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  مقدمة في دراسات السالم والصراع
  الخطة الدراسية

  أوًال: وصف عام للمادة
دراسات السالم والصراع إنطالقاً من بناء رؤية علمية تستند على جمموعة من األسس والقواعد تعريف الطلبة مبفاهيم  حتاول هذه املادة

النظرية والعملية اليت يرتكز عليها هذا احلقل من العلم، حيث سيتم تزويد الطلبة باملعرفة الضرورية الالزمة بأساسيات دراسات السالم 
خيية اليت واكبت تطور علم دراسات السالم والنزاع مع الرتكيز على العوامل الرئيسية اليت  والصراع إعتمادًا على دراسة وتتبع املراحل التار 

مفهوم حتليل النزاع واألسس اليت يقوم عليها هذا املصطلح مع كان هلا أثر بارز يف نشوء هذا العلم وتطوره. باإلضافة إىل الرتكيز على 
م يف هذا اجملال. سيتم تعريف الطلبة أيضًا بأهم النظريات السائدة يف حقل دراسات السالم والنزاع  كما  ذكر أبرز املفكرين واسهاما

ا يف تقدمي تصور نظري للباحثني مما يسهل عملية فهم حاالت السالم والنزاع املتعددة. وباإلضافة اىل ما سبق سيتم تقدمي  ومدى فائد
ي وعملي لطبيعة اإلطارات الفكرية املرتبطة يف جمال دراسات السالم جمموعة من األمثلة التوضيحية اليت تساعد على بناء إدراك علم

  والنزاع وتطبيقها على أرض الواقع.
ومبا أن هدف دراسات السالم والنزاع يدور أساسًا حول الوقاية من حدوث الصراعات ومعاجلتها يف حالة حدوثها فإن آليات تسوية 

  يت سيتم الرتكيز عليها ضمن حماور هذه املادة.الصراعات املختلفة هي أحد العناصر الرئيسية ال
  

  الهدف الرئيسي للمادة ثانياً:
احلوار والنقاش اهلادف والبناء والذي يرتكز بني الطلبة من خالل  جتاه أمهية دراسات السالم والنزاع وعيال زيادةدف هذه املادة إىل 

وأساليبه املتنوعة  درس والطالب، فضًال على أمهية ترسيخ مفاهيم السالمعلى منهجية علمية تقوم على أسلوب التعليم التفاعلي بني امل
والسالم كخيارات اسرتاتيجية على الصعيد الشخصي واحمللي  هان الطالب وذلك من أجل خلق جيل يؤمن بالعدل واملساواةيف أذ

   والدويل.
  

  الفرعية التي يسعى هذا المنهج لتحقيقها هدافاأل ثالثاً:
  باملعرفة واملهارات الالزمة لفهم حاالت السالم والصراع املختلفة.تزويد الطلبة  
 .حتديد األساسيات واملبادئ الرئيسية اليت يقوم عليها علم دراسات السالم والنزاع  
 .خلق ثقافة احلوار واملشاركة من خالل تشجيع الطلبة على إبداء الرأي وتبادل األفكار  
  األكثر فاعلية حلل الصراعات عى املستويات املختلفة.زيادة قدرة الطلبة على حتديد الوسائل  
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  والقراءات الموضوعاترابعاً: 
  القراءات المطلوبة  الموضوع  الفصل

1  

  مقدمة لدراسات السالم والصراع

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا، عمرو خريي

 كوستاريكا.  -لألمم املتحدة التابعة
  

  المراجع باللغة األنجليزية:

 Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom and Miall, Hugh. 2005. 
Contemporary Conflict Resolution; Second Edition; Cambridge, 
UK; Chapter 2: Conflict Resolution: Origins, Foundations and 
Development of the Field, pp. 32-54.  

 Pruitt, Dean & Kim, Sung Hee. 2004. Social Conflict: Escalation, 
Stalemate and Settlement. Boston: McGraw-Hill 3rd Edition. 
Chapter 1: Overview, pp. 3-14.  

 Mitchell, C. R.1981. The Structure of International Conflict. 
Macmillan. Introduction, pp. 1-11. 

2  

  نظريات سائدة في دراسات السالم والنزاع

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -هد درسات السالم. حل النزاعات. مع2007عبداهللا, عمرو خريي

  كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
  

 المراجع باللغة األنجليزية:
 Inger Skjelsbaek and Dan Smith. Gender, Peace, and Conflict. 

International Peace Research Institute. Oslo. pp. 47-67. 
 Burton, John. Conflict: Human needs theory. Martin s Press. 

Chapter 15, pp 301-335. 
 Collins, Randall. 1985. Three Sociological Traditions. Oxford 

University Press. New York, pp. 47-80. 
 Fisher, Simon, and others.2003. Working with Conflicts – Skills 

and Strategies for Action, Zed Books Ltd, London. Chapter 3: 
Critical Issues, pp 37-53.  

3  

  تحليل النزاعات وتفاعالتها

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا, عمرو خريي

 كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
  

  المراجع باللغة األنجليزية:

 Mitchell, C. R.1981. The Structure of International Conflict. 
Macmillan. Part 1: The structure of Conflict, pp. 15-46. Part 6: 
Conflict behaviour, pp. 120-142. 

 Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom and Miall, Hugh. 2005. 
Contemporary Conflict Resolution. Second Edition; Cambridge, 
UK; Chapter 1: Introduction to Conflict Resolution: Concepts and 
Definitions, pp. 3-31. 
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4  
المنظور األردني على أسباب النزاع 

  وسلوكياته

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا, عمرو خريي

 كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
  

5  
المشاعر والسلوكيات السلبية التي تظهر 

  في النزاعات

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا, عمرو خريي

 كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
  

6  

  أساليب تسوية النزاع

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -النزاعات. معهد درسات السالم. حل 2007عبداهللا, عمرو خريي

  كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
  

 المراجع باللغة األنجليزية:

 Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom and Miall, Hugh. 2005. 
Contemporary Conflict Resolution; Second Edition; Cambridge, 
UK; Chapter 5: Preventing Violent conflict, pp. 106-131. Chapter 
10: Reconciliation, pp. 231-301. 

7  

طرق التدخل في النزاع والتوجهات ذات 
  يمالق

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا, عمرو خريي

 كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
  

 المراجع باللغة األنجليزية:

 Laue, James. 1978. The Ethics of Social Intervention. Washington, 
DC. Halsted Press. Chapter 10: The Ethics of Intervention in 
Community Disputes, pp.205-232. 

 Luban, David. 1988. The Quality of Justice. University of 
Maryland. Center of philosophy and Public Policy. 

 Excerpts from: “Say Peace”: Conflict Resolution Training Manual 
for Muslim Communities-Resolution Skills.  Graduate School of 
Islamic and Social Sciences.  Leesburg, Virginia.  USA.  2002 

8  

المفاوضات،النزاعات الشخصية، 
  عالوساطة، ونزاعات المجتم

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا, عمرو خريي

 كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
  

 المراجع باللغة األنجليزية:
 

 Carpenter, Susan and Kennedy. W.J.D. 1998. Managing Public 
Dispute. Jossey Bass. California, pp. 5-27. 

 Moore, Chris. 1996. The Process of Mediation. Jossey-Bass. 
California, pp. 3-77. 
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9  

  التحكيم والنزاعات الدولية

  المراجع العربية:
 .ندرية، مصر وجامعة السالم اإلسك -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا, عمرو خريي

 كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
 جملة قضايا اجملتمع املدين،2004-1994هاين. مسار العالقات األردنية اإلسرائيلية  ،احلوراين . 

 مركز األردن اجلديد للدراسات.
  

 المراجع باللغة األنجليزية:

 Fisher, Ronald J and Keashly, Loraleigh. 1991. The potential 
complementarity of mediation and consultation within a 
contingency model of third party intervention. Journal of peace 
research. Vol. 28: no.1, pp 29-42. 

 Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom and Miall, Hugh. 2005. 
Contemporary Conflict Resolution; Second Edition; Cambridge, 
UK; Chapter 3: Statistics of Deadly Quarrels, pp. 55-77. Chapter 
4: Understanding Contemporary Conflict, pp. 78-105. 

10  

  عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم

  المراجع العربية:
 .اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا, عمرو خريي

 كوستاريكا.  -التابعة لألمم املتحدة
 ي، ترمجة سعد السعد وحممد دبور، املركز بيرت فالنستاين،  فهم الصراعات: احلرب، والسالم، والنظام العامل

 .2005العلمي للدراسات السياسية، عمان، 
  .عمليات قوات األمم املتحدة حلفظ السالم: جتربة أردنية. مركز اإلمارات 2004الروضان، عبد كامل .

  .والبحوث للدراسات
  

  : منهجية التدريسخامساً 
املختلفة اليت ترتبط بعلم دراسات السالم والصراع حيث سيتم اإلعتماد على جمموعة تتضمن هذه املادة جمموعة من احملاور والقضايا 

من األساليب التدريسية املختلفة لتحقيق أهداف هذه املادة واليت من بينها أسلوب الشرح النظري داخل القاعة الصفية باإلضافة إىل 
الطلبة على الفكر النقدي البناء لطبيعة النزاعات وأساليب حلها. استخدام جمموعة من األنشطة العملية اليت من املتوقع أن تساعد 

احملاضرات الصفية تعتمد باألساس على النقاش واحلوار الفعال بني املدرس والطلبة وبني الطلبة أنفسهم لذلك فإن جمموعات العمل 
  ستكون إحدى أهم األدوات الرئيسية التس سيتم اإلعتماد عليها.

  
  : التقييمسادساً 

  تم تقييم الطلبة باإلعتماد على جمموعة من اإلختبارات وذلك على الشكل التايل:سي
  :20احلضور واملشاركة%  
  :30عرض الورقة البحثية%  
  :50اإلمتحان النهائي %  
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  ل: مقدمة لدراسات السالم والنزاعالفصل األو 
  : أهداف الفصلأوالً 

  اهلا مبا يلي:يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من االهداف ميكن امج
  مع الرتكيز على العوامل الرئيسية اليت كان هلا أثر  النزاعالتعرف على املراحل التارخيية اليت واكبت تطور علم دراسات السالم و

  بارز يف نشوء هذا العلم وتطوره.
  لعلم.عليها هذا ا يرتكزوالتعرف على املبادئ الرئيسية اليت  النزاعحتديد أساسيات علم دراسات السالم و  
  للخروج بتصور علمي يعكس ماهية هذا العلم وأهدافه. النزاعتقدمي جمموعة من التعريفات لعلم دراسات السالم و 

  
  : محتوى الفصلثانياً 

  النزاعالتطور التاريخي لعلم دراسات السالم و  2.1
على حياة  أثر كبري تركت من املعروف أن البشرية قد شهدت خالل القرن العشرين جمموعة من احلوادث املأساوية اليت

وال شك أن احلربني العامليتني األوىل والثانية كانت أيرز هذه احلوادث وأمهها على اإلطالق ليس  ،بشر على هذا الكوكبماليني من ال
طبيعة  ولكن أيضا من ناحية التأثري على ،فقط من ناحية النتائج الكارثية اليت خلفتها هذه احلروب على كثري من األمم والشعوب

اية احلرب العاملية الثانية عام ا الدويل النظام وكان من أهم إرهصاته بروز الواليات املتحدة واإلحتاد  1945جلديد والذي ابتدأ بعد 
عىن بدراسة السوفيتيت كأبرز قوتني على الساحة الدولية. وقد رافق ظهور هذين القطبني بروز جمموعة من املشاريع واألحباث اليت تُ 

اليت أصبحت تعد واحدة من  1945كتأسيس األمم املتحدة عام   اب احلرب والصراع والعمل على حلها و تاليف حدوثها مستقبالً أسب
  أهم املشاريع الدولية يف القرن العشرين لبناء السالم العادل بني مجيع الشعوب واألمم يف العامل.

بطة يف جماالت أكادميية أخرى مثل العلوم السياسية أو العالقات الدولية أو ومما جيدر ذكره هنا بأن دراسات السالم والصراع كانت مرت
كان إلسهام العديد من املفكرين يف هذه اجملاالت دور كبري يف بناء األساسيات النظرية واإلطارات املنهجية وقد   ،حىت علم اإلجتماع

إىل اسهامات كثري من علماء النفس والنفس اإلجتماعي  باإلضافة ،لدراسات السالم والنزاع من أمثال كارل ماركس وماكس فيرب
  أمثال بانادورا ويونج وفرويد.

تنامى اإلهتمام بدراسات السالم والنزاع نتيجة ظهور وانتشار  ،ة واإلحتاد السوفييت السابقخالل فرتة احلرب الباردة بني الواليات املتحد
يف عقود اخلمسينيات  د احلركات املطالبة حبقوق العمال والنساء واألقلياتحركات االستقالل الوطين والتحرر من العنصرية وازديا

عن بروز أشكال عديدة من املعاناة اإلنسانية كالعنف والفقر واإلضطهاد. وقد استدعى هذا  والستينات من القرن املنصرم فضالً 
ا.عىن بفهم أسباب ودوافع هذه الظواهر وآليااإلهتمام ضرورة تأسيس علم مستقل يُ    ا مع كيفية تسوية أو حل املنازعات املتصلة 

اية الستينات بدأت بعض اجلامعات واملراكز األكادميية يف الغرب  يف ختصيص دورات دراسية جملال  - خاصة الواليات املتحدة –منذ 
  مستقل. مث تطور ذلك إىل تأسيس برامج أكادميية لدراسات السالم والنزاع كمجال أكادميي ،النزاع والسالم

اية احلرب الباردة وحىت يومنا هذا أصبحنا نشهد وجود العديد من الربامج واخلطط الدراسية املرتبطة بعلم السالم والنزاع يف  ،ومع 
ون يف تطوير هذا احلقل من العلم من باالضافة اىل بروز كثري من املفكرين الذين سامهوا أو ما زالوا يسامه ،العديد من جامعات العامل
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دف الوصول اىل بناء منوذج علمي ليس خ الل األحباث العلمية املستمرة اليت تتناول كثري من املشكالت الدولية واإلقليمية وذلك 
  للوقاية من الصراع قبل حدوثه من خالل معاجلة األسباب الكامنة وراءه.  فقط حلل النزاع وإمنا أيضاً 

قوق اإلنسان ومؤسسات اجملتمع املدين هلا دور كبري يف التأثري على تطور هذا العلم وال بد من اإلشارة هنا بأن املنظمات املعنية حب
م الدينية أو  وبروزه وذلك ألن أهدافها باألساس تتعلق يف توفري بيئة آمنة يسودها السالم والرخاء جلميع الناس بغض النظر عن انتماءا

  السياسية أو العرقية.........اخل 
  

  النزاعئ علم دراسات السالم و أساسيات ومباد 2.2
  منها: ،هناك العديد من األهداف اليت يسعى جمال دراسة السالم والنزاع اىل حتقيقها

 هم عميق يساعد يف حتديد االليات املمكن حتليل األسباب والدوافع الكامنة خلف حاالت العنف والنزاع للوصول اىل ف
 استخدامها يف الوقاية من هذه األسباب مستقبال.

     فهم العوامل اليت تؤدي اىل تصعيد العنف والنزاع وزيادة حدته ومن مث إنتقاله من مستوى العنف الكامن(invisible 
conflict) العنف الظاهر  اىل(visible conflict) . 

 دئته متهيدا إلجياد ائيا والعمل  القنوات املناسبة إلقافه حتديد العناصر اليت ميكن أن تساهم يف ختفيف حدة العنف أو 
 على تاليف حدوثه مستقبال.

 واليت ال تلجأ اىل العنف. فهم أساليب حل النزاعات خاصة السلمية منها 
  

  على املبادئ التالية: يقوم جمال دراسة السالم والنزاع هنا ميكن القول بأن
  . التعدد املنهجي:1

ادميية التقليدية مثل علم اإلجتماع أو اإلقتصاد أو العلوم يتميز جمال السالم والنزاع بأنه ليس مقيدا بأحد املناهج األك  
لذلك فإن دراسة أسباب النزاع بني أطراف  ولكنه يعتمد بشكل مبدئي على تفهم ظواهر النزاع والسالم من عدة زوايا. ،السياسية

نظريات  �نظريات نفسية ومؤخرا حتتوي على نظريات اجتماعية واقتصادية بقدر احتوائها على -عرقية أو دينية على سبيل املثال
  مستمدة من علوم الثقافة واالتصاالت.

  

  . متكني ودعم املستضعفني:2
من الطبيعي أن دراسة السالم والنزاع تتناول وسائل متعلقة بالظلم الواقع على جمموعات وأفراد وذلك ألن أحد العناصر   

سواء بسبب القوة اجلسمانية  –ا. ويؤدي تباين القوة بني األفراد واجلماعات العامة يف دراسة السالم والنزاع هي القوة وكيفية استخدامه
اىل إيقاع الظلم بأفراد أو مجاعات. وعندما يستمر هذا التباين يف القوة وايقاع الظلم لفرتات  -أو اإلقتصادية أو الثقافية أو العسكرية

ثرية عانت من ذلك مثل ملوين أمريكا والنساء يف أماكن كثرية من . أفراد ومجاعات كطويلة فإنه يؤدي إىل تطبيعهم كواقع اجتماعي
العامل واملعاقني والفقراء باالضافة اىل معتنقي أديان معينة يف بعض البلدان أو املنتمني اىل مجاعات عرقية حمددة. وحيث أن جمال 

ال هي احرتام االخر وهو ما يتطلب بذل جهد فان أحد معطيات هذا اجمل ،السالم والنزاع يهدف اىل فهم أساليب سلمية حلل النزاع
  لتفهم ومراعاة شعوره يف كل وسائل التعامل واالتصال.
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  . توظيف وسائل تعاونية حلل النزاعات:3
رغم إدراك جمال السالم والنزاع ألمهية الدور القانوين والقضائي واإلداري يف تسوية وحل النزاعات فإن االهتمام هنا هو   

م بشكل مُ ببحث وتطبيق أ رض لكل األطراف وبدون اللجوء إىل العنف. بالطبع ساليب تعتمد على تعاون أطراف النزاع يف حل نزاعا
ميكن  - على كل املستويات –كم. ولكن هناك نزاعات عديدة أو حمُ  �فان هناك نزاعات ال مناص من حلها دون اللجوء اىل قاض

وميكن القول بأنه بينما يهتم جمال دراسات القانون الدويل واحلقوق بأساليب حل حلها بأساليب تعاونية مثل التفاوض والوساطة. 
وتسويته مبعرفة األطراف فإن جمال السالم والنزاعات يهتم بأساليب فض النزاعات  ؛النزاع املعتمدة على النص القانوين وتدخل القضاء

    والوسطاء. 
  

  . اإلدراك والكياسة الثقافية:4
خاصة مبفهومها  –جيابية يف جمال السالم والنزاع هي إسهام كثريين من ثقافات خمتلفةعن الثقافة الغربية أحد التطورات اإل  
بعض املعطيات اليت كادت أن تسود اجملال واليت  أمريكي الذكوري األبيض املادي. وقد صححت هذه اإلسهامات مبكراً  –الشمال 

ا عامل ورمبا كان أسوأ ما يف هذه املعطيات هو ية وصاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان. تبنت ظواهر وسلوكيات وجتارب غربية على أ
ا مقومات التنمية والتطور. ولكن سرعان ما اكتسب جمال  االفرتاض أن عدم اتباع جمتمعات أخرى للنمط الغريب كان راجعاً  لفقدا

نسبية الثقافية والتعددية لفهم ظواهر النزاع والسالم يف السالم والنزاع جرعات من الكياسة الثقافية اليت اعتمدت على مناهج ال
  جمتمعات عدة مما أدى اىل بلورة نظريات وإطارات منهجية أكثر استجابة الختالف الثقافات.

  

  . دراسة كافة أنواع النزاع:5
والعرقي. ويف الواقع فإن دراسة السالم والنزاع ختتص فقط بالنزاعات الدولية أو ذات الطابع القومي رمبا يعتقد البعض أن   

عىن دراسة السالم والنزاع بالنزاعات مما تعين به دراسة السالم والنزاع. فباإلضافة إىل ذلك تُ  تلك األنواع من النزاعات متثل فقط جزءاً 
دة مستويات من بني األفراد ويف األسر واجملتمعات الصغرية وأماكن العمل. ولذلك فإن دارسي السالم والنزاع ميكنهم التخصص يف ع

النزاع وأن يركزوا اهتمامهم على أحد أو بعض هذه املستويات. ورمبا تكون أحد هذه العوامل الشيقة يف هذا اجملال هي تقارب أسباب 
فما حيدث يف نزاع أسري يشابه يف آلياته ما حيدث يف  –النزاع وآليات تصعيد النزاع وسبل السالم بني كافة أنواع ومستويات النزاع 

  زاع دويل.ن
  

  . استخدام أساليب تعليم تفاعلية وتعاونية:6
    

دف اىل اإلستفادة ليس فقط من معرفة  اعتمد هذا اجملال منذ بدايته وإىل درجة كبرية على توظيف أساليب تعليمية 
كان وضعه أو ظروفه من معرفة وخربات الدارسني. أحد أهم معطيات هذا اجملال هي أن كل فرد مهما   وخربات املدرس ولكن أيضٌا◌ً 

نتعلم  وهذا ألن كل فرد يواجه نزاعات على كل املستويات يف كل مراحل احلياة. وكلنا أيضاً  ،" يف شؤون السالم والنزاع يعترب "خبرياً 
  أو يف إطار سعينا للسالم.لتحقيق مصاحلنا يف النزاع  ونطبق اساليب سواءً 

  

ة اجملاالت األكادميية اليت رمبا ال حيظى فيها الفرد العادي بأي خربة أو هذه اخلصائص متيز جمال السالم والنزاع عن كاف  
قد ال يكون لدارس القانون دراية بالقوانني أو كيفية تطبيقها وكذلك احلال بالنسبة لدارس الكيمياء الذي  ،معرفة. فعلى سبيل املثال

كل دارس للنزاع والسالم لديه معرفة وخربة بغض النظر عن   ال يدرك فعاليات وآليات الكيمياء على املستوى الشخصي. ولكن غالباً 
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واخلربات اليت تساعد  ولذلك فإن التعليم يف جمال السالم والنزاع يشجع تداول هذه املعارف إجيابيات أو سلبيات تلك املعرفة أو اخلربة. 
يهدف اىل تنمية وصقل مهارات  زاع دائماً كل الدارسني على اكتشاف تعددية اخلربات. باإلضافة إىل ذلك فان جمال السالم والن

وسلوكيات تدعم جهود السالموهذا يتطلب توظيف الفصل الدراسي بأساليب ابتكارية تفاعلية تسمح للدارس مبمارسة وتطبيق تلك 
   املهارات.

  
  النزاعمفاهيم السالم و  2.3

والسبب يف ذلك يعود إىل اختالف  النزاعهناك العديد من املفاهيم والتصورات النظرية املختلفة ملصطلحات السالم و 
فضال عن املتغريات العديدة اليت واكبت القرن العشرين واليت بال شك كان هلا  ،املدارس الفكرية والتوجهات السياسية ملنظري هذا العلم

  أثر واضح يف نشأة هذا العلم وتطوره.
اليت بل هو علم ديناميكي ومتغري كباقي العلوم االجتماعية  ،لما جامداال يعد ع النزاعن علم دراسات السالم و وجتدر االشارة هنا اىل أ

حتاول دائما اجياد تصورات ومناذج حديثة ملفاهيمها النظرية وذلك يرجع اىل ظهور الكثري من القضايا الدولية املعاصرة واليت تستوجب 
  امل معها. البحث والتطوير املستمر الجياد احللول والبدائل العلمية املناسبة للتع

  ميكن امجال بعضها كما يلي: ،النزاعسابقا هناك العديد من التعريفات املختلفة ملصطلح  : كما ذكرناأ) تعريفات النزاع
 " ارد لكالهم النزاع هو تصارع فعلي بني طرفني أو أكثر يتصور كل منهم  عدم توافق أهدافه مع االخر أو عدم كفاية املو

 .)1991 ،مورت و هوكر" (ويلوتعويق حتقيق أهدافهم
 اع ال ميكن حتقيقها تزامنيا معا" (روبريت وأن تطلعات كل أطراف النز  ،"النزاع هو التصور أو االعتقاد باختالف املصاحل

 ).2004 ،وبرويت
 1981 ،"النزاع هو أي حالة يوجد فيها طرفان اجتماعيان يتصوران أن أهدافهما غري متوافقة" (ميتشيل.( 
 2009 ،عن جمموعة من اإلدراكات جلملة من االهداف غري املتوافقة" (ديفيز "النزاع عو عبارة.(  

  
  ب) تعريفات السالم: 

 .(قاموس أكسفورد االجنليزي) "السالم هو حالة أو فرتة ليس فيها حرب أو إنتهت فيها حرب"  
 .(ويكبيديا) "السالم هو غياب العنف أو الشر وحلول العدالة" 
  2009 ،ما بني النظام املدين والعدالة اإلجتماعية" (ديفيز لة التفاعلحمص" السالم هو عبارة عن.( 
 "السالم هو ليس فقط غياب احلرب بل أيضا حلول اخلري للفرد واجملتمع" 

(The Glossary: www.scu.edu/pm/resources) 
 على اإلستقرار الداخلي وطمأنينة الروح" "السالم هو مبدأ وصفة أخالقية تقوم 

 (Miriam’s well: www.mariam-well.org) 
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  1تصور عام لمجال السالم والنزاع 2.4
  :يقدم النموذج التايل تصورا عاما ألهم املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف علم السالم والنزاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Developed by Dr. Amr Abdalla and the students of the course on Navigating Cultures for peace building. Eastern 
Mennonite University، summer 2005. 

 تحليل الصراع/ تقييم الصراع:
 السياق
 العالقة

 الديناميكيات

  بناء السالم
 التنمية  
 حقوق اإلنسان  
 الدميقراطية  
 اجملتمع املدين  

 صناعة السالم
 مفاوضات  
 وساطة  
 حوار 

  الحفاظ على السالم
 األمن  
 تقليل العنف  
 املساعدات اإلنسانية  

 إصالح الصراع حل الصراع إدارة الصراع

  تالفي الصراع
  احلفاظ على السالم
  منع الصراع السليب

 أنظمة التدخل املبكر

  الصراع العنيف
  مادي / جسمي

  عاطفي
 بنيوي

 السالم اإليجابي                                                                       السالم السلبي                                             
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 : منهجية التدريسثالثاً 
دف حتقيق  تقوم منهجية تدريس هذا الفصل على إتباع جمموعة من اخلطوات العلمية والعملية داخل قاعة التدريس وذلك 

  األهداف الواردة يف مقدمة هذا الفصل، ومن هذه اخلطوات ما يلي:
ومن مث سيتم  ،القسم األول سيتم تعريف الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل تقسيم احملاضرة اىل جزئني رئيسيني، يف )1

إىل مرحلة الشرح النظري للعناوين الرئيسية الورادة يف هذا الفصل مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة الفرصة املناسبة اإلنتقال 
كيز على إثارة التفكري النقدي للمصطلحات إلبداء الرأي وطرح األسئلة يف مجيع احملاور اليت يتضمنها هذا الفصل مع الرت 

  واملفاهيم الرئيسية.
من اجلانب النظري للمفاهيم واحملاور الرئيسية اىل جانب  الطلبةيف القسم الثاين من احملاضرة، من املهم هنا حماولة نقل  )2

داخل  واألنشطةل تطبيقي عملي ميكنهم من إستيعاب هذه احملاور بيسر وسهولة وذلك من خالل إبتكار بعض الوسائ
 ون مع بعضهم البعض.احلثهم على املشاركة الفعالة والتع القاعة الصفية

 م والصراعلمناقشة مفاهيم الساللتطبيق القسم الثاين من احلاضرة (اجلانب العملي) سيتم تقسيم الطلبة إىل جمموعات  )3
ما بينهم ومن مث عرض ما توصلوا إليه أمام من الوقت ملناقشة ذلك في حيث سيتم إعطائهم بعضاً الواردة يف هذا الفصل،

 مع الرتكيز على سؤاهلم إختيارأحد املفاهيم وذكر األسباب املوجبة إلختيار ذلك املفهوم. زمالئهم اآلخرين
 "2"الفهم الشخصي للصراعمن األنشطة األخرى اليت من املمكن إستخدامها يف هذا الفصل ما ميكن تسميته بتدريب  )4

 لتايل:وذلك على النحو ا
i. :يف هذا التمرين سيتم سؤال كل طالب على حدا وبشكل منفرد إكمال اجلمل الثالث التالية  

 ."....................................................." الصراع هو  
 .............................................عندما أشاهد موقفاً يتضمن حالة صراع، فإنين  
 اً من أطراف موقف الصراع، فإنين...........................................عندما أكون طرف 

ii.  من املهم التوضيح للطلبة يف هذا النشاط بأن يكون تعريف الصراع مبين على الفهم الشخصي حبيث يكون هذا
 التعريف إنعكاس لتصور الطلبة ملعىن الصراع.

iii. أشخاص 5-3تقسيم الطلبة إىل جمموعات مكونة من ( بعد أن ينهي كل طالب إكمال اجلمل السابقة، يتم (
  يناقشوا مع بعضهم بعضاً ما توصلوا إليه حبيث يعرضوا على بقية زمالئهم اآلخرين نتيجة هذا النقاش. لكي

  : المراجعرابعاً 
  المراجع العربية:

 .ابعة لألمم املتحدة.السالم الت اإلسكندرية، مصر وجامعة - . حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عبداهللا, عمرو خريي  
 Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom and Miall, Hugh. 2005. Contemporary Conflict Resolution; Second Edition; 

Cambridge, UK; Chapter 2: Conflict Resolution: Origins, Foundations and Development of the Field, pp. 32-54.  
 Pruitt, Dean & Kim, Sung Hee. 2004. Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement. Boston: McGraw-Hill 3rd 

Edition. Chapter 1: Overview, pp. 3-14.  
 Mitchell, C. R.1981. The Structure of International Conflict. Macmillan. Introduction, pp. 1-11. 

                                                 
2 Ruth, Mischnick. Nonviolent conflict transformation: training manual for trainaing of trainers course. Center for 
training and networking in nonviolent action. 
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  : نظريات سائدة في دراسات السالم والنزاعالثانيالفصل 
  : أهداف الفصلأوالً 

  اهلا مبا يلي:يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمج
  ا يف تقدمي تصور نظري للباحثني مما يسهل التعريف بأهم النظريات السائدة يف حقل دراسات السالم والنزاع ومدى فائد

  عملية فهم حاالت السالم والنزاع املتعددة.
  ية املرتبطة يف جمال تقدمي جمموعة من األمثلة التوضيحية اليت تساعد على بناء إدراك علمي وعملي لطبيعة اإلطارات الفكر

 دراسات السالم والنزاع وتطبيقها على أرض الواقع.
 .توضيح كيفية تأثر عوامل السياق وخاصة الثقافة، النوع، الطبقة، والقوة على مستويات النزاع املختلفة 

  
  ثانياً: محتوى الفصل  

   لنظريات السالم والنزاع  نظرة عامة 2.1
م والنزاع كأي حقل علمي آخر مبنية على تعددية األصول األكادميية واملنهجية مما من املعروف أن جمال دراسات السال

يساعد الباحثني يف هذا اجملال على أن يستعينوا بنظريات وإطارات فكرية من جماالت عديدة مثل اإلجتماع واإلقتصاد والعلوم 
ى إذ أنه باستخدام نظريات من جمال أكادميي واحد يستحيل فهم السياسية وعلم النفس واإلتصال والثقافة وغريه. وهلذا األمر أمهية كرب 

األبعاد املختلفة للنزاع وأساليب حتقيق السالم، فعلى سبيل املثال بينما قد تساعد نظريات مستمدة من علم اإلجتماع على فهم 
ا ال تساعد على فهم التغريات النف سية واإلدراكية لدى األفراد واليت تساعدنا مصادر النزاع أو تأثري بعض عوامل السياق واحمليط فإ

ا.   نظريات علم النفس واالتصال على استيعا
  

  وميكن تقسيم النظريات السائدة يف جمال السالم والنزاع اىل ثالث جمموعات رئيسية:
  نظريات شاملةMacro Theories: دف إىل تفهم املسارات العامة للبشرية وسنن احليا ا تلك اليت  ة. ويقصد 

بالطبع فإن املفاهيم الدينية تعترب من ضمن تلك العقائد والنظريات اليت يراها معتنقيها ليس كنظريات بالطبع وإمنا كحقائق 
مطلقة كما أنزهلا اخلالق سبحانه وتعاىل، كما ان نظريات مثل املاركسية تندرج حتت هذه اجملموعة. وميكن أيضًا إدراج نظرية 

ا تسعى إلثبات سنن ثابتة شاملة.اإلحتياجات األساسية يف   هذه اجملموعة أيضاً إذ أ
  نظريات متوسطة المدىMiddle Range Theories:  تلك النظريات اليت ال تسعى لفهم وإثبات سنن احلياة

 الشاملة وإمنا تسعى لتفهم أوجه معينة من حركة اجملتمع تتعلق بظواهر إجتماعية حمددة. وتعترب نظرية احلرمان النسيب
Relative Deprivation  ُعىن بظاهرة الثورات واإلحتجاجات اجلماعية من أهم نظريات تلك اجملموعة جبانب اليت ت

ونظريات  Cultureعىن بظاهرة اإلحنراف اإلجتماعي. وميكن أن نضيف هنا نظريات الثقافة اليت تُ  Anomieنظرية 
 .Genderالنوع 

  النظريات المحددة المدىMicro Range Theories:  تلك النظريات اليت تُعىن أساساً بفهم السلوك الفردي
أو الظواهر اإلجتماعيةاملتصلة أساسًا بفهم سلوك الفرد وليس العكس (أي فهم الظواهر اإلجتماعية حىت يتسىن فهم سلوك 
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ضمن نظريات من  Social Learningالفرد)، وتعترب النظريات النفسية مثل نظرية فرويد ونظريات التعلم اإلجتماعي 
 هذه اجملموعة.

 
  أهم النظريات السائدة في درسات السالم والنزاع 2.2

   Basic Human Needsنظرية اإلحتياجات األساسية  2.2.1
هذه النظرية تقوم على إفرتاض أن مجيع البشر لديهم إحتياجات أساسية يسعون إلشباعها وأن النزاعات حتدث وتتفاقم   

ياجاته األساسية ال ميكن إشباعها أو أن هناك آخرين يعوقون إشباعها. ويفرق مؤيدو هذه النظرية بني عندما جيد اإلنسان أن احت
اإلحتياجات واملتطلبات ويورون أن عدم إشباع األوىل هو مصدر النزاعات وليس الثانية. على سبيل املثال، إن احلاجة للطعام هي 

متطلب وليس احتياجاً. فاحلاجات األساسية ال بديل هلا بينما املتطلبات ميكن إحتياج أساسي ولكن تفضيل نوع معني من الطعام هو 
  أن جند هلا بديًال.

وتشمل اإلجتياجات األساسية ما هو مادي وما هو معنوي، فاحلاجة اىل الطعام واملسكن والصحة كلها حاجات مادية باإلضافة إىل 
  اجة لإلنتماء واهلوية واحلاجة للعدالة.ذلك فإن هناك حاجات غري مادية مثل احلاجة للحرية واحل

وفقاً هلذه النظرية فإن النزاعات حتدث عندما يشعر الفرد أو اجلماعة بأن أحد هذه اإلحتياجات غري مشبعة. وعليه فإن حل املنازعات 
الصعوبة عندما يتنازع هلذه اإلحتياجات، وطبعًا فد تكون هذه املسألة يف غاية  Satisfiersهو أسلوب يسعى إىل إجياد ُمشبعات 

م. على سبيل املثال، فإن النزاع العريب  اإلسرائيلي من وجهة نظر كل طرف أن ذات  –األفراد على نفس املصدر إلشباع إحتياجا
م لإلنتماء واهلوية. وبالتايل فإن إجياد حلول هنا هو أمر بالغ الصعوبة ويتطلب قدرات إ بداعية الرقعة األرضية هي اليت تشبع إحتياجا

  إلشباع حاجات كل األطراف.
  .(John Burton)و  (Johan Galtung)من أهم الباحثني يف هذه النظرية هم 

  

  Genderنظرية النوع  2.2.2
اإلفرتاض األساسي يف نظريات النوع والنظريات النسائية بصفة عامة هو أن حركة اإلنسانية قد شهدت ظلمًا شديدًا جتاه   

حيث إن الرجل واملرأة  Genderوفكرة النوع  Sexة. وتُفرق تلك النظريات بني فكرة اجلنس البيولوجي النساء وهن نصف البشري
خيتلفان من ناحية اجلنس البيولوجي وهو اختالف طبيعي، ولكن إختالفهما من حيث النوع هو اختالف فرضته الرتكيبة اإلجتماعية. 

