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مقارنة ما بين التسوية القضائية في قانون اإلجراءات
الجزائية والوساطة بقلم :مازن حمدان – جامعة جورج تاون

يتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001
في الباب الرابع منه التسوية القضائية في عشرة مواد تمتد من المادة ()68
وإلى المادة (.)78
أشارت المادة ( )68أنه يجوز لمجلس القضاء األعلى أن ينتدب في محاكم
الصلح والبداية قاض يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز
الصلح فيها وأن تعقد الجلسات في مقر المحكمة المختصة .أما المادة ()71
فتشير إلى تولي القاضي مهمة التوفيق بين األطراف لتسوية النزاع كليا
أو جزئيا.
إن الوسيلة التي اعتمدتها التسوية القضائية للمنازعات المدنية والتجارية
هي وسيلة التوفيق التي تعني  « :حل النزاع عن طريق إحالته إلى هيئة
محايدة تتولى فحص الموضوع وتحديد الوقائع وإقتراح التسوية المالئمة
على األطراف المتنازعة .إن التوفيق وإن تشابهت مع الوساطة في أنهما
طرق ودية يتدخل فيها طرف ثالث للتعامل مع النزاع إال إنه يختلف عن
الوساطة في أنها عملية يتدخل فيها طرف ثالث يقتصر دوره على مساعدة
األطراف في التوصل إلى حل نابع منهم يحقق رضاهم ومصالحهم.
أما المادة ( )69فتشير إلى إحالة قلم المحكمة ملف الدعوى إلى القاضي
المنتدب خالل ثالثة أيام من إيداع الالئحة الجوابية بناء على طلب أحد
الخصوم .أما المادة ( )70فتشير إلى إلزامية مثول األطراف أمام القاضي
خالل اسبوعين من تاريخ اإلحالة ،وفي حال عدم حضور أحد أطراف النزاع
فانه تتم إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع التي تسري فيها اإلجراءات
العادية للتقاضي بين الخصوم حسبما ورد في المادة ( .)72هنالك خالف
واضح بين هذه الطريقة والوساطة التي تحتاج إلى موافقة طرفي النزاع
على تدخل الوسيط,كما إن حضور األطراف إلى الوساطة أمر طوعي وليس
إجباري.
إن من المهم اإلشادة بسرعة اإلجراء الواردة في هذا الباب والتي تعطي
لقاضي التسوية مدة ستون يوما لإلنتهاء من اإلجراءات ،إال إذا وافق
الخصوم على التمديد ( المادة  .)73إن هنالك تشابه كبير بين هذا اإلجراء
وبين الوساطة التي تعتبر أحد ميزاتها قصر المدة الزمنية التي تحتاجها إذا
ما قورنت بإجراءات التقاضي العادية.
كما أن هنالك تشجيع للخصوم وأطراف النزاع على اللجوء إلى هذه الوسيلة
في تسوية منازعاتهم حيث تنص المادة (  ) 76على استرداد الخصوم
لثالثة أرباع الرسوم المدفوعة إذا انتهى النزاع بين الخصوم صلحا ،وهو
أمر مشابه للوساطة من حيث تكلفتها المتدنية (تكلفتها معدومة في حالة
أنها تطوعية) مقارنة بإجراءات التقاضي العادية.
تبقى اإلشارة إلى أن هذا القانون قد أعطى بعض الحصانة لتدخل قاضي
التوفيق في تسوية النزاع ،حيث ال يجوز لمحكمة الموضوع النظر في األمر
ما دام النزاع معروضا أمام القاضي المنتدب للتسوية حسبما ورد في المادة
( ،)77وهو أمر مشابه بالكامل للوساطة من حيث عدم قدرة المحكمة
النظر في موضوع قيد الوساطة أو عدم قدرتها في طلب الوسيط للشهادة
بما لديه من معلومات حصل عليها أثناء عملية الوساطة تاكيداً على مبدأ
السرية الذي يعتبر من أهم مبادي عملية الوساطة المنظمة بقانون.
إن من المهم أن نشير إلى أن ما ورد في الباب الرابع حول التسوية القضائية
يفتقر إلى التنفيذ في الواقع على غرار قوانين فلسطينية أُخرى صدرت
ولكنها لم تجد اآلليات العملية للتفيذ وبقيت حبيسة النص.
يمكننا الخلوص بالقول إن ما ورد في الباب الرابع يمكن أن يكون حجر
األساس لقانون وساطة في فلسطين كما هو الحال في المملكة األردنية
الهاشمية ،أو قانون للتوفيق والمصالحة كما هو الحال في سلطنة عمان
التي جاءت بمثل هذا القانون في العام  2005وبقرار من سلطان عمان.
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إضاءة على نتائج بحث الوساطة
قامت مؤسسة تعاون لحل الصراع بتنفيذ دراسة هي األولى من نوعها في فلسطين
حول واقع الوساطة بين الشباب «آراء الشباب الفلسطيني وتوجهاتهم إزاء طرق
ووسائل حل النزاعات» بهدف تحديد المفهوم العام للوساطة واألثر المتوقع لها
بين الشباب في المجتمع الفلسطيني إذا ما استخدمت كأحد سبل حل النزاعات،
والنظر للنتائج المترتبة عليها بعد طرح اآلليات المناسبة للوساطة داخل المجتمع
الفلسطيني .باإلضافة إلى طرح هذا المفهوم على مستوى المجتمع الفلسطيني
ممثال بفئة الشباب من خالل التركيز على قطاع الطالب في الجامعات الفلسطينية.
ونتتطرق إلى بعض من نتائج البحث والتى تستدعي تسليط الضوء عليها واإلهتمام
بها من قبل كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي وخاصة الجامعات
الفلسطينية والمؤسسات العاملة مع قطاع الشباب

