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حل النزاعات وبناء السمم األهمي /مادة تدريب أساسية
"برنامج توسيع المشاركة من خالل المجتمع المدني"
"مشروع تفعيل دور الشباب في بناء السمم األهمي"

يوفر هذا الكراس مادة تدريبية أساسية لتمكين الناشطين من

الشباب واليافعين ،وتفعيل دورهم في قيادة مبادرات مجتمعية
مستدامة في مجال تطوير مفاهيم وتقنيات حل النزاعات ،ونشر

ثقافة الحوار ،كبدائل حقيقية لتحصين المجتمعات المحمية ضد
ثقافة العنف والتطرف ،والحد من تراكمات مراحل العنف الطائفي.
وتعزيز السمم األهمي في ضل اإلختالف والتنوع.
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حل النزاعات وبناء السمم األهمي
المدخل:
لكل حضارة تقاليدىا الثرية بوسائل حل النزاعات ,فمن الشائع
أن المجتمعا ت تعتمد عمى كبار السن والوجياء أىل الحكمة أو
زعماء القرية ذوي اإلحترام لمفصل في النزاعات ,كذلك في جميع
الحضارات يقوم شخص لو مكانتو ,مثل رجل الدين أو المختار
أو رئيس البمدية أو فرد لو ميابة في العائمة أو العشيرة.
وباإلضافة إلى ذلك ما كان معروفا لدينا "بشيخ الصمح" الذي
يقوم بالتوسط في النزاعات ,مثل ىذه الطرق التقميدية غالبا ما
تؤكد عمى أىمية الحفاظ عمى قيمة اإلحترام أمام اآلخرين,
واإلبقاء عمى العبلقات مع اآلخرين ,أما بخصوص إستخدام حل
النزاعات في المجتمعات المعاصرة ,فإنو يراعى أن تأخذ آليات
حل النزاعات والجوانب الحضارية في عين اإلعتبار.
لقد تم اإل ستعانة بعممية حل النزاعات في مختمف الثقافات
والمجتمعات ,وتشتمل تمك العممية عمى كافة األفكار واآلليات
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المحمية والتقميدية ,والتي يمكن توظيفيا في تحميل وادارة وحل
النزاع ,أن عمميات حل النزاعات يمكن أن تضم وتخدم أفردًا من
قطاعات وأقسام مختمفة في المجتمع.
ما هو النزاع؟
قد تعني كممة "نزاع" أمو ًار مختمفة في إ طارات مختمفة ألشخاص
مختمفين ,إنطبلقاً من وجيات النظر ,تحمل كممة "نزاع" معاني
سمبية ,إذ ينظر إلى النزاع كعامل ميدم وغير مرغوب فيو,
وكأمر غير طبيعي يجب تفاديو أو إزالتو ,لكن ىذا المفيوم
ضيق وقصير النظر ,وان النيج البناء لفيم النزاع يكمن في
رؤية النزاع "طبيعياً" و"عادياً" و"ضروريًا" ,ألنو كثير الحدوث,
إذًا المشكمة ليست في النزاع في حد ذاتو ,بل في كيفيو
المعالجة.
تعريف النزاع
تعرف كافة الحضارات والمجتمعات والشعوب النزاع بصور
عدة ,فمن الناحية التحميمية فإن النزاعات يمكن أن تصنف إلى
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ثبلث مستويات :النزاعات الشخصية ,النزاعات بين الجماعات,
والنزاعات الدولية ,وبطبيعة الحال فأن ىذه المستويات الثبلثة ال
تنفصل عن بعضيما ,فعمى سبيل المثال فأن عدداً من النزاعات
العرقية (النزاع بين الجماعات) قد تعبر الحدود القومية ,ومن ثم
فإنيا يمكن أن تصنف عمى أنيا نزاعات دولية.
أسباب النزاع:
يحدث النزاع نتيجة اإلختبلف حول ما يمي:
 -1العبلقات.
 -2القيم.
 -3البنية (اإلجتماعية ,السياسية)
 -4المصالح.
 -5المعمومات.
 -6الحاجات.
عمى سبيل المثال ,تثور جميع النزاعات المتعمقة (بالمعمومات)
حينما يفتقر أحد األطراف إلى المعمومات التي يحوزىا الطرف
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اآلخر ,أ ما النزاعات التي تسببيا (القيم) فتحدث بسبب النظم
العقائدية غير المتناسقة ,سواء كان عدم اإلتساق فعميًا أو وىميًا,
كما إنيا تنشب حيثما يحاول أحد األطراف فرض قيمة معينة
عمى الطرف اآلخر ,من بين األمثمة األخرى من النزاعات التي
تسببيا العوامل الستة المذكورة( ,النزاعات الييكمية) ,وتدور حول
الموار المحدودة ,مثل المياه أو نزاعات الحاجات والتي تسببيا
امور تتصل باليوية أو األمن ,كما أ ن ىناك (نزاعات
