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  اتــزاعـنـل الـح
  أداة لبناء السالم وتحقيق الديمقراطية

  :تعريف حل النزاعات: أوالً

يمثل حل النزاعات فرعاً ناشئاً في الدراسة األكاديمية والممارسة فهو عبارة عن منهجية لتحليل النزاعـات                

العتماد على اإلرغـام    والوسائل المستخدمة في حلها، وبالنسبة للكثيرين فإن حل النزاعات يمثل تحوالً من ا            

إلى االعتماد على أسلوب شامل وسلمي لحل النزاعات )  خسارة لآلخر–فوز طرف (أو القوة لفرض حل ما    

فيمـا يتـصل بأهـداف هـذا        )  فوز للطرف اآلخر   –فوز طرف   (مبني على المصالح المشتركة والمتبادلة      

ومن ناحية أخرى يمكن    . صراع أو حرب  المنشور فإنه يمكن تعريف النزاع على أنه اختالف أو مجادلة أو            

ونظـراً ألن حـل النزاعـات       . أن يشكل فرصة إلى اللقاء وإلى مزيد من التفاهم والتعاون والسالم الراسخ           

  :يتضمن الفهم واالقتراب الشاملين من موضوع النزاع نفسه فإنه يتناول موضوعات مثل

  .ياة وإنه جزء ال يتجزأ من كل عالقة قبول النزاع واعتباره كأمر طبيعي في الح:قبول النزاع* 

  . تحليل النزاع من خالل تحديد أطرافه واحتياجاتهم وتحديد مختلف العوامل المؤثرة عليه:تحليل النزاع* 

وذلك عبر مهارات .  تحويل النزاع من معادلة الربح والخسارة إلى معادلة الربح المتبادل    :تحويل النـزاع  * 

  .هاوتقنيات يمكن تنميتها وتحسين

، توجيه أسئلة غير استفزازية، التوكيد، إيصال مـا         )رد فعل (اإلصغاء النشط، استجابة     :مهارات االتصال * 

  ،شعر به المرء، وإعادة الصياغة

  .التجنب، الخضوع، المواجهة العنفية، المواجهة السلمية :أنماط مختلفة في مواجهة النزاع* 

  .يم، والمقاضاتالتفاوض، الوساطة، التوفيق، التحك :آليات* 

  .في تحليل وإدارة وتسوية النزاع :الوسائل المحلية والتقليدية* 

  .الفوائد قصيرة وطويلة األجل من استخدام أسلوب حل النزاعات :تقييم* 

  

  :تعريف النزاع: ثانياً

مكن تعرف كافة الحضارات والمجتمعات والشعوب النزاع بصور عديدة من الناحية التحليلية فإن النزاعات ي             

وبطبيعـة  . النزاعات الشخصية، النزاعات بين الجماعات والنزاعات الدولية      : أن تصنف إلى ثالثة مستويات    

الحال فإن هذه المستويات الثالثة ال تنفصل عن بعضها، فعلى سبيل المثال فإن عديداً من النزاعات العرقية                 

  . أن تصنف على أنها نزاعات دوليةتعبر الحدود القومية ومن ثم فإنها يمكن) النزاع بين الجماعات(
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هي تلك النزاعات التي تحدث بين األفراد وذلك بخالف النزاعات بين الجماعـات،              :النزاعات الشخصية  *

  .من نماذج تلك النزاعات هي التي تحدث بين األصدقاء أو بين أعضاء األسرة أو بين الرئيس ومرؤوسيه

ت التي تشمل قضايا وأطراف لها عالقة بمجموعـات معينـة           هي تلك النزاعا   :النزاعات بين الجماعات  * 

وتضم نماذج مختلفة من النزاعات كالنزاعات العرقية والدينية والحزبية، وكذلك النزاعات بين قطاعات من              

النزاعات بين النقابات العمالية واإلدارة، بين العائالت والقبائل، بين الحكومات المحليـة أو             : الجماهير مثل 

  .تمعاتبين المج

وتحدث هذه النزاعات بين األمم والدول وتتضمن االختالف حول قضايا مثل الحـدود              :النزاعات الدولية * 

اإلقليمية والموارد الطبيعية، من بين نماذج النزاعات الدولية، الحرب العالمية الثانيـة والحـرب اإليرانيـة                

  .العراقية

  

  : أسباب النزاع: ثالثاً

  :تالفات حول ما يلييحدث النزاع نتيجة االخ

  اتـالقـعـال* 

  مـيـقـال* 

  ..)االجتماعية، السياسية(ة ـيـنـبـال* 

  حـالـصـمـال* 

  اتـومـلـعـمـال* 

  اتـاجـحـال* 

على سبيل المثال تثور جميع النزاعات المتعلقة بالمعلومات حيثما يفتقر أحد األطراف إلى المعلومات التـي                

