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الوساطة .. خصمان رابحان

الوساطةاألردن في  مميزة  تجربة   ...
والتي  النزاعات،  لتسوية  البديلة  الوسائل  أهم  أحد  الوساطة  تعتبر 
تحظى بإهتمام كبير في أغلب دول العالم بعد أن تبين لها أن الوساطة 
الذي  الكبير  النجاح  وبعد  القضائي.  للجهاز  ومساندة  مكملة  وسيلة 
تحقق عند تطبيقها ضمن المنظومة القانونية والتشريعية في تلك 
النظام القضائي في  إدماجها في  الوساطة بعد  الدول. لقد ساهمت 
تخفيف العبء عن المحاكم وتقليل عدد الدعاوي والملفات المتراكمة 
في  مباشر  بشكل  تسهم  الوساطة  بأن  القول  يمكن  المحاكم.  في 
النظام  عن  الجمهور  رضى  من  وتزيد  القضائي،  النظام  تطوير 
والنفقات  والجهد  الوقت  بتوفير  تتميز  أنها  كما  القضائية.  والسلطة 
إنها  الوساطة  في  المهم  الشئ  إن  والمشكلة.  الخالف  أطراف  على 
المتنازعة والتي ال يكون   الودية بين األطراف  العالقات  تحافظ على 
 .. فيها: خصمان  يكون  بل  أو مصيب،  مغلوب، خاطئ  وال  غالب  فيه 

ولكن رابحان. 
دمج  في  العالمي  النجاح  وبعد  العربية،  الدول  بعض  قامت  لقد 
الوساطة بالنظام القضائي، بالسير على خطى هذه الدول التي تعمل 
على تنظيم الوساطة بشكل قانوني كأحد الوسائل البديلة في حل  
النزاعات. إن من بين هذه التجارب التجربة األردنية في هذا المجال، 
خاص  تشريع   بسن  قامت  التي  العربية  الدول  أوائل  من  إنها  حيث 

تدمج فيه الوساطة في نظامها القضائي. 
المدنية رقم  النزاعات  لتسوية  الوساطة  قانون  إقرار  األردن  تم في 
12 لسنة 2006 كقانون دائم  تشكل بموجبه إدارة قضائية تسمى 
القانون  اإلدارة حسب نص  الهدف من تشكيل هذه  الوساطة.  إدارة 
هو تخفيف عبء  القضايا التي ينظر بها في المحاكم األردنية )كانت 
البداية في محكمة بداية عمان(. إضافة إلى تطوير الجهاز القضائي 
األردني وزيادة فعاليته. جاء هذا القانون بعد التعديل الذى أجري على 
النهائية  الصيغة  جاءت  كما   .2003 لعام   37 رقم  المؤقت  القانون 

للقانون الجديد كسابقة بعدد مواد  في )14 مادة(.
القضائية  الوساطة  وهي  للوساطة  أنواع  ثالث  القانون  مواد  حددت 
ويكون فيها الوسيط قاضيا، والوساطة الخاصة يكون الوسيط قاضيا 
متقاعدا أو محاميا أو مهنيا أو غيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم 
بالحيادية والنزاهة، والنوع الثالث الوساطة اإلتفاقية ويكون الوسيط 
فيها أي شخص يتفق عليه الخصوم وبحيث يكون مدربا على أعمال 

الوساطة. 

)2( رقم  المادة 
)إدارة  تسمى  قضائية  إدارة  البداية  محكمة  مقر  في  تحدث  أ- 
يسمون  والصلح  البداية  قضاة  من  عدد  من  وتشكل  الوساطة( 
التي  للمدة  البداية  محكمة  رئيس  يختارهم  الوساطة(  )قضاة 
لهذه  الالزم  العدد  المحكمة  موظفي  بين  من  ويختار  يحددها 

اإلدارة.
ب- يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه اإلدارة.

تسمية  العدل  وزير  من  بتنسيب  القضائي  المجلس  لرئيس  ج- 
المتقاعدين  القضاة  بين  من  يختارهم  خصوصيين(  )وسطاء 
لهم  المشهود  الخبرة  ذوي  من  وغيرهم  المهنيين  والمحامين 

بالحايدة والنزاهة.

القانون  في  الوساطة  إدماج  بعد  تمت  الذي  التقييمات  على  وبناء 
خلصت النتائج إلى  أن برنامج الوساطة كان وسيلة مساندة ومساعدة 
تم  حيث  أولى(،  كتجربة  عمان  بداية  محكمة  )في  القضائي  للنظام 
بأن  . كما تشير اإلحصائيات  الدعاوى  أغلب  إلى تسوية في  التوصل 
المحاكم خالل  قبل  الوساطة من  إدارة  إلى  المحالة  القضايا  مجموع 
سنة واحدة  التي تمت تسويتها عن طريق الوساطة )بأنواعها الثالث( 
وصلت إلى 64% من مجموع القضايا التى عرضت على المحكمة خالل 
هذه الفترة. لقد ظهر بشكل جلي من خالل تقييم هذه التجربة مدى 
رضا األطراف المتنازعة، حيث كانت بنسبة عالية جدا، وأثبت التقييم

أن الوساطة هي أحد الحلول البديلة الفعالة لتسوية النزاعات المدنية 
والمساندة للنظام القضائي الرسمي. 

)6( رقم  المادة 
يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ أطراف النزاع أو وكالئهم 
بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكالئهم ويتداول 
طرف  بكل  االنفراد  وله  ودفاعهم  وطلباتهم  النزاع  بموضوع  معهم 
على حده، ويتخذ ما يراه مناسبًا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول 
إلى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقويم األدلة 
وعرض األسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من اإلجراءات 

التي تسهل أعمال الوساطة.

