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 البداية
دعم الوساطة حيث يكون لمدين عبلقة مع المشاركين  وأتسييل  وأإن دليل العمل ىذا سيساعدك بشكل فاعل أكثر عمى تنظيم 

 وأوالمبادئ والقيم والرموز ، والنصوص، نيالدينيلموسطاء  كيف يمكن حول اإرشادً . وىو يقدم ضاياىاق وأ عممية الوساطةو 
  أن تكون مفيدة عندما تكون القضايا واليويات الدينية ميمة ألطراف النزاع. الطقوس

 ا وتكملا محددً لتناسب سياقً  وُيقر بأن أي مبادرة من ىذا القبيل يجب أن تكون مصممة، وىذا الدليل لو دور مرن في الوساطة
وأمثمة حقيقية ، ومتابعة أوجو عممية الوساطة وتنفيذ ودراسات عممية إلعداد إرشاديةمبادئ  وىو يقدم .األخرىجيود السبلم 

 من كبلً  المستيدف الجميور يشملالضرر عند التدخل في النزاع.  إيقاعوتحذيرات حول أخطار ، الرئيسية األفكارلتوضيح 
 ولكنو معين دين ألي يتبع ال الذي ىنا بالعمماني المقصودو . الذين لدييم تفيم أساسي لموساطة والعممانيين الدينيين ينالممارس
، والممولين، والديبموماسيين، المدني المجتمع وقادة األديان قادة اىتمام موضع الدليل سيكون 1.دين أي يعادي ال أيًضا

 ولية المختمفة. والعاممين في المنظمات المحمية والد
فقد تم تعريف الوساطة عمى أنيا مقاربة يقوم فييا طرف ثالث مقبول من الطرفين بدعم عممية تخص ، وألغراض ىذا الدليل 

فإن العممية ستعتبر ، دون طرف ثالثمن و أو الوصول لوضع أفضل. ، وعبلقات محسنة، طرفي النزاع لمتحرك نحو حل
فإن الوسطاء ال يصنعون قرارات ممزمة لممشاركين. ، كس قضاة ومحكمي الطرف الثالثوعمى ع، مفاوضات مباشرة. ومع ذلك

 الوسيط، تأثير ميارات عمى الرغم من عممية الوساطةوال يستطيع تحديد نتائج ، المشاركةبلزام المشاركين إال يستطيع الوسيط 
تعريفات إضافية في  إيجادر فيو العممية. ويمكن عمى االتجاه الذي تسيالتي تؤثر  هوأفكار  و،وعبلقات، هومصادر ، توومعرف

 2(.USIP) الذي نشره معيد السبلم األمريكي، النزاع وبناء السبلم إدارةمصطمحات السبلم: معجم مصطمحات 
معظم أدبيات الوساطة تعتمد عمى النموذج الخارجي غير المنحاز الشائع في مقاربات حل المشكبلت في السياقات الغربية 

ولكنيا ليست مقصورة عمى السياقات ، امتعددة األطراف األكثر شيوعً النية. وىذا يتناقض مع مقاربات الحل الداخمية والعمما
 يمخص الفروق الرئيسية بين المقاربتين. 6 ةفي صفح 1الدينية والتقميدية. الجدول 

 
  

                                                           
تية. الحظ أن يعتقد بعض الباحثين أنو حتى المقاربات العممانية ىي ضمنًيا دينية بسبب درجة اإلرشاد الذي حصمت عميو من المعايير والقيم البروتستان 1

 ا مفيًدا لفيم الفروق الدقيقة لموساطة في السياقات غير البروتستانتية.الوسطاء العممانيين قد يجدون ىذا الدليل تحديدً 
، معيد السبلم األمريكي اع وبناء السبلم )واشنطن العاصمةالنز  إدارةطبعة دان سنودرلي، مصطمحات السبلم: معجم مصطمحات  2

www.usip.org/sites/default/files/files/peaceterms.pdf.  طبعة ثانية لمصطمحات السبلم أكبر من األولى، وتم نشرىا من معيد السبلم
 .2018في  األمريكي

 

http://www.usip.org/sites/default/files/files/peaceterms.pdf
http://www.usip.org/sites/default/files/files/peaceterms.pdf
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 ةبين نماذج الوساطة: خصائص رئيسي مقارنة .1الجدول
 

 حل المشكالت
 منحازةالغير خارجية الوساطة ال

 

تم معاممة المشاركين بصفة أفراد يتفاعمون في ت •
 مكان خاص وموضع ثقة

 الوسيط ىو خبير ال ينتمي لممشاركين •
المشاركة طوعية بشكل واضح مع نتائج قانونية  •

 عمى عدم المشاركةتترتب ممكنة 
العممية خطية متسمسمة وتركز عمى حل  •

 المشكبلت
وتأثيرىم عمى  عمميةغالبا بال الوسطاء ميتمون •

 النتائج غير مباشر
 اتفاقيات واضحة مكتوبة الوساطات عنينتج  •

 األطرافمتعددة  –الوساطة الدينية أو التقميدية الداخمية 
 

تم معاممة المشاركين كأعضاء مجتمع يتفاعمون في ت •
 مكان عام

 ولو عبلقة مع المشاركين الوسيط عضو في المجتمع •
مع وجود نتائج اجتماعية  المشاركة طوعية بشكل ضمني •

 عمى عدم المشاركةتترتب  ممكنة
العممية ليست خطية متسمسمة وتركز عمى المحافظة عمى  •

 العبلقات والمجتمع
ويمكن أن يؤثروا بشكل مباشر  ا بالعمميةالوسطاء أقل اىتمامً  •

 عمى النتائج
 ينتج عن الوساطات تفاىمات واضحة وضمنية •

مراجعة الممارسة" في بناء ، عن النظرية الوساطة في النزاع الدولي: لمحة عامة" وفيتشجاكوب بيركإلى  المصدر: يستند
 (.2007، األمريكيالعاصمة: معيد السبلم  واشنطن) وليام زارتمان ،1ةطبع، وتقنيات أساليببلم في النزاع الدولي: الس

 

شار لو يُ ) دليل التحميلوبناء السبلم:  الدين في النزاع، لأدلة عمل لبناة السبلم الديني. األو  ةىذا ىو الثاني في سمسمة من أربع
فمن ، النوع االجتماعيوالدين و ، الدين والمصالحة، . أما الثالث والرابع2018وقد تم نشره في ، (دليل التحميلبعد اآلن ببساطة ب

 موعة من المناطق الجغرافيةوكل دليل يعتمد عمى أمثمة تاريخية ومعاصرة من مج .22 – 2021المقرر أن يتم نشرىما في 
ر أنو المختمطة بين األديان. ونحن ُنق والبيئات، يةسبلمواإل، والييودية، واليندوسية، والمسيحية، وتشمل البوذية، والتقاليد الدينية

قمنا باختيار ، ممثمة وبالتالي ال نعتزم الحديث عن أىميتيا. ومن خبلل حدود صفحات ىذه األدلةالغير يوجد العديد من التقاليد 
بما فييا منظومات االعتقاد ، ونحن واثقون أن المفاىيم الواردة تطابق معتقدات أخرى، أديان نعتبر أن ليا عبلقة مع أغمب القراء

 المحمية.
  

اٌذيٓ وإٌىع 

 االجخّاػي

 
 

:.·:: 

  

 

 اٌذيٓ واٌىساطت

:.·:: 
  

 

 
 

   

  

 اٌذيٓ واٌّصاٌحت
 

:.·:: 
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 فيم الدين
والتعبير عنو  يتم تعريف كل تقميد فردي، في الوقت نفسومف عن غيره من التقاليد. و الدين مفيوم معقد. وكل تقميد ديني مخت

، واالجتماعية، والسياسية، بطرق مختمفة من أشخاص مختمفين من مكان آلخر من خبلل تفاعميم مع شخصية السياق الثقافية
التجاوب البشري مع واقع لمفيوم غير مادي يتعمق بأصل الحياة ومعناىا واالقتصادية. ىذا الدليل يعتمد التعريف التالي لمدين: "

تم تنظيمو بصورة نمطية من قبل المجتمعات في نظام مشترك من الرموز، والطقوس، والمؤسسات، والغاية منيا. وي
 3."والممارسات

 

 مترابطةيمثل ىذا الدليل خمسة أبعاد ، الوساطة في يمعبو أن لمدين يمكن الذي الدور في لمنظرشاممة وممنيجة طريقة  لتقديم
 1:4 ووصفو في الشكل ليل التحميلدكما وصفيا أوين فريزر ومارك أوين في ، لمدين
 مجموعة مشتركة من التعاليم، والمبادئ، واألعراف، والقيم، والقصص، والروايات التي تقدم الدين كمجموعة من األفكار :

 إطاًرا لمتفاىم والعمل في العالم. 
 لى ما ىو أكبر من ذاتيم. : مجموعة محددة من األتباع والمؤمنين التي تزود األفراد بشعور االنتماء إالدين كمجتمع 
 اليياكل الرسمية، والزعماء، والمنظمات المرتبطة بالمجتمعات الدينية.الدين كمؤسسة : 
  :مظاىر الدين الحية والمرئية العديدة، من المباني إلى المبلبس إلى الدين كمجموعة من الرموز والممارسات

 .االحتفاالت والطقوس
 تمنحك إحساًسا باليدف واالرتباط بشيء أكبر من الذات، عدا عن كونيا مصدًرا  : تجربة شخصيةالدين كحالة روحانية

 قوًيا لمتحفيز.
 

 أبعاد مختمفة لمدين ترتبط بالوساطة. 1الشكل 
 

في كثير من األحيان، تتضمن اعتبارات دور الدين في النزاع واحًدا أو اثنين فقط من 
سة لمحصول عمى تحميٍل واٍف لدور ىذه األبعاد. ال بد من دراسة جميع األبعاد الخم

تعد المبالغة في التقميل من شأن دور الدين في  5(.1الدين في النزاع )انظر الشكل 
النزاع إشكالية تماًما مثل تجاىل دوره بالكامل. عمى سبيل المثال، إن إبراز النزاع مع 

ة بأيديولوجية الدولة اإلسبلمية في العراق وسوريا، أو داعش، باعتباره مدفوًعا ببساط
دينية أصولية ينم عن تجاىل لمطرق الميمة التي تساىم بيا اليويات الدينية المختمفة 
في التحالفات في النزاع، ولكيفية تأثير وضع األقميات الدينية في المنطقة عمى إشراك 

، ولدور العناصر الدينية الفاعمة بصفتيم بناة سبلم، الفاعمة الخارجية العناصر
إلى العديد من األسباب االقتصادية والتاريخية لمنزاع. البقاء عمى اطبلع باإلضافة 

بشأن الطرق العديدة التي يمعب بيا الدين دوًرا في النزاع وبناء السبلم يساعد عمى 
 .تجنب التبسيط المفرط ليذا الدور

                                                           
 .45، الطبعة الثانية، طبعة سنوديرلي، مصطمحات السبلم 3
 ناء السبلم )واشنطن العاصمة: معيد السبلم األمريكي(أوين فريزر ومارك أوين، دليل تحميل دور الدين في النزاع وب 4
نيان سمارت )انظر ننيات سمارت، التجربة الدينية لمبشرية، الطبعة الثانية، نيويورك أبناء سكريبنر، يأول من وضع فكرة أبعاد الدين في األصل ىو ن 5

؛ و أي. 43-121(: 2011) 1، رقم 21المجمة الدولية لعمم االجتماع ( وقام آخرون بتعديميا، مثل، ليندا وودىيد "خمسة مفاىيم عن الدين، 1976
 (.2015في الوساطة، شوارزنبرغ، سويسرا،  هولمان، "فيم الدين في النزاع" )عرض تقديمي في الدين ودور أ
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 الوساطةمع الدين  كيف يرتبط
 

عمييا كإحدى طرق التعامل مع النزاع. ويعرض مربع النص التالي  لمتقاليد الدينية تاريخ طويل في ممارسة الوساطة والحث
 األمثمةبعض 

 
مصدر سبلم( في أي " )وصل" )مصدر نزاع( وعامل" فصلتساعدنا األبعاد الخمسة لمدين عمى فيم كيف يكون الدين عامل "

كعناصر  الوساطةومتابعة عممية ، وتنفيذ، االعتماد عمى ىذه األبعاد في إعداد كيف لمنظرسياق قائم. ويدعو ىذا الدليل القراء 
بعض األمثمة من حول العالم في كيفية عمل األبعاد الدينية  2. يقدم الجدول فصلوكيف يمكن تجنبيا كعناصر  ،وصل

 .وصلأو  عوامل فصلك
ليست جامدة وىناك  فإن األفكار الدينية، يحدد الدين كيف يفكر ويتصرف ممثمو النزاع. ومع ذلك، كونو مجموعة من األفكارلو 

، ومعايير، وعقائد، يقدم الدين تعاليم، في ما يتعمق بالوساطة مساحة لمتكيف والتفسيرات المتعددة داخل اإلطار الواحد لؤلفكار.
والتعبير ، يستمعون من أجل الفيم، وعندما يشاركون، وحكايات تحث أطراف النزاع عمى المشاركة في العممية، اوقصصً ، اوقيمً 

عمى أنسنة اآلخرين واالىتمام  نويعممو ، الخبلفات نالمشتركة ويتقبمو  األشياءعمى  نويتعرفو ، بصدق وتواضع سيمعن أنف
 بحاجات الجميع. 

ليا عبلقة بالخصائص المشتركة مع اآلخرين.  متعددة. ولكل واحد ىويات 6فإن الدين مرتبط بشكل قريب من اليوية، وكمجتمع
الرياضة التي يدعميا. في  األنديةوحتى ، ونوع الجنس، والطبقة االجتماعية، والمون، والدين، والعرق، والقومية، مثل المينة

قد يكون الدين مصدر ىوية مشتركة تعمل عمى التقاء المشاركين عبر خطوط النزاع لممشاركة في العممية أو ، عممية الوساطة
 ن يمثمونيم.لييا مإلعممية لقبول النتائج التي توصل السماح لمن ىم خارج ا

  

                                                           
 يستخدمونيا التي الشخصية والمظاىر منيا، جزء بأنيم يشعرون التي المجموعات إلى ينتمون أنيم الناس بيا يرى التي الطريقة إلى تشير اليوية" 6

 أخرى أو بطريقة جميًعا ترتبط فيي ذلك، ومع. الشخصية واليوية االجتماعية، واليوية الجماعية، اليوية بين المنظرين بعض وُيفّرق. أنفسيم لوصف
 أو شخص يشعر عندما اليوية عمى النزاعات تنشأ. ككل والمجتمع االجتماعية مجموعتو مع الشخص يتأقمم وكيف الشخص، يكون من لتوضيح
 .29طمحات السبلم، الطبعة األولى، طبعة سنودرلي، مص ".االحترام أو الشرعية من محرومون أو الذاتي شعورىم في ميددون أنيم مجموعة

 أِثٍت

 الوساطة( يجمب الوسطاء األطراف لتسوية تسمى  لرديفات شالوم )السعي لمسبلم( أو تيفوك شالوم )سبلم الييوديةفي التقاليد
 بشارا. ُيعرف عن شقيق موسى األكبر ىارون أنو أول وسيط في التقاليد الحاخامية

 ا في النزاعات بين اتباعو. وفي وصف نصي يسأليم أسئمة عن مسبب النزاع إليجاد طريق لمحل. وظف بوذا غالبً  بوذاتدخل
  .حب اإلحسان ورباطة الجأش التي ال تسبب الخصومة لكن تعمل عمى التقريب بين الناس القول الحق" المتجذرة في" ممارسة

ا عمى نيج النبي محمد الذي توسط في النزاعات بين ( لحل النزاعات سيرً ةواسطالالوساطة ) المسممونعصور، استخدم عبر ال
 .وغير المسممينوبين المسممين  أنفسيم المسممين

في اتفاقية سبلم بين  الوساطة، عندما قام جوزيف ستيرج وزمبلؤه ب1850إلى عام  الكويكرزاطة عند يعود تاريخ أول حالة وس
 ممك الدنمارك والنببلء األلمان في شميسفيغ وىولشتاين.
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وتتنوع حتى في داخل ، وزعماء. ويتم تنظيم األديان المختمفة بطرق مختمفة، ومصادر، وتسمسل ىرمي، لمدين ىياكل، كمؤسسة
وقنوات ، ن وشبكات واسعة لممنظمينيويستطيع الدين أن يقدم وسطاء مؤثر  الدين الواحد من سياق آلخر أو طائفة ألخرى.

ممانية( أن المؤسسات الدينية )والع . وتستطيعتياومتابع ىاوتنفيذ عممية الوساطة لية لدعم إعدادستية وماومصادر لوج، تواصل
 أنيا مناىضة لمصالح ىذه المؤسسات.عمى لييا إذا تم النظر إتعطل عممية التفاوض 

 واألشياء، والطقوس، الدينية تعمل المواقع، ظيور الدين في الحياة اليومية. وأثناء الوساطة تتمثل الرموز والممارسات في كيفية
أو أواني العزف عمى تشجيع المشاركين عمى أن يكون ، والشموع، والحبال، والمحاريب، واألناشيد، والبركات، مثل األضرحة

 .األىدافلدييم قمب مفتوح وجدية في 
في  مستوى المعرفة الدين يتجاوز ا لمبحث عن السبلم. وألنا قويً ن تكون دافعً أالروحية التي يقدميا الدين يمكن إن التجربة 

ا في تشكيل الخبرة الشخصية لعممية الوساطة. يعرض الدين طريقة ا قويً فإنو يستطيع أن يمعب دورً ، إشغال المشاعر العميقة
 والغفران.، والندم، والتضامن، والحب، والحزن، لممشاركين لبلرتباط والتعبير عن أحبلم الرؤى

 
 في الوساطة وصلأو  عوامل فصلالدين بصفتيا  أمثمة عمى أبعاد .2 الجدول

 البعد عامل فصل عامل وصل
فييا ىناك العديد من القصص عن النبي محمد يقوم 

بالوساطة، بما فييا عندما وقع نزاع بين قبائل مكة حول 
الحجر األسود لمكانو في الكعبة وتم حمو بجعل  إعادة

سيط كل القبائل تشارك في رفع الحجر وجعل النبي كو 
يضعو في مكانو. إن مثل ىذه القصص ُتميم جيود 

إلى مبادئ القرآن  إضافةالوساطة في العالم اإلسبلمي 
 .والحديث

في ستة وعشرين عاًما من الحرب األىمية خبلل 
ا عن الحاجة "لمدفاع عن ا بوذيً سريبلنكا، فإن اعتقادً 

دارىما" ضد التيديدات من غير البوذيين قد قاد بعض 
مفة. وقد معارضة عمميات الوساطة المختالرىبان ل

يافامسا، وىو نص كينوتي اعتمدوا عمى قصة من الم
الذي ىزم ممك  السنياليعن الممك الصالح البوذي 

التاميل اليندوسي وتم تقديره من قبل الشخصيات 
 .عمى عمل ذلك اإللييةالبوذية شبو 

الدين 
كمجموعة 

 األفكارمن 

جنوب أفريقيا، كانت إبان نظام الفصل العنصري في 
ن يالمسيحية ىوية تشاركية بين حكومة البيض والمقاوم

بالمجتمع  الشعورا لتعزيز السود وكان ُيعتمد عمييا أحيانً 
متعدد األعراق. وقد أقام عدد من رجال الدين السود ال

والبيض وزعماء بعض المعتقدات األخرى تحالفات 
 لتشجيع عممية السبلم التي أنيت نظام الفصل

 العنصري. 

 إسرائيلبين  1993لقد أثارت اتفاقيات أوسمو عام 
ومنظمة التحرير الفمسطينية ردود فعل عكسية لدى 

اعتقدت أن االتفاقيات  التيبعض الجماعات الييودية 
قد أنكرت التراث الحاخامي الييودي. وقد أقدم متطرف 

رابين الذي  اسحق إسرائيلعمى اغتيال رئيس وزراء 
ا أن رابين قد خان المجتمع االتفاقيات مدعيً كان قد وقع 

 الييودي.

الدين 
 كمجتمع

ا لمزعماء منبرً  األديانُيعتبر مجمس تايمند المشترك بين 
البوذيين، والمسممين، والمسيحيين، واليندوس، والسيخ 

الدينية،  واألقمياتلمعالجة التوترات بين األغمبية البوذية 
لببلد. وبكونو المبليو في جنوب ا يا مسممخصوصً 

يستمد الشرعية من صفوف المتدينين، فقد عمل المجمس 
 كوسيط موثوق بين المسممين والبوذيين

 اإلنجيميينفي كولومبيا، قام عدد من الزعماء الدينيين 
 يوالكاثوليك بمعارضة الوساطة بين الحكومة ومتمرد

فارك ألنيا اشتممت  –قوات المسمحة الثورية الكولومبيةال
من المثميات والمثميين ومزدوجي الميل  عمى عدد
ا المتحولين جنسيً مغايري اليوية الجنسية/ الجنسي و 

المختمفة. وكان ىذا يسير  باحتياجاتيمواعترفت  وغيرىم
مستوى الدينية. وقد حشدوا معارضة عمى ا لقيميم مخالفً 

األمة ضد االستفتاء العام عمى االتفاقية من خبلل 
 م.شبكات كنائسيم ومنظماتي

الدين 
 كمؤسسة
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في سيراليون بمجمس سيراليون المشترك  األحزابقبمت 
. وعندما ومنصف( كوسيط عادل IRCSL) بين األديان

النظر إلى بعضيا، قام في حتى  العناصر الفاعمةفشمت 
من خبلل  العناصر الفاعمةالمجمس بكسر الجميد وتيدئة 
ا، استخدم الراىب البوذي صموات مشتركة. في كمبودي

ناندا مسيرات السبلم المسماة دامايترا لتشجيع ميا غوس
تنفيذ اتفاقيات السبلم والمصالحة بعد فترة الحكم العنيفة 

  الحمر.لمخمير 

واإلسكان بين  األرضفي الوساطة في النزاع عمى قضايا 
الحظ  2013، العراق، في أربيلالمجتمعات المحمية في 

ز يونس سالم عبد العزي األمريكيمعيد السبلم ُميسر 
قام شيعة الشبك باالستعداد ليوم  عندماتصاعد توترات 

الحسين،  اإلمامعاشوراء، وىو يوم حداد لذكرى وفاة 
المسيحيون لمكريسماس، وىو احتفال بميبلد استعد و 

المسيح. وقد تصاعدت المخاوف من أن تؤدي مواكب 
 1أعياد الجماعتين إلى العنف.

الدين 
كرموز 

 وممارسات

بأسئمة مفتوحة النياية " لجنة نقاء الكويكرز النزاعتعالج 
لوضع الشخص بكل احترام وبراعة عمى تواصل مع 
أرقى وأفضل الذات الداخمية". وىي تدعو مشاركي 
الوساطة لمصمت والتأمل لمتواصل مع طبيعتيم الروحية 

 2الداخمية.

يعتبر أعضاء من جيش الرب لممقاومة في شمال أوغندا 
لعنيفة ىي شكل لمممارسة الروحية تعتمد ا مقاومتيمأن 

لجمب االلتزام والتركيز  والروحانيةعمى المسيحية 
والشجاعة في قتاليم. نتيجة لذلك، أصبحت محادثات 

 السبلم غير محبذة

 كحالةالدين 
 روحانية

 

 حواٍش:
صدارن الجانبين لضمان عدم تداخل مسارات المواكب في اتفاقية مع الزعماء الدينيين الكبار م الوساطةتمكن سالم من ، في نياية المطاف. 1 التزام  وا 

 .2020، شباط/ فبراير 20، معيد السبلم األمريكي، بعدم العنف خبلل األعياد. مقابمة المؤلف مع سوزان ىيوارد
 العدد ،16دراسات السبلم والنزاع  ،"ي الوساطةوعد الروحانية في الوساطة. أىمية المقاربات الروحانية والدينية ف" ديبرا جونز وأليكسيا جورجاكوبولوس. 2

1 (2009). 
 