شكل ( )1الجهة والمسلك الذي يلجأ له الشباب في حال وقوع نزاع

شكل ( )2تقييم الشباب لطرق التعامل مع النزاع

وفيما يتعلق باستخدام القوة كوسيلة للتعامل مع النزاعات ،دلت النتائج على
مستوى الجامعات أن الطلبة في جامعة النجاح وبيرزيت والخليل و فلسطين األهلية
هم أكثر الطلبة الذين أشاروا إلستخدام القوة كوسيلة مجدية ومجدية الى حد ما
بنسبة %68.2 ،% 54.2 ، %62.5 ،%45.6
الشكل ( )3آراء وانطباعات الشباب عن الوساطة كالية للتعامل مع النزاعات

الشكل ( :)4الجهات التي يفضلها الشباب للقيام بالوساطة

الوساطة العائلية – احتياج مجتمعي
بقلم شادي زين الدين

نتطرق في هذا العدد إلى الوساطة العائلية لسببين  ،األول هو التأكيد
بأن الوساطة تستخدم كآلية إيجابية ناجعة للتدخل في أغلب حاالت النزاع،
والسبب اآلخر هو حاجة مجتمعنا الفلسطيني للوساطة العائلية لما يعانيه
من ظروف صعبة حيث أن النزاعات الداخلية السياسية والوضع اإلقتصادي
الصعب والحصار المستمر أدى إلى تعميق الخالف واإلقتتال والنزاع والذي
انعكست نتائجه على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني وخاصة بين
أفراد العائلة الواحدة ال سيما بأن هذه األوضاع قد زادت من حالة الخالف
بين األزواج وأدت إلى حدوث حاالت طالق ،حيث أصدر الشيخ تيسير التميمي
قاضى قضاة فلسطين تقريرا عن أعمال المحاكم الشرعية في فلسطين
خالل الربع الثالث لهذا العام يبين أن نسبة الطالق في فلسطين تتجاوز
 ،%11.69وبالتالي فإن ذالك يؤثر على النسيج اإلجتماعي و العائلي.
فالنزاع أمر طبيعي يحدث في كل المجتمعات بين األفراد وداخل العائلة
الواحدة ،ويحدث هذا النزاع بشكل قد يكون يوميا  ،ومن الطبيعي عند
حدوث أي نزاع أن يبحث المتنازعين عن وسيلة لحله بإسلوب مرن يحافظ
على مصلحة األطراف المتنازعة  ،ومما ال شك فيه أنه وفي حالة حدوث
نزاع داخل األسرة ،فان ذلك سينعكس على كافة أفراد العائلة وال سيما
األطفال منهم والذي يجب أن يراعى وضعهم خالل النزاعات العائلية حيث
يكونوا هم أول ضحاياها  ،لذا كان هناك تفكير من قبل المختصين في
هذا المجال للبحث عن آلية إيجابية للتعامل مع هذا النزاع الذي ينشأ داخل
األسرة الواحدة حفاظا على مصلحة األوالد والعائلة وإيجاد طرق افضل
للحوار واإلحترام المتبادل ،وفي هذا اإلطار تم التفكير بالوساطة العائلية
حيث كان الفرنسيين أول من أدخل الوساطة في النزاعات العائلية وأصدر
أول قانون للوساطة في العام  ،1973ويتبع هذا األسلوب في بعض الدول
العربية كتونس والمغرب .فالوساطة العائلية تهدف إلى إعادة التواصل بين
أفراد العائلة والمحافظة على العالقات الجيدة بين كافة أفراد العائلة ،
وتفادي النتائج السلبية عند حصول إنفصال داخل العائلة.
وتبقى الوساطة العائلية مهمة وخاصة حين يكون هناك أطفال متضررين
وينطلق ذلك من الحقوق األساسية للطفل في توفير مناخ سليم يحافظ
على سالمتهم البدنية والنفسية .فالوساطة العائلية تمكن العائلة من أن
تقرر اللجوء إلى وسائل فعالة وسريعة لحل خالفاتها خارج اإلطار القانوني،
وفي نفس الوقت تعطى أفراد العائلة المتنازعين فرصة في التفكير في
مشاكل العائلة واقتراح الحلول واألفكار لحل هذه المشاكل عبر وسيط أو
طرف ثالث صاحب خبرة ومهارة ومحل ثقة طرفي النزاع ،للمساعدة على
إيجاد حل لهذا النزاع وتأمين اإلستقرار والتماسك العائلي.
وبناء على ما سبق ،نرى بأن الوساطة العائلية تجربة فريدة من نوعها
يجب تسليط الضوء عليها نظرا ألن المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة
لمثل هذه الوسائل اإليجابية في التعامل مع النزاع العائلي ،ووضعها على
سلم أولويات عمل المؤسسات الفلسطينية وخاصة النسوية منها ،وتبنيها
للمحافظة على النسيج والسلم األهلى الفلسطيني ،وبالتالي هناك أيضا
ضرورة لهيكليتها قانونيا على سبيل المثال ال الحصر ضمن قانون حقوق
الطفل الفلسطيني .