إن فلسطين ما زالت تفتقر إلى قانون ينظم أعمال الوساطة ويعمل 
على إدماجها في النظام القضائي. إن ذلك يمثل نقطة ضعف وتحدي 
للعاملين في حقل التعامل الودي والسلمي مع النزاعات رغم الدعم 
القضاء األعلى لمثل هذه  العدل ومجلس  الذي تبديه كل من وزارة 

التوجهات. 

يذكر بأنه في العام 2000 وبدعم من USAID تم إنشاء قسم في 
وزارة العدل للتحكيم والوساطة. إن المتابع لعمل الوزارة يجد تقدما 
في عمل الجزء المتعلق بالتحكيم وغيابا ألي تقدم أو إهتمام  للجزء 
ذات  خطوة  يعتبر  العدل  وزارة  به  تقوم  ما  إن  بالوساطة.  المتعلق 
ولنا  الوساطة،  تتضمن  وأن  والتطوير  اإلسناد  إلى  منا  تحتاج  أهمية 

في التجربة األردنية خير دليل ونموذج يحتذى في هذا المجال. 

)8( رقم  المادة 
تعتبر إجراءات الوساطة سرية وال يجوز اإلحتجاج بها أو بما تم فيها 

من تنازالت من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي  جهة كانت.

المدنية،  النزاعات  لتسوية  األردني  الوساطة  قانون  على  لإلطالع 
مؤسسة  أجرته  الذي  للقانون  النقدية  القراءة  على  لإلطالع  وأيضا  

تعاون لحل الصراع في العام 2008  يرجى زيارة موقع الوساطة

www. youthmed ia to r .o rg

بقلم: شادي زيدن الدين 
المدير التنفيذي 
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في برنامج تدريب الوساطة الذي تنفذه مؤسسة تعاون لحل الصراع 
سؤال  تم   EDC من  وبدعم  النار  جبل  مصادر  مركز  مع  وبالشراكة 
إتفاق  بكتابة  النزاع  أطراف  قام بمساعدة  المتدربين عمن  الوسطاء 

الصلح / الوساطة.
كانت االجابة إن وسيطا واحدا من أصل خمسة وسطاء هو من قام 
إلى  توصلوا  قد  كانوا  الخمسة  الوسطاء  إن  )رغم  اإلتفاق  بكتابة 
ُاخذ كعينة  ما  إذا  التمرين  إن هذا  األدوار(.  تمثيل  أثناء  إتفاق/ صلح 
عشوائية فإنه يعني إن 80% يميلون إلى اإلعتماد في اإلتفاق على ما 

هو شفهي وإن نسبة قليلة 20% هي التي تميل إلى كتابة اإلتفاق. 

مكتوب  بشكل  اإلتفاق  وضع  إلى  يميل  ال  الذي  السلوك  هذا  لفهم 
أربعة  إلى  المتدربين  تقسيم  تم  شفهي،  هو  ما  على  واإلعتماد 

مجموعات لنقاش األسئلة التالية:
لماذا نميل إلى عدم كتابة االتفاق، ليس في هذا التمرين وإنما . 1

في الحياة الواقعية؟
وضع . 2 على   تشجع  التي  الشعبية  والمقوالت  األمثال  هي  ما 

اإلتفاق/ الصلح بشكل شفهي؟
وضع . 3 على  تشجع  ال  التي  الشعبية  والمقوالت  األمثال  هي  وما 

اإلتفاق / الصلح بشكل شفهي؟
وما هي مخاطر عدم كتابة اإلتفاق؟. 4

جاءت نتائج مشاركة المجموعات على النحو التالي:

لماذا نميل إلى عدم كتابة اإلتفاق ؟

إن الوسيط افترض الثقة الزائدة باألطراف وإنه قد اعتمد على 	 
هذه الثقة لتنفيذ االتفاق . 

هنالك بعض الوسطاء الذين ال يدركون أهمية كتابة اإلتفاق،	 
هنالك من ينسى في إطار عملية الوساطة كتابة اإلتفاق،	 
بعض الوسطاء يتجاهل كتابة اإلتفاق ألنه يعتقد بأن الحل في 	 

بتنفيذ  مصلحتهم  فإن  وعليه  النزاع  أطراف  من  نابع  الوساطة 
اإلتفاق سواء كان بشكل مكتوب أو بشكل شفهي، 

في 	  اإلتفاق  كتابة  إن  يعتقدون  الذين  الوسطاء  بعض  هنالك 
بعض قضايا الوساطة وليس في جميعها، 

التي تم 	  بالحلول  أو  بالقضية  الوسطاء من يستهتر  هنالك من 
التوصل إليها وال يرى أهمية أو ضرورة لكتابتها. 

فيها 	  جزء  يشجع  والتي  السائدة  للثقافة  الوسطاء  بعض  فهم 
اإلعتماد على االتفاق الشفهي. 