 كيفية استخدام ىذا الدليل
ذا إ ما ولتقرير مفي النزاع الخاص بك دور الدينل لتوفير فيم أفضل "دليل التحميلالمعنون "مرفق مل الرجوع أوالبنوصيكم بقوة 

الدين والمصالحة والدين ن في ىذه السمسمة )ان التاليبلكانت الوساطة ذات قيمة في ضوء ذلك الدور وكيف يكون ذلك. الدلي
لمتغمب عمى  أىمية النوع االجتماعي بعين االعتبار مع تقديم النصائح أخذ عمى، عند نشرىما مسيساعدانك، والنوع االجتماعي(

المواقع في النصوص  نا الرجوع لمجموعة متنوعة مأيضً  مبين األفراد أو المجموعات. يمكنك واإليذاءتاريخ من عدم الثقة 
 يابعض في التفاوض. ميارات أساسية في التعمم عن ما إذا رغبتوتحديدً ، العممانية أو الغربية عن الوساطة ية المتوفرةلكتروناإل

عمى عمم أن ىذه المصادر  وانو من ىذا الدليل. ك 55مصادر إضافية عن الدين والوساطة" في الصفحة " مدرج في قائمة تحت
 اطة بطريقة تختمف عن ىذا الدليل.تصمم بنية الوسقد ُتعرف و 

 

 ألقاب التشريف
 

ام. ولتشريف ما ىو لقاب التشريف ىي كممات يتم إلحاقيا بأسماء األشخاص، واألماكن، واألشياء لمتعبير عن المكانة أو االحتر أ
الما"، "الكتاب المقدس،  يالداالل منتظم، قوال أو كتابة، مثبل، "قداسة مقدس، تستخدم المجتمعات الدينية ألقاب التشريف بشك

ا لدين "(. حتى لو لم تكن تابعً PBUH" )أحيانا ُيستخدم اختصار، عميو السبلم"-و"النبي محمد ،، "قداسة البابا""المدينة المنورة"
 ين، من الميم معرفة استخدام ألقاب التشريف وفيم كيف أنيا تساعدك عمى بناء ثقة شخصية بينية وعبلقات في سياقات معينة.مع

ا بين استخدام ألقاب التشريف إلظيار االحترام والحميمية مع تقاليد كل دين وبين االلتزام بمواثيق النشر في ىذا الدليل، واجينا قرارً 
تجنب بشكل منتظم ألقاب التشريف حتى ال تظير وكأنيا تمثل رؤية دينية محددة. وقد اخترنا عدم استخدام األكاديمي، والتي ت

شارة ليا في اإل تو األماكن أو األشياء التي تمألقاب التشريف في ىذا الدليل، وال يعود ذلك لعدم احترام قدسية أي من األشخاص أ
 ىذه الطبعة.
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جمسات ، ما قبل الوساطة–ثبلث مراحل إلى  لقد قسمنا الوساطة بالدين. يركز ىذا الدليل عمى عناصر الوساطة المتعمقة
تعمقة بأىم قائمة باألسئمة الرئيسية الم 3وكل واحدة تعتمد المرحمة البلحقة بيا. يضع جدول  –ما بعد الوساطةو  ،الوساطة

المصالحة  لجنة–كيف أن أحد ممثمي الدين  12فحة التالي في ص بينما يفسر المربع، في كل مرحمة األبعاد المرتبطة بالدين
وىذا يعكس كيف أن ، الوساطةقبل  مافصل ىذا الدليل ىو  من األطولا في المراحل الثبلث. القسم كان نشطً  –في نيكاراغوا

 لبقية العممية. ايشكبلن أساسً  الدقيقاإلعداد الدقيق والتخطيط 
 

 الوساطةفي كل مرحمة من  ينبغي تدارسياأسئمة رئيسية . 3الجدول 
أكثر األبعاد  المرحمة

 المتعمقة
 أسئمة رئيسية تطرحيا عمى نفسك

 
 الوساطة قبل

مجموعة 
 األفكار

 

 المجتمع
 

 المؤسسة

بدء أو المشاركة في لم لفاعمةالعناصر اوالقيم الدينية أن ُتميم  كيف تستطيع التعاليم
 عممية وساطة؟

 

 ُينظم؟و ، ويتوسط، كيف ستؤثر اليويات الدينية في النزاع عمى العممية وعمى من يشارك
 

 والمصادر الدينية المساىمة في العممية؟، والشبكات، كيف يمكن لمزعماء
مجموعة  

 األفكار
، والتفاىم، والصراحة، لثقةأو تقوض( ا) كيف يمكن لمعقائد والقصص الدينية أن تشجع

 والتعاون؟
 
 

جمسات 
 الوساطة

 

 المجتمع
 

 الرموز 
 والمؤسسات

 

 الروحانية

 

 ا؟كيف يمكن لميويات الدينية أن تجمع المشاركين معً 
 

 والطقوس الدينية أن تساىم في العممية؟، والمراسم، كيف يمكن لممواد
 

 مل بشكل أكبر؟ األو ، تعاطفالو ، ثقةال اختباركيف يمكن لمدين مساعدة المشاركين عمى 

 
 
 

 بعد الوساطة

 

 مجموعة األفكار
 

 المجتمع
 

 المؤسسة
 

الرموز 
 الممارساتو 

 

 الروحانية

 كيف يمكن لممعايير والحكايات الدينية أن تساىم في تحقيق دعم أوسع لنتيجة الوساطة؟
 

 ة؟كيف يمكن لميويات الدينية أن تساىم في تحقيق دعم أوسع لنتيجة الوساط
 

 تنفيذ اتفاقية؟ والمصادر دعم، والشبكات، كيف يمكن لمزعماء الدينيين
 

 قبول وتنفيذ أوسع لمنتيجة؟ والطقوس الدينية دعم، والمراسم، كيف يمكن لممواد
 

 )أو الحفاظ عمى( ن تساعد المشاركين وناخبييم عمى كسبأكيف يمكن لمتجارب الفائقة 
 الثقة والدافعية؟
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 نيكاراغوا في لمصالحةا لجنة
 الوساطة قبلما  مرحلة من

 بعدها ماإلى 
 

لعبت لجنة المصالحة في نيكاراغوا التي توسطت بين ىنود الساحل الشرقي وقساوسة 
في الحرب األىمية في نيكاراغوا في ثمانينيات  الوساطةا متعددة في مسكيتو، أدورً 

المسؤولية عن سبلمة زعماء  القرن العشرين. خبلل ما قبل الوساطة، أخذت المجنة
. العناصر الفاعمةالمتمردين وتنسيق الوقت والمكان لمقاءات، وسيمت التواصل بين 

خبلل جمسات الوساطة، استخدم وسطاء المجنة الصموات والمراجع الدينية الفتتاح 
 الجمسات وتأكيد قيم ومبادئ معينة. مثبل، قاموا بقراءة طقوس من الكتاب المقدس

من تمقي  ليامية التي تتحدث عن تقديم الخدمة بدالً مورافيا من القراءات اإلوكتاب ال
الخدمة: قبول الشرور التي لحقت بو عمى الرغم من نزاىتو الشخصية، الفرق بين 

، حصاد الفضيمة الذي ينتظر من يصنع السبلم، ومثال واإللييةالحكمة الدنيوية 
ت. في ما بعد الوساطة، استمرت المجنة ا حتى المو ا ومطيعً المسيح الذي كان متواضعً 

 في تسييل التواصل ودعمت إنجاز االتفاقيات.
ود الساحل الشرقي في المصالحة الدينية بين الساندنيستيين وىنالمصدر: بروس نيكولز، "

في الدين، البعد المفقود في أصول الحكم، طبعة دوغبلس جونستون وسينثيا  ،"نيكاراغوا
 .78 -64(، 1994بعة جامعة أكسفورد، نيويورك: مط) سامبسون

 
لمتعريف بأي شخص أو جماعة مشتركة في النزاع أو معنية بو  (طرف)أو  فاعل عنصرنستخدم مصطمح ، في ىذا الدليل
اإلناث أو إلى  أو مؤسسة. يمكن أن يشير المصطمح، أو شبكة، أو منظمة، اكون فردً ييمكن أن  العنصر الفاعلبشكل ما. 

 تشير لكل من الزعامات والسمطات العناصر الدينية الفاعمةوكبار السن. ، نيبالغ، شباب، يع األعمار: أطفالالذكور من جم
 العناصر الدينية الفاعمةإلى  المجمس األعمى لسانغا في تايمند وكذلك تشير، واإلمام األكبر لؤلزىر، الدينية الرسمية مثل البابا

والحزب السياسي الفمسطيني  "العالمية الرؤية" الدولية اإلنسانيةمنظمة ال( مثل العقائدية بصفة وأيضا يشار لياا )الُمميمة دينيً 
، وتقميدية، وأدوار دينية عدة ىويات لمعناصر الفاعمةالدينية. يمكن أن يكون  عرف بحكمتويُ في قرية  ُمسنّ إضافة ل، حماس

 وعممانية.
ىم  الممثمون المشاركونطة. اسالتي تشارك مباشرة في عممية الو  الفاعمةالعناصر إلى  لئلشارة نيمشاركنستخدم مصطمح ، اأخيرً 

، وينسقون، الذين يعقدون ىم والمنظمونجمسات الوساطة.  ىم الذين يسيمون الوسطاءالذين يمثمون مجموعات أكبر في النزاع. 
لعدد من األشخاص أو المجموعات أو ن. يمكن يبما في ذلك اختيار الوسطاء والمشارك، ويتابعون الوساطة، ويقدمون المصادر

. ونستخدم منظمون-وسطاءبأنيم وفي ىذه الحالة نشير ليم ، لنفس الشخص أو المجموعة أن يقوموا بأدوار الوسيط والمنظم
 ( بشكل متبادل.منظمونأو  وسطاء( والجمع )منظمأو  وسيطالمفرد )
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 رشاديةإمبادئ  ةثالث
 

 عدم إلحاق الضرر
 

محايدة وسمبية. إن وجودىم  عناصرء السبلم ىو تجنب جعل الموقف في حالة أسوأ. الوسطاء والمنظمون ليسوا أىم مبدأ في بنا
. 7والقضايا التي يثيرونيا يمكن أن يكون ليا كميا تأثير، وماذا يقولون ويفعمون، التي يفعمونيا وال يتعاممون معيا، أثناء العممية

اإلعداد لما قبل  المسألة أسوأ بأي شكل أو ُيعرض اآلخرين لمخطر. ال تتخط   إلى جعلتدخمك ال يؤدي اىتم بأن تضمن أ
، ا احرص عمى موافقة مستنيرة من المشاركين لديك. إذا كنت من خارج المجتمعبما في ذلك تحميل النزاع. ودائمً ، الوساطة

الخبرة أو إلى  ضايا اإلشكالية. إذا كنت تفتقرا بالقالمحمية الذين يممكون معرفة محمية عميقة ووعيً  العناصر الفاعمةتشارك مع 
 ابحث عن المساعدة. ، المعرفة بالوساطة أو أي من أوجو الدين التي ليا عبلقة بالعممية

 
 إدراك الذات

تؤثر عمى دورنا  أنياولكن يمكننا أن نكون واعين بيا وكيف ، ا نجمب تحيزاتنا ألي موقف. وقد ال نستطيع محوىاجميعً  نحن
ووجيات نظرك عمى رؤيتك  ومجتمعك، وخبراتك، وتعميمك، . كيف تؤثر ىوياتك الدينية أو العممانيةينأو منظم كوسطاء
ا معتقدات وتحديدً ، وعمى وجود نتيجة عادلة؟ تأمل في كيفية توقع ونقل معتقدات مختمفة عما لديك، والمشاركين فييا، لموساطة

 يموأقوالذا كانت أفعال اآلخرين إا خصوصً ، رفة وتنظيم أحكامك ومشاعركغير مرنة ومستفزة. القيام بذلك يتضمن مع دينية
 . مزعجةصعبة عمى الفيم أو 

 
 احتواء التعقيدات

وىكذا حال الوساطة. إن إضافة ، ومائع، متناقض، فوضوي، سيمة. إنو معقد إجاباتأو  ا ما يكون في النزاع أسبابنادرً 
 واختيار الوسيط، ا من التعقيد. عميك أن تبذل جيدك لفيم النزاعنزاع ُيحدث مزيدً عناصر دينية والتعامل مع دور الدين في ال

نك ال تستطيع التحكم في مسار إف، لمتحديات عندما تظير. وفوق ذلك وقم بتصميم عممية ىادفة وتصد  ، والمشاركين المناسبين
مق بذلك. ويمكن لمتوقعات أن تقف في طريق فبل تتع، العممية. وعمى الرغم من أنك قد تأمل بالحصول عمى نتيجة معينة

ا إن نجاح عممية ديناميكية ليس دائمً ، والذي قد يكون لو قيمتو المفاجئة الخاصة بو. وتذكر، االىتمام بما ىو غير متوقع
 ا في أي لحظة في الوقت المناسب.واضحً 

 
  

                                                           
 (1999بولدر: لين رينر، ) أو الحرب -أن تدعم السبلم لئلغاثةعدم إلحاق الضرر: كيف يمكن ماري أندرسون، انظر   
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 مرحمة ما قبل الوساطة
واألبحاث ، وحوارات التخطيط، وزيارات المكاتب، يةلكترونائل اإلوالرس الياتفيةتخيل ساعات وساعات من المكالمات 

ورسم ، بدء العممية تشمل إنياما قبل الوساطة.  ولقاءات الفريق. ىذه مرحمة، ووضع جداول المواعيد والميزانيات، يةلكتروناإل
عداد الوسيط والمنظم والمشاركين، خرائط السياق نو العمل البالغ إوتخطيط الوساطة. ، اطةوتحديد متى وأين تتم الوس، واختيار وا 

ألخذىا بعين االعتبار  بعض األسئمة 4األىمية الذي يحدث خمف الستار إلعداد األساس لجمسة وساطة ناجحة. يحدد الجدول 
 ما قبل الوساطة. أثناء
 

 ما قبل الوساطة فترة . أسئمة رئيسية لطرحيا أثناء4 الجدول
 األكثر ارتباطا ألبعادا أسئمة رئيسية تطرحيا عمى نفسك

 

 عممية وساطة؟ لمبدء أو المشاركة في العناصر الفاعمةكيف يمكن لمتعاليم والقيم الدينية أن ُتميم 
 

 وينظم؟، ويتوسط، وعمى من يشاركالعممية كيف ستؤثر اليويات الدينية في النزاع عمى 
 

 عممية؟والمصادر الدينية المساىمة في ال، والشبكات، كيف يمكن لمزعامات

 

 مجموعة األفكار
 

 المجتمع
 

 المؤسسة

 
 

 بدء عممية الوساطة
قد تبدأ ، الخطوة األولى في بدء عممية الوساطة قد تشمل جية نزاع أو أكثر تتواصل معك برغبة لبدء العممية. وبدال من ذلك

بدأ عممية يفي النزاع  فاعبلً  نصًراعإن ، في النزاع لممشاركة فييا. عادة العناصر الفاعمةأنت أو طرف ثالث عممية ثم تدعو 
بشكمو الحالي  عمى استمرار النزاع نتيجة لموساطةكتوقعو يما فضل يفعل ذلك ألنو يلموساطة  لبلنضمامقبل دعوة يأو وساطة 

 مصطمح ومفيوم مشروحوىو  –لموساطة  "ناضج"أن النزاع إلى  دون طرف ثالث. مثل ىذا االتجاه يشيرأو عمى المفاوضات 
 .15ربع النص في صفحة في م
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 رسم خريطة لسياق الوساطةا
أصبل في  الوساطة من نماذج تم تطويرىا إن رسم خريطة لسياق الوساطة ىو جزء ميم من اإلعداد. ويأتي معظم التوجيو عن

ويشجعك عمى تكييفيا  ،ا عمى كل السياقاتتأثيرً  ىي األكثر السياقات العممانية الغربية. وال يفترض ىذا الدليل أن ىذه النماذج
 حسب سياقك الخاص.

ا أضيق لتوجيو ما تقوم بو من إعداد فإننا ىنا نقدم إطارً ، ومفصل لمسياق، ا في تنفيذ تقييم شاملبينما يقدم دليل التحميل توجييً 
في عدة دول أوروبية وأماكن في  توجد عادة اختبلفات بين أوجو متنوعة لمسياقات العممانية 5لعممية الوساطة. يبين الجدول 

انظر والشرق األوسط. )، وآسيا، دينية أو تقميدية توجد عادة في العديد من األماكن في أفريقيا مع سياقات أكثر أمريكا الشمالية
 (6 ةصفح 1الجدول أيًضا 

 موساطةلج و نضال الجيوزية/
النزاع الفاعمة أن الفوائد العميا والتكاليف الدنيا لموساطة ترجح عمى عناصر ا" لموساطة عندما تدرك كون النزاع "ناضجً ي

التي تصل لوجية النظر ىذه أن تكون مستعدة  العناصر الفاعمةالفوائد الدنيا والتكاليف العميا الستمرار النزاع. ويحتمل من 
صمحة في الوساطة. وقد عن م فاعل عنصرعبر يا، فقد وعندما ال يكون النزاع ناضجً  وراغبة بشكل حقيقي في الوساطة.

. إن بدء الوساطة عندما ال تكون الظروف أجيل النزاع أو لمجرد الظيور أنو متعاونالحقيقي ىو الرغبة في ت يكون دافعو
 ناضجة قد يؤدي لمحاولة فاشمة ومقاومة أكبر لموساطة في المستقبل.

الفاعمة أو عمى آخرين يعرفونيا  عناصر النزاعة النضوج، خذ بالحسبان طرح األسئمة التالية، إما مباشرة عمى لتقرير حال
بشكل جيد. وعندما يكون ذلك مناسبا، قم بمتابعة كل واحد من ىذه األسئمة بسؤال العناصر الفاعمة )أو أولئك الذين 

الطويمة، وكذلك في ما يتعمق بالسمطة، والوقت، والمال، والمصادر، يعرفونيا( بتوضيح اجاباتيم بشأن الفترة القصيرة أو 
  وراحة البال، والسمعة، والعبلقات، والسوابق، والقيم والمبادئ الدينية والعممانية.

 النزاع الفاعمة أنيا ستربح من استمرار النزاع؟ وما مدى تأكدىا من ذلك؟  عناصرماذا تعتقد .1
 مرار النزاع؟ وما مدى تأكدىا من ذلك؟ماذا تعتقد أنيا ستخسر من است.2
 ماذا تعتقد عن مدة استمرار النزاع وكيف سينتيي؟.3
 ماذا تعتقد أن تكون النتائج المحتممة لموساطة؟.4
 ماذا تعتقد أنيا ستربح من الوساطة؟ وما مدى تأكدىا من ذلك؟.5
 ماذا تعتقد أنيا ستخسر من الوساطة؟ وما مدى تأكدىا من ذلك؟.6
 ص نتيجة أي وساطات، أو مفاوضات، أو تدخبلت أخرى سابقة؟ماذا تعتقد بخصو .7

 

النزاع الفاعمة عمى التأمل في ىذه  عناصرا يستطيع "إنضاج" النزاع من أجل الوساطة من خبلل حث ا موثوقً ا ثالثً إن طرفً 
أثير الطرف الثالث ا وجيات نظر تؤثر عمى تصوراتيم عن تكاليف وفوائد النزاع والوساطة، أو باستخدام تاألسئمة، عارضً 

 .(22ة صفحانظر لممزيد عن التأثير، ) لتغيير التكاليف والفوائد الحقيقية،
دراك إن تؤثر عمى أ، والممارسات، والتجارب الدينية ، والرموزواألفكار، والمؤسسات، العناصر الفاعمةتستطيع المجتمعات، و 

عمى التكاليف الروحية  ة من خبلل التأكيد بشكل خاصلوساطبخصوص التكاليف والفوائد من النزاع وعمى ا فاعل عنصر
ا وأشكال أخرى من التأثير ا دينيً والمؤسسات الدينية أن تمارس تأثيرً  عناصرا لملمنزاع والفوائد الروحية لمسبلم. ويمكن أيضً 

 .عناصر النزاععمى 
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 مقارنة بين السياقات العممانية والسياقات الدينية أو التقميدية .5 الجدول

 السياقات الدينية أو التقميدية أوجو السياق سياقات العممانيةال

 ةيتم تعريف الناس بقوة أنيم جزء من جماع اليوية الشخصية يتم تعريف الناس بقوة أنيم أفراد
 العائمة أو القبيمة(، )مثبل

تعتمد مكانتك عمى ما تحققو أو تكسبو 
 بجيودك الخاصة

المكانة 
 جتماعيةاال

و/ أو ىوية ، العبلقات، عمى العمرتعتمد المكانة 
 الجماعة التي ُولدت فييا

يوجد تأكيد عمى أن الناس في األصل 
 متساوون

يندرج الناس في نظام طبيعي من األىمية أو  يرميالالتسمسل 
 السمطة

يثق الناس في الذين لدييم خبرات تقنية 
 متخصصة

 قميديةيثق الناس في الذين لدييم أدوار دينية أو ت المصداقية

مباشرة لممحافظة الغير تأكيد عمى الطرق  ىناك التواصل ىناك تأكيد عمى التواصل المباشر والصريح
 عمى االحترام

والتوقعات  مرونة في استخدام الفترة الزمنية يوجد الوقت يوجد تأكيد عمى الكفاءة والجداول الزمنية
 حوليا

 جد تأكيد عمى العبلقات التوافقيةيو  أىداف حل النزاع (ا مكتوبةعمى الحمول المادية )غالبً  تأكيديوجد 
 النزاع من اىتمامات المجتمع نطاق النزاع وشخصية لة خاصةأالنزاع ىو مس

 الدين عام وجزء ال يتجزأ من الحياة دور الدين الدين ىو جزء خاص ومنفصل عن الحياة
 

، ن أوجو السياق يقع في مجموعة. وبالنسبة ألي إطار محددكل واحد م، يقدم تعميمات. في واقع األمر 5تذكر أن الجدول 
مكان ، نحو الجانب األيمن. مثبلً  األخرىتكون بعض األوجو  بينما قد 5نحو الجانب األيسر من الجدول تكون بعض األوجو 

 ولكن   اليسارعمى ولكن لو درجة عالية في التسمسل اليرمي. قد توجد قرية محمية عادة  اليمينالشركات يمكن أن يكون عمى 
 .ليا دور ديني محدود في مؤسسات الحكومة كإرث من ماضييا االستعماري

 

لتقييم  17طة سياق الوساطة في صفحة ير رسم خ أداةاستخدم ، ولتكييف وسيطك وعمميتك في الوساطة مع قضيتك الخاصة
 زاء البلحقة. في األج طةير نتائج رسم ىذه الخإلى  األوجو ذات العبلقة مع سياقك. سوف نشير
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 سياق الوساطة خريطةأداة رسم  .2الشكل
أشر أين يقع كل ، أو عن المجتمع األكبر، معرفتك عن المشاركين المحتممين في عممية الوساطةإلى  ااستنادً 

 واحد من أوجو السياق في المجموعة.
 اٌهىيت اٌشخصيت

 الناس بقوة أنيم جزء من يتم تعريف كبلىما/ال أحد يتم تعريف الناس بقوة أنيم أفراد
 (مثبل العائمة أو القبيمة) جماعة

 
 اٌّىأت االجخّاػيت

عمى ما تحققو أو  مكانتكتعتمد 
 تكسبو بجيودك الخاصة

، العبلقات، تعتمد المكانة عمى العمر / ال أحدكبلىما
 فييا  تأو ىوية الجماعة التي ولدو/

 
 اٌخسٍسً اٌهرِي

في  عمى أن الناس تأكيد يوجد
 متساووناألصل 

من  طبيعييندرج الناس في نظام  / ال أحدكبلىما
 السمطةاألىمية أو 

 
 اٌّصذاليت

يثق الناس في الذين لدييم خبرات 
 تقنية متخصصة

أدوار دينية  لدييميثق الناس في الذين  كبلىما/ ال أحد
 أو تقميدية

 
 اٌخىاصً

المباشر  التواصلعمى  تأكيد ىناك
 والصريح

مباشرة الغير الطرق  عمىىناك تأكيد  ىما/ ال أحدكبل
 االحترامعمى  لممحافظة

 
 اٌىلج

الكفاءة والجداول  عمىتأكيد  يوجد
 الزمنية

الفترة الزمنية  استخداميوجد مرونة في  / ال أحدكبلىما
 حولياوالتوقعات 

 
 إٌساع أهذاف حً

 التوافقية الحمولعمى  تأكيديوجد  بلىما/ ال أحدك ا مكتوبة(غالبً ) عمى الحمول المادية تأكيديوجد 

 
 ٔطاق إٌساع

 المجتمع اىتمامات منالنزاع ىو  كبلىما/ ال أحد خاصة وشخصية مسألةالنزاع ىو 

 
 دور اٌذيٓ

  يتجزأ عن الحياة الالدين عام وجزء   كبلىما/ ال أحد خاص منفصل عن الحياة جزءالدين ىو 
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 ظم الخاص بكالوسيط والمناختر 
ن غير ميتمين وال يُيتوقع أن يكون الوسطاء والمنظمون خارجي، من أداة رسم خريطة السياق األيمنفي سياقات نحو الجانب 
ببعض قيود قانونية أو  مقيدين نمن أنيم قد يكونو  عمى الرغم، المشاركين عمى آخرألحد أو  لنتيجةيعبرون عن تفضيميم 