العبلقات) ,والتي تنشأ بسبب الصور النمطية الجامدة ,وسوء
اإلدراك إزاء اآلخرين ,ثم ىناك (نزاعات المصالح) ,والتي تحدث
حينما تدرك أطراف النزاع أن مصالحيا اإلقتصادية أو
اإلجتماعية أو السياسية أو المينية غير متجانسة ,أما (نزاعات
العبلقات) فتشمل عمى ضغائن الماضي وحاالت اإلضرار
بالغير وعدم إحترام إنسانية اآلخرين والشعور باإلضطياد ,وعمى
األغمب فأن فشل األطراف المعنية في إدراك ىذه األمور عادة
ما يؤدي إلى تصعيد النزاع.
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لم يحصل النزاع؟
َّ
 -1الناس مختمفون ويمثمون حاجات مختمفة :ففي وسط كل
نزاع نجد حاجات اإلنسان ,والناس يتورطون في نزاعات
لتحقيق حاجاتيم بطريقة ما.
 -2ال يعرب الناس بدقة عما يريدونو :الناس ال يتواصمون
بطريقة سميمة ,يتصرف معظم الناس عمى أنيم أوصموا
ما يريدونو بدقة ,وىذا غالبًا ما يكون غير صحيح.
 -3تعارض المفاىيم والمشاعر أو األعمال :عندما يحصل
نزاع ما عمى صعيد المفاىيم ,تكون معتقدات ومفاىيم
بعض األشخاص الخاصة بحاجاتيم أو مصالحيم أو
مطالبيم أو قيميم ,ال تتطابق مع معتقدات ومفاىيم
اآلخرين.
يفترض النزاع أيضا ردة فعل عاطفية عمى وضع يؤشر إلى
إختبلف من نوع ما ,وقد تكون اإلنفعاالت عبارة عن خوف
وحزن وم اررة وغضب ويأس إلخ....
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مراحل النزاع:
من األفضل النظر إلى النزاعات عمى إنيا عمميات إجتماعية
ال من أن تكون أحداثًا منفردة ,يمر النزاع
تفاعمية وديناميكية ,بد ً
في مراحل مختمفة .ولو القدرة عمى التنقل بين مختمف المراحل
بكامميا:
المرحمة األولى) اإل نزعاج :تبدأ معظم النزاعات مع الشعور
باإلنزعاج ,وىو مجرد شعور بأن أم ًار ما ليس عمى ما يرام.
المرحمة الثانية) حادث :قد يولد حادث بسيط الشعور األساسي
باإلنزعاج ,مما يؤدي إلى المرحمة التالية من سوء التفاىم.
المرحمة الثالثة) سوء التفاهم :تبدأ ىذه المرحمة عندما ال يتم
توضيح الحادث أو المشاعر من وراءه ,أو التحدث عنيم عمنًا,
فعندىا تشعر بالحذر وعدم اإلرتياح أزاء الشخص اآلخر.
المرحمة الرابعة) التشنج :بسبب عدم اإلرتياح أزاء الشخص
اآلخر ,تتغير التصرفات ,فيشعر الطرف الثاني بذلك ,مما يولد
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التشنج ,وىذا التشنج ال يؤثر فقط عمى الشخصين بل عمى
محيطيما.
المرحمة الخامسة) األزمة :نصل إلى مرحمة النزاع عندما ال
تعالج المشاعر بشكل مبلئم ,فيصبح اإلنفجار حتميًا بسبب
مشاعر اإلنزعاج المكبوتة.
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تحويل النزاع وحل النزاع
تحديد مفهوم تحويل النزاع
يعني تحويل النزاع أ ن نتصور ونرد عمى الجزر والمد في النزاع
اإلجتماعي ,بأعتباره فرصة تمنحيا الحياة لخمق عمميات تغيير
بناءة ,تقمص العنف وتزيد العدالة في التفاعل المباشر والييكمية
اإلجتماعية ,وتواجو مشاكل الحياة الحقيقية في العبلقات بين
النزع إلى السبلم بمثابة نوعية عبلقة
البشر ,حيث ينظر تحويل ا
ال من إعتبار السبلم "حالة نيائية" جامدة.
دائمة التطور ,بد ً
يقترح تحويل النزاع إ عتماد الطرق األساسية لتعزيز تغيير بناء
عمى كافة صعد العبلقات (بين األشخاص ,بين المجموعات)
أساسيا الحوار ,فالكثير من اآلليات المرتكزة عمى الميارات
والتي تستخدم لتقميص العنف متجذرة في القدرات التواصمية
(التواصل البلعنفي) لتبادل األفكار وايجاد تحديدات مشتركة
لممواضيع الخبلفية والبحث عن حمول.
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ويعتبر الحوار ضرورياً لخمق ومعالجة اإلطارات العامة
واإلجتماعية ,حيث يتم بناء المؤسسات اإلنسانية واليياكل
وأنماط العبلقات ,ولذلك يجب خمق العمميات والمساحات التي
تسمح لمناس بتشكيل اليياكل التي تحيط بحياة المجتمع المحددة
بشكل واسع.