كما يبين الجدول التالي األمثلة والمقوالت الشعبية التي تشجع والتي 
ال تشجع االتفاق بشكل مكتوب:

على  تشجع  مقوالت   / أمثال 
االتفاق / الصلح الشفهي

على  تشجع  ال  مقوالت   / أمثال 
االتفاق / الصلح الشفهي

الزلمة بيرتبط من 	 
لسانه 

حكي رجال،	 
حط ايديك على 	 

شواربك،
قد هالحكي، 	 
عندي .. دق على 	 

صدرك،
على كفالتي، 	 
انا متفق معوا على 	 

الغميض،
اللي امنك ما تخونوا 	 

حتى لو كنت خوان، 
وعد الحر دين،	 

كالم الليل يمحوه 	 
النهار 

حكي القرايا مش مثل 	 
حكي السرايا، 

شوا اللي بيضمنلي 	 
حقي ،

الدنيا مفارق، حي 	 
وميت،

بكرة بتروح السكرة 	 
وبتيجي الفكرة، 

العقود وال العهود،	 
الحكي ما عليه رباط، 	 
الحكي ببالش،	 

ما هي مخاطر عدم كتابة اإلتفاق؟
أشار الوسطاء المشاركون في البرنامج التدريبي إلى المخاطر التالية:

قيام أحد أطراف النزاع / الخالف/ المشكلة بتغيير أقواله والتراجع 	 
عنها، 

مكتوبة 	  تكن  لم  إذا  لإلتفاقية  النزاع  أطراف  أو  طرف  تحريف 
وبشكل واضح وصريح، 

احتمالية نشوء وتجدد النزاع مرة أخرى، 	 
إن عدم كتابة االتفاق يمكن أن تزعزع ثقة األطراف بالوسيط، 	 
فترة 	  كانت  ما  إذا  خاصة  الصلح   ، االتفاق  بنود  أو  بند  نسيان 

التنفيذ طويلة والبنود متعددة. 

من قاعة التدريب 

اتفاق الوساطة شفهي أم مكتوب 

بقلم: خالد سليم / خبير تدريب في التفاوض، 
الوساطة والتعامل مع النزاع 
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كلمة اإلفتتاح 
بقلم:  هاني سميرات 
منسق مشاريع 

تمر عملية الوساطة في ست خطوات أساسية هي: كلمة اإلفتتاح، اللقاء المشترك، الحوار، 

وضع األجندة، بناء اإلتفاق، كتابة اإلتفاق. يذكر بأن هنالك نماذج أخرى تشير إلى خمس 

خطوات أو إحدى عشرة خطوة أو غيرها من نماذج الوساطة التي تتقاطع بما تمت اإلشارة 

إليه من خطوات الوساطة الستة.

في هذا العدد سنلقي الضوء على كلمة اإلفتتاح من حيث أهميتها وعناصرها في عملية 

الوساطة. كلمة االفتتاح هي: البيان اإلستهاللي الذي يقدمة الوسيط  ألطراف النزاع في 
اللقاء األول.  

تمثل  إنها  خصوصا  الوساطة  عملية  في  األساسية  الخطوات  من  االفتتاح  كلمة  تعتبر 

اإلتصال األول بين الوسيط واألطراف المتنازعة سوية، كما إنها تمثل فرصة لتجسيد الثقة 

واإلحترام ما بين طرفي النزاع والوسيط وهنالك أيضا كلمة اإلفتتاح في الصلح العشائري 

اإلفتتاح  بإلقاء كلمة  الطرفين  الثوب من كال  لباس  اإلقرار واإلعتراف, يقوم  ,ففي عطوة 

إن من الضروري أن يكون الوسيط مدركًا للعناصر االساسية لكلمة اإلفتتاح والتي تتمثل 

في: تعريف الوسيط  عن نفسة، الترحيب باطراف النزاع، تشجيع  توجهاتهم على اختيار 

الوساطة في حل خالفاتهم، باإلضافة إلى ما تقدم فمن الواجب ْان يقوم الوسيط بشرح 

مفهوم ومراحل عملية الوساطة بشكل مختصر. كما إن من المهم أن يؤكد الوسيط  أيضا 

على حياديته وسرية عملية الوساطة حتى يبقى موضع ثقة لألطراف المختلفة. 

الخالف من  الحل في  أو صاحب  قاضيًا  أو  ليس حكمًا  الوسيط  أن  التأكيد على  أن  ال شك 

العناصر األساسية والهامة، ألن جوهر عملية الوساطة يتمثل في أن الحل ال بد أن ينبع من 

األطراف المتنازعة وليس من الوسيط . لذا على الوسيط أن يشير بشكل واضح وصريح 

عليه  يتفق  حل  أي  في  والنهي  األمر  يملك  وال  الوساطة  لجلسة  وميسر  مساعد  أنه  إلى 
الطرفين . 

وتجدر االشارة هنا إلى أهمية  أن  تراعي كلمة اإلفتتاح أيضًا الثقافة  والعادات والتقاليد 

المحلية  لألطراف المتنازعة. إن من المهم أن يتم اإلفتتاح بآية قرآنية أو حديث شريف أو 

مثل عربي يؤكد على الصلح ونبذ الخالف، فهذا من شأنه أن يدعم توجهات األطراف في 

الرغبه في الوصول إلى إتفاق. 

عملية  لسير  اإلجرائية  القواعد  الوسيط  يضع  أن  اإلفتتاح،  كلمة  أثناء  الضروري  ومن 

الوساطة بمشاركة أطراف النزاع كالتأكيد على اإللتزام و اإلحترام المتبادل واإلنصات. هذه 

القواعد ستكون الطريق للحوار المشترك واإلطار الذي يحكم سلوك األطراف أثناء جلسات 
الوساطة. 

إن قوة كلمة االفتتاح ال تكمن فقط بفصاحة اللغة وفخامة اللفظ لدى الوسيط، بل تكمن 

في الحفاظ على رغبة األطراف في اإلستمرار في عملية الوساطة والتوصل الى حل مرضي 
لهم.