ن. ىؤالء يبسبب عدم وجود ارتباط ليم مع المشاركين وبسبب دورىم المتخصص كوسطاء ومنظم نو معينة. وىم موثوق أخبلقية
والمجتمعات العممانية من النزاعات ، العناصر الفاعمةو ، مناسبين أكثر لمنزاعات نن يكونو يمنحاز الغير  الخارجيون الوسطاء

عض أشكال شيادات التصديق واالعتماد وتسويق ب يميمون المتبلك أو أفكار دينية. وىم عناصر فاعمةالتي تشمل عمى 
ا أو من خبلل شبكات حل النزاع. ويوجد منظمات دولية يً إلكترونخدماتيم كمحترفين. وال يوجد صعوبة في العثور عمييم 

ة جمعيات الوساطة الحكومية ومراكز الوساطإلى  وسطاء خارج الحدودو  األمم المتحدة لدعم الوساطة بين وحدة ومحمية تمتد
أو تحتفظ بقوائم ، وتدير خدمات اإلحالة، ن غير منحازينيالتي تنظم بشكل احترافي وساطات من أشخاص خارجي –المجتمعية 

 من الوسطاء.
 أكثر قبوالً ا و متعدد األطراف أكثر شيوعً اليكون الوسيط الداخمي ، ألداة رسم خريطة السياق األيسرفي السياقات نحو الجانب 

الواحد منيم عضوا في مجتمعيم  يكونا غالبً ، ا مع المشاركينعادة عبلقات قائمة سابقً  موسطاء والمنظمينعمى األرجح. يوجد ل
يكون لمنزاعات ، ولو مصمحة في رفاىية المجتمع والعبلقات االجتماعية التي تبقى موجودة لمدة طويمة بعد انتياء الوساطة. ىنا

عممية أكثر من  وتركز عمى المحافظة عمى العبلقات االجتماعية، ةاىتمام مجتمعي أكبر وتكون الوساطات أكثر عمومي
 وحل المشكبلت. الوساطة

 

  سياقك الكاملراجع رسم 
تكون الوساطة ، أوجو السياق، اذا لم تكن كل، أغمبإلى  الوسط يمينإلى  أبعد كمما أشرت
 متعددة األطراف أكثر فاعمية.الالداخمية 
 –مجتمع آخر( لمعمل كوسيط  دينية أو تقميدية )أو زعيم نوصيك باعتبار جية، لذلك إضافة
المكانة ، نحو أحد األوجو التالية أو أكثر: اليوية الشخصية اليمينإلى  اذا أشرت بعيدً إمنظم 

 ونطاق النزاع.، أىداف حل النزاع، التواصل، التسمسل اليرمي، االجتماعية
نحو  اليمينإلى  منظم اذا أشرت -نوصيك بالبحث بشكل نشط عن جية دينية فاعمة كوسيط

ومنظمين دينيين لمنزاعات حيث تشمل الجيات  ذا بحثت عن وسطاءإ .دور الدينو  المصداقية
 ا من الوسطاء المشاركين والمنظمينخذ بالحسبان فريقً ، أكثر من دين واحد أو القضايا الدينية

عممية أكثر قبوال وذات صمة وذلك لجعل ال اليويات الدينية المختمفة المشاركين الذين يعكسون
 .األطرافبجميع 

، والكينة، والحاخامات ،واألئمة، والراىبات، مثل الرىبانالفاعمة الدينية  العناصر
تستطيع أن ، أو عامة الناس الذين لدييم ارتباطات وتدريب ديني قوي، الدين يومعمم

وىي  .ال تشير ألنفسيا كوسطاء العناصرم من أن ىذه عمى الرغ، تخدم كوسطاء داخميين مؤثرين متعددي األطراف أو منظمين
والروحية تجعميا موضع ثقة وذات تأثير. إن مجرد تأييدىا  األخبلقيةعمى دراية بالمجتمع الذي يتم استثمارىا فيو. إن سمطاتيا 

المناقشة إلى انظر ) طراف عمى الوساطة ثم نحو الحليمكنيا من أن تجمع األ، ناىيك عن مشاركتيا النشطة، لعممية الوساطة
من دليل التحميل(. ومن المحتمل أن  41-39التي ليا تأثير اجتماعي وسياسي؟" في الصفحات  العناصر الفاعمةمن ىي " في

ن غير معترف بيا أو عمى الرغم من أن زعاماتيا قد تكو ، بالثقة والتأثير في المجتمعالفاعمة الدينية  العناصرتتمتع النساء من 
  (.32ة والوساطة" في صفح، والدين، النوع االجتماعي" مربع النصانظر ) غير رسمية.
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يمثمون الدين كمجتمع وكمؤسسة ويمكنيم جمب  الوسطاء والمنظمون الدينيون
 وروحانية دينية ذات صمة.، ورموز وممارسات، أفكار
 
 

ين لمعب دور الوسيط والمنظم /المعين شخاصاأليكون تحديد الشخص/ ، عند القيام بوساطة دينية داخمية متعددة األطراف
التي ، الفاعمة عناصر النزاعوحساسية في العممية. ويكون االختيار أفضل كعممية مستمرة من التشاور مع  القرار األكثر أىمية

ك أو مرشحين يمكنيا أن تقترح أو توافق عمى واحد أو أكثر من المرشحين أو المعايير المختمفة لممرشحين. سواء قد عرفت نفس
 بالشرعية والتأثير والقدرة. ولكنيا ذات عبلقة، خذ بالحسبان المبادئ المنفصمة، أو مجرد بدأت البحث، آخرين كوسطاء محتممين

 
 المشروعية

إن مشروعية الوسيط )والمنظم( ليا عبلقة بمدى استعداد المشاركين لبلعتقاد أنو أمر عادل ومقبول أن يتولى ذلك الشخص 
المشاركون الذين يثقون بالعممية  كان، االمنظم( والسمطة التي تتحقق من ذلك. وكمما كان الوسيط مشروعً ) يط أودور الوس

فييم  نبم، ليست مشروعة بشكل تمقائي لكل المشاركين العناصر الدينية الفاعمةويتابعون النتيجة. ، بنية حسنة نويشاركو ، أكثر
 يزالون ال يثقون في الوكمجتمع و ، وكرموز وممارسات، الدين كمجموعة من األفكار . قد يحترم الناسنفسو من ىم من المعتقد

، يمكن لمناس أن يثقوا في المؤسسة أو الجية الدينية دون أن يتبعوا األفكار، من ذلك في زعماء معينين. وبدالً  المؤسسة أو
 والممارسات.، والرموز

 
الترابط ، الدافعية الُمدركة، المدخبلت الواعية والقبول صادرىا الخمسة:دعنا نبحث في م، لفيم مشروعية الوسيط بشكل أفضل

 والسمطة الروحية.، الرتبة أو المكانة، المجتمعي
 يقوم فييا المشاركون باقتراح الوسيط أو المنظم وساطة ُتستمد المشروعية من طبيعة العممية. أي   المدخالت الواعية والقبول:

 وعية أكبر.ستفيد من مشر تس بو والقبول
فإن ، يتدخمونأو كيف  ذا سيتدخمونما إقرر : عمى الرغم من أن الدافعية الحقيقية لموسطاء والمنظمين تُ الدافعية الُمدركة
في الوساطة ىي أنو  العناصر الدينية الفاعمةفإن إحدى مزايا مشاركة ، تؤثر عمى مشروعيتيم. بشكل عام دافعيتيم المدركة

كوسيط أو منظم. وحتى مع  ممتزم بشكل صادق بدوره العنصر الديني الفاعلف ُيحتمل أن يعتقدوا أن حتى الناس من دين مختم
واكتشاف ما يدركو المشاركون المحتممون عن  لمعنصر الديني الفاعل الحقيقية دوافعالعميك أن تفعل ما تستطيع لتحديد ، ذلك

 .20ة صفح النصمربع المدركة متوفر في  مية الدافعية. مثال من نيجيريا عن أىالعنصر الفاعلدوافع 
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ِشروػيت 

اٌىسيظ واٌذافغ 

اٌّذرن في 

 ٔيجيريا

 

، خبلل الحرب األىمية في نيجيريا، اقترح رئيس النيجر المجاورة، وىو عضو في 1967في عام 
ية أن الكويكرز، بصفتيم غير الرسمة من قبل منظمة الدول األفريقية، اقترح المجنة االستشاري

عقد اجتماع سري لممسؤولين من الجانبين لمبحث عن اتفاقية.  نوتجربتيم الطويمة، قد يستطيعو 
عناصر استطاع الكويكرز أن يكسبوا ثقة األحزاب بسبب دافعيم الروحي واليوية الدينية التي لم تتبع 

النزاع. وتحدث  . اعتقادىم باهلل والتكرس لئلنسانية قادىم لمواجية أخطار التنقل في أماكنالنزاع
تم النظر إلى الكويكرز كأصدقاء لم يحبذوا ": جوزيف لياال، مندوب نيجيريا في األمم المتحدة قائبل

ا أو آخر ولكنيم تفيموا االلتزام األساسي عند الطرفين الذي أدى لظيور ىذه االضطرابات. وقد تم طرفً 
لتحقيقو، ولكن في الوقت نفسو النظر ليم بشكل واضح عمى أنو ال وجود ليدف خاص بيم يسعون 

 كانوا ميتمين بشكل حقيقي.
 

خبلل الحرب األىمية في الكويكر مصالحة لصنع ترابط حقيقي بيننا جميعا: المصدر: سينثيا سامبسون، "
دارة الدولة، طبعة دوغبلس جونستون وسينثيا سامبسون )نيويورك: إفي الدين، البعد المفقود في  ،"نيجيريا

 .11-106(، 1994كسفورد، مطبعة جامعة أ

 
يعتقدون أن الوسيط أو المنظم لو  متعددة األطراف ىو أن المشاركينالالداخمية  : إن جوىر فكرة الوساطةيترابط المجتمعال

فقد يبقى الوسيط ، ا في المجتمعذا لم يتم اعتباره عضوً ا  ع وباألشخاص الذين يؤثر عمييم. و الذي يجري فيو النزا بالمكان ارتباط
الدينية عبلقة  عناصريمكن أن يكون لم وحميميتو مع أو تجاربو الحياتية في المجتمع.، ا بو لعبلقاتو الدائمةمعترفً  و المنظمأ

 خاصة قوية مع المجتمعات الدينية. 
 الفاعمةالعناصر  فإن مكانة، عالية في التسمسل اليرميفي مرتبة  إليياا في السياقات التي أشرت : تحديدً الرتبة أو المكانة

أو  اوسيطً اعتبرت  عنصًرا دينًيا فاعبل  ذاإدينية أو غيرىا تعزز مشروعيتيا. االجتماعية أو رتبتيا في المؤسسة ال المدركة
. ولكل مستوى مزاياه ومساوئو التي 21ة صفح 6كما يظير في الجدول ، فيناك عدة مستويات من السمطة لتختار منيا، امنظمً 

 والقدرة.، ثيروالتأ، تتعمق بالمشروعية
ا أعمى ا أخبلقيً نيا تمثل نظامً عمى ألييا إالحد الذي ُينظر إلى  المشروعية العناصر الدينية الفاعمة: تكتسب السمطة الروحية

 .كمبودياومجموعة من القيم التي لم يتم االنتقاص منيا خبلل تاريخ من الفساد أو الفضائح. مربع النص التالي يقدم مثاال من 
 
 
 
 
 
 

 اٌروحيت ٍطتاٌس

 وّبىديا في

لمعمل كوسطاء بسبب  مو شاس تفي كمبوديا، يدعو القرويون المسنين في المجتمع المعروفين باسم 
فيم يقدمون معرفتيم  ،""ذاكرة القرية الحية معاييرىم األخبلقية ومعرفتيم بالتعاليم البوذية. وبصفتيم

الوساطة. وألسباب مماثمة لمسمطة  الماضية مثل صفقات األراضي أو الميراث إلى األحداثعن 
الروحية، وتدخبلت أوجدتيا منظمات بمنظور بوذي، مثل البوذية من أجل التنمية الموجودة في 

 باتامبانغ، فإن كمبوديا تتمتع بمشروعية كبيرة.
، (.n.d)، "ة: السياق الثقافي لموساطة في مناطق كمبوديا الريفيةداميان كوغبلن، "الدين والسمط المصدر:

www.academia.edu/539568/Religion_and_power_The_cultural_context_of_mediat
ion_in_rural_Cambodia ةالنزاعات المحمية في كمبوديا: مقاربة أنثروبولوجي إدارةلوكو، " وفابيين 
 ،33-30(، 2002)بنوم بنو: يونسكو،  نريتشاردسو إي.  عبر، "لمممارسات التقميدية والحديثة

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001595/159544e.pdf. 
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 المستويات المختمفة لمسمطة الدينية مزايا ومساوئ. 6الجدول
  أمثمة مزايا مساوئ

محدودة بسبب المسؤوليات  مجيوزيتي •
 والفرص المنافسة

انتباه  واجمبين ألية ويمكن شيرة عا ملي •
 العامة ووسائل اإلعبلم غير المرغوبة 

ا بالمجتمعات أقل معرفة والتزامً  يكونون قد •
 ممصالحي يفضمونالشعبية، وبالتالي 

 الخاصة

أقل احتمالية لمحديث بصراحة  يكونونقد  •
  العالية معن مواضيع حساسة بسبب شيرتي

  من النساء والشباب يكونواال يتوقع أن  •

وصول إلى المصادر  ملديي •
 والشبكات الوطنية والدولية

قية مصدا مقد يكون لي •
بارزة في أوساط المسؤولين 

 عناصر النزاعالحكوميين، و 
رفيعة المستوى، والسكان 

 المحميين

االنتباه المرغوب  يجمبونقد  •
 من الجميور ووسائل

  اإلعبلم

 البابا •

 الي المااالد •

 الحاخام األكبر •

 األكبر اإلمام •

ممثمون آخرون  •
لمسمطات الدينية 

 الوطنية والدولية

الزعماء 
و الدينيون رفيع

 المكانة

قد يكون ليم جيوزية غير متوقعة ومحدودة  •
بسبب المسؤوليات نحو مجتمعيم مثل تصدر 

 العبادات والطقوس

وصول إلى ربما يكون ليم  •
المستويات العميا والشعبية 
لتنسيق المصادر والدعم 

 نحو وساطة ونتيجتيا

قد يكون ليم وجود طويل  •
 المدى في المجتمع

أئمة وشيوخ أو  •
 شيخات

 ماتحاخا •

 ترىبان وراىبا •

 كينة وقساوسة •

 معممون دينيون •

آخرون  رجال دين •
 وعمماء 

زعماء دينيون 
 ومتوسط

 المستوى
 

 

إلى الوصول لممصادر والشبكات  يفتقرونقد  •
 عمى المستوى األعمى

 القدرة البلزمة والمصداقية مقد ال يتوفر لي •

المشروعية البارزة وسط  مقد ال يتوفر لي •
رفيعة المستوى ال اععناصر النز الحكومة و 

 األخرى

الشديد من  ممصدر ثقة لقربي يكونونقد ال  •
 ا في أماكن النزاعالنزاع وخصوصً 

ليم معرفة عميقة والتزام  •
بالمجتمع عمى المستوى 

 الشعبي

 ليم وجود دائم في المجتمع •

لدييم غالبا جيوزية أكثر  •
 األرفع مستوى  من الزعماء

أفراد وجماعات  •
ا مميمة دينيً 

 اوعقائديً 

الزعماء 
 الشعبيون
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 النفوذ

لممشاركة في  العناصر الفاعمةالوسيط أو المنظم عمى  اُتعرف السطوة أنيا الطرق الممموسة وغير الممموسة التي يؤثر بي
قد تأتي ، المصادر الرئيسية لمسطوة. كذلك أحد، مناقشتيا أعبله تكما تم، حل. وتعتبر المشروعيةإلى  الوساطة أو االنتقال

، العناصر الدينية الفاعمةوفي حالة  – الجسديةأو ، أو السياسية، أو االقتصادية، سطوة من استخدام السمطة االجتماعيةال
لمحصول عمى بركات  فاعبل عنصًرامنظم ديني أن يعد  –وسيط  يستطيع، السمطة الروحية لخمق حوافز أو ُمحبطات. مثبل
المنظم اذا ما واجو  –الوسيط  يستطيع، ممية والوصول التفاقية. وفي المقابلخاصة أو معونة مالية مقابل المشاركة في الع

في  العنصر لذاكسحب التفويض  أن ييدد بإزالة قدرتو عمى الوصول لؤلماكن المقدسة أو، رفض المشاركةي فاعبل عنصًرا
 االنتخابات المقبمة.

ألنيا ليست توافقية وقد ال ، لمخاطر الحد من المشروعيةأو ببساطة إبراز السطوة القائمة عمى السمطة يؤدي ، إن استخدام
وينتج عنو ، ا قصير األجل ولكنو ال يستمر عمى المدى الطويل. وقد تجمب تقدمً العنصر الديني الفاعلتنسجم مع شخصية 

ء آخر في يد أي شيأن ُتستخدم فقط عندما ال يفو  نزاع متجدد. يجب بناء السطوة القائمة عمى السمطة بعناية وبشكل استراتيجي
 (.15 صفحة النضج في الوساطة"" نظراتحريك العممية لؤلمام )

 
 القدرة

قدرات ومصادر الوسيط أو المنظم التي تسمح لو بمعب دوره بشكل فاعل. وتشمل قدرة الوسطاء الدينين عمى إلى  تشير القدرة
 والوقت.، ورأس المال االجتماعي والنقدي، والميارات األساسية، والمعرفة بالسياق والقضايا، الطبلقة الدينية

، والطقوس، والتراتيل، والمراجع النصية، والقصص، مثل األمثال، والممارسات لتقميد ديني، والرموز، األفكار :الدينية الطالقة
ى ىذه معن أو الخوف. الطبلقة الدينية ىي فيم، والغفران، والرحمة، والتواضع، والتخيل يمكنيا خمق لحظات من الوضوح

 من المشاركين ومعرفة متى وكيف توائم ىذه المصادر مع عممية الوساطة. المصادر

، واالجتماعية، الخمفية التاريخيةو  ،واىتماماتيا وحاجاتيا، وحساسياتيا العناصر الفاعمة إن فيم :معرفة السياق والمسائل
المنظم في و  ة لمقضايا المتضمنة يمكن أن تساعد الوسيطواألوجو الفني، الجيود السابقة لمحلو  ،والثقافية لمنزاع، والسياسية

تعرف عمى السياق والقضايا الدينية ، اإلعداد لعممية الوساطة وتنفيذىا. وعند التعامل مع الموضوعات أو اليويات الدينية
 دليل التحميل.إلى  ارجع، المحددة. وفي حالة عدم وجود أي من ىذه المعمومات

عادة الصياغة، تقنيات أساسية مثل االستماع النشط دامإن استخ :ميارات أساسية والتمخيص في ، والتسمية، والمتابعة، وا 
ىناك ميارات مفيدة شبيية بالمستخدمة ، تدفق التواصل في الوساطة. بالنسبة لدور المنظم لتحسين ايعتبر أساسيً  لحظات معينة

دارة المعمومات. عمى المنظم أن ييتم بشكل ، المصادر البشرية، ةالمحاسب، األمور الموجستية، في إدارة المشاريع: االتصاالت وا 
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ا عمى استخدام نظم وتكنولوجيا التنظيم في األمور المعقدة. ىذه قدرات عامة وليس بالضرورة أن ويكون قادرً ، واع بالتفاصيل
ية لكترونوالمواقع اإل، والكتب، تدريباتىناك العديد من ال، متمرسة أو مدربة عمييا. لحسن الحظ العناصر الدينية الفاعمةتكون 

 المتوفرة لمساعدة الناس عمى تعمميا. األخرىوالمصادر 

يمكن أن تكون عممية الوساطة وتنفيذ االتفاقية مكمفة ومعقدة. المنظمات العقائدية مثل  :االجتماعيو  رأس المال النقدي
قد تكون قادرة عمى الوصول لعدة مصادر لدعم  يةسبلماإل غاثةاإل ومنظمة، والفاتيكان، يغيديوإوجماعة سانت ، الكويكرز

والوصول ، نيوالخبراء التقني نيالمتطوعو ، االجتماعاتقاعات اإلقامة و  أماكن، والمنح، والقروض، التبرعات العممية. وىذه تشمل
أو عالمية جيدة  ميميةإقمؤسساتيا الخاصة أو عبر شبكات  مع الحكومة من خبلل واالتصاالت، والمجتمع المدني، لئلعبلم
 التأسيس.

 لمعناصرمن الجيود المكثفة. قد يتوفر ، وحتى سنوات، اإن إعداد وتنفيذ ومتابعة الوساطة يمكن أن يستغرق شيورً  :الوقت
 في مربع النص التالي كما ىو مبين –طويل األجل لتحمل العممية الالوقت والصبر وااللتزام ، ا المحميةخصوصً ، الفاعمة الدينية
 مبيق. يغيديو في موز إسانت  عن

 
 

 

 وساطت سأج

ى اٌّّخذة يايغيذ

 ِبيكفي ِىز

 

ا عمى عممية وساطة في وعشرين شيرً  ةيغيديو بصبر لمدة سبعإعمل الوسطاء من جماعة سانت 
. وأشار أحد الوسطاء، 1992موزمبيق، أدت في نياية المطاف إلى إنياء الحرب األىمية في عام 

 قائبل:إمبيرتي غيالوريتي 

ا ويستخدم طرق عمى عكس المفاوض القوي الذي يدخل في المفاوضات بمسودة معدة مسبقً 
نتيح ]ألطراف النزاع[ أن تتحدث عن التفاصيل ونأخذ  ا طويبلً المناورة مثل السطوة، فقد أمضينا وقتً 

زيد األمور خطوة خطوة. أنت تضيع الكثير من الوقت، ولكن لدينا وقت كثير. كان لؤلطراف الم
 من التحكم، واالتفاقية األخيرة كانت نتاج عرقيم ودميم ولم تُفرض عمييم من أحد.

و لمسبلم في موزمبيق ييغيدإالوساطة العقائدية؟ جيود سانت "ىيجيرتن، إن. المصدر: كما ىو مذكور في 
 .55(، 2010 والجزائر" )أطروحة ماجستير، جامعة أوسمو
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 االختيارورقة عمل 
 

نوصيك أن تكمل ورقة العمل التالية لكل مرشح تفكر فيو ، ذه االعتبارات بالحسبان عند اختيارك لموسيط أو المنظمألخذ كل ى
 ثم استخدم ورقة العمل لبلطبلع عند اتخاذك القرار. قم بطباعة أو تصوير عدد النسخ التي تحتاجيا. العناصر الفاعمةأنت أو 

 ورقة عمل اختيار الوسطاء والمنظمين  
 ليدفا

يار المشاركين ا استخداميا لممساعدة في اختاستخدم ورقة العمل ىذه لبلطبلع عند اختيارك الوسطاء والمنظمين. يمكن أيضً 
 الممثمين لؤلطراف.

 

 تعميمات
، واحد لتقييم السطوة، واحد لتقييم مشروعية المرشح، كل ورقة عمل ليا ثبلثة أجزاء، استخدم ورقة عمل واحدة لكل مرشح .1

والطبلقة ، والسطوة الروحية، تجاىل األسطر حول السمطة الدينية، لممرشحين غير الدينيين د لتقييم القدرة. بالنسبةوواح
 .الدينية

 أخرى. عناصرمن األعمدة ألي  اا مزيدً مضيفً ، في السطر األول من جزء المشروعية عناصر النزاعأدخل  .2
 ىي األفراد أو الجماعات الرئيسية المشتركة في النزاع. عناصر النزاعتكون ، عند اعتبار وسيط أو منظم محتمل . أ
 ىي الجماعة أو الجماعات التي يمثميا المشارك. عناصر النزاعتكون ، محتمبلً  عند اعتبار مشارك ممثبلً  . ب

خرج واألسئمة في كل سطر لت المناسبة اإلجاباتق بين أفضل وفّ ، تحميمك لمنزاع والمعمومات األخرى المتوفرةإلى  ااستنادً  .3
لممشاركين الممثمين. إذا لم والنص األحمر  ،الوسطاء أو المنظمين ىو الختيارالنص األزرق الغامق بعبلمة لكل مربع. 

. أدخل أي تعميقات تفسر طريقتك في وضع العبلمة في قسم المبلحظات رببحث آخ قم، ا من إجابة السؤالتكن متأكدً 
 في كل مربع.

