
�شنع القرار على اأ�شا�س القيم ومبادئ الدميقراطية وم�شاركة املواطنني

“�شراع ن�شال”

تعريف باللعبة:
ترتكز لعبة حماكاة “�صراع ن�صال” على قيم الإن�صانية وامل�صاواة وال�صدق 
قرارات  واتخاذ  الأولويات  حتديد  وكيفية  واحلرية.  الجتماعية  والعدالة 

قائمة على هذه القيم؟
املدى  التاأثريات ق�صرية  بني  الختالفات  وا�صح  ب�صكل  املحاكاة  لعبة  تربز 
وطويلة الأجل للقرارات وت�صدد على اأهمية ا�صتخدام القيم كمرجع توجيهي 
اأثناء اتخاذ القرارات وم�صاعدة امل�صاركني على التفاو�ض داخل جمموعات 
امل�صالح ذات ال�صلة وبني التحالفات الأكرب يف حماولة للتو�صل اإلى اتفاق 

واإيجاد حل للنزاع.

ال�شيناريو والإجراءات:
ن�صال، وهو مزارع يف اخلم�صينات من عمره ميتلك قطعة اأر�ض وهو على 
فرا�ض املوت. ويرتك وراءه اأرملتني وثالثة اأبناء وثالث بنات وابنة ولدت 
خارج اإطار الزواج وتكافح لإثبات ن�صبتها. يبداأ كل فرد من اأفراد العائلة 
احلقيقي،  ال�صراع  ويندلع  الأنانية.  مكا�صبه  حتقيق  اأجل  من  بال�صراع 
عندما يخرب ن�صال، قبل اأن يتنف�ض اأنفا�صه الأخرية اأفراد عائلته عن قطع 
اأثرية م�صرية قدمية القيمة التي وجدها يف اأر�صه. بني البحث عن القطع 
على  يجب  عمله،  ينبغي  الذي  ال�صحيح  ال�صيء  هو  ما  ومعرفة  الأثرية 
اإلى حل و�صط  اأن ت�صارع لي�ض فقط بني بع�صها البع�ض للو�صول  اأ�صرته 
ولكن اأي�صا مع بقية اأع�صاء القرية الذين يرون القطع الأثرية كممتلكات 

عامة.

الأهداف:
اإلى  ت�صري  حقيقية  �صراع  حلالت  كنموذج  اللعبة  هذه  ت�صميم  مت 
واأن  ال�صراع،  تعقيد  مدى  امل�صاركون  ويدرك  لل�صراع.  متنوعة  اأ�صباب 
القرارات يجب اأن تكون �صاملة. ُتظهر لعبة املحاكاة الطبيعة الديناميكية 
لل�صراعات، وتوفر قاعدة ملناق�صة الأ�صئلة، واملواقف ال�صعبة واخلطوات 
الأولى لتفاق ال�صالم دائم. ال�صيناريو اخليايل هو و�صيلة مفيدة ملناق�صة 

احللول املمكنة يف بيئة جتريبية.

اأهداف التعلم
• يف 	 القيم  نتبع  اأن  يجب  وملاذا  القيم  يف  التفكري 

حياتنا.
• العمل اجلماعي �صمن جمموعات امل�صالح املعنية 	

وبني الئتالفات الكبرية.
• مهارات التفاو�ض من اأجل اإقناع الآخرين 	
• امل�صكالت 	 حلل  بديلة  اأ�صاليب  واختبار  تطوير 

عندما يتعلق الأمر بالتفاو�ض على التفاقيات

اإلى  14 �صن  من  ال�صباب  امل�شتهدفة:   املجموعة 
 25، يف�صل اأن تكون جمموعة متجان�صة

عدد امل�شاركون: من 10 اإلى 20
املدة: يوم واحد او يومني

النوع: خيالية
اللغات: الإجنليزية والعربية والأملانية

ت�صجع اللعبة امل�صاركني على عملية اإتخاذ القرارات رغم �صعوبتها

تعمل اللعب على رفع وعي امل�صاركني بعملية اإتخاذ القرار املبنية على القيم

لعبة حماكاة


