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  ٔادوات حتليل الزناعات         
  : سـميون مايسون و ساندرا ريتشارد 1حترير                                                                  

  (SDC)الواكةل السويرسية للتمنية والتعاون                                                                                          
  : محمد محيش 2ترمجة                                            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٔافاكر مفتاحية

  ٌقامئ عىل الالتعايش بني فاعلني عىل أالقل، ٔاحدهام يتعرض للرضر واالٓخر ٕاما ٔان يكون  ميكن فهم الزناع عىل ٔانه تفاعل
  ذا الرضر بشلك متعمد ٔاو ٔانه يتجاهل وجوده.همتسببا يف 

  ُا لتوجيه الفعل/التحرك يف املسـتقبل. الزناعات يه عبارة عن ٔانساق ديناميكية، مما التحليل ٔاساسً  ميكن ٔان تشلك نتاجئ
ٔان يركز عىل تعزيز الطاقات إالجيابية واخلالقة سواء تكل  عليه ا من النسق، ذلكل ينبغييصبح جزءً ٔالن ٔاي تدخل  يرحش

  .املوجودة داخل النسق ٔاو اليت لها عالقة به

  ُ بشلك فردي ٔاو بشلك تشاريك داخل مجموعة من احملللني. ال يؤدي التحليل ابلرضورة ٕاىل  الزناع سـتعمل حتليلُ ميكن ٔان ي
ومناقشـهتا  فهيافهم موضوعي للزناع، ولكنه، ابٔالحرى، يعرض ٕادرااكتنا اذلاتية وجيعلها مرئية، حبيث ميكن التأمل والتفكري 

  ح.و والتواصل بشأهنا بوض

  :حدود نسق الزناع مع  تعيني. 2لتحقق من ٔان احمللل يتعامل فعال مع حاةل نزاع؛ . ا1ميكن ٔان يتضمن حتليل الزناع ما ييل
 ؛. اسـتعامل ٔادوات التحليل (املسـتعرضة ٔادانه) للرتكزي عىل مظاهر معينة للزناع3إالبقاء عىل ٕاماكنية مراجعهتا الحقا؛ 
 ٕاضافة ٕاىل تنظمي املعلومات املتعلقة به.

   

                                                            
1  Simon  Mason  and  Sandra  Rychard,  “Conflict  Analysis  Tools,”  Swiss  Agency  for  Development  and 

Cooperation  (SDC),  Conflict  Prevention  and  Transformation  Division  (COPRET),  Bern,  2005.  Available  at, 
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  مقدمة
ا. ويه تسعى ٕاىل تركزي اهامتمنا سـبع ٔادوات ميكن اسـتعاملها لتقيمي اخلصائص اخملتلفة لزناع ما بطريقة مبنية حتليليً  3تلخص هذه الورقة

جل تنظمي وٕازاةل الغموض عن ٕادرااكتنا اليت نشلكها بشأنه. ال ميكن بأي حال من أالحوال النظر ٕاىل أ عىل مظاهر معينة للزناع من 
  اذلاتية للمحلل. /وهجات النظر"موضوعي"، فهو يتأثر ابسـمترار مبختلف املنظورات حتليل الزناع عىل ٔانه فنٌّ 

  عادة ما يمت اسـتعامل املقرتابت التالية للمقاربة لتحليل الزناع: مقرتب هارفارد، نظرية الاحتياجات الانسانية ومقرتب حتويل الزناع.

 The Harvard Approach 4مقرتب هارفارد  .1

عىل الاختالف القامئ بني املواقف (ما يقول الناس بأهنم يريدونه) من هجة واملصاحل (ملاذا يريد الناس ما يؤكد هذا املقرتب 
يقولون بأهنم يريدونه) من هجة ٔاخرى. جيادل هذا املقرتب بأنه ميكن حل الزناع عندما يركز الفاعلون عىل املصاحل بدال من املواقف، 

  من طرف امجليع للتعامل مع هذه الاختالفات.ةلووعندما يعملون عىل تطوير معايري مقب

 The Human Needs Theory 5نظرية الاحتياجات الانسانية  .2

مل  universal العاملية/الكونيةمن الاحتياجات إالنسانية أالساسـية  جتادل هذه النظرية بأن ٔاسـباب الزناعات تمكن يف مجموعةٍ 
 .جل الوصول ٕاىل حل الزناعأ والعمل عىل ٕارضاهئا من  ،التواصل بشأهناو تدعو ٕاىل حتليل هذه الاحتياجات، يه يمت ٕارضاؤها. و

 The Conflict Transformation Approach 6مقرتب حتويل الزناع  .3

الطريقة اليت يمت من ، وذكل حسب destructive اهّدامً  ٔاو تفاعال ابنّاءً  تفاعال جيادل هذا املقرتب بأن الزناع ٕاما ٔان يكون
ر ٕاىل الزناعات، حسب هذا املقرتب، عىل يُنظَ و ٔاو الطريقة اليت يمت من خاللها العمل عىل حتويل الزناع.  ،خاللها التعامل مع الزناع

التحويل البنّاء  ىيسعو بىن فيه احلقيقة. ٔاهنا تفاعل للطاقات، ويمت الرتكزي عىل إالدرااكت اخملتلفة والسـياق الاجامتعي والثقايف اذلي تُ 
  .للزناع ٕاىل تقوية الفاعلني ودمع التعارف والاهامتم املتبادل بيهنم

حاملا ننهتـي ٕاىل احلسم بأن احلاةل اليت حنن بصدد التعامل معها عبارة عن نزاع، حنتاج ٕاىل احلسم بشأن مساةٔل حدود النسق، ٔاْي 
ا بشلك مؤقت. ميكننا ٔان نركز عىل "ٔانساق" متعددة، فلك ميكن تركها جانبً  ٔايُّ الفواعل ؤايُّ العوامل نريد الرتكزي علهيا، ؤايٌّ مهنا

