها أنواع عديدة من 

الصراعات )جنوب أفريقيا، الشرق األوسط، وجنوب شرق آسيا( التي حاولت تطبيق األفكار 

 ؤثرة. الجديدة المتصلة بحل الصراعات في ممارساتهم وتوصلوا إلى نتائج م

في الوقت الحاضر، نحن نعرّف حل الصراع على أنه إحدى الطرق الكفيلة بتوجيه الصراعات 

بطريقة بنّاءة على أنها عمليات خالية من العنف تؤدّي إلى تعريف مصادر الصراع المتجّذرة ما 

ئية، يعين على معالجتها وتحويل مسارها؛ وبالتالي، التقليل من سلوك العنف، واالتجاهات العدا

 والهيكلية القاسية للصراع. 

عمليّة والذي يسكّل  تحليل الصراع، في العادة، تستند نظرية حل الصراعات على ما يعرف بـ 

ضرورية وإن كانت على مستوى عال من التحّدي. ينبغي لتحليل الصراع أيضاً أن يوفر ما يلزم 

منع الصراعات، وإدارتها، وإجراء  من المعلومات التخاذ القرارات المستنيرة بهدف تحسين فاعلية

 التدخالت الالزمة لبناء السالم بما فيها فاعلية التنمية والمساعدة اإلنسانية. 

 تحليل الصراعات .3

 

الغاية الرئيسية لتحليل الصراع كسب فهم شامل وشمترك للصراعات المحتملة أو المتواصلة. 

صراع )مصادر التوتر واألسباب الجذرية إنها في العادة تنطوي على تقييم العوامل الرئيسية لل

 and dynamicsللصراع(، والعبين )اهتماماتهم، المخربين المحتملين، طاقات العنف والسلم(، 

والديناميكيات )مسببات العنف، تطوير العمليات، التصورات المستقبلية المحتملة(. يمنك إجراء 

 ية، والعالمية. التحليل على المستويات المحلية، والوطنية، واإلقليم

من األهمية بمكان التركيز على أن تحليل الصراع عبارة عن عملية متواصلة ال تمريناً ساكنا يتم 

لمرة واحدة. يمكننا القول إن اإلطار التحليلي لتحليل الصراع يوفر لنا لمحة عام عن حيثيات 

من األسئلة المرتّبة  الصراع عند نقطة معينة من الزمن. في العادة، يتكون اإلطار من مجموعة

 حول هذه المواضيع: 

 من هم الالعبون/األطراف المتورطون في الصراع؟ .3

 ..... صراع متعدد األطراف(3،1)

 

 كيف تتوزع القوّة في موقف الصراع هذا؟  .3

)من الذي يملك صالحية صنع القرار، وقوّة المعلومات،.....هل هناك اختالل في 

 لصراع(. ميزان القوى قد يؤثر على طبيعة ا
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 ما هو حجم الصراع؟  .1

األفراد، المجموعات، ...المجتمع  –)عدد األشخاص المعنيين ومستوى الصراع 

 المحلي(

 

 ؟ ما هي أهم األسباب للصراع .4

 البيانات المفقودة، األمور الهيكلية، القيم...( –مثل )

 

 ما هو مسار الصراع؟  .5

السنوات... في أي مرحلة )إلى أي فترة سوف يستمر الصراع؟ األيام، األشهر، 

 من الصراع نحن اآلن؟....(

 

 ما الذي تم فعله حتى اآلن لحلّه؟  .6

 )تاريخ النجاحات واإلخفاقات التي شهدتها محاوالت الحل(

 

 ما هو دورنا بالنسبة للصراع؟  .7

)ضحية، قامع، مدافع عن أحد األطراف، خبير مستقل ومكتشف الحقائق، 

 صالحة، الوسيط، المحكّم؟(متدخل عادي/رسمي مثل واسطة الم

 

 الالعبون المشاركون في الصراع   1.3

 

يشمل أي شخص يمكن  العب"في العادة، يبدأ تحليل الصراع بتعريف الالعبين فيه. المصطلح "

 أن يكون له تأثير على نتيجة الصراع، أو اي شخص يمكن أن يتأثر بتلك النتيجة. 

منظمات الدولية، المؤسسات المالية باإلضافة إلى قد يشمل الالعبون األفراد، الحكومات، ال

مجموعات الهوية...الخ. إنها جميعها تستحق االعتبار عندما نبحث عن طرق لحل الصراع. ضمن 

 الالعبين الرئيسيين، الثانويين، واألطراف الثالثة.الالعبين، في العادة يميّز المحللون بين 

 باشرة في الصراع. هم أولئك المشاركون مالالعبون الرئيسيون  (1)

  

 

 

 

 

في راوندا، الالعبون الرئيسيون المشمولون في الحكومة ذات الحزبية  –على سبيل المثال 

قيادة السلطة من قبل هوتو، والقوات المسلحة الراوندية التعددية بقيادة هوتو المعتدل، 

  بقيادة هوتو، وجبهة الوالء لراوندا بقيادة توتسي.  

 

 الالعبون الرئيسيون
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ليسوا هم األطراف الفعليون في الصراع لكن لديهم مصالح وتأثير على درجة عالية عليه والذي مرّده  نويونالالعبون الثا  (3)

 في أغلب األحيان إلى تقاربهم. 

 

 

 

على سبيل المثال، في راوندا، من الالعبين الثانويين المهّمين كان راديو وتلفزيون ميل 

 ا على قتل توتسي وهوتو المعتدل.  كولين الحر، وهو المحطة التي شجعت عبر أثيره

 

التي لديها مصالح وتأثير في  هي األطراف األخرىالالعبون من األطراف الثالثة  (3)

أحداث معينة ومن بينها الالعبون اإلقليميون والعالميون والتي لديها القدرة على أداء 

تشمل  دور كبير في حل الصراع وبالتالي يجب أخذها بالحسبان عند إجراء التحليل.

هذه المنظمات والالعبون الذين عرّفوا على أنهم مشاركون في التدخالت التي تروّج 

 للسالم واألمن في البلد أو المنطقة. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

على سبيل المثال، في راوندا، شمل الالعبون اإلقليميون أوغندا وتنزانيا. أما الالعبون 

 لواليات المتحدة، بلجيكا، وفرنسا. ذوو التأثير، فقد شملوا األمم المتحدة، ا

 نالالعبون الرئيسيو

 الالعبون الثانويون

 الالعبون الرئيسيون

 الالعبون الثانويون

 الالعبون من األطراف الثالثة
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 األسئلة التي نوجهها عادة عندما نحلل الالعبين المشاركين في الصراع: 

 ؟ هذه األطراف هل هو صراع بين طرفين أو أكثر؟ ما هو عدد .3

هل األطراف ممثلة من قبل أفراد، مجموعات، مؤسسات، تحالفات، مجتمعات محلية،  .3

 شعوب...الخ؟ 

 ييز بين الالعبين الرئيسيين، الثانويين، واألطراف الثالثة في الصراع؟ هل باإلمكان التم .1

 

حتى الصراع األبسط بين األشخاص ينطوي على العديد من العناصر. فالصراعات التي تشمل 

تصل إلى درجة أطراف متعددة، وأعداد كبيرة من الالعبين، والمنظمات المعقدة مثل الحكومات 

 لة. عالية من التعقيدات الهائ

بهدف تكوين فكرة عامة مركبة وواقعية عن الصراع، نحتاج في العادة إلى تحليل تصنيفات معينة 

 بين الالعبين.  السلطة، الموارد، والعالقاتمثل 

 

  تحليل السلطة، الموارد والعالقات 3.1

تحليل السلطة التي تحدد هياكل العالقات وقوتها بين الالعبين على سبيل المثال من 

الفرق وغيره من التعسفات ضد حقوق اإلنسان جزء مهم في أي تحليل نجريه  خالل وصف

 ألي صراع استراتيجي. 