 التي تسببها القيم فتحدث بسبب النظم العقائدية غير المتناسـقة سـواء         يحوزها الطرف اآلخر، أما النزاعات    

كان عدم االتساق فعلياً أو وهمياً، كما أنها تنشب حينما يحاول أحد األطراف فرض قيمة معينة على الطرف                  

، النزاعـات الهيكليـة   : اآلخر، من بين األمثلة األخرى من النزاعات التي تسببها العوامل الستة المـذكورة            

وتدور حول الموارد المحدودة مثل المياه أو نزاعات الحاجات والتي تسببها أمور تتصل بالهوية أو األمن أو                 

االعتراف كما أن هناك نزاعات العالقات والتي تنشأ بسبب الصور المنمطة الجامـدة وسـوء اإلدراك إزاء       

لنـزاع أن مـصالحها االقتـصادية       اآلخرين، ثم هناك نزاعات المصالح والتي تحدث حينما تدرك أطراف ا          

واالجتماعية والسياسية والمهنية غير متجانسة، أما نزاعات العالقات فتـشتمل علـى ضـغائن الماضـي،                

وحاالت األضرار بالغير وعدم احترام إنسانية اآلخرين والشعور باالضطهاد، وفي غالبية األحوال فإن فشل              

  . يؤدي إلى تصعيد النزاعاألطراف المعنية في إدراك هذه األمور عادة ما
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  عمليات حل النزاعات: رابعاً

لكل حضارة تقاليدها الثرية بوسائل حل النزاعات، فمن الشائع أن المجتمعات تعتمـد علـى كبـار الـسن                   

كذلك في جميع الحـضارات     . والوجهاء وأهل الحكمة أو زعماء القرية ذوي االحترام للفصل في النزاعات          

رجل الدين أو المختار أو رئيس البلدية أو فرد له مهابة في العائلة أو العـشيرة          يقوم شخص له مكانته، مثل      

مثل هذه الطـرق    . وباإلضافة إلى ذلك ما كان معروفاً لدينا بشيخ الصلح، الذي يقوم بالتوسط في النزاعات             

 على العالقات مـع     التقليدية غالباً ما تؤكد على أهمية الحفاظ على قيمة االحترام أمام اآلخرين وعلى اإلبقاء             

أما بخصوص استخدام حل النزاعات في المجتمعات المعاصرة فإنه يراعي أن تأخذ آليـات حـل                . اآلخرين

  .النزاعات الجوانب الحضارية في عين االعتبار

إن الطرق التي تسلكها أطراف النزاع من أجل حله هي طرق عديدة ويمكن أن توضع علـى شـكل خـط                     

 العمليات التي ال تتدخل فيها أطراف خارجية، مثل المفاوضات بين طـرفين،             متواصل طرفه األول هو تلك    

وطرفه اآلخر هو القرارات القضائية وهنا فإن وسائل حل النزاعات الشائعة تـشتمل علـى المفاوضـات                 

  .والوساطة والتوفيق والتحكيم والمقاضاة

  

  الـمفـاوضـات: خامساً

و أكثر وبشكل إرادي بمناقشة اختالفاتهم كما يـسعوا إلـى           المفاوضات هي عملية يقوم بمقتضاها طرفان أ      

الوصول إلى حل مشترك مقبول لدى كل منهم وتستلزم المفاوضات من أطرافها تحديد القضايا التي يختلفون                

بشأنها وأن يقوم كل طرف بإعالم اآلخر بحاجاته ومصالحه وباقتراح حلول ممكنة، بغرض التوصل إلـى                

أما على  .  المتحدة عادة ما يتفاوضون من أجل عقد معاهدات ومن أجل إنهاء الحروب            إن ممثلي األمم  . اتفاق

المستوى المحلي فإن المفاوضات تعد أمراً شائعاً بين نقابات العمال والمديرين، بين المـشترين والبـائعين،                

  .وفي بعض الحاالت بين الهيئات الحكومية والجمهور

  

  ةـاطـوسـال: سادساً

 من صور المفاوضة الممزوجة بمساعدة خارجية من قبل طرف ثالث متفق عليه بـين               الوساطة هي صورة  

المتنازعين لمعاونتهم على تحديد وكشف مصالحهم الرئيسية وإيجاد اتفاق مقبول لدى الجميع ويمكن أن تتم               

وسـنة  الوساطة بين طرفين مثل أعضاء أسرة أو بين الجيران أو بين أطراف متعددة مثلما هو الحال في الب                 

وتتحدد كيفية اختيار الوسيط بنـاء    . حيث توجد جماعات كثيرة ترنو إلى تحقيق مصالحها عقب إنهاء النزاع          