عن نسق فرعي داخل نسق ٔاوسع يتشلك من السـياق اذلي جيري فيه الزناع (ميكن تسميته النسق أالعىل). ميكن  نزاع هو عبارةٌ 

                                                            
  و عىل املراجع املدونة يف هوامش الورقة. INMEDIO/SDC‐COPRET “mediation” courseمت ٕاعداد هذه الورقة اعامتدا عىل  3

4 Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In (2 nd ed.). 
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communication a language of compassion – 5th print. Encinitas, CA: PuddleDancer Press. 
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من ٔاعراض نزاع آخر يقع يف سـياق نسق ٔاعىل. ميكن ٔان يشلك  symptom عن عَرٍض  ٔان يكون الزناع يف نسق فرعي ما عبارةً 
-أالهيل، عىل سبيل املثال، عَرًضا لزناع بني نسقني خمتلفني السـتغالل أالرض هو يف أالصل جزٌء ال يتجزٔا من نزاع ٕاثنو العنُف 

طاع الاقتصادي والتجاري. عادة ما ا لتأثري سـياسات دولية خمتلفة لها عالقة ابلقالوقت خاضعً نفس سـيايس يف دوةل ما، ويكون يف 
تتوفر أالسـباب املؤدية ٕاىل حدوثه؛ ذلكل، فعندما عندما ابلرضورة   حيدثحيدث الزناع يف النقطة أالضعف داخل النسق، وال

ترتبط هبا ا، مث التأمل يف الكيفية اليت نرشع يف حتليل الزناعات، جيب ٔان نأخذ بعني الاعتبار حدود الزناع اليت مقنا بوضعها سابقً 
ا الزناع؛ وعليه، ميكن القول بأن الزناع سـيقدم نفسه بشلك خمتلف، حسب الكيفية اليت يمت (احلدود) عالئقيا مع البيئة اليت نشأ فهي

هبا وضع احلدود؛ وجيب مراجعة هذه أالخرية دوراي وبشلك مسـمتر، حىت نتأكد من ٔاننا نعمل حيث حنصل عىل قدرة ٔافضل للتأثري. 
جل تعميق استبصاراتنا حول أ ود نسق الزناع، يكون إبماكننا اسـتعامل ٕاحدى ٔاو مجموعة من أالدوات التالية من بعد وضع حد

  املظاهر املتعددة للزناع.

  كيف نسـتعمل ٔادوات حتليل الزناع؟

دوات وفقا ملدى . كيفية اسـتعاملها. ميكن تصنيف االٔ 3. الهدف مهنا و 2. وصف أالداة؛ 1سيمت عرض مجيع أالدوات بنفس الطريقة: 
تركزيها عىل ادليناميكيات، الفواعل، أالسـباب، البىن، القضااي، ٔاو اخليارات/الاسرتاتيجيات. تلخص أالداة أالوىل (جعةل الزناع) 

  مجيع أالدوات وميكهنا ٔان تساعدان يف اختيار أالداة املناسـبة للك مظهر عىل حدى.

  ملخص ٔادوات حتليل الزناعات

 : Conflict Wheelجعةل الزناع  .1
تقدم هذه أالداة سـتة ٔابعاد هممة لتحليل الزناع (ادليناميكيات، الفواعل، أالسـباب، البىن، القضااي، ٔاو 

 ".meta toolاخليارات/الاسرتاتيجيات)، ويه تنظم أالدوات التحليلية أالخرى، وميكن اعتبارها مبثابة ٔاداة "ما ورائية 
 : Conflict Treeجشرة الزناع  .2

تتعامل جشرة الزناع مع الاختالف بني العوامل ادليناميكية والبنيوية، وحتاول تصوير الكيفية اليت تربط هبا خمتلف قضااي 
 الزناع بني هذين املظهرين من مظاهره.

 : Conflict Mappingوضع خريطة الزناع  .3
ننا هذه أالداة جيدة للرشوع يف حتليل نزاع ما. متكّ  وتعترب ٔاداةً  ،تركز هذه أالداة عىل الفواعل والعالقات اليت تربط بيهنا

 ِّ ةل للفواعل، كام ميكن التعبري عن ظاهريت العداء من تقدمي ظاهرة الالمتاثل يف القوة من خالل احلجم النسـيب لدلوائر املمث
 والتحالف من خالل اسـتعامل اخلطوط.

 : Glasl’s Escalation Modelمنوذج التصعيد لـ غالسل  .4
ملسـتوى التصعيد اذلي بلغته ٔاطراف الزناع.  ا المنوذج ٕاىل جعل الاسرتاتيجية املعمتدة للتدخل يف الزناع مالمئةً هيدف هذ

يمكن املغزى هنا يف كون ٔان احلديث ٕاىل الانتحاريني، عىل سبيل املثال، ٔاو اطالق النار عىل ٔاطراف تطلق النار عىل 
 من قبيل العبث. بعضها البعض هو ٔامرٌ 

 : Conflict Perspective Analysis (CPA)للزناع حليل املنظوري منوذج الت .5
ا ٕاىل يركز هذا المنوذج عىل خمتلف املنظورات/وهجات النظر اليت تتشلك دلى ٔاطراف الزناع. من خالل وضعها جنبً 

لقول بأن ها ببعض، ميكن اسـتكشاف نقاط الاختالف ٕاضافة ٕاىل النقاط املشرتكة بني أالطراف. ميكن ابعضِ  جنب وربطِ
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يتبع خمتلف املراحل اليت متر هبا معلية الوساطة، وميكنه ٔان ميثل ٔاداة جيدة للتحضري للوساطة،  (CPA)هذا المنوذج 
 ُ  سـتعمل أكداة لتدريب ٔاحد ٔاطراف الزناع. هذا المنوذج ال يتعامل بشلك رصحي مع البىن ٔاو مع السـياق.وميكنه ٔان ي