" في أي x" في جزء المشروعية. وجود فاعل عنصرلكل  يكون ىناك مجموع عبلماتس جمع العبلمة الكمية لكل جزء.ا .4
 " في كل الجزء. يمكنك أن تغير قيمة أي سؤال ليعكس أىمية العنصر في سياقك.xا "عنو تمقائيً  سطر ينتج

 .عدلعن كل مرشح ثم مقارنة عبلمات الم ورقة العمل من المفيد أن يقوم عمى األقل شخصان مستقبلن بتعبئة .5
 

 توصيات بناء عمى وضع العالمات

I. كدراسة إضافية  ا عبلمات السطوةمستخدمً ، قم بدراسة المرشحين أصحاب أعمى العبلمات في المشروعية والقدرة
 القريبة. العبلمات المتساوية أو أصحابلممرشحين 

II. حاصمين عمى ال تدرس أي مرشحين "X"  في المشروعية أو القدرةسواء  10في أي مربع أو مجموع عبلماتيم أقل من 
أو مشتركون مشاركون تعوض عبلماتيم عن العبلمات ، أو منظمون مشاركون، إال إذا كان لديك وسطاء مشاركون

 المتدنية.
III. ال إذا كان لديك إنقاط بين أي من الجيات  3 ال تدرس أي مرشحين يكون مجموع المشروعية عندىم بفارق أكثر من

 ومشتركون مشاركون تعوض عبلمتيم عن ذلك الفرق في العبلمات.، كونومنظمون مشار ، وسطاء مشاركون
IV. من التوصيات في  اأيً من المرشحين الذين درستيم  لم يحقق أي   ذاإالوساطة بعناية عممية  فاعمية أعد تقييمII  أوIII. 
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 اسم المرشح: __________________
 المشروعية

  ؟مدخالت و/أو قبوالً  نصر الفاعلالعوفر ي ىل :المدخالت الواعية والقبول
 عمى المرشح يصادق العنصر الفاعل=  القبول .    قترح المرشح أو معايير لممرشحي العنصر الفاعل= المدخبلت 

 4                    3                    2                    1                    0                    ×         ثنؼاليز

• • • • • • 
ال صىخذ يذخالس 

 وال لذىل 

صىخذ يذخالس وال 

َىخذ لذىل نهًششسٍُ 

 غُش ثنًمضشزٍُ

َىخذ لذىل نكٍ ال  

 صىخذ يذخالس
َىخذ يذخالس  

 ولذىل

 

 3عنصر نزاع  2عنصر نزاع  1عنصر نزاع 
  ×     0      1      2      3     4 

  مبلحظات:
 
 
 

  ×     0       1       2      3      4 
  مبلحظات:

  ×     0      1       2      3      4 
  مبلحظات:

 درجة االلتزام الحقيقي لممرشح العنصر الفاعلتصور يأي مدى إلى  :الدافعية المقدمة
 4                    3                    2                    1                    ×         ثنؼاليز

 • • • • • 
ث  لهُم خذث أدذ 

 )أو ال َؼشف(

  كثُش خذث  دؼغ
 

 3عنصر نزاع  2عنصر نزاع  1عنصر نزاع 
  ×       1        2         3        4  

  مبلحظات:
 
 
 

  ×       1         2         3        4 
  مبلحظات:

  ×       1         2        3       4 
  مبلحظات:

 ؟العنصر الفاعلتصوره ي: كيف يكون ارتباط المرشح بالمجتمع كما يبط المجتمعتراال
 4                    3                    2                    1                    0         ثنؼاليز

 • • • • • 
ال صشثدؾ يغ 

 ثنًدضًغ

دؼغ ثنضدجسح  

وثنؼاللجس يغ 

 ثنًدضًغ

ػؼى يُذيح  

ػُ ج دشكم ثخضًج

 كجيم

 

 
 3عنصر نزاع  2عنصر نزاع  1عنصر نزاع 

0         1        2         3        4  
  مبلحظات:

 
 

0         1         2         3        4 
  مبلحظات:

0         1         2        3       4 
  مبلحظات:
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 االجتماعية؟ مكانتومرتبة المرشح المؤسسية أو  لالعنصر الفاعصور يتكيف  الرتبة أو المكانة:
 4                    3                    2                    1                       0         ثنؼاليز

 • • • •    • 
 يكجَز أو يشصذز

 يضذَُز

 يكجَز أو يشصذز 

 يضىعطز

 يكجَز أو يشصذز 

 ػجنُز
 

 

 3عنصر نزاع  2زاع عنصر ن 1عنصر نزاع 
0         1        2         3        4  

  مبلحظات:
 
 
 

0         1         2         3        4 
  مبلحظات:

0         1         2        3       4 
  مبلحظات:

 والروحية؟ خبلقيةاأل بالجوانب يتعمق ما في المرشح يمثل نأ الفاعل العنصر تصوري ماذا :الروحية السمطة
 4                   3                    2                    1                    ×             ثنؼاليز

 • • • • • 
 أخاللٍ غُش

 وفجعذ

 أػهً ػهً يثجل  ػجدٌ 

 ثنشوزُز ثنمُى
 

 
 3عنصر نزاع  2عنصر نزاع  1عنصر نزاع 

  ×       1        2         3        4  
  مبلحظات:

 
 
 

  ×       1         2         3        4 
  مبلحظات:

  ×       1         2        3       4 
  مبلحظات:

 

 1 النزاع عنصر
 المشروعية مجموع

 2 النزاع عنصر  
 المشروعية مجموع

 3 النزاع عنصر  
 المشروعية مجموع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثنًششر: ـــــــــــثعى 

 إٌفىر

 يج هى ثنُفىر ثالخضًجػٍ نذي ثنًششر نًذذ أو رو ثنؼُجطش ثنفجػهز فٍ ثنؼًم؟ اجخّاػيا:

 4                          3                          2                           1                         0ثنؼاليز:   

            •                          •                           •                           •                           • 
 صأثُش ػجل                                              صأثُش يضىعؾ                                           صأثُش يضذٌ/ ال صأثُش       

 

يثال: لجػذر كذُشر أو يؤثشر يٍ ثألصذجع، يضجدؼز أعجعُز نىعجةم ثنضىثطم ثالخضًجػٍ، زؼىس كذُش فٍ لذثط دٍَُ، يمجدالس 
 إػاليُز ُصذث دشكم يُضظى

 يالزظجس: 

 ض أو يثذطجس يجنُز؟يج هٍ ثألطىل ثنًجنُز أو غُشهج يٍ ثألطىل ثنضٍ ًَكٍ نهًششر أٌ َدؼههج زىثف الخصاديا:

 4                          3                          2                           1                         0ثنؼاليز:   

            •                          •                           •                           •                           • 
 أطىل يضذَُز/ ال أطىل                                دؼغ ثألطىل                                               أطىل دجسصر        

 

يثال: ثنؼاللجس ثنمىَز يغ ثنًجَسٍُ، طُذوق خُشٌ أو ثعضتًجٍَ، يىظفى أو أخهضر ثإللشثع، ثنسظىل ػهً إيذثدثس 
 يخفؼز 
 :يالزظجس

 : يج هٍ ثنمىر ثنغُجعُز ثنضٍ ًَكٍ نهًششر أٌ َسىنهج إنً زىثفض أو يثذطجس؟سياسيًا

 4                          3                          2                           1                         0ثنؼاليز:   

            •                          •                           •                           •                           • 
 طالزُز يضذَُز/ ال طالزُز                           طالزُز يضىعطز                                        طالزُز ػجنُز        

 

زًالس، عهطز ثصخجر ثنمشثس أو عهطز ثاللضشثع فٍ هُتز يثال: ثخضًجػجس يُضظًز يغ ػُجطش عُجعُز فجػهز، ثنضظذَك ػهً 
 عُجعُز، ثنسظىل ػهً ثنًؼهىيجس ثالعضخذجسَز

 يالزظجس:

 : يج هٍ ثنمذسثس ثندغذَز ثنضٍ ًَكٍ أٌ َغضخذيهج ثنًششر نهسًجَز أو ثنضهذَذ؟جسذيًا

 4                          3                          2                           1                         0ثنؼاليز:   

            •                          •                           •                           •                           • 
 لذسثس فجةمز                                    لذسثس يضذَُز/ ال لذسثس                                   دؼغ ثنمذسثس                

 

ثألعهسز أو  أو ثنسظىل ػهً يثال: زدى ثندغى، ثنغُطشر أو ثنضأثُش ػهً ثندُش أو لىثس ثأليٍ أو ثندًجػجس ثنًغهسز، 
 ثنًأوي

 يالزظجس:

 : يج هٍ ثنًظجدس ثنذَُُز ثنضٍ َضسكى فُهج ثنًششر نخهك ثنسىثفض أو ثنًثذطجس؟روحأيًا

 4                          3                          2                           1                         0نؼاليز:   ث

            •                          •                           •                           •                           • 
 دس يضذَُز/ ال يظجدس                                   دؼغ ثنًظجدس                                            يظجدس يهًز يظج       

 

يثال: ثنىطىل إنً ثنًشثعى ثنذَُُز أو ثأليجكٍ ثنًمذعز، ثنذشكجس أو ثنهؼُجس، ثنغفشثٌ أو ثنؼفى ػٍ ثنزَىح، إػجسر أو  
 ثنضىخُه ثنشوزٍ أو خذيجس ثنضؼجفٍ. إػطجء ثنًدغًجس ثنًمذعز،

 يالزظجس:
 

   يدًىع ػاليجس ثنُفىر
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 ثعى ثنًششر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌمذرة

 ما ىي درجة معرفة المرشح واستخدامو لؤلفكار، والرموز، والممارسات الدينية؟ الطالقة الدينية:
 العبلمة:

 

0                 1                  2                     3                         4 

•                 •                   •                       •                         •                            
ال صىظف ثنًظجدس ثنذَُُز 

 ثنذجسصرفٍ ثنًًجسعجس 

 صىظف أٌ صغضطُغ 

 دؼغ ثنذَُُز ثنًظجدس

 ثالعضخذثيجس

 كذُشثٌ وثعضخذثو يؼشفز 

 

 يالزظجس: 

 

 ائل؟ما ىي درجة معرفة المرشح بالسياق والمس المعرفة بالسياق والمسائل: 
 العبلمة:

 

0                 1                  2                     3                         4 

•                 •                   •                       •                         •                            
 أو دجنغُجق نه يؼشفز ال

  ثنًغجةم

 دجنؼُجطش دسثَز ػهً 

  ثنفجػهز

 يٍ يؼشفز أكثش 

 ثنفجػهز ثنؼُجطش

 

 يالزظجس:
 

 ؟التفاوض وأ ،التنظيم وأ ،التيسير عمى المرشح قدرات ىي ما: أساسية ميارات
 العبلمة:

 

0                 1                  2                     3                         4 

•                 •                   •                       •                         •                            
ال خذشر/ أو خذشر صذسَخ 

  عجدك يذَُز

 أو ثنخذشر دؼغ 

  ثنغجدك ثنضذسَخ

 عجدك وصذسَخ خذشر 

 يًُضثٌ

 

 يالزظجس:
 

 ؟نتيجتيا أو الوساطة عممية لدعم ليا الوصول لممرشح يمكن التي المصادر ىي ما: واالجتماعي النقدي المال رأس
 العبلمة:

 

0                 1                  2                     3                         4 

•                 •                   •                       •                         •                            
ال شٍء يٍ ثنًظجدس 

 ثنؼًهُز نذػى ثنًطهىدز

   وثنُضُدز ثنًضىلؼز

 ثنضٍ يج ثنًظجدس دؼغ 

 ثنؼًهُز نذػى يطهىدز ثنشص

   ثنًضىلؼز وثنُضُدز

 ثنًطهىدز ثنًظجدس كم 

 وثنُضُدز ثنؼًهُز نذػى

 ثنًضىلؼز

 

 يالزظجس:
 

 لمعممية؟ بو يمتزم أن اعمميً  المرشح يستطيع الذي الوقت ىو ما الوقت:
 العبلمة:

 

0                 1                  2                     3                         4 

•                 •                   •                       •                         •                            
 يٍ ثنؼذَذ دغذخ ولش ال

  ثنًُجفغز ثنًهًز ثالنضضثيجس

 ودؼغ يسذود ولش 

 ثألونىَز رثس ثالنضضثيجس

  ثنًضذَُز

 يغ َضُجفظ ال كجف   ولش 

  لجةًز ثنضضثيجس أٌ

 

 يالزظجس:
 

   القدرة عالمات مجموع
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 كمنظمو  كوسيطقم بإعداد 
، اىتم بطرق لزيادة طبلقتيما الدينية، وقد تكون أنت أحدىما أو كمييما –عندما يتم اختيار وسيط أو منظم راغب في ذلك 

، حسب الحاجة. يمكنك بناء ىذه القدرات من خبلل البحث ،والميارات األساسية لموساطة أو التنظيم، ومعرفة السياق والقضايا
دعم قدرتك عمى سرعة " انظر مربع النص التالي أشكال اإلعداد األخرى قبل الوساطة.و  ،والتمرين، والممارسة، والتدريب
( 33 – 21تالصفحا) تأمل الذات""وقسم ، من ىذا الدليل 55 "مصادر إضافية حول الدين والوساطة" في الصفحةو ،التكيف"

 من دليل التحميل.
 

 
 

 افريقً  ئأنش
 إضافة، وقدرة. مثبل، وسطوة، مساعدة فريق وساطة إلدارة حجم العمل الكبير وبناء مشروعية كافيةإلى  ربما يحتاج الوسيط

، يةواأللفة المحم، كوسيط مشارك أو شخص داعم يمكن أن يعوض عن االفتقار لموقت فاعل متوسط المستوى أو شعبي عنصر
الخبرات المطموبة  توفر تنوع من المحتمل وجودىا أكثر عند الفرق ىو األشياءمن و  المستوى. ديني رفيع عنصرمن  وااللتزام
، خمفيات عرقيةإلى  إضافة، خمفيات دينية مختمفةإلى  العناصر الفاعمةالقضايا المعقدة المطروحة. وعندما تنتمي  لمعالجة
 مبادرة السبلم –يمكن تشكيل فريق يمثل كل ىذه اليويات. مثال عمى مبادرة بين دينية  –فة وسياسية مختم، وطبقية، وجنسية

 .30 مربع النص في الصفحة موجودة في –نيلقادة أكولي الديني
  

 دػُ لذرحه ػٍى سرػت اٌخىيف

 

. وقد تبدو أفعال العناصر لمضغط النفسيلتنظيم والوساطة في النزاع مرىًقا ومسبًبا في مراحل من العممية، يمكن أن يكون ا
الفاعمة وكمماتيا تعمل عمى إفشال ما استثمرت الوقت والطاقة في بنائو. وقد تتعطل العممية أو تسير في اتجاىات غير 

أثناء اإلعداد ألوقات مثل ىذه، أقم النية  متوقعة. وقد تشعر بالتوتر، واإلحباط، وفقدان األمل، واليأس، وحتى بالذنب.
ومارس العناية بالذات. الجأ إلى مصادرك الدينية والروحية والمصادر األخرى الستمرار العطف، والصبر، واإلبداع، 
والغفران، والمطف، وسرعة التكيف. مثبل، طمب وسطاء من آخرين أن يصّموا من أجميم عندما كانت العممية في مستوى 

 (.45)انظر "الصبلة ألجل اإلليام في كينيا" صفحة متدٍن 

: 
 بشكل منفرد عند الحاجة 
 
حّضر الطقوس الدينية قبل أو بعد جمسات الوساطة 
رافًقا دينًيا روحانًيا لمتأمل في التحديات ومعالجتيااستشر م 
 قم بتأدية الطقوس، اقرأ نًصا مقدًسا، ابتيل، أو ارقص 
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 ٌمادة اٌسالَ ِبادرة

 اٌذيٕييٓ أوىٌي

ز عالو هٍ يدًىػ 4991( ثنضٍ ُوخذس فٍ ػجو ARLPIيذجدسر ثنغالو نمجدر أكىنٍ ثنذٍَُُُ )

يخضهطز دٍُ ثألدَجٌ يٍ ثنمجدر ثألَدهُكجٌ، وثنًغهًٍُ، وثنكجثىنُك، وثنذشوصغضجَش، وعذضٍُ ثنُىو 

( LRAثنغجدغ، وثألسثىروكظ، ولذ صىعطش دٍُ زكىيز أوغُذث ويضًشدٌ خُش ثنشح نهًمجويز )

ؼغ فٍ شًجل أوغُذث. نمذ أدس ثصظجالس أػؼجء ثنفشَك يغ يغؤونٍ ثنًضًشدٍَ إنً أٌ َهمٍ د

ػجسػش يذجدسر ثنغالو نمجدر أكىنٍ  2442ثنًضًشدٍَ ثنغالذ وَغضفُذوث يٍ ثنؼفى ثنسكىيٍ. فٍ 

ثنذٍَُُُ دشكم ػهٍُ ػًهُز ثنمذؼز ثنسذَذَز ثنضٍ شُهج ثندُش ثألوغُذٌ ػذ خُش ثنشح نهًمجويز 

مهُذٍَُ، ثنًضًشكض فٍ ثنغىدثٌ. دؼغ أػؼجء يذجدسر ثنغالو نمجدر أكىنٍ ثنذٍَُُُ، يغ ثنضػًجء ثنض

ج يغ لجدر خُش ثنشح نهًمجويز إلَدجد خغش دٍُ ثنًضًشدٍَ وثنسكىيز. ولذ ثكضغذش  دذأوث ثخضًجػ 

يذجدسر ثنغالو نمجدر أكىنٍ ثنذٍَُُُ ثػضشثف ج ػجنًُ ج ندهىدهج، وشًم رنك خجةضر َُىثَى نهغالو فٍ 

 يمجدم صؼضَض ثنغالو يٍ خالل ثنضؼجوٌ دٍُ ثألدَجٌ. 2441

أوسَالَج. ثندهجس ثنًغهًز نذُجء ثنغالو فٍ أفشَمُج وثنذهمجٌ  –آَغج كجدثَفُكٍ  ثط.دى ًَش وثنًظذس: يسًذ أ

،  Acholi Peace ؛ وكزنك يىلغ18-17 ،(     .يؼهذ عالو نهغالو وثنؼذثنز :وثشُطٍ، ثنؼجطًز)

www.acholipeace.org. 

 

يكون ىناك تنسيق ألجزاء ، نييد من الوسطاء والمنظمتطرح الفرق تحدياتيا الخاصة. كمما كان ىناك المز ، في الوقت نفسو
 لمتعامل مع سوء فيم أو حتى نزاع داخل الفريق. البناء، اأيضً ، امتحركة أكثر وحاجة أكبر لمصادر دعم ليا. كن مستعدً 

لنص الوارد ض اوأىدافك. يعر ، ومقارباتك، وأولوياتك، وجيودك، عبلقاتكمة ءمفتاح لموا والتواصل، واإلعداد ،اليادف لمفريق
 في فريق بين األديان. جل العملأأدناه دوافع حوار من 

. نسق معيم لتجنب نفسو تأكد من معرفتك بأي وسطاء أو منظمين آخرين خارج فريقك ويعممون عمى معالجة النزاع، وفوق ذلك
ا من التوجيو عمى وضع خارطة يدً ( توفر مز 86-73 ولتسييل التعاون. "الخطوة الرابعة" من دليل التحميل )الصفحات المنافسة

 اآلخرين ونشاطات بناء السبلم. عن بناة السبلم

 
  

 بين األديان مشترك العمل معا في فريق
 ا عبر األديان، والمذاىب، أو الطوائف المختمفة في فريقك،، وتجعموا التعاون نموذجً الكي تفيموا بعضكم بشكل أفضل، وتتعاونو 

 ا:في العممية. تشمل بعض األسئمة لمحديث عنيا معً نوصيك بالمشاركة في حوارك الداخمي قبل التقدم 
 اا )وىوية(، ومؤسسة، ورموزً مجموعة من األفكار، ومجتمعً بما أنو يوجد خمسة أبعاد لمدين، ماذا يعني لك معتقدك بصفتو 

 وممارسات، وتجربة روحية؟
بالدين؟ وة عبلقتكما التجارب الخاصة التي شكمت بق 
ديان والمجتمع بشكل عام حول األيجابية والسمبية التي تمقيتيا من العائمة، واألصدقاء، والمدرسة، واإلعبلم، ما ىي الرسائل اإل

 الممثمة في الفريق؟ األخرى
ما ىي أىم األشياء التي عمى اآلخرين فيميا عن دينك؟ 
وكيف يمكن  ؟وا أو يفعموا بحيث يثير ذلك عواطف قوية ليا عبلقة بمعتقدكماذا يمكن ألعضاء فريقك أو المشاركين أن يقول

 لمفريق منع أو الرد عمى مثل ىذا الموقف؟
ما ىي التوترات الموجودة بين أعضاء معتقدك؟ 
ا بالمعنى، واالنتماء، واليدف في الحياة؟يمنحك شعورً  ما الذيا، ذا لم تكن متدينً إ 



 31   | البداية 
 

 

 المشاركين اختر
سيشارك في  ا بشكل دائم منوليس واضحً  –ينوغير متدين ينمتدين-ى العديد من األفراد والجماعات يشمل النزاع ويؤثر عم

لموصول  ومصادر رئيسية مطموبة، ومصالح، يعني فقدان رؤى الوساطة من بينيا. إن عدم إشراك أفراد أو جماعات معينة قد
أو وجود العديد ، بعض المشاركين، في الوقت نفسو(. 32 معضمة المعارضين الخارجيين" في صفحة"انظر ) لنتيجة ذات معنى
 قد يبطئ أو يقوض العممية برمتيا. ، عن الحاجة بشكل زائدمن المشاركين 

 حيح:الية أن تساعدك عمى إيجاد التوازن الصيمكن لبلعتبارات واألفعال الت

 في النزاع وما ىي العبلقة بينيا؟" في دليل  العناصر الفاعمةمن ىي "إلى مشيرا  ،قم بتحميل عن األطراف المعنية
بشكل  جانب المواد المرجعية األخرى عن النزاعإلى  ،( لتحديد األطراف الدينية المعنية60 -56 الصفحات) التحميل
 من ىذا الدليل. 56 المصادر اإلضافية" في الصفحة" نظرار. عام أكث

 لمتصرف نيابة عن  والقدرة الضرورية، والسطوة، المشروعية تأكد أن لدييم، ذا كان عمى المشاركين تمثيل جماعةإ
يمكن أن تساعدك في تحديد ذلك(. اسأل المشاركين مثل رؤساء  28-25 ورقة العمل عمى الصفحات) الجماعة
والمدراء لمحصول عمى صبلحيات واضحة من الذين يقومون ، والمسؤولين، وأعضاء المجالس، والزعماء، تالعائبل

المؤثرة إليجاد دافعية  العناصر الدينية الفاعمةاىتم بدعوة ، ا مباشرة في النزاعما ال يكونون أطرافً دبتمثيميم. حتى عن
موافقة إلى  قد تحتاج العناصر الدينية الفاعمةتيجة. الحظ أن لدى المشاركين اآلخرين وحشد دعم جماىيري لمعممية والن

 من مؤسستيا لممشاركة.

 إن أي عدم توازن ممحوظ قد يؤدي  .والقدرة في أوساط المشاركين، والسطوة، تأكد من وجود توازن لممشروعية
، سمطة دينية وأخبلقية بارزةإذا كان ممثل جماعة يحظى ب، لرفض العممية ونتيجتيا. مثبل بمشارك أو أكثر أو تابعييم

 قم بدعوة شخص بنفس المستوى من السمطة ليمثل الجماعة األخرى.