تشكل السلطة جزءاً ال يتجزأ من العالقات االجتماعية التي تقف في وسط جميع الصراعات. 

نحن في الغالب ندرك وجودها في الصراعات من خالل حدسنا وليس هذا بالشيء الكافي 

علينا أن نعرّف بوضوح نوع ومصادر السلطة حليل الصراع وحتى حله. عند محاولة ت

 وماهية تأثيرها على العالقات بين الالعبين. 

 لذا، فإن األسئلة التي نوجهها عادة في هذه المرحلة من تحليل الصراع تشمل: 

ما هي الموارد والقدرات الموجودة لدى كل جانب من جوانب الصراع؟ ما هو  .3

 ين الالعبين؟ وضع العالقة ب

هل القوة أو السلطة موزّعة بشكل متساو  أو على نحو غير متماثل مع سيادة  .3

 سلطة أحد األطراف بشكل بارز؟ 

ما هو مصدرها؟ هل هي  –قوّة أو السلطة بشكل غير متماثل في حال توزّع ال .1

الشرح أدناه في "أنواع معلوماتية، مادية، مالية، خبرة أو سلطة منزلة أو مركز؟ )

 ومصادرة السلطة"(. 

هل جميع مظاهر السلطة سائدة من جانب طرف واحد؟ إن لم يكن األمر كذلك،  .4

 ما هي النواحي األقوى ومن جانب أي طرف هي متأتية؟ 

هل توجد إمكانيات لتعزيز/إضعاف قوة األطراف الفردية )هل لديها إمكانيات  .5

 السلطة؟(

 ملة(؟ هل تعي األطراف شيوع قوتها الحالية )أو المحت .6
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 أنواع القوّة ومصادرها 

 

 إنها السلطة المستمدة من مركز رسمي في الهيكلية التي  :السلطة الرسمية

تشمل امتيازات القرار. مثل هذه السلطة يملكها القضاة، المسؤولون المنتخبون، 

 واألهل، والمدراء....الخ. 

 

  :)امتالك الخبرة في إنها السلطة المستمدة من  سلطة الخبرة )مالك المعلومات

 مجال شديد التخصص، أو من المعلومات حول أنشطة وأحداث معيّنة. 

 

 :)السلطة المستمدة من الصالت مع أشخاص آخرين لديهم  سلطة التنظيم )المرجعية

 السلطة. 

 

 إنها السلطة المستمدة من السيطرة على المصادر ذات القيمة سلطة المصادر :

العاملة، الخدمات(. النسخة السلبية لهذه السلطة تتمثل  )المال، المواد الخام، القوة

في القدرة على منع استعمال المصادر الالزمة، أو القوة إلجبار اآلخرين على استغالل 

 المصادر. 

 

 إنها سلطة السيطرة على اإلجراءات والعمليات التي تؤثر في نوع  :السلطة اإلجرائية

لسلطة المستقلة عن سلطة اتخاذ القرار )مثالً القرار الذي سيصار إلى اتخاذه. إنها ا

 سلطة القاضي في الهيئة القضائية(. 

 

 القدرة على وضع أحدهم في وضع غير مالئم، القدرة على فرض  :سلطة القمع

 عقوبات مباشرة. 

 

 :)نوع الوضع الراهن من السلطة النابعة من الحّجة بأنه من  سلطة االعتياد )العادة

 الوضع الحالي لألشياء بدالً من تغييرها. األسهل الحفاظ على 

 

 :السلطة الناجمة عن ضغط القيم المحترمة عالمياً. إنها ترتبط   السلطة المعنوية

 ارتباطاً وثيقاً بسلطة العادات والتقاليد التي تحدد ما هو جيد وما هو خطأ. 

 

 :عم السلطة المستمدة من إمكانيات الصفات الشخصية التي تد السلطة الشخصية

مصادر السلطة لألشخاص اآلخرين بما فيها إثبات الذات، القدرة على التعبير عن أفكار 

 اآلخرين، فهم موقف اآلخرين، فهم ما يؤثر فيهم، أو يقلقهم...الخ. 

 

إحدى أدوات وضع خريطة تبين جميع هذه المستويات ضمن تحليل الالعبين تتمثل في خلق ما 

 خريطة الصراع. يعرف بـ 
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قع من خريطة الصراع الجيدة أن توضح فكرة موقف الصراع ككل بطريقة معقدة ما يعني أنه يتو

 في بعض األحيان يمكن للصراعات المعقدة والمتعددة األطراف أن تبدو كالمثال اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /http://haasz.org/en/2012/06/actor-based-conflict-map-on-the-second-civil-war-in-liberia المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مثال: خريطة الصراع الليبيري بناء على الالعبين 
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  حجم الصراع وأسبابه  –نوع الصراع  1.3

 

نستطيع تقسيم الصراعات إلى أنواع عديدة بالنظر إليها سواء من المنظور االجتماعي أو من 

  المنطور النفسي. 

  

 المنظور االجتماعي  –أنواع الصراع  - أ

د األشخاص الداخلين بناء على عديقسم المنظور االجتماعي الصراعات إلى أربعة أنواع 

  فيه وضد من يوّجه هذا الصراع. 

 نستطيع أن نميّز األنواع التالية: 

 

 تنشأ داخل شخص ما )عندما  – الصراعات الشخصية

  يكون لديه معضلة وال يعرف كيف يتخذ القرار الالزم، ...الخ( 

 

 تنشأ بين شخصين أو أكثر )عندما يوجد نزاع  -الصراعات بين أشخاص

  ض اآلراء المتصارعة، واحتياجات األفراد أو قيمهم،....الخ( على بع

 

 تنشأ  – الصراعات داخل المجموعة الواحدة

بين أفراد المجموعة الواحدة )عندما توجد مشكلة 

  داخل مجموعة أو تجّمع أشخاص عديدين...الخ( 

 

 

 تنشأ بين  – الصراعات بين مجموعات مختلفة

الصراع على آراء متضاربة، أو  مجموعتين أو أكثر )عندما يكون

  احتياجات أو قيم بين المجموعات بدالً من األفراد...الخ(. 