خطوة أولى في عملية الوساطة 

الترحيب 

شرح عملية الوساطة

دور الوسيط كميسر 

السرية والحيادية 

القواعد العامة
 للجلسة 

الرغبة في التقدم 
لألمام 
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الوساطة في  السبعة  العناصر  نموذج 

عندما جاء روجر فشر في بداية الثمانينات بكتابه الشهير »التوصل 
مباديء  أربعة  أهم  إلى  فيه  أشار   ،»Getting To YES  – إتفاق  إلى 
المتساهل،  تفاوضية:  أنماط  ثالثة  بين  )مميزًا  المبدئي  للتفاوض 
المتشدد والمبدئي( وهي: فصل البشر عن المشكالت، التركيز على 
المصالح المشتركة بداًل من المواقف المتعارضة، البحث عن خيارات، 

وإستدعاء المعايير الموضوعية. 

لقد مثلت هذه المباديء األربعة األساس الذي على ضوئه قامت جامعة 
هارفارد وبرنامج التفاوض لديها بتطوير هذه المباديء إلى »نموذج 
العناصر السبعة في التفاوض« وهي: العالقات بين أطراف المشكلة / 
النزاع، اإلتصال والتواصل فيما بينهم، المصالح المشتركة، الخيارات 
/ الحلول الممكنة، الخيارات الموضوعية / الشرعية، اإللتزام والبديل 
األفضل من التفاوض. سرعان ما انتقلت هذه المباديء السبعة إلى 

عالم الوساطة لتمثل اإلطار والمرشد لتدخل وعمل الوسطاء.
 

أطراف  تركيز  الوساطة   / التفاوض  في  الشائعة  األخطاء  من  إن 
المشكلة / الخالف/ الطوشة/ النزاع على المواقف الظاهرة والمعلنة 
أمام  والتحديات  المعضالت  أهم  أحد  يمثل  ذلك  إن  بها.  والتمسك 
لجميع  ومرضية   جذرية  حلول  إلى  للتوصل  والوسطاء  األطراف 
الجوانب  على  فقط  مواقفهم  يقصرون  الكثيرين  إن  كما  األطراف. 
نموذج  إن  الصعيد.  هذا  على  مكاسبهم  تعظيم  ويحاولون  المادية 
وألطراف  للمفاوضين   .. للوسطاء  الفرصة  يوفر  السبعة  العناصر 
المواقف إلى المصالح المشتركة والتركيز عليها  النزاع لإلنتقال من 

كأساس للحل الناجح والبناء. 

وأطراف  والوسطاء  المفاوضون  إعتماد  الشائعة  األخطاء  من  إن  كما 
تقييم  في  الخاص  ومزاجهم  معاييرهم  على  والمشكلة  الخالف 
الممكنة، إضافة إلى محاولتهم تحقيق مصالحهم  الخيارات والحلول 
بطريقة واحدة. إن المطلوب هو  إستدعاء الحلول والخيارات الممكنة 
واإلستناد  للقياس  موضوعية  ومعايير  مرجعيات  هنالك  تكون  وأن 

إليها. 

إضافة إلى ما سبق يقع البعض في خطأ التركيز على التوصل إلى 
حلول سريعة ومجتزئة بدافع الحد من النزاع، أو خوفًا من تصاعده أو 
للشعور بالرضا عن الذات أو إعتقادًا بأنه أفضل الممكن أو غير ذلك. 
التفاوض  اإللتزام كجزء من عملية  البعض هنا أهمية  كما يتجاهل 
الشروط  وضع  خالل  من  اإللتزام  هذا  خلق  يحاولون  أو  الوساطة   /
اإلتفاق  فحص  خالل  من  ينشأ  الوساطة  في  اإللتزام  إن  الجزائية. 

والحلول مع مصالح األطراف وتحقيقها لهذه المصالح. 

تبقى اإلشارة إلى أهمية عدم الوقوع في خطأ الفهم الخطي لنموذج 
تناولهم  يتم من خالل  الوسطاء  تدخل  إن  بمعنى  السبعة،  العناصر 
للعنصر األول ومن ثم يتم اإلنتقال إلى العنصر الثاني وهكذا. إن هذا 
النموذج أقرب إلى المجال المفتوح وإلى الحركة اللولبية التي تتواجد 
إنها  واألهمية.  المستوى  نفس  في  مجتمعة  السبعة  العناصر  فيها 

إطار ونموذج للتفكير وإلدارة عملية الوساطة بشكل ناجح وفعال. 

لقد تناولت تعاون لحل الصراع هذا النموذج في دليل الوساطة الذي 
في  النموذج  لهذا  إعتمادها  إلى  إضافة    2009 العام  في  أصدرته 
برنامجها المتخصص  لتأهيل الوسطاء ومنذ سنوات. كما إنه قد تم 
تناول هذا النموذج في كتاب الحياة مفاوضات للدكتور صائب عريقات 
وكذلك في دليل تدريبي حول التفاوض صدر عن األستاذ نوح سالمة.