حل النزاع وتحويل النزاع ,مقارنة بشكل مختصر
المرحمة

حل النزاع

تحويل النزاع

المسألة

كيف ننيي أم ًار غير

كيف ننيي أم ًار مدم ًار,

األساسية

مرغوب بو ؟

اليدف

التوصل إلى إتفاقية

ونبني أم ًار مرغوبًا فيو
؟

تعزيز عمميات تغيير

وحل لممشاكل الحالية بناءة تشمل عمى حمول
التي تولد أزمة

مباشرة ,ولكن غير
محدودة
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تطور العممية

تحوم حول فورية

تصور المشكمة الحالية

العبلقة ,حيث

كفرصة لمرد عمى

عوارض التمزق

العوارض واشراك

تعاود الظيور.

األنظمة ,حيث
العبلقات موجودة.

اإلطار
الزمني

يسعى إلى تخفيف
األلم والقمق ,وال

عمى المدى المتوسط
إلى البعيد وىو رد

مصاعب عمى المدى عمى األزمة وال تسوقو
نظرة النزاع

القصير

األزمة

تسعى إلى تخفيف

تنظر إلى النزاع كعمم

النزاعية

جانب اإلىتمام بحل

حدة العمميات

يعنى بالعبلقات ,إلى
النزاع إلحداث تغيير
بناء.
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أهداف التغيير في تحويل النزاع
يسعى تحويل النزاع إلى فيم إجتماعي عمى إنو ينشأ من
ويحدث تغي ًار في األبعاد الثقافية والييكمية والعبلقاتية والشخصية
ُ
في التجربة اإلنسانية ,ويعمل عمى تعزيز عمميات بناءة بمشاركة

ىذه األىداف الموجية نحو التغيير.
البعد الشخصي :ييدف إلى تقميص اآلثار المدمرة لمنزاع
اإلجتماعي ,واإلستفادة إلى أقصى حد من القدرة عمى تطور
الشخص ورفاىيتو ككائن حي عمى األصعدة الجسدية والعاطفية
والفكرية والروحية.
البعد "العالقاتي" :يقمص اإلتصال السيئ ,ويزيد التفاىم واظيار
المخاوف واآلمال المتعمقة بالعواطف والت اربط في العبلقات
والعمل بموجبيا.
البعد الهيكمي :ويعمل عمى
 فيم ومعالجة السبب األساسي والظروف اإلجتماعيةالتي أ دت الى نشوب أوجو نزاع عنيفة ومؤذية.
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 تعزيز آليات غير عنيفة لتقمص المواجية العدائية ,بمايؤدي في النياية إلى تقميص العنف وازالتو.
 تعزيز تطور اليياكل لتمبية حاجات اإلنسان األساسيةوزيادة مشاركة الناس إلى أقصى حد في إتخاذ الق ار ارت
التي تؤثر عمى حياتيم.
البعد الثقافي :ويعمل عمى
 تحديد الموارد واآلليات الموجودة في إطار ثقافي,واإلنطبلق منيا لمعالجة النزاع بشكل بناء.
 تحديد وفيم األنماط الثقافية التي ساىمت في نشوبمظاىر نزاع عنيفة.

عمميات تحويل و حل النزاعات /اآلليات الالعنفية
إن الطرق التي تسمكيا أطراف النزاع من أجل حمو ىي طرق
عدة ,ويمكن أ ن توضع عمى شكل خط متواصل ,طرفو األول
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ىو تمك العمميات التي ال تتدخل فييا أطراف خارجية ,وتشتمل
عمى:

المفاوضات :ىي عممية يقوم بمقتضاىا طرفان أو أكثر وبشكل
إرادي بمناقشة إختبلفاتيم ,كما يسعون إلى الوصول إلى حل
مشترك مقبول لدى كل منيم ,وتستمزم المفاوضات من أطرافيا
تحديد القضايا التي يختمفون بشأنيا ,وأن يقوم كل طرف بإعبلم
اآلخر بحاجاتو ومصالحو ,وبإقتراح حمول ممكنة ,بغرض
التوصل إلى إتفاق.

الوساطة :ىي صورة من صور المفاوضة الممزوجة بمساعدة
خارجية من قبل طرف ثالث متفق عميو بين المتنازعين,
لمعاونتيم عمى تحديد وكشف مصالحيم الرئيسية ,وايجاد إتفاق
مقبول لدى الجميع ,ويمكن أن تتم الوساطة بين طرفين ,حيث
يوجد أشخاص أو جماعات كثيرة ترنوا إلى تحقيق مصالحيا
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عقب إنياء النزاع ,وتتحدد كيفية إختيار الوسيط بناءاً عمى عدة
معايير ,وترتبط ىذه المعايير باألبعاد الثقافية الحضارية ,ويمكن
أن تضم مدى إتسام الوسيط بالحساسية ,وجدارتو بالثقة ,ونزاىتو
وأمانتو ,وتمتعو بأحترام المجتمع ,ومستوى خبرتو بموضوع
النزاع وبأسموب الوساطة ,وأيضًا الموارد التي يمكن أ ن يوظفيا
في عممية الوساطة مثل النفوذ والمساعدة اإلقتصادية.
ويتمثل دور الوسيط في توفير المناخ المناسب ,والنظام عمى
الحوار ,وتبديد أسباب العداء بين األطراف ,وتشجيعيم عمى
التفاوض واقتراح طرق لمتوصل إلى تسوية ,وبذلك يقوم الوسيط
بجمع المعمومات البلزمة من األطراف ,عبر اإلستماع إلى
قضاياىم وطرح األسئمة الخاصة بالنزاع ,فالوسيط ينقل الرسائل
ويساعد األطراف المتنازعة عمى تقييم مصالحيا ومواقفيا,
واقتراح حمول ممكنة ,وبذلك فإن الوسيط ال يفرض تسوية ,وال
يبمغ أطراف النزاع بما يجب أن يفعموه ,ألن ذلك في المقام
األخير ىو ميمة أطراف النزاع انفسيم.
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التوفيق :عممية يقوم فييا طرف ثالث محايد بمساعدة أطراف
الن ازع عمى حل مشكمتيم ,وتتضمن ميام القائم بالتوفيق اإلبقاء
عمى مسيرة