 : Needs-Fears Mappingوضع خريطة لالحتياجات واخملاوف  .6
، يركز هذا المنوذج عىل الفواعل ومشالكهم، مصاحلهم، احتياجاهتم، خماوفهم، وسائلهم وخياراهتم. (CPA)عىل غرار منوذج 

 ويسمح مبقارنة وافية لالختالفات والتشاهبات بني أالطراف يف شلك جدول.
 : Multi-Causal Role Modelمنوذج أالدوار متعددة أالسـباب  .7

، القنوات، مسببات التغيري triggersيركز هذا المنوذج عىل السـببية، الطبيعة اخملتلفة لٔالسـباب، مثريات التصعيد 
  المنوذج ابلبىن، ادليناميكيات، الفواعل واملضامني. هداف. ٕاضافة ٕاىل ذكل، يعتين هذاواالٔ 
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  ) : جعةل الزناع1أالداة أالوىل (

  وصف أالداة

ة  الزناع، ويه مناسـبة لتقدمي أالدوات أالخرى، حيث ٔان لك جزءٍ  "لتحليل "ما وراء جعةل الزناع يه ٔاداةٌ  من أالجزاء السـتة املشّلكِ
للعجةل ميكن حتليهل ابسـتخدام أالدوات أالخرى. تقدم العجةل نظرة لكية قبل الرشوع يف حتليل جوانب معينة للزناع. يرمز اسـتعامل 

حلركية يف نفس الوقت. ٕاذ حاملا يمت حفص خمتلف اجلوانب، يمت ٕاعادة جتميعها مًعا من ٔاجل إالبقاء العجةل يف هذا المنوذج ٕاىل اللكية وا
  عىل اسـمترارية التحليل عىل غرار اسـمترار العجةل يف ادلوران.

  

  ة أالخرىيتنظمي أالدوات التحليل      الهدف من أالداة
         للزناعتقدمي نظرة لكية عندما يمت القيام ابملقاربة أالوىل  

  

. /معنية ابلزناعالفواعل ٔاو أالطراف عبارة عن ٔافراد، منظامت ٔاو دول متورطة يف الزناع . الفواعل/العالقات بني الفواعل:1
ل يخالل مرحةل حتو  معنيني بهٕاذا اكنوا متورطني بشلك مبارش يف الزناع يسمون "ٔاطراف الزناع"، ٔاما ٕاذا اكنوا قد ٔاصبحوا 

عندما يتعلق أالمر مبخرجات  stakeholdersف الثالثة". وهناك ٔاطراف لها مصاحل عىل احملك ار الزناع فيسمون "أالط
بشلك مبارش، والزناعات من حيث املفهوم عادة ما تقوم عىل عالقات ذات  /معنية بهالزناع ولكهنا ال تكون متورطة فيه
  طابع احتاكيك بني خمتلف أالطراف.

  ٔاطراف الزناع؟ ٔاو تتقاتل حوهلما اذلي ختتلف . القضااي/املشالك: 2

اليت قد  الت بني ٔاطرافه، طبيعة "أالمزجة"تشري ٕاىل مسـتوى التصعيد اذلي بلغه الزناع، مدى كثافة التفاع. ادليناميكيات: 3
  تسامه يف حتويل مواقف أالطراف املعنية.

ه. يشري العنف البنيوي في تأملال السـياق والعوامل البنيوية عادة ما تقع خارج نسق الزناع اذلي حنن بصدد البىن: . السـياق/4
ٕاىل العنف اذلي ال يتسبب فيه أالفراد بشلك مبارش، ولكن من خالل أالنساق الاقتصادية والسـياسـية القامئة، اكلفقر عىل 

  سبيل املثال.

سبب، ولكهنا متعددة أالسـباب وتنجم عن تفاعل وتداخل مجموعة من العوامل النسقية؛ الزناعات ليست ٔاحادية ال . السـببية: 5
فبدال من القول بأن للك يشء عالقة بلك يشء، سـيكون من املفيد المتيزي بني "أالسـباب" اخملتلفة ٔاو خمتلف العوامل 

  املؤثرة.

سرتاتيجيات املسـتعمةل ٔاو املمكن اسـتعاملها، هجود يمت هنا حفص طرق التعامل مع الزناع، الا. اخليارات/الاسرتاتيجيات: 6
  ٔاطراف الزناع ٔاو أالطراف الثالثة للتخفيف من حدة الزناع.
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  كيفية اسـتعامل أالداة

  . مق برمس جعةل. ضع قامئة مبختلف اجلوانب حسب أالقسام السـتة للعجةل.1

  ٔاكرث.. مق ابختيار ٔادوات ٕاضافية لتحليل اجلوانب اليت تريد حفصها بعمق 2
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  7) : جشرة الزناع 2أالداة الثانية (

  وصف أالداة

جشرة الزناع يه ٔاداة ذات طابع تصوري وتصنيفي، فهـي تصور التفاعل بني العوامل الظاهرة، العوامل البنيوية وادليناميكية. تصور 
تربط بني العوامل البنيوية والعوامل ادليناميكية  القضااي/املشالك الظاهرة اليت البنيوية "الساكنة"، وميثل اجلذعُ  العواملَ  اجلذورُ 

  (أالوراق اليت تتحرك مع الرايح ميكن ٔان متثل العوامل ادليناميكية).