 

 

   المنظور النفسي  –أنواع الصراع  - ب

 وفقاً للمصادر التي تسببت فيها. من المنظور النفسي، نقسّم الصراعات 
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خمسة األكثر المصادر ال( 1696توضح دائرة الصراع التي وضعها كريستوفر دبليو مور )

إنها أداة مفيدة يمكن استخدامها لتحديد أي من المقاطع الخمسة هو أهمية للصراعات. 

المسؤول عن الفرق ولتحديد المقطع الذي تصل فيه الصراعات إلى أعظم درجة لها. هذا يسمح 

 لنا بانتقاء استراتيجية مالئمة كما يزيد من احتمالية الوصول إلى حل ناجح للصراع. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تنشأ عندما نتعامل مع غياب المعلومات، المعلومات المغلوطة، صراعات المعلومات
 آراء مختلفة حول مالءمة البيانات، تفسير مختلف للبيانات...الخ. 

  تلك الصراعات التي ينظر إليها على أنها منافسة على  هيصراعات المصالح
 المصالة، والمصالح اإلجرائية، والمصالح النفسية...الخ أو هي فعالً كذلك. 

 تنبع من السلطة غير المتساوية، والسيطرة غير المتساوية  الصراعات الهيكلية
 على الموارد، ومحددات الوقت...الخ. 

  ف طرق الحياة، واأليديولوجية، والديانة، تنبيع بسبب اختالصراعات القيم
 والثقافة...الخ، معايير مختلفة لتقييم األفكار. 

  تستند إلى سؤ االتصال/التواصل، العواطف القوية، التنميط، صراعات العالقات
 السلوك السلبي المتكرر...الخ. 

 
 
 
 

أنواع الصراعات بناء على 

 السبب الرئيسي لها 

 المعلوماتصراع  الصراع الهيكلي

 العالقاتصراع  صراع المصالح

 الصراع الهيكلي القيمصراع 
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 تحليل مراكز ومصالح الالعبين 3.3

 
األهمية بمكان التمييز بين التفاوض على المطالب/المواقف  في تحليل الصراع، من

 والمصالح ونقاط القلق الكامنة التي ال يعبّر عنها في أغلب األحيان. 
 
 

  طراف تقديمه. هي العبارات التي تدل على الشيء الذي يستعد أحد األ المواقف 

 
   المواقف هي الموقف الذي تتخذه والحل الذي تقترحه 

 دوالر مقابل هذه السيارة" 1333"أريد   :أ
 "لن أشتري السيارة إال إذا خفضت سعرها." ب:

التفاوض من منطلق المواقف يبدأ بمركزين ومحاولتين إليجاد حل الصراعات بناء على 
 ايضة إلى أن يستسلم طرف إلى مركز الطرف اآلخر. أرضية مشتركة بينهما، أو المق

 
  األشياء التي يرغب األشخاص في تحقيقها في  –هي الرغبات واألهداف المصالح

موقف الصراع. على خالف مراكز األشخاص التي هي عبارات بسيطة مثل "أنا مع 
ي المصالح الخيار" أو "أنا مع الحياة" )أو "أ" و "ب"( التي هي عبارة عن مراكز، تأت

تشعر بهذه  "لماذاتريد ذلك؟" أو لماذا الكامنة وراء المركز لتكون جواباً على السؤال "
  الطريقة؟ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يؤكد روجر فيشر وويليام أوري في يقارنون المصالح بالمواقف.  العديد من واضعي النظريات
على أن جميع  الوصول إلى نعمبعنوان  كتابهما الذي صنّف على أنه من الكتب األكثر مبيعاً 

النزاعات تقريباً تنطوي على مصالح قابلة للتفاوض. لكن عندما يعرّف األشخاص نزاعهما من 
درجة عالية من العناد حيث أن أحد األطراف يريد شيئاً حيث المواقف، فإنهم في الغالب يظهرون 

نزاع من حيث مواقف األطراف بشأن ما يعارضه الطرف الثاني بالكامل. لذلك، بدالً من وصف ال

POSITION  

A 

POSITION  

B 

 الموقف )أ( الموقف )ب(

 الشخص )أ( الشخص )ب(

 المواقف

 االهتمامات/المصالح

 االحتياجات

االهتمامات 

والقيم 

 المشتركة

 المشتركةوالمخاوف االهتمامات 

 ، واالهتمامات، واالحتياجات (: المواقف61الشكل )
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تريده، من المفيد في أغلب األحيان إعادة تعريف الموقف من حيث األسباب الكامنة وراء هذه 
المواقف. من خالل التركيز على المصالح الكامنة بدالً من المواقف المنفتحة، في أغلب األحيان 

ول في إلى صراعات قابلة للحل. هذا يعود يتبيّن لنا أن الصراعات التي تظهر مقاومة للحلول تتح
التركيز إلى أنه في العديد من الحاالت، تكون المصالح متوافقة حتى عندما تختلف المواقف. 

والتي ربما رابح -على المصالح يمكّن الفرق من تعريف حلول للمشاكل على مبدأ رابح
  لم تكن واضحة عندما وصفت المسائل من حيث المواقف. 

 

 رابح للصراعات -رابححلول ال 1.3

 

تنزع الثقافة الغربية إلى النظر إلى الصراعات على أنها منافسة. لكن، ثمة نسبة مئوية قليلة 

في فقط من الصراعات تستند إلى المنافسة حيث يمكن تعريف  الرابح والخاسر بوضوح. 

   الحقيقة، يستند الحل الناجح للصراع إلى تعظيم المنافع المشتركة.  

 

 

في الصراع بين طرفين، توجد خمسة احتماالت للطريقة التي وفقاً للرسم أعاله، 

لعبة أحد هذه يمكن أن يعرّف على أنه . يمكن أن ينتهي إليها الحل بالنسبة لكال الطرفين

ألعاب في حين أن األنواع األربعة األخرى من الحل ما هي سوى أمثلة على مبلغ الصفر، 

. حسب المنطق العام، لعبة المبلغ الصفري ما هي سوى اللعبة التي فريةالمبالغ غير الص

يربح فيها شخص بينما اآلخر يخسر؛ تحتمل لعبة المبلغ غير الصفري إمكانية خروج الشخصين 

 من الحل رابحين. 