األطراف نحو التوفيق ,والتأكد من إنيا تمتمك

الفرصة في تمك العممية ,وأن يقدم الطرف الثالث إقتراحات بشأن
كيفية التقدم في عممية الحل ,وأن يشارك أطراف النزاع
مبلحظاتيا ,ويقدم ليا أريو ,ويساعدىا في التخطيط بغرض تنفيذ
إتفاقاتيم.
وعادة ما تستخدم أطراف النزاع ىذه الطريقة كواحدة من وسائل
اإلتصال ,وايجاد مصالح مشتركة ,كي يتسنى ليا التقدم في
عممية حل المشكبلت.
إن نمط وىيكمية ودرجة التدخل في عممية حل المشكمة /النزاع
تختمف من حالة ألخرى بأختبلف الفرد أو الفريق القائم
بالتوفيق ,ىذا ويمكن أن تكون عممية التوفيق مفيدة ألطراف
النزاع عمى أي من مستوياتو الثبلثة( ,الن ازعات الشخصية,
نزاعات الجماعات ,والنزاعات الدولية).
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التحكيم :التحكم ىو عممية يبت فييا طرف ثالث محايد في
النزع,
موضوع النزاع بعد اإلستماع الى وجية نظر طرفي ا
ويختمف التحكيم عن الدعوة القضائية من حيث أن أطراف
النزاع نفسيا ىي التي تحدد القواعد التي سيتبعونيا ,من أجل
التوصل إلى نتيجة بشأن النزاع ,ىذا ويمكن أن يكون مجرد حل
تطوعين وال يتعدى توصية غير ممزمة.
"والمحكم" يمكن أن يكون شخصًا واحدًا أو لجنة ,وعمى غرار
الوساطة فإن المحكمين يتم إختيارىم بشكل عام من قبل أطراف
النزاع ,ويتم إنتقاؤىم عمى أساس صفات يتسمون بيا ,مثل
(اإلنصاف ,األمانة ,والخبرة) واإلحاطة بموضوع النزاع ,ومن
الممكن أن تكون عممية التحكيم رسمية كما ىو الحال في قاعة
المحكمة ,أو أن تكون أكثر بساطة ,وذلك وفقاً لمكيفية التي
يختار بيا أطراف النزاع تنظيم العبلقة بينيم.
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المقاضاة :كالتي تتم من خبلل المحاكم بين الدول أو الجماعات
واألفراد ,بحيث تستطيع المحكمة إجبار األطراف بقوة رسمية
كافية ,ومن الممكن عمى أحقية سموك أو تصرف معين ,وىذا قد
يؤدي إلى مساندة ودعم أىداف أي من األطراف أو جميعيا,
ويمكن أ ن تطرح خطوط قانونية عريضة تنطمق منيا كأساس,
فارضة عمى األطراف التجاوب معيا.
وعمى سبيل المثال فأن عمميات حل النزاعات مثل (الوساطة
والتحكيم) كثير ما تستخدم كجزء من النظام القضائي في عديد
من البمدان ,كذلك فأن "الوساطة" التي تستخدم في حل
النزاعات ,حيث يقوم الطبلب بالوساطة لمساعدة طبلب آخرين
عمى حل نزاعاتيم ,ففي عدد من الكميات والجامعات يعد حل
بل بحثيًا ودراسيًا ,وممارسة أكاديمية ,وتدخل في
النزاعات حق ً
المقررات الدراسية ألقسام عممية ,مثل (التعميم والعموم السياسية
وعمم اإلجتماع).
ومن ناحيتيا ,فأن الشركات العمبلقة ت ستخدم برامج الوساطة
بداخميا من أجل تعزيز كفاءة وارضاء المرؤوسين ,كذلك فأن
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عدد من المينيين واألخصائيين اإلجتماعيين ,والمسؤولين
العسكريين ,وضباط الشرطة ,يستخدمون ميارات الوساطة وحل
النزاعات في عمميم اليومي ,وكذلك يستخدم الدبموماسيين
والمنظمات الدولية والوفود المرسمة إلى الساحات الدولية بشكل
متكرر ,أساليب المفاوضة كي يتسنى ليم حل النزاعات.