على املرأة مث تولدت قيم اجتماعية ودينية كرست هذا التفوق مما أدى إىل وهذا األخري هو الذي سيطرت عليه أفكار تفوق الرجل 
. مث تكونت Private Spaceوقصر جهدها يف حدود اجملال اخلاص             Public Spaceإقصاء املرأة من اجملال العام 

ل العالقة مع الرجال غري املقربني. وقد أدى التقاليد والعادات اليت محَلت املرأة مسؤولية شرف اجلماعة وشرف األسرة خاصة يف جما
هذا الظلم وهذه التفرقة بالتايل إىل أضرار نفسية وإجتماعية للنساء والرجال، كما أدى إىل حرمان البشرية من جمهودات نصف 

ماعية والدولية أعضائها. ويرى مؤيدو هذه النظرية أن عدم تفهم هذه األمور سوف يؤدي إىل إستمرار العديد من النزاعات اإلجت
  بسبب عدم إشباع حقوق املرأة األساسية بعدل وكرامة.

أن املرأة قادرة بطبيعتها على أن تكون صانع سالم أفضل من الرجل،  –وليس جلهم  –هذا ويرى بعض الباحثني يف تلك النظريات 
وعلى اجلانب اآلخر يرى معارضو هذه الفكرة أن ولذلك فإن إقصائها من اجملال العام حيرم البشرية من جهودها يف صنع وبناء السالم. 
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سبب اإلعتقاد بأن املرأة صانع سالم أفضل من الرجل يعود إىل سياسات إخضاع املرأة لقرون طويلة واستئناسها لرتضي الرجل، وأنه لو 
ا ستبدي نفس التوجه لصنع السالم أو عدمه. ورمبا  يكون دور النساء يف إبقاء نار الثأر مت التعامل مع املرأة مثل التعامل مع الرجل فإ

  مشتعلة هو أحد النماذج املؤيدة هلذا اإلجتاه.
وبغض النظر عن اجلدل السابق بشأن دور املرأة يف صنع السالم، فإن الثابت واملتفق عليه أن املفاهيم اإلجتماعية لدور ووضع املرأة 

تأخذ األن حيزاً كبرياً يف دراسات  Masculinityفإن النظريات الذكورية  والرجل تلعب دوراً هاماً يف مصادر النزاع وفعاليته. ولذلك
م العضلية وعلى إخفاء مشاعرهم هلا دور كبري يف  النوع لتوضح كيف أن الرتبية اإلجتماعية للذكور اليت حتثهم على إستخدام قو

  سلوكهم العدواين أثناء النزاع.
  

   Relative Deprivationنظرية الحرمان النسبي  2.2.3
دف هذه النظرية إىل فهم الدوافع واألسباب اليت تؤدي إىل التمرد اإلجتماعي والسياسي واليت قد تصل إىل درجة الثورة.   

يشرح أن كل جمتمع لديه نوعيتني من اآلليات اليت  (?Why Men Rebel)يف كتابه  (Ted Gurr)ومؤسس هذه النظرية 
  رمان لدى الشعوب.تؤثر يف حالة الرضا أو اإلحساس باحل

. Value Capabilities، والثانية هي: اإلمكانيات Value Expectationsاآللية األوىل: هي التوقعات أو التطلعات 
وعادة ما متر اجملتمعات مبراحل فيها ترتفع مستويات التوقعات والتطلعات على سبيل املثال بعد اإلنتصار يف حرب أو تغيري إجتماعي 

زمية أو يواجه كارثة طبيعية. ويف نفس الوقت فإن كل جمتمع  كما  –أو سياسي  ميكن أن تنخفض تلك التوقعات عندما مير اجملتمع 
  لديه إمكانيات فعلية لتحقيق تلك التطلعات، وهذه اإلمكانيات تتفاوت بناًء على عوامل كثرية من مرحلة إىل أخرى.

ات املتاحة لدى األفراد واجملموعات يسمح هلم بتحقيق التطلعات اليت تبدو مناسبة وطبقًا هلذه النظرية فإنه طاملا أن مستوى اإلمكاني
فإن مستوى اإلحساس باحلرمان يكون منخفضًا بدرجة ال يتوقع معها حدوث حاالت مترد مجاعية أو ثورة. ولكن احتماالت التمرد 

  تتزايد عندما تتسع اهلوة بني التوقعات واإلمكانيات. 
حتماالت الثورة تتزايد عندما تكون التوقعات اإلجتماعية بشأن حياة أفضل آخذة يف التعاظم بينما تكون أن ا (Gurr)ويرى 

هي أحد  1979-1978اإلمكانيات املتاحة لتحقيق تلك التوقعات إما ثابتة وإما آخذة يف التناقص. ورمبا تكون الثورة اإليرانية عام 
عليم وعوائد النفط قد ساعدت على ازدياد توقعات األفراد حلياة أفضل ولكن استمرار أمثلة هذه الظاهرة أو أن إزدياد معدالت الت

أدى  -باإلضافة اىل وجود قيادة شعبية ختظى بثقة فئات كبرية من الشعب –نظام الشاه يف كبت معارضيه والتوزيع غري العادل للثورة 
  كادمييني يف تلك الفرتة.اىل وقوع ثورة مل تكن حبسبان الغالبية العظمى من الباحثني واأل

  

   Social Learningنظرية التعلم اإلجتماعي  2.2.4
متثل هذه النظرية أحد نظريات علم النفس اليت تساعد بشكل كبري يف فهم ما يدور داخل اإلنسان يف حالة النزاع وكيفية   

عي فيما خيص جمال دراسات السالم والنزاع هي مبنية التعامل معه من أجل إجياد وسائل سلمية لتسوية النزاع. ونظرية التعلم اإلجتما
على انتقاد نظريات كانت قد سادت بشأن النزاع وأسست السلوك اإلنساين فيه على فكرة الرد العدواين على إحساس اإلنزعاج أي 

           Frustration        Aggressionمبعىن آخر: 
نزعاج فإن إحساس هو أحد األحاسيس األساسية لكل إنسان. وعندما يطرأ أمر يؤدي وطبقاً لنظرية السلوك العدواين كرد فعل على اإل

إىل إثارة اخلوف لدى اإلنسان فإنه يشعر باإلنزعاج والتوتر ويستبدل اإلحساس باخلوف إىل إحساس باألمان.         ويكون إختيار 
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نسان جمموعة من السلوكيات اليت يستخدم أحدها أو بعضها لدرء هذا السلوك مبين على الرتبية والتعلم اإلجتماعي اللذين يوفران لإل
اخلوف واإلنزعاج، ويعد السلوك العدواين هو أحد هذه السلوكيات اليت يتعلمها اإلنسان كرد فعل. ومن مؤسسي هذه النظرية الباحثني 

(Miller)  و(Dollard).  
ملنظرين السابقني وقدموا نظريات جديدة يف التعلم اإلجتماعي أظهرت أن إال أن باحثني جدداً يف جمال التعلم اإلجتماعي اختلفوا مع ا

السلوك العدواين كرد فعل لإلنزعاج والتوتر هو جمرد سلوك واحد وأن الرتبية اإلجتماعية يف مقدورها أن توفر لألفراد سلوكيات سلمية 
أحد املنظرين األساسني يف هذا  (Banadora)ويعترب  غري عدوانية تؤدي إلة إحالل الطمأنينة بدل اخلوف ومعاجلة أوجه النزاع.

  اإلجتاه. 
  

 الثقافة، النوع، الطبقة، والقوة وتأثيرهم على النزاعات 2.3
  الثقافة والهوية: 2.3.1

دراسات النزاع والسالم، أن الثقافة واهلوية احمليطني بالنزاع هلما تأثري كبري على حدوث النزاع. وهنا مثال من بديهيات 
: ماذا قد حيدث لو أن شخصًا من أحد األرياف يف العامل العريب أخرب آخر أنه شاهد أخت الثاين بصحبة رجل غريب يف بسيط

الليل؟ وماذا حيدث لو أن نفس الواقعة حدثت بني أمريكيني مقيمني يف نيويورك؟ من السهل هنا أن نتصور احتمال أن حتتوي القصة 
ثقافية حمددة بشأن عالقات الرجل واملرأة بينما ال تؤدي اىل أي نزاع على اإلطالق يف احلالة األوىل على نزاع عنيف بسبب مفاهيم 

الثانية. املثال السابق يوضح أن الثقافة هي مفهوم وإطار فضفاض تندرج حتته كل مقومات تكوين الشخصية يف كل جمتمع مهما صغر 
  تاريخ وجغرافيا وتراث وما حتويه من تقاليد وأديان. أو كرب. ويدخل يف تركيبة الثقافة عناصر تكاد ال حتصى من

سواء لدى األفراد أو اجلماعة وتؤدي اىل تأسيس    "  (Identity)من املهم القول هنا بأن الثقافة تؤثر بالكامل على مفهوم اهلوية 
يف حدود كل منطقة داخل الدولة . كما أن تأثري الثقافة على األفراد واجملتمعات ليس موحدًا (World View)إطار فهم حياة " 

  أو حىت داخل األسرة الواحدة.
وعند اخلوض يف موضوع الثقافة واهلوية وتأثريهم يف نشوب النزاعات، جند أن هناك عالقة كبرية تستدعي البحث والتوضيح. فاهلوية 

إلجابات، فقد جيب أحد األشخاص بأنه " تطرح عادًة أسئلة مهمة من بينها على سبيل املثال (من أنا؟) وهلذا السؤال العديد من ا
رجل، أب، زوج، مسلم، مسيحي، عريب، إفريقي، أمريكي.....إخل". كل اإلجابات السابقة هي صحيحة من وجهة نظر ذلك 
الشخص وذلك ألن املكونات السابقة هي اليت حتدد هويته. بعض تلك املكونات قد يكون مهماً أكثر من اآلخر وهذا يعتمد بشكل  

  حول كيفية إدراك الشخص هلويته، كما يعتمد أيضاً على املكان والظروف احمليطة به. كبري
  من املهم هنا توضيح أن للهوية العديد من األبعاد املختلفة اليت تدخل يف تشكيلها وحتديدها، ومن بني هذه األبعاد:

 ع........إخل.الثقافة: وتشمل اللغة، اإلنتماء العرقي، طريقة احلياة، عادات وقيم اجملتم  
 .القرابة: وتشمل العالقات واألدوار داخل العائلة، هوية العشرية أو القبيلة، القيم املتوارثة من اآلباء إىل األبناء.......إخل  
 .التعليم: ويشمل مستوى التدريس، الدرجة أو املؤهالت، تطوير املهارات، التجربة، التعليم غري األكادميي.......إخل 
 ل من أين أنت؟ ما هي اهلوية اليت ورثتها ( مسلم ، مسيحي،كردي ، افريقي، أملاين.......إخل)؟اخللفية: وتشم 
 األدوار: ما هي األدوار أو املواقع اليت متتلك؟ من أنت عندما تعمل؟ 
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إىل جمموعة معينة تشرتك يف  إننا غالبًا ما نصف هوايتنا إعتمادًا على اجملموعة اليت ننتمي إليها. فاألصل العرقي أو اهلوية العرقية تشري
اللغة والثقافة والدين والعرق. أما اجلنسية أو اهلوية الوطنية فهي تشري إىل جمموعة معينة تعيش على أرض واحدة. فعلى سبيل املثال، 

ا أصلها العرقي هو "كردي" بينما جنسيتها عراقية.   إمرأة من كردستان العراق قد تقول بأ
إىل جمموعة من املعايري اليت حتدد  (Rodolfo Stavenhagen) رودولفو ستافينهاجنيرقية والدولة القومية" أشار يف كتابه "الصراعات الع

  اجملموعات العرقية:
 .اللغة: وتعترب مؤشر قوي للهوية الوطنية والعرقية  
  يتفاعلون بشكل مستقل عن الدين: حيث كان تارخييًا عالمة مهمة للهوية العرقية. الناس يف اجملتمعات الصناعية احلضرية

الدين حيث أن هويتهم العرقية قد تكون غري مرتبطة يف الدين، بينما يف اجملتمعات اليت يتداخل فيها الدين بنظام احلياة 
 والشؤون العامة فإنه قد يصبح أحد أهم العوامل احملددة للهوية العرقية.

 تعترب وحدات أساسية يف حياة اجملموعات الوطنية والعرقية. األرض: وتشكل األساس للهياكل اإلقتصادية والسياسية اليت 
  التنظيم اإلجتماعي: ويشري للشبكة املعقدة من املؤسسات والعالقات اإلجتماعية اليت تزود التناسق واالنسجام للمجموعات

 العرقية.
 ي). ومن املكونات األخرى: األمناط الثقافة: وتتضمن غالبًا العوامل اليت ذُكرت سابقًا (اللغة، الدين، التنظيم اإلجتماع

 املادية للثقافة، نظام القيم، الرموز واملعاين والعادات اليت يشرتك فيها أعضاء اجملموعة العرقية.
من خالل ما سبق جند أن للهوية أبعاد مهمة جداً تكمن يف تكوين شخصية الفرد واجملتمعات على حد سواء، فعندما يشعر االفرد بأن 

ر يف اهلوية قد مت جتاهلها أو حىت طمسها فإن ذلك قد يدفعه للبحث عن وسائل تضمن له تلبيتها، وقد يكون العنف حاجته للشعو 
  أحد هذه الوسائل.

أما بالنسبة للثقافة فهي تعرب عن عادات وقيم حمددة يشرتك فيها جمموعة من الناس يقيمون يف منطقة معينة. إن الثقافة ليست شيئ 
ة، بل إننا نتعلمه خالل طفولتنا وشبابنا من الوالدين والعائلة واألساتذة ومن رجال الدين ووسائل اإلعالم أيضاً. منتلكه عند الوالد

قافة عندما نتعامل مع النزاع السياسي واإلجتماعي، الثقافة غالبًا ما ُتطرح كعامل مهم ينبغي إدراكه ومعاجلته. يتم النقاش دائمًا بأن الث
تصرف من خالهلا، كما حتدد أيضًا األسلوب والطريقة اليت نتعامل من خالهلا مع اآلخرين، لذك يتوجب على أي حتدد الطريقة اليت ن

شخص يعمل يف جمال حل وإدارة الصراع فهم السياق الثقايف احمليط بأطراف الصراع خاصة يف حالة وجود أطراف تنتمي لثقافات 
  .3خمتلفة

  

  Genderالنوع  2.3.2
تعترب من أسس دراسات السالم والنزاع وكان هلا أثر كبري يف توعية الباحثني يف هذا اجملال بأمهية العوامل  إن دراسات النوع  

اإلجتماعية والشخصية املرتبطة مبوضوع النزاع. وتتلخص مقولة النوع يف أن تاريخ اإلنسانية قد شهد إجحافًا للمرأة وحقوقها ملصلحة 
يف تركيبة اجملتمعات وسلوك أفرادها اىل درجة يستحيل معها تفهم النزاعات وكيفية إصالحها الرجل. وهذا الظلم قد أصبح عضويًا 

  بدون فهم تفاعالت النوع. 

                                                 
3 Fisher, Simon, and others. 2003. Working with Conflicts – Skills and Strategies for Action, Zed Books Ltd, 
London. Chapter 3: Critical Issues, pp 37-53. 
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وتفاعالت النوع ليست قاصرة فقط على نزاعات فردية وأسرية وإمنا هي تتعلق بكل مستويات النزاع. على سبيل املثال فإن أمور النوع 
  عات الوظيفية ويف حصول املرأة على حقوق متساوية مع الرجل.يكون هلا تفاعل هام يف النزا

  ومن األمثلة احملزنة على تأثري النوع يف النزاعات ما حيدث مثًال يف كثري من احلروب والصراعات يف إفريقيا، حيث يقوم املقاتلون هناك
م. وأحيانًا يستخدم ا إهانة  خبطف النساء وإجبارهم على اإلقامة معهم بغرض إشباع رغبا اإلغتصاب كنوع من األسلحة املقصود 

العدو. ورمبا قد يكون من أفظع أساليب اإلساءة للنساء يف وقت احلرب هو استغالل حاجتهم ألبسط األمور كالطعام من قبل قوات 
  حفظ السالم مقابل إشباع رغبات اجلنود اجلنسية.

  الطبقة  2.3.3
ية هي نتاج تركيب ثقايف معقد يفرض على األفراد واجلماعات أمناطًا سلوكية حمددة. إن الطبقة اإلجتماعية واملالية والوظيف  

وتلعب الطبقة دوراً خطرياً يف النزاعات على مجيع املستويات. حيث أن تأجج اإلحساس بالظلم هو أحد العناصر األساسية يف معظم 
الطبقية أيضًا تؤثر يف سلوكيات النزاع على املستوى الشخصي الثورات اليت أدت إىل تغيري أنظمة إجتماعية وسياسية. واملنظومات 

وعلى املستوى اإلجتماعي أيضاً. فعلى سبيل املثال قد جند يف بعض اجملتمعات العربية أن األفراد املنتميني للطبقات األقل حظاً 
م قد يتعرضون لإلهانة أو لألذى.اجتماعياً يشعرون برهبة شديدة من الذهاب اىل أقسام الشرطة ألن لديهم إعتقادأ عميقاً    بأ

هي من أساسيات تكوين  –وليس فقط على املستوى الفردي  –خالصة القول، إن فهم تفاعليات الطبقية على كافة مستويات النزاع 
  توجهات إلصالح وحل النزاعات.

  

  القوة 2.3.4
ا  إن القوة يف النزاع هلا مصادر عديدة، حيث قد تستمد من الرتكيب الثقايف واإلجتماعي أو من النوع أو الطبقة. كما أ

تستمد أيضًا من الوضع الوظيفي أو من القدرة املالية أو من وضع الفرد يف األسرة أو اجلماعة. وعلى املستوى الدويل قد تستمد من 
  ومارتن لوثر كينج. الوضع اإلقتصادي أو القوة العسكرية. كما أن القوة ميكن أن تقوم على أساس أخالقي مثل جتربة غاندي

تلعب القوة أدواراً عديدة يف النزاعات، حيث أن حسابات القوة عادًة هي اليت تؤدي إىل قرار أطراف النزاع تصعيد الصراع أو التمادي 
يق أقصى فيه من عدمه. القوة طبقًا للفكر السياسي الواقعي هي اليت حتدد كيفية الدخول يف النزاع وعادة تنتهج طريقًا يهدف إىل حتق

  الفوائد على حساب اآلخر.
ا  ا العسكرية أو من قو عادًة ما ُيستخدم مفهوم القوة بشكل عام لإلشارة إىل الوزن السياسي للدولة سواء أكان ذلك قادمًا من قو

نوعني: القوة الصلبة اإلقتصادية. جوزيف ناي وهو أحد أبرز املنظرين يف علم العالقات الدولية أشار اىل أن مصطلح القوة ينقسم اىل 
(Hard Power)  والقوة الناعمة(Soft Power) .حيث أن كالمها يؤثران بفاعلية كربى يف حتديد اإلرادة السياسية للدولة  

حيث يتم اخللط بينهما دائماً، إال أن كال  (Force)واإلجبار  (Power)ينبغي اإلشارة هنا إىل أن هناك فرق بني مفهوم القوة 
قد يشري مثًال إىل موقف معني يتم فيه فرض اإلرادة السياسية للدولة  (Force)ري اىل شيئني خمتلفني، فمفهوم اإلجبار املفهومني يش

حتت التهديد باستخدام الوسائل العسكرية، فإذا ما أصبحت األطراف (سواء من الدول أو اجلماعات أو األفراد) ال يوجد هلا خيار 
  ية عندها ال يكون هناك فرض للقوة وإمنا إستخدام لسياسة اإلجبار.سوى اخلضوع هلذه اإلرادة السياس

حتديد ماهية األشخاص واملواقف اليت هلا عالقة كبرية يف حالة الصراع، حيث )  Peter T. Coleman(  كوملان  بيرتلقد حاول الباحث 
لفة تتصل بعامل القوة. فإذا ما أخذنا عامل التحفيز أشار إىل أن العوامل الشخصية للفرد تتضمن توجهات إداركية وحتفيزية ومعنوية خمت
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مثًال جند أن هناك أشخاص هلم توجهات سلطوية تدفع باجتاه احلصول على القوة. كما أن التوجهات املعنوية للناس جتاه القوة ختتلف 
  جود فيما بينهم.باختالف درجة تقديرهم املعنوي ألنفسهم ودرجة إحساسهم باملساواة وإدراكهم ملدى العدالة املو 

ذه النزاعات يتطلب إدراك وحتليل السياق  ا ذكرنا بأن فهم العوامل السياقية احمليطة  عندما حتدثنا عن حتليل النزاعات وتفاعال
وأيضاً  التارخيي واهليكلي احمليط بذلك املوقف. أحد األمناط املهمة املرتبطة مبوقف النزاع هو الدور الذي يلعبه الشخص (صانع القرار)،

موقع ذلك الشخص يف التسلسل اهلرمي للسلطة. كما تلعب الثقافة دورًا هامًا يؤثر غالبًا على توجهات الناس جتاه التفاوت يف القوة 
  والسلطة. 

ا منافس ة بني إن املنهج السابق لفهم القوة له تطبيقات هامة تساعد بشكل كبري يف فهم حالة الصراع، فعندما يتم النظر للقوة على أ
طرفني تستوجب فوز أحدامها وخسارة اآلخر فإن ذلك يقلل من إمكانية وصوهلما حلل مرضي. ومن ناحية أخرى ُيشكل مفهوم 

  األطراف للقوة اإلسرتاتيجيات واآلليات اليت يتم توظيفها يف حالة الصراع.
ن بعض عناصر قوة هذه األطراف ليس له عالقة أو وعندما يتم تقييم توازن القوى بني األطراف يف موقف الصراع من املهم مالحظة أ

اً غري مفيد يف ذلك املوقف حتديداً، لذلك فإن األطراف املتصارعة تقوم دائمًا بتقييم أي نوع من أنواع القوة هو األكثر تأثريًا وارتباط
  .4حبالة الصراع وذلك من أجل الوصول إىل حتقيق أهدافها

أن الطرف األقوى ال يسعى إلجياد وسائل لتسوية النزاع طاملا املوقف حيقق مصاحله، والصراع  كما أن حسابات القوة هي اليت تؤدي
  اإلسرائيلي خري شاهد على ذلك. –العريب 

  
  : منهجية التدريسثالثاً 
i. سيتم تقسيم احملاضرة اىل جزئني رئيسيني، يف القسم األول سيتم تعريف الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل، ومن مث سيتم 

موضوع النظريات السائدة يف  ئيسية الورادة يف هذا الفصل خاصةاإلنتقال إىل مرحلة الشرح النظري للعناوين واحملاور الر 
  دراسات السالم والنزاع مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة الفرصة املناسبة إلبداء الرأي وطرح األسئلة. 

ii. توضيح عوامل السياق املختلفة احمليطة بالنزاع كالثقافة، النوع، الطبقة،  أما يف اجلزء الثاين من احملاضرة، سيتم الرتكيز على
 والقوة وتأثريها على مستويات الصراع املختلفة.

iii. حيث سيتم يف  "،5الصراع حالة" تصعيد  حتليل من األنشطة اليت من املمكن إتباعها يف هذا الفصل، تدريب الطلبة على
إلجتماعي يف األردن، وجيب أن تكون هذه احلاالت على شكل مجلة لصراع امن حاالت ا هذا النشاط إختيار جمموعة

مكونة من جمموعة من الكلمات. ويتم بعد ذلك تقسيم الطلبة إىل جمموعات حبيث ختتار كل جمموعة حالة واحدة من 
فة بتفاصيل موقف الصراع حاالت الصراع اليت مت إنتقاؤها مسبقاً، ومن املهم هنا أن يكون أعضاء اجملموعة الواحدة على معر 

بشكل جيد. ويتوجب بعد ذلك على أعضاء اجملموعة مناقشة موقف الصراع وحتديد أعلى مستوى للتصعيد وصل إليه هذا 
املوقف، إضافة إىل حتديد األمور اليت ساعدت على تصعيد موقف الصراع وعرض ما توصلوا إليه أمام بقية زمالئهم يف 

   اجملموعة األخرى.  
                                                 
4 Peter T. Coleman. "Power and Conflict." Morton Deutsch and Peter T. Coleman, eds., The Handbook of Conflict 
Resolution: Theory and Practice San Francisco: Jossey-Bas Publishers, 2000, pp. 108-130 
5 Ruth, Mischnick. Nonviolent conflict transformation: training manual for trainaing of trainers course. Center for 
training and networking in nonviolent action. 
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وتفاعالتها تحليل النزاعات: الثالثالفصل   

  أوال: أهداف الفصل
  يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا مبا يلي:

  م يف هذا تقدمي نظرة عامة حول مفهوم حتليل النزاع واألسس اليت يقوم عليها هذا املصطلح مع ذكر أبرز املفكرين واسهاما
 اجملال.

 ر اليت يقوم عليها أي صراع من خالل استخدام وتطبيق منوذج حتديد العناص(CR SIPABIO)  لتحليل النزاعات
دف التوصل إىل أسلوب علمي ميُ  عن التأثر باألفكار واآلراء  كن الباحث من فهم النزاع من منظور عقالين بعيداً وذلك 

 الشخصية.
  ىل فهم أو سلبية مما يساعد على التوصل إ من ناحية اجيابية سواء أكان ذلكحتديد أهم التفاعالت احلاصلة أثناء النزاع

دئة ا تصعيد أو   النزاع ومن مث العمل على تسويته باإلعتماد على الوسائل السلمية. الوسائل اليت يتم 
 .حتديد بعض األساليب والوسائل املستخدمة يف حل الصراعات 

  
  محتوى الفصل :ثانياً 

  اتنظرة عامة لتحليل النزاع 2.1
دف حتديد وسائل سلمية للتعامل مع  ميكن تعريف حتليل النزاع بأنه تقييم منهجي ألطراف وملوضوعات الصراع وذلك 

حتليل النزاع يرتبط إىل درجة كبرية بكيفية تعريف النزاع، فبعض هذه التعريفات يركز  القول بأن إطار ومدى عمق ميكن ومن هنا النزاع.
على هني العنصرين نستطيع القول بأن  وبناءً  وعدم التوافق يف األهداف واملصاحل فيما بينهم. اف النزاعحتديد أطر عنصرين مها: على 

  .حتليل النزاع يتطلب معرفة من هم األطراف املشرتكة فيه وما هي طبيعة أهدافهم وأسباب إختالفهم أيضاً 
ي أو عائلي أو مبعىن آخر على مستوى ضيق وحمدود  عندما يكون النزاع على مستوى شخص إن التحليل السابق قد يكون كافياً 

من  كأو خالف بني سكان قريتني على استخدام ماء الري أو ما شابه ذل كخالف بني أفراد أسرة على استخدام كمبيوتر مثالً 
الف أهداف) غري األشياء املشرتكة فيما بينهم. ولكن يف حاالت أخرى، قد يكون تعريف النزاع على هذا النحو الضيق (أطراف وإخت

ويف حاالت أخرى  .�دلفهم أبعاد أخرى قد يتضمنها النزاع واليت ال ميكن بدون فهمها أن نتعامل مع النزاع بشكل جمُ  واقعي وعملي
إذا كان اهلدف من دراسة النزاع هو العمل على إصالحة أو حله وليس فقط إداراته فإن استخدام تعريف موسع للنزاع مع حتليل أكثر 

  . مالئمةواقعية و  قد يكون أكثر عمقاً 
 

  من خالل ما سبق جند أن تعريف النزاع على أنه "حالة " ختتلف فيها أهداف األطراف يتطلب من الباحث فهم أبعاد تلك احلالة.
قد حاولوا كادميية السابقة اليت تناولت موضوع حتليل النزاع جند أن هناك الكثري من املفكرين إجراء دراسة لبعض الدرسات األ عند

كل من (وينر)، (ويلموت وهوكر)، (كاربتنر وكينيدي) قد   : جندفعلى سبيل املثالتطوير أساليب منهجية لدراسة النزاع وحتليله, 
اعتمدوا أساليب خمتلفة لتحليل النزاع، فبينما ركز األول على استخدام أسلوب شامل ينظر يف عدة عوامل تتعلق بكافة عناصر النزاع 

خ والسياق واآلليات، ركز اآلخرون على حتليل أطراف النزاع وتوازن القوى واملصاحل. كما اعتمد باحثون أخرون من أمثال مثل التاري
   (ميتشيل) و (بركوفيتش) على استخدام أسلوب حتليل النزاع الواسع. 
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   CR SIPABIO 6اإلطار متعدد الجوانب لتحليل النزاعات 2.2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
سالمية واإلجتماعية، فرجينيا، الواليات : منهج تدرييب للمجتمعات اإلسالمية عن حل النزاعات، عمرو عبداهللا وآخرون، جامعة العلوم اإل"�"قالوا سالماهذا النموذج مستمد من   6

  .2002املتحدة األمريكية، 
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 االجتماعي
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  تحليل وشرح النموذج: -
ميثل النموذج السابق أحد األدوات اليت ميكن استخدامها لتسهيل عملية حتليل املراحل املختلفة حلل الصراعات كونه يتسم 

على أن كل نزاع حيتوي كما ويعتمد هذا النموذج لنزاع،  ا يشملها قد اليت املتعددةبالشمولية والتحليل العميق جلميع العناصر واألبعاد 
  والعوامل السبعة. ،العالقة على ثالثة عناصر رئيسية وهي: السياق،

  

 Context السياق
السياق هو اإلطار السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي الذي حيدث فيه الصراع. من املهم القول أن معرفة الصراع متكن 

اجتاهات هذا الصراع، كما أن فهم السياق الذي حيدث فيه النزاع مينع املتدخل حلل الصراع من فهم وتوقع املواقف والسلوكيات و 
  من حله. املتدخل من اختاذ قرار غري مناسب قد يعقد الصراع بدالً 

  من أمثل العوامل السياقية اليت قد تؤثر على الصراعات: التاريخ واجلغارفيا واإلنتماء العرقي والدين واجلنس وأجهزة اإلعالم،....إخل.
حتليل هذه العوامل جند مثًال أن التاريخ يشكل عامل مهم يف حدوث أو إستمرار حالة الصراع بني طرفني أو أكثر، فاستمرار وعند 

نزاع معني لفرتة طويلة يشري اىل وجود أسباب ذات جذور عميقة حتتاج إىل حبث ومتحيص ملعاجلة أثارها الواضحة يف حالة النزاع، هلذا 
. ويف هذا الصدد ينبغي فهم دراسة تاريخ الصراع وإدراك التأثري الذي ميلكه التاريخ على الوضع احلايل للنزاعالسبب من املهم حتليل و 

املاضي، كما يشكل كيفية حل النزاع يف املاضي عنصر أساسي قد يلعب دور حموري  الزمن أطراف الصراع والقضايا املتنازع عليها يف
اإلسرائيلي، فجذور هذا الصراع  –مثلة على تأثري التاريخ على حالة النزاع، الصراع العريب يف حل النزاع يف الوقت احلاضر. ومن األ

وغالبًا ما يتم اإلستشهاد يف حوادث عامًا حيث كانت هذه السنوات حافلة باحلروب بني العرب والصهاينة  60ترجع ألكثر من 
  وغريها.........إخل 1967ران عام وحرب حزي 1948املاضي عند حتليل هذا النزاع كنكبة فلسطني عام 

يف  من حيث الشك والريبة وفقدان الثقة يف احلاضر أطراف الصراع سلوكياتكما أن حوادث املاضي غالباً ما تلقي بضالهلا على 
  .العالقة فيما بينهم

ما يرتكه من أثر على تشكيل العالقة أما فيما خيص اجلغرافيا وتأثريها على حدوث النزاع، فإننا هنا نتحدث عن عوامل القرب اجلغرايف و 
بني األطراف املعنية ، فقد يكون هذا القرب أحيانًا مصلحة حيوية لكليهما ويف أحيان أخرى قد يكون أحد عوامل حدوث النزاع 

اع بني إيران النز  ،ومن األمثلة على ذلك .خاصة إذا ما إقرتن ذلك باخلالف على ترسيم احلدود أو التنازع حول منطقة جغرافية معينة
  حول جزر أبو موسى وطنب الكربى وطنب الصغرى. واإلمارات العربية املتحدة

نيات. ومن املعروف أن هم احملفزات لنشوء النزاع خاصة يف ضل وجود جمتمع معني متعدد العرقيات واإلثد اويشكل اإلنتماء العرقي أح
احلاجات األساسية لإلنسان ذلك فإن طمس هذه اهلوية يؤدي يف أغلب  الشعور باهلوية واإلنتماء لعرق أو جمموعة معينة يعترب أحد

وات ، واحلرب األهلية اللبنانية واليت إمتدت لسن1994األحيان حلدوث صراعات عنيفة كالصراع بني اهلوتو والتوتسي يف رواندا عام 
  واجلرحى. طويلة وخلفت آالفاً من القتلى

القيم ، ومن املهم ذكره هنا بأن اليت حتيط يف حالة النزاع ضمن العوامل السياقية السابقةوتشكل املعتقدات الدينية عامل مهم أخر 
دة التوتر بني وزيا لعب عدة أدوار يف موقف الصراع سواء يف التخفيف من حدة هذا الصراع أو يف تأجيجهوالتعاليم الدينية قد ت
          املسلمني.األلبان  بني الصرب الكاثوليك و 1998عام  الصراع يف كوسوفو ،ومن األمثلة على ذلك األطراف املتصارعة.

 Relationshipالعالقة 



 23

. ويعترب معرفة شكل هناك مستويات خمتلفة من الصراعات، فهذه الصراعات قد حتدث بني األفراد وبني اجلماعات أيضاً 
لتقرير نوع التدخل الواجب القيام به. وتكمن أمهية  العالقة اليت تربط بني األشخاص أو اجلماعات واليت حيدث ضمنها الصراع حيوياً 

لذا هذه العالقة مبعناها الثقايف، ففي أغلب األحيان تتطلب عالقات معينة يف ثقافات معينة القيام بأدوار معينة وااللتزام بقواعد معينة. 
قة بني اإلبن أو البنت و األم أو األب ضمن قد يؤثر شكل العالقة على التصرفات يف حالة صراعات بعينها. على سبيل املثال, العال

ف مبعايري ثقافية حمددة وهذا يوفر معطيات وتوقعات عن السلوك لألطراف املشاركة يف حل الصراع. وذات �عرجمتمع تقليدي تُ 
  على العالقات بني قادة اجلماعات وأتباعهم. أيضاً  الكالم قد ينطبق

من فهم اآلليات اليت تتواجد ضمن هذه العالقة، فعلى سبيل  د أو اجلماعات ال بد أيضاً وعند حتليل العالقة القائمة ما بني األفرا
املثال، تعترب السلطة أحد اآلليات اهلامة يف أي صراع. وعادة ما يستخدم األشخاص سلطتهم يف حاالت الصراع من العوامل 

دف منها إىل تدعيم مواقفها. واألمناط وباإلضافة اىل السلطة، عادة ما تشرتك األطراف املعنية يف ا السياقية. لصراع يف أمناط سلوكية 
أثناء الصراع. على سبيل املثال، اذا ما أخذنا الصراع العائلي كنموذج لفهم طبيعة هذه  هي سلوكيات معينة تلجأ فيها األطراف كثرياً 

هو التظاهر (التحايل) باملرض للفت اإلنتباه  أزم املوقفخاصة يف حالة ت األمناط جند أن أكثر األمناط السائدة يف هذا النوع من الصراع
تشعر بالذنب أو الندم لدورهم يف الصراع. واألمناط األخرى قد تتضمن استعمال العنف أو حماولة جعل األطراف املشرتكة يف الصراع 

شرتكة يف الصراع إىل مثل هذه السلوكيات غة الفظة إلجبار األطراف األخرى على االستسالم. وعليه، فإن كثرة جلوء األطراف امللأو ال
  جيعلها ذات عالقات منطية.