بقلم: عالء عزريل
منسق مشروع الشاب الوسيط 
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بحث  في  قراءة 
في  الفلسطيني  الشباب  استجابة 

النزاع  مواقف 

البحث في شهر 4/ 2009 في ستة مناطق تعليمية في  تم إجراء هذا 
جامعة القدس المفتوحة »كعينة عشوائية«. عدد األفراد المبحوثين هو 
263 منهم 111 شاب و 152 فتاة. كما أنها عينة راعت التوزيع الجغرافي 
)قرية ، مدينة، مخيم( إضافة إلى مراعاة التخصصات، المنطقة التعليمية، 
دخل  مستوى  ال،  أم  عامال  المبحوث  كان  إن  المبحوث،  ُأسرة  أفراد  عدد 
تقنية  بإستخدام  البحث  نتائج  تحليل  تم  السياسي.  وانتماءه  المبحوث 
عالمات  بمقياس  وربطها  للنتائج  اليدوي  التحليل  إلى  إضافة   ،)SPSS(
»ثوماس – كلمان« التي ال تعني عالمة أية نمط أنها بنفس عالمة نمط 
العالمات للنمط المجامل هو »5,9«  وهذا  إذا كان متوسط  آخر. مثال: 
يعني أنه نمط »عال« وفق مقياس العالمات الخاص بهذه األداة في حين 
أن الحصول على »6,3« للنمط الهروبي ال يعني أنه اعلى من المجامل 
بل نجده بأنه يقع في خانة »المتوسط«. إن ذلك تطلب منا إجراء الجزء 

األخير من التحليل بشكل يدوي. 
لقد جاءت نتائج البحث لتبين خطأ اإلفتراض العام بأن الشباب الفلسطيني 
عنيف ويميل إلى استخدام القوة في مواقف النزاع، ولتشير إلى أن النمط 
البحث  التعميم في هذا  لنا  ما جاز  )إذا  الفلسطيني  الشباب  بين  السائد 
حتى  اآلخر  الطرف  اهتمامات  يراعي  الذي  المجامل:  النمط  هو  األولي( 
النمط  النمط عكس   العالقات. هذا  ولو كانت على حسابه ويركز على 
أصحاب  يميل  ال  تضحوي.  يعد  النمط  هذا  في  كامل.  بشكل  المنافس 
هذ النمط إلى استخدام القوة أو العنف لتحقيق مصالحهم واهتماماتهم. 

المتفق  المواضيع  التاكيد على  إلى  يميلون  المجامل   النمط  إن أصحاب 
عليها بدال من التفاوض على المواضيع المختلف عليها. كما أنهم يميليون 
إلى التنازل عن رغباتهم من أجل رغبات واهتمامات اآلخرين. إضافة إلى 
ما سبق فإنهم يعملون كل جهدهم لتجنب أي توتر ال لزوم له ويتجنبون 
جرح مشاعر اآلخرين في الوقت الذي يعبرون فيه عن مخاوفهم بشكل 

مباشر وصريح. 
لقد ظهر من خالف هذا  البحث عدم وجود فارق ذا داللة إحصائية في نمط 
»متوسط«،  )المنافس  أنماط  أربعة  في  الجنس  لمتغير  تبعا  اإلستجابة 
التباين  ولكن  متوسط«(   « الهروبي  منخفض«،   « والوسطي  التعاوني 
يظهر في النمط الخامس: المجامل حيث أنه عال في سلوك الشباب في 

حين إنه أقل منه )بين المتوسط والعالي( في سلوك الفتيات. 
مؤسسة  موقع  زيارة  يمكنكم  للبحث  التفصيلية  النتائج  على  لإلطالع 
الشاب  موقع  أو   )www.taawon4youth.org( الصراع  لحل  تعاون 
هذا  يحظى  أن  المهم  من  إن   .)www.youthmediator.org( الوسيط 
ذات  األبحاث  من  والمزيد  النقاش  التدقيق  الدراسة،  من  بالمزيد  البحث 

العالقة. 

بقلم:  رشا فتيان 
مديرة برنامج الشاب الوسيط  

من  األول  يعتبر  متخصصا  بحثا  الصراع  لحل  تعاون  مؤسسة  أجرت 
الفلسطيني  الشباب  »استجابة  البحث  يناقش هذا  فلسطين.  نوعه في 
التعامل مع هذا اإلفتراض  إلى  الكثيرون  النزاع«. لقد ذهب  في مواقف 
كحقيقة مسلمة  مستندين فيها إلى حالة العنف البنيوي الممنهج الذي 
يمارسه اإلحتالل اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني بشكل عام وتجاه 
الشباب على وجه الخصوص. إضافة إلى الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي 
والمجتمع األبوي والذكوري الذي يعيشه الشباب والذي مثل للبعض سندا 

ودعما لإلفتراض السابق.
عالمية  أداة  باستخدام  وذلك  الفرضية  لنقاش هذه  البحث  لقد جاء هذا 
 Thomas – Kilmann Instrument كلمان    – ثوماس  »أداة  تسمى 
Mode« المصممة لقياس سلوك األفراد في مواقف النزاع. يمكن وصف 
سلوك األفراد فيها وفقا لبعدين: التشدد )المدى الذي يسعى فيه الفرد 
إلى تحقيق مصالحه ورضاه حتى وإن كان على حساب الطرف اآلخر. تم 
تصنيف التشدد على مقياس منخفض، متوسط وعال(، التعاون )المدى 
الطرف  ورضا  واهتمامات  مصالح  تحقيق  إلى  الفرد  فيه  يسعى  الذي 
وعال(.  متوسط  منخفض،  مقياس  على  تصنيفه  تم  والذي  المقابل 
إلستجابة  أنماط  خمسة  يصفا  أن  ربطهما  عند  يمكن  البعدين  هذين 
الوسطي،  المنافس،  المجامل،  النزاع:  مواقف  في  األفراد  وسلوك 
هذه  من  مزيج  منا  كل  في  أن  اإلشارة  أهمية  مع  والتعاوني.  الهروبي، 
األنماط الخمسة مع وجود نمط سائد في شخصيتنا وكذلك وجود نمط 

سائد في كل موقف.