 إضافة لمنساء والشباب ، واألقميات األخرى، والعرقية، واألثنية، تأكد أن المجموعات الميمشة مثل األقميات الدينية
تستثني ىذه الجماعات سوف تيتم فقط . إن عممية بين الجماعات ممثمة وتشارك بشكل مباشر في عممية الوساطة

مربع انظر فييا.  الوساطةما يضعف ديمومة وقبول أي اتفاقية تم ، ورؤى المجموعات المسيطرة، ومصالح، بحاجات
جعل عممية الوساطة تراعي النوع  إلىلمتوجيو  32 والوساطة" في الصفحة، والدين، النوع االجتماعي" النص

 االجتماعي.
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 وساطةالنوع االجتماعي، والدين، وال

 نأفراد ُيعرفون أنفسيم ويشبيون ما، كثر تحديدً أو  -رجال في معظم المؤسسات الدينية، تشتمل القيادة الدينية الرسمية عمى
". وقد تستثني المؤسسات الدينية واألعراف االجتماعية النساء من التعميم الديني أو األدوار رجبلً " يعتبره مجتمعيم

ا ويشغمن مراتب أدنى. النساء كالعادة أقل ظيورً  تتولى النساء مراكز قيادية، فعادة يكنّ الكينوتية الرسمية. حتى عندما 
في الوساطة في أي نزاع عمى الرغم من تأثرىن الواضح من النزاع، وعمى الرغم من مدى نشاطين في  لين تمثيل متدنٍ 

 ساطة، وأىميتين في تنفيذ أي اتفاقية. بناء السبلم المحمي وغير الرسمي، ومدى تأثرىن بشكل واضح بنتيجة جيود الو 

لمنساء، فإن عممية الوساطة ونتائجيا لن تستفيد من التجارب الفريدة، ورؤى،  وبوجود تمثيل غير متكافئ وغير كافٍ 
 واىتمامات، وقدرات النساء. ولتحقيق مراعاة أكبر لمنوع االجتماعي في العممية:

 قضايا النوع االجتماعي. يراعينن من النساء ين، ومشاركيابحث بشكل فاعل عن وسطاء، ومنظم•
 وسع فكرتك عن الزعامة الدينية لتشمل زعامة نسائية دينية غير رسمية.•
 .ا لتوازن النوع االجتماعي في فريقك لموساطةحقق نموذجً •
ناث غير مقبول من جيات ذكورية رئيسية، استخدم منظور النوع كون دمج مشاركات أو منظمات من اإلعندما ي•

 أخرى.أو مصادر قراءات،  وأأفبلم،  وأ فيديوىات، وأ، متحدثين/اتاالجتماعي من خبلل 
 تواصل مع جماعات التمثيل النسوي لمحصول عمى مساىماتين والتغذية الراجعة في كل أوجو العممية.•

مع  واءمونتيالذين ال تعني الحساسية لمنوع االجتماعي أيضا تضمين التجارب الفريدة، ورؤى، واىتمامات، وقدرات الناس 
"غير المتوافقين  ا بصفةتم اإلشارة الييم غالبً تفئات الرجل والمرأة أو معيار الميل لمجنس اآلخر. ىؤالء األشخاص 

 وا، والشواذ، ومزدوجالميل الجنسي، والمتحولون جنسيً  وأنيم مثميات، ومثميون، ومزدوجبويمكن تعريفيم ، ا"جنسانيً 
)سيصدر  الدين والنوع االجتماعيعمل دليل  انظر+(. لممزيد LGBTOن )أو ييثنائالغير أو ، الجنس، وببل ميول جنسية

 .(22-2021 في

 معضمة المعارضين الخارجيين

أطراف معطمة" من " أنيابا يتم وصفيا قد تواجو عناصر فاعمة غالبً  األطرافمتعدد الجيود الوساطة في النزاع المعقد 
قويض العممية من الخارج بممارسة ضغط اقتصادي، واجتماعي، وسياسي، وتنظيم ىجمات خبلل نقادىا الذين يسعون لت

قادرين عمى إشراكيم في  نجسدية، أو استخدام القوة الروحية إذا كانت متدينة. أنتم، المشاركون، وشبكاتكم قد تكونو 
التوقيت و اركة الفاعمة ىي اإلعداد، الوساطة، أو في عممية موازية، أو بدال من ذلك مواجية أفعاليم. إن مفاتيح المش
 .االستراتيجي، والعبلقات القوية مع المعطمين المتوقعين وأي من حمفائيم األكثر اعتداالً 
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 إلىويمكنيم جمب الدين . مؤسسةكو  كمجتمع الدينيمثمون  الدينيون المشاركون
 .والروحانية ،والممارسات والرموز ،األفكار من كمجموعة العممية

 
 

 
 المشاركين ىيئ

ز التزاميم تعزيإلى  باإلضافة، والعممية، والمنظم، التواصل الفاعل قبل الوساطة مع المشاركين يبني ثقتيم وحميميتيم مع الوسيط
كن عمى توافق مع ، ا بمعمومات ميمة الستخداميا في بناء العممية. بينما تقوم بتحضير رسائل الدعوةالمشاركة. ويزودك أيضً ب

 :التالية بالحسبان األموروخذ ، واعقد لقاءات قبل الوساطة مع المشاركين المشاركين المختارين

 عمى كل  26-25 األول من ورقة عمل االختيار في الصفحاتالجزء  لذا طبق ،المشروعية ىي بوابة المشاركة
أو االتصال الوجاىي مع و/، يلكترونوالبريد اإل، الياتفاالتصال من خبلل  من يبدأ عضو في الفريق أو داعم لتحديد

 .فاعل عنصرمستوى مشروعيتو في نظر كل إلى  ااستنادً  فاعل عنصركل 

 ما ال دبالراحة واألمان. وعن ل الوساطة في أماكن حيث يشعر المشاركمن أجل محادثات ميمة قب اجتمعوا وجاىيً ا
 فكر بطرق لبللتقاء في أماكن آمنة افتراضية.، اممكنً  الوجاىييكون االجتماع 

  ًى محاكاة . ىذا سيساعد عما بوضوح ىوياتيم الدينيةمعمنً ، ا من ىم الوسطاء والمنظمون في العمميةوضح مبكر
عبر عن ، أو ليس لديك ىوية دينية، ىويات المشاركين ذا كانت ىويتك الدينية مختمفة عنإت. آالشفافية وتجنب المفاج

 باحترام كل اليويات. االلتزام

   حة من العممية ودور كل لضمان توقعات واض، بما فييا أي أوجو دينية، وتركيبتيا، وأىدافيا، ن الدافع لموساطةبي
 بمن فييم الوسطاء. واحد فييا

 واألسئمة اليادفة التي ستطرحيا ، التي ليا عبلقة بمكان وزمان عقد جمسات الوساطة خالت والمساىماتالمد ع  استد
والقضايا الحساسة أو مواضيع األمان والخصوصية التي ، الممارسات التي سوف تستخدم أو، والرموز، واألفكار الدينية

 تم دعوتيم.تالذين س اإلضافيينوالمشاركين ، سيتم التعامل معيا

 لتحديد فروق القدرات بين المشاركين وباقتراح  28 باستخدام ورقة العمل في الصفحة تعامل مع اختالل توازن القدرات
 من اإلعداد لتقميل ىذه الفروق. األخرىواألشكال ، والتمرين، والممارسة، والتدريب، البحث

 تخطط لطرحيا في جمسات الوساطة  بأسئمة شبيية بتمك التي وحاجات المشاركين، واىتمامات، تعرف عمى رؤى
 في االجتماع. لتشجيعيم عمى التفكير وممارسة التعبير عن الذات وإلعداد نفسك لما قد يبرز
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 والفروق )المعرفية، واستيعاب آثار الصدمة النفسية، والتحقق، من خبلل التوقع / جسدية حساسةتبنى مقاربة ذىنية ،
ية توفر لكترونوالمواقع اإل، والكتب، التدريبات القدرة عمى المشاركة. العديد من وعدم، واالجتماعية( التنموية، والعاطفية

 من ىذا الدليل من أجل بعض المصادر عن الصدمة النفسية. 55 الصفحةانظر ا عن كيفية تحقيق ذلك. توجييً 

  ا ىي وسائل االتصال التي قد يواجييا المشاركون بتوضيح كيف سيتم توثيق ونشر العممية وم األمنية األخطارعالج
 والتنقل اآلمنة لبلستخدام.

 لممشاركة مع نية التحرك  ابحث عن الموافقة وااللتزام الجدي، عندما يتم إطالع المشاركين بشكل كامل عمى العممية
. لمتعبير عن ىذا االلتزام، يتميز بشعيرة صغيرة أو عمل رمزي، نحو تحقيق حل. فكر في سؤال المشاركين بتقديم تعيد

 (.15 موساطة" في الصفحةلنضوج ال")انظر  ا لموساطةفإن النزاع قد ال يكون ناضجً ، ذا لم تحصل عمى التزام جديإ

 حدد متى وأين ُتجري الوساطة
ا لكل المشاركين. ا وآمنً لموساطة يكون مريحً  ًياومكان نًيازم ضع جدوالً ، إذا قمت بإعداد المشاركين والتزموا بالمشاركة في العممية

 واألماكنتبديل األوقات  ا لمعالجة القضايا المتضمنة في نزاع معقد. فكر فيولقاء واحد عادة ليس كافيً ، ايكون ىذا صعبً  قد
في العممية بالتساوي بين المشاركين. تذكر أن التواريخ واألماكن التي ليا أىمية دينية  بحيث يتم توزيع أي أسباب لعدم الراحة

 .فصل أو عوامل وصليمكن أن تكون 

 

 

 

 

 في رِضاْ هذٔت

 أفغأسخاْ

، أحد أىم األعياد في الدين اإلسبلمي، والذي يشير لنياية شير رمضان، 2018عيد الفطر عام 
 شجعت أشير. لقد 2001شكل مناسبة ألول وقف لمقتال في أفغانستان منذ الغزو األمريكي في 

ة )العمماء( عمى الوصول إلى من االحتجاجات الشعبية، وحممة من السمطات الدينية اإلسبلمي
لفين من رجال الدين أخمسة آالف شخص وجماعة واجتماع اليدنة. بعد التشاور مع ما يزيد عن 

في كابول، أعمن مجمس عمماء األمة أن الشريعة اإلسبلمية طالبت كل األطراف لمبحث عن حل 
ألسبوع األخير من سممي لؤلزمة. ولتحقيق ذلك اليدف، أعمنت الحكومة عن ىدنة عمى مدار ا

انضم ليا ثوار طالبان بعد يومين. وقد استغل توقيت الحكومة االعتقاد اإلسبلمي أن و رمضان، 
أعمال الخير خبلل ىذه الفترة سيكون ليا تأثيرىا المتزايد. من خبلل الجمع بين الفعالية، وعمل 

 العمماء، والتوقيت الواعي، أصبحت أفغانستان أقرب إلى السبلم.
 14، األمريكيمعيد السبلم  ،: بالواشا كاكار، "أئمة أفغانستان ساعدوا في الوصول ليدنة مفاجئة"المصدر
-www.usip.org/publications/2018/06/afghanistansimams، 2018/ يونيو حزيران

helped-achieve -surprise-truce. 
 

، واالستراحة، وأيام الصوم، بما فييا األعياد، الستضافتيا استفسر عن أية مناسبات دينية تتعارض مع الوساطة أو تؤثر عمييا
 شير تقويمانظر ، امتعددة دينيً  وحدىا في بيئةالدينية  األعياد حمول لعدد مراتوأوقات الصموات اليومية. وكتوضيح ، والصمت

الوساطة جاىزة أو راغبة في المشتركة في  العناصر الدينية الفاعمة. قد ال تكون 35ة في صفح 3الشكل  2020 نيسان/ أبريل
قد يكون المشاركون أكثر جيوزية خبلل األوقات أو األيام الدينية عندما ، المشاركة أثناء األعياد وأوقات الصبلة. ومع ذلك

ما ىو ك، ا عمى المزيد من الثقة وااللتزامقد ُتميم أيضً  ا معينةفإن أعيادً ، الدينية اا ألىميتييكون لدييم ميام أخرى أقل. ونظرً 
 ".ىدنة رمضان في أفغانستان" موضح في مثال مربع النص
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 2020 أبريلنيسان/ جدول برامج مكتظ: مناسبات دينية لشير  :3 الشكل
 

 
  

 2020 أبريل/ نيسان
 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثبلثاء االثنين األحد

      
 راما نافامي
 ة()اليندوسي

 
 

    

  
 

 أحد الشعانين
 الغربية()المسيحية 

  
 

جانما  ماىافير
 (ةاليانيكالياناك )

    
 

 ىانومان جايانتي
 )اليندوسية(

 بدء عيد الفصح
 )الييودية(

  
 يرافاداتال العام الجديد

 يرافادا البوذية(ت)ال
 ليمة البراءة بداية
 (سبلم)اإل

 الصوم الكبير
 (الغربية المسيحية)

   
 

 الجمعة العظيمة
 )المسيحية الغربية(

   

12 
 عيد الفصح

 )المسيحية الغربية(
 أحد الشعانين
)المسيحية 
 األرثوذكسية(

   
 

 الفيساكي
)السيخية. 
 اليندوسية(

   
 

احتفاالت السنة 
 اليندوسية

 )اليندوسية(

   
 

احتفاالت السنة 
 اليندوسية

 )اليندوسية(

   
 

 نياية عيد الفصح
 الييودية() 

   
 

 العظيمة الجمعة
المسيحية ) 

 األرثوذكسية(

   
 

 نياية الصوم الكبير
)المسيحية 
 (ةاألرثوذكسي

   
 

 عيد الفصح
المسيحية )

 األرثوذكسية(

   
 

 يوم ىاشوهبداية 
 )الييودية(

 

   
 

 يوم ىاشوه نياية
 )الييودية(

      
 

 بداية رمضان
 (سبلماإل) 

      

   
 

 تيايأكشايا تر 
 اليانية(، ةاليندوسي)
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لدينية والمواقع المقدسة تمثل الدين كرموز وممارسات ويمكنيا تقديم المناسبات ا

 وتجربة روحية.، ومؤسسة، ومجتمع، العممية كمجموعة من األفكارإلى  الدين
 
 
 
 

، سيمة الوصولو ، تشاور مع المشاركين لديك عن األماكن الممكنة الجتماعات الوساطة والتي تكون آمنة، وبطريقة مماثمة
يمكن تزيين ، الغاية العبادة. وليذه دورمثل األماكن المقدسة أو ، ُمميمة ومتصمة، أو خاصة حسب الطمب عامة، ومريحة

في  فصلوالقضايا الدينية مظير  والرموز الدينية األخرى. وعندما تكون اليويات، والمزارات، األماكن العممانية بأعبلم الصبلة
فكر في كيفية إجبلس المشاركين. ، ااألفضل. وعندما تختار مكانً  يزينة دينية ىوجود  تكون المواقع غير الدينية وعدم، النزاع

عدد إلى  إضافة، الديني ا عمى دوره أو لقبواعتمادً ، وأي ارتفاع، وعمى ماذا، وأينحول من يجمس  ناك عادات دينيةىقد يكون 
 منفصمة ومناسبة لمصبلة. ا لتوفير أماكنتذكر أنك قد تحتاج أيضً  الرجال والنساء الذين تم ترتيبيم.

 يجب أن يتوفر في وجبات الطعام احترام االعتبارات الدينية من حيث ما ُيقدم وكيفية إعداده. وتشمل األمور الموجستية األخرى
ي مترجمو ، وأوراق اليوية، وتأشيرات الدخول ووثائق السفر األخرى، والتنقل، واألمن، التي يجب أخذىا بعين االعتبار اإلقامة

 .لمغةا

 خطط لوساطتك
خبلل عممية  اداعمً  اد إطارً ويوج  ، ويزود المشاركين بقابمية التنبؤ، الوسيط والمنظم إن تطوير خطة يشجع التأمل من قبل

قد ال يصمم الوسطاء أصحاب الخبرة خطة لكل وساطة جديدة عندما تكون العممية التي يستخدمونيا معروفة لدييم  الوساطة.
بما في ذلك عناصرىا ، ا أو كمما كان الوسيط أقل معرفة بالعمميةم أو مجتمعيم. كمما كان النزاع معقدً ومعتادة في مؤسستي

فإننا نوصي بشكل أكبر بتصميم خطة مكتوبة تتضمن رسم خريطة السياق والمعمومات األخرى التي تم جمعيا خبلل ، الدينية
 .ما قبل الوساطة

، وتطوير الخيارات، والتعرف عمى القضايا، اثنين يسيران عبر نوع من االفتتاح تشتمل جمسة الوساطة عادة عمى اجتماع أو
كنت ستتبنى مقاربة  ذاإعمى ما ، اجزئيً ، واإلنياء. ما يتم تخطيطو في كل خطوة من جمسة الوساطة سيعتمد، ونتيجة االتفاقية

عمييا ستبدو  ية التيكيفالأمثمة عن  37 في الصفحة 7أو مقاربة داخمية متعددة األطراف. يوفر الجدول  محايدةخارجية 
 المساحة الفارغة أسفل كل خطوة مخصصة لك لتكتب الخطط الخاصة بك.، الخطط لكل مقاربة
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 أمثمة عن خطط الخطوات المختمفة في جمسة الوساطة .7الجدول
 متعدد األطرافالمثال الوسيط الداخمي  حايدالممثال الوسيط الخارجي  

 متقابمينغرفة اجتماع خاصة مع وجود مشاركين يجمسون  اإلعداد
 .عمى الطاولة

خارجي الجتماع مجتمعي يجمس المشاركون في  مكان
 .بيم أعضاء المجتمع ويحيطدائرة 

 :قضيتك

 يفتتح الوسيط الجمسة .تمتقي في وقت محدد عناصر النزاع االفتتاح
 مختصربالترحيب والتعريف بالحضور ثم يوضح بشكل 

ودور الوسيط ، والخصوصية، وطبيعتيا التطوعية، العممية
  المحايد.

وأعضاء آخرون من ، وعائبلتيا، عناصر النزاعتتجمع 
لمقيام بحفل االفتتاح بالصموات ، مع مرور الوقت عالمجتم

فييم األرواح أو األسبلف. يرحب  نبم، والشكر لمحضور
أو القصص الدينية  لمقيم ونأويمج كبار السن بالمشاركين

 .إلثارة دافعيتيم
 :قضيتك

استكشاف 
 المسائل

تناوبوا في مشاركة ييطمب الوسيط من المشاركين أن 
، والتوضيح، إلعادة التركيز والتدخل، تجاربيم عن النزاع

براز المسائل الرئيسية، والتمخيص ، المشاركينواىتمامات ، وا 
 ية المشتركة.واألرض

يطمب الوسيط من المشاركين التعميق عمى الموقف حسب 
ا معبرً ، ترتيب مكانتيم االجتماعية. يستمع الوسيط ويرد

ا القصص الدينية أو عن اآلراء عمى الموقف ومشاركً 
 .ةي تقدم معايير اجتماعية ليا عبلقالمراجع األخرى الت

 :قضيتك

تطور 
 الخيارات

كين وضع قائمة بكل الحمول يطمب الوسيط من المشار 
 عصف ذىني(.) المتصورة

 المكانةحسب ترتيب ، لةأا لمعالجة المسيقدم الوسيط أفكارً 
بما فييا ، ويسأل المشاركين لتقديم مدخبلت، االجتماعية

 اعتراضات واعتذارات.

 :قضيتك

نتيجة 
 الجمسة

، الجميعالتي يوافق عمييا  الحمول إيجاديساعد الوسيط عمى 
أسئمة لبلنتياء من وضع التفاصيل وكتابة اتفاقية ويسأل 
 نيائية.

ا معيدً ، يمخص الوسيط ويقيم األفكار التي تم عرضيا
إلى  المسائل والخيارات حتى يصل المشاركون استكشاف
 .فيم مشترك

 :قضيتك

 .يشكر الوسيط المشاركين ويزودىم بنسخة من االتفاقية االختتام
 

عمى  نر السن ويؤكدو الوسيط وكبا المشاركونيشكر 
التزاميم نحو المجتمع. يقود كبار السن الحفل الختامي 

 بالصموات.
 :قضيتك

ذا اقتضى إ ساعتين لبلجتماع مع جمسة متابعة تحديدتم  المدة الزمنية
 .األمر

 .يستمر االجتماع حسب ما يقتضي األمر

 :قضيتك
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 جمسات الوساطة
التي نفكر فييا عندما  األمورىي أكثر ، متوتر أم عصبي، طاولة أو تحت شجرةلى إ والجموس، االجتماع الحقيقي لممشاركين

نقول لك ، ذا اتبعت الخطوط التوجييية من الفصل السابق لموصول ليذه المرحمة من العمميةإالوساطة.  يتعمق األمر بعممية
 لقد حان الوقت ولديك خطة لمتقدم لؤلمام.، وىناك وقت ومكان لبلجتماع، ن جاىزونيك! ىذا يعني أن الوسطاء والمشاركمبرو 
واستخدامك الماىر ، وعبلقتك القائمة عمى الثقة، إن الدعم الذي تقدمو لممشاركين من خبلل خطة منظمة بتمك الخطة. لمعمل

التي التحديات إلى  إضافة، يمكن أن يحول حتى أصعب النزاعات. يتناول ىذا الفصل األدوات والتقنيات، لؤلدوات والتقنيات
 .8راجع بعض االعتبارات الرئيسية في الجدول ، تمك المتعمقة بالدين. ولكي تبدأ ايجب االستعداد ليا خصوصً 

 
 أسئمة رئيسية لطرحيا خالل جمسات الوساطة .8الجدول 

صمة األكثراألبعاد   أسئمة رئيسية تطرحيا عمى نفسك 
 األفكارمجموعة 

 
 

 المجتمع
 

 الرموز والممارسات
 

ةالروحاني  

، والتفاىم، والصراحة، أو تقوض( الثقة) كيف يمكن لمعقائد والقصص الدينية أن تشجع
 والتعاون؟

 
 مع بعضيم؟المشاركين كيف يمكن لميويات الدينية أن تعمل عمى جمع 

 
 والطقوس الدينية أن تساىم في العممية؟، والمراسم، كيف يمكن لممواد

 
 أكبر؟بشكل مل األو ، تعاطفالو ، ثقةال ختباراكيف يمكن لمدين أن يساعد المشاركين عمى 

 
الستخداميا خبلل جمسات الوساطة. توفر لك مجموعة واسعة من األدوات والتقنيات ت، 39في الصفحة  9كما يبين الجدول و 
، والمشاركين المدرجين. لمعرفة المزيد، والمسائل، كنت ستستخدميا وكيف يكون ذلك يجب تحديده من خبلل السياقما ذا إ
 والمصادر األخرى.، والدورات التدريبية، من ىذا الدليل لقائمة الكتيبات المتوفرة 55" في الصفحة اإلضافيةالمصادر " نظرا
 

  



 39  جمسات الوساطة    
 

 

 وأساليبيا أدوات الوساطة .9الجدول 
 خذ األدوات واألساليب التالية بعين االعتبار لكي

 طوط توجييية أو قيم مشتركةإيجاد خ ا باألمان وتضع معايير إلدارة التحدياتتدعم شعورً 
استخدام السرد القصصي حيث يشترك المشاركون في تجارب  التعاطف والتفاىم بين المشاركين تعزز 

 حياة شخصية ذات صمة
 القيام بأنشطة كسر الجميد تبني الثقة والمودة
 عميياالتشارك في أىداف المشاركة والتأكيد  وتحدد اليدف المشترك، تزيد الثقة والدافعية

وتنظيم ، والفيم المشترك، تعزز التواصل المفتوح والواضح
 األفكار.