 

  الصراعات غير الخاضعة لإلدارة  –ألعاب المبالغ الصفرية 

ال يسهم مساهمة واضحة في حل الصراع. إن لم نهج لعبة المبلغ الصفري  –على العموم 

بكلمات أخرى إن كانا  –ينشط الطرفان في اتباع مصالحهما أو في اتباع مصلحة الطرف اآلخر 

 كال الطرفين سيخسر.  –يتصرفان على نحو ساكن يخلو من التعاون 

 

 توكيدي

 رابح: رابح رابح: خاسر

 خاسر: رابح خاسر: خاسر

اتباع مصالح 

 الشخص

 ساكن

 غير متعاون
 يتبع مصالح اآلخر

 متعاون

 تسوية/تنازل
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، فإننا نخاطر بأن األكثر من هذا ، إن لم يتم تناول الصراعات على نحو بنّاء )على أساس التعاون

 . عن نطاق سيطرتنا وأن يتغير متحوالً إلى خيبة أمل/إرهاق أو عنفيخرج الصراع 
 

لتوضيح األمر فقط، فيما يلي نموذجان )منحنيات الصراع( التيتظهر كيف يمكن لوتيرة الصراع أن 

 تتصاعد لتتحول إلى دمار عندما ال تعالج بطريقة بنّاءة:

ع وفقاً لـ في. الباث. إنه يصوّر كيفية نشوء العواطف السلبية منحنى تصاعد وتيرة الصرا - أ

)المحور العامودي( بمرور الوقت )المحور األفقي( ومن خالل المراحل التي يتدرج عبرها 

 الصراع. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من غير الضروري أن تكون جميع المراحل حاضرة دوماً في حالة كل صراع من الصراعات 

على طبيعة الصراع. في بعض األحيان تتخذ الصراعات مساراً سريعاً ما يجعل ومدتها تعتمد 

 الصراع يفتقد بعضاً من مراحله. 

 

ب. لولب تصاعد الصراع يصوّر كيف تتصاعد الصراعات )بخاصة الصراعات العنيفة بين 

المجموعات أو بين األشخاص( منذ نشوء المشكلة إلى مرحلة العنف. يصف نموذج لولب 

( أحد أعراض 1

 الصراع

( الصراع 2

بسبب 

 الخالف

( الميل 3

إلى جانب 

 دون آخر

( الفصل، 4

 العزل

 ( اإلحباط/اإلرهاق9 ( الخراب5

ظهور التعابير العاطفية 

األولى: مشاعر سلبية 

مثل التوتر، الخوف، 

 الغضب....

تظهر العبارات الحسيّة: 

 نفس سريع، ضغط....

 

يعبّر أحد الطرفين 

بوضوح عن 

انتقادته/رأيه في 

المسألة ويكشف 

 عن موقفه 

 

  

إذا أصر الطرفان 

 –على مواقفهما 

يبدآن في 

قطبي التموضع ال

"طرفان 

متضادان" ويشتد 

الرأي دفاعاً عن 

  قضية كل منهما. 

الصراع يتدرج باإلضافة 

غلى تغيير األطراف 

لتكتيكها وتحولها إلى لوم، 

إقناع، وتهديد، وفي نهاية 

المطاف االنعزال عن 

 بعضهما البعض. 

 

إّما أن يتصاعد الصراع 

ليتحول إلى خراب مادي 

)أحد األطرفين أو كالهما 

أ غلى العنف( أو الدمار يلج

المادي )االبتزاز...( أو 

األصول )أحدهما يدّمر 

 أمالك اآلخر(

 

إذا طال أمد المرحلة التخريبية، 

يشعر الطرفان بالتعب ويقعان 

 فريسة لإلرهاق والكآبة. 

 

 عواطف سلبية

 الوقت/الزمن
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ع العملية الديناميكية، التفاعلية التي يجد فيها األفراد أو الجماعات نفسها وقد الصرا

 حبست في نطاق لولب متصاعد إلى أعلى من العداءات. 

 

 

 

 
 

 

بهدف الحيلولة دون هذا األمر أو تجنّب هذا التطور الشرير للصراع والذي ينتهي إما باإلحباط 

الفاعل إلى التعامل مع الصراعات  ينبغي أن يستند حل الصراعاتأو العنف، 

 . بشكل تعاوني وحيوي مع توجيه هذا التعامل إلى حل الرابح:رابح

 

 الفرق بين التسوية وحل الرابح:رابح

 

حتى وإن كان التوصل إلى تسوية يمكن أن يكون مرضياً في جزء منه لكال الطرفين ويعتبر 

تفريق بين المواقف والمصالح إلى حل في الغالب حاّلً ناجحاً للصراع، يمكن أن يؤدي ال

 أفضل. 

 

تشتمل دوماً التسوية في حين أن 

على التضحية بشيء مهم لكال 

الطرفين وال يمكن الشعور بها أبداً 

-حل الرابحعلى أنها مرضية تماماً، 

يأخذ باالعتبار القيم/االهتمامات رابح 

األكثر حيوية لكال الطرفين ويتخلص 

 
                       

 

 هرم االحتياجات

 أقل أهمية

 مهمة

 مهمة جدا  

 ذات داللة

 غير مهمة
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ال تعتبر ذات داللة فقط من تلك التي 

  أو أثر يذكر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحفر عميقاً تحت سطح المواقف التي  يشتمل البحث عن حل رابح:رابحعليه، 

يتخذها الطرفان واكتشاف ما هي المصالح األكثر أهمية بالنسبة لهما وما هي 

 احتياجاتهما. 

 

 الخطوات باتجاه حل الرابح/رابح: 
   على الشخصالتركيز على المشكلة، ال  .1

 كن "ليناً" مع ا ألشخاص، و "قاسياً" مع المشاكل •
 ركّز على الشريك •
  استمع أكثر مما تتكلم •

 
   ركّز على المصالح ال على المواقف  .2

  فرّق بين المصالح: هل هي مشتركة، متصارعة، أو متوازية؟  •
 

 اخرج بحلول بديلة .3

  ضع الحلول قبل أن تقوّمها  •
 لتحوّلأتح المجال أمام ا •
 عرّف الفروقات  •

 
 

 طبّق المعايير الموضوعية والمستقلّة  .4

 ابحث عن المعايير المستقلة •
 كن منفتحاً على اآلراء الجديدة •
  استخدم معايير لحماية الذات  •

 

  خمسة أنواع من سلوك حل الصراعات  5.3

أدات طريقة ، كينيث دبليو توماس، ورالف إتش كيلمان طرحا أداتهما المعروفة ب3774في العام 

خمسة أنواع (، والتي توجد وفقاً لها 3774كيلمان للصراع )توكسدو نيويورك: زيكوم، -ثوماس

   أساسية لسلوك حل الصراع. 
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الذي يصور هذه األنواع الخمسة من سلوك حل الصراعات إلى  يستند النموذج

البعد األول )المحور العامودي في الصورة( يعنى . تصنيفها بشكل متدرج وفقاً لبعدْين اثنْين

اتباع  –باالستجابات إلى الصراع بناء على محاولتنا للحصول على ما نريد، أو بكلمات أخرى 

بدءاً بأنواع السلوك الساكن وصوالً إلى السلوك  محور التوكيدمصلحتنا الخاصة. إنه ما يعرف بـ 

 التوكيدي. 

