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ما الذي تتضمنه املجموعة؟

مبادرة حوار جديد

ينظم أسبوع الوساطة واحلوار املجتمعي بهدف مشاركة اجلمهور مبختلف األدوات القائمة في عالم 

الوساطة واحلوار وتوسيع دائرة التعارف مع مراكز الوساطة واحلوار املجتمعية. وتعمل املراكز في 

أجل  من  والنزاعات  اخلالفات  حل  سوية مع متطوعني مختصني مبوضوع  املختلفة  احمللية  السلطات 

مساعدة املواطنني في فض النزاعات وحلها وبناء حلول توافقية بطرق سلمية، وإجراء عمليات حوار 

حوار  مشروع  بقيادة  املجتمعي  واحلوار  الوساطة  مراكز  وتقوم  الوساطة.  لغة  وتذويت  مجتمعي 

العمل  وزارة  املجتمعي، في  العمل  برعاية خدمة  الذي يعمل  الوساطة  برنامج  جديد، وذلك مبرافقة 

والرفاه واخلدمات االجتماعية وبإدارة جمعية موزايكا.

100 نشاط في مراكز الوساطة واحلوار املجتمعي. ابحثوا عنا في  وخالل األسبوع ستنظم أكثر من 

موقع "حوار جديد" وتواصلوا مع مركز الوساطة واحلوار املجتمعي األقرب إلى بيوتكم.



نصف ساعة؟ مكعب؟ شوكو؟ 

:نخلق خطابا جديدا في العائلة

لعبة حوار عائلية

كل فرد في العائلة يقوم بدوره برمي املكعب ويجيب على 

السؤال حسب الرقم الذي ظهر في املكعب. ممتاز ميكن البدء!

ممتاز
- ميكن البدء!

اإلمكانية الثانيةاإلمكانية األولىاإلمكانية األولى

الشوكو، وغدا ميكن أن نكرر اللعبة مرة أخرى!

 يوجد يوجد يوجد

من يقوم بإلقاء املكعب هو 

من يقوم باإلجابة عن السؤال 

بنفسه

من يوم بإلقاء املكعب يقوم 

بتوجيه السؤال ألحد أبناء 

العائلة املشاركني في اللعبة. 

نلعب حتى يتم االنتهاء من 

شرب 
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:نخلق خطابا جديدا في العائلة

لعبة حوار عائلية

أمر يسعدني أو 

يجعلني مطمئنا

عندما أكون خارج 

البيت فأنا

أمر ال تعرفونه عني

قيمة مهمة من 

وجهة نظري

سؤال أردمت أن تسألوه 

دائما 

أمر يغضبني 

ويزعجني



كل عائلة مدعوة لكتابة الوثيقة اخلاصة بها: كيف نتصرف في أوقات اخلالف أو عندما 

يحتدم النقاش. اختاروا وقتا يكون فيها جميع أفراد العائلة في البيت، حضروا كأس شاي 

ساخن، أحضروا األقالم واجلسوا بشكل مريح. متعنوا سوية في قائمة الكنوز مرفقة ألوقات 

اخلالف. يختار كل فرد من أبناء العائلة كنزا واحدا ألوقات اخلالف والذي كان بوده تذويته 

في العائلة، ويروي للجميع ملاذا يعتبر هذا الكنز مهما حسب رأيه.

هنا نختلف مبرح

نشارك ونطلب: ما هو ا�مر 

الذي بإمكانه مساعد � هذه 

الحالة؟

كل من هو مشارك � النقاش 

يوم �شاركة ا�خرين حول ما 

هو أهم أمر بالنسبة له؟ و�اذا 

هو مهم؟

نشيد من خ�ل كلمة جيدة ونحاول 

أن ننظر إ� نصف الكأس ا�ليان

نتدخل بخصوصيات ا�خر: كل 

واحد يقول ما هي وجهة نظره 

حول الطرف الثا£

نسجل ع¨ ورقة ماذا ضايقنا 

أو ماذا أساء لنا

بد° من أن نقول ما هو غ® جيد لدى 

ا�خر نشارك ا�خرين حول ما هو 

الشعور الذي ي±كه الخ�ف لدي

¶تنع عن الشتم أو توجيه اللك³ت: إذا 

كنتم مرتبك« عاطفيا، من ا�فضل 

ا°بتعاد لف±ة معينة

نطلب من شخص ثالث 

ا�ساعدة، نأخذ اس±احة 

نأخذ اس±احة ل�س±خاء � إيجاد حل ل�س±خاء والبحث عن حل

ونحدد موعدا للحوار بعد عدة ساعات

فكر بعدة إمكانيات مختلفة للحل 

ونبحث عن حل مقبول ع¨ الجميع

بد° من توجيه اللوم وا°تهام 

نطلب

كنوز اخلالف



نحن، أبناء عائلة 

املوقعون

نتعهد أن نقوم في أوقات النقاش أو اخلالف بتبني التصرفات التالية:

نكتب التاريخ  هنا نختلف مبرح

كنوز اخلالف



قوموا بقص البطاقات التالية، وبإمكان كل واحد من أبناء العائلة اختيار بطاقة او اثنتني، 

ومنحها لشخص آخر من أبناء البيت. ميكن وضعها حتت الوسادة، في احلقيبة أو ببساطة منحها 

له مع ابتسامة.

أريد أن أثني

مع كل الحب

حول

ع¨

أريد أن أقول شكرا

مع كل الحب

حول

إ�.

أريد أن أطلب الس³ح

مع كل الحب

بسبب

من

Ãأريد أن أح

مع كل الحب

أن

 إ�

أريد أن أÅنى 

مع كل الحب

ن

إ�

أريد أن أطلب

مع كل الحب

ن

 من

بطاقات

 الثناء العائلية