حسابه. . 1 على  كانت  ولو  حتى  اآلخر  الطرف  اهتمامات  يراعي  المجامل: 
وال  »القيني  النمط  هذا  يصف  العربي  مثلنا  العالقات.  على  يركز 

تغديني« . هذا النمط عكس  النمط المنافس بشكل كامل. 
الهروبي: هذا النمط أصحابه يفتقدون إلى التأكيد على اهتماماتهم . 2

المثل  يعبر  المقابل.  الطرف  ومصالح  إهتمامات  وكذلك  ومصالحهم 
من  غيرها  أو  الستيرة«،  رب  يا  وقول  الحيط  الحيط  »امشي  العربي 

األمثال التي تعبر عن الهروب من النزاع. 
أنهم . 3 المنتصف.  من  العصا  النمط  هذا  أصحاب  يمسك  الوسطي: 

أن  من  خوفا  جذري  بشكل  ليس  ولكن  التغيير  يريدون  إصالحيون 
ينقلب القارب بهم جميعا. يركزون على الحلول التي تحقق الرضا لكل 
األطراف وإن كان بشكل جزئي. هذا النمط خير وصف له »خطوة منك 

وخطوة مني«، »تعال نقسم العرب عربين«. 
والربح . 4 الكسب  تحقيق  إلى  يسعى  الذي  الفريق  قائد  نمط  التعاوني: 

المشترك لكل األطراف. لتحقيق ذلك فإن أصحاب هذا النمط يفصلون 
المصالح  على  يركزون  إنهم  كما  المشكالت،  بين  وما  البشر  بين  ما 
المشتركة بدال من المواقف. لعل الحديث الشريف خير مثال على مثل 

سه«.  �ف �يه ما �ُيح�فَ ل�ف �ف
ى �ُيح�ف ل�أ

كم ��ي �د
أ
م�ف � هذا النمط »ل� �ي�أ

المنافس: نمط يسعى أصحابه إلى تحقيق اهتماماتهم فقط حتى وإن . 5
كانت على حساب الطرف اآلخر . يستدل على مثل هذا النمط بالمثل 
العربي: » إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، أو »اتغدى فيه قبل ما يتعشى 

فيك« وغيرها. 
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الوساطة و  التحكيم 
يعتبر التحكيم بشكل عام الركيزة األساسية المساندة للقضاء ويعتبر 
من أهم أسس تدعيم القضاء ومساندته في حل النزاعات بعيدا عن 
الوسائل لحل  أنه من أهم   التقاضي، كما  المحاكم وإجراءات  أروقة 
الفلسطينية،  المحاكم  في  وتضخمها  القضايا  تراكم  أزمة  وتخفيف 
واقع مأساوي رغم  التحكيم هو  الفلسطيني في مجال  الواقع  أن  إال 
لسنة  التحكيم رقم 3  قانون  أجلها  التي وجد من  العظيمة  األهداف 
2000  والتي اتضح للعموم من خالل المفهوم العرفي الذي يعرف 
عن التحكيم وهو) القضاء المساند(، وهذا الواقع المأساوي للتحكيم 

في فلسطين تجسد وتبلور من خالل عدة عوامل وتراكمات:

جهل العموم بدور التحكيم وأهدافه ومساهمته في حل النزاع . 1
وهذه المسؤولية التقصيرية المسؤول عنها وزارة العدل و على 

األخص القائمين على التحكيم.
عدم ثقة الجمهور بقوة قرارات المحكم ومدى احترامها واألخذ . 2

ذات  األخرى  المؤسسات  و  القضائية   المؤسسة  قبل  من  بها 
العالقة واالختصاص.

اإلعتقاد الراسخ للعموم أن قرارات المحكم غير ملزمة ألطراف . 3
وهذا  القضاء  أمام  حتى  منها  التنصل  لكليهما  ويمكن  النزاع 

االعتقاد يؤكده العامل الرابع وهو..
في . 4 المحكمين  بقرارات  القضائية  المؤسسة  التزام  أخذ  عدم 

معظم النزاعات رغم تكليفهم بها من قبل القضاة رسميًا، األمر 
الذي أدى إلى فقدان ثقة الجمهور بالتحكيم وعدم وجود ضرورة 

للجوء إليه ألنه مضيعة للوقت.
قبل . 5 المعتمدين من  بالمحكمين  القضائية  المؤسسة  ثقة  عدم 

وواقع  تكون في معظمها حقيقة  قد  أسباب  لعدة  العدل   وزارة 
فعاًل وهي :

المعتمدين، . 1 للمحكمين  والعملية  العلمية  الخبرة  ضعف 
عليها  المنصوص  اإلجراءات  ضعف  عن  ناتج  سبب  وهذا 
منح  لكيفية  عنه  المنبثق  والنظام  التحكيم  قانون  في 
شهادة التحكيم إلى المتقدمين وعدم وجود نظام تدريبي 

لهم.
لعدم . 2 للمحكمين  التامة  والنزاهة  بالحيادية  الثقة  عدم 

وجود نظام رقابة ومحاسبة دوري على المحكمين.
مجلس . 3 بين  وانسجامية  تكاملية  عالقة  وجود  لعدم 

القضاء األعلى و وزارة العدل األمر الذي أدى إلى تجاهل 
كل منهما اآلخر ودور اآلخر وصالحيات اآلخر بغض النظر 

عن األضرار التي حلت بالمصلحة العامة جراء ذلك .
أن . 4 أقضاه  و  القضائية  المؤسسة  لدى  سائد  عرف  وجود 

يرونها  التي  والخبرات  بالشخوص  االستعانة  حقهم  من 
مناسبة من خارج قوائم المحكمين، إلعتقاد بأن للقاضي 
اقتضى  ولو  يشاء  كيفما  التقديرية  بسلطته  يتحكم  أن 

األمر الخروج على القانون.

