لعبة حماكاة

“�صراع ن�ضال”
�صنع القرار على �أ�سا�س القيم ومبادئ الدميقراطية وم�شاركة املواطنني
تعريف باللعبة:

تعمل اللعب على رفع وعي امل�شاركني بعملية �إتخاذ القرار املبنية على القيم

ترتكز لعبة حماكاة “�صراع ن�ضال” على قيم الإن�سانية وامل�ساواة وال�صدق
والعدالة االجتماعية واحلرية .وكيفية حتديد الأولويات واتخاذ قرارات
قائمة على هذه القيم؟
تربز لعبة املحاكاة ب�شكل وا�ضح االختالفات بني الت�أثريات ق�صرية املدى
وطويلة الأجل للقرارات وت�شدد على �أهمية ا�ستخدام القيم كمرجع توجيهي
�أثناء اتخاذ القرارات وم�ساعدة امل�شاركني على التفاو�ض داخل جمموعات
امل�صالح ذات ال�صلة وبني التحالفات الأكرب يف حماولة للتو�صل �إلى اتفاق
و�إيجاد حل للنزاع.

ال�سيناريو والإجراءات:

ن�ضال ،وهو مزارع يف اخلم�سينات من عمره ميتلك قطعة �أر�ض وهو على
فرا�ش املوت .ويرتك وراءه �أرملتني وثالثة �أبناء وثالث بنات وابنة ولدت
خارج �إطار الزواج وتكافح لإثبات ن�سبتها .يبد�أ كل فرد من �أفراد العائلة
بال�صراع من �أجل حتقيق مكا�سبه الأنانية .ويندلع ال�صراع احلقيقي،
عندما يخرب ن�ضال ،قبل �أن يتنف�س �أنفا�سه الأخرية �أفراد عائلته عن قطع
�أثرية م�صرية قدمية القيمة التي وجدها يف �أر�ضه .بني البحث عن القطع
الأثرية ومعرفة ما هو ال�شيء ال�صحيح الذي ينبغي عمله ،يجب على
�أ�سرته �أن ت�صارع لي�س فقط بني بع�ضها البع�ض للو�صول �إلى حل و�سط
ولكن �أي�ضا مع بقية �أع�ضاء القرية الذين يرون القطع الأثرية كممتلكات
عامة.
الأهداف:

مت ت�صميم هذه اللعبة كنموذج حلاالت �صراع حقيقية ت�شري �إلى
�أ�سباب متنوعة لل�صراع .ويدرك امل�شاركون مدى تعقيد ال�صراع ،و�أن
القرارات يجب �أن تكون �شاملة .تُظهر لعبة املحاكاة الطبيعة الديناميكية
لل�صراعات ،وتوفر قاعدة ملناق�شة الأ�سئلة ،واملواقف ال�صعبة واخلطوات
الأولى التفاق ال�سالم دائم .ال�سيناريو اخليايل هو و�سيلة مفيدة ملناق�شة
احللول املمكنة يف بيئة جتريبية.

ت�شجع اللعبة امل�شاركني على عملية �إتخاذ القرارات رغم �صعوبتها

�أهداف التعلم
•التفكري يف القيم وملاذا يجب �أن نتبع القيم يف
حياتنا.
•العمل اجلماعي �ضمن جمموعات امل�صالح املعنية
وبني االئتالفات الكبرية.
•مهارات التفاو�ض من �أجل �إقناع الآخرين
•تطوير واختبار �أ�ساليب بديلة حلل امل�شكالت
عندما يتعلق الأمر بالتفاو�ض على االتفاقيات
املجموعة امل�ستهدفة :ال�شباب من �سن � 14إلى
 ،25يف�ضل �أن تكون جمموعة متجان�سة
عدد امل�شاركون :من � 10إلى 20
املدة :يوم واحد او يومني
النوع :خيالية
اللغات :الإجنليزية والعربية والأملانية