أما على املستوى الدويل، فمن املعروف أن ميزان القوى يلعب دور مهم يف تشكيل طبيعة العالقات بني خمتلف الفاعلني يف النظام 
ا إمرباطورية العامل "روما اجلديدة" وبالتايل فان طبيعة العالقة هنا  الدويل، فدول العامل املختلفة تنظر مثًال للواليات املتحدة على أ

ع ذا النو ستأخذ شكل عالقة القوي مع الضعيف أو مبعىن آخر عالقة التبعية  للطرف األقوى يف النظام الدويل. وبالتأكيد فان مثل ه
ويف  لى موقف النزاع يف حالة حدوثهمن العالقات سيكون له دور كبري يف كيفية تشكيل التحالفات على الصعيد الدويل وبالتايل ع

 حالة إجياد الطرق املناسبة حلله يف الوقت نفسه. ومن األمثلة على ذلك، فرتة احلرب الباردة بني الواليات املتحدة واإلحتاد السوفيييت
، ففي املاضي كان سابقاً، حيث إنقسمت دول العامل اىل معسكرين غريب يدعم الواليات املتحدة وشرقي يدعم اإلحتاد السوفيييت

نشوب حالة حرب أو صراع بني طرفني خمتلفني من كال املعسكرين يستلزم التنسيق والتشاور التام مع القوتني العظمتني، كما أن حل 
  يعتمد بالدرجة األوىل على مصاحل ومواقف هاتني القوتني. هذه الصراع

الدراسة والتحليل  دة أو اجملموعات املختلفة يف موقف النزاع تستوجبوبالتأكيد فإن طبيعة العالقات اليت تربط بني اجملموعة الواح
العميق لتأثريها الكبري يف يف زيادة حدة هذا الصراع أو التخفيف منه، فمن املهم مثًال دراسة نوع هذه العالقات واألسس الين تقوم 

ا مع بعضها البعض.ة يف األمناط اليت تنتهجها األطراف املختلف ضرورة حتديد طبيعة عليها، فضًال عن              عالقا
  

  
  
  
  

   Sourcesالمصادر 
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  يف دراسته، ميكن إمجاهلا كما يلي: 7(Moore)كما أشار   هناك أنواع خمتلفة من املصادر واألسباب اليت حتدث الصراعات بسببها
  الصراعات التي تحدث بسبب العالقات وتتسبب فيها: -

 العواطف الفياضة  
 ألمناط العامةسوء الفهم أو ا  
 ضعف التواصل أو سوء التواصل  
 السلوكيات السلبية املتكررة 

  الصراعات الخاصة بالقيم وتتسبب فيها: -
 اختالف معايري تقييم األفكار أو السلوك  
 وضع أهداف يعتربها الشخص ذات أمهية كربى  
 اختالف أسلوب احلياة أو العقيدة أو الدين 
 

  :الصراعات الهيكيلية وتتسبب فيها -
 أمناط السلوك أو التفاعل التدمريية  
 ا وتوزيعها وعدم التكافؤ يف السلطة والنفوذ   التحكم غري املتكافئ يف املوارد وحياز
 عوامل بيئية أو طبيعية أو جغرافية تعيق التعاون  
 قيود زمنية 

  الصراعات المتعلقة بالمصالح وتتسبب فيها:  -
  ىاملنافسة الفعلية على مصاحل ذات أمهية قصو  
 املصاحل اإلجرائية  
 املصاحل الفسيولوجية 

  الصراعات الناتجة عن البيانات وتتسبب فيها: -
 قلة املعلومات  
 التضليل  
 اختالف وجهات نظر حول مدى أمهية األمور  
 اإلختالف يف تفسري البيانات  
 اإلختالف يف تقييم اإلجراءات  

   
  

 Issuesموضوعات الصراع 

                                                 
7 Moore, Chris. 1996. The mediation process. Jossey-Bass, California.  
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ق أهداف اخلصوم يف إطار عالقتهم مع بعضهم البعض. ويف كثري من هذه احلاالت تشري موضوعات الصراع اىل عدم تواف
املوضوع الذي تتخذ األطراف منه مواقف متباينة بسبب أهدافهم املسبقة. فعلى سبيل املثال، ميكن أن يتم اعتبار موضوعات الصراع 

ما يريده الزوج، أو جتديد املنزل، وهو ما تريده الزوجة،  إذا كان دخل إحدى األسر ال يكفي إال ألحد أمرين شراء سيارة جديدة، وهو
حيدث هنا تباين يف املواقف (نالحظ يف هذه احلالة أن مصدر الصراع ناتج عن ندرة املوارد، بينما موضوعا الصراع مها شراء سيارة أو 

  دهان بيت).
  

  أنواع موضوعات الصراع 
 صراع على املوارد/ املوارد املادية).موضوعات الصراع الناشئة عن حمدودية املوارد (ال  
  الناشئة عن االستمرار يف البقاء (الصراع من أجل البقاء/ الصراع على السلع اإلسرتاتيجية).موضوعات الصراع  
 .(اآلليات السلبية وموضوعات الصراع املتعلقة بالسلطة) موضوعات الصراع اليت تنشأ حول آليات العالقات 
 عن القيم (املعتقدات والقيم الدينية). موضوعات الصراع الناشئة 

  

 Partiesاألطراف 
م املشاركون يف الصراع. وميكن أن تكون األطراف أفراد أو مجاعات أو منظمات أو جمتمعات أو أمم".   " يقصد 

  وميكن تقسيم األطراف املشرتكة يف الصراع على املستويات املختلفة إىل ثالث جمموعات:
  لئك الذين هلم مصلحة مباشرة يف الصراع.اجملموعة الرئيسية: أو  
 .اجملموعة الثانوية: أولئك الذين هلم مصاحل غري مباشرة يف الصراع  
 .اجملموعة اجلانبية: أولئك الذين هلم مصاحل بعيدة يف الصراع 

  

  Attitudesاإلتجاهات والمشاعر 
ا " تلك األمور املتعلقة باحلا لة النفسية لألفراد واليت تشمل عادة التوجهات ُميكن تعريف إجتاهات ومشاعر الصراع بأ

  واملشاعر والتقييم باإلضافة إىل أمناط خمتلفة من الفهم وسوء الفهم واليت تنشأ أو تكون مصحوبة عند املشاركة يف موقف الصراع".
يت تكون مصحوبة عند املشاركة يف ، واإلداركات الةالعاطفي توقعات، وامليولكما ٌميكن تعريفها أيضًا "جمموعة األمناط الشائعة من ال

   .)1981(ميتشيل، موقف الصراع"
  بناًء على التعاريف السابقة ميكن القول بأن إجتاهات الصراع تتضمن ما يلي:

 .امليول العاطفية: مثل شعور الغضب، فقدان الثقة، اإلستياء، اخلوف، اإلزدراء، والشك يف نوايا الطرف األخر  
  ء الفهم أو رفض قبول معلومات غري مؤكدة وذلك يف حماولة للمحافظة على التوافق حول عمليات اإلدراك: وتشمل سو

   نظام املعتقدات الذي خيتص بالعامل اخلارجي (وخاصة فيما يتعلق بالعدو).
ذه وعادة ما تظهر توجهات وإدراكات الصراع من خالل التوتر الذي ينشأ عن كون الفرد موجودًا يف موقف الصراع حيث تعترب ه

وتتخذ هذه املشاعر والتوجهات زمخاً إضافياً عند  التوجهات واملشاعر عامل مثري أكثر منه سبب رئيسي للنزاعات الدولية واإلجتماعية.
الشروع يف عملية املصاحلة وإعادة البناء يف مرحلة ما بعد الصراع، حيث تتطلب عملية املصاحلة تغيري توجهات ومشاعر األطراف جتاه 

  عض كخطوة أوىل لبناء السالم اإلجيايب ومنع تكرار املآسي املرتبطة بفرتة احلرب والنزاع.بعضهم الب
  ما يلي:تشمل اليت ترافق حدوث الصراع االجتاهات واملشاعر وميكن القول أيضاً بأن 
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 .العواطف والتصورات اليت تؤثر على سلوك األطراف املشرتكة يف الصراع  
  ًحنو شخص أو كيان ". سلبياً  أم " الشعور سواء أكان اجيابيا  
 ." األمناط املشرتكة يف التوقعات والتوجهات العاطفية والتصورات املرتبطة باالشرتاك يف الصراع "  
  ًواليت يكتسبها أم اجيابياً  سلبياً  سيتم تفاديه أو القيام به أو كان نشاطاً  التصورات حول الصراعات، سواء أكان نشاطا ،

 .)1981ملرجع السابق، (ا اإلنسان على مدار عمره
  
  

   Behaviorالسلوك 
دف جعل هذا الطرف يعرض عن  يشمل السلوك " ما يقوم به أحد األطراف املشرتكة يف الصراع جتاه الطرف املعارض 

  كما ميكن تعريف السلوك على أنه ما يقوم به األطراف أثناء اشرتاكهم يف الصراع.  ).1981،ميتشيل( أهدافه أو يعدهلا"
  ما يرتافق هذا سلوك األطراف يف موقف الصراع مع جمموعة من النوايا منها:وعادة 
 .جعل اخلصم يٌعدل أو أن يتخلى عن أهدافه  
 .مواجهة حتركات وسلوك اخلصم  
 .معاقبة اخلصم لسلوكه 

  :جمموعة من اإلسرتاتيجيات وذلك على النحو التايل هذه النوايا قد يتم حتقيقها من خالل
i. إلكراه، حيث أن الصورة األساسية هلذه وى غري مقبول من التكاليف: وتعرف عادة باسم اسرتاتيجية االتهديد أو فرض مست

إجبار خصمه على التخلي عن أهدافه من خالل فرض  ةحاولكل طرف من أطراف الصراع مب  بقياماإلسرتاتيجية تتمثل 
   معينة. ه واليت يهدف أساساً للبحث عن حتقيق أهدافعلى سلوك تكاليف غري مقبولة

ii. :وتعرف باسم إسرتاتيجية املكافأة، وهي على النقيض متامًا من اإلسرتاتيجية األوىل حيت يتم يف هذا  تقدمي منافع بديلة
  النوع صنع وإبتكار قرارات وسلوكيات وخمرجات بديلة قد تكون جذابة للطرف اآلخر.

iii.  حيث احللول الوسطإسرتاتيجية التنازالت أو تقدمي تنازالت من خالل التخلي عن بعض أهداف الصراع: وتعرف باسم ،
اء حالة دف لإلجياد حلول وسط إل حيث يقوم أحد  النزاع تتضمن هذه اإلسرتاتيجية جمموعة من السلوكيات اليت 

  ).1981(املرجع السابق، األطراف أو كليهما بالتخلي عن بعض من أهدافه مقابل حتقيق أهداف أخرى
  ذها السلوك يف أثناء حدوث الصراع:يأخ قد هناك أشكال خمتلفة

 .إستخدام القوة العسكرية 
 املقاطعة وفرض العقوبات اإلقتصادية. 
 .قطع العالقات الدبلوماسية 
 ات......واإلضراب اإلحتجاجات الشعبية كاملظاهرات واإلعتصامات 
 .التهديد والوعيد باستخدام القوة مبختلف أشكاهلا  

  

  
  

  Interventionالتدخل 
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ما يقوم به أطراف تتوسط يف الصراع بغرض الوصول إىل حل أو نتيجة مقنعة. وقد يشمل التدخل يف الصراع  التدخل هو
اشرتاك طرف خارجي غري مشرتك يف الصراع يكون غرضه املساعدة يف وصول األطراف املشرتكة يف الصراع إىل احلل. والطرف املتدخل 

ا ميتاز عن األطراف األخرى املشاركة يف الصراع بأ نه يتدخل بغرض وحيد هو الوصول حلل للصراع وال يشرتك يف أي تصرفات تقوم 
وليس له مصاحل شخصية تؤثر فيما يتخذه من قرارات لتنحاز ألحد  األطراف املشرتكة يف الصراع. وعادة ما يكون املتدخل حيادياً 

  األطراف. وعادة ما يأخذ التدخل أحد األساليب التالية:
 Conflict Management راع: إدارة الصأوالً 

ة نظر أو سلوك يعمل على وقف والغرض من هذا األسلوب هو مساعدة األطراف املشرتكة يف الصراع يف الوصول إىل وجه
أو عنيف. وال خياطب التدخل يف هذه احلالة مصادر الصراع ولكن يركز على تعديل سلوك الصراع  �قيام أطراف الصراع بسلوك معاد

ضوعات الصراع بالقدر الذي يضمن عدم حدوث سلوك معادي أو عنيف من األطراف املشرتكة يف الصراع. ويستهدف بعض مو 
عادة ما يستخدم هذا األسلوب يف خفض درجة تعقيد السلوك حىت يصل للنقطة املناسبة الستهداف مصادر الصراع وموضوعاته. 

  مثال العمل على وقف إطالق النار بني فئتني متحاربتني.
 

   Conflict Resolution : حل الصراعثانياً 
والغرض من هذا األسلوب هو مساعدة األطراف املشرتكة يف الصراع يف فهم حاجات األطراف األخرى ومصادر الصراع 

دف إىل إجياد الرتتيبات الدائمة للصراعات.وموضوعاته، والعمل على إجياد حلول للصراع. وعادة   ما تلي هذه اخلطوة إدارة الصراع و
م (مثل احلاجة لإلقرار باهلوية العرقية أو الوصول إىل املوارد). وقد  ومن أمثلتها مساعدة الفئات املتحاربة يف مناقشة شكواهم وحاجا

  تتضمن القرارات إعطاء احلكم الذايت السياسي جملموعة عرقية أو زيادة اخلدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل جملموعات مهمشة.
  

  Conflict Transformation     ويل الصراع : تحثالثاً 
حماولة حتويل عالقة األطراف املشرتكة يف الصراع اىل عالقة إجيابية من خالل تغيري عالقتهم  والغرض من هذا األسلوب هو

كة يف من عالقة صراع إىل عالقة ودية عن طريق استهداف مصادر الصراع وموضوعاته. الغرض اآلخر هو مساعدة األطراف املشرت 
الصراع على اكتساب سلوكيات صراع صحية متكنهم من التعامل مع الصراعات مبفردهم. ومن أمثلتها دعوة أطراف الصراع إىل سلسلة 
من ورش حل املشكالت وتشكيل جلان للمصاحلة وكشف احلقائق وتعليم وتدريب األطراف املشرتكة يف الصراع على تقنيات حتويل 

  الصراع.
  

 Outcomeالنتيجة 
. لذا النتيجة هي التأثريات الناجتة عن مسلك الصراع و/أو التدخل إلجياد حل على سري الصراع. وال تكون هذه التأثريات إجيابية دائماً 

اية الصراع ليست دائماً  سعيدة. وهذا يعتمد بدرجة كبرية على قابلية وجدية األطراف جلل الصراع وقدرة  من الضروري أن ندرك أن 
ائي خيص الصراع. لذا قد يتم األطراف اخل ارجية على تضييق الثغرات بني األطراف املتصارعة. ونتيجة هلذا، ال يتم التوصل إىل قرار 

ائي.   التوصل إىل حلول مؤقتة حتتاج املتابعة للوصول إىل حل 
  تفاعالت النزاع 2.3
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بية واإلجيابية اليت حتدث أثناء النزاع واليت عندما نتحدث عن موضوع تفاعالت النزاعات فإننا نقصد كافة التطورات السل
 جيب أن نؤكد أن عوامل السياق وعوامل العالقة تلعب دوراً  تتداخل فيها عناصر اإلحساس والشعور مع عناصر السلوك. وهنا أيضاً 

  يف تولد أحاسيس ومشاعر ويف سلوكيات النزاع. مؤثراً 
ختلف بشأن إنفاق مبلغ مايل معني، فبينما يريد الزوج إنفاق املبلغ لطالء جدران وزوجته ا فعلى سبيل املثال، إذا افرتضنا أن زوجاً 

جند أن مصدر أو  CR CIPABIOاملنزل أرادت الزوجة شراء مفروشات جديدة لغرفة املعيشة. عند استخدام منهج حتليل النزاع 
روشات اجلديدة. بالنسبة لتفاعالت النزاع يف هذه احلالة هو عدم توفر موارد كافية، أما موضوع النزاع فهو الطالء أو املفسبب النزاع 

ا تتأثر بعوامل  ا تتعلق بكفية تعامل أطراف النزاع مع بعضهم البعض حيث أن املشاعر واألحاسيس ختص كل طرف بذاته إال أ جند أ
ر نفسه سيد املنزل وصاحب القرار وهذا األمر بالثقافة الذكورية فإن ذلك قد يدفعه اىل اعتبا السياق والعالقة، فالزوج إذا كان متأثراً 

ا ال توافق رأيه، كما ويعد ذلك ليس فقط إختالفاً  على أصول إجتماعية  يف وجهات النظر بل تعدياً  سيشعروه بالغضب من زوجته أل
  وثقافية.

  

وشعور الزوج. باإلضافة اىل ذلك  ومن هنا ميكن أن نستنتج أن عناصر السياق مثل الثقافة والنوع والتقاليد قد أثرت على أحاسيس
 فإن عناصر القوة والتكرار يف العالقة ميكنها أيضاً أن تؤثر يف املوقف. على سبيل املثال، لو أن الزوج هو فقط الذي يعمل ويوفر دخالً 

القوة اإلقتصادية أو املالية ماديًا لألسرة فإنه قد يشعر أنه أكثر إستحقاقًا لصنع القرار بشأن إنفاق املبلغ. ومن هنا فإن اإلعتقاد ب
  ميكنها التأثر يف مشاعر وأحاسيس الزوج ومن مث السلوك.

وهنا جيب أن نؤكد على أحد معطيات حتليل النزاع بل أحد مبادئها الثابتة وهي أن يف الغالبية الساحقة من النزاعات يعتقد كل طرف 
  أنه على صواب وأن الطرف اآلخر هو املخطئ أو املخالف.

  

الل ما سبق ميكن القول أن العناصر السابقة اليت أثرت على تفاعل النزاع ميكن أن تساعد على فهم اآللية اليت تؤدي إىل تفاقم من خ
ا تستحق موقف حاد منه. الزوجة يف نفس الوقت تشعر الصراع ، فالزوج يف املثال السابق يشعر أن زوجته قد متادت يف التمرد وأ

الرتاجع عن موقفها. كل طرف يشعر أن اآلخر تعدى عليه. وهنا قد يكون أول أعراض التفاهم هو قيام  باخلوف ولكنها ال تستطيع
الزوج بقذف كوبًا يف احلائط يف حالة هياج بينما ضاعف ذلك شعور الزوجة باخلوف فاتصلت بأخيها ليحضر حلمايتها. هنا نرى 

  اين هو إدخال أطراف جديدة يف النزاع.تفاقماً قد اختذ شكلني: األول هو زيادة جرعة العنف والث
  

  أساليب النزاع  2.3.1
. وقد ناقش العديد Conflict Stylesأحد أهم األطر املنهجية يف جمال دراسات السالم والنزاع هو إطار أساليب النزاع 

 هو أكثر . وهذا األخري(Herbert Kilman))، وأيضًا Pruitt، ((Kim Rubin) من الباحثني هذا األمر من بينهم 
  اختباراً شخصياً لتحديد أسلوب النزاع السائد لدى األشخاص. (Thomas)الباحثني شهرة يف هذا األمر إذ صمم وزميله 

أساس هذا اإلطار هو تبويب سلوكيات النزاع وفقًا لتوجهها إىل حتقيق أقصى فائدة لطرف النزاع على حساب اآلخرين أو تفضيل 
النزاع أو جتنب الصراع بالكامل. ومن بني هذه التوجهات املتباعدة عناك توجهات للتعاون مصاحل اآلخرين على حساب طرف 

  واحللول الوسط.
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التنافس: سلوك التنافس هو التوجه حنو حتقيق أقصى فائدة لطرف النزع على حساب سائر األطراف األخرى. هذا السلوك  )1
  مصلحة اآلخرين.يعتمد على فردية التصرف واعتبار املصلحة الذاتية أهم من 

املسايرة: سلوك املسايرة هو التوجه حنو تفضيل مصلحة اآلخرين قبل مصلحة طرف النزاع. هذا السلوك يأخذ يف اإلعتبار  )2
 مسائل أخرى خبالف املصلحة الذاتية.

جمرد التجنب: سلوك التجنب هو االتوجه إىل تفادي الدخول يف النزاع. هذا السلوك عادة يقوم على حسابات ترجح أن  )3
 الدخول يف النزاع سيلحق ضرراً أكرب من جتنبه.

احلل الوسط: سلوك احلل الوسط هو التوجه لتقسيم املصاحل يف النزاع بشكل حيقق مكاسب لكل طرف أقل من املكسب  )4
 الكامل وأكرب من اخلسارة الكاملة.

اد حلول مبتكرة تساعد األطراف على التعاون: سلوك التعاون هو التوجه لفهم احتياجات ومصاحل أطراف النزاع بغرض إجي )5
م.   حتقيق مصاحلهم واحتياجا

  

  السياق الثقافي وأساليب النزاع 2.3.2
عندما يتم مناقشة أساليب النزاع يتم مناقشة مسألة مالئمتها الثقافية أيضاً. إن اجملتمعات الفردية بصفة عامة قد جتد يف 

ما يتفقان مع  املنافسة أسلوبًا طبيعيًا للتعامل مع النزاعات املختلفة. كما أن هذه اجملتمعات حتبذ أسلويب احلل الوسط والتعاون أل
مبادئ املعايشة السلمية بني أفراد مستقلني. نفس هذه اجملتمعات قد جتد جمال تطبيق حمدود ألساليب التجنب واملسايرة ملا حيتويانه من 

عامة فإن أسلوب التنافس هو الذي قد حيظى بدور حمدود إذ تفرض قيم مبادئ تفضيل اآلخر. أما يف اجملتمعات اجلماعية بصفة 
  اجلماعة تفضيل أساليب التعاون واحلل الوسط وتدعم أساليب التجنب واملسايرة وفقاً لقواعد العالقة وخاصة الرابطة بني أطراف النزاع.

  
 : منهجية التدريسثالثاً 

  ن اخلطوات العلمية والعملية داخل قاعة التدريس منها ما يلي:تقوم منهجية تدريس هذا الفصل على إتباع جمموعة م
i.  تقسيم احملاضرة اىل جزئني رئيسيني، يف القسم األول سيتم تعريف الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل، ومن مث سيتم

ى إعطاء الطلبة الفرصة اإلنتقال إىل مرحلة الشرح النظري للعناوين واحملاور الرئيسية الورادة يف هذا الفصل مع اإلعتماد عل
املناسبة إلبداء الرأي وطرح األسئلة يف مجيع احملاور اليت يتضمنها هذا الفصل مع الرتكيز على إثارة التفكري النقدي 

  للمصطلحات واملفاهيم الرئيسية.
ii.  كل جمموعة  سيطلب من حيث، عمللتطبيق القسم الثاين من احلاضرة (اجلانب العملي) سيتم تقسيم الطلبة إىل جمموعات 

نموذج حل استخدام بالدويل ومن مث حتليلها  اإلقليمي أو إختيار أي حالة نزاع سواء أكان ذلك على املستوى احمللي أو
حيث سيتم  ،8ستخدام منوذج خمصص هلذه الغايةبواسطة إ وذلك يف هذا الفصلالوارد  CR CIPABIOالنزاع 

  .ومن مث عرض ما توصلوا إليه أمام زمالئهم اآلخرين من الوقت ملناقشة ذلك فيما بينهم إعطائهم بعضاً 
  

  : المراجعرابعاً 
                                                 

  ).1أنظر امللحق رقم (  8
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  المنظور األردني على أسباب النزاع وسلوكياته الفصل الرابع:
  : أهداف الفصلأوالً 

  يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا مبا يلي:
  ف على أهم املشكالت والنزاعات اليت يعاين منها أفراد اجملتمع األردين.التعر 
 وسلوكياته حتديد جمموعة القيم اليت حتكم توجهات اجملتمع األردين. 
  تسليط الضوء على أهم املراحل السياسية اليت رافقت تطور اململكة مع حتليل العوامل واملتغريات اليت لعبت دور كبري يف تغري

 اة السياسية يف البالد.مشهد احلي
  حتليل أهم املشكالت اإلجتماعية اليت يعاين منها اجملتمع األردين مع حماولة إجياد احللول املناسبة للوقاية منها أو معاجلتها يف

   حالة حدوثها.
  ثانياً: محتوى الفصل

  المجتمع األردني منظومة القيم في 2.1
  وجهات اجملتمع األردين منها ما يلي:هناك العديد من القيم املختلفة اليت حتكم ت

  :منظومة القيم التقليدية أو القديمة -
ا مستقاة من أصول متعددة. وتؤثر هذه املعايري واألخالق على عدة  وهي نظام املعايري واألخالق املتوارثة عرب التاريخ حيث أ

ا مصدر بعض القيم املرتبطة بالتقاليد العائلية الصميمة أوجه من أوجه احلياة كالطقوس املرتبطة بامليالد أو الزواج أو الوفاة.   كما أ
ختيارات املتاحة). إن هذه التقاليد تعكس ما ميكن أن (مثل سيادة النظام األبوي وتقليص دور املرأة يف احلياة العملية وبالتايل اال

هذه التقاليد مصدرًا للطقوس اليت تتصل بأهم باجملتمعات الريفية أو البدوية، حيث تعد  نسميه بالرتاث األردين وهي ملتصقة 
ا مدى حتكم التقاليد بوضوح يف سلوك األشخاص الذين  األحداث العائلية كالزواج و العزاء. ويبدو أن هذه اجملاالت هي اليت يظهر 

ا بغري فهم واضح ملعىن القيم وال لغايتها العقلية.   ميارسو
وت أو الزواج قد يتصرف الناس بطريقة آلية ملمارسة عدد من الطقوس دون مقدرة على فهم حتت وطأة أحداث معينة كاملومبعىن آخر، 

مغزاها احلقيقي. فمثًال عند موت أحد أفراد العائلة، جيتمع أفراد العائلة واألقارب واألصدقاء ملدة ثالث أيام متتالية بعد الوفاة 
توىف. إن إختيار هذه التوقيتات اخلاصة (أي أيام اخلميس واألربعني)  إلحياء ذكرى وخيصصون اخلميس األول وكذلك اليوم األربعني

ُ
امل

للذين ميارسون هذه الطقوس. وما يدفعهم ملمارستها هي رغبتهم يف القيام على أكمل وجه ممكن مبا ليست مفهومة للغالبية العظمى 
ا هذه العادات هلا أصول متليه عليهم ثقافتهم أو جمتمعهم. والغريب يف األمر أن كثري من الذين ميار  سون هذه الطقوس يعتقدون أ

  دينية وذلك ألن بعضها يرتبط ظاهرياً ببعض عناصر الدين.
  

أما يف جمال الزواج، فمن املعروف أن هنالك آليه حمددة تتبعها الكثري من العائالت األردنية عند إجراء مراسم الزواج، حيث أن للزواج 
يفكر الشاب يف  عندما وعادًة ما تبدأ هذه اآللية.واألديان اإلجتماعية حتكمها املعايري خاصة اداتأعرافًا وتقاليد وعيف األردن 

االرتباط بإحدى الفتيات، وتتم عملية اختيار هذه الفتاة بطرق خمتلفة تقليدية، وتكون إما عن طريق األهل الذين يقومون بسؤال 
 -وهي مكونة من كبار أقاربه من الرجال-ة كال الطرفني تتوجه "جاهة" العريسبعد موافق. و األقارب واملعارف، أو بأي طريقة أخرى

إىل بيت العروس الذي يتواجد فيه كبار عائلتها أو وجهاء ممن اختارهم أهل الفتاة ليكونوا يف انتظار جاهة الشاب، اليت تقوم بطلب 
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ب (عقد الزواج) وحتديد موعد حفلة اخلطوبة، وحفلة الفتاة بشكل رمسي، ويتم خالل هذه اجللسة االتفاق على موعد كتب الكتا
ويتم بعد التأكد من النتيجة  الزواج اليت تكون عادة بعد سنة من حفلة اخلطوبة، كما يتم حتديد املهر وتوابعه مما يتفق عليه الطرفان.

احملدد بني الطرفني حبضور الشيخ كتب كتاب العروسني حسب املوعد اإلجيابية للفحص الطيب قبل الزواج مبوجب القانون األردين  
من الشهود وأهل العروسني، ويتم هذا العقد يوم اخلطوبة أو قبلها بأيام قليلة، ويُدعى حلفلة اخلطوبة أقارب ومعارف العروسني،  وإثنني

  .وتُقام هذه احلفلة عادة يف بيت العروس أو يف صالة لألفراح
سني حفًال خاصًا به قبل ليلة الزفاف بيوم، فيدعو كل من العروسني أصدقاءه وأقاربه، إقامة كال العري كذلك  إن من العادات األردنية

وتكون حفلة الشباب يف بيت والد العريس وتسمى "سهرة الشباب"، وتكون احلفلة اخلاصة بالعروس يف بيت والدها وتسمى "حفلة 
ا العرو  ا إال أن هذه العادة اندثرت يف الوداع" أو حفلة ليلة احلناء واليت كانت سابقًا حفلة حتين  ا وصديقا س يداها حبضور قريبا

   باستثناء بعض املناطق الريفية يف األردن. أيامنا هذه
نالحظ من خالل ما سبق وجود مراحل متعددة وخمتلفة للزواج يف األردن، وميكن القول أن معظم هذه املراحل مستقاة من العادات 

اجملتمع األردين، وكما هو احلال يف حالة العزاء فإن هناك عدم فهم لألسباب الكامنة وراء هذه العادات  القبلية اليت تغلب على تركيبة
ا انبثقت من التقاليد العشائرية اليت من الصعب تغيريها. -كاجلاهة العريس  – ا كو   مثًال إال أن اجملتمع يعتقد بأمهية وجو

  

قبيلة واإلرتباط بالعائلة والوالء الكامل هلا قد رسخت يف منظومة القيم التقلبيدية أما يف جمال نظم احلكم، فإن قيم كالنسب وال
ملثال األردنية. وهذه القيم تعكسها ممارسات خمتلفة كالتصويت لصاحل أفراد القبيلة أو العائلة أثناء إجراء االنتخابات النيابية على سبيل ا

ؤهالت ما ميكنه للوصول اىل قبة الربملان. وهذه القيم بالتأكيد كثريًا ما تعوق وبدون مراعاة ما إذا كان ذلك املرشح ميتلك من امل
  استقرار النظام الدميقراطي الذي يقوم أساساً على قيم االستحقاق والصالحية.

  

  منظومة القيم الدينية: -
املختلفة كاختيار األصدقاء وقواعد هذه املنظومة تتمثل يف القواعد والعادات املنبثقة من الدين وهي تؤثر يف جماالت احلياة 

ا تؤثر على الطموحات  امللبس واملشرب (كتحرمي تناول اخلمور) ومنع املقامرة والعادات املتعلقة بالزواج والطالق واملوت، كما أ
ين ممن يتابعون الشأن السياسية واإلجتماعية. وال جدال يف أن القيم الدينية متثل منظومة هامة يف اجملتمع األردين، حيث يتفق الكثري 

  األردين بأن الدين يلعب دور هام داخل اجملتمع.
حنو مساره الصحيح، واملتتبع لتعاليم  وتقودهغلف السلوك وبال شك فإن القيم الدينية تشكل عادة األطر الفكرية واألخالقية اليت تُ 
يت حظت على مكارم األخالق كالصدق واألمانة واإلخالص الدين اإلسالمي وحتديدًا للقرأن الكرمي جيد الكثري من األيات الكرمية ال

يف التعامل بني الناس، وكذلك األمر يف السنة النبوية الشريفة حيث جند أن الرسول الكرمي قد أمر املسلمني باتباه النهج السوي الذي 
م اليومية، فقد قال  م وسلوكيا ألمتم مكارم  تعليه الصالة والسالم: " إمنا بُعثيقوم على قيم اخلري والعفة والصدق واألمانة يف عالقا

فمن الطبيعي أن ُيشكل  %92حيث أن نسبة املسلمني فيه تزيد عن  ةسلمامل اتتمعاجمل أحد . ومبا أن اجملتمع األردين هواألخالق"
م اليومية،  اإلسالمي الدين لكن هذا ال يعين بأي حال من فيه العمود الفقري للقيم والسلوكيات اليت ينتهجها األفراد يف معامال

هي العنصر املسيطر على سلوكيات مجيع أفراد اجملتمع، فالألسف بدأنا نشهد يف جمتمعنا الكثري من  األحوال بأن القيم والتعاليم الدينية
البديهة لكثري من السلوكيات اليت تتناىف مع تعاليم القيم الدينية، فالغش والتزوير والفساد واإلستغالل أصبحت اليوم من األمور 

م مع غريهم من الناس. أما منظومة التكافل اإلجتماعي اليت حظ عليها االسالم بوصفها النموذج  م ومعامال األشخاص يف سلوكيا
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ة  فئاألمثل لبناء اجملتمع السوي السليم الذي يُعني فيه املسلم أخيه املسلم فقد أصبحت أيضًا من األمور املفقودة وغري املتبعة لدى 
وهذه أدى بالتايل اىل زيادة الفجوة ما بني الفقراء واألغنياء وما يعنيه هذا  ،الفقري وال يعطف على من الناس، فالغين ال يساعد كبرية

  العنف وبالتايل يؤثر على التماسك اإلجتماعي بني أفراد اجملتمع. الصراع و  األمر من خلق حالة من التوتر واإلحتقان الذي يولد حاالت
اىل ما سبق أسلوب إدارة احلياة العامة داخل مؤسسات صنع القرار يف األردن، فاملسؤولية العامة أصبحت لدى فئة من أضف 

األشخاص الوسيلة املفضلة للجين الثروات الطائلة من خالل إستغالل املنصب العام لألغراض واملآرب الشخصية، فاملسؤول ال يكثر 
ا يفكر بالوسائل والطرق غري املشروعة اليت متكنه من سرقة املال العام بدون حساب أو عقاب للشأن العام وال ألحوال الناس وإمن

  .وازع ضمري أدىنوبدون 
بالتأكيد حنن حباجة إىل مراجعة شاملة ودقيقة لقيمنا وسلوكياتنا، والقيم الدينية تشكل مرتكز أساسي ميكن من خالهلا معاجلة جمموعة  

ات الشاذة، وهذا حيتاج إىل إعادة تفعيل مؤسسة املسجد بوصفها املكان املثايل لبناء القيم الدينية لدى كبرية من السلوكيات والتصرف
الغلو وصياغته مبا ينسجم مع األهداف احلقيقية للدين احلنيفي بعيدًا عن  األفراد، كما أننا حباجة إىل إعادة التفكري باخلطاب الديين

  .والتطرف
  

  :منظومة القيم القانونية -
هي جمموعة القيم (النظام القضائي خاصة) اليت تنظم العالقات بني األفراد ونظام الدولة. من املعروف بأن القانون يوفر   

خاصة على الصعيد  –فعندما يقوم نزاع بني األفراد جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت تطبق الدولة من خالهلا قوانينها املختلفة. 
إىل القضاء من اإلختيارات املتاحة. واللجوء إىل القانون يتطلب عادة تدخل الشرطة والنظام القضائي ولذلك يبقى اللجوء  –اخلاص 

فهو ينقل السلطة من أيدي املتنازعني إىل أيدي أفراد آخرين مثل ضباط  ؛يعد القانون أكثر املنظومات موضوعية وبعداً عن اخلصوصية
عين أن مبدأ الكسب واخلسارة وكذلك القوانني تتحكم يف تطور النزاع. واللجوء إىل القضاء الشرطة واإلدعاء العام والقضاة. وذلك ي

والقانون يعين أن النزاع قد وصل إىل حد من الرتكيب والتعقيد ال يسمح باالعتماد على القيم والعادات األخرى. وبالطبع فمن املفهوم 
ساعد على اإللتزام بالقانون أو بقيم منبثقة عنه. فاستغالل آخرين لتحقيق أن جمموعة من املفاهيم اليت ترجع إىل منظومات أخرى ت
  الربح مثًال عمل يرفضه القانون كما يرفضه العرف والتقاليد.