متفاقمهة  مشاكل  الفلسطيني  المجتمع  واجه  األسباب   هذه  ولكل 
ووضع قضائي مأساوي ال يمكن اإلستمرار معه أو السكوت عليه :

والتي 	  الفلسطينية  المحاكم  في  المتراكمة  القضايا  آالف  وجود 
لن يستطيع مجلس القضاء حلها من خالل التعيينات المكثفة إال 

بتفعيل وتطوير قانون التحكيم .
المتخصص 	  الفني  الطابع  ذات  المدنية  النزاعات  في  الفصل 

ومنتقص  للقانون  ومخالف  خاطئ  وأحيانا  متسرع  بشكل 
للحقوق لعدم وجود قضاة ذو خبرة فنية متخصصة في موضوع 
النزاع ولعدم السماح لذوي الخبرة بمشاركتهم ومساندتهم في 

حل النزاع .
الخاص 	  والقطاع  العموم  قبل  من  كلي  بشكل  التحكيم  إهمال 

والمؤسسة القضائية والمؤسسات ذات العالقة واإلختصاص .
تحول كثير من النزاعات المدنية إلى نزاعات جنائية نتيجة يأس 	 

وملل المتنازعين من القضاء وإجراءات التقاضي طويلة األمد.
السوق 	  إلى  النزول  من  المستثمرين  من  الكثير  وتخوف  هروب 

وهي  ثالثة  أركان  إلى  يحتاج  اإلقتصاد  عالم  ألن  الفلسطينية 
السرعة والعدل واألمان .

واإلختالف  الشبه  أوجه  الوساطة والتحكيم 
إن العناصر المشتركة ما بين الوساطة والتحكيم هي :

كل منها عملية ودية 	 
كل منها يتدخل فيها طرف ثالث مقبول من طرفي النزاع 	 
كل منها تسعى إلى حل النزاع 	 

ولكن الفارق بينها: 
إن الحل في الوساطة يجب أن ينبع من األطراف وأن يحوز على . 1

رضاهم وموافقتهم في حين إن الحل في التحكيم يصدر عن 
فإن  وعليه  الطرفين  رضا  إلى  الغالب  في  يحتاج  وال  المحكم 
الحل في الوساطة هو ربح/ربح  في حيث إنه في التحكيم ربح/

خسارة.
مع  ومنسجم  األطراف  من  نابع  الوساطة  في  اإللتزام  إن   -2  
مصالحهم واليتعارض ومعاييرهم الموضوعية في حين إن اإللتزام 

في التحكيم نابع من أن الحكم بطبيعته ملزم الطراف النزاع 

المصدر : دليلك في الوساطة _ كيف تكون وسيطا ناجحا )ص 49( 

بقلم: مأمون محاميد
مستشار قانوني في وزارة العدل
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كانت دورة الوساطة التي التحقت بها عن طريق مؤسسة تعاون لحل 
الصراع من الدورات الرائدة من حيث حداثة الطرح وتنوع أساليبه بما 
يخدم إيصال المعلومة وتجربتها في آن واحد، ورغم قصر مدة الدورة 
إال أنها أضافت لنا الكثير ونمت لدينا  روح التحليل والنقد حيث أثارت 
الخدمة  معايير  وبين  وأساليبها,  الوساطة  مفهوم  بين  مقارنة  لدي 
وتميزا  المجاالت  بعض  في  تالقيًا  رأيت  وربما  وتقنياتها،  االجتماعية 
لكل منهما في مجاالت أخرى ولكن بقي لدي تساؤاًل دائما، كيف أدمج 

مفاهيم الوساطة ونماذجها مع عملي كأخصائية اجتماعية؟.
 قد أكون استفدت بشكل جدي من هضم عملية الوساطة في التدريب 
مع  بأخرى  أو  أساليبه بطريقة  أدخل بعض  تلقيتهُ خاصة حين  الذي 
المتوجهات اللواتي يطلبن تجسير مع الزوج، ولكن في كل مرة أشعر 
أننا بحاجة لتعمق أكثر في عملية الوساطة والخضوع لتدريب تطبيقي 

موسع.
التدريب في عملي إال  الفاعلة بهذا   رغم تعثر الخطى في االستفادة 
أنني استفدت منه على المستوى الشخصي والعائلي بشكل أكبر فقد 
مررت بتجربة الوساطة مع طرفين من أفراد عائلتي، ربما هذه التجربة 
أتاحت لي أن أمارس دور الوسيط بكافة تفاصيله، أحببتُ أن أشارككم 
هذه التجربة كوني أعتبر نفسي نجحت بدوري كوسيطة إلى حد ما، ما 