مشروع جمعية «حوار» البحرين للوساطة
بين المنظمات االهلية
إن تزايد عدد المنظمات األهلية ،المرخصة وغير المرخصة ،زاد من العبء
التنظيمي ،لها وزاد من توترأجواء العمل داخل المنظمة أو الجمعية بين
الموظفين أوخارجها  ،أدى إلى بعض اإلختالفات والتي تتطور إلى خالفات
وهو أمر مؤسف سواء في داخل المنظمة أو خارجها ،وفي أغلب األحيان إن
الخالفات التجد طريقا معبدا ويسيرا للحل.
في األغلب إما أن يترك موضوع الخالف في أحد أدراج الوزارة المسؤولة
إداريا عن المنظمة األهلية أو أن يصل الخالف إلى ساحة القضاء ،وهو
طريق بحاجة إلى «صبر أيوب».
لم تصل الخالفات بالمنظمات البحرينية إلى استخدام العنف ،إال إن عدد
قليل من القضايا توجهت إلى سلطة أعلى واللجوء إلى الشرطة ،أتذكر
أن بعض أعضاء جمعية الصياديين البحرينية إختلفوا مع مجلس اإلدارة،
حول أمر ما ،وتحوّل إجتماع الجمعية العمومية لساحة حراك بين مناصري
الفريقين ،يومها تدخلت الشرطة لفض العراك .إنها حالة إستثنائية لمشكلة
تطورت.
إن وجهة النظر السائدة لدى الناشطين بالمجتمع المدني أن المسؤولين
الحكوميين ال يسعون إلى إحتواء فتيل المشكلة قبل تفاقمها في (أو بين)
المنظمات األهلية ،ولذا تتفجر المشاكل ،وتلحق جروحا وندوبا بالمنظمة
والعاملين بها.
جمعية «حوار» البحرين منظمة جديدة بالطابع البحريني ،وتضم كوادر
لها خبرتها المعروفة في ساحة المجتمع المدني ،ولدت الجمعية في يناير
 ،2009وتعهّدت أن تشكل «إضافة نوعية» بين مختلف المنظمات ،وهي
في طريق الوفاء بذلك .وفي مملكة البحرين قرابة  460جمعية أهلية
ونحو  60نقابة عمالية ومئات اللجان األهلية.
تعد الجمعية حاليا مشروعا لتشكيل هيئة للوساطة بين المنظمات األهلية،
ومن شأن هذه الهيئة أن تساهم في «عودة الروح» لكثير من المنظمات،
التي أنهكتها المشاكل الداخلية أو نزاعاتها مع المنظمات األخرى.
تهدف جمعية «حوار» البحرين من خالل مشروعها الرائد أن تسهم في
تسريع وتيرة حل المشاكل التي تصل للوزارة المسؤولة إداريا عن المنظمات
األهلية ،وفي الغالب فإن وزارة التنمية اإلجتماعية هي من تتولى اإلشراف
على مجموعة كبيرة من المنظمات.
إن قلة عدد الكادر الوظيفي المسؤول عن المنظمات األهلية بالوزارة بحد
ذاتها مشكلة  ،فإن بعض القضايا تؤجل وإما تعطل ،وإما تقف في طريق
مسدود.
نحن في مشروع جمعية «حوار» البحرين هدفنا اإلسهام في تفادي دق
باب الوزارة أو القضاء لحل النزاع الداخلي أو الخارجي بإستخدام وسائل
سلمية بديلة عن العنف وبديلة عن التوجه إلى القضاء أو المحاكم وخلق جو
حواري بناّء فعال في المنظمة أو مع غيرها من المنظمات ،من أجل مصلحة
المنظمة والمجتمع.
راشد الغائب
«حوار» البحرين
ن رئيس جمعية
معاو
algayeb@gm
ail.com
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مؤتمر الوساطة األول في فلسطين
اطالق مبادرة ودعوة للعمل على قانون خاص بالوساطة في فلسطين
نفذت مؤسسة تعاون لحل الصراع المؤتمر األول والنوعي في فلسطين تحت عنوان «الوساطة نحو نهج وممارسة في المجتمع الفلسطيني» ،حيث يأتي هذا
المؤتمر تتويجاً لفعاليات برنامج الشاب الوسيط الذي نفذته مؤسسة تعاون لحل الصراع وبدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،وبالتعاون مع جامعة
القدس المفتوحة من خالل عقد العديد من األنشطة على مدار سنة ونصف تمثلت ببرنامج تدريبي لمدة  30ساعة لكل مجموعة طالبية في كل فرع من
الفروع الستة وورشات توعية حول الوساطة ،باإلضافة إلى تطبيق حاالت وساطة عملية بين أوساط الطلبة في الجامعات المستهدفة .كما وجاء انعقاد المؤتمر
ضمن استراتيجية المؤسسة لألعوام الثالثة القادمة لتعميق الوساطة داخل المجتمع ومأسستها وتحويلها إلى نهج وممارسة مكفولة ومنظمة بحكم القانون
واالنظمة ذات الصلة.
هذا وحضر المؤتمر حوالي  150مشارك ًا/ة من المهتمين واألكاديميين والقانونيين وطلبة الجامعات ،كما وتناول المؤتمر مجموعة من أوراق العمل المتخصصة
على مدار  3جلسات ،حيث كانت الجلسة األولى بعنوان الوساطة والصلح العشائري ،والجلسة الثانية
بعنوان الوساطة والقضاء الفلسطيني ،أما الجلسة األخيرة ،فقد كانت حول إدماج الوساطة في التعليم.
افتتح المؤتمر معالي وزير العدل الدكتور علي الخشان ،والذي أعرب عن سعادته لحضور هذا المؤتمر
النوعي مؤكداً دعمه الكامل لكافة الجهود التي تبذل من أجل تحقيق أهداف الوساطة والتي تعتبر مفهوم
جديد في آليات عملها على المجتمع الفلسطيني إال أنها متأصلة في ثقافة الشعب الفلسطيني خصوصاً في
المساعي المبذولة من أجل إنهاء الخالفات والنزاعات ،وفي نهاية كلمته دعا جميع المؤسسات المهتمة وذات
اإلختصاص إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم مسودة قانون خاص بالوساطة إلى المجلس التشريعي
من أجل العمل على إعداد قانون الوساطة مؤكداً على ضرورة بذل جهد أكبر من قبل مؤسسات المجتمع
المدني لتعميم فكرة الوساطة ،مشيراً إلى أن الحكومة ستولي هذا الموضوع أهمية قصوى من إعداد
الكادر المؤهل والمتخصص في الوساطة وذلك ألهميتها في التخفيف من حجم القضايا المتراكمة والعالقة في أروقة المحاكم وأمام القضاء الفلسطيني.
الجلسة األولى« :الوساطة والصلح العشائري»
شملت الجلسة األولى من المؤتمر والتي أدارها المستشار القانوني ناصر الريس جد ً
ال واسعًا حول العالقة ما بين اإلصالح العشائري وما بين الوساطة،
حيث أكد السيد حيدر عيدة رجل إصالح مجتمعي أن اإلصالح العشائري ومنذ القدم يساهم في تحقيق
السلم األهلي وحل النزاعات ،كما وتناول من خالل ورقته آليات تطوير دائرة االصالح العشائري والتحكيم،
وآليات العمل مع الوسطاء واالستفادة من برامج الوساطة داخل الدائرة من أجل تطوير قدرات المصلحين
العشائريين ،مؤكداً على ضرورة تكامل العمل بين اإلصالح والوساطة ،وفي نهاية ورقته دعا إلى عقد