تتضمن ٔاشاكل االتصال، مسـتوى التصعيد، مظاهر العالقات... ٕاخل. يتضمن العمل مع العوامل العوامل ادليناميكية:  .1
تكون ردود الفعل ٕازاء التدخل رسيعة ؤاحياان غري متوقعة. أكمثةل عىل ذكل، ميكن ا من الزمن، حيث ا قصريً ادليناميكية ٔافقً 

ٕادراج التدخالت ادلبلوماسـية ٔاو حتويل الزناع متعدد املساكل ابلتعامل مبارشة مع شلك معني من ٔاشاكل التفاعل بني ٔاطراف 
  د املائية ٔافضل من وفرهتا (الرسعة ٔافضل من الوفرة).الزناع. عندما يتعلق أالمر ابلعوامل ادليناميكية، تكون رسعة وصول املوار 

يه القضااي ٔاو املشالك اليت يتحدث عهنا ٔاطراف الزناع بشلك علين، : manifest issuesالقضااي/املشالك الظاهرة  .2
  وتتضمن ٔاساسا "موضوع" الزناع.

التأثري فهيا عىل املدى القصري؛ ومع  أالسـباب اجلذرية يه "أالسـباب" أالساسـية للزناع، ومن الصعب العوامل البينيوية: .3
ذكل، ٕالذا مت جتنهبا، قد يندلع الزناع جمددا فامي بعد. هذا هو اجملال أالمثل للتعاون يف جمال التمنية، التدخل عىل املدى البعيد 

 والوقاية من العنف البنيوي (نظرية احلاجات الانسانية).

 

  الروابط بني أالسـباب اجلذرية، القضااي/املشالك والعوامل البنيويةالرشوع يف التفكري حول      الهدف من أالداة
        المتيزي بني االٓفاق الزمنية خملتلف مقارابت حتويل الزناع  

  

  كيفية اسـتعامل أالداة

من مق برمس جشرة، مبا يف ذكل اجلذور، اجلذع وأالعصان عىل ورقة كبرية ٔاو عىل شلك مطوية من عدة صفحات ميكن  .1
  عرض املعلومات ابلتسلسل.خاللها 

لك مشارك تكون دليه عدة بطاقات فهرسـية، يكتب علهيا لكمة ٔاو عدة لكامت، ٔاو يرمس رمزا ٔاو صورة تدل عىل العوامل  .2
 املهمة املتعلقة ابلزناع كام يراها هو.

 مق بدعوة املشاركني ٕاللصاق بطاقاهتم عىل الشجرة: .3

  ٔاسـبااب جذرية؛عىل اجلذور، ٕاذا اكنوا يرون ٔاهنا متثل  

 عىل اجلذع، ٕاذا اكنوا يعتقدون ٔاهنا قضااي/مشالك ظاهرة (موضوع الزناع)؛  

                                                            
  مت ٕاعدادها بترصف اعامتدا عىل:  7

Fisher,  Simon,  Jawed  Ludin,  Steve Williams, Dekha  Ibrahim Abdi, Richard  Smith  and  Sue Williams  (2000): 

Working with conflict, skills and strategies for action. Zed books, London, New York. 
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 .و عىل أالغصان، ٕاذا اكنوا يرون ٔاهنا متثل العوامل ادليناميكية املؤثرة يف الزناع  
ٔاو بصحة قة يقوم ٔاحد املشاركني بتسهيل النقاش حول طريقة وضع العوامل عىل الشجرة عىل ٔان ال يمت ٕاصدار ٔاحاكم مطل .4

قد ختتلف من نزاع ٕاىل آخر، وقد تتغري  خطأ ما يمت طرحه ٔاثناء النقاش. تذكر ٔان طريقة وضع العوامل يه، جزئًيا، ذاتيةٌ 
 بتغري الزمن؛ مع ذكل، دع املشاركني، مكجموعة، حياولون الوصول ٕاىل تصور مشرتك.

الزناع (مثال من خالل رمس طائر ٔاو دودة) ووضعها  حتويلالعمل عىل  لمن ٔاجإبماكن املشاركني تصوير هجودمه اخلاصة  .5
 عىل الشجرة وذكل بربطها ابلعوامل اليت مه بصدد العمل علهيا.

 مق، رفقة اجملموعة، مبناقشة الروابط بني أالسـباب اجلذرية والعوامل ادليناميكية وكيفية التعامل معها. .6
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  8) : خريطة الزناع 3أالداة الثالثة (

  وصف أالداة

تشـبه هذه أالداة اخلريطة اجلغرافية اليت ترمس صورة مبسطة لٔالرض عىل صفحة واحدة. عىل غرار ذكل، تسعى خريطة الزناع ٕاىل 
. عالقاهتا 2. الفواعل ومدى "قوهتا"، ٔاو مدى قدرهتا عىل التأثري عىل الزتاع؛ 1رمس صورة مبسطة هل، ويه هتدق ٕاىل تصوير: 

املشالك اليت يطرهحا الزناع. تعكس خريطة الزناع وهجة نظر احمللل ٔاو اجملموعة من احملللني بشأن  . القضااي ٔاو3بعضها مع بعض؛ و 
  در كبري من التعقيد.معينة، وال ينبغي ٔان تكون عىل ق حاةل نزاع معني يف حلظة زمنية

  

  توضيح العالقات اليت تربط بني خمتلف الفواعل     الهدف من أالداة
        القوة" اليت تتوفر علهيا خمتلف أالدوار املساعدة عىل تصور"  
        ة ٔاولية شامةل عىل الزناعلزناع عىل ورقة واحدة ٕالعطاء نظر متثيل ا  

  

  الزناع يف السودان بني الشامل واجلنوب

الثالثة: النيل . أالقالمي 5. العامصة؛ 4. تقامس الرثوة؛ 3. تقامس القوة؛ 2. الرتتيبات أالمنية والعسكرية؛ 1القضااي/املشالك: 
  أالزرق، النوبة وآبيي.