في الصورة( يتصل باالستجابات بناء على مساعدة اآلخرين الحصول البعد اآلخر )المحور األفقي 

الذي محور التعاونية اتباع مصلحة اآلخر. إنه ما يعرف بـ  –على ما يريدون أو بكلمات أخرى 

يركّز على أنواع السلوك في حل الصراعات بناء على مدى التعاون من عدمه. يوفر لنا هذا 

 الستجابات إلى الصراع كما هو في الصورة أدناه: الترتيب إطاراً لخمسة أنواع من ا

 

  الخيارات الخمسة لردود الفعل على الصراعات 

كيلمان في أحد أجزائها أيضاً على اختبار يمكن للشخص من خالله أن -تشتمل نظرية ثوماس

تشير النتائج إلى مجموعة الطرق كيلمان. -يحدد معلوماته بناء على عالمات توماس

للتعامل مع الصراع والتي يستخدمها الشخص عند يواجهه صراع في الحياة 

الحقيقية. تشير العالمة العليا إلى طريقة السلوك الشائع استخدامها في أكثر 

 األحيان أثناء الصراعات

جميع العالمات متشابهة، ال يمكن تشخيص الشخص على أنه يستخدم أسلوباً  إذا كانت

مل مع الصراعات. معظم األشخاص لديهم بعض الطرق تكون أكثر حضوراً منفرداً وجامداً للتعا

 وتتجلى في السلوك مما لدى اآلخرين. 

  

 

 توكيدي
 رابح: خاسر

 رابح: رابح

 خاسر: رابح خاسر: خاسر

اتباع مصالح 

 الشخص

 ساكن

 غير متعاون

 يتبع مصالح اآلخر

 متعاون

 سوية/تنازلت
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 التجنّب 

طريقة السلوك غير عات إلى )بناء على نموذج الصورة( يستند هذا النوع من حلول الصرا

التوكيدي وغير التعاوني. عند التجنّب ال يسعى الفرد مباشرة إلى تحقيق أية 

مصالح )سواء كانت مصالحه أو مصالح اآلخرين، حتى أنه ال يتناول الصراع على 

 على سبيل المثال باالنسحاب من الموقف أو بتأجيل المسائل.  –اإلطالق 

 

 تسير لوحدها"  "اترك األمورقول شائع: 

عندما تكون المواجهة خطرة أو مدّمرة جداً؛ عندما تكون إحدى المسائل غير  االستخدامات: 

 مهّمة؛ عندما يحتاج أحد المواقف إلى "التهدئة"؛ أو إن كنت بحاجة إلى المزيد من الوقت 

 لالستعداد

 قد ال يصار إلى معالجة المسائل أبداً المحددات: 

 

 وصف الطرق الخمس لسلوك الصراع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االستيعاب

عبارة عن طريقة تعاونية غير بناء على نموذج الصورة( هذا النوع من حلول الصراع )

توكيدية. عند االستيعاب، يغفل الفرد مصالحه الخاصة لصالح تلبية مصالح الشخص 

اآلخر. إنه يضّحي بنفسه وقد ينزع إلى كرم أو عمل خيري ينكر الذات، ويطيع أمر 

  لك. الشخص اآلخر أو يستسلم لراي اآلخر حتى كان يفضل عدم القيام بذ

   "ا قتل عدوّك بلطف"  قول شائع: 

عندما تعرف أنك مخطئ؛ وعندما تريد تحقيق التناسق أو تكسب الفضل  االستخدامات: 

 بشأن مسألة أكثر أهمية

 قد ال يتأتى لك أن تعالج النقاط التي تقلقك  المحددات: 

 

 

  :التنافس

التوكيدي، ى نموذج الصورة، يستند هذا النوع من حل الصراعات إلى طريقة السلوك بناء عل

غير التعاوني، والموّجه إلى القوة أو السلطة. عند التنافس، يسعى الفرد إلى 

تحقيق مصالحه الخاصة على حساب الشخص اآلخر مستخدماً أي قوة أو سلطة 

"الدفاع عن حقوقك،" والدفاع التنافس قد يعني  قد تبدو مالئمة لكسب الموقف. 

 عن موقف أنت تعتقد أنه صحيح، أو وبكل بساطة أن تحاول الربح أو الفوز. 

 "البقاء في إطار االحتمالية يجعلك تصيب"  قول شائع: 

 عندما يستلزم األمر إجراء فورياً، عندما تعتقد أنك على حق. االستخدامات: 

 تراف بالمشاكل ويعطيك المعلومات المهمةيخيف األشخاص بحيث يخشون االع المحددات: 
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ه وسلبياته عند النظر إلى توصيفات طرق سلوك الصراعات، يمكننا أن نرى أن كالً منها له مزايا

أنه ال يوجد طريقة سلوك واحد صحيح عندما نواجه بصراع ما. فجميع الطرق ما يعني 

الخمس يمكن أن تكون نافعة في مواقف محددة حيث أن كاّلً منها يمثّل مجموعة من 

كما أن فاعليتها تعتمد على ظروف الموقف ومتطلباته وعلى المهارات االجتماعية المفيدة. 

 ص في استخدام مختلف الطرق. مدى مهارة الشخ

 

 

  :التشارك

طريقة السلوك التوكيدي بناء على نموذج الصورة، يستند هذا النوع من حل الصراعات إلى 

والتعاوني. عند التشارك، يحاول الفرد أن يعمل مع الفرد اآلخر إليجاد الحل النافع 

ه ينطوي على اكتشاف وتعريف لكليهما ما يلبّي احتياجات ومصالح كال الطرفين. إن

نقاط القلق الكامنة لدى األفراد وإيجاد بديل يحقق مجموعات المصالح لكال 

 الطرفين. 

 "رأيان أفضل من رأي واحد"  قول شائع: 

التعلّم من منظور الشخص اآلخر؛ مفيد عندما تحتاج إلى قرار يعالج اهتمامات  االستخدامات:

 الطرفين.

 بهذه الدرجة في حال القرارات الثانوية عندما يكون الوقت محدوداً. : ليس مفيداً المحددات

 

 

  :التنازل )التسوية(

بناء على نموذج الصورة، يستند هذا النوع من حل الصراعات إلى كونه في موضع متوسط بين 

التوكيدية والتعاونية. عند التنازل، يميل الفرد إلى إيجاد حل مقبول لكال الطرفين 

ما جزئياً. التنازل يقع بين نوعي التنافس واالستيعاب باإلضافة إلى بحيث يرضيه

ما دام عمق استكشاف المسألة يؤخذ باالعتبار. قد  –كونه بين التجنّب والتشارك 

 يعني تجزئة الفرق، وتبادل التنازالت، أو السعي إلى موقع وسط )نقطة التقاء(. 

 "قم بتجزئة الفرق" قول شائع: 

ندما يخفق كل شيء آخر؛ والتخاذ القرارات السريعة حول الخالفات الثانوية؛ ع االستخدامات: 

وعندما يلتزم طرفان على المستوى ذاته من القوة على أهداف حصرية متبادلة بينهما. 