مؤتمر لرجاالت الصلح العشائري والوساطة للوعي الجماهيري ،كما وأكد على ضرورة تفعيل دور للنساء
في حل النزاعات والوساطة.
أما السيد خالد سليم الخبير في الوساطة والتفاوض والتعامل مع النزاع ،فقد عرض ورقة بحثية بعنوان
الوساطة والصلح رؤية مقارنة ،حيث وضَح فيها الفروق ما بين الوساطة والصلح العشائري  ،كما تطرق
إلى إمكانية تطبيق الوساطة الغربية بإفتراضاتها األساسية في السياق العربي الفلسطيني ،مشيراً إلى
أن تطبيق الوساطة في السياق العربي الفلسطيني يحتاج إلى تعديل في إفتراضاتها األساسية وبما ينسجم والسياق المحلي الفلسطيني ،وقد أشار في نهاية
ورقته إلى أن هنالك مجال للدمج ما بين الوساطة والصلح .في الحالة الفلسطينية قد تكون الوساطة جزء من عملية الصلح ،وأوصى بضرورة العمل من خالل
كل من وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى على وضع قانون للوساطة وأن يكون جزءاً من النظام القضائي كما حصل في األردن أو غيرها من الدول العربية
التي ذهبت إلى إدماج الوساطة في نظامها القضائي.
الجلسة الثانية« :الوساطة والقضاء الفلسطيني»
شملت الجلسة الثانية مجموعة من أوراق العمل التي أكدت على عالقة الوساطة بالقضاء والقانون
الفلسطيني والتي أدارتها السيدة ربا الشعيبي ،حيث تحدث المحامي أحمد نصرة أستاذ القانون في جامعة
بيرزيت عن نظام الوساطة ،أو التسوية القضائية والنظم الشبيهة بها كالتوفيق والتحكيم والتقاضي،
وتبيان محاسنها ،ومساوئها ،وصورها ،وإجراءاتها ،بما في ذلك سرية اإلجراءات ،وإنتهائها من حيث
األسباب .وفي نهاية ورقته أكد على اإلستفادة من نظام إدارة الدعوى المعمول به في القانون األردني،
بما يضمن تدخل قاضي إدارة الدعوى في إحالة النزاعات إلى الوسطاء ،باإلضافة إلى ضرورة تفعيل نص
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المادّة  68من قانون أصول المحاكمات ،عبر تعيين قضاة منتدبين للقيام بأعمال التسوية في محاكم البداية والصلح ووضع دليل إجراءات نموذجي للوساطة
ووضع تنظيم تشريعي للوسطاء الخصوصيين ،واإلستفادة من خبراتهم في إجراء الوساطة.
وتناول السيد مأمون محاميد المستشار في وزارة العدل أهم التحديات التي تواجه عمل دائرة التحكيم وآلية تفعيلها وأوصى بضرورة تفعيل العالقة ما
بين الوساطة والقضاء عن طريق العمل على إستصدار قانون للوساطة ،وإحالة القضايا التي ال تتعارض مع القانون إلى الوسطاء مشيراً إلى غياب اإلرادة
واإللزامية من قبل السلطة العليا للقضاء بضرورة تفعيل وتطوير هذه الوسائل السلمية.
أما األستاذ المحامي عالء البكري ،والذي شرح بدوره عن ارتباط الوساطة بالقانون والرؤية المجتمعية
الفلسطينية إلى الوساطة ،وصنف النزاعات إلى منازعات إدارية وجنائية ومالية ودولية ودستورية وتطرق
إلى أنواع الوساطة من وجهة نظر قانونية مؤكداً على أن الوساطة وسيلة ناجعة في حل النزاعات ،كما
تناول الوسائل التي يعترف بها القانون الفلسطيني لفض النزاعات عن غير طريق الدعوى (القضاء) ضمن
تصنيف النزاعات (كالتسوية) و(التحكيم) و(التوفيق) و(التصالح) مؤيدا كافة المساعي الرامية إلى تثبيت
قانون الوساطة رغم أنها تشكل تنافساً مع مهنة المحاماة.
الجلسة الثالثة« :إدماج الوساطة في التعليم»
تناولت الجلسة الثالثة مجموعة من األوراق التي ركزت على إدماج الوساطة في التعليم والتي أدارها
السيد محمد األحمد عميد شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت ،حيث تحدث الدكتور محمد شاهين مدير
شؤون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة عن تجربة الجامعة في هذا المضمار ودوافع المشاركة في
مشروع الشاب الوسيط ،وآلية تنفيذ المشروع ،مؤكدأ بذلك على الدور االيجابي الذي لعبه المشروع في
تطوير قدرات الشباب في مفهوم وآليات الوساطة ،وأدى إلى تحسن في تقدير الطلبة لذواتهم ،والصورة
التي يعكسها هؤالء الطلبة على المجتمع المحيط من خالل سلوكهم وأدوارهم مشيراً إلى أهمية إدماج
الوساطة في خطط وبرامج المؤسسات التعليمية معرباً عن أمله في أن تتمكن الجامعة من خالل تطبيق
هذا المشروع من مساعدة الطلبة على التكيف مع الوسط الجامعي بكافة مكوناته ،والتخفيف من حدة
االضطرابات والنزاعات الطالبية.
تحدثت السيدة ريما الكيالني مدير عام اإلرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي عن
تجربة الدائرة في تطبيق الوساطة من خالل برنامج « الوساطة المدرسية» ،ومدى نجاح هذا البرنامج في
تحقيق البيئة اآلمنة للطلبة ،عن طريق تأهيل وتدريب مرشدين على الوسائل السلمية في التعامل مع النزاعات داخل أروقة المدارس.
أما الباحث االجتماعي إبراهيم هنطش ،فقد عرض بحثا حول واقع الوساطة بين الشباب «آراء الشباب الفلسطيني وتوجهاتهم إزاء طرق ووسائل حل النزاعات»
التى قامت المؤسسة بتنفيذه ،حيث أكد البحث على ضرورة تركيز االهتمام بداية على إزالة المعيقات التي تعترض عمل المحاكم الفلسطينية بإعتبارها
الجهة األساسية في تسوية النزاع ،وزيادة مخصصات السلطة القضائية في الموازنة العامة للسلطة .مؤكداً على ضرورة توعية الشباب بالوسائل السلمية
كالتفاوض والحوار والوساطة واللجوء إلى القانون لفض النزاعات بين الطلبة كبديال ناجعاً عن استخدام القوة التي تتسع دائرة العنف عند ممارستها .وتفعيل
دور مجالس الطلبة في الجامعات بإعتبارها الجهة التي تحوز على ثقة غالبية الطالب في الجامعات عن طريق تأهيل أعضاء مجالس الطلبة وتطوير قدراتهم
في هذا المجال.
هذا وعكس السيد رماح النيرب عضو في مجلس اتحاد الطلبة في جامعة القدس المفتوحة /فرع نابلس الدور الهام والحيوي الذي لعبه البرنامج في تخفيف
حدة النزاعات الموجودة في داخل الحرم الجامعي مؤكداً على أن العالقة ما بين الوسطاء ومجلس إتحاد الطلبة هي عالقة تكاملية ،ومن الضروري اإلستمرار
في تطبيق هذا البرنامج وتعميم التجربة على الجامعات الفلسطينية األخرى.