  

                                                            
  مت ٕاعدادها بترصف اعامتدا عىل:  8

Fisher,  Simon,  Jawed  Ludin,  Steve Williams, Dekha  Ibrahim Abdi, Richard  Smith  and  Sue Williams  (2000): 

Working with conflict, skills and strategies for action. Zed books, London, New York. 
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  ة الزناعطالرموز املمكن اسـتعاملها يف وضع خري

  
  كيفية اسـتعامل أالداة

 ذا الزناع.حدود النسق اخلاصة هب تحديدحدد الزناع اذلي تريد حتليهل. مق ب  .1
مضن فريق من احملللني من  مق بتشكيل مجموعات من احملللني. إبماكن لك حملل ٔان يضع خريطة خاصة به، غري ٔان العمل .2

شأنه ٔان يكون ٔافضل. ٕاذا اكن هناك حمللون مضن الفريق جيهلون ٔاي يشء عن الزناع، إبماكهنم احلصول عىل مساعدة من 
 خالل ٔاسـئةل توضيحية.

ها ل بطاقات ميكن ٕالصاق سـتعامابخذ ورقة كبرية احلجم وارمس علهيا خمتلف الفواعل ابسـتعامل دوائر عىل نفس الورقة، ٔاو  .3
علهيا. اسـتعمل جحم ادلائرة لدلالةل عىل جحم "قوة" الطرف. ال تنس ٔان ترمس نفسك كطرف ٕاذا كنت ٔاو ٕاذا اكنت 

 منظمتك منخرطا/منخرطة يف الزناع. مق بمتثيل أالطراف الثالثة عىل شلك ٔانصاف دوائر.
 تربط بني الفواعل.مق برمس خطوط (حسب أالشاكل السابقة) بني ادلوائر لمتثيل طبيعة العالقات اليت  .4
مق بوضع قامئة ابملواضيع/القضااي أالساسـية للزناع، سواء داخل ٔاشاكل مسـتطيةل ٔاو يف ٔاعىل اخلريطة. ملزيد من التفاصيل  .5

 فامي يتعلق بلك فاعل، اسـتعن بمنوذج خريطة الاحتياجات واخملاوف.
، ٔاضف امس واضع confidentielلق بوثيقة رسية ال تنس ٕاضافة العنوان والتارخي خلريطة الزناع، وٕاذا اكن أالمر ال يتع .6

  اخلريطة سواء اكن فردا ٔاو منظمة.
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  9) : منوذج التصعيد لـ غالسل 4أالداة الرابعة (

  وصف أالداة

التصعيد، ال بداية التصعيد هو زايدة يف التوتر داخل نزاع ما. مبدئيا، يبدٔا الزناع من خالل رغبة أالطراف يف حتقيق يشء ما. مع 
يبقى أالمر متعلقا ابلرغبة يف حتقيق يشء ما، ولكنه يتجاوز ذكل حنو الرغبة يف ٕاحلاق أالذى ابخلصم. تمتثل املرحةل الهنائية للتصعيد 

  الزناع. de-escalationيف التدمري املتبادل. ٔاما معلية حتويل الزناع فتتعلق ٔاساسا جبهودان الرامية للتخفيف من حدة تصعيد 

ويقدم غالسل ) مسـتوايت للتصعيد. 9ن حتليل ديناميكيات التصعيد من خالل المنوذج التايل: يفرق غالسل بني تسعة (ميك
و أالسفل، ٔاين يمت اسـتدراج ٔاطراف الزناع بفعل ديناميكيات التصعيد السلبية، ويه غري خطية، ٕاذ حتدث حنالتصعيد كحركة انزةل 

د تسـتقر ٔاطراف الزناع يف مرحةل معينة لفرتة ما، لكهنا رسعان ما تنحدر حنو مسـتوى ٔادىن مضن سلسةل من الاهنيارات املتتالية. ق
من التصعيد. ولكام زاد مسـتوى التصعيد، لكام تطلب أالمر من الطرف املتدخل ٔان يكون ٔاكرث فعالية وقدرة عىل التأثري ٔالن 

تتضاءل. ٕاذا، ميكن القول بأن فعالية التدخل  self-helpاحامتالت سلوك أالطراف املتورطة وفقا لنظام الاعامتد عىل النفس 
عىل الثقة، ٕاىل املسـتوى التاسع  )، حيث ميكن لٔالطراف ٔان تقبل ابلتدخل ٕالدارة الزناع بناءً 1تتضاعف من املسـتوى أالول (م

ابلتفاعل مناسـبة للزناعات  ا عىل قبول التدخل. عادة ما تكون ٔاشاكل التدخل املتسمة) حيث غالبا ما يمت ٕاجبار أالطراف قرسً 9(م
  ا والتحادث حول الزناع.ذات مسـتوايت التصعيد املنخفضة ٔاو املتوسطة، حيث تكون أالطراف التزال راغبة يف اجللوس معً 

  

  حتديد درجة التصعيد اليت بلغها الزناع     الهدف من أالداة
        حتديد الكيفية اليت ميكن من خاللها حتويل الزناع  
  يكون شلك ومدى قوة التدخل مناسـبني ملسـتوى تصعيد الزناعجيب ٔان         

  

  كيفية اسـتعامل أالداة

 مق بتحليل مسـتوى تصعيد الزناع ابسـتعامل اجلدول والمتثيل التاليني. .1
تشالك حاملا تقوم بتحديد مسـتوى التصعيد، مق بتقيمي ما ٕاذا اكنت اجلهود القامئة ٔاو املزمع القيام هبا لتحويل الزناع ميكن ٔان  .2

 تدخال انجعا. اسـتعن ابجلدول والمتثيل التاليني.