ة معايير وترتبط هذه المعايير باألبعاد الثقافية الحضارية ويمكن أن تـضم مـدى اتـسام الوسـيط                  على عد 

بالحساسية وجدارته بالثقة ونزاهته وإمانته وتمتعه باحترام المجتمع ومستوى خبرتـه بموضـوع النـزاع               
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والمـساعدة  وبأسلوب الوساطة وأيضاً الموارد التي يمكن أن يوظفها في عمليـة الوسـاطة مثـل النفـوذ                  

  .االقتصادية

ويتمثل دور الوسيط في توفير المناخ المناسب والتشجيع على الحوار وتبديد أسباب العداء بـين األطـراف                 

وبذلك يقوم الوسيط بجمع المعلومات الالزمـة       . وتشجيعهم على التفاوض واقتراح طرق للتوصل إلى تسوية       

فالوسيط ينقل الرسائل ويـساعد     .  الخاصة بالنزاع  من األطراف عبر االستماع إلى قضاياهم وطرح األسئلة       

األطراف المتنازعة على تقييم مصالحها ومواقفها واقتراح حلولها ممكنة، وبذلك فإن الوسـيط ال يفـرض                

تسوية وال يبلغ أطراف النزاع بما يجب أن يفعلوه ألن ذلك في المقام األخير هو مهمـة أطـراف النـزاع                     

  .أنفسهم

  

  قالـتـوفـيـ: سابعاً

التوفيق هو عملية يقوم فيها طرف ثالث محايد بمساعدة أطراف النزاع على حل مشكلتهم وتتـضمن مهـام                  

القائم بالتوفيق اإلبقاء على مسيرة األطراف نحو التوفيق والتأكد من أنها تمتلك الفرصة في تلك العملية، وأن                

ن يشارك النزاع مالحظاتها ويقـدم لهـا        يقدم الطرف الثالث اقتراحات بشأن كيفية التقدم في علمية الحل وأ          

  .رأيه ويساعدها في التخطيط بغض تنفيذ اتفاقاتهم

وعادة ما تستخدم أطراف النزاع هذه الطريقة كواحدة من وسائل االتصال وإيجاد مـصالح مـشتركة كـي                  

 النـزاع،   /إن نمط وهيكلية ودرجة التدخل في ملية حل المشكلة          . يتسنى لها التقدم في عملية حل المشكالت      

تختلف من حالة ألخرى باختالف الفرد أو الفريق القائم بالتوفيق هذا ويمكن أن تكون عملية التوفيق مفيـدة                  

  .النزاعات الشخصية، نزاعات الجماعات، والنزاعات الدولية: ألطراف النزاع على أي من مستوياته الثالثة

  

  الـتـحـكـيـم: ثامناً

الث محايد في موضوع النزاع بعد االستماع إلى وجهة نظـر طرفـي             التحكيم هو عملية يبت فيها طرف ث      

النزاع ويختلف التحكيم عن الدعوة القضائية من حيث أن أطراف النزاع أنفسها هي التي تحدد القواعد التي                 

سيتبعونها من أجل التوصل إلى نتيجة بشأن النزاع هذا ويمكن أن يكون مجرد حـل تطـوعي أالّ يتعـدى                    

  .وأسلوب التحكيم شائع االستخدام في صراعات العمال مع اإلدارة. لزمةتوصية غير م

أم المحكم فيمكن أن يكون شخصاً واحداً أو أن يكون عضواً في لجنة التحكيم، وعلى غرار الوسـاطة فـإن    

المحكمين يتم اختيارهم بشكل عام من قبل أطراف النزاع ويتم انتقاؤهم على أساس صفات يتسمون بها مثل                 

ومن الممكن أن تكون عملية التحكيم رسمية كما هـو          . صاف واألمانة والخبرة النوعية بموضوع النزاع     االن

الحال في قاعة المحكمة أو أن تكون أكثر بساطة وذلك وفقاً للكيفية التي يختار بها أطراف النـزاع تنظـيم                    

  .العالقة بينهم
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  الـمـقـاضـاة: تاسعاً

الدول، بحيث تستطيع المحكمة إجبار األطراف بقوة رسمية كافيـة،          وهي التي تتم من خالل المحاكم ضمن        

ومن الممكن أن تؤكد على أحقية سلوك أو تصرف معين وهذا قد يؤدي إلى مساندة ودعم أهـداف أي مـن             

كأساس فارضة على األطراف    : ويمكن أن تطرح خطوط قانونية عريضة تنطلق منها       . األطراف أو جميعها  

  .التجاوب معها

  

  تطبيق حل النزاعات في المجتمع: عاشراً

لقد تم االستعانة بعملية حل النزاعات في مختلف الثقافات والمجتمعات، وتشمل تلك العملية على كافة األفكار 