إختيار عممية حل النزاعات:
إن تحديد وسيمة أو المجوء إلى عممية ما لحل النزاع ,يجب أن
تتضمن تقييما لنتائجيا الممموسة وغير الممموسة ,ولفوائدىا
الطويمة وقصيرة األجل ,وىنا تطرح بعض األسئمة الرئيسية عند
إختيار إحدى ىذه الوسائل:
فاعمية التكمفة :ما ىي الموارد التي يبدي األطراف إستعداداً
لتوظيفيا لحل النزاع؟ وما ىو الوقت الذي يمكن لؤلطراف
تخصيصو لحل النزاع؟
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مهارات التعمم :ىل ستتعمم أطراف النزاع ميارات جديدة من
خ بلل مشاركتيا في عممية حل النزاع ,كميارات اإلتصال
والتوفيق وبناء العبلقة؟
المواضيع غير المعمنة :ىل ستوفر عممية حل النزاعات فرصة
لمعالجة قضايا تميز عدداً من النزاعات ,مثل إيذاء المشاعر
والمصالح والحاجات واختبلل توازن القوى؟
عالقات المستقبل :ىل تعد إقامة عبلقات مستقبمية حسنة مسالة
ىامة ألطراف النزاع؟ وىل العبلقة المبتغاة تعتمد عمى عوامل
مثل الثقة المتبادلة واإلرادة الحسنة؟
معدل النجاح /اإل لتزام :ما ىي عممية حل النزاعات الفعالة في
عبلج النزاعات المتشابية؟ ,وىل من المحتمل أن يوافق أطراف
النزاع عمى إتفاق توصموا إليو بأنفسيم؟ ,أم يوافقوا عمى إتفاق
ٍ
قاض أو طرف ثالث؟.
فرضو عمييم
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التواصل الالعنفي
إنطمق مفيوم التواصل البلعنفي من أسئمة بسيطة( ,ما الذي
يدفع الناس إلى اإلستمتاع بالعنف أو المشاركة في نزاعات
عنيفة؟)( ,وىل العنف ىو من طبع البشر؟) ,بالنسبة "لمارشال
روزنبرغ" فإنو يعرف "التواصل البلعنفي عمى أنو (لغة حياة
قائمة عمى مشاعر اإلنسان وحاجاتو) ,وأن العنف ليس من طبع
البشر ,وبالتال ي ال يجب دراستو كمشكمة مرضية أو كمرض
عقمي ,وانما يجب أن ننظر إ لى العنف من وجية نظر تربوية
وثقافية لتحويل تفكير الناس وجعميم يتواصمون بطريقة أقل عنفًا,
فالناس يبرمجون ليكونوا عنيفين ,فطبيعتنا رحومة ,والمشكمة
تكمن في المحا فظة عمى طبيعتنا الرحومة من دون أن نخسر
إحترامنا لذاتنا؟ ىنا يأتي دور التواصل البلعنفي.

26

يساعدنا التواصل البلعنفي عمى:
 .1التواصل مع أنفسنا ومع اآلخرين.
 .2إخراج ما ىو حي فينا.
 .3جعل الطابع الرحوم أم ًار طبيعياً.
 .4جعل حياتنا أروع.
يعني مصطمح "إعطاء بالرحمة" العطاء بيدف إثراء الحياة
والمساىمة فييا ,وبالتالي ال يجب تقييم األفعال أو التصرفات
من حيث إنيا جيدة أو سيئة ,وانما بمدى إثراؤىا لمحياة ,عبر
اإلجابة عن السؤال( ,ىل ىذا التصرف يخدم الحياة أم ال)؟

عناصر التواصل الالعنفي
 .1تقديم مبلحظات من دون تقييم.
 .2التعبير عن المشاعر واإلعتراف بالحاجات.
 .3اإلعراب عن طمبات واضحة.
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أوالً) المالحظة مقابل التقييم:
التقييم :ىنالك مجال لتفسير تصرفات اآلخرين ,مما قد يؤدي
إلى سوء تفاىم ,وبالتالي إلى نزاع وعنف.
المالحظة :ىناك مجال أقل أو ال مجال لتفسر تصرفات
اآلخرين ,بل إلعطاء وصف موضوعي.
القاعدة األولى لمتواصل البلعنفي ىي القدرة عمى م ارقبة تصرف
ما دون التقييم بخمفية خبلفية ,مثال (ىذا صح وىذا خطأ),
فالمبلحظة تفترض إعطاء وصف دقيق لموضع من دون الحكم
عمى مواقف اآلخرين أو تقييميا.