 عدم التركيز على المسائل والقيم الكبرى التي ال تسرّ أي شخص. المحددات: 
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 البنّاء  تملخص حل الصراعا 1.3

 

 تشكل الصراعات جزءاً طبيعياً من حيوات األشخاص (3

يمكن أن يكون الصراع عامالً بنّاء )إيجابياً( أو مدّمراً )سلبياً( بالنسبة لألشخاص  (3

 المشاركين والمعنيين به. 

الركود، ويحّفز على االهتمام من الممكن أن يكون الصراع مصدراً للتغيير، إنه يعيق  (1

كما يشكّل النظام بالمشاكل وحلها، إنه يتحقق من العالقات ويعيد التوكيد عليها، 

 االجتماعي، ويخفف من التوتر...الخ. 

 التواصل شرط حيوية ولكنه ليس الوحيد لحل الصراع.  (4

 قد تشمل العوامل التي لها تأثيرها على عملية حل الصراع:  (5

 المعنية بالصراع باإلضافة إلى قيمهمشخصية األطراف  - أ

 العالقات المتبادلة السابقة لألطراف المعنية - ب

 نوع الصراع - ت

 البيئة االجتماعية - ث

 وجود أشخاص مهتمين يحسنون اإلصغاء - ج

 استراتيجيات كال الطرفين - ح

 النتائج المتوقعة لحل الصراع )التعويض اإليجابي أو العقاب السلبي( - خ

 الخشية من المخاطرة - د

راع إّما باالتجاه اإليجابي أو السلبي في مرحلته األولية، في حين أن النهج يتطور الص (6

 السلبي األولي ال يؤدي سوى إلى تعميق الصراع بحد ذاته. 

 يستند الحل الناجح للصراع إلى تعظيم المنافع المشتركة.  (7

تستند مواقف الصراع إلى المحتويات الواقعية )العناصر الموضوعية( باإلضافة إلى  (8

 لمدخالت الذاتية والعاطفية من األطراف المعنية. ا

الخوف، اإلحباط، الجسارة، والتصور المكثّف للصراع ليس باألمور التي يمكن تجنّبها عند  (7

 إنها تدعم العنصر الذاتي للصراع.  –حل صراع فعلي. على العكس 

البعض، يمكن  كلما كانت العالقات بين األطراف المعنية في الصراع أكثر قرباً من بعضها (33

 للصراع أن يصبح أكثر شّدة. 

 الصراعات ال بّد وأن تكون حاضرة في العالقات القائمة على العواطف. (33

 غياب الصراع المفتوح ليس بالبرهان الصادق على القوّة واستقرار العالقة.  (33

 الصراع مع "المجموعات الخارجية" يميل ألن يدعم وحدة المجموعة الداخلية.  (31

صراعات الخارجية لدى المجموعة )أو لدى شخصين(، انخفضت درجة كلما كثرت ال (34

 التحّمل التي يبديها أفراد المجموعة إزاء سلوك المجموعة داخلياً. 

الصراعات القائمة على األفكار المجردة تصبح أكثر صعوبة للحل مقارنة بالصراعات بناء  (35

 على مشاكل محددة. 

خالقياتها تميل ألن تصبح أكثر راديكالية الصراعات الموّجهة ضد قيم مجموعة ما وأ (36

 وصعوبة على الحل. 

صراع األطراف المتساوية أصعب من حيث الحل مقارنة بالصراعات بين األطراف التي  (37

 تمتلك مرتبة مختلفة من القوة. 

الصراع الذي يستثيره الخوف )أو الترهيب( أصعب من حيث الحل مقارنة بالصراع  (38

 لب. الناشئ عن الرغبات والمطا

 كلما كان الصراع أكثر كثافة، قلّت احتماالت تعاون األطراف في التوصل إلى حل له. (37
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الصراعات التي تشكل خطراً على احترام الذات أكثر صعوبة من حيث الحل مقارنة بتلك  (33

 التي ال تشكل مثل هذا الخطر. 

يواصل الصراع الذي يحل باستخدام القوّة وعدم احترام االحتياجات الحافزية سوف  (33

 تطويره بشكل تحولي أو يعود إلى الظهور من جديد عندما تقّل القوة. 

الصراع التنافسي يتسبب بعمليات تشويهية مثل المدركات المنحازة، خداع الذات،  (33

 المدركات االنتقائية...الخ ما يسهم في تصعيد الصراع وإدامته. 

آلخر وبأنه يسعى إلى رابح للصراع، يجب على كل طرف أن يثق با –لصالح حل رابح  (31

 تحقيق المصالح المتبادلة. 

االتجاه الذي يتطور فيه الصراع )إيجابياً أو سلبياً( ال يتأثر بالعوامل الخارجية لكن  (34

باألطراف ذاتها وبقيمهم. حتى أن أحد األطراف يمكنه أن يؤثر في االتجاه الذي يتطور به 

 الصراع. 

 

 طرق مختلفة لحل الصراعات 1.3

ات البنّاء، توجد طرق عديدة لمقاربة/هيكلة العملية. ينبغي لألطراف المعنية في حل الصراع

أن تدرس وأن تقرر النهج األكثر مالءمة ألي نوع ومرحلة من الصراع. تختلف اإلمكانيات 

المتنوعة عن بعضها البعض في بعض النواحي المهمة مثل مستوى اإلكراه الذي تنطوي 

ملية. في حين أنه يكفي في بعض األحيان ترك الحل عليه باإلضافة إلى من يقود الع

يكون التدخل من  لألطراف نفسها، في مرات عديدة )عادة في الصراعات المعّقدة والقوية(

بهدف تأمين نهج تعاوني للطرفين أو لتسوية الصراع إن هو خرج عن طرف ثالث ضرورياً 

 نطاق السيطرة. 

 

 حل الصراعاتاستمرارية إدارة الصراع ومختلف الطرق ل

تجنب 

 الصراع

النقاش 

غير 

الرسمي 

وحل 

 الصراع

الحل  الحكم المصالحة حل إداري الوساطة التفاوض

 التشريعي

إجراء 

مباشر 

 غير عنيف

 عنف 

 

    

حل خاص بتدخل  الحل الخاص من األطراف

 طرف ثالث

حل عام )قانوني( 

 من طرف ثالث

حل غير قانوني 

 فرض باإلكراه
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رض مختلف طرق حل الصراع باستمرارية معينة باالعتماد على مستوى اإلكراه واحتمالية تع

النتائج: رابح:خاسر. كلما ارتفع مستوى نتائج رابح:خاسر، ارتفعت احتمالية عدم الوصول 

  إلى حالة الرضا المتبادلة لدى الطرفي.

 

 وصف قصير لمختلف طرق حل الصراعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتصال المباشر بين الطرفين –التفاوض 

  )أ( و )ب(. 