 ،استخدامب عمى، ومطالبتيمتدريب المشاركين استخدام، و 
، والتكرار، واالستنباط، أساليب االستماع النشط )التشجيع

عادة الصياغة، والتمخيص، والتوضيح  (وا 
 تحديد االفتراضات وتحدييا لمشتركوالفيم ا، والتفكير الناقد، تدعم التأمل الذاتي

 ،استخدامب عمى، ومطالبتيمتدريب المشاركين استخدام، و  الصعبة المشاعر وتيدئ ،والتعاطف واالنفتاح الثقة تبني
 العاطفيأساليب االستماع 

 متابعة التواصل المفظي وغير المفظي وقدرتو عمى االستماع بشكل نشط وعي الوسيط تزيد
 طرح أسئمة مفتوحة النياية مفتوح والفيم المشتركتعزز التواصل ال
 إعادة توجيو االنتباه عمى الوسيط المشاعر الصعبة وتيدئ تخفض التوتر

 مسبق الترتيب نظام محادثة إنشاء ومتوقع تشارك فرصة الحديث بشكل متساوٍ 
لتوجييات بأن الدور في الحديث مع إعطاء ا حجراستخدام  الحد األدنىإلى  تخفض مقاطعة المتحدث

 الشخص الذي يمسك بيا مدعو لمكبلم
 األدوارالطمب من المشاركين تبادل  تعزز التعاطف والفيم المشترك

نيج حل ) ومعالجة المسائل بشكل مشترك، وتحميل، تعريف ألخذ القراراتالتعاون  زيادة
 المشكبلت(

يبلء األولوية تحسن تنظيم األفكار  بشكل منفصل  ومعالجة المواضيع، تعريف وا 
 (األصعبإلى  )مثبل من األسيل

 تمييز المواقف والمصالح تعزز الفيم المشترك وتعرف الحمول المقبولة بشكل تبادلي
 معايير لصنع القرار إنشاء تعزز الفيم المشترك والموضوعية

 مشاركين بشكل منفصل(الحديث مع ال) عقد لقاءات خاصة ا عندما يكون ىناك عدم ثقة أو سريةتجعل التواصل مفتوحً 
 استخدام النفوذ تزيد الدافعية وتوازن القوة

 ةمرجعي تضمين خبراء في المسائل أو مواد تدعم الفيم المشترك والموضوعية
 العصف الذىني )لمواضيع يمكن االتفاق عمييا( تولد حمول ممكنة

 كبير أو ورقة كبيرة وأفكار عمى لوح كتابة مسائل األفكارتحسن االتصاالت الواضحة وتنظيم 
 اتفاقيات "فحص الواقع" من أجل الجدوى ديمومة االتفاقيات تزيد

 ةتوفير استراحات وتمارين جسدي تساعد في التركيز عمى الدعم وتنظيم المشاعر الصعبة
دراج، والمشاركة المتزايدة، تعزز التعبير عن الذات عدد أقل  وا 

 من المشاركين كثيري الكبلم
 والحركة، والموسيقى، إبداعية مثل الرسم إدراج أنشطة
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أو الطقوس ، والقصص، يمكن تحسينيا بالنصوص، ليست خاصة بالدين واألساليب األدواتوعمى الرغم من أن بعض ىذه 
 يمكنك أن:، الدينية. مثبل

  ًمشتركة عمى أساس األحكام الدينية. اا توجييية أو قيمً تضع خطوط 
 التغمب  عمى عندما ساعدك معتقدك كيشاركوك وقت" ل الطمب من المشاركين أنتحفز عمى السرد القصصي من خبل

 ".بارز في حياتك عمى تحد  
 .تشارك وتؤكد عمى المقاصد من خبلل الصبلة 
 .تحدد وتتحدى االفتراضات كما تجسدىا قصة دينية 
 منيم كل واحد لدىتذكير المشاركين باهلل  لتشجع عمى االستماع التعاطفي من خبل. 
 ا كحجر لمكبلم.ا مقدسً ن تستخدم مجسمً أ 
 .تضع معايير لصنع القرارات عمى أساس العقيدة الدينية 
 بمباركة المشاركين األقوى والراغبين في تقديم تنازالت. تعمل عمى موازنة القوة 
 الدينية أو الرقص. االبتياالتلمتعبير اإلبداعي من خبلل  تدعو 
 

 أدوات وأساليب خاصة بالدين
تخص الدين وقد تثبت قدرتيا بشكل خاص عند  أخرىوجد ت، جد العديد من األدوات واألساليب التي ال عبلقة ليا بالدينو تبينما 

 نوضح كيف يمكن لمدين أن يساىم في الوساطة حسب أبعاده الخمسة.، القيام بجمسة الوساطة. في ىذا الجزء

ا في معالجة المسائل والنزاعات في الحظ أنيا قد تمعب دورً ، دينبينما تقوم بالقراءة عن ىذه األدوات واألساليب الخاصة بال
 الحياة اليومية لممشاركين. يساىم المعتقد بشكل كبير في دعم حاجات العواطف والعبلقات لمفرد والمجتمع. ولكن في جمسة

 م التوترات بين المشاركين بدالً لتضخي اإلمكانيةألن لدييا ، واألساليب الخاصة بالدين بعناية األدواتيجب استخدام ، الوساطة
عدة اعتبارات ميمة لتذكرىا قبل استخدام أي أداة أو  10تثبت أنيا تأتي بنتائج عكسية. يقدم الجدول  من تخفيضيا أو باألحرى

 اتوالقائم عمى العبلقلمتعافي العاطفي  ال يمكن لممشاركين ربما يوجد حاجات مادية أنو، اأسموب مرتبط بالدين. تذكر أيضً 
 وحده أن يمبييا وأنو يجب معالجتيا في عممية الوساطة.

 
 أو أسموب مرتبط بالدين أداة أيأسئمة لتطرحيا عمى نفسك قبل استخدام  .10الجدول

 اسأل نفسك....، قبل أن تستخدم أي أداة أو أسموب مرتبط بالدين
سموب لمرؤى واليويات المختمفة في فريقك ؟ ما مدى شمولية األداة أو األاألسموبويقود استخدام األداة أو  من يصمم .1

 وبين أوساط المشاركين؟ ىل تعزز الفروق في القوة؟
وتبرز االختبلفات ، عامل فصلمحددة عن الدين؟ ىل من المحتمل أن تكون  إشارةويشعر المشاركون إزاء  بماذا يعتقد .2

 ا وعدم راحة؟والفصل أو تضيف ارتباكً 
قبل  واالرتباك أو التوتر من، م المشاركة في نشاط ديني دون المجازفة بالتقديرىل يمكن لممشاركين أن يختاروا عد .3

 القتراح النشاط الخاص بيم؟ الوسيط أو المشاركين اآلخرين؟ ما ىي فرصتيم
 يضر بالعممية؟ ما ىي أشكال التغذية الراجعة األسموبذا كانت األداة أو إالخيارات والخطط لتغيير االتجاه ىي  ما .4

 لتقييم ذلك؟ والموثوقة لديكالعاجمة 
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 الدين كمجموعة من األفكار

، والصراحة، والروايات لزيادة الثقة، والقيم، والمعايير، والعقائد، يستطيع الوسيط أو المشاركون أن يقدموا التعاليم الدينية
مل عمى قصص نبوية وآيات تد تشباإلضافة لتنظيم المشاعر الصعبة. ىذه التعاليم ق، والتركيز، والفيم المشترك، والدافعية

مربع النص ، مثبلً ، نظرامن بين المصادر األخرى. ، أو التوراة، والقرآن، والميشنا، والكتاب المقدس، غيتا بياغافادمقدسة من 
 البوذية في ميانمار. األفكارالتالي حول كيف استخدم أحد الوسطاء 

 

 

 

 

 في واٌىساطت اٌبىريت

 ِيأّار

يع األرض، والمشاريع التنموية، والحقوق السياسية أصبحت معروفة النزاعات عمى مواض
. مياوادي سياداو، راىب بوذي، تقدم 2010بابتعاد ميانمار عن الديكتاتورية العسكرية منذ 

ا مكانتو لكسب الثقة من الطرفين، وىيكمة جيود لمتوسط في عدد من النزاعات، مستخدمً 
لوساطة بين البوذيين، استخدم سياداو األفكار السبلم كتفويض بوذي. وبالتحديد عند ا

التي تعترف بوجود المعاناة وتعمل عمى توضيح الحل ية مثل الحقائق النبيمة األربع، البوذ
ا يستمد سياداو قصصو من زمن . غالبً االسممي لمنزاع والُمثل الديمقراطية والتشجيع عميي

النزاعات بين األديان من خبلل التأكيد بوذا لشرح السياسة الحالية في ميانمار. وىو يعالج 
الديمقراطية بالتقاليد  ثلوالمُ عمى القيم المشتركة بين التقاليد. ومن خبلل ربط حل النزاع 

البوذية، بينما يمجأ إلى القيم الدينية المقدسة لتحقيق السبلم، يعمل سياداو عمى تشجيع 
 وتمكين عممية الوساطة التي يقودىا.

 ىاتفيةعمل مع سياداو(، مقابمة و والتنمية  اإلنسانلين )عامل في مجال حقوق المصدر: ىاري ميو 
 .2020 يناير ثاني/الكانون  28، األمريكيمع ماكسيميميان ميموت، معيد السبلم 

 
، الحقيقة والبحث عن، والحب، والفضيمة، واإلقرار بالمسؤولية، والرحمة، والغفران، والسبلم، المصادر الدينية المرتبطة بالتوافق

. ودوافعيم المشاركين و"القاعدة الذىبية" يمكن أن تساعد عمى نقل اتجاىات، والندم، واالعتراف، والعدالة، ورباطة الجأش
ا عن مسائل ا عمميً ا توجييً يقدم عشرات التعابير الدينية المختمفة عن القاعدة الذىبية.( ىذه المصادر قد تُقدم أيضً  11)الجدول 

دارةنزاعات الممكية  مثل التعامل مع الدينية  األفكارلمعارضة  ا استخدام المراجع الدينيةمصدر بشكل مشترك. يمكنك أيضً  وا 
 (.دليل التحميلمن  53 صفحةانظر التي تعمل عمى تأجيج النزاع )

 
 القاعدة الذىبية عبر األديان .11الجدول 

 كيف يتم التعبير عن القاعدة الذىبية الدين  
ريقية األفالتقاليد 

 ()يوروبا
ا بعصا مدببة عميو أن يجرب العصا عمى نفسو أوال ا صغيرً رً عندما يريد شخص أن يمسك طائ"

 "ليعرف كم تسبب من ألم
 (مثل من يوروبا )نيجيريا

 "لنفسك تختاره، اختر لجارك ما بعين العدلذا نظرت "إ المعتقد البيائي
 30 "الذئب ابن إلى رسالة": ذئب بنا لوح
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 "مؤذية تجدىا قد التي بالطرق اآلخرين تؤذ   ال" البوذية
 5:18 فارجا-وداناأ 

 "واألنبياء الناموس ىو ىذا ألن بيم، أيًضا أنتم ىكذا افعموا بكم الناس يفعل أن تريدون ما كل" المسيحية
 7:12تى م

 "بو يعامموك أن تحب ال بما اآلخرين تعامل ال" الكونفوشية
 15:13 أناليكتس

 "معك فعمو لو تم فيماخبلصة الواجب: ال تفعل مع غيرك ما يسبب لك األلم ه "ىذ اليندوسية
 5:1517اراتا، يالمياب

 "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو" اإلسالم
 13لمنووي،  ناألربعو الحديث 

 "، كما يحب أن ُيعامموهالناسأن ُيعامل كل  اإلنسانعمى " ةالجايني
 1:11:33، سوتراكريتانجا

 "ىذه التوراة بأكمميا، كل ما تبقى منيا ىو شرحيا :ال تفعل لجارك ما ال تحبو لنفسك" الييودية
 31Aالتممود، شابات، 

 األمريكيون األصميون
 )الكوتا(

 نبقي األرض عمى قيد الحياة" ما نحن أحياء بقدر"
 ببلك إلكتُنسب إلى الزعيم 

 الجميع"في  ا ألن اهلل يتجسدأحدً  ال تُعاد  " السيخية
 259، صفحة صاحبغورو غرانث 

 "خسارة لكخسارتو لك وأن  مكسبجارك  مكسباعتبر أن " الطاوية
 ينغ بين تاي شانغ كان

 لآلخرين غير طيبالطبيعة طيبة وىي تمتنع عن عمل ما ىو  الزردشتية
 94:5دينك،  -آي-داديستان

 tanenbaum.org/wp تانينباوم لمتفاىم بين األديان، ىبية"، مركزالقاعدة الذ" ىو المصادر: المصدر الرئيسي ليذا الجدول
content/uploads/2014/02/The-Golden-Rule.pdf.  تأمل في تعاليم الزعيم " إلك ببلك الزعيممأخوذة من  اإلضافيةالمادة

   www.scarboromissions.ca/golden-rule/golden-rule-meditation-exercises/10  بعثات سكاربورو ،"إلك ببلك
 .www.goldenruleproject.org/formulations و"القاعدة الذىبية ىي عالمية"، مشروع القاعدة الذىبية

 
بالمغة األساسية". " ليياإوُيشار ، الشعب المختار""جياد" أو "، الخطيئة األصمية"" مثل، لمعتقد واحد بعض األفكار الدينية خاصة

، نفسو األفكار المشتركة بين تقاليد المعتقد. عندما يكون المشاركون لديك من المعتقدإلى  المغة الثانويةتشير ، وعمى عكس ذلك
ا في العممية لمتأكيد ركز عمى المغة الثانوية مبكرً ، من معتقدات مختمفة نعندما يكونو ألساسية والثانوية. و استخدم ُكبل من المغة ا

ا عمى تقديم ذا كنت قادرً إالحسبان استخدام المغة األساسية خذ في ، والقيم المشتركة. وعنما يكون ىناك ثقة أكبر عمى المبادئ
ذا كنت تتعامل مع أفكار ومفاىيم خاطئة ُتعتبر عوامل إو أنفسيا نتيجة لمتكون غير جدلية وتؤدي  من أديان مختمفة مراجع

  لنزاع.ا تفرقة في
 

http://www.scarboromissions.ca/golden
http://www.goldenruleproject.org/formulations
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 الدين كمجتمع
ىذه اليوية  استدع  ، نفسو يقدم الدين ألتباعو ىوية جماعية تربطيم مع شيء أكبر منيم. عندما يكون المشاركون من المعتقد

 والدافعية.، والصراحة، مارسات وذلك لزيادة الثقةوالم، والرموز، بتسميتيا أو من خبلل المراجع الدينية المشتركة
عميك . حالًيا ذا لم تكن كذلكإ، في النزاع عامل فصليكون لميوية الدينية إمكانية قوية لتكون ، عندما تكون العقائد مختمفة

دعاء ىوية أكبر مشتركة بين من المفيد است، ابيذه الديناميكية مع المشاركين وتجنب التأكيد عمى اليوية الدينية. أحيانً  اإلقرار
من ) ارما"أتباع د" وأ، ن"يالمتدين" وأ، ن"ين الدينييالممارس"ت مصطمحات مثل ذا كانإما ، مثبل، في الحسبان األديان. خذ
 تتوافق مع( اإلبراىيميةمن المعتقدات ) "إبراىيمأتباع أو "، التوحيدية( )من المعتقدات "أبناء الرب" وأ، ن(يالبوذياليندوس و 
 لتشكيل عبلقات رئيسية. بشكل استراتيجي "التدين المشترك في كامب ديفيد" كمثال الستخدام اليويات الدينية نظراسياقك. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في اٌّشخرن اٌخذيٓ

 ديفيذ واِب

، والفمسطينيين، اإلسرائيميينفي النزاعات بين  عامل فصلا لقد تم النظر إلى الدين عمى أنو غالبً 
رب. ومع ذلك، حول المفاوضات بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس وزراء وجيرانيم الع

جيمي كارتر  األمريكيمناحيم بيغن في أواخر سبعينيات القرن العشرين، استخدم الرئيس  إسرائيل
ىويات القادة بشكل استراتيجي كرجال ليم معتقد ديني لمتوسط في محادثات السبلم في كامب 

. خبلل بداية العممية، أكد أن إلييم المشترك العاصمة ،ر الريفي قرب واشنطنديفيد، منتجع كارت
واألصل المشترك لئلسبلم والمسيحية والييودية قد وفر فرصة فريدة لمتغمب عمى الخبلفات. وقد 
تم احترام الشعائر الدينية خبلل العممية، وتم تخصيص قاعة السينما في كامب ديفيد لمصبلة 

ادة المسيحية. ولم ُتعقد اجتماعات أيام السبت، العطمة الييودية. كما أخذت اإلسبلمية والعب
وجبات الطعام بعين االعتبار المحظورات الغذائية عند المسممين والييود. وشكل البيان األول 

أشارت إليمانيم بإلو واحد. وقد وطد كارتر  األديان بين لمصبلة دعوة عالمية ةلمقادة الثبلث
ا لكتابو المقدس المفسر ومع السادات بعرضو مشاركتو مكان ن باإلشارة غالبً عبلقتو مع بيغ

ا ىذه العبلقات عمى أنيا بالغة األىمية الستمرار المحادثات خبلل الصبلة. وقد ثمن كارتر الحقً 
عدة لحظات متوترة عندما ىدد الفريقان بالمغادرة. بعد ثبلثة عشر يوما من المفاوضات، وافق 

 وأحد الجيران.  إسرائيلإطار أول معاىدة سبلم بين  الزعيمان عمى
 

"اتفاقيات كامب ديفيد: ثبلثة عشر يوما بعد خمس وعشرين سنة، "مكتبة ومتحف جيمي كارتر  المصادر:
 /www.jimmycarterlibrary.gov ،2020مارس  آذار/ 4الرئاسية، تم االطبلع عميو في 

research/thirteen_days_after_twenty_five_yearsاإليمانوجيمي كارتر، اإلبقاء عمى  ؛ :
 (.1995مذكرات الرئيس )فايتيفيل: مطبعة جامعة اركانساس، 

 

 الدين كمؤسسة
ا لبدء ونفوذً ، وشبكات، ومصادر، اأو الداعمون قد تكون قدمت دعمً ، والمشاركون، نتألمؤسسات الدينية التي ترتبط بيا ا

والتوسع ، فإن مشاركتيا المستمرة تساعد عمى جمع المعمومات، خبلل جمسات الوساطة في ما قبل الوساطة. وتنظيميا الوساطة
لمعالجة عدم توازن  -ينوضمان الديمومة. يمكن استخدام مشروعية المؤسسة ونفوذىا بعناية ووعي كبير ، في خيارات الحمول

التوتر في  تخفيف" ك متوفر في مربع النصالقوة بين المشاركين أو لتشجيع المواظبة عندما تتعطل العممية. مثال عمى ذل
 .44 صفحةالعراق" في 
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  اٌخىحراث حخفيف

 اٌؼراق في

ا لفً أفسيا )المعروفة أيضا باسم داعش( " التي أعمنت عن نيةبعد أن قتمت "الدولة اإلسبلم
 وسبعمائة تمميذ عسكري غالبيتيم من الشيعة في معسكر سبايكر في شمال العراق في منتصف

، تصاعد التوتر بين مجموعات المعارضة السنية والشيعية. اعتقد العديد من الشيعة أن 2014
القبائل السنية المحمية قد دعمت داعش في ىجماتيا. وقد خشي الزعماء السنة من أن تصبح 

يا شبكة تجماعتيم ضحية ىجمات انتقامية من المجموعات الشيعية المسمحة. وفي وساطة قاد
عراقيين وسند لبناء السبلم، عبر المشاركون عن شكوكيم من التزام الطرف اآلخر الميسرين ال

باالتفاقية. وقد ىدأ ممثل آية اهلل العظمى السيستاني من ىذه المخاوف. وبصفتو أعمى سمطة 
ا عند المجتمعات الدينية لدوره في المقاربة ا واسعً شيعية عراقية، اكتسب السيستاني احترامً 

يشارك الممثل في المناقشات، ولكن مجرد حضوره شجع المشاركين الشيعة لمحديث  التوفيقية. لم
نيم سيمتزمون أنية حسنة و عن جماعتيم وأعطى إشارة لمزعماء السنة أن الشيعة يفاوضون ب

باالتفاقية التي تحققت. نتيجة لذلك، تم منع دورة من االنتقام وعاد مئات من العائبلت السنية 
 ي مناطق استعادتيا الميميشيا الشيعية من داعش.لمنازليا بسبلم ف

تموز/ يوليو،  16، األمريكيالمصدر: فيوال جينجر، "في ظل المذبحة، عودة سممية لمعراق"، معيد السبلم 
2015 ،www.usip.org/publications/2015/07/shadow-massacre-peaceful-return-

iraq-part-i. 
 

 وممارساتالدين كرموز 
أشكاال قوية من الترابط  تمثل ىذهو والمراسم. ، والفن، واالبتياالت، والموسيقى، والطقوس، و من خبلل المباسدين ذات  ُيظير ال

أو دعوة ، والممارسات، والتعبير ويمكن استخداميا لتعزيز المغة المحكية أو تجاوز حدودىا. خذ في االعتبار التعريف بالرموز
يصال المشاركين، وتمثيل اليويات والمؤسسات الدينية، فكاراأللمتعبير عن ، اآلخرين لعمل ذلك ليام وتجارب روحية إإلى  وا 

 الحوار العادي: يبدوعندما  اجديدة وتحديدً 
 لمنظر أكثر من البلزم اأو الفتً  امباشرً  •
 غير قادر عمى نقل الفوارق الدقيقة أو تعقيدات رسالة ما •
 لمختمفةا لمتفسيراتغير قادر عمى إتاحة المجال  •
 أكثر من البلزم اأو مثيرً  اجدليً  •
 بقيود لغوية امحدودً  •
 عن عواطف المشاركين منفصبلً  •
 اأو يائسً ، اعاطفيً ، ا لؤلملفاقدً  •
 
 .45 صفحةفي ، "في كينيا اإلليامالصبلة ألجل " نظرا، الستخدام الممارسة الدينية لمتغمب عمى العراقيل كمثال 
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 أجً ِٓ اٌصالة

 ويٕيا في اإلٌهاَ

مغموبين عمى أمرىم  نخرى أن تدعم الوسطاء عندما يكونو يمكن لمصبلة أو الممارسات التأممية األ
عبدي وفرانسيس  إبراىيم، طمبت حكومة كينيا من نشيطات السبلم ديكا 2006أو متوترين. في 

مال شرق كينيا. موتوكو نغولي لمتوسط بين البوكوت والسامبورو، وىما جماعتان رعويتان في ش
ا مشاريع حوار. كبلىما لم يثقا لسامبورو عمى أراضي الرعي واقترحوقد اختمف البوكوت وا

وثبلثين مرة  ابالحكومة بسبب تيميشيا التاريخي لممنطقة. وقد التقت الجماعتان والحكومة أربعً 
ل جماعة. اليوم األول في تيسير الحوارات داخل ك يدون التوصل التفاق. أمضت عبدي ونغول

مع نياية اليوم، لم تسر األمور بشكل جيد. كانت الجماعتان تتجسسان عمى بعضيما وكان الجو 
ا. والستعادة ىدوئيما ودافعيتيما، طمبت الوسيطتان من زميمة في الحج إلى مكة، أقدس مكان متوترً 

وبعزيمة في اإلسبلم، أن تصمي لنجاح وساطتيما وبالتالي تشارك مسؤولية النجاح والفشل. 
 متجددة، توصمتا التفاقية بين البوكوت والسامبورو والحكومة لتحسين األمن في المنطقة.

 

الوساطة في نزاع البوكوت والسامبور، "الوساطة "ميسون،  .أيو .عبدي وسايمون جي إبراىيمالمصدر: ديكا 
بعة كوماريان، مط والحكم في سياقات ىشة: خطوات صغيرة نحو السبلم، )ويست ىارتفورد، سي تي:

2019 ،)137-152. 
 

ألنيا ، أو ممارسات في بيئات متعددة األديان أو الطمب من المشاركين اختيار رموز دينية تقميدية، اىتم بشكل فائق باختيار
وتربط بينيا ، تمثل األديان بطريقة متوازنة اا مجسمات أو طقوسً قوية. أحضروا معً  عوامل وصلوكذلك  عوامل فصلتكون 
 أو تدعو المشاركين لعمل رموزىم وممارساتيم الخاصة بيم. التي ىي بين األديانل المجسمات أو الطقوس لعم
 

 كروحانية الدين
ا ا أعمى باليدف وحالة أعمق من الترابط. وخبلل التجربة الروحية التي يحفزىا غالبً يعيش األتباع إحساسً ، من خبلل الدين

فقد يتجاوزون الطرق العادية في التفكير والشعور. في ىذه  –والفن والطقوس ، الدينيةالشعور بالمجتمع الديني أو المراجع 
وتجمب التعاطف ، جديدة، ورؤى، فإن مثل ىذه التجربة قد تجعميم منفتحين عمى أفكار وتصورات، عن جمسة الوساطة الدورة
وحتى التعافي ، والتحول، قل اتجاه العممية نحو الحلوعبلقاتيم مع اآلخرين. وىذا يمكن أن ين وتغير أفكارىم عن ذاتيم، والقبول

 ".التحول الروحي في أفغانستان"، 46 صفحةمربع النص في انظر ، ليية. مثبلً إا مع ما قد يبدو خطة أو دعوة جامً انس

شاركون يكون الم ا التخطيط لذلك. ومن الصعب التعاطي معيا عندماال يمكن فرض الدول المتعالية عمى الناس وال تحديدً 
الذين ىم في نزاع معيم أو الذين ليسوا أتباعا  األشخاصن في بيئات غير مألوفة حول يومتوتر ، نيوخائف، واعين بذاتيم

ع المشاركين عمى الشعور بالراحة واالنفتاح أمام اآلخرين بإعطائيم اليقين فييم أصحاب اليويات العممانية(. شج   نبم) لمعتقدىم
 مألوفة أو ُمطمئنة بطريقة ما. ية عمميم ذلك وباختيار بيئةواالختيار في فترة وكيف
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 في اٌروحي اٌخحىي

 أفغأسخاْ

كان يمر من أمبلك  أفغانستانا في مقاطعة كابيسا في شمال شرق المستخدمة غالبً  أحد الشوارع
رية بين التوقف عن التعدي عمى أرضيا. انقسمت القبإحدى العائبلت. وطالبت العائمة اآلخرين 

الذين وقفوا بجانب أصحاب األرض والمعارضين ليم. وعندما تحول الغضب إلى نزاع، تدخل 
من  منيما كل أفراد وكان، قد قام بزيارات منفصمة لكل جماعةرجل الدين من المسجد المحمي. و 

 ليو فييا كبار رجال الدينإانضم ا في وساطة المسممين الطاجيك، قبل أن يجمع الجماعتين معً 
 اإلسبلمي )العمماء( وعمدة القرية.