  

  

 

                                                            
9 Glasl, Friedrich,  (2002). Konfliktmanagement. Ein Handbuch  für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater 
[Conflict Management. A Handbook for Executives and Counselors] (7th supplemented and revised ed.). Verlag 

Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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  10 (CPA)) : منوذج التحليل املنظوري للزناع 5أالداة اخلامسة (

  وصف أالداة

ل خمتلف لتحلي INMEDIOيقرتح هذا المنوذج طريقة لتحليل نزاع ما خطوة خبطوة، وقد مت تطويره من قبل وسطاء ٕامنيديو 
(بني  macro(بني املنظامت)، اللكي/املاكرو  meso(بني أالفراد)، املتوسط/املزيو  macroاملاكرو اجلزيئ/ مسـتوايت الزناع،

امجلاعات/ادلول). يركز هذا المنوذج عىل املنظورات/وهجات النظر دلى خمتلف أالطراف املعنية، وهو ما قد يساعدها عىل تغيري 
ع اخلفية ٔان تصبح مرئية ٔاكرث وابلتايل ٔاقل هتديدا. ميكن لهذا المنوذج ٔان يُسـتعمل . هنا، ميكن لدلواف/وهجات النظرتكل املنظورات

يتبع خمتلف املراحل اليت متر هبا معلية الوساطة، وهو ٕاما ٔان  (CPA)بدون اللجوء ٕاىل مساعدة حمرتفني. ميكن القول بأن منوذج 
  . أكداة للتدريب.3عمل حتضريي لعملية الوساطة ٔاو . ك2. لطلب/تقدمي الاستشارة بني مجموعة من احملللني؛ 1يُسـتعمل: 

  

  الفصل بني الوقائع والتأويالت، بني أالشخاص واملشالك، بني املواقف واملصاحل/الاحتياجات/اخملاوف     الهدف من أالداة
           المتكني من تغيري وهجات النظر، جعل دوافع لك الفواعل تبدو جديرة ابلقبول  
           وهجات نظر لك أالطراف توسـيع  
           تطوير فرضيات جديدة بناًء عىل خيارات جديدة وٕارشاك أالطراف املعنية يف تصممي حلول الزناع  

  

  كيفية اسـتعامل أالداة

  أكداة لطلب/تقدمي الاستشارة بني مجموعة من احملللني. (CPA)سيمت يف ما ييل توضيح منوذج 

  متورط يف الزناع، ويريد مساعدتك للتعامل معه بشلك بناء: ٔاحد احملللني/املشاركنياخللفية: 

يقوم احمللل املتورط يف الزناع بتوصيف الوضعية. ما اذلي يدور حوهل الزناع من وهجة نظره؟ ال ينبغي ٔان يتجاوز ذكل . التقدمي: 1
ٕاضافة فائقة أالمهية ٔاو ٕاذا ُطلب منه  ) دقائق. طوال الوقت املتبقي، يلزتم احمللل املتورط الصمت، ٕاال ٕاذا اكنت دليه10عرش (

التدخل. الهدف من هذه املرحةل هو تزويد بقية املشاركني ابملعلومات الاكفية وٕاعطاء احمللل انطباعا ابلقبول والاعرتاف من قبل 
  االٓخرين من خالل الاسـامتع هل.

يف الزناع. لكام اكن عدد الفواعل ٔاقل لكام اكن  تتضمن اخلطوة التالية قيام املشاركني بتحديد أالطراف املتورطة. الفواعل: 2
التحليل ٔاسهل. ينبغي ٔان يقع الرتكزي عىل أالطراف أالساسـية، أالطراف أالخرى اليت تكون مصاحلها عىل احملك، أالطراف الثالثة 

وةل ٔاو مق إبلصاقها عىل سـبورة اليت من احملمتل ٔان تتدخل حلل الزناع. مق بوضع قامئة للفواعل عىل شلك بطاقات ومق بوضعها عىل الطا
  حبيث يسهل يف ما بعد حتريكها.

                                                            
10 Wüstehube,  Ljubjana  (2004):  Konflikt‐Perspektiv‐Analyse  (KPA)  –  ein  mediations‐analoges 

Instrument zur konstruktiven Analyse und Bearbeitung von Konflikten.  In: Perspektive Mediation 

Heft 1. 
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ماذا حدث؟ من فعل و ماذا فعل؟ من قال و ماذا قال؟ ينبغي ٔان تكون اخلطوة خالية من التأويالت وإالدرااكت . الوقائع: 3
عىل فيديوهات، الوقائع اليت ال يناقشها  املسـبقة. هدفها الرتكزي فقط عىل الوقائع القابةل للمالحظة، أالشـياء اليت ميكن مثال تسجيلها

ٔاطراف الزناع. ٔاكتب هذه الوقائع، مثال، عىل شلك اقتباسات مبارشة عىل بطاقات منفصةل وضعها حتت الفواعل املعنية اليت مت 
  حتديدها يف املرحةل السابقة.

املرحةل الثالثة؟ ما يه مصاحل خمتلف الفواعل؟  ما يه ادلوافع اليت تقبع خلف الوقائع املدونة يف. املصاحل وادلوافع اخللفية: 4
ملاذا يقولون ٔاو يفعلون هذا ٔاو ذاك؟ يف هذه املرحةل، يمت حبث التأويالت والافرتاضات، كام يمت كشف املصاحل احملمتةل، المتنيات، 

ن بتحليلها ؤان يعربوا عن الاحتياجات، العواطف اخلاصة بلك طرف. هنا، ينبغي عىل احملللني ٔان يتقمصوا أالطراف اليت يقومو
مصاحلها من وهجة نظرمه، أكن يقول ٔاحدهام: "ٔاان طرف الزناع (ٔا) ٔاشعر بـ ...". العبارات املعربة عىل الاحتياجات والمتنيات عادة ما 

اوف تكون من قبيل "ٔاريدك ٔان ..." ٔاو " سـيكون من املهم ابلنسـبة يل ٔان ..."؛ ٔاما العبارات املعربة عىل الاهامتمات، اخمل
والعواطف فعادة ما تكون من قبيل "ٔاخىش ٔان ..." ٔاو "ٕاذا مقت بـ ... فسأشعر بـ ...". قد تكون ادلوافع متناقضة، ذلكل مق بوضع 
قامئة لها. حاول ٔان تبحث عن ادلوافع اجلديرة ابلقبول، ٕاذ غالبا ما تكون هناك دوافع "جيدة" لسلواكت "سيئة". ٕاذا عرثت عىل 