 إلى الحل  (ب)و ( أ )يتوصل الطرفان 

االتصال المباشر بين أ و ب  –التيسير 

  ميّسر.  –بمساعدة من طرف ثالث 

 إلى الحل  (ب)و ( أ )يتوصل الطرفان 

 

عملية لحل الصراع بمساعدة  –الوساطة 

طرف ثالث، بعد االستماع إلى كال الطرفين 

  كل على حده

 إلى الحل  (ب)و (  أ)يتوصل الطرفان 

  الوسيط يلتزم جانب الحياد 

تصحيح العالقة بين )أ( و )ب(   -المصالحة 

من خالل ممثليهما المحادين بطريقة تجعل 

كال الطرفين حاضراً في لجنة المصالحة ولكن 

 على نحو غير مباشر. 

إلى الحل  (ب)و ( أ )يتوصل الطرفان 

 وهما حاضران في العملية

سوية الصراع من قبل طرف ت  -التحكيم 

ثالث الذي يقرر بشأن النتيجة بعد االستماع 

  إلى كال الطرفين. 

 المحكّم هو الذي يتوصل إلى الحل 

يتواصل )أ( و )ب(  –التسوية )تعديل الوضع( 

 وكيلهما.  مباشرة من خالل محاميهما و

 القاضي هو الذي يتوصل إلى الحل. 
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  شرح الصورة: 

 

 

S  قاضي-  

A, B –   أطراف الصراع                       Ad  محامي-  

F –  الميسر    P  وكيل-   

M – أعضاء مجلس المصالحة – أ،ب في المربعات    وسيط 

 

 

  Ar -محكم 

 
 
 
 

  ناجحة في مجملها؟  هل كانت طريقة تقييم حل الصراع
 

يمكنك القول إنه قد تمت تسوية الصراع بالطريقة التي يثق بها جميع األطراف المعنية وأنه 

 قد حّل بنجاح من خالل توجيه األسئلة التالية: 

يلة المدى والدائمة بين هل يأخذ الحل جميع  االحتياجات قصيرة المدى والعالقة الطو (3

 جميع األطراف المعنية بالصراع بعين االعتبار؟ 

هل قام كال الطرفين باختبار جميع الحلول الممكنة التي من شأنها أن تمكّن كالً منهما  (3

 أو حتى أحدهما من الخروج من المشاكل دون أي نتائج سلبية ضد الطرف اآلخر؟ 

 يات الممكنة بشأن النتيجة المرغوبة؟ هل تم التوصل إلى الحل على حساب العمل (1

هل يمكن تحقيق الحل على أرض الواقع أم أنه ينطوي على مشاكل أخرى تستدعي  (4

 الحل؟ هل يقبل كال الطرفين بالنتيجة دون أن تغلب عليه مشاعر عدم  الرضا؟ 

هل تم التوصل إلى الحل بناء على استعداد الطرفين للمشاركة في التفاوض )أو  (5

 ى( والتأثير فيها؟ عملية أخر

هل الحل عادل ومنصف؟ هل يعتبر كل طرف ظروف الطرف اآلخر مشروعة ويقبلها  (6

 على أنها مبررة من الناحية األخالقية؟ 

 

 الوساطة  .4

 
عبارة عن عملية يلتقي فيها طرفان أو أكثر مع طرف ثالث محايد يقود عملية  الوساطة

الحهما، واحتياجاتهما، واهتماماتهما، التفاوض من خالل مساعدة الطرفين على تعريف مص

 ومساعدة األفراد في حل الصراع بطريقة مقبولة لدى الطرفين. 

عن تدخل في نزاع أو تفاوض على طرف ثالث مقبول، غير منحاز،  إنها عبارة

وحيادي لديه قوة وصالحية صنع القرار لمساعدة الطرفين المتخاصمين على التوصل 

يساعد الوسيط  لمقبولة لهما للمسائل المتنازع عليها. بإرادتهما إلى التسوية ا

األشخاص المعنيين بالصراع على تنسيق أنشطتهم وأن يصبحوا أكثر فاعلية في مفاوضاتهما. 

الوساطة تكون ضرورية والزمة عندما ال يتمكن المتنازعان من التواصل مع بعضهما البعض دون 

 مساعدة طرف ثالث حيادي. 

وعية، سريّة، غير رسمية، مرنة، ومهيكلة تجتمع فيها األطراف عملية ط الوساطة 

المتنازعة مع الوسيط لفض النزاع. إنها تمكّن األطراف من التركيز على المستقبل والسيطرة 

سيطرة تامة على حل النزاع. في العادة تستغرق جلسة الوساطة ساعتين أو ثالث ساعات. 

 ن الجلسات. في بعض الصراعات، يتطلب األمر المزيد م
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اتفاقية واضحة بين الطرفين قابلة للتنفيذ والتي قد  نتيجة الوساطةفي العادة، تكون 

 تشمل طائفة أوسع من المقترحات مقارنة بقرارات المحكمة. 

 يمكن للمحامين أو ممثلي األطراف المتنازعة المشاركة في جلسات الوساطة. 

إنه مسؤول عن العملية، وهو يقود شخص مدرّب لديه مهارات وساطة خاصة.  الوسيط 

عملية التفاوض ويعمل على تيسيرها، إنه يساعد على إيجاد الحلول، ويدعم النقاشات 

 باإلضافة غلى كونه "شرارة" البدء باالتجاه البنّاء من النقاش والوصول إلى حلول بنّاءة. 

 يدرّب الوسيط على: 

 توجيه عملية التفاوض 

 طرف االستماع إلى كل شخص أو كل 
 استخالص اهتمامات كل طرف، ومصالحه، وقيمه، واحتياجاته 
 تيسير التبادل المفيد للمعلومات 
 مساعدة األطراف في تطوير الحلول الممكنة للصراع 
 مساعدة األطراف في التغلّب على النهايات المسدودة 

 ة التفاوض على اتفاقية يمنك لكال الطرفين القبول بها وتحقق المصالح األكثر أهمي
 لكل طرف

 

 الوساطة: 

 حيادية 
 غير قابلة لألحكام 
 سريّة 
 تتسم بتقرير المصير 
 موّجهة إلى المستقبل 

 
 مبادئ الوساطة

 
هي المبدأ الذي يقر بحق األطراف في الدخول بحرية إلى عملية الوساطة وأي  الطوعية .3

الوساطة اتفاق يمكن التوصل إليه ضمن تلك العملية. لدى األطراف الحق في االنسحاب من 
 في أي وقت. 

 
هو المبدأ الذي يؤكد على حق األطراف في المعلومات بشأن عملية  المحتوى المستنير .3

الوساطة وحقوقها القانونية قبل الموافقة على المشاركة في الوساطة أو على أي من 
  شروط االتفاقية التي يتم التوصل إليها في الوساطة. 

 

بأن أطراف النزاع لديها القدرة على والحق في تعريف  هو المبدأ الذي يقر تقرير المصير .1
المسائل التي تخصها، وتعريف احتياجاتها وحلولها وتقرير نتيجة العملية بعيداً عن مقترحات أو 
نصيحة غير مرغوب فيها من الوسطاء. األطراف هي صاحبة القول الفصل بالنسبة لشروط أي 

 اتفاقية يتم التوصل إليها في الوساطة. 