  

  منظومة القيم الحديثة: -
ملرتبطة كالقيم ا  منها اجملتمع األردين مع غريه من اجملتمعات وخاصة الغربية وإتصال عن إحتكاك هي جمموعة القيم الناجتة

  بالدميقراطية أو تلك اخلاصة باآلداب العامة أو باحلرية الشخصية. 
يف  ، حيث بتنا نشهدوميكن القول بأن هذه القيم تسود بشكل واضح يف املدن الكبرية وبالتحديد يف أوساط الطبقة الغنية يف اجملتمع

ان ذلك على املستوى الشخصي أو حىت على مستوى إدارة اآلونة األخرية وجود عدد ال بأس به من أتباع النموذج الغريب سواء أك
شؤون الدولة. فعلى املستوى الشخصي، جند أن هناك تأثر بني أوساط الشباب من كال اجلنسني باتباع (املوضة الغربية) يف املظهر 

بري يف التأثري على سلوكيات ارتداء املالبس وارتياد مطاعم الوجبات السريعة وهذا بال شك كان له دور كاخلارجي كقصات الشعر و 
ا ترتك  هذه الفئة من الشباب من حيث نشوء العالقات العاطفية "احلميمة" بني الشاب والفتاة واليت تأخذ أحياناً منحىن خطري كما أ

ا فضًال علىانعكاسات سلبية على مج األردين.أما فيما إعتبارها مرفوضة يف رأي شرحية واسعة من أبناء اجملتمع  يع األطراف املشاركة 
بنهج إدارة الدولة، فقد برز خالل السنوات املاضية ما يُعرف باسم التيار الليربايل بقيادة جمموعة من املتنفذين يف القطاعني العام يتعلق 
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ائه تدرجييًا يف إدارة احلياة السياسية واإلقتصاد ج أصحاب هذا التيار على تقليص دور الدولة وإ ية يف البالد مع واخلاص. ويتمحور 
يف جماالت احلياة املختلفة. وبعيدًا عن تقييم جتربة أصحاب هذا  تعظيم دور املؤسسات املستقلة والقطاع اخلاص يف أخذ زمام املبادرة

عضاً من هذه التيار، جيدر القول بأن ما قيل سابقاً ال يعين بأن منظومة القيم احلديثة تشكل خطراً على حياة وتركيبة اجملتمع األردين، فب
 القيم تستحق الوقوف عندها واإلستفادة منها خاصة فيما يتعلق بقيم الدميقراطية والعدالة واملساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة واملصداقية

 نشكالي والصدق يف التعامل وهو مع األسف ما نفتقده يف جمتمعنا على الرغم من أن الدين اإلسالمي احلنيف والثقافة العربية
  ية جملموعة القيم السابقة.سزات أسامرتك

فة إن اجلانب السليب يف منظومة القيم هذه تكمن يف التقليد األعمى للثقافة الغربية بدون مراعاة لتعاليم الشريعة اإلسالمية ولقيم الثقا
جتمع إذا ما مت التغاضي عن العربية، حبيث ينسلخ أبناء اجملتمع عن هويتهم وتقاليدهم بصورة قد تؤدي إىل هدم البناء األساسي للم

 قيم خطورة هذا املوضوع، لذلك ال بد من وقفة مراجعة شاملة لقيمنا ولسلوكياتنا بشكل يضمن لنا احلفاظ على هويتنا القائمة على
ألقوياء والتكنولوجيا كي ال نبقى الرقم احملذوف يف معادلة ا العروبة واإلسالم وبنفس الوقت نواكب مستجدات العصر وتطورات العلم

   يف هذا العامل. 
     

  األسباب السياسية لحاالت النزاع في المجتمع األردني 2.2
ملسرية األردن التارخيية على الصعيد السياسي جيد الكثري من التقلبات واألحداث املهمة اليت كان هلا أثر بارز يف التأثري على  إن املتتبع

ردن خالل العقود املنصرمة مجلة من األوضاع والظروف على الصعيد احمللي عملية اإلصالح السياسي يف البالد، حيث شهد األ
حىت يتم تقييم التجربة و واإلقليمي والدويل لعبت الدور الكبري يف صياغة املعطيات السياسية اليت يعيشها األردن يف واقعه احلايل. 

وبعيداً عن التأثر باألفكار الشخصية ال بد للباحث من بشكل علمي مدروس مبين على أسس املوضوعية والصراحة السياسية األردنية 
تتبع أهم املراحل واحملطات التارخيية اليت عاشها األردن منذ تأسيسيه وحىت وقتنا احلايل وذلك من أجل بناء رؤية اسرتاتيجية للواقع 

ليت تسعى لإلجابة على جمموعة من األسئلة ااملدروسة  السياسي يتم من خالهلا تشخيص الواقع كما هو ومن مث بناء الفرضيات العلمية
واليت تتمحور بشكل عام عن مسرية اإلصالح السياسي والتحول الدميقراطي يف األردن (إن ُوجد فعًال). ومن املهم أيضًا حماولة ربط 

وحيلل مرتكزات ملاضي هذه الفرضيات بنظريات علمية يتم من خالهلا إستكمال بناء النموذج السياسي التفسريي الذي حياكي جتربة ا
  بني هذه السلسة املتكاملة بشكل منطقي وواقعي.ويسعى للربط احلاضر ويتنبأ بأحداث املستقبل 

إذا ما إستعرضنا املسرية التارخيية لألردن، جند أن هناك جمموعة من احملطات املهمة تستدعي الوقوف عندها وتوضيح أهم األحداث ف
منا اليت رافقتها، هذا وميكن تقسيم ه ذه املسرية اىل فرتات تارخيية تسهل عملية التحليل والتفسري وبالتايل الوصول إىل اخلالصة اليت 

  سباب السياسية للنزاع يف اجملتمع األردين.األ معرفة يف هذا املقام وهي
  
  
  

  1967 – 1946الفرتة ما بني عامي  أوًال:



 35

رخيية اليت عاشها األردن طوال مراحل حياته حيث حصل األردن عام ال شك بأن هذه الفرتة كانت من أصعب وأهم الفرتات التا
رافق  حيثعلى إستقالله من اإلنتداب الربيطاين، ومن هنا بدأت احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف األردن بالتطور  1964

  كبرية سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي.  وحتديات ذلك صعوبات
وإقامة الكيان الصهيوين فيها كان هو احلدث األبرز والذي ألقى بظالله على حياة  1948أن إحتالل فلسطني عام وميكن القول ب

وكان قدر األردن وهو ضعيف يف موارده وإمكانياته اإلقتصادية إستقبال ألوف من االجئني  األردن واألردنيني حىت وقتنا احلايل.
م وذلك حبكم العالقات الدينية والقومية والتارخيية ألبناء الفلسطينيني الذين شردهم اإلحتالل الصهي م ومد وين من قراهم وبلدا

العروبة واإلسالم وكون األردن قد إنبثق أصًال من رحم الثورة العربية الكربى واليت جاءت باألساس لتخلص األمة العربية من حقبة 
  الظلم والتخلف واجلهل.

تارخيي مهم يستدعي ذكره ألمهيته يف العالقة ما بني األردن وفلسطني أال وهو وحدة الضفة  حدث 1950هذا وقد شهد األردن عام 
والسؤال املهم الشرقية والغربية لنهر األردن وتنصيب امللك عبداهللا األول ملكًا على األردن وفلسطني بإمجاع ومباركة أبناء الشعبني. 

قيام وحدة إندماجية مع األردن، ونستطيع القول بأن هذه املوافقة قد جاءت بناًء الذي قد يُطرح هنا عن أسباب موافقة الفلسطينيني ل
على مطامع سياسية يف احلصول على السلطة يف األردن من قبل بعض اجلهات الفلسطينية على إعتبار أن الفلسطينيني كانت لديهم 

مبفاصل السلطة وصنع القرار كان قد قوض وأفشل مجيع  من اخلربة والتجربة ما يؤهلهم لذلك إال أن وعي النظام األردين وإمساكه
  املشاريع الفلسطينية املتعلقة بالسيطرة على األردن.

ا بائت يف الفشل  1957عام أما  فقد شهد حماولة إنقالب قادها بعض الضباط يف اجليش األردين إلسقاط نظام امللك حسني إال أ
فرض حالة الطوارئ يف البالد مع عدم السماح بوجود أحزاب سياسية، وهذا يرجع إىل أيضاً. وما يهمنا هنا بأن هذا العام قد شهد 

ا بعد أن فتح اجملال هلا ملمارسة العمل السياسي، فقد إستغلت هذه األحزاب أجواء االنفتاح السياسي وشرعت  عدم ثقة النظام 
أن مجاعة  املهمة ظام امللكي يف األردن. ومن املفارقاتباإلتصال مع بعض األنظمة العربية خاصة يف سوريا ومصر للتآمر على الن

يف ظل وجود حالة  خاصة ميزة للعمل السياسياإلخوان املسلمني كانت قد دعمت النظام ضد حماولة اإلنقالب وهذا ما أعطاها 
ا يف البالد.   الطوارئ املعمول 

ائم والنكبات متثل يف قيام الكيان الصهيوين باهلجوم على حدثًا آخر من مسلسل اهلز  1967وقد شهد األردن واألمة العربية عام 
ثالث دول عربية هي األردن ومصر وسوريا، حيث متكن الصهاينة من إحتالل الضفة الغربية اليت كانت تابعة لألردن، وهضبة اجلوالن 

ت معنويات العرب وسامهت يف فاجعة كبرية أضعف 1967من سوريا، وصحراء سيناء من مصر. وقد شكلت اهلزمية العربية يف عام 
  ال يُقهر. ومرة أخرى فقد إستقبل األردن أالف أخرى من الالجئني الفلسطينيني. يتشكيل أسطورة اجليش اإلسرائيلي الذ

  

  1988- 1968الفرتة بني عامي  ثانياً:
ملواقع االسرائيلية إنطالقاً من األراضي بعد إحتالل الصهاينة للضفة الغربية نشطت املقاومة الفلسطينية يف تنفيذ عمليات عسكرية ضد ا

 1968األردنية، وهذا ما قد دفع اجلانب اإلسرائيلي للرد على هذه العمليات بقصف املدن األردنية. وقد بلغ هذا الرد مداه عام 
دود وإبقاء عمان حتت دف إيقاف املقاتلني الفلسطينيني من القيام بعمليات عرب احل للجانب األردينباجتياح القوات االسرائيلية 
، إال أن اجليش األردين إستطاع إيقاع اهلزمية األوىل بالصهاينة وأجربهم على اإلنسحاب من مجيع األراضي التهديد الصهيوين املستمر

  األردنية.
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مدعوماً من  وهي املواجهة العسكرية املسلحة بني اجليش األردين 1970وقد شهدت هذه الفرتة ما يعرف بأحداث أيلول األسود عام 
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث بدأت هذه التنظيمات الغري مشروعة ببناء دولة داخل الدولة األردنية ضد الشرق أردنيني 

املدنيني. ومرة أخرى فضًال عن التصرف بطريقة خارجة على القانون من خالل استخدام األسلحة ضد رجال األمن األردنيني وترهيب 
ألقت بظالهلا  ش األردين سحق هذه التنظيمات وتطهري املدن األردنية منهم وطردهم خارج البالد. وهذه األحداث قدإستطاع اجلي

على العالقة ما بني الشرق أردنيني واألردنيني من أصول فلسطينية داخل اجملتمع األردين، حيث أعقب هذه األحداث مجلة من 
ا الدولة األردنية إل ا سياسات السياسات اليت إختذ عادة ترتيب البيت األردين الداخلي واليت إعتربها األردنيون من أصول فلسطينية بأ

ا حاجة ملحة لضمان عدم تكرار هذه التجربة خلق  يف ، وهذا قد أسهم بدورهميشية تستهدفهم بينما إعتربها الشرق أردنيون بأ
  على الرغم من وجود عالقات نسب ومصاهرة قوية فيما بينهم. ألردناجملموعتني يف ا تاحالة من الريبة وانعدم الثقة بني كال

فقد شهد إنعقاد مؤمتر القمة العربية يف الرباط، حيث مت اإلعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد  1974أما عام 
قليمية اليت مارستها بعض األنظمة العربية للشعب الفلسطيين وقد ُأجرب األردن على إختاذ هذا القرار بفعل مجلة من الضغوطات اإل

بفك اإلرتباط القانوين واإلداري مع الضفة الغربية أحد النتائج اليت تلت اإلعرتاف  1988ويُعترب القرار الذي إختذه األردن عام  عليه.
عل وجود حالة الطوارئ اليت مت أما بالنسبة للحياة السياسية فقد ظلت ُمعطلة بف مبنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيني.

  كما ذكرنا سابقاً.  1957إختاذها عام 
  

  1999- 1989الفرتة بني عامي  ثالثاً:
كانت هذه الفرتة حافلة بالعديد من األحداث الساخنة اليت شهدها األردن واليت لعبت دور كبري يف صياغة وتشكيل الكثري من 

هذه التحوالت خالل هذه الفرتة ُمنحنيات تصاعدية وتنازلية باجتاه عملية ، حيث أخذت  على أرض الواقع التحوالت السياسية
، حيث مت إستئناف احلياة السياسية يف 1989اإلصالح السياسي كان أمهها على اإلطالق مسرية التحول الدميقراطي اليت بدأت عام 

ء اإلنتخابات الربملانية. ومن املهم التوضيح هنا أن وإجرا السماح بتشكيل األحزاب السياسيةو  البالد من خالل إلغاء قانون الطوارئ
مسرية التحول الدميقراطي كانت نتيجة جملموعة من املعطيات واألحداث على الصعيد الداخلي يف األردن من أبرزها ما يُعرف بأحدات 

هذه األحداث متثل جمموعة . و 1989واليت حدثت يف شهر نيسان من عام معان أو ما ُيصطلح على تسميته شعبيًا " هبة نيسان" 
ا مجاهري غاضبة يف مدينة معان جنويب األردن ضد السياسات الرمسية وسرعان  واإلحتجاجات الشعبية من أعمال العنف اليت قامت 

 ما إنتقلت لتشمل مناطق أخرى من األردن. خالل تلك الفرتة عاىن املواطنون من اإلرتفاع اجلنوين لألسعار نتيجة إخنفاض القيمة
 الشرائية للدينار األردين وما رافق ذلك من زيادة يف معدالت الفقر والبطالة وزيادة املديونية اخلارجية وفرض الكثري من الضرائب اليت

أرهقت كاهل املواطن األردين فضًال عن الفساد املستشري يف املؤسسات والدوائر احلكومية. فما كان من املواطنني الغاضبني إال أن 
مما أدى بالتايل حلدوث مصدامات " لتلك األوضاع املزرية، وقد قوبل هذا الرفض باختاذ إجراءات قمعية من قبل احلكومة قالوا "ال

  عنيفة بني املتظاهرين وقوات األمن.
هذا ومن اجلدير ذكره بأن هذه األحداث قد إنطلقت من أحد أهم املدن واليت تُعرف بوالئها التقليدي للنظام امللكي يف األردن و 

رًا للمعاين الكبرية اليت حيملها يف طياته. وأستطيع القول هنا بأنه كان ُيشكل مؤشرًا هامًا ينبغي الوقوف عنده وقرأته قراءة متأنيه نظ
ا األردن و ة أراد املتظاهرون إيصاهلا للنظام هناك رسال  ما ُمتثله منحيث تُعرب هذه الرسالة عن مدى السخط العام لألوضاع اليت مير 

نقض للعقد اإلجتماعي "إن جاز التعبري "بني النظام وقواعده الشعبية. وقد إستطاع امللك حسني إلتقاط هذه الرسالة باحلكمة املعروفة 
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، وهو عنه وأيقن بأن هذه االوضاع ال ميكن أن تستمر على ما هي عليه اآلن، فكان قراره بضرورة إستئناف احلياة السياسية يف البالد
  ومت فتح اجملال للمواطنني للتعبري السلمي عن أرائهم. حيث ُأجريت اإلنتخابات النيابية ما حدث فعالً 

حرب اخلليج الثانية عام  ومن األحداث األخرى املهمة اليت شهدها األردن خالل هذه الفرتة لكن هذه املرة على الصعيد اإلقليمي
ذه احلرب، وإمنا بصدد معرفة كيفية تأثري هذه احلرب على الوضع . وحنن هنا لسنا يف مقام تفسري وحتليل أسباب ونتائج ه1990

هناك إمجاع عريب ودويل بضرورة إجباره  كان  الداخلي يف األردن. فبعد أن قام الرئيس العراقي الراحل (صدام حسني) باحتالل الكويت
على مستقبل األمة، حيث طالب األردن  لنتائجه الوخيمة باستخدام الوسائل العسكرية وهذا ما قد رفضه األردنى اإلنسحاب عل

بضرورة حل هذا املوضوع داخل البيت العريب وإفساح اجملال له إلقناع القيادة العراقية بضرورة اإلنسحاب. وقد ُفسر املوقف األردين 
امت بفرض حصار أنذاك بأنه تواطؤ مع نظام صدام حسني، فما كان من قوات التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة إال أن ق

عسكري على خليج العقبة. أما األنظمة العربية خاصة يف دول اخلليج فقد قاطعت األردن وقامت بطرد أالف من األردنيني العاملني 
إال أن هذا املوقف   لديها. وهذا مبجموعة قد أدى إىل خلق مشكلة إقتصادية وإجتماعية ما زال األردن يعيش آثارها حىت وقتنا هذا.

بناء الثقة جمددًا بني النظام وقواعده أثر كبري على الصعيد الداخلي متثل بوجود تأييد شعيب كبري لذلك املوقف، وهو ما أعاد  كان له
  الشعبية.
أصبح هناك توجه  1991اإلسرائيلية، فبعد إنعقاد مؤمتر مدريد للسالم عام  - فقد شهد إبرام إتفاقية السالم األردنية 1994أما عام 

ألنظمة العربية بأن حل القضية الفلسطينية ُميكن أن يتم عرب إجراء مفاوضات سلمية مع إسرائيل على قاعدة "األرض عام لدى ا
وإنسحاب ٍاسرائيل من مجيع  1967مقابل السالم" وبشكل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 

  كامل باسرائيل.  األراضي العربية احملتلة مقابل إعرتاف عريب
للشعب الفلسطيين باجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل  والوحيد ومن هنا شرعت منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها املمثل الشرعي

كون األردن له عالقة مباشرة بالتسوية النهائية للصراع   النظام األردين أغضب وهو ما قد، 1993أسفرت عن توقيع أتفاقية أوسلو عام 
. 1994رائيل مما دفعه إلجراء إتصاالت مع اجلانب االسرائيلي برعاية أمريكية أسفرت على التوقيع على إتفاقية وادي عربة عام مع إس

كان هناك عدم رضى عن هذه اإلتفاقية خاصة   1990عام فيما يتعلق حبرب اخلليج الثانية وبعكس التأييد الشعيب للموقف األردين 
  .1997 مني وهو ما دفعها ملقاطعة اإلنتخابات الربملانية واليت ُأجريت عاممن قبل حركة اإلخوان املسل

ى معه مسرية حكم إستمرت ألكثر  من أربعة عقود محلت معها هذا وقد ُأختتمت هذه املرحلة بوفاة امللك احلسني بن طالل مما أ
  خالل تلك السنوات.الكثري من األحداث واألمور اليت عاشها األردن 

  

  حىت اآلن- 1999الفرتة بني عامي  رابعاً:
بعد وفاة والده معلناً بدء مرحلة سياسية جديدة يف تاريخ  1999بدأت هذه املرحلة بتويل امللك عبدااهللا الثاين سلطاته الدستورية عام 

  األردن املعاصر، وبال شك عاش األردن خالل هذه الفرتة حتديات كبرية على الصعيد الداخلي واخلارجي. 
وما محلته تلك اإلنتفاضة من تأثريات كبرية على  2000أهم مسات هذه املرحلة إندالع إنتفاضة األقصى الثانية عام  وكان من

االستقرار الداخلي يف األردن، حيث عمت اململكة املظاهرات االحتجاجية واليت عربت بشكل كبري عن حالة الغليان الشعيب جراء 
  املدنيني الفلسطينيني.ممارسة قوات اإلحتالل االسرائيلي ضد 
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فقد محل أيضًا أحد أهم األحداث املفجعة ليس فقط يف تاريخ األردن وإمنا بتاريخ األمة العربية مجعاء، أال وهو  2003أما عام 
سقوط العاصمة العراقية بغداد على يد اإلحتالل األمريكي الغاشم. وعند حتليل املوقف األردين الرمسي من احلرب األمريكية على 

، فقد أشار أحد التقارير الصادرة عن جمموعة األزمات 1990العراق جند أن هذا املوقف كان مغايرًا للموقف الذي مت إختاذه عام 
، وهي سياسة حمفوفة باملخاطر لكنها "شفري اهلاوية"سياسة ب الثاين قد إتبع ما يُعرف امللك عبد اهللاأن " 2003عام  (ICG)الدولية 

وذلك من خالل مساعدته القوية للقوات  األمريكيكان فعليا مع الطرف   إال أنهضعته كالميًا ضد احلرب نهاية، و جنحت يف ال
وتواالت األحداث السياسية على منطقة الشرق األوسط خالل هذه الفرتة ومنها احلرب اإلسرائيلية على لبنان  ."األمريكية والربيطانية

  ة على قطاع غزة.وإنتهاء باحلرب اإلسرائيلية األخري  2006عام 
  

سواء أكان ذلك على الصعيد  من خالل اإلستعراض السابق للمراحل التارخيية يف مسرية األردن وما رافقها من أحداث وتطورات
  الداخلي واخلارجي، ميكن تلخيص الواقع السياسي للمملكة من خالل ما يلي:

  تٌلقي هذه األحداث بظالهلا على األحوال الداخلية يف وجود األردن يف منطقة مليئة بالعنف والصراعات حيث غالبًا ما
  البالد.

  تشكل القضية الفلسطينية حمور اإلهتمام الدائم لألردن يف سياسته اخلارجية وذلك نظرًا إلرتباط هذه القضية باألمن الوطين
 األردين خاصة يف ضوء وجود أكثر من نصف سكان األردن من أصول فلسطينية.

 ه ما حيدث يف العراق وخاصة يف ضوء نية اإلحتالل األمريكي سحب قواته من هناك ، على إعتبار وجود القلق األردين جتا
ا اإلحتالل األمريكي.لبعض األطراف اليت تكن العداء   ألردن داخل حكومة املنطقة اخلضراء يف بغداد اليت جاء 

 جة الرتكيز على حتسني األوضاع اإلقتصادية لألردنيني.شهد األردن يف اآلونة األخرية ترجعاً عن مسرية اإلصالح السياسي حب 
 .ا املد واجلزر بني احلكومة واحلركة اإلسالمية خاصة بعد إبرام معاهدة السالم مع إسرائيل  العالقة اليت يشو
 ب املؤسسة وجود مؤسسات ضل يف األردن متارس أحيانًا أدوار سلبية يف احلياة السياسية يف البالد، فعلى سبيل املثال تلع

 األمنية دوراً كبرياً يف صياغة الكثري من السياسات على الصعيد الداخلي واخلارجي.
 .تراجع ثقة املواطنني مبؤسسة الربملان األردين والذي يُفرتض أن ميثل اهليئة التشريعية والرقابية يف البالد 
 ها لعوامل كثرية من بينها اخلوف من األجهزة األمنية.وجود أحزاب سياسية غري فاعلة نظراً إلحجام املواطنني عن املشاركة في 
 أي قانون الصوت الواحد حيث ُيطالب  هناك جدل كبري داخل األوساط السياسية يف األردن حول قانون اإلنتخاب

 .الكثريين بضرورة تغيريه أو حىت تعديله
 العمل السياسي يف البالد سواء أكان ذلك أثناء  الوالءات القبلية والعشائرية واليت تلعب بدورها دور كبري يف التأثري على

 إجراء اإلنتخابات النيابية أو حىت يف تشكيل احلكومات.
 على سياسة الدولة األردنية مطالبة أصحاب نظرية "احلقوق املنقوصة" لألردنيني من أصل فلسطيين بضرورة إجرء تعديالت 

"الشرق  نياألردن، وهو ما يواجه بالرفض من قبل تيار احملافظ قوق داخلمزيد من احلتضمن حصول هذه الفئة الكبرية على 
 بسبب أزمة الثقة اليت يغلفها الشك جتاه أصحاب األصول الفلسطينية. أردنيني"

 التيار من املسؤولني احلكومني  بروز ما يُعرف باسم التيار الليربايل يف األردن حيث أثارت السياسات اليت إنتهجها أتباع هذا
 ثريين من رجال السياسة واإلعالم.حفيظة الك
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  األسباب اإلجتماعية لحاالت النزاع في المجتمع األردني 2.3

يتعرض ألنواع شىت من املشكالت والنزاعات ذات الطابع اإلجتماعي، فزيادة عدد  بال شك بأن اجملتمع األردين كغريه من اجملتمعات
وعند حتليل  خيلق تفاعالت وخمرجات تأخذ أشكال خمتلفة من بينها النزاع والصراع.السكان وإزدياد اإلحتكاك والعالقات فيما بينهم 

تشار حالة النزاع اإلجتماعي يف اجملتمع األردين، ال بد من وقفة حتليلية للطبيعة الدميوغرافية املكونة هلذا اجملتمع. فعلى الرغم من اإلن
تصال مع الدول والشعوب األخرى والتأثر بالثقافة الغربية، فقد حافظ اجملتمع الواسع للتكنولوجيا احلديثة وبروز مفهوم العوملة واإل

األردين على طبيعته التقليدية احملافظة واليت تستند بشكل رئيسي على مبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث تتحكم هذه املبادئ يف تنظيم 
  العالقات بني الرجال والنساء واألطفال والعائالت والقبائل.

" هي ، كما أن اهلياكل العشائرية اليت يسود فيها "النظام األبوياجملتمع األردينالعائلة املمتدة النواة الرئيسية اليت يتكون منها تشكل و 
العالقات بني الناس يف اجملتمع. أما فيما خيص املكونات والفئات األساسية اليت يتشكل منها أفراد اجملتمع،  املسيطرة على طبيعة

  ا اىل قسمني رئيسيني:فيمكن تقسيمه
 والقرى، وغالبية هؤالء  البدوية والفالحني يف األرياف والعشائر الشرق أردنيني: وهم سكان األردن األصليني من القبائل

 يعملون يف الوظائف احلكومية والقوات املسلحة واألجهزة األمنية.
  :موع السكان يف األردن، ويتشكل معظهم من % من جم50تشكل هذه الفئة ما يقرب من األردنيون من أصول فلسطينية

ونكسة حزيران عام  1948االجئني الفلسطينيني الذين قدموا لألردن بعد إغتصاب فلسطني على أيدي الصهاينة عام 
 . ويعمل غالبية هؤالء يف القطاع اخلاص والتجارة واألعمال احلرة.1967

عالقات طبيعية تسود فيما بينهم تقوم بشكل بأن هناك  بشكل عام لقولأما فيما خيص العالقات بني هاتني اجملموعتني، فيمكن ا
. ومن جهة أخرى، ال ميكن إنكار وجود حالة من الصراع اخلفي بني هاتني اجملموعتني تتعلق مبوضوع رئيسي على حلمة الدم واملصاهرة

  اهلوية واإلنتماء والتقاسم الوظيفي وذكريات املاضي.
تسود لدى  اعية اليت يعاين منها اجملتمع األردين تتمحور بشكل رئيسي حول حالة الفقر والبطالة اليتإن أسباب املشكالت اإلجتم

أوساط كبرية من األردنيني، فمن املعروف بأن األردن ال ميتلك مقومات إقتصادية ضخمة أو موارد طبيعية ميكن اإلعتماد عليها، وهذا 
ردنيني خاصة يف ضل اإلرتفاع اجلنوين يف األسعار وفشل احلكومة يف إجياد برامج بالتايل إنعكس على األوضاع املعيشية لدى األ

وسياسات إقتصادية تستطيع التعامل مع التحديات املختلفة اليت تواجه اجملتمع، لذلك فقد إتسعت الفجوة بني األغنياء والفقراء كما 
ديدًا حقيقيًا لإل ستقرار واألمان اإلجتماعي إذا ما إستمر التخبط يف إدارة الشأن أن الطبقة الوسطى آخذة بالتاكل وهو ما يشكل 

  اإلقتصادي للبالد.
ديد االمن اإلجتماعي  جند أنه ويف اآلونة األخرية بدأنا نشهد ظهور إن خطر البطالة والفقر ال يقف عند هذا احلد، فعالوة على 

ا الكثري من احلوادث غري املألوفة على جمتمعنا كمشكلة اللقطاء،  فعلى الرغم أن هذه املشكلة مل تصل بعد إىل مرحلة الظاهرة إال أ
ا ودوافعها قبل أن جند أنفسنا مضطرين للتعامل معها كظاهرة، وبال شك فإن املغاالة يف املهور  تستحق الوقوف عندها ومعاجلة أسبا

شروعة واخلارجة عن نطاق الدين والعادات إلشباع وإرتفاع األسعار وتدين الرواتب تدفع الشباب باجتاه إتباع السلوكيات غري امل
م الفطرية.   حاجا
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إن ازدياد نسبة اجلرائم وتعاطي املخدرات وبروز ظاهرة اإلنتحار والتسول واملشاجرات الشخصية والعائلية وإنتشار الوساطة واحملسوبية 
ا والوقاية منها وغريها من املشكالت اإلجتماعية، تستدعي وجود برامج وسياسات تستطيع التعا مل مع هذه الظواهر ومعاجلة أسبا

. لذلك ال بد من إعادة تفعيل مؤسسات التنشئة اإلجتماعية املختلفة كاألسرة واملسجد واملدرسة واجلامعة، وعقد حوار باملقام األول
تمع األردين وتعاجل الظواهر السابقة وطين تشارك فيه خمتلف مؤسسات اجملتمع املدين لوضع اسرتاتيجية شاملة تراع خصوصية وتركيبة اجمل

     بأسلوب علمي منهجي.  
  

 : منهجية التدريسثالثاً 
i.  سيتم تعريف الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل ومن مث سيتم اإلنتقال إىل مرحلة الشرح النظري للعناوين واحملاور الرئيسية

  بداء الرأي وطرح األسئلة.الورادة فيه مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة الفرصة املناسبة إل
ii.  من األنشطة العملية اليت من املمكن استخدامها ضمن هذا احملور من اخلطة الدراسية تقسيم الطلبة اىل جمموعات عمل

على  أهم املشكالت والنزاعات اليت تواجه اجملتمع األردين اليت تتحدث عنمجموعة من المقاالت الصحفية  لمناقشة
إجياد حلول مناسبة هلذه الصراعات باإلعتماد على آليات حل الصراع  ضرورة مع الرتكيز علىماعي الصعيد السياسي واإلجت

   املختلفة.
  

  : المراجعرابعاً 
  المراجع العربية:

 اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم التابعة لألمم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عمرو خريي. ،عبداهللا
  كوستاريكا.  -املتحدة
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  لفصل الخامس: المشاعر والسلوكيات السلبية التي تظهر في النزاعاتا
  : أهداف الفصلأوالً 

    يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا مبا يلي:
 جلماعة.حتديد أهم ردود الفعل واملشاعر غري السوية اليت عادة ما تظهر يف مواقف النزاعات وتبيان أثرها سواء على الفرد أو ا 
  حدوث النزاعات، باإلضافة اىل التمييز ما بني األنواع  أثناء تقعالتعرف على أهم السلوكيات واإلجتاهات السلبية اليت

  املختلفة هلذه السلوكيات.
  ثانياً: محتوى الفصل

  تظهر في مواقف النزاعاتالمشاعر وردود الفعل التي  2.1
  Anxietyالقلق  2.1.1

ي نظراً ملا يقع على الفرد من ضغط يف أثناء موقف النزاع والقلق عبارة عن حالة وجدانية من اخلشية يُعد القلق رد فعل نفس
وترقب الشر والشك والعجز. ويتسم املصابون حبالة القلق مبا يلي: احلساسية الزائدة، وعدم النضج اإلنفعايل، ونقص الثقة بالذات، 

ويدوم أكثر من اخلوف املعتاد، ألن اخلوف املعتاد ينطلق يف سلوك مناسب جيعل الفرد  ونقص املهارات اإلجتماعية. والقلق عادًة يبقى
  يستعيد توازنه وبالتايل يزول خوفه. أما القلق فيبقى ألنه خوف معتقل ال جيد ُمنصرفاً.

  والقلق أنواع عدة:
 .القلق املوضوعي املعتاد  
 عر الفرد بوجوده.القلق الذايت املعتاد، وفيه يكون مصدر القلق داخلياً يش  
  يف القلق العصايب، وهو قلق يكون سبب اخلوف فيه ذاتيًا فقط بل يكون فوق ذلك ال شعوريًا مكبوتاً، ومن مث يكون الفرد

حالة خوف ال يعرف له أصًال وال سببًا وال يستطيع أن جيد له تعليًال موضوعيًا أو مصدرًا صحيحًا واضحاً، فهو خوف 
 أسبابه شعورية مكبوتة.

ويلعب القلق دورًا يف ازدياد حدة املواجهة واإلحتكاك يف بعض املواقف اجملتمعية بني األفراد حني تتصف هذه املواقف بالقلق والتوتر، 
  فالفرد القلق ال يستطيع أن يفكر منطقياً كما أن قلقه يسبب له العديد من السلوكيات املتوترة املندفعة نتيجة إلحساسه بعدم األمان.

تمع األردين يعيش بعض من الشباب حالة من اإلحباط والقلق نتيجة لفقدان األمل يف املستقبل على كافة املستويات السياسية ويف اجمل
واإلقتصادية واإلجتماعية وخباصة لدى الفئة املتعلمة اليت قضت فرتة طويلة على مقاعد الدراسة وأرهقوا أسرهم ماديًا مث اكتشفوا بعد 

م ال جيدوا  م العلمية. فرصة للعملذلك أ   ، وحىت إن وجدت فستكون أعماًال دونية ال تتفق مع شهادا
يظاهرة (العنوسة)، حيث بدأت هذه  فمن أبناء اجملتمع األردين ما يُعر خرى اليت أصبحت تثري قلق فئات كربى هر األومن الظوا

ا مؤسسة العفاف اخلريية (وهي مؤسسة تساعد الشباب الظاهرة تتنامى يف السنوات األخرية، وقد أشارت أحدى الدراسات اليت أج ر
إىل ما يقارب الثالثني عاما سنة  1961عاما سنة  20إىل إرتفاع متوسط سن الزواج بالنسبة للذكور من "على الزواج) باألردن 

عاما خالل عام   29إىل ما يزيد عن  1961عاما تقريبا سنة  18، وإىل ارتفاع متوسط سن  الزواج بالنسة لإلناث من  2008
  سنة مل يسبق هلن الزواج. 49إىل  30الف فتاة  أعمارهن من  87إىل وجود ما يقارب  ى، وهو ما أد 2008
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البطالة وتدين مستوى الدخل  لدى قطاع كبري من الشباب يف سن الزواج مع ارتفاع املهر وتكاليف   أمجع املراقبون ىف األردن على أنو 
تشكل من السلوكيات اخلطرية اليت أصبحت  يف بعض األحيان جمموعة. وترافق هذه الظاهرة "كله العنوسةزواج من أهم أسباب مشال

فحالة القلق اليت وصل إليها الشباب جراء اخلوف على  -على سبيل املثال-حتديًا كبريًا للمجتمع األردين كظاهرة األطفال القطاء 
  ألطر الدينية واألعراف اجملتمعية. مستقبلهم  أدت اىل انتهاجهم سلوكيات خارجة عن ا

  

  الغضب 2.1.2
ظل مفهوم الغضب لفرتة يشوبه الغموض واخللط بينه وبني املفاهيم األخرى املرتبطة به كالعدائية والعدوان. ويرى (سبيلربجر) 

  و (سدمان) أن الغضب والعدائية ميثالن زمرة مرتابطة، وحيتل الغضب لب هه الزمرة.
فقد انتهت  ؛أكثر احلاالت تصلبًا وعنادًا من بني كل احلاالت املزاجية اليت يرغب اإلنسان يف اهلروب منهاويبدو أن الغضب هو 

هو أكثر احلاالت غوايًة وحضاً "تايس" من دراستها اىل أن الغضب هو أسوأ احلالت النفسية اليت يصعب السيطرة عليها. والغضب 
الداخلي الذي حيث على الغضب واملربر أخالقيًا ميأل عقل الغاضب بالذرائع املقنعة على على العواطف السلبية، ذمل أن املونولوج 

  ليصب جام غضبه. والغضب ليس مثل احلزن، ألنه انفعال يولد الطاقة والتنبيه.
وط وعوامل والغضب كظاهرة نفسية هو أحد اإلنفعاالت أو العواطف األساسية لإلنسان واليت تعترب إشارة أو داللة على مواجهة الضغ

طر الناتج عن الغضب عندما يرتاكم داخل النفس البشرية حيث ينتج عنه األمراض واالضطرابات ويكمن اخلاإلحباط يف احلياة. 
النفسية املختلفة. فاالنفعال استجابة متكاملة للكائن احلي تعتمد على اإلدراك للموقف اخلارجي أو الداخلي وتشمل تغريات وجدانية 

  فسيولوجية تشمل األجهزة العقلية والغدية واحلشوية. مركبة وتغريات
ويعتمد الغضب يف درجاته املختلفة على إدراك التهديد الذي يكون إما نتيجة للصراع أو اإلحساس بعدم العدل، اإلمهال، أو اإلذالل 

دي إىل توتره وإصداره العداء جتاه واخليانة. وميكن أن يكون له تأثريه السليب الذي ال يظهر ويظل كامنًا داخل الشخص ومن مث يؤ 
الذي يظهر ويكون يف صورة تعبري منطقي، فالغضب مطلوب وضروري من أجل أن حييا اإلنسان اآلخرين. أما التأثري اإلجيايب منه هو 

      حيث جيد من خالله متنفساً لضغوطه.
  