إن عمليات حل النزاعـات     . واآلليات، المحلية والتقليدية والتي يمكن توظيفها في تحليل وإدارة وحل النزاع          

وعلى سبيل المثال فإن عمليات حـل       .  من قطاعات وأقسام مختلفة من المجتمع      يمكن أن تضم وتخدم أفراداً    

النزاعات مثل الوساطة والتحكيم كثيراً ما تستخدم كجزء من النظام القضائي في عديد من البلدان، كذلك فإن                 

ح الوساطة التي تستخدم في حل النزاعات الجماهيرية والتي تقدمها مراكز فض المنازعات، حيثمـا تطـر               

األسر أو الجيران منازعتها أمام الوساطة أو التحكيم، تعد أمثلة شائعة في المجتمعات الغربية، ومن الـشائع                 

أيضاً وجود برامج للوساطة تقدمها جماعات الرفاق حيث يقوم الطالب بالوساطة لمساعدة طـالب آخـرين                

الً بحثيـاً ودراسـياً وممارسـة       على حل نزاعاتهم ففي عديد من الكليات والجامعات يعد حل النزاعات حق           

  .أكاديمية وتدخل في المقررات الدراسية ألقسام علمية مثل التعليم والعلوم السياسية وعلم االجتماع

ومن ناحيتها، فإن الشركات العمالقة تستخدم برامج الوساطة بداخلها من أجـل تعزيـز كفـاءة وإرضـاء                  

امين واألخصائيين االجتماعية، والمسؤولية العـسكريين      المرؤوسين، كذلك فإن عدداً من المهنيين مثل المح       

وضباط الشرطة يستخدمون مهارات الوساطة وحل النزاعـات فـي عملهـم اليـومي، وكـذلك يـستخدم                  

الدبلوماسيون والمنظمات الدولية والوفود المرسلة إلى الساحات الدولية بشكل متكرر أساليب المفاوضة كي             

  .يتسنى لهم حل النزاعات

  

  اختيار عملية حل النزاعات: ي عشرالحاد

إن تحديد وسيلة أو اللجوء إلى عملية ما لحل النزاع يجب أن تتضمن تقييمـاً لنتائجهـا الملموسـة وغيـر                     

الملموسة ولفوائدها طويلة وقصيرة األجل وهنا تطرح بعض األسئلة الرئيسية عنـد اختيـار إحـدى هـذه                  

  .الوسائل

لتي يبدي األطراف استعداداً لتوظيفها في حل النزاع؟ وما هـو الوقـت             ما هي الموارد ا    :فاعلية التكلفة * 

  الذي يمكن لألطراف تخصيصه لحل النزاع؟
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  ورشة تدريبية في مجال كيفية التعامل مع النزاعات وحقوق اإلنسان
    ستاذ فـادي أبـي عـالماأل:         أشراف وتدريب

  ٨ من ٦صفحة         ٢٠٠٦ أيار ٧ –  ٥                    
  لبنان- بكفيا – أوتيل ماري الند            

فهل ستتعلم أطراف النزاع مهارات جديدة من خالل مشاركتها في عملية حـل النـزاع                :مهارات التعلم * 

  كمهارات االتصال والتوفيق وبناء العالقات؟

هل ستوفر عملية حل النزاعات فرصة لمعالجة قضايا تميز عدداً من النزاعات            ف :المواضيع الغير معلنة  * 

  مثل إيذاء المشاعر والمصالح والحاجات واختالل توازن القوى؟

هل تعد إقامة عالقات مستقبلية حسنة مسألة هامة ألطراف النـزاع؟ وهـل العالقـة                :عالقات المستقبل * 

  بادلة واإلرادة الحسنة؟المبتغاة تعتمد على عوامل مثل الثقة المت

ما هي عمليات حل النزاعات الفعالة في عالج النزاعات المتشابهة؟ وهـل مـن               :االلتزام/ معدل النجاح * 

المحتمل أن يوافق أطراف النزاع على اتفاق توصلوا إليه بأنفسهم أم يوافقوا على اتفاق فرضه عليهم قاض                 

  أو طرف ثالث؟

  

  زاعـنـول الـتح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إلى  من  

  تعاون  تنافس وعداء  األطرافعالقة 

  شكل مقبول  شكل غير مقبول  تعريف المواضيع

  قواسم مشتركة  ال يوجد مواضيع مشتركة  المواضيع

  مقبول  مرفوض  قبول األطراف للتعاون

  التزام  مرفوض  اإلشتراك في صنع القرار

  مهمة  غير مهمة  العالقات المستقبلية

  صغيرة  كبيرة جداً  فروق القوة

  تقوية الطرف الضعيف  سوء استعمال  لقوةاستعمال ا
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