ثانياً) التعبير عن المشاعر واإلعتراف بالحاجات:
 تحمل مسؤولية مشاعرك عبر التركيز عمى حاجاتك عبر عن نفسك عبر إستخدام مفردات الحاجات.28

 في ىذا اإل طار حدد ما ىي الحاجات التي لم يتمتمبيتيا ,وعبر عنيا عبر القول بما تشعر وليس عبر
إفتراض مشاعر اآلخرين.
 حاجات اإلنسان عالمية ,فجميعنا نحتاج إلى الماءوالطعام والمأوى ,والتقمص العاطفي والصدق والحب,
والتجمع واإلستقبللية ووضع ىدف لمحياة.
 ركز عمى الحصول عمى تمبية حاجاتك ,وفي الوقتعينو إعترف بحاجات اآلخرين ,يتم التوصل إلى مرحمة
الفوز لمجميع عندما تتم تمبية حاجات الجميع.
 يفترض في التواصل البلعنفي أن يتحمل الفرد مسؤوليةتصرفاتو ونواياه ومشاعره.

ثالثاً) اإلعراب عن الطمبات :كل منا يعرف مشاعره وحاجاتو,
لكننا نحتاج ألن نعبر عن تمك الحاجات لآلخرين ,وأن ننتظر
ال محددة ,وبالتالي عميك التقدم بالطمبات ,من
من اآلخر أعما ً
الضروري الفصل بين "الطمب" و بين "المطالب".
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الطمب :عرض لحاجة أو مقترح حل ,قابل لمتفاوض وشراكة
الطرف اآلخر ,وعندما ال يتم ما تطمبو فتقبل بذلك بتفيم.
المطمب :تبميغ عن حاجة وقرار لمحل ,وال مجال لشراكة اآلخر,
وعندما ال يتم ما تطمبو فبل تقبل بذلك فتغضب وتنزعج.
 ال يحب الناس "المطالب" ,ويشعرون بالحاجة الممحةلمعارضتيا واحباطيا ورفضيا ,وبالتالي عميك التقدم
بتقديم "طمب" واضح ,بتعبير واضح عن حاجاتك.
 كن واضحًا إن أردت معرفة مشاعر اآلخرين حولمسالة ما أو معرفة أفكارىم (أفكار محددة ,غير عامة)
أو أعماليم المحتممة.
إستخدم لغة إيجابية في الطمبات:
 قل ما تريد ,وليس ما ال تريد. دائما إسأل ما إذا كان طمبك واضحاً ,إسال بقصد التأكدإنو لن يساء فيمك ,واحرص عمى أن تكون الرسالة قد
وصمت بدقة.
30

بتقمص عاطفي مع اآلخرين:
تواصل ّ
 يعالج التواصل البلعنفي مسألة اآلخر وكيفية إقامةعبلقة معو.
 التقمص العاطفي ىو الوسيمة لئلتصال باألخر. تأكد أنك تفيم ,تستمع ,وتتواصل مع حاجات اآلخرينومشاعرىم كما تفعل مع نفسك.

تواصل عمى نحو رحوم مع نفسك:
الطريقة التي تعودنا عمييا لتقييم انفسنا غالبًا ما تعزز المزيد من
ال من "التفيم" بإعتباره
الكره لمذات (عار ,خزي ,غضب) ,بد ً
جزءاً من عممية التعمم .فالمقدمة األساسية لمتواصل البلعنفي
ىي أنو عندما نظن أن أحدىم مخطأ أو سيء ,نكون نعنيو أو
نقول (ىو ال يتصرف بالتوافق مع حاجاتو) ,واذا صادف أن
الشخص الذي نقيمو ىو أنفسنا نقول (أنا شخصيًا ال أتصرف
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بالتوافق مع حاجاتي الخاصة) ,إال أن التحدي يكمن في تقييم
أنفسنا كل لحظة بمحظة بطريقة توحي بالتغيير في إتجاىين:
 .1حيث نريد أن نصل.
 .2إنطبلقا من إحترامنا ألنفسنا والرحمة بدالً من كره الذات
والشعور بالذنب والعار.
بإختصار ,يعممنا التواصل البلعنفي أ ن الخطأ الذي نرتكبو ىو
فرصة لنتعمم ال لنحطم أنفسنا.

إستخدام القوة والغضب في التواصل الالعنفي:
القوة :ال تستبعد ضمن تقنية التواصل البلعنفي إستخدام القوة,
لكن يجب أن التمييز بين إستخدام "القوة الحمائي" لحماية الحياة
ولتفادي الظمم ,عن إستخدام "القوة التأديبي" لفرض القصاص
(التوبيخ بقسوة) وىو أمر مرفوض.
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الغضب :عندما يشعر الشخص بالغضب ال يكون عمى إتصال
مع حاجاتو ,ولك ي يتمكن من التعبير عن جوىر غضبو,عميو أن
يدرك السبب ,والفكرة تكمن في كون اآلخر محفز "الغضب" ال
السبب ,فأ نت المسؤول عن غضبك ألنك المسؤول عن حاجاتك
ومشاعرك.
مثال( :أنا غاضب ألنني أحتاج  ,)....تمك ىي الطريقة
الصحيحة لتقييم غضبك ,ال أن تقول (أنا غاضب ألنك" .)....
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الحوار
الحوار :ىو عممية تواصل تسير في إتجاىين ,فيي من جية
"تبميغ" ومن جية أ خرى لمحصول عمى إجابة الفرقاء اآلخرين,
وىو عمل مرن وطريقة سيمة لدفع الجماعة إلى المشاركة في
إتخاذ القرار.