  الغضب وهي ثالث: ومير الشخص بعمليات إدراكية واعية وغري واعية يف أثناء التعامل مع خربة
  التعبري عن الغضب: وهو ميثل التعبري الصريح عنه، وهو ليس شكًال عدائيًا وإمنا هو سلوك يتسم بالقوة والتعقل يف آن

  واحد. فهو غضب صحي قوامه إخراج املشاعر الثورية الكامنة داخل نفس الشخص وبالتايل عدم تعرضه للضغوط املدمرة.
 لغضب وكبته لكن هذا الشكل خطري للغاية، ألن اإلنسان ال يستطيع التعبري عن مشاعره كبح الغضب: من املمكن كبح ا

  وإخراجها وبالتايل ترتاكم األحاسيس السلبية داخل النفس وتتم ترمجتها يف صورة ضغط دم مرتفع، اكتئاب.......اخل.
  التفكري يف الغضب لإلتكاء على الغضب اهلادئ: يهدف هذا الشكل إىل تغيري مسار الغضب وهذا حيدث عند التوقف و

شيء إجيايب. والغرض من هذا الكبح منع ظهور املشاعر الثورية وحتويلها إىل سلوك بناء إجيايب. وهذا الغضب متوازن حيث 
 اإلنسان يستطيع تغذية غضبه من الداخل جبانب املظهر اخلارجي مع عدم إتباع السلوك الثوري.
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يد دأشكاًال عديدة يف مواقف احلياة املختلفة، فعلى اجلانب اإلجتماعي مثًال: يؤدي الغضب إىل العويأخذ الغضب يف اجملتمع األردين 
م مما يؤدي اىل عرقلة العديد من األعمال ويهدد سالمة وأمن اجملتمع. وعلى مستوى  من مواقف النزاع يف احلياة بني الناس ومعامال

  الذي ينتج عن الغضب اىل تدمري الفرد نفسه وفقدانه حلقوقه.زاع  اجلانب الشخصي والعالقات الفردية، قد يؤدي الن
  

  األنانية 2.1.3
وتعين السعي لتحقيق مصاحل شخصية دون وضع مصاحل اآلخرين يف اإلعتبار، أو الذي ال ينظر إىل أي مسألة أو موقف إال 

  من زاويته الشخصية فقط ويتكافأ املصطلح مع مصطلح "املوجه ذاتياً".
األنانية اإلهتمام املطلق واملبالغ فيه بالذات، واإلتكاء الشديد على املصاحل اخلاصة دون أي إعتبار لآلخرين. وهناك مفردات  كما تعين

م اخلاصة بدل إهتمامهم  متنوعة لوصف األنانية ( كمتمركز حول الذات، فردي، نرجسي، أو حمب لذاته). ويهتم األنانيون برغبا
م مبصلحة اجملتمع، كما يظه م مستقلون إىل حد ما عن املؤثرات اخلارجية وتقتصر وجهة نظرهم على اإلهتمام بنشاطهم وحيا ر أ

  اخلاصة.
  

  التعميم 2.1.4
وتعين صياغة قضية عامة إعتمادًا على عدد من املالحظات اجلزئية أو النوعية. ويعترب التعميم عملية أساسية يف االستقراء.  

ة، مث التوصل  كما يعين امليل إىل التفكري يف مجيع األشخاص املنتمني إىل فئة واحدة بوصفهم حيظون بعدد كبري من اخلصائص املتشا
  إىل نتائج واستخالصات عامة تتعلق مبميزات مجيع األشخاص يف مقولة معينة على أساس مالحظة قلة منهم.

ة كما حيدث بكثرة يف تنميطنا للناس أو تصنيفهم إىل والتعميم يعين امليل إىل إصدار نفس اإلستجابة ملثريات جديدة ولكنها مت شا
ة حنو اجملرم واملدمن، فبالرغم من أن ظروف كل  فئات والتصرف مع أفراد كل فئة بنفس الطريقة. واملثال على ذلك ردود الفعل املتشا

  تتشابه.منهما خمتلفة واألسباب اليت تكمن وراء احنرافهما خمتلفة إال أن ردود األفعال حنومها 
   

  اخلوف 2.1.5
اخلوف هو عبارة عن " شعور غري سار يف كثري من األحيان مع عاطفة قوية نامجة عن توقع أو وعي جتاه موقف خطري". 

ديد معني.  اخلوف هو شعور طبيعي بشكل كامل وهو يساعد الناس على إدراكو  وينبغي و اإلستجابة للمواقف اخلطرية أو جتاه 
أو  (أي اخلوف الذي له وظيفة وقائية) قد يتحول اىل خوف غري صحي Healthy Fearاخلوف الصحي  اإلشارة هنا إىل أن

  .9مما قد يقود إىل توليد السلوك العنيف مرضي
  : منها ما يلي خوفلل متعددة وخمتلفة أنواعهناك 
  :فإنك قد تشعرإيذائكم شخص أو شيء معني باإذا ما قفاخلوف احلقيقي أو اخلوف الناتج عن موقف حقيقي. أوًال ، 

  باخلوف منه باملستقبل.
  يدفع الشخص لتجنب التهديد يف املقام األول. فمثًال، ثانياً: اخلوف الواقعي أو املمكن، وهذا اخلوف ناتج عن الواقع الذي

  اإلنتظار لقطع طريق خطر نظراً لوجود حركة سري مكتف عليه.

                                                 
9Barker, Phil. 2003. "Development and Conflict Theory." Conflict Research Consortium, University of Colorado, 
Colorado, USA. http://www.beyondintractability.org/essay/fear/ 
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  :ًحبالة النزاع، كما أنه يؤثر يف طريقة لنوع من اخلوف حتديدًا له عالقة كبرية اخلوف العاطفي أو املبالغ فيه، وهذا اثالثا
 يف معاجلة مع موقف الصراع.األطراف 

هو اخلوف الناجم اخلوف األكثر شيوعًا يف حالة الصراع  حيث أن اخلوف غالبًا ما ُيشتق من عدم تلبية إحتياجات ورغبات األفرادو 
ما قلنا سابقًا أن هوية األفراد واجملموعات ترتبط إرتباطًا وثيقًا بالثقافة واللغة والدين والعرق، عن فقدان هوية الشخص أو أمنه. وك

ديد هذه  . إن العامل يف عصر العوملة وتكنولوجيا يولد خوف من املستقبل وخوف من الظلم واإلضطهادقد  العناصروبالتايل فإن 
كبريًا يف حياة األفراد واجملموعات، فبالنسبة   حتوالً  ين وهذا التغيري حيمل يف طياتهاملعلومات يتغري بسرعة كبرية من وجهة نظر الكثري 

إىل اخلوف من إمكانية إبتعاد الشباب عن مؤسسة املسجد أو الكنيسة، وجعل وسائل اإلعالم  لرجال الدين مثًال قد يقود هذا التغيري
م يف املستقبل. األداة األكثر تأثريًا وأمهية يف حياة األطفال وهذا بالت ومن خالل ما سبق جند  ايل سوف يفقدهم السيطرة على حيا

  هذه التهديدات للهوية ناجتة بشكل أساسي عن الشعور باخلوف.أن 
العرقية، قد تقود التجارب املأساوية املرتبطة باإلذالل والقمع واإلضطهاد جملموعة معينة من وبشكل مشابه، يف العديد من الصراعات 

وتلعب هذه الذكريات التارخيية  غريها من أشكال التمييز اىل حدوث حالة من اخلوف من إمكانية تكرار هذه املآسي مستقبًال.الناس و 
دوًر مهمًا يف تشكيل كيفية رؤية كل طرف للطرف اآلخر. ومن األمثلة على ما سبق الصراع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، والصراع 

خيلق حالة رواندا حيث أن العنف التارخيي بني هذه اجملموعات يؤثر يف كيفية رؤية كل منهما لآلخر وبالتايل بني اهلوتو والتوتسي يف 
 توضح الدور املهم الذي يلعبه التاريخ يف تشكيل وتطوير حالة اخلوفإن األمثلة السابقة  من اخلوف والشك بني األطراف املتصارعة.

   ألفراد لتوقع اإلضطهاد والعنف مع إحساس من القلق والرهبة.ذكريات الظلم يف املاضي تقود ا حيث أن
على اخلوف والصراع، حيث يساهم بعض من القادة يف  ومن ناحية أخرى، فإنه من املهم أن نالحظ تأثري النخب والقادة السياسيني

دف احلصول على مكاس وأحيانًا خلق تعظيم ب سياسية ودعم من القواعد حالة اخلوف داخل اجملتمع جتاه قضية معينة وذلك 
الشعبية للقرارات املنوي إختاذها، ومن األمثلة على ذلك إستخدام الرئيس األمريكي السابق جورج بوش حلالة اخلوف اليت سادت 

للحصول على الدعم الشعيب للحرب األمريكية على العراق داخل اجملتمع األمريكي يف أعقاب أحداث احلادي عشر من أيلول كوسيلة 
  .2003ام ع

       
  السلوكيات واإلتجاهات السلبية التي تقع أثناء حدوث النزاعات 2.2

  الصراع  2.2.1
ني متنافرين أو أكثر من تلك امليول املتكافئة على وجه التقريب ينشأ موقف الصراع حني يفضي التنبيه البيئي إىل استشارة ميلْ   

ا. فهي يف حقيقة األمر موقف إحباط مزدوج،  حيث أن حدوث أي من االستجابتني سوف يفضي إىل إحباط حدوث األخر يف قو
  وكفها.

ني أو نزعتني أو رغبتني أو أكثر، حبيث حيبذ كل جزء من الشخصية واحدًا منها. وهنا يقع صراع بني والصراع هو تعارض بني دافعْ 
ا، مما يسبب للشخصية احلرية واإلرباك و  ا أو أجهز   الرتدد يف احنيازها الىأي منها لرتضيه وتتجاهل اآلخر. أجزاء الشخصية أو مكونا

وميكن أن يقع هذا الصراع على املستوى الشعوري عندما يكون الدافعان أو النزعتان شعوريني. فعندما يكون معك مبلغًا حمددًا من 
و النزعة إىل شراء الشيء األول وبني املال ال يكفي إال لشراء شيء واحد من بني شيئني أو ثالثة عند ذاك حيدث صراع بني الدافع أ

للدافع أو النزعة األكثر قوة. ولن يكون هناك ضرر يلحق  سوف يكون الفوزالدافع أو النزعة إىل شراء الشيء الثالث وبالطبع 
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ذا الشخصية من هذا الصراع. كما ميكن أن يقع هذا الصراع على املستوى الالشعوري يف الشخصية، ويهتم علماء النفس خاصة 
  النوع من الصراع لتأثريه على البناء النفسي للشخصية، وبسبب ما قد يسببه أحياناً من احنرافات سلوكية أو أعراض نفسية مرضية.

  والعوامل املتنازعة يف الصراعات توجد عادة بني الدوافع التالية:
 دافع اهلرب  
 دافع الرغبة يف إرضاء اآلخرين  
 .دافع الرغبة يف السيطرة  
 رغبة يف احلبدافع ال  
 دافع الرغبة يف الرضا عن الذات  

  

  العدوانية 2.2.2
العدوان مفهوم ُعرف منذ ُعرف اإلنسان سواًء يف عالقته بالطبيعة أو يف عالقته بأخيه اإلنسان. وهو معروف يف سلوك   

  والوسائل واألهداف والنتائج.الطفل الصغري ويف سلوك الراشد. يف سلوك اإلنسان السوي واإلنسان املريض، وإن اختلفت الدوافع 
ا  ا مشكلة مرتامية األبعاد أل وميثل العدوان مشكلة من أخطر املشاكل اإلجتماعية والنفسية املستفحلة يف العصر احلديث، حيث إ

  جتمع ما بني التأثري النفسي واإلجتماعي واإلقتصادي على كل من الفرد واجملتمع.
  

  مفهوم العدوان:
  ليت تصف هذه الظاهرة حيث جند ما يلي:تعددت التعريفات ا

  آلخر، وقد يصاحبها انفعاالت شخصية مثل الغضب، " أي صورة من السلوك يكون املقصود فيها إيقاع أذى أو إصابة
وقد يصاحبها دوافع داخلية مثل اآلخذ بالثأر، وقد يصاحبها توجهات عنصرية، مع املالحظة أن السلوك قد يكون غري 

  ل تدمري املنشآت أو ختريب املمتلكات".موجه آلدميني مث
  العدوان هو إيذاء الذات أو ما يرمز إليها، وهو يقرتن دائمًا بانفعال الغضب. وللعدوان صور شىت منها العدوان عن طريق "

العنف اجلسمي، والعدوان باللفظ، وقد يتخذ أشكاًال أخرى غري مباشرة كإسراف الوالد يف مطالبه ونواهيه، أو عصيان 
  الطفل أوامر والديه، أو تضييق املعلم بإفراطه يف النقد والتهديد".

 ."وهو كل سلوك ناشط فَعال يهدف الفرد من ورائه اىل سد حاجته األساسية أو غرائزه "  
 ."العدوان هو السلوك اهلجومي املنطوي على اإلكراه واإليذاء "  
 ا إحلا  ق األذى بفرد آخر أو حىت بالفرد نفسه"." العدوان هو اإلستجابة اىل تعقب اإلحباط ويراد 
 ."ا السوية لتحقيق احلياة  " العدوان هو السلوك الذي يعرب عن اإلجيابية وتوكيد الذات، وذلك يف صور
  ذه القوة يؤكد املرء ذاته، وعليها تقوم شخصيته وتتأسس. وبدون العدوانية تكون الشخصية " العدوانية قوة نضالية، و

ديدات اآلخر".عاجزة عن االضط  الع بالنزاع الذي يضعها يف مواجهة اآلخر ويصبح اإلنسان يف حالة هروب دائمة أمام 
والسلوك العدواين يف أغلب املواقف يكون مرتبطاً يف سلوك النزاع، وهو أخطر مراحل النزاع، حيث يصل األمر إىل اإليذاء اجلسماين أو 

  ًة للفرد املعتدى عليه.اللفظي، وكال النوعني يشكالن إيذاًء ومهان
  

  العنف 2.2.3
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إن العنف هو كل أذًى (مادي أو معنوي) يلحق باألشخاص أو اهليئات أو املمتلكات. وقد يكون العنف املمارس بأهداف   
دف حتقيق مكاسب سياسية سواء يف إطار العالقات الدولية أو يف إطار العالقة بني ال دف اجلرمية، أو  قوى خمتلفة، فقد ميارس 

  املتنافسة يف اجملتمع الواحد، أو يف إطار العالقة بني النظام السياسي والقوى اجملتمعة يف اجملتمع الواحد.
يف الالتينية واليت تعين الغلظة والقوة الشديدة،  Violentiaتعود إىل كلمة  Violenceومن اجلدير بالذكر أن كلمة عنف 

  حريات اآلخرين. وتتضمن معاين العقاب واإلغتصاب والتدخل يف
  والعنف هو تلك األداة اليت تشق احلركة اإلجتماعية بواسطتها الطريق وحتطم األشكال السياسية املتحجرة ومتيتها.

  وميكن تصنيف التعريفات املختلفة ملفهوم العنف يف اجتاهني أساسيني:
 د باستخدامها إلحلاق األذى والضرر باألشخاص اإلجتاه األول: ينظر إىل العنف باعتباره االستخدام الفعلي للقوة أو التهدي

  واإلتالف باملمتلكات.
  عبريًا عن أوضاع هيكلية بنيوية أي جمموعة من املعوقات يف البنية اإلقتصادية تاإلجتاه الثاين: ينظر إىل العنف باعتباره

  اإلجتماعية ولذلك يطلقون عليه إسم العنف اهليكلي أو البنيوي.
ال اليت تتمثل يف استخدام القوة أو اإلكراه بوجه عام ومثاهلا أعمال اهلدم واإلتالف والتدمري والتخريب، وكذلك والعنف هو كافة األعم

  أعمال القتل والفتك والتعذيب وما يشابه ذلك.
دام غري الشرعي بأنه " استخدام القوة املادية أو التهديد" باستخدامها. كما أن العنف هو االستخوميكن القول أيضاً يف تعريف العنف 

  للقوة أو التهديد باستخدامها إلحلاق اآلذى والضرر باآلخرين.
  

  الرفض 2.2.4
ويعين إنكار احلب واإلنتباه واإلهتمام أو التأييد واملوافقة، وكذلك إجتاهات العداء والتمييز حنو مجاعة األقلية. ويف التحليل   

  يزة أو دافع فطري.النفسي ينطبق املصطلح على اإلنكار العمدي إلشباع غر 
م كثريوا االنتقاد له، وال يظهرون مشاعر الود واحلب حنوه، وال حيرص ون كما أن الرفض يعين إدراك الفرد أن احمليطني به ال يتقبلونه وإ

ارسه الوالدان من ويظهر هذا السلوك جبالء فيما مي على مشاعره وال يقيمون وزنًا لرغباته. ويف النهاية يشعر الفرد بأنه غري مرغوب فيه.
ومن األمثلة على هذا  أسلوب رافض لطفلهما فيشعر الطفل بعدم تعبري والديه عن حبهما له، وشعوره بأن والديه يتضايقان من تربيته.

  .النوع من السلوك يف اجملتمع األردين تفضيل بعض األسرة األردنية الذكور على اإلناث
  عدم إحرتام اآلخر 2.2.5

اإلكبار والتقدير. ويوجهها الفرد حنو اآلخرين ممن يراهم ال يستحقون مشاعر التقدير أو اإلكبار. وقد  ويعين مشاعر عدم  
ذه املشاعر حنو نفسه، ويف هذه احلالة يصبح جزءًا من مفهوم الفرد عن نفسه. وقد يضفي املرء هذه املشاعر على  يتوجه الفرد 

جملتمع األردين أحيانًا من حاالت عدم احرتام الرجل لرأي زوجته وحماولة تسفيه مثال ذلك: ما يشهده ا موضوعات أخرى يف احلياة.
  رأيها أمام اآلخرين. 

  

  اإلنسحاب 2.2.6
منط من السلوك فيه يبتعد الفرد من أداء الوظائف اليومية املعتادة ومع ما يصاحبها من إحباطات وتوترات وخيبة أمل. ويعين   

  ل اإلجتماعي املعادي مصحوباً بعدم التعاون مع اآلخرين وعدم اإللتزام باملسؤولية.هذا إبعاد عصيب الذات عن التفاع
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إسرتاتيجية أو فلسفية أو سياسية. ويف علم الطباع يعد اإلنسحاب منطاً واإلنسحاب قرار حمسوب بعدم اإلندماج يف املواقف ألسباب 
    بأن يرتك املوقف دون إنزعاج.من السلوك يظهره اخلاسر يف معركة والذي يبدي خضوعاً ويسمح له 

  

  السلبية 2.2.7
وتعين مقاومة متصلة ملقرتحات اآلخرين أو مطالبهم. ويعترب رد الفعل هذا تعبريًا صحيًا عن تأكيد الذات خاصة يف فرتة   

أو اإلنسحاب من  املراهقة. ونأخذ السلبية أشكال متعددة منها رفض الطعام أو النكوص إىل الطرق الطفلية يف التعبري عن الغضب
ومن األمثلة على هذا النوع السلبية يف الدفاع عن احلقوق والسلبية يف قبول ما يُفرض من قرارات دون إبداء أي  موقف اختاذ القرار.

  رفض.
  

 : منهجية التدريسثالثاً 
i. ين واحملاور الرئيسية ناو ومن مث سيتم اإلنتقال إىل مرحلة الشرح النظري للع الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل سيتم تعريف

 مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة الفرصة املناسبة إلبداء الرأي وطرح األسئلة.الورادة فيه 
ii.  10"تدريب الفرح فرحناداخل القاعة الصفية " التدريبات العملية  عن حل النزاع واليت من املمكن استخدامها من. 
  

  : المراجعرابعاً 
 ،اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم التابعة لألمم  -النزاعات. معهد درسات السالم. حل 2007عمرو خريي. عبداهللا

  كوستاريكا.  -املتحدة
  
  

                                                 
  ).2أنظر امللحق رقم (  10
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  أساليب تسوية النزاع: السادسالفصل 
  : أهداف الفصلأوالً 

    يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا مبا يلي:
 بشكل سلمي النزاعات بغرض تسويةتخدامها التعرف على أهم األساليب اليت من املمكن إس.  
 .ا كل طريقة وتبيان الفرق بني الوسائل املختلفة حلل النزاعات  توضيح األلية اليت تعمل 
 ة حبل قالتعرف على أهم املصطلحات اليت يتم استخدامها يف جمال دراسات السالم والنزاع خاصة تلك املفاهيم املتعل

 النزاعات.
  

  صلثانياً: محتوى الف
  عن أساليب التدخل لتسوية النزاعنظرة عامة  2.1

بدايًة من املهم القول بأن فهم أسباب النزاع وحميطه وتفهم العوامل اليت تؤدي إىل تصعيد أو توتر النزاع يقصد منها أن حندد  
نف املتبادل الناتج عن تاريخ يشوبه كيفية التدخل لتسوية النزاع، على سبيل املثال لو أن نزاعًا يشهد حالة توتر شديدة يسود فيها الع

عدم الثقة بني مجاعتني عرقيتني، ومن املعروف أن الطرفني يدينان باالحرتام للرموز الدينية يف اجملتمع، فإن التدخل املناسب يف هذه 
دئة النزاع أو ختفيض درجة العنف. ويتلو ذلك اختاذ خطوات مرحلية لبناء الثقة بني  املرحلة قد يتم عن طريق الرموز الدينية بغرض 

  الطرفني حىت ميكن هلم مناقشة أسباب اشتعال النزاع وكيفية إجياد وسائل فعالة حلله.
وقد يتبع ذلك اختاذ خطوات طويلة األجل على سبيل املثال من خالل برامج تعليمية واستخدام وسائل اإلعالم ملساعدة مجاهري 

  العدوانية اليت سادت بينهما عرب التاريخ بغرض إصالح النزاع.اجلماعتني العرقيتني للتغلب على املفاهيم 
 إن املثل السابق يشري إىل أن التدخل يف النزاع خيتلف تبعًا للغرض املراد حتقيقه. كما أن نوعية التدخل يف النزاع ختتلف تبعًا للوضع

ة الطرف الثالث الذي يتدخل لتسوية النزاع هي إىل ذلك فإن مصداقية وشرعي الذي يكون النزاع عليه يف مرحلة حمددة. باإلضافة
  بدورها من العناصر األساسية يف تفهم التدخل يف النزاع.

ا: دف إىل حتقيق األهداف املرتبطة    وبصفة عامة، فإن التدخل لتسوية النزاع يتم عرب األساليب التالية اليت 
 .حفظ السالم يهدف إىل إدارة النزاع  
 النزاع. صنع السالم يهدف إىل حل  
 .بناء السالم يهدف إىل إصالح النزاع  
  .الوقاية من النزاع  

  

  أساليب التدخل لتسوية النزاع 2.2
  حفظ السالم وإدارة النزاع 2.2.1

مظاهر النزاع وتثبيت تفاعليات مصطلح حفظ السالم يشري إىل كل اجلهود اليت تتخذ أثناء النزاع بغرض ختفيض أو إزالة 
لالعنف ميكن معها استكشاف أساليب حلل وإصالح النزاع. إن الغرض من حفظ السالم ليس هو حل النزاع النزاع على درجة من ا

  من جذوره وإمنا إستعادة حالة الالعنف.
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ورغم أن حفظ السالم عادة ما يرتبط يف األذهان بتدخل قوات مسلحة دولية لفصل القوات املتحاربة أو إلجبار أحد األطراف على 
خدام العنف إال أن حفظ السالم أيضًا يكون مطلوبًا يف النزاعات الشخصية واحمللية. ومن الطبيعي أن يكون حفظ التوقف عن إست

السالم يف اجملال الدويل أمرًا معقدًا إذ يتطلب احلصول على تصريح من جهات معنية مثل األمم املتحدة وقد يؤدي تباين املواقف 
أثر بالغ يف  1994جملهود. وقد كان لتعطل هذا اجملهود يف التدخل يف احلرب العرقية يف رواندا الدولية إىل تعطيل أو إعاقة مثل هذا ا

تضاعف أعداد الضحايا املدنيني، ومن ناحية أخرى فإن جهود حفظ السالم اليت ال تتسم باحليادية والنزاهة بني األطراف ميكن أن 
  لسالم إىل طرف أساسي.تؤدي إىل تفاقم النزاع إذ يتحول الطرف املتدخل حلفظ ا

  

ويف السنوات العشر املاضية تزايد اإلدراك يف جمال حفظ السالم الدويل بأن حفظ السالم قد يكون خميبًا لآلمال لو أنه اقتصر على 
لدويل فإن جهوداً مكثفة على اجملال العلمي واألكادميي قد أدت إىل توسيع مفهوم حفظ السالم يف اجملال ا ولذلكاملفهوم العسكري. 

ليشمل دعم مهارات حافظي السالم يف التعامل مع خمتلف الثقافات ومع اإلهتمام باألقليات واملستضعفني خاصة النساء واألطفال 
  والعناية بالدور الصحي والوقائي. 

كل األساسيات وأخرياً فإن عمليات حفظ السالم ال ختلو من جتاوزات غري مقبولة إذ يستغل بعض جنود حفظ السالم حاجة النساء ل
م اجلنسية. وقد أدى هذا يف كثري من األحوال خاصة يف نزاعات ليبرييا وسرياليون إىل ازدياد حاالت  أثناء احلروب إلشباع رغبا

  االصابة مبرض اإليدز.
  

تساعد  يق أساليبومن املهم القول هنا بأن حفظ السالم هو أحد أساليب إدارة النزاع إذ إن إدارة النزاع هي مرحلة يقصد منها تطب
األطراف على التعامل بشكل غري عنيف ولكن ليس بالضرورة العمل على حل أو إصالح النزاع. وهناك مواقف عديدة يف كافة أنواع 

أو مهيئني حلل أو إصالح النزاع حبيث تكون أقصى غاية يف هذه املرحلة هي  ومستويات النزاع جيد فيها األطراف أنفسهم غري جمهزين
إن العديد من النزاعات األسرية واحمللية تقتضي أعوامًا وعقودًا على هذا املنوال. كما أن العديد من النزاعات ة ال عنف. خلق حال

  الدولية متر مبراحل طويلة من إدارة النزاع.
  

  صنع السالم وحل النزاع 2.2.2
ا األطراف األساسيون والثانويون س واء على عاتقهم أو مبساعدة طرف ثالث يشري صنع السالم إىل اجلهود اليت يقوم 

لبحث أسباب النزاع وإدراك مصاحل وإحتياجات كل طرف بغرض إرضاء تلك املصاحل واالحتياجات، ويتم صنع السالم عادة عن 
 حىت يتسىن هلم تفهم احتياجات ومصاحل اآلخر وإجياد حلول مشرتكة أو حلول وسط ترضيهم.طريق التفاوض والتحاور بني األطراف 

  وميكن القول بأن املعرفة و املهارة املتصلة حبل النزاعات عن طريق التحاور والتفاوض والوساطة هي ُلب دراسة السالم والنزاع.
وهنا جيب أن ندرك أن استخدام التحاور والتفاوض والوساطة ال يقصد منه دائمًا أن يؤدي إىل حل النزاع. فهذه األساليب نفسها 

أجل إدارة الصراع. ونشري هنا إىل أن صنع السالم ليس حكرًا على اجملال الدويل، حيث أننا على املستوى  ميكن أن تكون فعالة من
  الشخصي والعائلي واحمللي منارس التحاور والتفاوض والوساطة أحياناً بصورة فعالة وأحياناً بنتائج عكسية. 

  

وقد طور الباحثون الغربيون يف السنوات  أثر بشكل كبري باملوروث الثقايف.ينبغي القول بأن كيفية التحاور والتفاوض والوساطة تتوأخرياً 
العشرين املاضية حرفة التحاور والتفاوض والوساطة بأسلوب مالئم حتديدًا للمجتمعات الغربية، وقد ساهم العديد من الباحثني يف 

  يقية.جمتمعات أخرى يف تقدمي وسائل خمتلفة هي أكثر مالئمة جملتمعات شرقية وإفر 
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  بناء السالم وإصالح النزاع 2.2.3

املقصود من بناء السالم هو تشييد البنية األساسية واهلياكل اليت تساعد أطراف النزاع على العبور من مرحلة النزاع إىل مرحلة   
بآليات وهياكل متكن السالم اإلجيايب. الغرض هنا هو إزالة كل أسباب النزاع سواء كانت مادية أو معنوية أو حرفية واستبداهلا 
م.   األطراف من التعامل مع بعضهم اآلخر بشكل سلمي يسمح هلم بتحقيق غايتهم وعلى تنمية كل أوجه حيا

. ومن املهم ذكره هنا بأن مل يتم ترمجة Conflict Transformationواملصطلح الدارج حاًال للتعبري عن هذه الغاية هو 
ولذلك فإنه  Transformationاع) ، إذ إن مصطلحاً كهذا ال يعرب عن املقصود بلفظ املصطلح بشكل حريف ليكون (حتويل الصر 

من األفضل استخدام مصطلح إصالح النزاع إذ أنه يسمح لنا بتفهم كافة أبعاد هذه الغاية وهي إصالح العالقة بني األفراد وإصالح 
تأثري اإلسالمي هنا واضحاً إذ أن " الصلح خري " و "إمنا املؤمنون عناصر احمليط وإصالح ذات النفس مبا يؤدي إىل اخلري. ورمبا يكون ال

  أخوة فأصلحوا بني أخويكم".
  

ا طويلة املدى. على سبيل املثال فإن الربامج التعليمية اليت تأخذ على  وبناء السالم يتخذ أشكاًال عديدة عادة ما ميكن أن توضف بأ
ة جتاه اآلخر ميكن أن تساهم يف تربية أجيال جديدة قادرة على التعاملمع اآلخر عاتقها تصحيح مفاهيم خاطئة أو مفاهيم عدواني

بشكل إجيايب. ومن املهم التأكيد هنا أن جهود تعليمية كهذه لن تكون فعالة ورمبا تؤدي إىل تعقيدات أخرى إذ مل يصاحبها تغريات 
كية يف الشرق األوسط والعامل اإلسالمي واليت تتسم بالعنصرية فعلية يف ممارسات اآلخر. ولذلك فإن املمارسات اإلسرائيلية واألمري

  والعنف غري الشرعي ال جيدي معها جهود إعالمية وتعليمية ال تأخذ يف اإلعتبار تلك املمارسات وتأثريها.
  

قص املوارد أو يتطلب هي أيضًا أحد أساليب بناء السالم خاصة عندما يكون النزاع ذا صبغة مادية أو يتعلق بالفقر ون جهود التنمية
على أن بناء السالم وإصالح النزاع يتطلب إحداث تغيريات إجيابية على مستوى الفرد ومستوى العالقة ومن األمثلة الدالة إعادة بناء. 

. وتدور أحداث هذه القصة أنه وخالل إندالع احلرب 2002بني أطراف النزاع ومستوى البنية واحمليط ما حدث يف بوروندي عام 
بني مجاعيت اهلوتو والتوتسي إمتد هذا الصراع اىل بوروندي اجملاورة. وقد أدت احلرب العرقية إىل العنف  1994ألهلية يف رواندا عام ا

م اهلوتو حبرق و الدموي بني أهل القرية الواحدة بل أحيانًا العائلة الواحدة.  يف عدة قرى قام أفراد مجاعة التوتسي باالنتقام من جريا
م وقتل الرجال مما أدى إىل فرار النساء واألطفال إىل معسكرات االجئني. بعد أن هدأت احلرب وساد نوع من السالم السليب منازهل

وحفظ السالم بدأت منظمات اجملتمع املدين يف تكثيف اجلهود إلعادة مشل بعض هذه القرى. ويف هذا اإلطار قامت عدة منظمات 
ن وأطفاهلن وبني النساء الاليت م بعقد لقاءات بني نساء ختتص بالعمل يف شؤون املرأة والسال بعض هذه القرى الاليت فررن حبيا

الزمت القرية. يف هذه اللقاءات قامت عضوات املنظمة باستخدام أساليب مستمدة من الرتاث الثقايف البوروندي لرأب الصدع الذي 
راح النفسية اليت عاشوها منذ احلرب وعلى أن جيدوا طريقهم حنو مساحمة أصاب عالقات أهل القرية وملساعدة األفراد على مواجهة اجل

اآلخر وشفاء جراح الكراهية والضغينة. وبالتايل فإن تلك اجلهود ركزت على إصالح النفوس وإصالح العالقة لكن باإلضافة اىل ذلك  
ا احلرب واليت متثلها يف إعاد ة بناء املنازل اليت دمرت يف أثناء احلرب. ولتحقيق ذلك كانت هناك احلاجة إىل إصالح البنية اليت دمر

تعاقدت املنظمة مع منظمة دولية أخرى تعمل يف جمال التعمري والبناء، حيث قامت األخرية بتوفري مواد ومعدات بناء املنازل اليت كانت 
رى جماورة واجملتمع املدين إلعادة بناء كل منزل  قد ُدمرت. مث قامت نساء القرية من اهلوتو والتوتسي بالعمل معًا مبساعدة آخرين من ق

   كان قد احرتق أثناء احلرب وإعادة تسكني أصحابه فيه.
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  الوقاية من النزاع 2.2.4

ال نقصد بعبارة الوقاية من النزاع أن حنقق واقعًا بشريًا خاليًا من النزاع وإمنا نقصد بذلك أن تنجح اجملتمعات واألفراد يف 
املهارات اليت متكنهم من التعامل مع النزاعات بأسلوب سلمي وإجيايب يؤدي إىل إشباع حاجات ومصاحل األطراف إكتساب املعرفة و 

بدون تصعيد أو عنف. وهذا يتطلب بالطبع ترسيخ أساليب إدارة وحل وإصالح الصراع وخلق الظروف املواتية لتحقيق العدالة يف 
  فري وسائل معاجلة النزاع الفعالة.إشباع حاجات األفراد واجملتمعات األساسية وتو 

  

ويف النهاية جيب أن نشري هنا إىل أن معظم النزاعات ال تتبع خطًَا مستقيمًا يبدأ من نقطة النزاع املتوتر أو العنيف ومروراً 
النزاع. الواقع أن معظم  إىل صنع السالم وحل النزاعات إىل بناء السالم وإصالح النزاع وإنتهاًء بالوقاية منحبفظ السالم وإدارة النزاع 

النزاعات تأخذ توجهات أكثر التفافًا وتعقيداً وهو ما يتطلب التحليل املستمر للنزاع لتحديد أنسب وسائل التدخل بناًء على فعاليات  
  كل فرتة.

  

 : منهجية التدريسثالثاً 
i. رح النظري للعناوين واحملاور الرئيسية ومن مث سيتم اإلنتقال إىل مرحلة الش الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل سيتم تعريف

 مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة الفرصة املناسبة إلبداء الرأي وطرح األسئلة.فيه  الورادة
ii.  " 11" تقييم توماس وكيلمان عن أساليب النزاعمن األنشطة املفيدة اليت من املكن استخدامها داخل القاعة الصفية ،

ومن مث الطلب منهم تعبئته باإلعتماد على أرائهم الشخصية، وبعد ذلك سيتم حيث سيتم إعطاء منوذج لكل طالب 
  مناقشة نتائج هذا التقييم.