أهم التوصيات وآليات العمل :إطالق مبادرة ودعوة إلعداد قانون خاص بالوساطة مع ضرورة إطالع ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني
والوسطاء على مسودة قانون الوساطة الفلسطيني عند البدء بإعداده رسمي ًا .تفعيل دور الوسطاء الشباب الذين تم تدريبهم من أجل القيام
بدورهم وإشراكهم في حل النزاعات من خالل مؤسسات المجتمع الفلسطيني والجامعات الفلسطينية ،تعميم التجربة على طلبة المدارس
وأولياء األمور والمرشديين التربويين ،تأهيل القضاة لقضايا جديدة ومناطة بهم ،إشراك اإلعالميين وتزويدهم بمواد مرئية ومسموعة
لتعميم الوساطة على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني ،وأخيراً الدعوة إلى مأسسة الوساطة كجزء من النظام القضائي
والتعليمي.

مالحظة :سيتم إصدار كتيب خاص بكافة فعاليات وأوراق المؤتمر ،للحصول على الكتيب اإلتصال على مؤسسة تعاون لحل الصراع.
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لقاء مع مصلح عشائري
اإلصالح العشائري من خالل لقاءنا مع السيد حيدر عيدة منسق عام شؤون العشائر في الوطن ليتمكن القارىء من
سنحاول في هذا العدد إلقاء الضوء على
وكيفية إدماج كل منهما معًا لتسوية الخالفات من منطلق إيماننا بأن الوساطة ليست بديال عن الصلح العشائري بل
التمييز بينه وبين الوساطة من ناحية
هي مساندة ومكملة لها في بعض النواحي.
المراحل التي تمر بها عملية اإلصالح العشائري في القضايا المعقدة،كالقتل أجاب بأنها تمربمراحل مختلفة منها-:
وفي سؤالنا للسيد حيدر عن
تعطى مدة ثالثة أيام لدفن القتيل  ،ويتم بعد الدفن إختيار البس الثوب وهو الشخص الثالث الذي سيتولى التوسط
•(عطوة الدفن) :ففي حالة القتل
بين طرفي النزاع دون أن يكون له أي صلة قرابة بين طرفي النزاع ويلتقي طرفي النزاع على حدة.
تثبيت إمكانية حصول صلح بين الطرفين ،حيث يعترف القاتل بمسؤوليته الجنائية ويتم تقديم  1025دينار والذي
•عطوة اإلعتراف وهي هامة في
يطلق عليه فراش العطوة ،علما أن الفترة الزمنية لها ستة أشهر أو سنة.
الطرفين في مجلس صلح يسمى (صلحة إقبال) ويتفقون على القيام بصلح خالل مدة ثالث أشهر ليستعد الطرفين
•أخيرا صلحة اإلقبال ،حيث يجتمع
إلنهاء النزاع .ويثابر البس الثوب بالتحضير لهذا الصلح بدفع الدية المحمدية تعادل أربعة كيلوغرام من الذهب والتي
من الناحية المعنوية والمادية
أصبحت تخضع لمفاوضات الطرفين بما يتراوح بين  50أو  80ألف دينار أردني.
العشائري قال السيد حيدر إن عملية المصالحة تتم بشكل رسمي موثق وتنشر في الجريدة المحلية تحت عنوان صك
وفي سؤالنا عن قانونية إجراءات الصلح
وتسلم نسخة إلى المحكمة التي تدخل في دائرة إختصاصها .وقد أشار إلى أن أعداد رجال اإلصالح بلغ عددهم أكثر من
صلح عشائري وهي ملزمة للطرفين
 2500عضو وذلك وفقًا للنشرة الدورية التي يصدرها مكتب المنسق العام للجنة العشائر.
ليس هنالك تعارض بين اإلصالح والوساطة
يعمل على عقد صفقة بين المتخاصمين عن طريق وسيط حيادي متفق عليه يسعى إلى إيجاد حل ال يترك أثر في
ويرى السيد «حيدر» بأن الوساطة فن
المنطلق هي طرف مكمل وليس بديل ،وعملية الوساطة سابقة لعملية اإلصالح ،هذه األخيرة قد تحال إليها القضايا
نفوس االطراف  .فالوساطة من هذا
المستعصية األمر الذي يحتاج إلى دراسة كل مسألة على حدة.
المرأه عنصر أساسي في حل النزاع
المرأة بعملية االصالح فيقول «أنه وبعد التجربة الطويلة التي مرت بها مكاتب اإلصالح أصبحت الحاجه ملحة إلشراك
وحول رائ السيد أبو «العبد» بإنخراط
خصوصًا في القضايا التي تستدعي وجود عنصر نسائي كتلك المتعلقة باألخالق والشرف .فبعض القضايا كانت
المرأة لتسهم بشكل فاعل في حل النزاع
تشكل إحراجَا كبيراً للمصلحين».