األنماط المتبعة في الحوار
التبميغ :ىو مبادرة تواصل من طرف واحد ,ليس لآلخر أو
الجماعة أي تأثير عمى عممية إتخاذ القرار فييا.
المشاركة :ىي مبادرة تواصل ,لآلخر أو لمجماعة تأثير قوي
ومباشر عمى عممية إتخاذ القرار فييا.
التمثيل :ىو وسيمة إلشراك الجماعات في صناعة القرار ,بحيث
يعطي التمثيل الجماعة سمطة حقيقية فيجمس الممثمون في
محافل حيث تؤخذ ق اررات ممزمة ليا.
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مهارات الحوار :يشمل الحوار حركتين تبدوان متناقضتان:
 إثبات الذات-

ودعم اآلخر.

يثبت الشخص حاجاتو واىتماماتو ,وفي الوقت عينو يدعم
حاجات واىتمامات اآلخرين ,التحدي يكمن في فعل الحركتين
معا ,ألنيما تعمبلن بالجذب والدفع.
مهارات الدعم (جذب اإلستماع)
 -1إعادة الصياغة ,كيف لماذا؟
 -2اإلنفتاح التصريح عمى اإلتفاق.
مهارات الجزم( ،دفع المتحدث)
 -1رسائل األنا ,كيف لماذا؟
 -2تصريحات التفضيل.
 -3تصريحات اليدف.
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تقنية الحوار :يميل معظم الناس إلى تجنب الحوار حول
المسائل الخبلفية ,وينتج عن ذلك أن األمور التي لم يتم حميا
تتراكم ,ألن أحداً ليس مستعداً لمتعاون معيا....

بعض التوصيات من أجل ان تكون المواجهة بالحوار بناءة:
 -1متى تبادر إلى الحوار؟
 -2خطط الحوار.
 -3إختر مكانًا آمناً.
 -4أطمب اإلذن والموعد المناسب.
 -5كن حازمًا مع الموضوع ,ولينًا مع الشخص.
 -6عبر عن مشاعرك وقناعاتك الخاصة.
 -7كن صادقاً عند كبلمك عما تفضمو.
 -8كن مستعدًا لئلستماع.
 -9إقبل المواجية كجزء طبيعي من الحياة.
 -11كن مستعداً ألن تواجو ,كأستعدادك ألن تواجو.
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معوقات الحوار :قد يعترض تقنية الحوار بعض المعوقات
التي غالبًا ما تكون ىي السبب في إفشالو من الوصول إلى
الغاية المرجوة منو ,وأىم تمك المعوقات ىي:
 -1المغة المقولبة أو المواقف المعمبة ,وكأنيا آيات ال
تمس وممنوع التفكير حتى في إعادة صياغتيا.
 -2األحكام المسبقة ,مثال (ىذا الحوار لم يؤدي إلى
شيء) ,أو (أفيم ما تقصد أو ما تريد وال داعي
إلكمال كبلمك).
 -3التعميم الخاطئ ,مثال (كل أفراد الجماعة ىم نسخة
طبق األصل)
 -4اآلخر ىو عدواً وليس شريكًا ,التركيز عمى خسارة
اآلخر ,واعتبار ربحو ىو خسارة لي.
 -5المزايدة في الوطنية والتقميل من دور اآلخر في بناء
الوطن ,أو لقضية ما ,وحتى إتيامو بالخيانة.
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 -6النضال حص اًر لتأمين المكاسب لمجماعة دون
إعتبار أن الربح لموطن ىو ربح لكل جماعة كبيرة
كانت أم صغيرة ,وليس الربح لجماعة أو جماعات
أخرى ىو أيضًا ربح لموطن.
 -7التصمب في المواقف اليادفة إلى المكابرة أمام ال أري
العام ,واستخدام منبر الحوار لذاتو منب اًر جديدًا
لمواصمة المعركة.
 -8تسمط اإلنفعال والعاطفة عمى مسار الحوار ,وعدم
قدرة المتحاورين عمى فصل العاطفة عن المنطق
تجاه الشخص والمشكمة.
 -9إستيداف الشخص

المحاور لذاتو وتعريضو

لئلىانات الشخصية وعدم قدرة المتحاورين عمى
فصل الشخص عن المشكمة.
 -10نقل السجال إلى طاولة الحوار بتبادل المواقف
المتعارضة بدل البحث عن حمول تمبي حاجات
الفرقاء المتنازعين ,وذلك بسبب عدم إلمام
المتحاورين بفصل الموقف عن الحاجة.
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إدارة النزاعات ضمن المجموعة:
كل مجموعة أو مؤسسة معرضة لشتى أنواع النزاعات في أي
وقت ضمن أعضاء الجسم الذي يشكميا.
 المجموعة المعافاة :ال نزاع يمكن أن يفرق بينأعضاءىا ,بل يعطي كل نزاع فرصة ليم ليتعاونوا مع
ناس مختمفين ,والنتيجة ىي تأثير "داعم" يوحد
المجموعة ضمن تحالفات مختمفة.
 أما المجموعة المتصدعة :فيكن لمنزاع أن يفرقالمجموعة ,وكل موضوع خبلف يعمق ليوة ما بين
المجموعتين المختمفتين المتين ناد اًر ما تتواصبلن,
ويمكن لكل موضوع حساس أن يجمد فرص التعاون
والعمل ,ويقسميما الى مجموعتين:
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مقارنة بين:
النزاع المؤدي إلى