  
  : المراجعرابعاً 

  المراجع العربية:
 اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم التابعة لألمم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عمرو خريي. ،عبداهللا

  كوستاريكا.  -املتحدة
  

 جع باللغة األنجليزية:مراال

 Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom and Miall, Hugh. 2005. Contemporary Conflict 
Resolution; Second Edition; Cambridge, UK; Chapter 5: Preventing Violent conflict, pp. 
106-131. Chapter 10: Reconciliation, pp. 231-301 

  التدخل في النزاع والتوجهات ذات القيمطرق : السابعالفصل 
  : أهداف الفصلأوالً 

                                                 
  ).3رقم ( امللحقأنظر   11



 52

   يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا مبا يلي:
 ستعراض جمموعة من التوجهات القيمية اليت تساعد على التدخل يف النزاع.إ  
 .التعرف على بعض األساليب السائدة للتدخل يف النزاع مثل التفاوض والوساطة والتحكيم  

  
  ثانياً: محتوى الفصل

  التوجهات المبنية على قيم للتدخل في النزاع 2.1
دورأ هامًا يف توجه النزاعات وأيضًا يف كيفية التعامل معها. كما أن القيم يلعب  Cultureمن املعروف أن العنصر الثقايف 

السائدة يف خمتلف اجملتمعات تؤثر يف اإلعتبارات اليت توجه التدخل يف النزاعات. على سبيل املثال يف جمتمعات مشال إفريقيا وحتديداً 
حرية اإلختيار تعترب تعترب من برية يف توجيه تعامالت األفراد واجلماعات. يف جماهلا العلماين جند أن قيم احلرية الفردية تغلب إىل درجة ك

أهم املبادئ واحلقوق اليت جيب أن حيافظ عليها اجملتمع ومؤسساته ولذلك فإن أغلب توجهات التدخل يف النزاع يف تلك اجملتمعات 
من جانب الطرف قل قدر من التدخل يف إرادة األطراف تعول إىل درجة كبرية على قدرة أطراف النزاع على إجياد حلول لنزاعهم مع أ

الثالث مثل الوسيط. وإذا ما إنتقلنا إىل جمتمعات أخرى تسود فيها القيم اجلماعية والتقاليد واألعراف فإنه من املمكن أن نتصور أن 
أن يكون دور األطراف هو ضبط التدخل يف النزاعات عادًة ما يكون مرتبطًا بإعالء مصلحة اجملتمع حسب التقاليد واألعراف و 

م طبقاً لتلك التقاليد واألعراف.   مصاحلهم وتوجها
  

بالطبع جيب أن نكون حريصني هنا على عدم اإلجنرار وراء التعميم فليست كل النزاعات يف جمتمعات مشال أمريكا تأخذ الطابع 
حة اجملتمع. فهناك فوارق كثرية داخل كل جمتمع ومن املمكن الفرديوليس كل النزاعات يف اجملتمعات الشرقية مثًال تسري عى منوال مصل

ا الفردية والعكس صحيح يف اجملتمعات    الشمال   –جدًا أن جند تدخالت يف نزاعات يف جمتمعات شرقية كالعربية مثًال يشو
  أمريكية.

  

اه الفردي أو املصلحة اجلماعية ليس هو فقط يف الواقع ميكن أن نضيف للمناقشة السابقة أن التدخل يف النزاعات ومدى إتباعه اإلجت
على التدخل يف النزاع. على نتاج التوجهات الثقافية وإمنا يلعب موضوع أو حمل النزاع أيضا دورًا كبرياً يف حتديد أي اإلجتاهني سيغلب 

ا حتكمها املصلحة الفردية سواء وقع على أمر مايل رمب –ال تربطهما سوى صلة املصلحة املالية  –سبيل املثال فإن نزاعًا بني طرفني 
النزاع يف جمتمع مشال أمريكي أو يف جمتمع عريب. ولكن نزاعاً بني زوجني بشأن حضانة األطفال قد حتكمه إعتبارات أكرب من املصلحة 

  الفردية للزوج والزوجة. 
  

ساسًا إىل مساعدة األطراف على حتقيق ومن ناحية املصطلحات فإنه ميكننا هنا أن نطلق على التدخل يف النزاع الذي يسعى أ
أما التدخل الذي يهدف إىل إعالء كلمة  (Professional Position)مصاحلهم الفردية بشكل سلمي التوحه الواقعي/ املهين 

  .(Common Good Position)اجملتمع مبا فيها من تقاليد وأعراف فسوف نسميه توجه الصاحل العام 
  

الذي حيكمه منظور العدالة خاصة العدالة اإلجتماعية ث أيضاً يسود يف كل اجملتمعات وهو التوجه التمكيين مث إن هناك توجه قيمي ثال
وطبقًا هلذا التوجه فإن العديد من النزاعات يف اجملتمع تتصف بنوع من الظلم اإلجتماعي ضد جمموعات عرقية أو دينية أو طبقية أو 

ل تلك النزاعات باستخدام التوجه الواقعي/ املهين أو توجه الصاحل العام إمنا يرسخ الظلم نسائية.....إخل، ولذلك فإن التدخل يف مث
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اإلجتماعي. على سبيل املثال فإن نزاعًا بني فالح بسيط ومالك األرض حول أجرة الفالح قد يصعب فيه الفالح أن يتفاوض 
  ليمه ووضعه املايل واإلجتماعي باملقارنة باملالك.بأسلوب املصلحة الفردية أو بالتوجه الواقعي/ املهين نظراً لضعف تع

كما أن توجه الصاحل العام قد حيوي يف طياته قيمًا تفرض على الفالح القبول مبا يرضي به "سيده" وباملثل يف جمتمعات مشال أمريكا 
املفاوضات الفردية. كما أن  فإن العديد من نزاعات العمال مع أصحاب العمل دفعتهم إىل إدراك صعوبة حتقيق مصاحلهم من خالل

  ومن على شاكلتهم. عوامل العنصرية أدت إىل إضعاف موقف امللونني واألجانب 
ولذلك فإن التوجه الثالث والذي ميكن أن نطلق عليه التوجه التمكيين يهدف يف األساس إىل إصالح خلل التوازن يف القوة بني 

وقد كانت حركات احلقوق املدنية يف الواليات املتحدة يف الستينيات من و تفاوض. جمموعات اجملتمع قبل القبول بالدخول يف وساطة أ
  أمثلة هذا التدخل الذي فرض تغيريات هيكلية هائلة إلصالح أحوال امللونني والنساء واملعوقني وغريهم. 

  

  12اإلتجاهات من منظور القيم في التدخل والوساطة في النزاعات
اإلتجاهات من منظور 

  القيم
  الهدف  الطريقة  تراضاتاف

  األطراف متساوية   اجتاه واقعي/مهين
 األطراف عقالنية  
 قضايا النزاع قابلة للتفاوض  

  تدخالت حمايدة يف أساليب الوساطة
  والتسهيالت

  احرتام وجهة نظر األطراف فيما هو
  صحيح وما هو عادل

  احلفاظ على اختصاص األفراد بالنزاع
  وقضاياه ونتائجه

  يش السلمياحلفاظ على التعا

غياب العدالة واملساواة    اجتاه متكيين
  تتوجدان يف اجملتمع

  أطراف النزاع ليس ليها
  �متكني متساو

  استخدام مناذج تدخل تؤدي اىل متكني
األطراف املستضعفة من التحرك اإلجيايب 

  والتدعيم والوساطة والبحث واإللزام

  العدالة واحلرية

تمع أن ال ميكن ألي جم   اجتاه للصاحل العام
وقيم  �يتعايش بدون معان

  مشرتكة

  استخدام مناذج للتدخل تتضمن أن القيم
واألساليب املشرتكة متداولة بني األطراف 
  وترشد طرق اختاذ القرار لدى هذه األطراف

  استخدام أساليب وساطة وحتكيم نابعة من
  الواقع اإلجتماعي

العدالة اإلجتماعية املبنية على 
  املصلحة العامة

إجياز ننتهي هنا إىل أن هناك على األقل ثالثة توجهات ذات قيم للتدخل يف النزاع: التوجه الواقعي/املهين وتوجه الصاحل العام ويف 
والتوجه التمكيين اهلادف للعدالة. وجيب أن نذكر هنا أن إتباع توجه أو آخر ليس حكرًا على جمتمع معني وإمنا ميكن أن جند 

  ا موجودة يف كل جمتمع مهما كان صغرياً أو كبرياً.التوجهات الثالثة وتطبيقا

                                                 
12 Amr Abdalla. 2003. University for Peace. Costa Rica. 
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معربة عن التوجه الواقعي/ املهين للتدخل يف النزاع. وتعترب كتابات  (Chris Moore)و  (Fisher and Ury)وتعترب كتابات 
) Luban وEtzioni  وBellah (معربة عن توجه الصاحل العام بينما تعترب كتابات  ؛(James Lane)  تعبريًا عن األكثر

  التوجه التمكيين اهلادف للعدالة.
  

  في النزاع األساليب السائدة للتدخل 2.2
اتبعها يف جمال دراسات السالم والنزاع عند استعراض أساليب التدخل يف النزاع هو معيار مدى من األطر املعرفية اليت يتم 

يبني الشكل التايل فإن أساليب التفاوض والوساطة ترتبط باستقاللية إستقاللية أطراف النزاع يف حتديد مسار النزاع وكيفية حله. وكما 
األطراف يف حتديد مسار النزاع وكيفية حله بينما ترتبط األساليب القضائية واالحكيم بقوة تدخل طرف ثالث مثل القاضي أو 

حَكم، وأخرياً فإن استخدام القوة يشكل أقصى حاالت فقدان االستقاللية ألحد أطراف 
ُ
  النزاع.امل
  

  13متصل إتجاهات إدارة وحل النزاعات
اتخاذ قرار جبري 
  خارج سلطة القضاء

اتخاذ قرار قانوني 
لطرف ثالث ذي سلطة 

  ثالثة

اتخاذ قرار خاص من 
  قبل طرف ثالث

  اتخاذ قرارات خاصة من قبل األطراف

تصرف   العنف
مباشر غري 

  عنيف
  
  

قرار  قرار تشريعي
  قضائي

مناقشات  التفاوض ساطةالو   قرار إداري  التحكيم
وحلول غري 

  رمسية

تاليف 
  الصراع

  إجبار متزايد وزيادة مخاطرات المكسب الكامل أو الخسارة الكاملة                           
 

                                                 
13 From Moore, Chris. 1996. The Process of Mediation. Jossey-Bass. California.  
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  من األساليب الشائعة اليت يتم استخدامها للتدخل يف حل النزاعات ما يلي:
 التفاوض Negotiation:  

دف إدارة  هو اجلهد الذي يقوم به م  أطراف النزاع ملناقشة أوجه النزاع مبا فيها تصاعده باإلضافة إىل مصاحلهم وإحتياجا
  أو حل النزاع. وميكن أن نالحظ من هذا التعريف أن التفاوض يتم عادة بني أطراف النزاع دون تدخل طرف ثالث. 

  
 الوساطة Mediation:  

طراف النزاع الرئيسية والثانوية ويتسم باحليادية ملساعدة األطراف يف إدارة هو اجلهد الذي يقوم به طرف ثالث مستقل عن أ
أو حل النزاع. وهنا جيب التنويه إىل أن شرعية الوسيط وأسلوب تدخله ملساعدة أطراف النزاع خيتلف بدرجة كبرية باختالف 

قد ترعرعت يف الثقافة الشمال أمريكية  الثقافات واجملتمعات. وجيب أيضًا أن نؤكد هنا على أن الوساطة كمادة أكادميية
ا تعكس قيم الفردية وحرية اإلختيار.   العلمانية وأ

إىل أن الوساطة يف  (Lederach)و  (Avruch)أمريكيني" مثل  –وقد إنتهى الكثري من الباحثني مبن فيهم "الشمال 
ا تستحق أن تُفهم بناء على واقع وقيم تلك اجملتمعات. ومن املهم ذكره  جمتمعات أخرى ال تتبع املنهج "الشمال أمريكي" أ

هنا بأن مسألة عاملية الوساطة "الشمال أمريكي " أو احلاجة إىل فهم أساليب وساطة يف جمتمعات أخرى يعد من أهم 
  مواضيع البحث والتنظري والتدريب العملي يف جمال دراسة السالم والنزاع.

  
 التحكيم Arbitration:  

إدارة أو   طرف ثالث منوط به إصدار قرارات ُملزمة بفحص النزاع وإلزام األطراف باختاذ خطوات هو أسلوب يقوم به 
حل النزاع. والتحكيم هو أحد األساليب السائدة يف النزاعات الدولية كما جيد تطبيقًا شائعًا يف العديد من اجملتمعات 

. والتحكيم هو أقرب وسائل التدخل يف النزاع إىل النظام التقليدية، كما تلجأ إليه أيضًا املؤسسات املالية واإلقتصادية
القضائي ولكن أفضليته تعود إىل أنه ميكن أن يكون أكثر سرعة وأقل رمسية من النظام القضائي. وننوه هنا إىل أن ممارسات 

  .Mid-Arbليها التدخل يف النزاع يف جمتمعات كثرية خبالف الشمال أمريكية هي مزيج بني الوساطة والتحكيم ويطلق ع
  

 : منهجية التدريسثالثاً 
i.  سيتم تعريف الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل ومن مث سيتم اإلنتقال إىل مرحلة الشرح النظري للعناوين واحملاور الرئيسية

 الورادة فيه مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة الفرصة املناسبة إلبداء الرأي وطرح األسئلة.
ii. أداء دور تمثيلييت من املمكن تطبيقها يف هذا الفصل، من األنشطة العملية ال (Role Play)  ،حول عملية التفاوض

( قد يكون مثًال التفاوض حول رغبة سائحة شراء لوحة فنية من أحد املعارض إال أن رغبتها  حبيث يتم إنتقاء موقف معني
حة بأن املبلغ املطلوب مبالغ فيه، ومن سائهذه تصطدم مع إصرار صاحب هذا املعرض على مبلغ مايل معني، حيث ترى ال

هنا تبدأ عملية التفاوض واملساومة بني كال الطرفني حبيث يتم البحث عن جمموعة من احللول املرضية للسائحة ولصاحب 
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ية بق مبأداء هذا املشهد أما وامن الطلبة لكي يقوم يع األدوار على جمموعة منتقاةيتم توز  املعرض يف نفس الوقت) على أن
 زمالئهم يف القاعة الصفية.

  

  : المراجعرابعاً 
  المراجع العربية:

 ،اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم التابعة لألمم  -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عمرو خريي. عبداهللا
 كوستاريكا.  -املتحدة

  
  

 مراجع باللغة األنجليزية:ال

 Laue, James. 1978. The Ethics of Social Intervention. Washington, DC. Halsted Press. 
Chapter 10: The Ethics of Intervention in Community Disputes, pp.205-232. 

 Luban, David. 1988. The Quality of Justice. University of Maryland. Center of 
philosophy and Public Policy. 

 Excerpts from: “Say Peace”: Conflict Resolution Training Manual for Muslim 
Communities-Resolution Skills.  Graduate School of Islamic and Social Sciences.  
Leesburg, Virginia.  USA.  2002 
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  ، الوساطة، ونزاعات المجتمععات الشخصيةاالنز المفاوضات،: الثامنالفصل 
  : أهداف الفصلأوالً 

   لفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا مبا يلي:يسعى هذا ا
  ا هذه الوسيلة للتدخل يف النزاع، باإلضافة إىل توضيح تقدمي حتليل علمي ملفهوم املفاوضات مع شرح األلية اليت تعمل 

  األنواع املختلفة املنبثقة عن هذه الوسيلة.
 دفتعريف الطالب مبفهوم النزاعات الشخصية مع طرع الع إكساب الطالب  يد من األمثلة عن هذا املوضوع وذلك 

م اخلاصة مستقبًال.  املقدرة على معاجلة هذا النوع من النزاعات يف حيا
  ،التعرف على مفهوم الوساطة والفرق بني هذه الوسيلة والوسائل السابقة خاصًة فيما يتعلق مبوضوع التدخل يف النزاعات

 األنواع املختلفة للوساطة مع طره األمثلة املناسبة لذلك.بالإلضافة اىل حماولة حتديد 
  حتليل مفهوم منازعات اجملتمع مع الرتكيز على توضيح خصائص هذا النوع من النزاعات، فضًال عن تقدمي جمموعة من

 االمثلة الواقعية اليت تساعد على إدراك هذا املفهوم بيسر وسهولة. 
  

  ثانياً: محتوى الفصل
 التفاوض 2.1

التفاوض هو اجلهد الذي يقوم به أطراف النزاع إلدارة أو حل النزاع. وعادة ما نتحدث عن املفاوضات اليت تأخذ الشكل   
 أي أن األطراف يتفاوضون مباشرة دون تدخل أطراف ثالثة. إال أن هناك مصطلحًا دارجًا وهو املفاوضات غري املباشرة –املباشر 

ويتم ذلك عادًة عندما تكون العالقات بني الطرفني يف غاية التأزم والنزاع احات كل طرف لآلخر. وتعين أن يتوىل طرف ثالث نقل إقرت 
يف حالة تصعيد يصعب معها إحضار األطراف وجهًا لوجه. وجيب أن منيز هنا بني دور الطرف الثالث يف املفاوضات غري املباشرة 

شرحه الحقاً والذي يتبع خطوات حمددة يقصد منها مساعدة األطراف  والذي يقتصر على نقل الرسائل وبني دور الوسيط الذي سيتم
  على مناقشة أوجه النزاع والتوصل إىل إتفاقات تؤدي إىل إدارة أو حل النزاع.

  

ا مجيعًا عندما نتعرض ملوقف تتنازع فيه مصاحلنا ومصاحل اآلخرين. فعلى سبيل املثال  يف  فإننا نتعرضوالتفاوض هو ممارسة نقوم 
سواء أكان ذلك يف املدرسة أو يف احلي ملواقف متعددة تتطلب التفاوض، كما أننا أيضًا يف جمال عملنا ويف عالقاتنا ياة العملية احل

  احلميمة نتفاوض على أمور شىت، وأحياناً نعمل يف جمال يتطلب التفاوض مع آخرين مثل التفاوض بني التجار ورجال األعمال.
  

  جيب توضيحها بشأن التفاوض:هناك بعض املعطيات اليت 
  ليس كل نزاع أو وجه للنزاع قابًال للتفاوض. حيث أنه بينما بعض النزاعات ميكن معاجلتها بالتفاوض إال أن بعض النزاعات

مثل تلك اليت تشكل خمالفة للنظام العام كاجلرائم اليت تقع حتت طائلة القانون اجلنائي فهي عادًة غري قابلة للتفاوض. ونقول 
املمارسة القانونية فإن  - كما ذكرنا سابقاً  -ادًة هنا ألنه يف بعض النزاعات مثل تلك اليت تشكل خمالفة للنظام العام ع

تسمح أحيانًا بالتغاضي عن الدعوى اجلنائية لو أن املتهم استوىف شروطًا معينة مثل املصاحلة مع اجملين عليه. وهناك نزاعات 
 تفاوض بسبب معتقدات دينية أو عرقية.أو أوجه للنزاع قد ال تقبل ال
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  التفاوض يتطلب نضج النزاع إىل مرحلة معينة. خاصة يف النزاعات اليت تصل إىل درجة شديدة من التوتر أو النزاعات اليت
تتسم بعدم توازن القوة بني األطراف فإن التفاوض قد ال يكون ممكناً. ورمبا تكون أشهر هذه احلاالت هي موقف مصر 

 –بناء على نصيحة من كيسينجر  –. فقد أدرك الرئيس املصري الراحل أنور السادات 1973و  1967يل بني عام وإسرائ
مواتيًا متامًا لكل مصاحل إسرائيل  1971أن فرص التفاوض واحلل السلمي كانتا ضعيفة للغاية إذ كان موقف النزاع عام 

وبالتايل فإن خلل القوة وحتقق مصاحل إسرائيل مل يساعد على . وكانت مصر ال تزال ينظر إليها كدولة غري قادرة عسكرياً 
غريت تلك املفاهيم وصححت موازين القوة لدرجة مسحت معها أن  1973إختاذ خطوات جدية للتفوض ولكن حرب 

اية احلرب خطوة أوىل يف سلسلة مفاوضات مباشرة  تتفاوض مصر وإسرائيل. وقد كانت مفاوضات فض االشتباك يف 
 .1979ت بتوقيع اتفاقية السالم عام إنته
  عندما يكون حتقيق املصاحل وإشباع احلاجات األساسية أكثر إمكانية من خالل التفاوض منه تكون فرص التفاوض أقوى

 Best Alternative to Negotiated agreement“من خالل عدم التفاوض. وُيسمى املبدأ " أفضل بديل للتفاوض 
 –وهذا بالطبع هو مبدأ عملي وواقعي جدًا ويُعرب بدرجة كبرية عن الفكر الشمال . BATNA وخيتصر هذا املبدأ إىل

أمريكي العلماين الذكوري املادي الذي يوسع من رقعة التفاوض ويرى أن كل نزاع هو بشأن مصاحل مادية ميكن التفاوض 
كلما كانت البدائل املتاحة لألطراف أقل قدرة على   عليها. ولذلك فإنه طبقاً هلذا املبدأ فإن إحتماالت التفاوض وجناحه تزيد

حيتوي على  Uryو  Fisher للباحثني الشهريين ”Getting to Yes“  حتقيق أهدافهم. وكتاب املفاوضات الشهري
أمور هلذا املبدأ. ومن الناحية الواقعية فإن هذا املبدأ يلقي تطبيقًا على كل املستويات طاملا أن النزاع يتعلق ب �شرح واف

حمددة ال تعارض معتقدات أو ثوابت األطراف. وهذه املعتقدات والثوابت قد تنبع من الواقع الثقايف أو من فكرة اهلوية 
والواقع من حولنا ملئ بأمثلة جلماعات وأفراد  واإلنتماء أو من اإلحساس الشديد بالظلم الذي ال ميكن معه التفاوض.

على أن يلجئوا للتفاوض رغم ما ميكن أن يوفره التفاوض من أمور إجيابية. ولذلك  يفضلون القتال وحىت القتل اإلستشهادي
 فإنه رغم جاذبية هذا املبدأ وتسليمنا بواقعية تطبيقه إال أنه من الضروري أن ندرك أنه أيضاً حمدود بعدة إعتبارات.

 كلية وقد تكون أيضًا ذات عمق بعيد تتأثر مناذج املفاوضات باختالف الثقافات. وهذه اإلختالفات قد تكون سطحية وش
يتصل بالقيم والثوابت. ومن األمثلة على اإلختالفات السطحية أن كثري من اهلنود يستخدمون حركة الرأس يف الثقافات 
 العربية واألوروبية اليت تعين "ال" ليقصدوا "نعم" يف الثقافة اهلندية!!!! ولكن هذه اخلالفات السطحية ميكن إدراكها بسهولة

 والتعامل معها. 
املشكلة احلقيقية هي عند مواجهة اختالفات ثقافية تعرب عن قيم ومبادئ إجتماعية ودينية. على سبيل املثال فإن بعض 
جمهودات املنظمات الدولية يف بلدان متدينة أو ذات أصول ومبادئ تقليدية تبوء بالفشل لعدم إدراكها حلساسيات التعامل 

أن عوامل السن واألقدمية تلعب دوراً كبرياً يف حتديد شرعية املفاوض وأحياناً تؤدي سلوكيات املساواة  بني الرجل واملرأة. كما
ا لتلك اإلعتبارات. ا مفاوضات مشال أمريكا إىل متاعب عدة لعدم مراعا  اليت تتسم 

 كتاب   سلوك التفاوض يرتاوح بني املتساهل واملتشدد واملستنري. وهذا التقسيم أيضًا مستمد من“Getting to Yes”، 
 ويوضح النموذج التايل خواص كل نوع من أنواع التفاوض.
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  14أنواع التفاوض
 

  المشكلة
  مواقف المساومة: أي لعبة ستلعب

  الحل
  قم بتغيير اللعبة وتفاوض على ما يستحق

  متساهل:
 املشاركون أصدقاء  
 اهلدف هو اإلتفاق  

  متشدد:
 املشاركون أعداء  
 اهلدف هو اإلنتصار  

  ستنير:م
 املشاركون لديهم القدرة على حل املشاكل  
  اهلدف هو خمرج يتسم باحلكمة والتوصل إليه

  بودية وفاعلية
 قم ببعض التنازالت لتوطد العالقة  
 كن رقيقاً جتاه األشخاص واملشكلة  
 ثق يف اآلخرين  

 أطلب التنازالت كشرط إلقامة العالقة  
 كن قاسياً جتاه األشخاص واملشكلة  
 آلخرينال تثق يف ا  

 إفصل بني األشخاص واملشكلة  
 أكمل عملك وال تضع الثقة يف املعادلة  

 قم بتغيري موقفك بسهولة  
 قدم العروض  
 اكشف عن موقفك األخري  

 متسك يف موقفك  
 ديدات   قم بعمل 
 قم بالتضليل جتاه موقفك األخري  

 ركز على الفوائد ال على املوقف  
 ادرس احتماالت الفوائد  
 جتنب إختاذ موقف أخري  

  تقبل خسارة الطرف الواحد يف مقابل
  الوصول إىل حل

  احبث عن احلل األوحد: احلل الذي
  سيتقبله الطرف اآلخر

 متسك بالوصول إىل اتفاق  

  أطلب مكاسب لطرف واحد كثمن
  للوصول إىل إتفاق

  احبث عن احلل األوحد: احلل الذي
  تتقبله أنت

 متسك مبوقفك  

 ابتكر خيارات للمكاسب املشرتكة  
  خبيارات متعددة وقم باإلختيار الحقاً تقدم  

 حاول تفادي الصراع بني اإلرادات  
 استسلم حتت الضغط  

 حاول كسب جولة صراع اإلرادات  
 مارس الضغوط  

 متسك باستخدام معايري موضوعية  
  حاول أن تتوصل إىل نتيجة مبنية على

  مقاييس مستقلة عن اإلرادة
  كن عقالنيًا ومتقبًال للعقالنية واستسلم

  دأ وليس للضغوطللمب
 

وجيب أن ندرك هنا أنه رغم أن أسلوب التفاوض املستنري يبدو كأفضل أساليب التفاوض ألنه يساعد على حتقيق مصاحل  
كافة األطراف مستخدمًا آليات إحرتام اآلخر والرتكيز على املصاحل واإلحتياجات ووضع معيار موضوعي لتحقيق تلك املصاحل 

  الت معينة قد يكون اإلختيار الصائب هو األسلوب املتساهل أو األسلوب املتشدد.إال أنه يف حا –واحلاجات 
  

                                                 
14 Fisher, R& Ury, W. 1981. Getting to Yes. New York. New York: Penguin Books.  



 60

  النزاعات الشخصية 2.2
م مع أفراد آخرين ومن أمثلة ذلك هي تلك    م ومصاحلهم الشخصية يف جمال تعامال اليت تقع بني األفراد وتتعلق حباجا

لعمل. ومثل كل النزاعات فإن هذا النوع من النزاعات يتأثر أيضًا بعوامل احمليط النزاعات األسرية ونزاعات اجلريان وبعض نزاعات حمل ا
والسياق وتلعب العالقة فيه دورًا كبريًا سواء بشأن الرابطة أو القوة أو تكرار سلوكيات معينة. كما أن تصاعد تلك النزاعات له وقع 

لنزاعات الدولية اليت قد تلقي بظالهلا بشكل مباشر أو غري مباشر إذ يتأثرون مباشرة بأشكال التصعيد خبالف ا ؛شديد على األفراد
  على األفراد.

  
  الوساطة 2.3

تعترب الوساطة إحدى جمهودات إدارة وحل النزاع اليت يلعب فيها الطرف الثالث دوراً أساسيًا وليس فقط دور املراسلة. ولعل   
ن الناحية التطبيقية والعملية. وقد بدأ اإلهتمام بدراسة الوساطة ووضع الوساطة تعترب أهم إجنازات جمال دراسات السالم والنزاع م

دف تطبيق وسائل أكثر فعالية حلل وإدارة منازعات  مبادئها وأساليبها منذ اخلمسينات والستينات يف الواليات املتحدة وذلك 
  .(Moore, 1994)النقابات العمالية مع أصحاب العمل والشركات الضخمة 

ا جنبت أطراف تلك النزاعات اللجوء إىل القضاء حيث يستغرق الفصل يف القضايا وقتاً واعتربت ال وساطة إحدى الوسائل الفعالة أل
تتعاظم يف احملاكم. وكلما أثبتت الوساطة كأحد أساليب إدارة وحل النزاع جناحًا يف جمال  كما أن خماطر املكسب أو اخلسارة  طويًال.

ا إىل جمال املعامالت التجارية واملالية مث امتدت بشكل مؤثر يف جمال النزاعات العائلية خاصة قضايا منازعات العمل إمتد تطبيقه
ويتطلب النظام القضائي على سبيل املثال يف معظم الواليات املتحدة أن يلجأ أطراف تلك النزاعات إىل  ،الطالق والنفقة واحلضانة

  الوساطة قبل أن ينظر القاضي يف الدعوى.
  

ا هنري كيسينجر بني مصر وبا لطبع فإن الوساطة دائمًا إحتلت دورًا كبريًا يف جمال النزاعات الدولية. ولعل منوذج الوساطة اليت قام 
اوإسرائيل وما تالها من جهود الرئيس كارتر تقدم أمثلة للوساطة الدولية إال أنه جيب هنا أن نو    ضح أن نوعية الوساطة اليت قام 

  ر ختتلف نوعياً عن الوساطة وفق املفهوم الشمال أمريكي الذي سنتحدث عنه الحقاً يف هذا الفصل.كيسينجر وكارت
ا عربت عن عما ميكن تسميته "الوساطة ذات العضالت". أي أن الوسيط ميتلك من  إن امليزة الرئيسية لوساطة كيسينجر وكارتر هو أ

  ه من توجيه نتائج الوساطة عندما تصل األمور إىل طريق مسدود.القوة والتأثري على أطراف النزاع قدراً كافياً ميكن
  

إن الوساطة اليت تتطورت يف الواليات املتحدة يف العقود اخلمسة األخرية هي اليت حظيت بقدر كبري من اإلهتمام األكادميي وتكونت 
حمرتفني. ورمبا تكون مسة اإلحرتاف هي إحدى حوهلا دراسات ال حتصى وتأسست باإلعتماد عليها برامج تدريبية رمسية لتأهيل وسطاء 

مميزات وساطة مشال أمريكا كما درج الباحثون على تسميتها. مبعىن آخر فإن معظم اجلهات الرمسية يف الواليات املتحدة تتطلب عند 
  اإلستعانة خبدمات وسيط أن يكون مؤهًال رمسياً مبعرفة أحد جهات التدريس املعتمدة.
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  ال أمريكا: وساطة مش 2.3.1
ا متثل منوذجًا عامليًا قابًال للتطبيق يف    يف بداية البحث والتأسيس حلرفة الوساطة باملفهوم الشمال األمريكي ساد اإلعتقدا بأ

  معظم النزاعات، وميكن تلخيص أساسيات وساطة مشال أمريكا يف النقاط التالية:
 اف النزاع على مناقشة أوجه النزاع وإجياد وسائل إلدارته وحله. الوساطة هي اجلهد الذي يقوم به طرف ثالث ملساعدة أطر  .1
 الوسيط هو طرف حمايد ومستقل عن النزاع وال تربطه باألطراف صلة ميكن أن تؤثر على حياده واستقالله. .2
م املعنية الوسيط ليست له مصلحة يف الوسائل اليت يرتضيها األطراف إلدارة أو حل نزاعهم إال لو خالفت القانون أو القي .3

 حبماية األطفال على سبيل املثال.
الوسيط يلعب دوره بإدارة املناقشة واملفاوضة بني األطراف وال يتدخل يف موضوع النزاع أو يف الوسائل اليت ميكن استخدامها  .4

 إلداراته أو خله.
الوساطة إال لو كانت هناك  الوسيط يضمن سرية موضوع الوساطة وإجراءاته وال حيق له إبالغ أو إفشاء ما يدور يف جلسة .5

 جرمية أو مكان حدوث جرمية.
هم الذين خيتصون بالنزاع. الوسيط ليس طرفاً يف النزاع ودوره أن يساعد األطراف على التفاهم وال حيق له حىت أطراف النزاع  .6

 أن يبدي الرأي بشأن النزاع أو كيفية إدارته وحله.
 

نهج الشمال أمريكي يعطي أطراف النزاع كل احلرية يف التعبري عن وجهات نظرهم وبناًء على هذه املبادئ فإن الوسيط وفق امل
للنزاع كيفما يوافق مصاحلهم. بشأن النزاع وكيفية تأثريه عليهم. كما حياول الوسيط أن يشجع ويساعد األطراف على أن يبتكروا حلوًال 

م وكيفية حتقيقها بأسلوب سلمي وُمرض فهم حياول أن يوفر مناخًا هادئًا متعقًال يسمح لألطراف بتقييم  مصاحلهم واحتياجا
دف إىل مساعدة األطراف على وضوح رؤيتهم. ولكنه ال يقوم مببادرات حتتوي علة  لألطراف. وهو يوجه أسئلة ويطلب إيضاحات 

ر األطراف وأن يوجههم وجهة نظره يف الصراع أو كيفية إدارته أو حله. وبالطبع فإنه من أهم أدوار الوسيط هو أن يهدئ توت
للمحافظة وإتباع قواعد املناقشة اليت يتم إعدادها يف البداية واليت عادة ما تشمل على عدم إستخدام ألفاظ غري الئقة أو مقاطعة 

  الغري.
  

  .”The Mediation Process“الشهري  Chris Mooreوحيتوي النموذج التايل على املراحل اإلثنىت عشر للوساطة من كتاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراحل اإلثنتى عشر لتحركات الوسيط
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Chris Moore, The Mediation Process, P. 66-67 
  ): خلق عالقة مع األطراف املتنازعة1املرحلة (
 االتصال امليداين مع األطراف  
 بناء املصداقية  
 تشجيع التواصل  
 تعريف األطراف بالطريقة  
 زيادة اإللتزام باألسلوب  

  

  القضايا ووضع جدول األعمال ): تعريف7املرجلة (
 م األطراف   عَرف املوضوعات العامة اليت 
 خذ املوافقة على القضايا اليت سيتم مناقشتها  
 حدد أسلوب التتابع للتعامل مع القضايا  

  ): اختيار اسرتاتيجية لتوجيه عملية الوساطة2املرحلة (
  معاونة األطراف على تقدير االجتاهات املختلفة إلدارة وحل

  نزاعاتال
 معاونة األطراف إلختيار اجتاه معني  
  التنسيق بني اجتاهات األطراف املعنية  

  ): اكتشاف املصاحل غري املعلنة لألطراف املتنازعة8املرحلة (
  حدد اإلهتمامات اإلجرائية واجلوهرية والنفسية لكل من

  األطراف
 عَرف كل طرف باهتمامات ومصاحل الطرف اآلخر  

  ليل املعلومات عن خلفية املوضوع): مجع وحت3املرحلة (
  مجع وحتليل املعلومات املهمة بالنسبة لألفراد واملوضوع والديناميكيات

  اخلاصة بالنزاع
 التأكد من صحة املعلومات  
 التقليل من تأثري املعلومات غري الدقيقة وغري املتوفرة  

  ): خلق خيارات لالتفاق9املرحلة (
  لوجود خيارات متعددةطور الوعي لدى األطراف حول احلاجة  
 قلل من االلتزام مبواقف ذات اخليار الواحد  
 اخلق خيارات مستخدماً مساومة وضعية أو مصلحية  

  ): تصميم خطة مفصلة للوساطة4املرحلة (
  قم بتعريف االسرتاتيجيات واخلطوات غري املشروطة الناجتة عنها واليت

  متكن األطراف من التحرك يف اجتاه الوصول إىل اتفاق
 ة املواقف اخلاصة بالصراع   قم بتعريف اخلطوات املشروطة جملا

  ): تقييم خيارات األطراف10املرحلة (
 راجع مصلحة األطراف  
 قَيم كيفية حتقيق املصلحة من خالل اخليارات املتاحة  
 قَيم الثمن والعائد من اختيار البدائل  

  ): بناء الثقة والتعاون5املرحلة (
  صارعة نفسياً لإلشرتاك يف مفاوضات حول أمور مهمةقم بتأهيل األطراف املت

  تعامل مع االنفعاالت القوية
  اضبط املفاهيم وحاول أن تقلل من آثار األراء الشائعة

  قم ببناء قدرة إلدراك شرعية األطراف والقضايا
  قم ببناء الثقة

  وضح طرق االتصال

  ): املساومة النهائية11املرحلة (
 طفرات ل تقارب متنام أو مواقف توصل إىل اتفاق إما من خال

ائية لصفقة أو معادلة مقبولة من الطرفني أو من خالل خلق 
  للوصول إىل إتفاق جوهريأساليب إجرائية 

  ): إبدأ جلسة املفاوضات6املرحلة (
  قم بفتح املفاوضات بني األطراف

  اخلق هلجة متفتحة واجيابية
  رسخ مبادئ عامة ودليل للتصرف

  لى اكتشاف أمهية االلتزام والتأثريساعد األطراف ع

  ): الوصول إىل إتفاق رمسي12املرحلة (
 بَني خطوات إجرائية لتفعيل اإلتفاق  
 أسس طريقة للتقييم واملتابعة  
  ًاعمل على جعل االتفاق رمسيا  

  : يف مهب الفروق اإلجتماعية والثقافية وساطة مشال أمريكا 2.2.3
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مريكا كانت تعترب أسلوبًا عامليًا صاحلًا يف كل مكان وزمان. إال أنه مع دخول باحثني كما ذكرنا سابقًا فإن وساطة مشال أ  
من ثقافات خمتلفة يف جمال دراسات السالم والنزاع وإزاء إكتشافهم للضوابط الثقافية واالفرتاضات اإلجتماعية اليت أثرت على تأسيبس 

عن إدعاء العاملية. وقد أدرك اجلميع  عات أخرى تراجع باحثو مشال أمريكاوتقدميهم لنماذج وساطة من واقع جمتم وساطة مشال أمريكا
يف إبراز أمهية الوساطة، وبينما سامهت يف توفري لغة ومصطلحات لباحثي أنه بينما أسهمت الدراسات املتعمقة لوساطة مشال أمريكا 

ا حمدودة التطبيق بناء على استجابة بعض اجمل تمعات وبعض النزاعات ملثل هذا النوع من التدخل يف ودارسي السالم والنزاع إال أ
  النزاع.