مبادرات شبابية خ ّ
القة للتعريف بالوساطة
حققت تعاون لحل الصراع نقلة نوعية في أدائها في التعامل مع النزاعات وخاصة مفهوم الوساطة من خالل مشاريعها وبرامجها المتنوعة ،للتعريف بالوساطة
كآلية إيجابية للتعامل مع النزاعات ،فقد خرج الشباب المشاركين في مشروع األندية اآلمنة والممول من قبل مشروع روّاد بمبادرات نوعية هدفت إلى التعريف
بالوساطة من خالل الفن التراثي حيث قاموا بتأليف أغنية زجل شعبي عن الوساطة تدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وإعتماد الوساطة كآلية لذلك،
إضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحقيق ذات الهدف فصمم المشاركين منتدى الوساطة الشبابي داخل الموقع اإللكتروني للوساطة ،يهدف هذا المنتدى
إلى مناقشة ودراسة كل ما هو جديد في الوساطة وفتح باب النقاش للشباب عن طريق حوار شهري متعلق بمفاهيم الوساطة وقصص النجاح التى قام
المشاركين بتحقيقها داخل مجتمعاتهم المحلية ،والمبادرة الثالثة كانت عبارة عن تصوير فيلم عن الوساطة ألحد النزاعات المجتمعية ،ويهدف هذا الفيلم
إلى تعريف المجتمع المحلي بقدرة الوساطة في التدخل لحل الخالفات  ،كما يوضح هذا الفيلم آليه عمل الوسيط ومراحل عملية الوساطة بشكل تفصيلي،
أما المبادرة األخيرة فكانت عبارة عن تقييم أداء للوسطاء الشباب عن طريق برنامج الكتروني يهدف إلى تطوير معارف ومعلومات الوسطاء في مضمون
الوساطة من حيث المفهوم والخطوات المتبعة في الوساطة  ،ويتم طرح األسئلة بالصوت والصورة  ،حيث بمقدور الوسيط أن يكتشف تقييمه أثناء إجراءه
لعملية الوساطة.
لإلطالع على هذه المبادرات الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالوساطة www.mediation.ps
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مراجعة في كتاب
هاني سميرات
مور  .كريستوفرو  :عملية الوساطة استراتيجيات عملية لحل النزاعات،
األهلية للنشر ،الطبعة األولى717 ،2007 ،صفحة
كريستوفرو.مور :أمريكي األصل ،حصل على شهادة الدكتوراة في علم
االجتماع السياسي والتنمية من جامعة روتغرز  ،وتلقى تدريبه كوسيط
على يد المنظمة األمريكية الفيدرالية لخدمات الوساطة والمصالحة،
والمؤسسة األمريكية للتحكيم  .عمل كمستشار في حقل النزاع في أكثر
من  25دولة.
يعتبر كتاب عملية الوساطة «إستراتيجات عملية لحل النزاعات» من
أبرز وأهم كتب الوساطة المترجمة في عالمنا العربي واإلسالمي ،وذلك
إلحتوائه على الجانب النظري والجانب العملي لعملية الوساطة  ،باإلضافة
إلى إحتوائه على تجربة عملية مكثفة ومركزة لعديد من أشكال الخالفات
المتنوعة سواء أكانت إقتصادية – إجتماعية – سياسية.
بنية الكتاب :
يحتوي الكتاب على ثالثة أجزاء إضافة إلى المدخل والمقدمة والخاتمة
وهذه األجزاء هي:
الجزء األول فهم وسائل حل النزاعات والوساطة .أما الجزء الثاني:
يستعرض المؤلف فيه مجموعة من المحاور األساسية لعملية الوساطة
كوضع األسس وإختيار اإلستراتيجيات ،وتجميع المعلومات حول النزاع
ويتحدث الجزء الثالث  :عن القيام بعمليات وساطة منتجه أما الجزء الرابع
فيحتوي على أهم األسس والمبادىء في عملية تقييم خيارات التسوية،
وإجراء المفاوضات النهائية والجلسات اإلختتامية وإغالق ملف القضية.
النقد :إن هذا الكتاب من أثرى كتب الوساطة في المكتبة العالمية وذلك
على صعيدين أولهما على صعيد المعلومات المقدمة حول العملية والصعيد
اآلخر التحليالت وبهذا فإن الكتاب لم يأخذ الطابع التجريدي المعلوماتي بل
إن المؤلف أخضع جميع المعلومات المقدمة إلى الواقع واألمثلة العملية.
يؤكد مور على ضرورة أن تراعي الوساطة المتغيرات الثقافية ألطراف
النزاع ،باإلضافه إلى أن عملية الوساطة ال تقوم فقط على المهارات
والتكتيكات بل تقوم على المراجعة المتأنية والمعلومات التفصيلية الدقيقة
والتحليل الصائب.
ويرى مور أن عملية الوساطة يصنعها األطراف ويديرها الوسيط لذا فعلى
الوسيط كشف جميع أوراقه واستراتيجياته لألطراف ليكونوا جزءا أساسيا
من العملية وليس فقط من الحل وهذا هو النموذج الجديد الذي تطرق
له هذا الكتاب.
لقد كان من الواضح أن الكتاب يعرض جملة من القضايا الجديدة في
الوساطة أهمها السياقات الحضارية والثقافية التي تمارس فيها الوساطة
حول أنحاء العالم ،ولكن لم يوضح المؤلف أثر إختالف السياق الثقافي على
عملية الوساطة واكتفى بعرض أمثلة من عمليات الوساطة في الحضارات
الشرقيه والغربية ،كما أنه لم يتطرق إلى الوساطة وأشكالها في السياق
العربي وهذا يعيد طرح سؤال إمكانية تطبيق الوساطة الغربية بإفتراضاتها
األساسية في السياق العربي واالسالمي.
وأخيرا فان هذا الكتاب هو مدرسة متنقلة في الوساطة وهو مرجع لكل
العاملين في هذا الحقل فيه المعلومة القيمة والتجربة الناجحة والنماذج
القيمة المساعدة والمساندة إلتمام عملية الوساطة.