 

هو المبدأ الذي يؤكّد على حق األطراف في الحصول على عملية تخدم  عدم االنحياز/الحياد  .4
الحصول إلى وسطاء يحجمون عن أي انحياز حقيقي أو كل طرف بشكل عادل ومتساو و

 مدَرك كما يبعدون عن المحاباة سواء بالقول أو بالفعل. 
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ميع المعلومات التي تحصل عليها هي المبدأ الذي يضمن اإلبقاء على سريّة ج  السريّة  .5
األطراف. يكشف لألطراف عن أي استثناءات للسريّة قبل الموافقة على المشاركة في 

 الوساطة. 

 خصائص الوسيط  4.1

أن تصغي كما الوسيط يستغرق قدراً كبيراً من الطاقة والتركيز. في نهاية الوساطة، قد يشعر 
الحيوي والمتفّهم يعمل بشكل جيد جداً للمساعدة الوسيط باإلنهاك وبالفرح الغامر ألن اإلصغاء 

 على تحقيق األهداف التي يسعى إليها الطرفان وإدراك بعضهما بعض لمنظورات اآلخر. 
هناك بعض المبادئ األساسية المرتبطة بمجرّد ذكر مهارات اإلصغاء التي يجب على الوسيط 

 اتباعها بهدف ضمان عملية وساطة فاعلة. وهي كما يلي: 
 1ندما يتحدث األطراف....الوسطاء يصغون إلى.....""ع

 
 

 يظهرون االحترام واالهتمام .3

 نمذجة األدوار الخاصة باإلصغاء المحترم .3

 التعبير عن التفّهم .1

 نقل المنظورات التي يعبر عنها األطراف إلى بعضهم البعض .4

 اكتشاف السبب الكامن للصراع .5

 الكشف عن نقاط عدم الفهم .6

 اكتشاف مصالح األطراف .7

 تعريف "شروط" أو "مواقف األطراف .8

 معرفة استجابات األطراف إلى العروض المقدمة. .7

 اكتشاف األمور المشتركة بين األطراف .33

 اكتشاف النقاط اإليجابية للتشارك بها .33

 اكتشاف المجال المتاح للتحرك .33

 عكس عبارات االعتراف باألمور التي تصدر عن األطراف .31

 التعبير عن استعداد للتحرك قدماً  .34

 
مع في معظم األحيان، يصغي الوسطاء. عندما يتكلمون، يكون لديهم غرض من الحديث. و

  الممارسة، يمكّنون األطراف من التوصل إلى أهدافها. عمل جاد، لكنه يستحق المحاولة!. 
 

 عندما يتحدث الوسطاء... يتحدثون من أجل

 إراحة األطراف وكسب ثقتهم. .3

   التأكد من وضوح عملية الوساطة. .3

                                                           
1
 مساهمة من آلبي ديفيز  
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 آراء األطراف بالصراع. ستخالصا .3

 إعطاء الدليل على أنهم يصغون، يفهمون، ويهتمون.  .4

 مساعدة األطراف على االستماع إلى بعضها البعض. .5

 مساعدة األطراف على استكشاف مواطن التوتر بينها. .9

استكشاف طبيعة العالقة بين األطراف وأي توقعات موجودة لديهم بشأن  .1

 التفاعالت المستقبلية. 

 تكشاف األسباب الكامنة في الصراع.اس .9

 مساعدة األطراف على التعبير عن توقعاتها من الوساطة. .6

 التعرّف إلى مصالح كل طرف من األطراف.  .11

إيجاد المحددات التي يجب على األطراف العمل عليها من الداخل عند بلورة  .11

 اتفاقية بينها.

 إعادة تأطير امسائل بحيث يمكن فهمها بشكل أفضل.  .12

 دة األطراف على الخروج بخيارات لتحقيق الكسب المتبادل. مساع .13

 التأكد من قبول كل طرف من األطراف لمختلف الخيارات المطروحة.  .14

 نقل المعلومات بحساسية مع أخذ عامل التوقيت بعين االعتبار.  .15

 التشارك بالنقاط اإليجابية .19

 استكشاف النتائج المتوقعة لمختلف الخيارات. .11

 ات األطراف. الحفاظ على معنوي .19

 

 عملية الوساطة   4.2
 

  هناك مراحل عديدة في عملية الوساطة الواجب اتباعها بنظام معين: 
 

 افتتاح الوساطة .3
 إخبار القصص  .2
 تعريف المسائل وتشكيل األجندة )جدول أعمال الوساطة( .3
 إنشاء الخيارات .4
 صنع القرارات .5
 صياغة االتفاقيات .9

 

  عملية وتشمل: افتتاح الوساطة هي المرحلة األولى من ال .3
3.  

o التعريف بالمعنيين، شرح العملية 
o االتفاق بشأن التعاون مع أ، ب 
o إجراءات منفصلة ومشتركة 

o االتفاق بشأن التعليمات 
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هي المرحلة التي يتعامل فيها الوسيط بداية مع الطرف )أ( ومن ثم مع إخبار القصص  .1
  الطرف )ب(. 

ضراً أو غير حاضر. تستند العملية عند التعامل معل الطرف )أ(، يكون الطرف )ب( حا - أ
 إلى: 

o )اإلصغاء إلى الطرف )أ 
o )توجيه األسئلة المفتوحة )تحتمل أكثر من إجابة 
o التوضيح 
o التركيز على المشاعر 
o تعريف المصالح 
o التلخيص 

 
عند التعامل مع الطرف )ب(، ال يتعين على الطرف )أ( أن يكون حاضراً. تشمل  - ب

 العملية: 
 

o ( اإلصغاء إلى الطرف)أ 
o توجيه األسئلة المفتوحة 
o التوضيح 
o التركيز على المشاعر 
o تعريف المصالح 

o التلخيص 

 يقوم الوسيط بتيسير االتصال بين )أ( و )ب(:  –تعريف المسائل وتشكيل األجندة  .4
o انتقاء الموضوع والنقاش بشأنه 
o  تيسير التواصل –يصغي الطرفان )أ( و )ب( إلى بعضهما البعض 
o التكرار 
o تبادل األدوار 
o  التأكيد على اآلراء 

o التلخيص 

 مرحلة يركّز فيها الطرفان )أ( و )ب( على الخيارات من خالل:  إنشاء الخيارات  .5
o )إعادة صياغة المشكلة بحيث تثير اهتمام كال الطرفين )أ( و )ب 
o )البحث عن الحلول )العصف الذهني، تأجيل االجتماع، الفصل بين الطرفين )أ( و )ب 

 الطرفان )أ( و )ب( على االتفاقية من خالل تعريف:  يركز – صنع القرارات .6
o الرابط، األولويات 
o االتفاق بشأن الحلول 
o البنود الملموسة: من، أين، متى، كيف 
o التلخيص وتوقيع االتفاقية 
o اختبار االتفاقية 
o إغالق الوساطة 

 

 كتابة االتفاقيات .1