رفني (ٔا) و (ب)، ميكنك ٔان تدوهنا بشلك منفصل حتت امسي الطرفني؛ ٔاما ٕاذا اكنت متشاهبة، فميكن ٔان توضع يف دوافع خمتلفة للط
ه لفرتة ما. ال تنس ٔان لك ما تقوم به يف لك طرف وتقمُص  املرحةل هو فهمُ هذه املنتصف بني امسي الطرفني. الهدف أالسايس من 

  فأنت حباجة ماسة ٕاىل التقمص.هذه املرحةل هو معل ذو طابع افرتايض، ذلكل 

)، ميكن خالل هذه املرحةل القيام بعصف 4بعد حتديد دوافع أالطراف وجعلها جديرة ابلقبول يف املرحةل الرابعة (. اخليارات: 5
ٔاكرب ذهين السـتكشاف اخليارات املمكنة وما ميكن فعهل الحقا. ميكن الاسـتعانة بأسـئةل من قبيل "ٔاي اخليارات إبماكهنا ٔان تغطي 

قدر ممكن من مصاحل/احتياجات أالطراف؟" ٔاو "ٔاي خيارات إبماكهنا ٔان حترر أالطراف من ٔاكرب قدر من مصاحل/احتياجات 
أالطراف؟" ٔاو "ٔاي اخليارات إبماكهنا ٔان حترر أالطراف من ٔاكرب قدر من خماوفها؟". ومن ٔاجل زايدة الاماكنيات، ميكن 

حتقيق مصاحل أالطراف بشلك خمتلف عام تريده أالطراف من خالل مواقفها أالصلية؟".  الاسـتعانة ابلسؤال التايل: "كيف ميكننا
عليك ابلتفكري يف خيارين عىل أالقل للك قضية. عليك ابسـتحضار قواعد العصف اذلهين التالية: مجيع أالفاكر جيدة، ال تصويبات، 

  ال تدوين لٔالفاكر، ال تعليقات.

هذه املرحةل لتدوين أالفاكر وتقيميها. هنا، ميكن التفكري بمتعن يف الانشغاالت املطروحة بشأن يمت تكريس من احلقيقة:  أكد. الت6
اخليارات املطروحة يف املرحةل السابقة: ما يه خماوف أالطراف خبصوص اخلطوات املقبةل؟ هل هناك حاجة لتفعيل اخليارات 

  املقرتحة؟

، أكطراف يف الزناع، عام ٕاذا آراهئمون/املشاركون املتورطون يف الزناع للتعبري عن هنا يمت ٕاغالق العملية. يتدخل احمللل. اخلامتة: 7
اكن إبماكهنم ٕاضافة استبصارات ٔافضل يف وهجات نظر أالطراف احلقيقة للزناع، ؤايضا حول القمية املضافة للمنوذج ابلنسـبة هلم 

  مكحليل نزاعات.
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  اخملاوف) : خريطة الاحتياجات و 6أالداة السادسة (

  وصف أالداة

[تركز عىل الفاعل]، تقوم عىل وضع قوامئ ملشالك،  actor-orientedهذه أالداة يه ٔاداة فاعلية التوجه 
مصاحل/توقعات/احتياجات، خماوف، وسائل وخيارات لك فاعل ويمت وضعها يف جدول؛ وهو يسهل ويرسع معليات املقارنة وإالحاةل. 

. ميكن اسـتعامل هذه (CPA)ميكن، ٕاىل حد ما، املقابةل بني اجلدول املمكن ٕاعداده هنا واذلي ميكن ٕاعداده يف المنوذج السابق 
. من خالل طرف اثلث لتوضيح 2. لتحليل الزناع من خالل فاعل واحد، وتدوين ما يتعلق ابلفواعل أالخرى افرتاضيا؛ 1أالداة: 

ن يقترص مثال عىل املشالك . خالل معلية الوساطة، ميكن اسـتعامل جدول خمزتل، اكٔ 3مدراكته حول الفواعل أالخرى افرتاضيا؛ 
َّ كَّ ا مت تدوين مصاحل ومشالك فاعل ما عىل بطاقات مرئية يف اجلدول، نكون قد مَ واملصاحل. ٕاذ ا هذا الفاعل من احلصول عىل ن

. ميكن ٔان تسـتعمل كمترين عىل تغيري وهجات النظر املتعلقة ابلزناع، وذكل عندما 4ضامانت بأن وهجة نظره مسموعة دلى االٓخرين؛ 
دول، مث يقومون بتبادل ما ميكن اعتباره تصوراهتم حول "اذلات" و "االٓخر". يبقى ٔان يقوم لك فاعل بمتثيل وهجة نظره عىل اجل

  هناك درجة معينة من الثقة والفهم جيب ٔان تتوفر جلعل هذه أالداة تعمل.
  

  توضيح خصائص خمتلف الفواعل يف ٔاشاكل قابةل للمقارنة       الهدف من أالداة
              ،جعل الفواعل تتخىل عن املواقف ذات اخملارج املغلقة، والرتكزي عىل الاحتياجات واخملاوف  

  واخليارات املمكنة للتعامل معها   
              مساعدة أالطراف عىل فهم ٕادرااكت بعضهم البعض  
             ٕااثرة وحتفزي النقاش  

  

  كيفية اسـتعامل أالداة

  أالمعدة التالية: القضااي/املشالك، املصاحل/الاحتياجات، اخملاوف، الوسائل، اخليارات.. مق برمس جدول يتضمن 1

ٔا) يقوم طرف الزناع ٔاو الطرف الثالث مبلء اجلدول أكداة لتحليل الزناع، وال يكون اجلدول مرئيا من قبل ٔاطراف الزناع   . 2
  أالخرى.