هل يصلح الصلح العشائري كوسيلة
ودية لحل وتسوية النزاعات
المحامي ناصر الريس
كان من الواضح أن هنالك حاجة للفلسطينين لوسائل وأدوات ذاتية لحل
وتسوية خالفاتهم ،حيث ظهر ما يمكننا تسميته بالقضاء الموازي للقضاء
الرسمي األجنبي ،المتمثل بالقضاء واإلصالح العشائري الذي وجد فيه
الفلسطينيون أداة ووسيلة ذاتية صالحة ومقبولة لحل وتسوية نزاعاتهم،
بعيدا عن السلطات القائمة وأجهزتها القضائية وتشريعاتها.
ورغم دور اإلصالح العشائري في الحفاظ على الذات الفلسطينية وعاداتها
وتقاليدها ،فقد أضحى اليوم واحدا من المعيقات التي تهدد القضاء الطبيعي
وتساهم في تقويضه .ويمكننا بهذا الصدد حصر إنعاكسات هذا القضاء
على القضاء الطبيعي بالنقاط والمحاور التالية:
1 .1تدخل الصلح العشائري في قضايا تتعلق وتنحصر بأغلب األحيان
بممارسات خطرة على صعيد المجتمع ،كجرائم القتل أو السرقة أو
الخطف أو االغتصاب أو المطالبات المالية وغيرها ،وهي بجميعها
ودون إستثناء تندرج ضمن القضايا الماسة بأمن المجتمع واستقراره
وهي جرائم يجب أن يختص بنظرها القضاء العادي فقط كما يجب أن
تنحصر التدابير المتخذة بشأنها بالدولة فقط .
2 .2أفقد الصلح العشائري القاعدة القانونية ،والتشريع على إختالف
أنواعه ،قيمته ومبررات وجوده ،جراء إهمال هذا الصلح العشائري
للقاعدة التشريعية واستبدالها بالقاعدة العرفية واألخالقية المستمدة
من العادات والتقاليد .وأوجد القضاء العشائري نوعا من التناقض في
النظم التي تحكم المجتمع اآلن ،فما هو مجرم ومحظور على صعيد
القانون العادي ،قد ال يكون كذلك بموجب العادات واألعراف  ،كذلك إن
ما تجرمه األعراف العشائرية قد ال تكون مجرما بمقتضى القانون.
3 .3إنكار القضاء العشائري وتغيبه كما هو ثابت ألهم المبادئ التي يقوم
عليها القانون الجنائي ،كمبدأ شخصية العقوبة وتناسب العقاب مع
الجريمة ،فعلى صعيد طبيعة العقوبات التي يقررها هذا القضاء،
يمكن وفي حاالت عديدة أن تتجاوز العقوبة المقررة لمثل هذه الحاالت
الفاعل لتشمل كافة عائلته ،او تغريم أسرة المذنب لصالح ذوي
الضحية.
4 .4ينكر القضاء العشائري الشخصية القانونية للمرأة ،إذ ال تقبل شهادتها
في الكثير من الحاالت.
5 .5عادة ما يتم تسوية المنازعات المعروضة على الصلح العشائري
بأسلوب ودي رضائي ينطلق من وجوب تنازل المشتكي عن بعض
حقوقه مقابل التزام المشتكي عليه وقبوله الوفاء بالتزاماته.
وأخيرا يمكننا القول بأن اإلنتقال بالقضاء العشائري من التأثير السلبي
على قيام مؤسسات الدولة وسيادة القانون ،ومن ثم التحول به ألداة ووسيلة
ودية لتسوية النزاعات ،يقتضي ضرورة وضع قانون فلسطيني ناظم لهذا
الصلح يأخذ بعين االعتبار:
مواز إلى أداة ووسيلة ودية لحل
•تحويل هذا الصلح من قضاء
ٍ
وتسوية الخالفات.
•حصر مجاالت الصلح العشائري في القضايا الحقوقية دون
الجزائية .ورفض أي حل أو تسوية تخرج على أحكام القانون أو
تخالف مضمونه.
•خضوع صكوك الصلح العشائري لرقابة القضاء لضمان مراعاتها
لقواعد العدالة واإلنصاف.
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مشروع الشاب الوسيط في صور
آراء