آلت إليه األمور بعد عملية الوساطة.
 فقد كان موضوع النزاع قطعة أرض يرغب الطرفان في شرائها نشب 
على إثرها خالف بينهما و كل له أسبابه التي لم يشارك اآلخر بها ولم 
يسمح ألحد بالتدخل، وصراحة قبل أن أعرض عليهم وساطتي قمت 
بمراجعة دليل الوساطة وخاصة الخطوات التحضيرية ألزيد من تمكني 
أنني  أحسست  وحين  التجربة،  هذه  إنجاح  على  العزم  عقدت  كوني 
جاهزة عرضت عليهم فكرة الوساطة في البداية اعتبروا أن الموضوع 
سهل  مما  مشجعا  كان  األطراف  أحد  ولكن  مجدي،  غير  أو  مهم  غير 
المهمة، وبالفعل حددت لهم وقت وبدأت بافتتاحية ساعدتني بالمضي 
بالتجربة،  ْاخذ كل طرف وقته لسرد روايته وسماع الرواية لكل منهما 
الموضوع أكثر من  المداخالت من حين آلخر، ورغم احتياج  مع بعض 
جلسة إال أنه وفي نهاية األمر أتاح سماع الطرفين لبعضهما وإشراك 
أطراف محايدة في فض الخالف واألهم من ذلك عودة العالقات األسرية 

إلى وضعها الطبيعي نوعا ما، 
ألتزم  لم  لهذا  الوساطة  تقدم مرحلة  مع  األطراف  عليه  ركز  ما  وهذا 
مستوى  على  كان  وقد  عائلي  فالخالف  األطراف  مع  االتفاق  بكتابة 
إن  لدي تساؤل  بقي  ولكن  المادي،  المستوى  منه على  أكثر  المشاعر 
أم  الوساطة  مبادئ  في  مسموح  عائلي  نزاع  في  كوسيط  دوري  كان 
أنه ممنوع كما هو في اإلرشاد االجتماعي؟؟ رغم ذلك استطعت خوض 
التجربة وساعدت في الحد من تطور الخالف الذي أعاق تواصل العائلة 

بأكملها.
 قد يكون مفهوم الوساطة ما زال حديثا في مجتمعنا وهذا ما يجعل 
دورنا كوسطاء محدود للغاية، ومع ذلك فإننا نحاول أن نقدم األفضل.

تجربتي في الوساطة  

خطوة نحو النجاح
بقلم : فاتن نبهان 
مركز المرأة لإلرشاد القانوني واإلجتماعي 

وأهمية  المرأة  بحقوق  مناديا  الوساطة  برنامج  جاء 
,وإن  الفلسطيني  المجتمع  في  األهلي  السلم  بناء  في  مشاركتها 
يكون  أن  على  الوساطة  برنامج  تركيز  هو  انتباهي  لفت  شئ  أهم 
لاّلخر  وخسارة  لطرف  ربحا  تكون  ال  وأن  األطراف  لكل  مرضيا  الحل 
برنامج  فإن  وعليه  مهمش  والجامعة  المجتمع  في  المرأة  دور  إن  المعروف 

الوساطة جاء ليشارك بتصحيح هذا الخلل العميق.
لقد أعطاني البرنامج احتراما وثقة بذاتي وأن أتدخل في كل مكان وزمان 
وأن أتعامل مع الفئات المختلفة وبطريقة سلمية و أن أحافظ على حيادتي 
وأن اتميز باإلتصاالت كما أنني قد تعلمت في هذا البرنامج أمر مهما وهو 

أن الوسيط ليس محكما كما أنه ليس بديال عن أطراف المشكلة .

سنة ثالثة خدمة اجتماعية 
جامعة القدس المفتوحة
منطقة نابلس التعليمية

لينا شكري حلمي سالم / 23 سنة

سنة رابعة محاسبة
 جامعة القدس المفتوحة
منطقة رام اهلل  التعليمية

نبيل  الجمل/23 سنة

الوساطة  برنامج  في  للمشاركة  دعوتي  تمت  عندما 
بعض  أرى  كنت  وإنني  خاصة  النزاعات  بحل  سأقوم  كيف  تساءلت: 
حلها  من  بدال  المشكلة  ويعقدون  بلة  الطين  يزيدون  الذين  المصلحين 
بدور  أو  بالوساطة  مقتنعا  الشخصي  المستوى  على  أكن  لم  البداية  في 
لحل  تعاون  مؤسسة  في  المتخصص  التدريب  تلقي  بعد  ولكن  الوسيط 
اكتشفت  الجامعة  بين زمالئي في  بعمليات وساطة  أن قمت  الصراع وبعد 
الطاقة الكامنة في هذا البرنامج والفارق بينه وبين سلوك بعض المصلحين 
قد أقول بأن ما نحتاج إليه في الصلح حتى يصبح فاعالهو أن يكون المصلح  
وسيطا بدال من كون المصلح  محكم أو قاضي. في بداية المشروع لم أكن 
على كامل قناعتي بجدوى الوساطة، لكن ومع مرور الوقت و دخولي للعمل 

الميداني شعرت كم هي الوساطة مهمة في حياتنا اليومية.

حل  في  حديثة  كمراجعة  الطالبية  الوساطة  بموضوع  لقناعتي 
النزاعات فأنني من المهتمين في المجتمع المحلي لإلطالع عليها والمتابعة 
بشكل دوري فاعل ومستمر، لما لها من أهمية في توظيفه وانعكاساته على 
أهداف وخطط قسم االرشاد ، أال وهو التعامل مع النزاعات وحل المشكالت 
والوساطة الطالبية، فمثل تلك اللقاءات تدعم و تثري التجربة التي سيتم 
تنفيذها في مدرستنا في عام 2010/2009 وقد تم في السابق ما بين عام 
2008/2006 التعامل مع موضوع الوساطة من خالل مركز وفاق ومن خالل 
مشروع متكامل في التعامل حول النزاع باالضافة إلى دورات وورشات عمل 

قامت بها وزارة التربية والتعليم لرؤساء أقسام اإلرشاد التربوي .

مدير قسم االرشاد التربوي 
مديرية التربية والتعليم اريحا

ميسون براهمة 

قالوا في الوساطة