إنما المؤمنون إخوة، " أثناء الوساطة، أتوا عمى ذكر مجموعة من المصادر اإلسبلمية المتنوعة مثل
دين ( إضافة لرسائل الخمفاء الراش49:10فأصمحوا بين أخويكم. واتقوا اهلل لعمكم ُترحمون" )القرآن، 

ال يوجد حدود في اإلسبلم، وأنو بدال من بناء جدار بين  ناقمين أنو ،األربعة أصحاب النبي األوائل
ظل جبريل يوصيني ": . في الحديث، يقول النبي محمدبرأفةالمسممين، عمى الواحد أن يعامميم 

الجار" ليس من ىو بجوار البيت فقط ولكنو يشمل " وبين أن ،ا حتى ظننت أنو سيورثو"بالجار خيرً 
 كل االتجاىات. ا فيحتى أربعين بيتً المحيطين كل 

الكممات من القرآن والحديث حفزت عمى تجربة روحية رققت قموب المشاركين. لقد شعروا بصمة 
ا من الكراىية. ذا لم يحموا المسألة، فإنيم سيتركون ميراثً إوعرفوا أنيم بعًضا القربى مع بعضيم 

يق. انتيت الجمسة ا آخر لمطر وافق ُمبلك األرض عمى السماح بالمرور من أرضيم وأضافوا مترً 
 بتبلوة القرآن وعناق المشاركين.

 
كانون  30العائبلت المتنازعة(، مقابمة مع طارق معصراني، كابول أفراد المصدر: مارزيا موباريز )أحد 

 .2020 ثاني/ ينايرال
 

 معالجة تحديات مشتركة ليا عالقة بالدين
 

ن تستخدميا لنقل الوساطة نحو الفيم أ ات واألساليب التي يمكنيقدم الدين مجموعة متنوعة من األدو ، كما وضح ىذا الفصل
 يمكن أن يشكل الدين أساس عدد من الديناميكيات الصعبة التي قد تبرز خبلل، مع ذلك، في الوقت نفسوواالتفاق. ، والترابط

ما قبل الوساطة( لمعالجة ىذه  اإلعداد الذي تقوم بو فيإلى  بعض منيا يعود) اقتراحات جمسة الوساطة. ويقدم بقية ىذا الفصل
 التحديات.

 
 عندما تكون األفكار واليويات الدينية عوامل محركة لمنزاع

 

في النزاع أن تستخدم  لمعناصر الفاعمةيمكن ، في النزاع. مثبلً  عامل فصلربما قد أشار تحميمك لمنزاع عمى أن الدين ىو 
ا عمى ىويات قد يكون نزاعً  فإن النزاع عمى مورد أو منطقة، طريقةوالجماعات لخمق عدو لآلخر. بيذه ال، والصور، النصوص

س اليويات واألفكار ىذا يعرض ثبلث . تنافُ ةى شكل أساطير أو وجيات نظر عالميا عمُيعبر عنيا غالبً ، أو أفكار متنافسة
 :أثناء جمسة الوساطة ا متداخمة تجعل من الصعب تجاوز النزاعديناميكيات غالبً 
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  اآلخر العنصرفإن ، أخرى عنصر فاعلعارض تمك التي لت اأني العناصر الفاعمة أحدمن أفكار وىوية عندما ُيفيم 
 .تخيل أن أي تعبير عن أفكاره وىويتو بمثابة ىجوم عميويس

  العنصر الفاعلفإن ، عمى تصورات خاطئة وأحكام أخبلقية عن اآلخر العناصر الفاعمة أحدعندما تقوم أفكار وىوية 
 أو معاممتو بشكل حسن. لممشاركة معو في اآلخر ثق بشكل كافٍ ي قدر أويلن 

  العنصر الفاعلفإن ، ضحية سابقة أو حالية لآلخر كونوبعمى اعتقاد  العناصر الفاعمة أحدعندما تقوم أفكار وىوية 
 فسر أي شيء يقوم بو أو يفعمو اآلخر عمى أنو تيديد. يس

 
ر "بالحقائق" الدينية عندما يتعمق األم إال أنيا تكون صعبة، ألفكار واليويات الدينيةبينما تكون ىذه الديناميكيات غير مقيدة با

وتشك وتثير تساؤالت عن ، واالنتماء. أن تنكر، والمعنى، والنظام، ا لميقينا ميمً لمنقاش والتي تشكل مصدرً  قابمةالغير المقدسة 
التحول إلى  أو التوقف عن العمل، وتتراوح بين المغادرة، تىذه الحقائق في الوساطة قد يثير مجموعة من ردود حماية الذا

 لمعدوانية. 
 

ا وبناء ثقة وصراحة نحوك قد تساعدك االجتماعات المنفصمة قبل الوساطة عمى التعرف عمى ىذه الديناميكيات الممكنة ُمبكرً 
، لبناء الثقة 39 صفحةاليب من استخدم األدوات واألس، ونحو العممية عند المشاركين. عندما تكون في جمسة الوساطة

ا أو أكثر من ىذه ا أنيا لن تثير واحدً ذا كنت واثقً إين. استخدم المصادر الدينية فقط والتعاطف بين المشارك، والصراحة
أن تصبح  أو، أو التوقف عن العمل، ا وقد يشمل مرات من المغادرةالمذكورة أعبله. يستغرق بناء العبلقات وقتً  الديناميكيات

، ن تطوير الثقةإف، في عممية بناء العبلقات ما قمت بو لمنع ىذا السموك. وعمى الرغم من التفاوتالنظر ع بصرفا وانيً عد
ما يسيل تحديد ، والتعاطف بين الواحد واآلخر سُيترجم عمى أنو ثقة نحو الجماعات األكبر التي يمثميا األفراد، والصراحة
 تي تحرك النزاع.واليويات الدينية ال األفكار ومعالجة

 يح لك أن تسأل المشاركينيت لقاءات جانبية( عرف عمى أنويُ ) أو خبلليا، الحديث مع المشاركين بشكل منفصل قبل الجمسات
أن يفكروا في تصوراتيم وتفسيراتيم الدينية بمزيد من الحساسية. حاول أن تستنبط وتؤكد عمى أكثر قيم وُمُثل معتقداتيم 

 أمور ثم سؤاليم عن النموذج الذي اعتمدوه في األوقات واألماكن والسياقات االجتماعية المختمفة. وضح، اقً تيم الدينية عماوىوي
غير المكتممة والمتغيرة التي يطبق فييا  أو عدم اليقين التي تظير من التفاصيل. إن الوعي بالطرق، والفرق الدقيق، التعقيد

 لمحياة قد يخفف دور مثل ىذه األفكار واليويات في تحريك النزاع.الناس الحقائق الدينية عمى الجوانب العممية 
 

 عندما يرتبط المشاركون بدينيم بطرق مختمفة
 

ر ليس ا مختمفة في االرتباط بو حتى يبينوا لك أن األمافترض أن ليم طرقً ، نفسو الديني بالتقميدحتى عندما يرتبط المشاركون 
والتشارك مع ، ولبس الرموز والمبلبس، قواعدىا واتباع، طريقة ممارستيم الطقوسجوىرية في  كذلك. ربما يكون ىناك فروق

أو تجربة ، لممؤسسات أو المشاركة فييا واالنتماء، العقائد أو فيمياودراسة ، أو حفظيا نصوصالوقراءة ، المؤمنين اآلخرين
ا أكثر "مشروعية" أو فسيم أتباعً يعتبرون أن، هأعبل ا في عمل أي مما وردالحاالت الروحية. كمما كان األتباع أكثر التزامً 

ا عمى كيفية كن حريصً ، ا. لذلك" لذلك المعتقد بينما يتم اعتبارىم "متطرفين" أو "مغمقي التفكير" من األتباع األقل تشددً صوابية"
صدار حكم، اإلزعاجر حتى عند مجرد الطمب من المشاركين المشاركة في انتمائيم الديني. قد تثي، تقديم الدين في العممية ، وا 
 والتوتر بين المشاركين.
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ا بسؤال المشاركين ماذا يعني أن يكون تحديدً ، يمكنك أن تعمل عمى تقييم ىذه الديناميكية خبلل اجتماعات ما قبل الوساطة
ذه الخبلفات . ثم خذ في االعتبار كيف تعمل ىنفسو ممعتقدل المنتمينا وكيف يرتبطون بالخبلفات بين الناس الشخص مؤمنً 

إذا كان لممشاركين معتقدات متعارضة حول قبول جموس ، خبلل جمسة الوساطة واىتم كيف تعالج ذلك. مثبل فصلكعناصر 
يمكنك أن تقر بذلك أمام المجموعة وتطمب موافقة كل واحد عمى تجنب الجموس ، أو مبلمسة بعضيم النساء والرجال متجاورين

اىتم بالحديث مع المشاركين بشكل ، ذا كان ىناك معارضةإ. وفق ما ىو مخطط لياالجمسة  سة بينما تسيرالمختمط أو المبلم
 منفصل لتطمب منيم إبداء المرونة إليجاد حل عممي.

 

 والممارسات الدينية، والرموز، األفكارعندما تتنازع 
 

أو المذاىب التي تعارض ، والطوائف، نكن عمى اطبلع بالمغة األساسية أو األوجو األخرى من اختبلفات المشاركين في األديا
وجد تفسيرات مختمفة. ال تعرض ىذه التقاليد الدينية نفسيا ت النص أدناه أمثمة عن ذلك. حتى فيبعضيا. يعرض مربع 

انقل ، ذا أثارىا المشاركون خبلل الوساطة. في المقابلإأو ركز عمييا ، العناصر المختمفة إال إذا كانت ميمة لمعالجة النزاع
أو العبادة. قد يقوم الوسطاء  االلتزاممثل الفكرة العامة عن ، والممارسات الدينية التي توحد، والرموز، األفكارإلى  التركيز

 صياغتيا لتكون أقل أىمية. الدينيون أصحاب المشروعية والطبلقة القوية بتوضيح الفروق أو إعادة
 

 
  

 المعتقدات والممارسات المتعارضة
   أمثمة    

ع ذلك، ىناك خبلف بين إبراىيم والعيد القديم موجودان في الييودية، والمسيحية، واإلسبلم، والمعتقد البيائي. وم
 األخيرة األيام لقديسي المسيح يسوع كنيسةا، المعتقدات عمى من وما ىو آخر نبي وكتاب مقدس معترف بو. طبعً 

 المعاصرين. األنبياءبالمورمونية( ليس ليا نبي أخير، ولكن ليا خط مستمر من  إلييم)يشار 
تمر في  اإلنسانن بتناسخ األرواح، فكرة أن روح يالوثنيو ن، والسيخ، يين، والجاينيييؤمن معظم اليندوس، والبوذ

عدة مراحل من الوالدة والموت، وتتغير إلى أشكال مادية بشرية وغير بشرية في كل مرة. قد تؤمن معظم المذاىب 
 .في جسم جديد عمى األرض باالنتساخالمسيحية، والييودية، واإلسبلمية بالحياة بعد الموت. لكنيا ال تؤمن 

يد بقوة عمى وجود إلو واحد في اإلسبلم يتعارض مع المفيوم المسيحي عن الثالوث المقدس وأن عيسى ابن التأك
 .من الديانات التقميديةمتنوعة في اليندوسية ومجموعة  المتعددة الموجودة اهلل ومع اآللية

 سة اإلسبلمية بعدم تجسيد عبادة المزارات في اليندوسية وتصوير اإللو في الكنائس المسيحية يتعارض مع الممار
 اهلل أو النبي من خبلل الفن أو المجسمات المادية.

 مأبو بكر أ -تختمف الطوائف السنية والشيعية في اإلسبلم حول من كان صاحب الحق في خبلفة النبي محمد 
 طالب. أبيعمي بن 

دة مثل السبت والعشاء الرباني، في الييودية والكاثوليكية، ُشرب الخمر ىو جزء من بعض المراسم الدينية المحد
عمى نطاق واسع في اإلسبلم والمعتقد البيائي والمورمونية. في اليندوسية،  تناول الكحول والمخدرات محرمبينما 

والراستفارية، وبعض التقاليد المحمية، يكون القنب أو العبلجات النباتية المخدرة األخرى أشياء أساسية لمتجارب 
 الشعائرية. الروحية والممارسات
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 عندما يتعمق عدم التوازن في القوة بالدين
 

خرين بشكل جدي وقد يفقد مصالح المشاركين اآل أو الوساطة ن األقوى عمميةو المشارك قد ال يأخذ، جمسات الوساطةفي 
أو في نتيجتيا. احذر من الطرق التي يظير فييا عدم توازن القوى بخصوص الدين.  الثقة في العممية قوة األقلن و المشارك
 العناصر الفاعمةع ديني أن يكون ليا قوة عمى اعتبار مكانتيا فيو. قد تممك أو مجتم لمؤسسة المنتمية لمعناصر الفاعمة يمكن

والشعوذة ، واإلشفاء، أو أداء أعمال روحية مثل منح البركة اإللييةالحقيقة إلى  القوة من خبلل تصور قدرتيا عمى الوصول
في النوع االجتماعي وصفوف  زن القوةأو التخاطب مع األسبلف. إن عدم توا، وتحضير األرواح، وتنبؤ المستقبل، والسحر

 (.32 صفحةوالوساطة" في ، والدين، النوع االجتماعي" نظرا) األجيال شائع في أوساط الزعماء والمؤسسات الدينية.
 ىيئو" 31 صفحةاختر المشاركين" في " كما ىو مبين في، حدد وعالج عدم التوازن في القوة خبلل ما قبل الوساطة، أوال

عدم التوازن من خبلل بناء  تواجويمكن أن ، خبلل اجتماعات ما قبل الوساطة، ا. ثانيً 34 – 33 في الصفحاتالمشاركين" 
 صفحاتالمنزاع" في ل محركةعوامل عندما تكون األفكار واليويات الدينية " نظرا) والتعاطف بين المشاركين، والصراحة، الثقة
حول  واألفكار ،المشاركين عن عدم توازن القوة الجانبية لفحص تصوراتيمكن استخدام المقاءات ، الجمسة (. خبلل47 – 46

، 39 صفحة"أدوات وأساليب الوساطة" في  خذ باالعتبار واحدة أو أكثر من االستراتيجيات المرصودة في، اكيفية معالجتو. ثالثً 
دراج ، واستخدام النفوذ، عاطفيواالستماع الت، وتحديد االفتراضات وتحدييا، ورواية القصص، مثبل وضع خطوط توجييية وا 

 بما فييا أن تزيد الوعي بدور اختبلفات القوة.، خبراء المسائل والمواد المرجعية
 

 لمتصرف نيابة عن مؤسساتيا سمطة العناصر الدينية الفاعمةعندما ال تممك 
 

ف نيابة عن مؤسساتيا أو تابعييا في لمتصر  تفويض واضح الفاعمةالدينية لمعناصر عمى الرغم من أن عميك االىتمام بأن يكون 
ا الممثمين ن التفويض قد ال ُيمنح أو يشمل ما يبرز خبلل جمسات الوساطة. ىذا التحدي يواجو أيضً إف، ما قبل الوساطة

 تيم. اجعل ىؤالء الممثمينالسياسيين أو العممانيين اآلخرين المشاركين في الجمسة والذين يحتاجون موافقة ناخبييم أو منظما
أو مجموعات ، وجمسات االستماع، يأطمب ذلك من خبلل استطبلعات الر ، مثبل–مصالح ومظاىر قمق جماعاتيم  نيتوقعو 
لناخبييم أو مؤسساتيم  باالتفاقية المقترحة نيعودو  ثم اجعل المشاركين الممثمين ا في مسودة االتفاقية.وعالجيا مسبقً  -التركيز

بل أن قا عممية التشاور ىذه مرات عديدة ائية. قد يحتاج المشاركون الممثمون أن يعيدو لمحصول عمى مساىمتيم والموافقة الني
فمن المحتمل أن تستمر في حث ، تحصل االتفاقية عمى الدعم أو الموافقة. حتى عندما يتم منح التفويض قبل جمسات الوساطة

 . يةالمشاركين الممثمين عمى تنفيذ ىذه المشاورات لزيادة حق ممكية االتفاق
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 بعد الوساطة
، وقائمة من االتفاقيات. بعد ساعات، واحتفال المجموعة، ووجبة الطعام المشتركة، قد تنتيي جمسة الوساطة بالضحك والعناق

ال ، ولفريقك والتي يصعب وصفيا. ومع ذلك ستكون ىذه فترة من الراحة والرضى لك، من العمل المضني وحتى أشير، وأسابيع
ا بتبلشي الطاقة ينتيي بظيور مفاجئ لمتوتر. بعضيا يتوقف تدريجيً  لوساطة عمى ىذا الحال. بعضياتنتيي كل جمسات ا

قد تحاول جمع المشاركين من أجل جمسة أخرى بعد أن أخذوا بعض الوقت لميدوء أو التفكير ، والدافعية. في ىذه الحاالت
 جو المربع عن النضإلى  ارجع، ناك رغبة في المقاء مرة أخرىا من أجل إعداد إضافي. اذا لم يكن ىفرديً  وتكون قد التقيت بيم

ما يعطيك الوقت لؤلخذ في االعتبار ، غير ناضج لموساطةإلى  ( لبلسترشاد. قد يكون النزاع قد تحول15 صفحةموساطة )ل
 توظيف طاقاتك بشكل أكثر فاعمية. تدخبلت أخرى في بناء السبلم أو ببساطة أن تنتظر حتى يمكن

ا من دائمً  مع تأكدك–المقاءات  وأساليبك بشكل فاعل خبلل، وأدواتك، كامل لموساطة وطبقت خطتك نك قمت بإعدادا ألنظرً 
فإن من المحتمل أن تكون آخر جمسة وساطة لك ناجحة. قد تنتج عن رغبة  -فصلترابط لمدين وتقميل أوجو الأوجو ال تعظيم

أو ، المطموب القيام بيا اإلضافيةواتفاقية حول الخطوات ، لنزاع قد تم حمووفيم مشترك أن ا، في استمرار االجتماعات والتعاون
المتابعة التي يقوم بيا الوسيط أو المنظم أو  مجموعة واسعة من أعمالإلى  مزيج من ىذه األمور. تشير عبارة بعد الوساطة

 .ا لضمان أن أي نتيجة لمعممية ىي باقيةطرف ثالث تم اختياره حديثً 
 اطات ما بعد الوساطة عمى:مل نشتقد تش

 وتوزيعيا كتابة االتفاقيات. 

 .مراقبة النزاع وتنفيذ االتفاقيات 

 .دعم المشاركين في تنفيذ االتفاقيات 

 والجميور.، واإلعبلم، والممولين، واألطراف المعنية، تقديم التقارير عن العممية ونتائجيا لممشاركين 

 (32 صفحة)انظر  المعارضين الخارجيين السابقين ما فييا معتنظيم جمسات وساطة إضافية أو عمميات أخرى ب 

 .تسييل االتصاالت المستمرة وبناء العبلقات بين المشاركين 

 درجة رضى المشاركين واألطراف المعنية األخرى عن النتيجة. و  تقييم العممية 

  بياأو االحتفال  بالنتيجة لمتعبير عن النصب التذكارية إقامةتنظيم فعاليات مثل. 

 نزاع متجدد.إلى  بدء عممية من جديد إذا أدت التطورات الخارجية 
 

يحدد بعض االعتبارات الرئيسية لما بعد الوساطة. إجاباتك عمى ىذه األسئمة ستساعد عمى تحديد  51 صفحةفي  12 الجدول
 ك في المتابعة.والروحانية الدينية عمى تحسين نشاطات، والممارسات، والرموز، والمؤسسات، األفكار قدرةمدى 
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 أسئمة رئيسية لطرحيا خالل ما بعد الوساطة .12الجدول 
 أسئمة رئيسية لطرحيا عمى نفسك األبعاد األكثر صمة

 مجموعة األفكار
 
 

 المجتمع
 

 المؤسسة
 

 الرموز والممارسات
  

 الروحانية
  

جة كيف يمكن لممعايير والروايات الدينية أن تساىم في الحصول عمى دعم أكبر لنتي
 الوساطة؟

 

 كيف يمكن لميويات الدينية أن تساىم في الحصول عمى دعم أكبر لنتيجة الوساطة؟
 

 والمصادر الدينية أن تدعم تنفيذ االتفاقية؟، والشبكات، كيف يمكن لمزعماء
  

 لمنتيجة؟ أوسعوالطقوس الدينية أن تدعم قبول وتنفيذ ، والمراسم، كيف يمكن لممواد
  

لفائقة أن تساعد المشاركين وناخبييم عمى كسب )أو الحفاظ عمى( كيف يمكن لمتجارب ا
 الثقة والدافعية؟

 
وقدرتيم ليذه النشاطات في مرحمة ما بعد الوساطة كما في ، ونفوذىم، يمكن لموسطاء والمنظمين الدينيين أن يعطوا مشروعيتيم

ا. ويمكنك أن مون بنجاح النتيجة أن يفعموا ذلك أيضً جمسات ما قبل الوساطة والوساطة. ويستطيع المشاركون الدينيون الممتز 
، والناخبين، والرسائل الدينية لحشد األطراف المعنية والطقوس، ،واليويات، واألفكار، والشبكات، الدينية تتوجو لممؤسسات

 والمصادر اإلضافية.
 

قية ودينية مختمفة والذين شمل نزاعيم مثال الوساطة بين ممثمي مربي الماشية والمزارعين من جماعات عر  االعتبارخذ في 
يتم اختيار فريق ، . في ما قبل الوساطةالعنفإلى  االطويل االستخدام المشترك لؤلراضي الرعوية والزراعية والذي قاد مؤخرً 

جونيا التي يحتا والدوائر االنتخابية الميمة، واليويات، مشاركين يمثمون التصورات مؤىل من الوسطاء والمنظمين. يختارون
وزعيمات المجتمع من النساء. تجري  ورؤساء العائبلت والعشائر الرئيسية، الزعماء الدينيون مفيي نبم، لمعالجة النزاع

والقيم ، والقصص، الدينية مع تبادل ألماكن العبادة المختمفة واالعتماد عمى العادات، اجتماعات الوساطة في أيام تناسب الجميع
ومشروع تعويض عن المحاصيل ، ن المشاركين. ينتج عن االجتماعات اتفاقية لتنفيذ جدول زمني لمرعيوالتعاون بي لبناء الثقة
ومراسم مجتمعية لئلعبلن ، ولقاءات تصالحية لممتورطين في النزاع أو المتضررين منو، وتحديد استخدام األراضي، المتضررة

 عن االتفاقية.
 د؟كيف يمكن لمدين أن يمعب دورا لدعم ىذه الجيو 

المجتمع حول االتفاقية وحثيم عمى االقتداء بيا. ويستطيعون التواصل من  أفراد يستطيع رجال الدين في مواعظيم أن يثقفوا
لتنفيذ ناجح.  المجتمع الذين يكون حضورىم في غاية األىمية أفرادا خصوصً ، حفل غنائيإلى  خبلل شبكاتيم لدعوة المجتمع

كثر مصداقية لمراقبة التنفيذ ومعالجة حاالت عدم االلتزام. بيوت عبادتيم يمكن أن تستضيف والزعماء الدينيون قد يكونون األ
ميزانية لممرطبات والوجبات  نإضافة لعرض معمومات ميمة عن االتفاقية. وقد يعرضو ، المطموبة اجتماعات المتابعة العديدة

يمكن استخدام ، عمى الطريق األخرىواألمور ، ة المصالحةوعممي، بأموال لمشروع التعويض. أثناء الحفمة نالخفيفة أو يساىمو 
لمزعماء  األدوار التي يمكن 52 صفحةوالتعاون. توضح مربعات النص في لتعزيز الغفران  والطقوس الدينية، والقصص، القيم

مام في نيجيريا وزيارة  ساطة مع مثال الحتفال مشترك لقسالدينيين القيام بيا في مرحمة ما بعد الو   بابوية ألمريكا الجنوبية.وا 
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 باٌىساطت االحخفاي

 واٌمس ِاَاإل ِغ

سبلم بين األديان في  باني يجيمس ووي واإلمام محمد أشافا ىما عدوان سابقان تحوال إلى  القس
بعد مقتل المئات وتشريد عشرات اآلالف بسبب النزاع  2004كادونا في نيجيريا. في  اواليتيم

والية ببلتو المجاورة، سافر ووي وأشافا بشكل متكرر إلى المنطقة  اإلسبلمي في –المسيحي 
لمتوسط في اتفاقية سبلم. بعد ذلك، تم عقد تجمع كبير إلببلغ المجتمع األكبر، واالحتفال 

زاحة الستارة عن نصب أقيم حديثً  وقاد الزعماء الدينيون  ا إلحياء ذكرى االتفاقية.باالتفاقية، وا 
ا إلى جنب. حضر اآلالف، ومنيم العديد الصموات ودعوات البركة جنبً ن و ن والمسيحيو المسمم

 ممن تم تيجيرىم نتيجة لمعنف.
 