  

أمريكي الذكوري املهين.  –ومن املهم هنا التنبيه إىل أن وساطة مشال أمريكا مبنية على إفرتاضات تعرب عن فلسفة وقيم اجملتمع الشمال 
وإتباع التوجه املبين على الواقعية. ولذلك تؤكد وساطة مشال  فهي تفرتض قدراً كبرياً من الفردية واحلرية الشخصية واإلدراك املادي للنزاع

أمريكا على أن الوسيط ليس له أن يبدي رأيًا بشأن النزاع أو كيفية إدارته أو حله وأن األطراف هم الذين ميكن لكل منهم أن يدرك 
ات ذات طابع مادي حبت حىت يف مصلحته وحاجاته ويسعى لتحقيقها. وهذه اإلفرتاضات رمبا تكون صاحلة عند معاجلة نزاع

اجملتمعات التقليدية. ولكن عندما يشتمل النزاع على عنصر عالقة القوة مثل النزاعات األسرية أو عندما يشتمل على عناصر اهلوية أو 
ق الدين فإنه من الصعب تطبيق وساطة مشال أمريكا. باإلضافة اىل ذلك فإن دور الوسيط كطرف حمايد مستقل سليب ال يواف

اإلحتياجات اإلجتماعية يف العديد من الثقافات حيث يوجد اجتاه أقوى لتقبل نصيحة الوسيط أو استعداده إلختاذ موقف إجيايب جتاه 
  ما يُعترب يف اجملتمع "صح أو خطء" أو "حالل أو حرام".

  15أنواع الوسطاء
  الوسيط المستقل  لديه مصلحة خاصةوسيط   وسيط إداري  الوسيط الخَير  وسيط الشبكة اإلجتماعية

  له عالقة مسبقة ومستقبلية مع
األطراف الذين ينتمون 

  للشبكة اإلجتماعية
  ليس بالضرورة حمايدًا ولكن

يعتقد أنه عادل من قبل 
  اجلميع

  مهتم خبلق عالقات ثابتة
وطويلة األمد بني األطراف 

  واملعارف
 عادة ما يكون طفاً يف التطبيق  
  عادة ما تكون له عالقات مع

  اف حىت انتهاء النزاعاألطر 
  قد يستخدم تأثريه الشخصي

أو يلجأ الستعمال ضفط 
األقران أو اجملموعة ليؤكد 

  التمسك باالتفاق

  قد يكون أو ال يكون
له عالقة حالية أو 
  مستمرة مع األطراف

  يبحث عن أفضل
احللول جلميع 

  األطراف
  ًعادة ما يكون حمايدا

بالنسبة للنتائج 
  اجلوهرية اخلاصة للنزاع

  لديه السلطة لتقدمي
النصح أو اإلقرتاح أو 

  اختاذ القرار
  قد يكون لديه املوارد

للمساعدة يف  الالزمة
   املتابعة والتنفيذ

  عادة ما يكون لديه
عالقات سلطوية مع 
األطراف قبل النزاع 

  وبعد إنتهائه
  يبحث عن حل يتم

تصميمه مشاركة بني 
الطرفني من خالل 

  عناصر ملزمة
 قدم لديه السلطة لي

النصح واالقرتاحات 
  الختاذ القرار

  قد يكون لديه املوارد
للمعاونة يف متابعة 

  وتنفيذ االتفاق
  لديه السلطة لفرض

  االتفاق

  لديه عالقة حالية أو
مستقبلي مع أحد 

  األطراف
  لديه مصلحة مهمة فيما

  سيؤول له النزاع
  يبحث عن حل يتوافق

مع مصلحة الوسيط أو 
  أحد األطراف

 لسطوة أو قد يستخدم ا
القوة اجلربية للوصول إىل 

  اتفاق
  قد يكون لديه املوارد

للمساعدة يف تنفيذ 
  ومتابعة االتفاق

  قد يستخدم السطوة أو
القوة اجلربية لفرض 

  االتفاق

  لديه حيادية جتاه
  العالقات والنتائج

  خيدم طبقًا لرغبة
  األطراف

  قد يكون "وسيط
  حمرتف"

  يبحث عن حل مقبول
وصل وغري جربي مث الت

  إليه من الطرفني
  قد يكون أو ال يكون

طرفًا يف عملية التنفيذ 
  واملتابعة

  ليست لديه فرصة لفرض
  اتفاق

                                                 
15 From Moore, Chris. 1996. The Process of Mediation. Jossey-Bass. California.  
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كما يشتمل النموذج التايل على مقارنة ألسس الوساطة طبقًا لنموذج مشال أمريكا ومنوذج اجملتمعات ذات التوجه اجلماعي وليس 
  الفردي.

  16جاهات الوساطة المبنية على المصلحة والوساطة التقليديةالقيم التي يتم التأكيد عليها في ات
  الوساطة التقليدية  الوساطة المبنية على المصلحة

  اإلعتماد املتبادل  التفرد 
  املسؤولية اإلجتماعية  الذاتية

  عمل الصواب  االستقالل 
  التمسك بقيم مشرتكة  حرية اإلختيار
  مسؤولية اجلماعة  تقرير املصري

  تباط واندماج العالقةار   احليادية
  اإلنصاف  وجود مسافة بني الطرف الثالث واملضمون

  العدالة  التواصل الفَعال
  احلكمة والتقاليد  املساواة
  التعاون  التمكني
  التناغم واإلنسجام  الوعي

 
  منازعات المجتمع 2.4

ن جمموعة ما هي الطرف األساسي. وبالطبع فإن منازعات اجملتمع هي تلك اليت ال يكون الفرد هو الطرف األساسي فيها وإمنا تكو 
ا بوصفهم أعضاء يف اجملموعة. ويف جمال دراسات السالم والنزاع نفرق بني  األفراد يلعبون أدوارًا هامة يف هذه النزاعات ولكنهم يلعبو

هي الدول أو املنظمات الدولية بينما تقع هذا النوع من النزاعات وبني النزاعات الدولية يف أن هذا النوع األخري تكون أطرافه األساسية 
اية  نزاعات اجملتمع بني جمموعات متثل مصاحل معينة أو هويات أو معتقدات حمددة. بالطبع فإن الصورة أصبحت أكثر تعقيدًا مع 

نزاعات بني مجاعات هلا . كما أن هناك موعات والدولةاجملالقرن العشرين وبداية هذا القرن إذ أن العديد من النزاعات تقع اآلن بني 
  طابع عاملي ولكنها ليست دوًال وفقاً لتعريفات القانون الدويل. ومن األمثلة على ذلك صراع منظمة القاعدة مع الواليات املتحدة.
ا ختضع بصورة كبرية لفعاليات تتعلق بسلوك اجلماعة يف النزاع. وهذه الفعاليات ذات أثر  وأهم ما تتصف به نزاعات اجملتمع هو أ

 سيئ على سري النزاع إذ أن هناك تسرع لسوء الفهم والتشدد يف املوقف مما يساعد الزعماء املتطرفني يف أن يلعبوا دورًا هامًا يف إشعال
  تلك النزاعات.

  

  على نزاعات اجملتمع اإلجيابية بعض من األمثلة 2.4.1
ني مجاعيت اهلوتو والتوتسي يف رواندا مث يف بوروندي. وهاتان اشتعلت احلرب األهلية ب 1994يف عام  وبوروندي:رواندا مسلمو أ. 

اجلماعتان متثالن تقريبًا كل سكان البلدين، وقد مرت العالقات التارخيية بينهم مبراحل من التعايش السلمي وأخرى شهدت توتراً 
جلماعتني إذ أصبحت مجاعة التوتسي وهي وحروباً. وقد كان للتواجد اإلستعماري البلجيكي أسوء األثر على توازن العالقات بني ا

                                                 
16 Prepared by Michelle Lebaron and Amr Abdalla. November. 2000 
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اوى وضع مجاعة اهلوتو إىل القاع. وكانت حرب 20أقلية تقارب  نزاعات هي األخرية يف سلسلة  1994% هي مجاعة النخبة بينما 
ماعتني تعتنق عنيفة منذ اخلمسينيات. ومعظم التوتسي واهلوتو يعتنقون الديانة املسيحية أو ديانات إفريقية. وهناك أقلية من اجل

ا الباحث (عمرو عبداهللا) يف الفرتة بني عامي  أن  2002إىل  1999اإلسالم. وقد اثبتت إحدى الدراسات امليدانية اليت قام 
م أن اإلقتتال ألسباب عرقية  مسلمي البلدين رغم انتمائهم جلماعات اهلوتو والتوتسي كانوا قد رفضوا اإلشرتاك يف احلرب األهلية إلميا

اىف مع مبادئ اإلسالم. بل أن الكثري منهم قام بأدوار فعالة وشهد هلا الكثريون حلفظ السالم ومحاية األرواح وحىت اآلن يكن هلم يتن
  اجملتمع والدولة يف البلدين الكثري من العرفان لدورهم السلمي الذي يعترب لديهم منوذجاً للتعايش السلمي بني اهلوتو والتوتسي.

شهدت ليربيا حربًا أهلية طوال التسعينات من القرن املاضي ويف إحدى مراحل النزاع وبعد أن استتب  يف ليربيا:ب. حل صراع قبلي 
األمن لفرتة عاد العنف الدموي يف الشمال بني قبيليت اللورما واملاندينجو مما أدى إىل مقتل عدد من األفراد وإصابة آخرين وتدمري 

ملمثلي اجلماعتني  وقد أوضح الوزير احلكومة وفدًا يشمل وزير الدولة وكبار املسؤولني. . ولذلك أوفدت1998ممتلكات يف عام 
بوصفهم أعضاء يف اجملتمع وليس كوفد حكومي رمسي. مث اتبعوا أسلوبًا تقليديًا حلل النزاع بدأ  أعضاء الوفد قد قدمواأنه و  املتحاربتني

تان تشارك أحدمها األخرى يف تاريخ طويل مليء بالتعايش السلمي واإلجيايب حبضور عدد معني من ممثلي كل مجاعة. وحيث أن اجلماع
سنة وأن يربزوا املواقف اليت تكاثفت فيها  300وعالقات التزاوج فان الوزير طلب من ممثلي اجلماعتني أن يسردوا تارخيهم املشرتك عرب 

ا جيًال بعد جيل، وعندما قام قاد ة اجلماعتني بسرد وتذكر هذا التاريخ واجههم الوزير بالسؤال "فهل اجلماعتان واليت ال يزالوا حيكو
التارخيية  سنة؟" هذا السؤال اضاف عنصر املسؤولية 300أنتم مستعدون لتكونوا اجليل الذي دمر تارخيًا من التعاون والود على مدار 

هم وكانت هذه بداية نقاش موضوعي ألسباب التوتر للنزاع ووضع قادة اجلماعتني أمام هذه املسؤولية. بالطبع أدرك القادة مسؤوليت
وا اجللسة باحتفال  الذي حدث مؤخرًا وحتديد مسؤوليات عن القتل واإلصابة والدمار. مث اتفق األطراف على تعويضات مناسبة وأ

  حضره اجلميع لتكريس املصاحلة.
  

  فعاليات نزاعات اجملتمع ومبادئ حلها: 2.4.2
  17لعامة/ نزاعات اجملتمعأوًال: خصائص النزاعات ا

  . شبكة المصالح المعقدة1
 ظهور أطراف جديدة  
 تفاوت مستوى اخلربة  
 أشكال خمتلفة للسلطة  
 غياب استمرارية العالقة  
 اختالف طرق اختاذ القرار  
 عدم تساوي احملاسبة 

  . أساليب غير محددة المستوى2
 عدم وجود دليل إصطالحي  
 تأثري أحكام وقوانني احلكومة 

  اسع من القضايا. مجال و 3
                                                 
17 From Carpenter, Susan and Kennedy. W.J.D. Managing Public Dispute. Jossey Bass. California. 1998.  
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 ظهور قضايا جديدة  
 أمهية املعلومات التقنية  
 ا بقوة   قيم متمسك 

  . متاهة النزاع الذي ال تتم إدارته4
 ظهور املشكلة  
 تكون اإلحنيازات  
 تصلب املواقف  
 انقطاع االتصال  
 املوارد تصبح ملزمة  
 الصراع خيرج من حميط اجلماعة  
 تشوه القدرة على الفهم  
 ظهور اإلحساس باألزمة  
 اختالف النتائج 

 

  تطوير برنامج فعال إلدارة النزاع: عشرة مبادئ 2.4.3
 .النزاعات هي خليط من الوسائل والعالقات واملضمون  
 .لكي جتد حًال جيداً، عليك أن تفهم املشكلة  
 .تريث يف التخطيط السرتاتيجيتك وتابعها للنهاية  
 .يتطلب التقدم جتاه إدارة النزاع عالقة عملية إجيابية  
 لتفاوض يبدأ بتعريف بَناء للمشكلة.ا  
 .جيب على األطراف أن تشرتك يف تصميم األسلوب واحلل  
 .احللول الدائمة تبىن على املصاحل ال على املواقف  
 .ًجيب أن يكون األسلوب مرنا  
 .عليك التفكري يف اخلطأ الذي قد حيدث  
 .ال تؤذي اآلخرين 
 
 المنازعات في المجتمع األردني:حل لاألسلوب العشائري (الجاهات والعطوات)  2.5
م حيث يُعتري اإلنتماء اىل وحدة البناء األساسية اليت يرتكز عليها األفراد يف  اجملتمع األردين العشرية أو القبيلة يف تشكل تعريفهم هلويا

ا تشكل وحدة الرتابط والتم ا الكثريون ال سيما أ تلعب اسك اإلجتماعي هلم. و العشرية من األمور األساسية اليت يعتز ويفتخر 
أدوارًا مهمة خاصة فيما يتعلق بتنظيم عالقات األفراد ببعضهم بعضًا أو يف املناسبات اإلجتماعية املختلفة  اجملتمع األردينالعشائر يف 

فراد وهي بذلك تعترب كالزواج والوفاة وغريها....... كما تؤدي العشرية دورًا رئيسيًا يف حل الكثري من املنازعات اليت تنشأ بني األ
  عنصراً فاعًال لتحقيق األمن اإلجتماعي بني الناس.
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رتباط اإلوعندما نتحدث عن أسلوب اجلاهات والعطوات يف حل املنازعات احلاصلة بني أفراد اجملتمع من املهم التأكيد على أن 
ن عامة ولكنه يربز أكثر شيوعًا وانتشارًا يف كل من األرد عترب أمرًا تارخييًا يكاد ينتشر يف بالد الشاميُ  جتماعي باجلاهات والعطواتاإل

متداد العشائري لبدو صحراء سيناء وبادية الشام على العموم، ولكنه متواجد بقوة أيضًا يف األرياف وفلسطني وميتد حىت يصل إىل اإل
  واملدن يف هذه املناطق.

ينظم العالقة بني األفراد قبل نشوء اجملتمع املدين والنظام القضائي وقد برزت أمهية اجلاهات العشائرية يف ظل غياب القانون الذي 
بشكله املوجود حاليًا رغم أنه مل يكن مكتوبًا أو منصوصًا عليه بشكل واضح ولكنه كان متداوًال وحمفوظًا وله رجاله الذين يقومون 

. وكانت الناس ترحتل إليهم ملسافات طويلة تتعدى بالعمل به وهم من كانوا يعرفون يف ذلك الوقت بالشيوخ أو القضاة العشائريني
  . حدود اجلغرافيا القبلية بسبب مسعتهم الطيبة ونزاهتهم وصواب أحكامهم

جتماعي للمجتمع لسنوات طويلة لعبت خالهلا دور رجال األمن والقضاة وأحياناً اهات جزًءا من النسيج والعقد اإلإذًا فقد كانت اجل
ا وتنظيم العالقات السجانني حيث كانت مهمت هم الرئيسة تقوم على أساس إصالح ذات البني بني الناس ورد املظامل إىل أصحا

  االجتماعية والعشائرية واحلفاظ على اجملتمع سليماً معاىف. 
م ميثلون مناط الرجال الذين يقومون على هذا العمل بالسمعة الطيبة والتقدير الكبري من اجملتمع ويتمتع" مجيعاً  األردنق حيث جند أ

ا األصغر وأفرادها األق    .لوينتشرون يف البادية واألرياف واملدن واملخيمات واألحياء واحلارات والعشائر بنطاقها العام، واألسر مبكونا
م تنظيم قائم عل ى ويتواصل هؤالء األشخاص فيما بينهم بطريقتهم اخلاصة ويتداخلون مع بعضهم البعض بطرق ووسائل خاصة وكأ

جتماعي أو العادات والتقاليد والذي عملت الدولة على مة الرتابط هي ما نسميه العرف اإلأسس مكتوبة حتكمها نصوص حمك
جتماعي حيث يؤطر العرف اإلجتماعية. يف األمور اإلتشجيعه لعلمها بقدرته على رفد القانون بقوة إلزام يفتقد إليها القانون نفسه 

  . 18"جتماعيثري واضح يف نطاقهم اجلغرايف واإلها وحيافظ عليها ملا يتمتع به القائمون عليه من تأالعالقات بني األفراد وينظم
  الجاهات والعطوات:

ا: اهلدنة األمنية اليت يعطيها املعتدى عليه أو ذويه إىل املعتدي أو ذويه وتكون عبارة عن مهلة زمنية ليتسىن هلم " تُعرف العطوة بأ
اد عن منطقة إرتكاب اجلرمية، وتعترب العطوة من العادات واألعراف اجملتمعية املستحدثة فقد كانت (الدخالة) ترتيب أوضاعهم واإلبتع

ني للحصول على العطوة جمموعة من تقوم مقامها عند حدوث جرائم ضرب أو إعتداء أو قتل أو مساس بالعرض، ويتوسط بني الطرف
بناء العشائر وشيوخها ويتم التوصل إليها من خالل ذهاب جمموعة منهم ألهل أصوصا اء املعروفني يف اجملتمع وخهل اخلري من الوجهأ

جهود أشخاص آخرون غري طريف النزاع،  املعتدى عليه وتسمى ( اجلاهه ) ويتم التفاوض معهم للحصول على هذه اهلدنة من خالل
على اجلاين أو ذويه وينظم بذلك بصك خاص يسمى وتطييب اخلواطر من خالل املعرفه، وكف أيدي أهل اجملين عليه عن اإلعتداء 

  .19"(صك العطوة العشائرية) يوقع عليه وينتدب هلذه الغاية كفيالن يعرفان بكفيل الدفا وكفيل الوفا
اء النزاع وحل سبب اخلصام ومحاية األرواح واملمتل متهيديوللعطوة دور   و مسبباته إىل أفرادأكات واحلد من توسع آثاراالعتداء إل

   .آخرين ليس هلم ذنب أو عالقة مبا إرتكب وخاصة (ذوي اجلاين)
  :20وذلك على الشكل التايل نواعأىل عدة إ ةالعطو هذا وتقسم 

                                                 
  .assawsana.com/home.asp?mode=more&NewsID=20015&CatID=8http://wwwاجلاهات والعطوات العشائرية:  18 
  &catID=9http://www.almasarnews.com/home.asp?mode=more&NewsID=991. العطوة العشائرية يف األردن وأنواعها.: 2009القطارنة، أمحد.  19 
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 ":عادًة ما تكون لثالثة أيام ةحمدد ةوهي مد ةمنيقبل اجلهات األتؤخذ من  العطوة األمنية.  
  :عتداءإلو اأ ةهم مبا قام به من فعل مثل اجلرمين إعرتاف املتوتؤخذ بعد إنتهاء مدة العطوة األمنية، وتتضمعطوة اإلعرتاف 

تتم حيث يضًا أيها يتم حتكيم األعراف القضائية م به، وفأُ املتهم غري املعرتف بالفعل الذي وتليها عطوة احلق وفيها يكون 
 .إجراءات هذه العطوة بالتسهيل والتدخل من قبل األمن العام كممثل للسلطة الرمسية

  وتأيت هذه العطوة عند إستعداد ذوي املتضرر إلستقبال اجلاهة حيث يتم التفاوض خالهلا لوضع حد ملوضوع اإلقبال: عطوة
م وتتضمن رضاهم وموافقتهم على القيام بإجراءات الصلح وتربز النزاع وتُ  عطى من قبل ذوي اجملين عليه بالتنسيق مع عشري

 .أمهية هذه العطوة يف قضايا القتل خاصة
 وتتضمن هذه العطوة إعرتاف املتهم من خالل إعرتاف ذويه بإرتكابه للجرمية حيث قد يكون املتهم جمهوًال وغري وة احلق: عط

هذه  عطىتُ  ،الئل اليت تقرب الشك حول املتهممؤكد إلتيانه الفعل باالعتداء او القتل أو منكرًا له ولكن بعد توافر الد
ثبوت احلق وذلك بصدور قرار من احملكمة اليت وقعت اجلرمية يف منطقة إختصاصها من قبل ذوي اجملين عليه حلني  العطوة

ائية ويتم أخذ هذه العطوة بعد صدور احلكم بإدانة املتهم الذي تأكد قيامه  على أن يكون احلكم إكتسب درجة قطعية و
من قبل اجلميع مبا فيهم ذوي اجلاين إذا إرتكب وعادة ما جيري املوافقة عليها  .بالفعل اإلجرامي متهيداً إلجراء الصلح النهائي

األخري فعًال إجراميًا شنيعًا أو مشينًا كالسرقة والقتل أو اإلغتصاب أو التشويه للمقتول أو غريها من اإلحنرافات اجلرمية املتبع 
تعارف عليها أفراد صاحب العطوة العشائرية بعض اإلجراءات اليت ويُ  ".فيها أسلوب جرمي ينم عن نفسية إجرامية شريرة

ا اجلاين   اجملتمع األردين  .على سبيل املثال  اجللوهكويلتزم 
 

 : منهجية التدريسثالثاً 
i.  سيتم تعريف الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل ومن مث سيتم اإلنتقال إىل مرحلة الشرح النظري للعناوين واحملاور الرئيسية

 الفرصة املناسبة إلبداء الرأي وطرح األسئلة.الورادة فيه مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة 
ii.  استخدام عملية المحاكاة  داخل القاعة الصفيةالتدريبات العملية على حل النزاع واليت من املمكن استخدامها من

(simulation) مكون من ثالثة طالب حيث  ، حيث سيتم تقسيم الطلبة إىل جمموعاتلتطبيق عملية الواسطة
  موقف مغاير ملوقف الطالب األول،طالب أخر يف نفس اجملموعة بتبينعلى أن يقوم  قضية جدلية معينةسيختار أحد الطلبة 

هي الواسطة بني الطرفني. هذا وجيب على مجيع أفراد اجملموعة تبادل األدوار فيما بينهم حبيث  أما الطالب الثالث فمهمته
ملوقف زميله ويف املرة الثالثة موقف مغاير  الطالب لثانية سيأخذاملرة ايف يكون كل طالب قد اختار قضية معينة وبعد ذلك و 

  واألخرية سيأخذ الطالب موقف الوسيط بني زمالئه يف نفس اجملموعة.
   

  : المراجعرابعاً 
  المراجع العربية:

 ،مم اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم التابعة لأل -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عمرو خريي. عبداهللا
 كوستاريكا.  -املتحدة
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  التحكيم والنزاعات الدولية: التاسعالفصل 
  : أهداف الفصلأوالً 

   يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا مبا يلي:
 .التعرف على مفهومي التحكيم والنزاعات الدولية وخصائص كل منهما وآلية تطبيقهما على املستوى احمللي والدويل  
 لية التحكيم والنزاعات الدولية حلل اخلالفات الناشئة سواء من خالهلا استخدام آ قعية اليت متتقدمي جمموعة من األمثلة الوا

 أكان ذلك بني اجملتمعات أو الدول.
 .التعرف على أهم الوسائل واآلليات اليت يتم بواسطتها حل املنازعات الدولية 
 1994وقعة عام اإلسرائيلية (إتفاقية وادي عربة) امل -تسليط الضوء على إتفاقية السالم األردنية.  

  
  ثانياً: محتوى الفصل

  التحكيم 2.1
التحكيم هو أحد وسائل تسوية النزاعات اليت يكون فيها للطرف الثالث دور فعال يف حسم أوجه اخلالف بأن يصدر 

أساليب الوساطة  قرارات ملزمة ألطراف التحكيم. ولذلك فالتحكيم هو إىل درجة كبرية أقرب إىل الوسائل القضائية والقانونية منه إىل
م. وخيتلف التحكيم عن أشكال القضاء املعتادة يف أن  والتفاوض اليت حتافظ إىل درجة كبرية على استقاللية أطراف النزاع باختاذ قرارا

م  م اتفقوا يف عالقا حكم قد ال يستمد سلطة من القانون ومن سيادة الدولة. التحكيم ميكن أن يلجأ إليه األطراف لو أ
ُ
التعاقدية امل

على اللجوء إليه. والكثري من التعاقدات التجارية والدولية تشرتط اللجوء إىل التحكيم حلل النزاعات اليت قد تنشب بني املتعاقدين. 
  التحكيم أيضاً قد يطرأ على نزاع عندما جيد األطراف أنه مالئم ملعاجلة النزاع أو أحد أوجهه.

اف يف جمتمعات تقليدية قد طورت عرب السنني بل والقرون أنظمة بالغة الدقة الستخدام التحكيم والتحكيم أيضاً قد يكون ملزماً لألطر 
باإلضافة إىل ذلك فإن شخص احملكم والقواعد اليت يتبعها التحكيم ترتاوح بني ما هو منصوص  لفض نزاعات أفراد ونزاعات جمتمع.

لقانون وبني أن ميتلك أطراف النزاع هوية اختيار شخص احملكم بل وأحياناً عليه قانونًا ويكون على أطراف النزاع اتباعه حسبما نص ا
ا احملكم واألطراف.   اختيار املواد القانونية أو اإلدارية اليت يلتزم 

ويف مجيع األحوال فإن إحدى خصائص التحكيم هي أنه ملزم لألطراف وهذا اإللزام يستمد قونه أحيانًا من القانون أو من العالقة 
  تعاقدية أو من األعراف التقليدية.ال

  

  التحكيم لدى عشائر العراق
بدايًة جيب أن نوضح أن نظام العشائر يف العراق ال زال له تأثري قوي على احلياة االجتماعية والسياسية لدى معظم فئات 

موجودًا لعقود طويلة قبل وبعد تأسيس  الشعب العراقي سواء كانوا شيعة أو سنة. ونظام العشائر يف العراق هو يف الواقع نظام قد كان
هلا إمتداد يف الدول اجملاورة خاصة األردن وسوريا والكويت. وهذه العالقة  العراق كدولة ذات سيادة. ولذلك فان عشائر العراق

نظام تكافل اجتماعي  العشائرية أحياناً تتطابق مع املذهب الديين ويف أحيان أخرى تشمل أبناء املذهبني الشيعي والسين. والعشرية هي
هو أحد األمثلة البارزة ألمهية فهم  واقتصادي مبين على عالقات الدم والقرابة بني عائالت عرب سنني وقرون. وانتماء العراقيني للعشائر

  عنصر الرابطة الذي يشكل أحد املكونات اليت جيب فهمها عند حتليل النزاع.
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غزو األمريكي للعراق التعرض أفراد كثريون ملختلف أنواع اإلضطهاد والضرر، وبعد  م حسنيأثناء فرتة حكم الرئيس العراقي السابق صدا
م على 2003وسقوط النظام السابق عام  ، كان هناك أفراد كثريون ممن حلقهم الضرر شخصيًا أو حلق الضرر بأحد أفراد عائال

م.  م أو من تسبب يف إحلاق الضرر  شي ظاهرة العنف واالقتتال الطائفي بني العراقيني، بدأ هؤالء تفوخالل فرتة معرفة مبن وشى 
م الضرر يف اإلنتقام الذين كانوا قد تضرروا م مالحقني من الذين أحلقوا  . ومن أجل تدارك تلك الظاهرة فإن األفراد الذين يعرفون أ

ألمور. وطبقًا هلذا النظام فإن الطرف الذي خيشى أن من آخرين بغرض اإلنتقام جلأوا إىل النظام العشائري إلجياد حلول سلمية لتلك ا
واحدة فإن وجهاء العشرية يفرضون عشرية من  يلحق به الضرر عادة يستنجد بأحد رموز العشرية اليت يتبعها. ولو كان كل األطراف

ة األوىل يلجأون إىل وجهاء حالة حفظ السالم حلني إنتهاء اإلجراءات. ولو أن األطراف كانوا من عشائر خمتلفة فإن وجهاء العشري 
  العشرية الثانية لطلب اللجوء اىل التحكيم وهذا يؤدي عادة اىل حفظ السالم حلني إنتهاء اإلجراءات.

ويبدأ التحكيم بالتحقيق يف اإلدعاء بان شخصاً قد تسبب او أحلق الضرر باآلخر. ويتبع التحقيق املبدأ اإلسالمي القانوين" البينة على 
ا فإن احملكمني حيددوا من إدعى وال يمني على من أنكر"، وبعد إنتهاء التحقيق يقرر احملكمون ما إذا كانت الفعلة ثابتة. ويف حالة ثبو

ال نوع اجلُرم. وهناك نوعان من األفعال اإلجرامية يف هذا الشأن، األول: هو األفعال اليت تعترب خملة بشرف العشرية، والثانية: هي اليت 
النسبة لألفعال من اجملموعة الثانية فإن العشرية بأمجعها تتحمل مسؤولية الفعلة. وبالنسبة لألفعال من اجملموعة األوىل تعترب كذلك. ب

  فإن العشرية تتربأ من الفعلة وتقع تبعتها على الفرد الذي ارتكبها.
  

مايل ضره وجهاء العشائر لتحديد تعويض ونوعيتها يُعطى األطراف مهلة بضعة أشهر قبل أن يعقد إجتماع حي بعد تقرير املسؤولية
طابعاً هو مزيج من املساومة التجارية والعالقات الفردية. مبعىن آخر فإن املتضرر حيدد مبلغاً مالياً عادة  للمتضرر. ويأخذ هذا اإلجتماع

هذا املبلغ بغرض رفع القدر الذي ما يكون مرتفعًا للتعويض، وهنا يقوم وجهاء العشائر باملفاوضة مع هؤالء الذين عليهم أن يدفعوا 
ميكن هلم أن يدفعوا بينما يقومون بدور معاكس مع هؤالء الذين تضرروا بغرض ختفيض ذلك املبلغ. ويف كل األحوال يلجأ الوجهاء إىل 

م به. ويف النهاية أساليب شىت إلقناع األطراف من أمهها أن يطلبوا من األطراف أن يرفعوا أو أن خيفضوا كرد لصنيع كان الوجيه قد قا
يتفقوا على مبلغ حمدد ويتم اإللتزام به باستخدام طقوس يسمى أحدها "راية العباس" ورمبا يكون هذا األمر وارد لدى العشائر الشيعية 

رد فقط. مام اجلميع. ويكون التعويض عن اجلرائم املخلة بالشرف من مسؤولية الفواملقصود منه أن األطراف يعلنون التزامهم باالتفاق أ
مبفرده مسؤوًال عن تدبري املبلغ املايل وعادة ما يساعده أعضاء العشرية بشكل غري علين. أما يف حالة الشخص ويف هذه احلالة يكون 

  اجلرائم اليت تتحمل العشرية مسؤوليتها فإن أعضاء العشرية كلهم جيمعون مبلغ التعويض بشكل علين.
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  النزاعات الدولية 2.2
دولية يف شكلها التقليدي هي تلك اليت تقع بني دول ذات سيادة أو منظمات دولية. وحيكم القانون الدويل مثل تلك إن النزاعات ال

ا القوانني احمللية إال يف حاالت حمددة  جداً.  النزاعات إال أنه من املعروف أن القانون الدويل ال يتصف بالسيادة واإللزامية اليت تتمتع 
  صاحل األمنية واإلقتصادية تلعب دوراً كبرياً يف كيفية تعامل الدول واملنظمات الدولية مع النزاعات.كما أن عنصر القوة وامل

  

والنزاعات الدولية خاصة تلل اليت تتصف بالعنف يف شكل حروب يصحبها كل ظواهر سلوك اجلماعة أثناء النزاع خاصة فيما يتعلق 
  ق اجلماعة إىل سلوكيات متشددة ومنو اإلنتماء القومي.بتصوير اآلخر على أنه شرير وعدواين وكذلك إنسيا

  

 ةإال أنه يف العقود الثالثة األخرية صارت تركيبة اجملتمع الدويل أكثر تعقيداً وال تشمل فقط على الدول ذات السيادة واملنظمات الدولي
  أسيس قواعد للتعامل معها. وإمنا توجد على الساحة اآلن جمموعات جديدة ال زال القانون الدويل يسعى حثيثاً لت

  ومن أهم هذه األطراف الدولية اجلديدة:
  الدولية:-الشركات عبر -أ

هذه الشركات اإلقتصادية الضخمة هلا أصول سواء يف شكل رأمسال أو عمالة أو منتجات يف بالد عدة ودورها اإلقتصادي 
القول أن انتشار هذه الشركات كجزء من العوملة وتأثريها والسياسي مؤثر جدًا على سياسات وعالقات الدول ذات السيادة. وميكن 

  ية.على اجملتمعات اليت تتعامل معها يثري بالفعل بعض النزاعات مثل تلك اليت تتعلق باحملافظة على البيئة أو احملافظة على اهلوية الثقاف
  

  المنظمات الدولية غير الحكومية: -ب
عادة يتعلق نشاطها إما باجلانب اإلنساين أو بالرتويج وتعضيد حقوق اإلنسان هذه املنظمات انتشرت يف اآلونة األخرية و 

بشىت أنواعها. وهذه املنظمات اليت عادة ما تتأسس يف الغرب قد متكنت بالفعل من لعب دور هام يف اجملال الدويل. وقد جنحت عدة 
زاعات. كما تقوم بعضها بدور تعليمي وتدرييب يف منظمات غري حكومية يف لعب دور فعال يف بناء السالم يف مناطق عانت من ن

جمال السالم. وعادة ما تصطدم هذه املنظمات مع احلكومات اليت تشكك يف دورها أو جتد أن أنشطتها تتعارض مع مفهوم سيادة 
  الدولة واستقالهلا من التدخل األجنيب.