في
الوسا

طة

االسم  :خليل حبوش
العمر 24:سنة
السنة الدراسية :سنة ثالثة «تربية إبتدائية»
جامعة القدس المفتوحة منطقة نابلس
التعليمية
أدى مفهوم الوساطة لصقل شخصيتي وكيفية
حل المشاكل مع زمالئي في الجامعة وفي
المجتمع الذي أعيش فيه وتعلمت أيضا كيفية
تيسير اللقاءات مع أصدقائي في الجامعة .
مفهوم الوساطة كان لي غامضا وكنت أخلط
بينه وبين التحكيم والقضاء ولكن بعد الدخول
في برنامج الوساطة ومن خالل التدريب وورشات
العمل زال هذا الغموض  .إن نجاح الوساطة في
فلسطين يحتدم علينا تكاثف جميع الجهود من
قبل مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات
الحكومية وذلك من أجل وضع تصور أو آلية
إلقرار قانون الوساطة في فلسطين الذي شأنه
توفير اإلطار القانوني المنظم لعملية الوساطة

االسم  :عدنان مطر
الوظيفة  :مرشد تربوي في مدرسة
الخضر األساسية
العمر  42 :سنه
من خالل عملي كمرشد تربوي في المدارس،
عملت على تطبيق هذه األفكار مع الطلبة والتي
تعيد فتح قنوات اإلتصال الفعال بين أطراف
النزاع لمساعدتهم على حل مشاكلهم بطرق
سليمة وعلمية ،وإستخدام خيارات وبدائل
للعنف كإستخدام أسلوب الحوار وتعميقه
في توجهات الطلبة ،حيث تم إعطاء حصص
توجيهية وإرشادية للطلبة لتعميق مبدأ الحوار
والتعامل مع النزاع في حياتهم اليومية بهدف
إكسابهم طرق ومفاهيم جديدة للتعامل مع
مشاكلهم .

خليل الريحاني
إستشاري – مدرب /فرنسا
أنا جدا سعيد لجهودكم ومبادرتكم الرائعة
إلصدار مجلة الشاب الوسيط  ،كسابقة وإصدار
مميز يغني المكتبة العربية الشبابية التي تفتقد
إلى موارد ومراجع سهلة الولوج لنشطائنا الشباب.
 ،لذلك نجد هذه األخيرة( مجلة الشاب الوسيط)
تدعم منظمات شبابية تعمل في الوساطة
وتهدف إلى شرح القوانين وتدعم الشاب لتحصيل
حقه عبر تسهيل الولوج للقانون  ،لكن هذا كله
لتسهيل مساعي الوساطة ولنجاحها  ،فالكل رابح
كما في مقالكم -العدد  ،١صفحة  .-٤شكراً لكم
على تميزكم وفي إنتظار أعدادكم بشغف.

الوسيطة  :جميلة صالحات
الجامعة  :جامعة القدس المفتوحة
منطقة أريحا التعليمية
لقد استفدت كثيرا من تجربة الوساطة فقد
تعلمت كوسيطة حل المشاكل التي تواجهني
بطريقة أكثر عقالنية مع ترك العاطفة جانبا
وعلى مساعدة أي شخص في الوصول إلى حل
لمشكلته ،مع ا ْالخذ بعين اإلعتبارعدم فرض
ر ْايي على اآلخرين  ،وأدى انخراطي في مشروع
الشاب الوسيط على تقوية شخصيتي ورفع
معنوياتي ،فانني ال أنتظر قدوم المشاكل إلىّ،
بل أبحث عنها وأساعد على حلها .
فالوساطة بالفعل شيْ جميل للغاية إذا كانت كما
يجب أن تكون وأهم قاعدة تعلمتها بالوساطة إن
فشل عملية الوساطة اليعني فشلي كوسيط
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االسم  :شادي سويدان
الوظيفة  :محامي نظامي
العمر 24 :سنة
اكتسبت مهارات جديدة في آلية التعامل مع
النزاعات فعلى صعيد عملي كمحامي أدركت
أنه ليس كل نزاع يمكن اللجوء به إلى القضاء
فبات بمقدوري اللجوء إلى الوساطة عند حدوث
أي نزاع بين متخاصمين ،حيث حاولت أن
أكون وسيطًا في أحد القضايا ،وتبين لي إنه
يمكن الوصول إلى حل مرضي بين طرفين
متخاصمين واإلبقاء على العالقة الودية بين
موكلي وبين خصمه قدر اإلمكان وعدم اللجوء
إلى القضاء قدر اإلمكان.