الزناع مبلء اجلدول وفقا حلالته اخلاصة، مث يمت مناقشة ب) مضن ورشة معل معدة للهتدئة، يقوم لك طرف من ٔاطراف   
اجلدول امجلاعي مضن اجملموعة. هنا، يقوم املرشف بتوضيح ٔامهية الرتكزي عىل املصطلح (ملاذا يريد الناس شيئا ما؟) وليس عىل 

  يق يف املسـتقبل القريب.املواقف (ماذا يقول الناس ٔاهنم يريدونه؟). ال يشرتط ٔان تكون اخليارات ابلرضورة قابةل للتحق 

ج) مضن ورشة معل معدة للتسوية، يقوم لك طرف من ٔاطراف الزناع مبلء اجلدول من ٔاجل أالطراف أالخرى، وهو ما   
يساعد عىل حتويل وهجات النظر. تساعد هذه اخلطوة يف جعل أالطراف يتقمصون بعضهم البعض لفرتة، ذلكل جيب ٔان تتوفر الثقة. 

  ذه اخلطوة مجموعة من الصور المنطية.ميكن ٔان هتمين عىل ه

. يف احلالتني (ٔا) و (ب)، مق مبناقشة اجلدول يف جلسة مكمتةل أالطراف، وذكل للسامح للك طرف من ٔاطراف الزناع ابلتجاوب 3
  مع صور "اذلات" و "االٓخر".
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  ) : منوذج أالدوار متعددة أالسـباب7أالداة السابعة (

  وصف أالداة

تركز عىل الفاعل]، وذكل من خالل التوليف اليت [ actor-orientedالعوامل البنيوية والعوامل فاعلية التوجه ميزي هذا املفهوم بني 
–ترجع ٕاىل الظروف النفسـية بني املقارابت املمتركزة حول النسق وتكل املمتركزة حول الفاعل. غالبا ما تكون للزناعات جذورٌ 

السـياسـية وادلولية. يفرتض ٔان تكون هناك مجموعة عرضية مزتامنة من العوامل تؤدي ٕاىل الاجامتعية، –الاجامتعية، الاقتصادية
  اندالع العنف.

  

  تتبع أالمناط واملياكنزيمات السـببية للمتيزي بني طبيعة ودور خمتلف العوامل اليت تؤدي ٕاىل الزناع       الهدف من أالداة
              حتليل حمتوى وديناميكيات الزناع  
              تسهيل احلصول عىل النقاط أالولية من ٔاجل القيام بتحويل الزناع، ٕاضافة ٕاىل التفريق بني  
  الاحتياجات ذات الالزتام طويل وقصري املدى         

  

  كيفية اسـتعامل أالداة

  . ٔاثناء الرتكزي عىل الزناع، مق ابلتفريق بني العوامل التالية:1

اجلذرية والعوامل البنيوية للزناع، ويه اليت تقع مضن مدراكت الفواعل كـ "مشالك اترخيية". ٔا) أالسـباب أالساسـية ٔاو   
لٔالسـباب عالقة مبارشة مبصاحل واحتياجات ٔاطراف الزناع من هجة، ومن هجة ٔاخرى بكيفية ٕادراكهم للتارخي، أالذى واجلور 

 َّ   لتأثري عىل حمتوى ودينامياكت الزناع.فهيام من قبل االٓخر عرب الزمن، فهـي عنارص من شأهنا ا ُب املتسب

ب) أالهداف، وتمتثل يف ما يقول ٔاطراف الزناع ٔاهنم يقاتلون من ٔاجهل، واملصاحل واملواقف اليت يعربون عهنا. أالهداف من 
  شأهنا التأثري عىل حمتوى الزناع.

اليت ينقسم الناس عىل ٔاساسها ج) القنوات، ويه خطوط الانقسامات السـياسـية، الاجامتعية، الاقتصادية والوطنية 
واليت تشلك هوية امجلاعة. من شأن هذه القنوات ٔان تؤثر عىل حمتوى وديناميكيات الزناع، وغالبا ما ال تكون هذه القنوات ذات 

  عالقة ابٔالسـباب اجلذرية للزناع.

لزناعات املسلحة مثال، تمتثل د) مثريات التصعيد، ويه اليت تتسبب يف دفع الزناع حنو مرحةل متقدمة من التصعيد. يف ا
هذه املثريات يف أالسـباب اليت تدفع فاعال يفضل احللول غري العنيفة حنو تبين موقف مييل حنو اسـتعامل العنف. من شأن هذه 
 املثريات ٔان تؤثر عىل ديناميكيات الزناع. من الصعب التعرف عىل هذه املثريات يف املراحل املتقدمة من التصعيد، كام ٔانه من

  الصعب عىل أالطراف الثالثة التأثري فهيا.
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ِّ هـ) مُ  بات التغيري، ويه تؤثر عىل معدل، كثافة وطول مدة الزناع ٔاثناء حدوثه؛ ويه تؤثر عىل حمتوى وديناميكيات سب
وعتني بسبب الزناع. إبماكن القنوات (ج) ومسببات التغيري مًعا حتويُل أالسـباب مع مرور الزمن؛ مثال، عندما يبدٔا الزناع بني مجم

  املوارد وينهتـي هبام املطاف ابلقتال بسبب الامتيز إالثين.

تنهتـي من التعرف وحتديد خمتلف العوامل، مق بتحديد أالسـباب، مثريات التصعيد، القنوات، مسببات التغيري وأالهداف يف . حاملا 2
  خمطط متثييل، مث مق ابلربط بيهنام ابسـتعامل أالسهم.

، مق بتحديد هجود حتويل الزناعات املناسـبة اليت إبماكهنا معاجلة تكل العوامل، ما ٕاذا اكنت هناك مرحةل . عىل بطاقات منفصةل3
  معينة حتتاج ٕاىل تغيري طبيعة تكل اجلهود ٔاو القيام جبهود ٕاضافية.

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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