لمزيد من المعمومات،  (    ، FLT films)لندن:  ن تشانرأال إنتاج، DVD، والقس اإلمامالمصدر: 
 http://www.fltfilms.org.uk/UK.htmlانظر 

 
 

 

 

 

 

 

 ٌخشيٍي اٌبابا زيارة

 ٓواألرجٕخي

ات من القرن العشرين، نشأ نزاع مناطقي عمى ُجزر في قناة بيغل ىدد يفي أواخر السبعين
الوساطة في النزاع بشكل ناجح من الفاتيكان  تبالتصاعد إلى حرب بين األرجنتين وتشيمي. تم

إلى  1983بتحول األرجنتين في  ةمدعوم، 1985باتفاقية سبلم بين الدولتين في  تواختتم
 1987رغواي، وتشيمي، واألرجنتين في و . وقد زار البابا يوحنا بولس الثاني األالديمقراطية

لبلحتفال بذكرى اتفاقية السبلم، في وقت أطول رحمة خارجية لو والمرة األولى التي يبدأ فييا بابا 
رغواي. في و ا خارج روما. بدأت الرحمة بقداس تكريم لمعاىدة السبلم في األمقدسً  اأسبوعً معاصر 

 اإلنسانمي واألرجنتين، حث البابا الدولتين أن تتجاوزا خبلفيما وأن تعمبل من أجل حقوق تشي
 والتوافق الديمقراطي داخمًيا.

 

مميون "، 1987 أبريل/ نيسان 1البابا يبدأ رحمة ألمريكا البلتينية"، فايننشال تايمز "المصادر: تيم كون، 
، 1987أبريل/ نيسان  13، "تورونتو ستار، األرجنتينرة القداس لزيا إنياءمؤمن ُيحيون يوحنا بولس عند 

 1يتد برس، ي، "أسوش""الديكتاتورية"تشيمي  عو النتصار السبلم عمى النزاع فيالبابا يد"وبروس ىاندلر، 
 .1987أبريل/ نيسان 

 

، عممية الوساطة ثناءأاتجاىاتيم  نويغيرو ، الصور النمطية نويكسرو ، من فيميم نعمى الرغم من أن المشاركين قد يوسعو 
وفي أي اتفاقية ، وفي العممية، ثقة الواحد في اآلخرمجتمعاتيم التي تجعميم يفقدون  ا اجتماعية فيلكنيم يواجيون عادة ضغوطً 

ا في معالجة مشاكل االرتداد ىذه من خبلل تنظيم فرص متابعة ا ميمً تنتج عنيا. ويستطيع الوسطاء الدينيون أن يمعبوا دورً 
عادة، امعً  والعمل، وتواصل، عمى اتصالن لمبقاء لممشاركي يمكن الدعوة الجتماع لمشاركة ، التأكيد عمى التزاميم. مثبل وا 

عطاء بعضيم تغذية راجعة. يمكن ، وتطوير استراتيجيات لمتصدي ليا، التحديثات والتحديات التي يواجيونيا في مجتمعاتيم وا 
 ارب الروحية إلعادة إليام المشاركين لبلستمرار في العمل من أجل السبلم.لمتجمع أن يعتمد عمى المصادر الدينية والتج

 
تاريخ طويل من عدم الثقة  لديياجيود ما بعد الوساطة ميمة بشكل خاص وصعبة عندما تعالج الوساطة النزاع بين جماعات 

عمى الرغم من  ويتأثر العديد من الناس، يبلا طو ويستغرق وقتً  اوالتنفيذ مكمفً ، وتكون االتفاقية الناجمة عن ذلك معقدة، والضرر
 باالتفاقية. االلتزاممنيم  ُيتوقع أوأنيم لم يكونوا مدرجين بشكل مباشر في العممية 
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 مالحظات ختامية
أن ا رئيسية عن الدور الذي يمكن لمدين تشاركنا أفكارً ، ا بتاريخ طويل ومتنوع حول العالم. في ىذا الدليلفنيً  تمثل الوساطة شكبلً 

إدراج ىذه  ا في كيفيةوبحثنا. نأمل أن تأخذ بعض الوقت لمتفكير مميً ، واستشاراتنا، يمعبو في عممية وساطة تقوم عمى خبرتنا
في ىذه النتائج. ستعرف ما  كما يقتضي الحال ثم التأمل ينوالبحث عن مصادر ودعم إضافي  ، األفكار في ممارستك لوساطة

نأمل أن يكون ىذا الكتاب ، مع آخرين. بيذه الطريقة نشجعك عمى مشاركة ىذه الرؤىينجح في سياقك عن العممية ونحن 
 وقدرتنا عمى معالجتو.، لتعميق فيمنا لمنزاع مجرد خطوة واحدة في رحمة اإلنسانية المتواصمة

عية والوطنية والدولية. المجتم المستوياتعمى  معقدال جتماعياال لمنزاع يةر جذالسباب األا ما تعالج كل تذكر أن الوساطة نادرً 
السعي  ا من مقاربة شاممة واستراتيجية لبناء السبلم إذا كانولكنيا يجب أن تكون جزءً ، وىي تستطيع أن تبلمس المسائل الميمة

لنقل السمطة وتحسين الوعي والتوافق وجيود  ةىو لتحقيق سبلم عادل ودائم. ىذه المقاربة قد تشمل حمبلت وحركات غير عنفي
ا الدعم القانوني والسياسي لمدفع نحو المزيد من السياسات العادلة والقادة السياسيين أيضً  وتشمل، د لمعالجة آالم الماضياإلعدا

سيكون ىناك أوقات حيث يرغب الخصوم في التحدث مع بعضيم بدعم من ، الذين ييتمون بالعدالة. في مسار ىذه الجيود
ا لموساطة. تناول ىذا الدليل اقيات جديدة. يكون ذلك عندما يكون النزاع ناضجً واتف، وعبلقات، طرف ثالث لموصول لتفاىمات

 .واقبل التحدي
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 الدين والوساطة ي مجالفالمنظمات العاممة 
 

 :ثنذٍَ وثنىعجؽز. صضىفش لىثةى إػجفُز ػذش صذثخمثنضجنُز هٍ لجةًز غُش زظشَز نهًُظًجس ثنذونُز وثنًسهُز ثنؼجيهز ػهً 

www.usip.org/programs/religious-peacebuilding-action-guides. 
 

 ، خجيؼز خىسج صجوٌثنؼجنًُزوثنشؤوٌ ، وثنغالو، يشكض دُشكهٍ نهذٍَ

https://berkleycenter.georgetown.edu 
 

 خًجػز عجَش ثَغُذو

www.santegidio.org  
 

 نهغالو لشؽذزيؼهذ 

www.cordoue.ch  
 

 ( ETHصَىسش ) ىَغشٌ نهضكُىنىخُجذسثنٍ ثنغُثنًؼهذ ثنف، ثأليُُزيشكض ثنذسثعجس ، ثنثمجفز وثنذٍَ فٍ ثنىعجؽزدشَجيح 

www.css.ethz.ch/policy_consultancy/Mediation_and_Peace_Promotion/Religion/index_EN 
 

 ثنؼجنًُزيؼهذ ثنًشجسكز 

https://globalengage.org  
 

 يشكض ثنىعجؽز دٍُ ثألدَجٌ

 https://interfaithmediation.org  
 

 ثنذَُُزثنؼشلُز وثنًشكض ثنذونٍ نهىعجؽز 

https://www.icermediation.org/organizations/international-center-for-ethno-religious-mediation  
 

 (ICRD) ثنًشكض ثنذونٍ نهذٍَ وثنذدهىيجعُز

http://icrd.org  
 

 (KAICIID) وثنثمجفجس ثألدَجٌ أصذجع دٍُ نهسىثس ثنؼجنًٍ ثنؼضَض ػذذ دٍ هللا ػذذ ثنًهك يشكض

www.kaiciid.org/en/the-centre/the-centre.html 
  

 يُُىَجَش نهغالو يشكض نىيذجسد

https://lmpeacecenter.org  
 

 ثنسذودوعطجء خجسج 

https://mediatorsbeyondborders.org  
 

 هُذٍَُمو ثنذٍَُُُ وثنضثنغال طُجعشذكز 

www.peacemakersnetwork.org  
 

 دجكظ كشَغضٍ ثنذونُز 

www.paxchristi.net  
 

 هغالو وثنؼذثنزنيؼهذ عالو 

http://salaminstitute.org  
 

 ثألدَجٌَُذجوو نهضفجهى دٍُ جيشكض ص

www.tanenbaum.org  
 

 وثنًدضًؼجس ثنشجيهز دشَجيح ثنذٍَ ،يؼهذ ثنغالو ثأليشَكٍ

www.usip.org/issue-areas/religion  
 

 ثنًضسذر ثألدَجٌيذجدسر 
http://uri.org  
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  ن الدين والوساطةع إضافية واردم
 

ػٍ أدَجٌ  يسذدرويؼهىيجس ، وصمذو يؼهىيجس أعجعُز ػٍ ثنىعجؽز، هزث ثنؼًمغُش زظشَز نهًظجدس ثنًضىفشر نهدًهىس صكًم دنُم ثنمجةًز ثنضجنُز 

ػذش  إػجفُزويشثخغ نًىثػُغ نهج ػاللز يثم ثنظذيز ثنُفغُز. صضىفش يظجدس ، يؼُُز أو عُجلجس ػهًجَُز

www.usip.org/programs/religious-peacebuilding-action-guides 
 

  جسشدَظ نهُهىدَز وزم ثنُضثػد يٍ لذم يؼهذ 9Adarفٍ  يششوع ثنُضثع ثنذُجءيىثسد 

www.9adar.org/resources  
 

 نذُجء ثنغالو أفشَمُجنشذكز غشح  ثنًًجسطثنسىثس وثنىعجؽز: دنُم 

www.wanep.org/wanep/files/pub/dialogue_mediation/pg_dialogue_and_mediation.pdf  
 

 وثنذَُُز ثنؼشلُز نهىعجؽز ثنذونٍ نًشكضيٍ لذم ثثنذٍَُ  ثنؼشلٍثنضذسَخ ػهً ثنىعجؽز فٍ ثنُضثع 

www.icermediation.org/projects-campaigns/mediation-training  
 

  فٍ ثنُضثػجس ثنؼُُفز ثنىعجؽزو، يمذيز نهذٍَ ودُجء ثنغالوو، شًم صسهُم ثنُضثعص، ُز ػجنًُز نًشكض ثنغالو ثأليشَكٍدوسثس خجيؼ

www.usip.org/academy/catalog-global-campus-courses  
 

 ثنؼجدٍَُ نهًغُسٍُُ ثنظشثعم َصسى :وثنضظجنريٍ ثنظذيز ثنُفغُز  ثنضؼجفٍ ثنكضجح ثنظغُش ػٍز ودُجء ثنغالو وصشًم هؼذثنثنظغُشر نكضخ ثن

 . يُُىَجَش إَغضشٌ خجيؼزثنًُشىس يٍ لذم 

https://emu.edu/cjp/resources/Iittle-books  
 

 وثنمشغُضَز وثألوصدكُز(، وثنشوعُز، جإلَدهُضَزد) ثنذونٍنضُذُه ًُظًز ثن ىعطجءدنُم ثن

https://www.international-alert.org/publications/mediators-handbook  
 

  ثنًسهُز وثنًدضًؼجس ثإلًَجٌ زىل ثنًشضشكز ثنضؼهى ًذجدسرنثنضجدغ  وثنظشثعثنغالو  يشكض
https://jliflc.com/about-the-peace-conflict-hub  

 

 ثنذونُز نهضًُُز ثأليشَكُز نهىكجنز يىثسد ويكضذز َذوثس، ثنغالو، صذجدل أػؼجء يُضذي

www.dmeforpeace.org/peacexchange  
 

، وثعضخالص َضجةح ثنىعطجء نهضؼهى يٍ خذشثصهى، وصشًم صىلُش يذجدسثس ثنغالو، ثنغالو نًؼهذ ثنغالو ثأليشَكٍ طُجععهغهز يدًىػز أدوثس  

 سر ػًهُز وعجؽز.وإدث، ثنىعجؽز وإدثسر ثنًؼهىيجس ثنؼجيز فٍ ػًهُز

www.usip.org/publications/2012/02/peacemakers-toolkit  
 

 دوسر دسثعُز ػٍ ثنذٍَ وثنىعجؽز نًشكض ثنذسثعجس ثأليُُز

https://css.ethz.ch/en/think-tank/themes/mediation-support-and-peace-promotion/religion-and-

mediation/rmc.html  
 

 غالو وثنؼذثنزنه ُز نًؼهذ عالويعالٍ نضغىَز ثنُضثع: دنُم صذسَخ نهدًجػجس ثإلعاليثنًُظىس ثإل -لم عاليج""

http://salaminstitute.org/wp-content/uploads/Say-Peace-2016.pdf  
 

 َش.يُُىَج إَغضشٌ خجيؼز لذم يُشىس يٍثنظذيجس ويظجدس ثنًشوَز،  ضىػُز ػٍثعضشثصُدُجس ثن

https://emu.edu/cjp/star/toolkit  
 

  نهىعجؽز ثنُجخؼزصىخُهجس ثأليى ثنًضسذر 

https://peacemaker.un.org/guidance-effective-mediation  
 

 ثنًضسذر ويذؼىثُهج ثأليىيًثهٍ  يٍ َظُسزثنًضسذر:  ثأليىنُم وعطجء د

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ManualUNMediators_UN2010.pdf  
 

 ُزعاليثإل غجثزم فٍ ثنُضثع: يدًىػز أدوثس ػمجةذَز نإلثنؼً

www.islamic-relief.org/wp-content/uploads/2014/06/A_Faith_Based_Toolkit_for_Islamic_Relief.pdf  
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 شكر وتقدير
الخبرة إلى  المستندة امن عمى مساىمتييلكمو ما اوسار ، مميندا ىولمز، يواردوسوزان ى مارتين ميمر، المحررينيشكر المؤلفون 

 وىم:بناء السبلم الدين و يم عمى الترتيب. والكتاب اآلخرين المشتركين في إنتاج سمسمة يحول دمج النوع االجتماعي والرقابة والتق
وفريق الدين والمجتمعات الشاممة في معيد السبلم ، وديفيد ستيل، وجيمس باتون، ومارك أوين، جعفري وشيرزاد، أوين فريزر
، ميموت. ونحن نشعر باالمتنان عمى التعميقات وماكسمالن، كاراك اوبالواش، ا مميسا نوزلخصوصً ، (USIP) األمريكي
وجوىري عبد ، وعماد الدين أحمد، وديان مور، ل روثاوداني، بارتاناو من بيانتي أ والتغذية الراجعة التي تمقيناىا، واألفكار
وسارا كوب في ، وروبرت آيسن، وراجيش سامباث، يفاتي ريديوبراب، ومحمد أبو نمر ،ولينا العمي، وكاثرين مارشال، الممك

ومن كل المشاركين اآلخرين ، األخيرةلمخطوطة برنز الذي راجع ا -وخوان دياز، وديفيد يانغ، ومن أوين فريزر، ندوات الخبراء
 في المشاورات المختمفة.

 
 حول أدلة العمل

 

، ا في عدة نزاعات حول العالمإنكار أن الدين يمعب دورً  صعوبةمن  كتابة أدلة عمل بناء السبلم الديني؟ عمى الرغم تلماذا تم
السبلم. لقد تطور بناء السبلم الديني كمجال معترف بو في حد في ما يعني ذلك لبناء  ا أصبح ىناك اىتمام حديثإال أنو نسبيً 

اني الذي ييدف في المجال األوسع لبناء السبلم بسبب التحيز العمم زال الدين متجاىبلً  فما، ذاتو منذ نياية القرن. ومع ذلك
ى تجاوز تعقيدات األبعاد الدينية ا بسبب نقص األدوات العممية لمساعدة بناة السبلم عمو صمة الدين وأيضً ألمتقميل من أىمية 

 لمنزاع.
 

يتم ىذا النقص في األدوات العممية وتحدي التحيز العمماني المستمر في بناء السبلم. نأمل أن  معالجةإلى  تيدف أدلة العمل
يم والعمل فجوة االنقسام بين بناء السبلم الديني والعمماني من خبلل ضمان أن تكون جيات بناء السبلم قادرة عمى الف سد

  لبيئات النزاع. ضمن المشيد الديني
 

بدعم من فريق الدين وبناء  محررينأدلة العمل األربعة ىي نتاج عممية تعاونية تشمل سبعة مؤلفين عمموا بانسجام مع ثبلثة 
مع ، ي تايمندواحدة في نيويورك وواحدة ف، فإن استشارتين، 2014بمباشرة العمل في و  السبلم في المعيد األمريكي لمسبلم.

في واشنطن  وندوتين، مستطمًعالمرأي شمل ثمانين  عالميواستطبلع ، أطراف معنية من الواليات المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا
أصبح و أسيمت في دعم العممية. من قبل خبراء قد  لمخطوطاتا ةمراجعكما أن ، ألخصائيين دينيين وموضوعيينالعاصمة 

تمام المنشورات دمجعن مسؤولين  المحررونبعدىا   .األربعةمع ضمان االنسجام في األدلة ، ياوا 
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 والمحررينحول المؤلفين 
 

وتشمل في معيد سبلم لمسبلم والعدالة ووسيط معتمد وقائم عمى األداء في النموذج الشامل.  البرامجىو مدير ي نطارق معصرا
دخل العصابات، والوساطة والحوار المجتمعي، وبرامج السبلم خبرتو تطوير وتنفيذ برامج المقاءات عبر الحدود، وجيود ت

، باإلضافة لمجموعة من الخدمات التدريبية لمعيد السبلم األمريكي ومبادرات استعادة العدالة، ةغير عنفي ، وأعماالالتربوية
، فقد مارس جامعات، وكمحامٍ طارق عن بناء السبلم في عدة  يدّرسوآخرين في الواليات المتحدة، والشرق األوسط، وأفريقيا. 

 . وىو من عائمة مختمطة ييودية ومسممة، ومسيحية.اإلنسانالعمل، وعمل منشورات، وحاضر في مجال حقوق 
 

وزميمة أولى  جامعة جورج تاونبلممرأة والسبلم واألمن  جورج تاونفي معيد باحثة مشاركة ىي  أوريانا قضايفسي عائشة. اس
في جامعة جورج تاون عن حل  د عممت أستاذة مساعدة ومديرة مشاركة في برنامج الماجستيرفي مركز السبلم الدولي. وق

في منطقة الشرق  والتنمية اتوالبرمجة في موضوع حل النزاع، معيد سبلم. وتشمل خبرتيا البحثب ومديرة مشاركة اتالنزاع
يم والرقابة. وىي يوالتق، ودمج قضايا الجنسين، حواروتيسير ال ةدينيالبين مجتمعية و البين والوساطة ، األوسط وشمال أفريقيا

 مؤلفة عدد من المنشورات في مجال الدين والسبلم والنزاع.
 

وىي . ينوالتقميدي ينالسبلم الديني صانعينائبة رئيس المركز الدولي لمدين والدبموماسية ومديرة آسيا السابقة لشبكة  مارتين ميمر
ات ولدييا ما يقارب العقدين من الخبرة في المشاركات االجتماعية، والييئات الحكومية متخصصة في الوساطة وتحويل النزاع

ووكاالت األمم المتحدة، والييئات اإلقميمية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات األكاديمية. انخرطت مارتين بالعمل 
فريقيا، أقمبة وما بعدىا في أكثر من خمس وسبعين دولة في بشكل مباشر في إعادة اإلعمار والتنمية في سياقات الحروب المت

 وآسيا والمحيط اليادئ، ومن غرب أوروبا إلى شرقيا، وأمريكا الشمالية والجنوبية.
 

ىذا  (. قبل انضماميا إلىUSIPىي مستشارة أولى في الدين والمجتمعات الشمولية في معيد السبلم األمريكي ) سوزان ىيوارد
في دور العوامل الدينية والعناصر سوزان  تختص، USIPي مجال حقوق اإلنسان وسياسة البلجئين. في المعيد، عممت ف

الفاعمة في العنف وبناء السبلم مع التركيز عمى العبلقات بين المعتقدات الدينية، وديناميكيات النوع االجتماعي، والبوذية 
النساء نمار، وسريبلنكا، والعراق، وكولومبيا. وقامت بتأليف كتاب السياسية. قامت سوزان بتصميم المشاريع وتنفيذىا في ميا

 جورج تاونفي التعددية الدينية في جامعة  ة. تسعى سوزان لمحصول عمى درجة الدكتوراكشف المستوروالدين وبناء السبلم: 
  في كنيسة المسيح المتحدة. وىي كاىنة
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 حول المنظمات الداعمة
 

 
 

السبلم الفاعمين  صانعيالسبلم من المستوى الشعبي وبين  صانعيالسبلم الدينيين والتقميديين الجسور بين  صانعيشبكة  تقيم
عالمًيا من أجل تعزيز ما يتم تحقيقو من أجل السبلم المستدام. تعمل الشبكة عمى تعزيز صنع السبلم من خبلل الدعم التعاوني 

 .بناء السبلمعممية ية من دور إيجابي في السبلم و الفاعمة والتقميدالدينية لما تقوم بو العناصر 
 .www.peacemakersnetwork.org/about-usلمزيد من المعمومات، انظر 

 

 
 

لتربية، ومزاولة القضايا المتعمقة ىو منظمة غير ربحية مقرىا الواليات المتحدة تعنى بالبحوث، وا سبلم والعدالةلمسبلم معيد 
بتسوية النزاعات، والبلعنف، وحقوق اإلنسان، والتنمية، مع التركيز عمى إنياء الخبلفات بين المجتمعات المسممة وغير 

تبادل المسممة. يتمتع معيد سبلم بخبرة واسعة في إدارة المشاريع التي تركز عمى بناء السبلم والحوار بين المعتقدات الدينية وال
 في البمدان اإلسبلمية.

 http://salaminstitute.org لمزيد من المعمومات، انظر
 

 
 
 
 
 

من النزاعات  ًيارس األمريكي وتم تكريسو لفرضية أن عالًما خالغمعيد السبلم األمريكي ىو معيد وطني مستقل، أسسو الكون
لعالم. يسعى المعيد لتحقيق ىذه الرؤية عمى أرض الواقع العنيفة ىو أمر ممكن، وعممي، وضروري ألمن الواليات المتحدة وا

نيائيا إذا حدثت. يوفر المعيد  في مناطق النزاع، ويعمل مع الشركاء المحميين لمحيمولة دون تحول النزاعات إلى إراقة الدماء وا 
 السبلم. التدريب، والتحميل، والموارد األخرى لؤلشخاص، والمنظمات، والحكومات التي تعمل من أجل بناء

 www.usip.org  لمزيد من المعمومات، انظر

 الدين والوساطة|     58
 

http://www.peacemakersnetwork.org/about-us


 

 

 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  واٌخمٍيذييٓ اٌذيٕييٓ اٌسالَ صأؼي شبىت
 ثنفُهُذَز ثنكُُغز يغجػذر

PO Box     
Fl-      Helsinki, Finland  

                +هجصف: 

secretariat@peacemakersnetwork.org 

www.peacemakersnetwork.org 

www.facebook.com/peacemakersnetwork/ 

twitter.com/peacemakersnetwork 

 

 ِؼهذ سالَ ٌٍسالَ واٌؼذاٌت
PO Box        

Sterling VA      -      USA  
                 هجصف: 

info@salaminstitute.org 
http://salaminstitute.org 

www.facebook.com/Salamlnstitu

te/ 
 

 
 ِؼهذ اٌسالَ األِريىي

      Constitution Avenue NW 
Washington, DC   037,USA 

 +1.202.457.1700صف: هج

www.usip.org 

www.facebook.com/usinstituteofpeace  

 www.instagram.com/usipeace/ 
www.linkedin.com/company/united-states-institute-of-peace  

twitter.com/USIP 
www.youtube.com/user/usinstituteofpeace  

من أجل األشخاص الذين يقومون بتنظيم وتيسير عمميات الوساطة حيث تكون المسائل واليويات الدينية ميمة  دليل العمل ىذات كتابة تم
واألدلة ، عمل أدلةمن أربعة سمسمة  أو الطقوس الدينية. وىذا واحد من، والرموز، والقيم، والمبادئ، ويكون من الممكن استخدام النصوص

 والدين والنوع االجتماعي.، والدين والمصالحة، ين في النزاع وبناء السبلماألخرى ىي الد
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