النزاع الذي يؤدي إلى الوحدة

اإل نقسام
 -1ينظر إلى النزاع عمى أنو

 -1ينظر إلى النزاع عمى

أمر البد منو ,وليس صائبًا ,أنو :خاطئ ,خطير ,دليل
فرصة إلى اإلىتمام ودعم

المشاركة.

لعدم اإلىتمام ,أمر يجب

تجنبو بأي ثمن.

 -2يفضل األعضاء المواضيع

 -2يخمط األعضاء ما بين

 -3يكون التعامل مباش ًار ,حتى

 -3يزداد التعامل غير

عمى األشخاص.

عندما يكون ذلك صعبًا.

 -4حسابات قصيرة األمد

المواضيع واألشخاص.
المباشر.
 -4حسابات قديمة ال

تنتيي.

ومتوازنة.

 -5يستمد األعضاء قوة من
األمور الروحية حتى

 -5يعطي األعضاء أبعادًا

روحية لمن ازع حتى يجنبوه

يستطيعوا الدخول في

ويقمموا من شأن اآلخرين.

موضوع النزاع مع الحفاظ
عمى روح لطيفة.
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 -6يتحمل األعضاء المسؤولية

 -6يتردد المشاركون ما

من أجل إحداث تغيير.

بين مشاعر قوية جداً أو

 -7يتميز الجو بالمشاركة.

تسيطر ردات الفعل عمى

ضعيفة جدًا.
الجو.

 -8يرفض القادة

 -8يرحب القادة باإلختبلف.

اإلختبلف ويتجاىمون
المشكبلت.
 -9نقاش الجماعة يرتكز

 -9المناقشة الجماعية تدور

عمى فكرة الوصول الى

أساسًا حول المشكمة,

والمسار أو بعد ذلك تناقش .حل.

-10

 -10يمكن إحتمال األمور

اليدوء والثقة

يمكنان األعضاء من تحميل غير الواضحة.
فترات إنعدام الوضوح

الضرورية لكل عممية ناجحة

إلتخاذ القرار.
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تمرين /خطوات الوساطة
 -1التعارف:
 عرف نفسك كوسيط. إسأل الطرفين المعنين بالنزاع إذ يرغبان بمساعدتك لحلالمشكمة.
 -2في حال الموافقة:
 إختاروا مكانًا ىادئًا إلجراء الوساطة. بين أن ما سيقال خبلل الوساطة سيبقى سريًا. إحصل عمى الموافقة عمى قوانين أربعة:أ) ممنوع المقاطعة ,سيكون لديكم فرصة لمكبلم.
ب)ال يسمح بالكبلم الجارح.

ت)كن صريحا بقدر اإلمكان.

ث)حاول جاىدًا حل المشكمة.
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 -2اإلصغاء:
ال :إطمب من ىذا الشخص أن يسرد
 قرر من سيتكمم أو ً"ما حصل" وأعد صياغة ما قال بكمماتك الخاصة,
وأسأل عن شعور الشخص ولماذا ,وحمل مشاعره.
 إسأل الطرفين إذا لدييما ما يضيفانو إلى قصصيما. -3حل المشكمة
 إسأل الشخص األول عن األشياء التي كان بإستطاعتوأن يفعميا بشكل مختمف ,ثم تعاد صياغتيا.
 إسأل الشخص اآلخر السؤال نفسو ,ثم تعاد الصياغة. إسأل الشخص األول ما يستطيع أن يفعمو ليساعد فيحل المشكمة ,ثم تعاد الصياغة.
 إسأل الشخص اآلخر السؤال نفسو ,ثم تعاد الصياغة. إسأل الشخصين كل بدوره عن موافقتيم عمى الحلالمقترح من قبل الطرف األخر ,واستمر حتى الوصول
إلى حل.
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 -4اإل تفاق
 -1يعاد التصريح عن الحل والتأكد إن الطرفين قد
فيما الحل ووافقا عميو.
 -2إسأل كل شخص ما يستطيع أن يفعمو في
المستقبل لتفادي حصول مشكمة ثانية.
 -3إسأل الطرفين "ىل حمت المشكمة" ,إذا وافقا
وفي حال تدخل أشخاص آخرين في المشكمة,
أطمب منيما أن يقوال ألصدقائيما أ ن النزاع قد
تم حمو.
 -4يينئ الوسيط الطرفين عمى الوساطة الناجحة.
 -5من المفيد أحيانًا إنياء الوساطة بجعل الطرفين
يوقعان عمى اإلتفاق أ و يتصافحان أو يتبادالن
أشياء رمزية.
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