  

  شركات األمن الخاصة: -ج
ف السيادية للدولة وتلعب فيه الشركات اخلاصة دورًا حمدودًا جيري تنظيمه مبعرفة الدولة. حفظ األمن داخل دولة هو عادة أحد الوظائ

عادة  -إال أنه يف اآلونة األخرية فشلت دول عديدة تتعرض لنزاعات دولية أو داخلية يف حفظ األمن ولذلك بدأت شركات دولية
الدول. وتعترب سرياليون منوذجًا هلذه املعاجلة األمنية يف  يف تقدمي خدمات تشابه خدمات اجليش واألمن يف تلك -غربية األصل

ا تشابه مجاعات املرتزقة اليت اعتادت على  التسعينيات ومقتبل هذا القرن. ومن البديهي أن تثري هذه الشركات الكثري من اجلدل إذ أ
ثارة للجدل يف العراق بعد اإلحتالل األمريكي عام محاية مصاحل املستعمرين يف أفريقيا ومناطق أخرى. ويعترب دور هذه الشركات أكثر إ

2003.  
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  المنظمات "اإلرهابية" الدولية: -د
إذ ان منظمات مثل (بادر مينهوف) واجليش اإليرلندي وغريهم سبق هلم  ؛إن ظاهرة "اإلرهاب" الدويل ليست جديدة

تنظيم القاعدة يقدم اآلن منوذجًا أكثر تطورًا للصراع  التعاون والعمل لتحقيق أهدافهم بشكل دويل وليس فقط بشكل إقليمي. إال أن
وذات قدرة فائقة للحصول على السالح واحملاربني الدويل بني دول ذات سيادة من جانب ومنظمة ذات أعضاء يف بالد عديدة 

ا عادلة ضد باإلضافة إىل قدرة تنظيمية، كما ويعتنق أعضاء هذا التنظيم مبادئ دينية حتفز قادته وجنوده على اإلست مرار يف حرب يرو
دول مارقة. وقد أعاد تنظيم القاعدة اخلطاب الديين املتشدد إىل ساحة النزاع الدويل مما أدى إىل أن دوًال ذات سيادة بدأت هي أيضاً 

  تستخدم خطاباً دينياً مضاداً.
صعبة اليت يواجهها النظام الدويل يف التعامل معهم. ورمبا تعترب ظاهرة إعتقال أعضاء القاعدة يف معسكر جوانتنامو هي أحد األمثلة ال

فهم ليسوا جنود دولة ميكن اعتبارهم أسرى حرب ولذلك جتد احملاكم األمريكية واملنظمات الدولية صعوبة بالغة يف التعامل معهم. كما 
ا حربًا غري تقليدية أجربت بعض الدول على إختاذ إجراءات قمعية داخل بالدهم حبجة األمن. ويعترب  أن احلرب على اإلرهاب وكو

(Patriot Act)  أحد أمثلة هذه اإلجراءات اليت متس بشكل خطري حبقوق اإلنسان ليس فقط يف الواليات املتحدة بل خارجها
  أيضاً.

  
  وسائل حل المنازعات الدولية 2.3

من خالل جهود التفاوض والوساطة وأيضًا من  توفر املنظمات الدولية مثل األمم املتحدة جماًال حلل منازعات أعضائها بشكل سلمي
خالل إصدار قرارات ملزمة وغري ملزمة. كما أن احملاكم الدولية تلعب دورًا فعاًال عندما يتم تشكيلها للتعامل مع جرائم حرب مثل 

فظ السالم يف مناطق حماكم روندا ويوغسالفيا السابقة. باإلضافة إىل ذلك فإن األمم املتحدة مبساعدة عدة دول تقدم خدمات ح
  النزاع. كما ان املنظمات الدولية اإلقليمية تلعب دوراً كبرياً يف تسوية النزاعات املتصلة باختصاصها.

جتد تطبيقها عادًة يف إطار نزاعات دولية أو نزاعات داخل  Peace Buildingومن الناحية األكادميية فإن جهود بناء السالم 
ل نزاعات رواندا وليربيا وسرياليون. ويركز جهود بناء السالم على إعادة تشييد املؤسسات اليت تأثرت دولة تتطلب التدخل الدويل مث

  باحلرب خاصة املؤسسات السياسية والقضائية واإلقتصادية. 
القات تقصد إىل شفاء النفوس والع كما يعىن بناء السالم ببناء مؤسسات حلماية حقوق اإلنسان وإصالح النزاع باستخدام وسائل

  ).(Truth and reconciliation Commissions مثل جلان احلقائق واملصاحلة 
  

  :1994اإلسرائيلية عام -معاهدة السالم األردنية 2.4
  اخللفية التارخيية للمعاهدة أوًال:

العريب ـ   ة الصراعنعكست على جممل قضاياه الشائكة ومنها قضيإت من القرن املاضي تطورات خطرية شهد العامل يف مطلع التسعينا
حتاد السوفييت وظهور الواليات املتحدة االمريكية كقوة عظمى وحيدة واجتياح العراق ئيلي ، ومن هذه التطورات تفكك اإلاالسرا

 من الكويت.خراجه إل بشن حرب على العراق املتحدة االمريكية وقيام التحالف الدويل بقيادة الواليات 1990للكويت يف آب/ 
ولية اىل الصراع مريكية والدن تغيريات يف النظرة العربية واألم 1987اإلنتفاضة الفلسطينية األوىل عام حدثته أن نتجاهل ما أوالميكن 

وقد  ،بدفع من الواليات املتحدة االمريكية وتشجيعها 1991تشرين االول  30فجاء مؤمتر مدريد للسالم يف  ،يف املنطقة كلها
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ومما شجع االردن على ذلك . 21اوضات والتوصل اىل معاهدة للسالمة الساحنة للجلوس على طاولة املفردن واسرائيل الفرصتيسرت لأل
 هنا وقد يكون من املناسب .1993توصل الفلسطينيني واالسرائيليني على اجللوس سوية والتباحث يف مؤمتر باوسلو بالنرويج سنة 

وسلو أهلا مفاوضات سرية مع اسرائيل يف نفرادها ودخو دة الفلسطينية إلمن القيا غضب األردن قدن أشارة اىل حقيقة مهمة وهي اإل
اشرة مع الطرف االسرائيلي فيما بعد على الدخول يف مفاوضات مب ساعده وسياسياً  نفسياً  حاجزاً  أمام األردنلكن ما حدث أزال من 

وخالل  1993يلول أيف سرائيلي املشرتك) ين ـ اإلردعمال األجدول األن وقع ما مسي بـ ( أومل يلبث االردن حراجات . إية أوبدون 
سابيع قليلة ، انتهت املفاوضات بتوقيع ما مسي فيما أسرائيلية يف وادي عربة ، وخالل ردنية ـ اإلقل من سنة ، بدأت املفاوضات األأ

اجملايل رئيس ردين عبد السالم نب األوقد وقعها عن اجلا 1994ول / تشرين األ 26سرائيلية) يف ردنية ـ اإلمعاهدة السالم األبعد بـ ( 
  .سرائيليق رابني رئيس الوزراء اإلردين ، واسحالوزراء األ

  

  نصوص املعاهدة ثانياً:
التعاون يف جماالت عديدة تتحدث عن أوجه  20ىل إ 4) مادة منها ست مواد شكلية واملواد من 30تضمنت املعاهدة مقدمة و (

  . وقد تضمنت هذه املعاهدة ما يلي:قل والسياحة والطاقة والبيئة وغريهاقتصاد والنمن واملياه واإلمنها األ
 ) 1(املادة .من تاريخ تبادل وثائق التصديق على املعاهدة بني اململكة االردنية اهلامشية ودولة اسرائيل اعتباراً  يعد السالم قائماً  .1
نون الدويل ويعرتفان وحيرتمان سيادة كل منهما ء القاىمم املتحدة ومبادحكام ميثاق األأسيطبق الطرفان فيما بينهما  .2

 .قليمية واستقالله السياسي وحبقهما يف العيش بسالم ضمن حدود آمنة واقامة عالقات حسن جوار وتعاونوسالمته اإل
 ) 2(املادة 

 1920وفلسطني (ردن نتداب الربيطاين على األساس تعريف احلدود زمن اإلاحتدد احلدود الدولية بني االردن واسرائيل على  .3
  )3املادة  ( .)1948 -

ما ومبا يؤدي  مهماً  من سيكون جزءاً التفاهم املشرتك والتعاون بينهما يف مسائل األ أنيتقبل الطرفان ب .4 ىل تعزيز أمن عالقا
 ) 4(املادة  .من املنطقةأ

 ) 5(املادة  .قامة عالقات دبلوماسية وقنصلية كاملةإيتفق الطرفان على  .5
ري األبشكل متبادل باإل يتفق الطرفان .6 ردن والريموك ومن املياه عرتاف بتخصيصات عادلة لكل منهما يف مسائل مياه 

 ) 6(املادة  .اجلوفية لوادي عربة
(املادة .قليميقتصادي اإلطار االوسع للتعاون اإلقتصادي ال بينهما وحسب بل ويف اإليؤكد الطرفان على تعزيز التعاون اإل .7

7 ( 
وسط الميكن تسويتها على الصعيد الثنائي ن مشاكل الالجئني والنازحني اليت سببها النزاع يف الشرق األألى يتفق الطرفان ع .8

 ) 8(املادة  .بل البد من تسويتها يف احملافل واملنابر الدولية املناسبة ومبقتضى احكام القانون الدويل
رف سيمنح الطرف االخر حرية الوصول اليها ومبا يتماشى مع مهية التارخيية والدينية فان كل طفيما يتعلق باالماكن ذات األ .9

 )9( املادة .ماكن املقدسة يف القدسردنية اهلامشية يف األعالن واشنطن حترتم اسرائيل الدور احلايل اخلاص للملكة األإ

                                                 
  .16ص مركز األردن اجلديد للدراسات، . جملة قضايا اجملتمع املدين،2004-1994هاين. مسار العالقات األردنية اإلسرائيلية  ،احلوراين 21
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( .قات ثقافية طبيعية بينهماوجه خمتلفة للتبادل الثقايف والعلمي ، ويتفقان على اقامة عالأيعرتف الطرفان برغبتهما يف حتقيق  .10
 ) 10املادة 

متناع عن القيام ببث الدعايات املعادية القائمة على التعصب والتمييز ومبا يسعى الطرفان اىل تعزيز التفاهم املتبادل واإل .11
 )11(املادة  .اليتعارض مع احلق يف حرية التعبري

نتاج املخدرات إجراءات الضرورية حملاربة ومنع نشاطات كافة اإل  يتعاون الطرفان يف حماربة اجلرمية وخباصة التهريب وسيتخذان .12
ا ( املادة   ) 12احملظورة واالجتار 

قامة عالقات جوار حسنة يف جمال النقل وحرية احلركة على الطرق ونقاط العبور وحيرصان على اقامة إيعمل الطرفان على  .13
 ) 13( املادة  .ل عرب طريق سريع بالقرب من ايالتاتصاالت برية بينهما ويسعيان لربط االردن مبصر واسرائي

ل طرف حق الطرف االخر باملالحة واملرور كيعرتف الطرفان حبق كل طرف باملرور الربي يف املياه االقليمية ويستخدم   .14
 ) 14( املادة  .اجلوي

(  .خدمات املرور اجلوي الدويليعرتف الطرفان بتطبيق احلقوق واالمتيازات املنصوص عليها يف اتفاقيات الطريان املدين و  .15
 ) 15املادة 

فتتاح خطوط اهلاتف الفاكسميلي املباشرة فيما بينهما ، ويتفقان على انشاء اتصاالت السلكية وسلكية يسعى الطرفان إل .16
 ) 16( املادة  .عادية وانشاء خدمات الربط التلفزيوين

ا يف قضايا السياحة والبيئة والطاقة وتنمية اخدود وادي االردن يؤكد الطرفان رغبتهما املتبادلة لتعزيز التعاون فيما بينهم .17
والصحة والزراعة والرسوم الكمركية والتعاون يف الطريان وحماربة التلوث والشرطة والتعاون الصحي وحل املطالبات املالية على 

 -  17رق املناسبة ( املواد من اساس متبادل وفيما يتعلق حبل املنازعات فان احلوار والتفاوض ومن مث التحكيم هي الط
30(. 

  

  نتائج املعاهدة ثالثاً:
وقد ستبداهلا بعالقات تعاون ومناطق جتارة حرة . إسرائيل و قتصادية إلاء املقاطعة اإلإردن بمن نتائج توقيع املعاهدة قرار األكان 

زدادت اللقاءات إ 1998 - 1994فني . وبني سنيت تفاقيات والربوتوكوالت الثنائية بني الطر برام عشرات اإلإعقب توقيع املعاهدة أ
تفاق واإل سرائيلية يف العقبةإومت تبادل السفراء وفتح قنصلية  سرائيليني ،ردنيني واملسؤولني اإلسؤولني األتصاالت بني املوالزيارات واإل

   .22ريديد التعاون االمين واالستخباعلى مشروع قناة البحرين واجراء مناورات حبرية مشرتكة وجت
ستعادة األردن لسيادته على مجيع األراضي إعن  ومن ناحية أخرى تقول احلكومة األردنية بأن إتفاقية السالم مع إسرائيل قد أسفرت

ري الريموك واألردن، وكل أراضيه احملتلة يف الشمال أ، كما 1967األردنية احملتلة بعد حرب عام  ستعاد حصته "العادلة" من املياه من 
  كمنطقة الباقورة ووادي عربة.  بواجلنو 

، دومناً  830لكن، بعد التوصل إىل اتفاق على ترسيم احلدود يف مشال منطقة الباقورة، اصطدم خط الرتسيم بقطعة أرض مساحتها 
ا مملوكة هلا، غري أن املفاوض األردين أصر على التفاوض عليها، ويف النهاية مت االتفاق على السماح لإل سرائيليني زعمت إسرائيل أ

ا بأن يستخدموها ملدة    .عرتاف لألردن بالسيادة عليها وخضوعها للقوانني األردنيةعاما، مع اإل 25الذين يشغلو
                                                 

  .18-17املصدر السابق، ص   22
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من غالبية أطياف اجملتمع األردين وخاصة أما على املستوى الداخلي يف األردن، فقد شهد توقيع هذه املعاهدة معارضة شعبية واسعة 
  .1997سلمني وهو ما دفعها ملقاطعة اإلنتخابات الربملانية واليت ُأجريت عام من قبل حركة اإلخوان امل

  
  : منهجية التدريسثالثاً 
i. مرحلة الشرح النظري للعناوين واحملاور الرئيسية الفصل ومن مث سيتم اإلنتقال إىل  سيتم تعريف الطالب بأهداف وحماور هذا

 .سبة إلبداء الرأي وطرح األسئلةة املناالورادة فيه مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة الفرص
ii.  إجراء عملية المحاكاة إتباعها يف هذا الفصل، العملية اليت سيتم  التدريباتمن(Simulation)  مشكلةحول 

سيمثل كل طالب دولة معينة داخل اجمللس. ويتوجب على  ، حيث في مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان دارفور
موقف دولته ومن مث عرض ذلك املوقف أمام بقية زمالئه ومن مث التصويت على قرار بشأن كل طالب البحث مسبقًا عن 

  مشكلة دارفور إعتماداً على تصويت موقف الدولة احلقيقي يف جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان .  
  

  : المراجعرابعاً 
  المراجع العربية:

 ،اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم التابعة لألمم  -سالم. حل النزاعات. معهد درسات ال2007عمرو خريي. عبداهللا
 كوستاريكا.  -املتحدة

 جملة قضايا اجملتمع املدين، مركز األردن اجلديد 2004- 1994هاين. مسار العالقات األردنية اإلسرائيلية  ،احلوراين .
 .للدراسات
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  عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم: العاشرالفصل  
  : أهداف الفصلأوالً 

   يسعى هذا الفصل اىل تقدمي جمموعة من األهداف ميكن إمجاهلا مبا يلي:
  عامة عن التطور التارخيي هلذا املفهوم. حملةالتعرف على مفهوم حفظ السالم مع تقدمي  
  زاعات اليت يشهدها النظام الدويل.أهم األسباب اليت جتعل من حفظ السالم آليه هامة يف النمناقشة  
  من األمثلة لعمليات حفظ السالم يف مناطق خمتلفة من العامل جمموعةتقدمي.  

  
  ثانياً: محتوى الفصل

   Peace Keepingمفهوم حفظ السالم  2.1
ا صراع على خلق ظروف لنحقيق السالم املستدام. فأفراد عمليات األمم حفظ السالم وسيلة ملساعدة البلدان اليت ميزقه

املتحدة حلفظ السالم، من جنود وضباط عسكريني وضباط شرطة مدنية وموظفني مدنيني من بلدان عديدة، يرصدون ويراقبون 
اتفاقيات السالم اليت وقعوا عليها. عمليات السالم اليت تنشأ عن حاالت ما بعد الصراع ويساعدون احملاربون السابقني على تنفيذ 

وتتمثل هذه املساعدة بأشكال عديدة، ال سيما تدابري بناء الثقة وترتيبات تقاسم السلطة ودعم اإلنتخابات وتعزيز سيادة القانون 
  وحتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

  

ا حلفظ السالم واألمن الدوليني. هلذا السبب، يتطلع مينح ميثاق األمم املتحدة جملس األمن صالحية اختاذ تدابري مجاعية  واإلضطالع 
اجملتمع الدويل عادة إىل جملس األمن لكي يصدر تكليفًا بإطالق عمليات حفظ السالم. تشكل األمم املتحدة نفسها معظم هذه 

يعترب ضلوع األمم املتحدة املباشر العمليات وتنفذها بقوات تعمل حتت قيادة العمليات التابعة هلا. ويف حاالت أخرى، حيث ال 
مالئمًا أو جمدياً، جييز جملس األمن للمنظمات اإلقليمية من قبيل منظمة حلف مشال األطلسي، واجلماعة اإلقتصادية لدول غرب 

  وظائف حمددة حلفظ السالم أو إحالله. أو حتالفات البلدان الرغبة، تأديةإفريقيا 
  

  تطور حفظ السالم 2.2
عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم إىل عصر احلرب الباردة يوم كانت وسيلة حلل النزاعات بني الدول عرب  تعود بدايات

نشر أفراد عسكريني من عدد من البلدان، غري مسلحني أو حيملون أسلحة خفيفة ويعملون بقيادة األمم املتحدة، بني القوات املسلحة 
دعوة قوات حفظ السالم عندما تكلف القوى الدولية الرئيسية األمم املتحدة وضع حد  ميكنو  التابعة لألطراف املتنازعة سابقاً.

دد اإلستقرار اإلقليمي والسالم واالمن الدوليني، ال سيما منها عدد من احلروب املعروفة "باحلروب بالوكالة" اليت تش نها للنزاعات اليت 
  الدول العميلة لدى القوى العظمى.

  

وقد كان يتم نشرهم عمومًا عندما ينفذ وقف إطالق  حيارب أفراد حفظ السالم خصمهم بإعتماد التكتيك نفسه. مل يكن متوقعًا أن
النار وتعطي أطراف النزاع موافقتها. فقوات األمم املتحدة تراقب احلالة على أرض الواقع وترفع تقارير حمايدة حول اإللتزام بوقف 

ر األخرى يف إتفاق السالم. وهذا مينح الوقت ويفسح اجملال أمام اجلهود الدبلوماسية ملعاجلة إطالق النار، وإنسحاب القوات أو العناص
  األسباب الكامنة وراء النزاع.
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سرع انتهاء احلرب الباردة يف إحداث نقلة جذرية يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم وعمليات حفظ السالم متعددة األطراف. 
دف املساعدة يف أغلب األحيان على  وإنطالقاً من روح التعاون اجلديدة، أنشأ جملس األمن بعثات حلفظ السالم أكرب وأكثر تعقيداً 

تنفيذ اتفاقات السالم الشاملة بني أطراف النزاعات الداخلية. وما برحت عمليات حفظ السالم تضم عناصر غري عسكرية حرصاً 
لكي تدعم هذا املطلب املتزايد على عمليات حفظ  1992سالم عام على حتقيق اإلستدامة. فتأسست إدارة عمليات حفظ ال

  السالم املعقدة.
  

لقد حققت العمليات اجلديدة جناحاً. ففي السلفادور ومزامبيق مثًال وفرت عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم السبل اهلادفة إىل 
ة تقييم متفائل أكثر مما ينبغي ملا تستطيع عمليات األمم املتحدة إحالل سالم ذايت البقاء. وقد باءت بعض اجلهود بالفشل، رمبا بنتيج

حلفظ السالم إجنازه. ففي حني كانت البعثات املعقدة يف كمبوديا وموزامبيق جارية، أرسل جملس األمن قوات حفظ السالم إىل مناطق 
النزاع. ومل تكن هذه العمليات متلك القوى أطراف نزاع مثل الصومال، حيث مل يتم وقف إلطالق النار أو احلصول على رضى مجيع 

ا. وقد عاشت عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم جراء حاالت  العاملة، أو حتظى بدعم اإلرادة السياسية لتنفيذ املهمات املناطة 
، فرتة ختفيض يف 1994(يف البوسنة واهلرسك) واإلبادة اجلماعية يف رواندا عام  1995الفشل، ال سيما جمزرة سريربينيتشا عام 

  النفقات والفحص الذايت.
  

اء  2004وقد شهد عام  زيادة مل يسبق هلا مثيل يف عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة مما أدى إىل زيادة إحتماالت إ
اية العام، قارب عدد ونطا ق هذه العمليات أعلى الصراعات ودفع آلمال إحالل السالم يف البلدان اليت مزقتها احلروب. وحبلول 

مستويات بلغها على اإلطالق. يف الوقت نفسه شكلت هذه األعباء اجلديدة ضغوطًا هائلة إضافية على موارد األمم املتحدة ودفعت 
ا على ختطيط وإدارة بعثات حفظ السالم حبيث تستطيع األمم املتحدة أن تواجه هذه الفرتة  املنظومة إىل أن تنظر جبدية إىل قدر

  صعبة باستجابة فاعلة.ال
كما وشهدت هذه الفرتة أيضًا زيادة يف مزاعم بارتكاب االستغالل واإلنتهاك اجلنسي من أفراد حفظ السالم من املدنيني والعسكر يف 

داخلياً حق السكان احملليني. وقامت األمم املتحدة بإجراء حتقيق يف هذه املزاعم وعززت من اإلجراءات احلالية ملواجهة هذه املشكلة 
فيما تعمل مع الدول املسامهة بالقوات بشكل متزامن على تناول هذه املشكلة منهجياً. وأجربت الزيادة املستمرة يف عمليات حفظ 
السالم األمانة العامة لألمم املتحدة على تطوير اسرتاتيجيات جديدة ومبتكرة. وهناك حاجة إىل دعم سياسي ومايل أكرب من الدول 

  ان لألمم املتحدة أن تنجح يف مواجهة هذه التحديات غري املسبوقة وإدارة حاالت السالم اجلديدة.األعضاء إذا ك
  

  أهمية بعثات األمم المتحدة لحفظ السالم 2.3
حيثما تعجز اهلياكل السياسية غري املالئمة عن توفري إنتقال منظم للسلطة، وحيثما يتم التالعب بالسكان غري الراضني 

ما يؤدي التنافس على املوارد النادرة اىل رفع حدة الغضب واحلرمان وسط السكان الذين يرزحون حتت وطأة الفقر، والضعفاء، وحيث
سوف يستمر الصراع املسلح يف اإلشتعال. فهذه العناصر تؤجج العنف داخل الدول أو يف ما بينها، مستعينة بأعداد ال متناهية من 

ديدات على نطاق أوسع األسلحة اجلاهزة لإلستعمال يف مجيع أحن اء العامل. وتنتج عنها آالم بشرية غالبًا ما تكون شاملة النطاق، و
  للسالم واألمن الدوليني، وتدمري حياة الشعوب ككل يف اجملالني اإلقتصادي واإلجتماعي.
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قارن خماطر التحرك باملخاطر قد تبدو نزاعات عديدة يف أيامنا هذه بعيدة بعض الشيء عن خط النار، إمنا على دول العامل أن ت
املشهود هلا النامجة عن عدم التحرك. قد يؤدي عجز اجملتمع الدويل عن حماولة السيطة على النزاعات وحلها بالطرق السلمية إىل 

بلد واحد  نزاعات أكرب، تضم مزيداً من اجلهات الفاعلة. وقد أظهرت األحداث التارخيية مؤخراً قدرة احلروب األهلية بني األطراف يف
سريعاً واإلنتشار يف أرجاء املناطق برمتها. فقليلة هي النزاعات اليت ميكن إعتبارها "حملية" حقاً. فهي على زعزعة استقرار البلدان اجملاورة 

لالجئني تثري يف أغلب األحيان مجلة من املشاكل، من قبيل اإلجتار غري املشروع باألسلحة واإلرهاب، واإلجتار باملخدرات وتدفقات ا
وإحلاق الضرر بالبيئة. وتظهر عواقبها بعيدة عن منطقة الصراع املباشرة. والتعاون الدويل ضروري ملعاجلة هذه وغريها من املشاكل 

  العاملية. 
بال شك هناك حاجة ضرورية للخربة امليدانية اليت اكتسبتها األمم املتحدة حلفظ السالم على مدى نصف قرن بوصفها أداة ال غىن 

دولة عضو. فعمليات  191تضم  ةنها. وإن شرعيتها وعامليتها فريدتان، وهي تستقيهما من اإلجراءات اليت تتخذ باسم منظمة عامليع
األمم املتحدة حلفظ السالم قادرة على فتح أبواب كانت لتظل لوالها موصدة بوجه اجلهود الرامية إىل صنع السالم وبنائه ضماناً 

  للسالم الدائم. 
  

  عض األمثلة على بعثات األمم المتحدة لحفظ السالمب 2.4
  يف بوروندي  ONUB بعثة حفظ السالم 2.4.1

. 2004/أيار 21يف  1545مت إنشاء عملية األمم املتحدة يف بوروندي (أونوب) بعد صدور قرار جملس األمن رقم 
الستعادة السالم الدائم وتوجيه الفرتة اإلنتقالية صوب وللبعثة والية للدعم واملساعدة على تنفيذ اجلهود اليت يبذهلا البورونديون 

  .2005اإلنتخابات الوطنية واليت كان من املقرر إجراؤها حبلول إبريل 
وعانت بوروندي من حرب أهلية طوال سنوات عديدة زادت على عشرة سنوات واليت أطلقها اغتيال الرئيس (ملشيور نداياي)، أول 

  . 1993بالد عام زعيم منتخب دميقراطياً يف ال
وأُنشئت (أونوب) ملساعدة البورونديني على أن ينهوا بنجاح فرتة السنوات الثالث اإلنتقالية وتتوجيها بانتخابات حرة، نزيهة وشفافة 

ة . ومنذ انشائها، وبتنسيق مع املبادرة اإلقليمي2000وفق ما جاء يف إتفاق أروشا يف آب  واملساعدة على حتقيق املصاحلة الوطنية
اء سلس  للسالم والتيسري، ما فتئت أونوب تشجع األطراف البوروندية املختلفة على الوصول إىل حلول وسط لتمهيد الطريق أمام إ

  للفرتة اإلنتقالية والشكل الذي يليها ملصلحة كل البورونديني.
ع شركائها األفارقة، املساعدة على اإلعداد ومن بني أولويات أونوب: العمل على حتقيق وقف شامل إلطالق النار، ويف تعاون وثيق م

وقد قامت  للعملية اإلنتخابية، وتسهيل نزع السالح وبرنامج التسريح وإعادة اإلدماج والعمل مع املاحنني على موضوعات التنمية.
شر دستور ما بعد الفرتة أونوب باملساعدة يف محلة إعالمية عرب البالد لتوضيح اإلجراءات اإلنتخابية للناخبني مبا يف ذلك طبع ون

  اإلنتقالية، كما بدأت يف إنتاج برنامج إذاعي أسبوعي بلغتني على مخس حمطات حكومية وخاصة.
  

  يف كوت ديفوار  UNOCI بعثة األمم املتحدة 2.4.2
ار مم املتحدة يف كوت ديفو عمليات األ 2004شباط/ 27يف  1528 أنشأ جملس األمن التابع لألمم املتحدة بقراره رقم

. ونقل جملس األمن السلطة من مينوتشي (MINUCI)(أونوسي) كي حتل حمل بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار مينوتشي 
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وقوات حفظ السالم التابعة جملموعة دول غرب إفريقيا اإلقتصادية (إكواس)، (إيكوميكي)، إىل أونوسي واليت تعمل بالتعاون مع 
  .(ECOWAS) القوات الفرنسية (ليكورن) واإلكواس

وقد تضمنت مهمة أونوسي دعم تنفيذ عملية السالم املرتبطة باتفاق ليناس ماركوسي، ومساعدة حكومة املصاحلة الوطنية على تنفيذ 
الربنامج الوطين لنزع السالح والتسريح وإعادة إدماج املقاتلني مع إيالء إهتمام خاص إىل احلاجات اخلاصة للمرأة واألطفال باإلضافة 

  مراقبة وقف إطالق النار وحتركات اجملموعات املسلحة.إىل 
ا بالقوات املسلحة الوطنية لكوت ديفوار فانسي  والقوات  (FANCI)ولدى تسلمها مهامها حلفظ السالم عززت أونوسي إتصاال
ا يف منطقة الثقة وهي منطقة عازلة تفصل القوات احلكومية يف اجلنوب عن القوات ا جلديدة اليت تسيطر على اجلديدة، ونشرت قوا

اجلزء الشمايل من البالد. ونشطت البعثة يف توفري األمن على جانيب منطقة الثقة وخباصة يف الشمال وكذلك توفري احلماية لبعض وزراء 
  احلكومة.

السالم يف  ، كرست أونوسي جهودها لصيانة2004وعندما جتدد القتال بني القوات احلكومية والقوات اجلديدة يف تشرين الثاين/
منطقة الثقة ومحاية املدنيني الذين يهددهم العنف. ووفرت املالجئ ألولئك الذين هربوا من الناهبني واملشاغبني وساعدت على إجالء 
الرعايا األجانب. وكثفت البعثة أيضًا من مراقبتها وحتليلها لوسائل اإلعالم اليومية وشنت محلة إعالم مجاهريية ملواجهة التشويه 

  عالمي وإعالم الكراهية الذي يستهدف احلث على العنف وتعطيل عملية السالم واملصاحلة.اإل
  

  يف هاييت MINUSTAHبعثة األمم املتحدة  2.4.3
للحفاظ على بيئة آمنة  2004أنشأ جملس األمن بعثة األمم املتحدة لالستقرار يف هاييت (مينوستا) يف األول من حزيران/

السياسية ومراقبة موقف حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل مساعدة حكومة هاييت اإلنتقالية يف إعادة هيكلة  مستقرة، ومساعدة العملية
  وإصالح الشرطة الوطنية ونزع سالح كل اجملموعات املسلحة.

 400000شخص مصرعهم وتشرد حوايل  3000ومل تكن مينوستا تنهي شهرها الثالث حىت واجهت أزمة إنسانية مدمرة، إذ لقي 
% 80قاتلة ناجتة عن إعصار إيفان وعاصفة جني اإلستوائية معظم مشال اجلزيرة، مبا يف ذلك  خص آخر عندما أغرقت فيضاناتش

من مدينة جونيف. وفاقم من الكارثة النهب واإلحتجاجات العنيفة ضد الناهبني اليت عقبت ذلك. وتعرضت مينوستا مباشرة إىل 
دة من أفقر بلدان العامل فيما كانت حتاول أن تبين قوام القوات. وَصعب من التحديات البطالة واحيف مواجهة أزمة سياسية وإنسانية 

الضخمة يف البالد وإرتفاع نسبة األمية والبنية التحتية املمزقة. وملساعدة وكاالت املعونة اإلنسانية على الوفاء حباجيات ضحايا 
  ا، األمن لنقاط التوزيع واملخازن للقوافل اإلنسانية.الفياضانات، وفرت مينوستا، بالرغم من حمدودية قوا

الشرطة اهلايتية على إعداد برنامج تدرييب وفق قواعد الشرطة الدولية ومقاييس حقوق اإلنسان. وطورت برناجماً  ةوقد ساعدت املهم
تدريبياً خاصاً لتقومي حاجات ضباط الشرطة  يدعى "درب املدربني" ألربعة ومخسني مدرباً للشرطة احمللية، كما شكلت البعثة أيضاً فريقاً 

  الوطنية اهلايتية يف املناطق ووضعت خطة تدريبية هلم.
إيالء اإلهتمام باملوضوعات اجلنسية ومحاية األطفال وزيادة الوعي وكمهمة حفظ سالم متعددة األبعاد فإن والية املينوستا تتضمن أيضاً 

كوارث الطبيعية وتلك اليت من صنع اإلنسان حتديات إلطالق البعثة يف عام . وقد شكلت الHIV/AIDAبني السكان مبخاطر 
  ، ولكن املينوستا قد أحرزت تقدماً سريعاً يف غضون فرتة قصرية من الوقت.2004
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  الدور األردني في عمليات حفظ السالم 2.5
ألمن والسالم الدوليني يف أحناء كثرية من مناطق النزاع يقوم األردن كغريه من دول العامل املنضوية حتت لواء األمم املتحدة مبهمة حفظ ا

يف العامل، حيث يأيت هذا الدور لرغبة األردن يف جعل قواته املسلحة عنصرًا لألمن وإلستقرار من مناطق النزاع ولرغبته أيضًا يف لفت 
بالنشاط األردين يف املسامهة  الدويلو  العاملي تزايد اإلهتماماإلنتباه العاملي جتاه الدور الذي تلعبه قواته يف خمتلف احملافل الدولية مما يعين 

  بتحقيق اهلدف األساسي لألمم املتحدة واملتعلق حبفظ األمن والسلم الدوليني.
ومن املعروف بأن مهمة حفظ السالم يف مناطق التوتر والنزاع حتتاج إىل وجود ختطيط منهجي يستطيع التعامل مع كافة معطيات 

ع بشكل يؤدي إىل إستيعاب هذه املعطيات ومعاجلتها بطريقة ختدم اهلدف األساسي ملهمة أو بعثة األمم املتحدة حلفظ وعناصر الصرا 
بتأسيس معهد متخصص للتدريب على عمليات حفظ السالم، حيث يعترب  1989 قام األردن عامفقد على ما تقدم  السالم. وبناءً 

والنشاط الرئيسي له هو تدريب املشاركني يف عمليات دوات فيما خيص عمليات السالم ، نعهد نقطة األساس لعقد الدورات والامل هذا
  .السالم وتوفري املعرفة العملية واملهارات املطلوبة يف هذا اجملال

مبراقبني عسكريني يف أنغوال  1989ويشري معهد تدريب عمليات السالم بأن املشاركة األردنية يف حفظ السالم قد بدأت عام 
  :23سعت هذه املشاركة لتشمل ما يليوإت

i. "ومراقبني 1996، 1994، 1993 مث تبعها ثالثة كتائب عام 1992ردنية عام أبدأت بارسال كتيبة : يوغسالفيا السابقة
 ).15346، وقد بلغ عدد املشاركني يف هذه املهام (1997 ) وانتهت املشاركة بتاريخ10) وقيادة القوة (5عسكريني (

ii. ذه املهمة بتاريخ  2000ام عدأت :ب سرياليون  2001حبجم كتيبيت مشاة آلية وسرية طبية وقيادة قاطع وانتهت املشاركة 
 املشاركة)ضابط وفرد وبلغ جمموع 120( فى خط ثالث ما زالت عاملة بواقعباستثناء السرية الطبية اليت مت حتويلها اىل مستش

 .ضابط وفرد )1948يف سرياليون (
iii.   767حبجم كتيبة مشاة قوامها ( 2000عام مشاركة القوات املسلحة يف مهمة تيمور الشرقية  بدأت الشرقية:تيمور (

ذه املهمة 11ضابط وفرد باالضافة اىل ( وبذلك يكون جمموع  2002 عام)ضابط وفرد يف قيادة القوة وانتهت املشاركة 
 ).3000( املشاركة

iv. ذه املهمة وأريترييا: ثيوبيا أ ضابط وفرد وسرية طبية مرتبها 891 وحبجم كتيبة مشاة آلية قوامها 2000عام بدأت املشاركة 
 ).3806) ضابط يف قيادة القوة وما زالت مستمرة وقد بلغ جمموع املشاركة يف هذه املهمة (13و( وفرد) ضابط 54(

v. :ذه املهمة يقوة مشرتكة مع قوات دولة االمارات العربيشاركت القوات املسلحة األ كوسوفو   :يلي وكانت كماة ردنية 
 / مشارك يف  48وتألفت من فصيلي عمليات خاصة  15/10/1999بدأت من  :كوسوفوقوة حفظ السالم االوىل

ت مشاركتها بتاريخ القاطع األ   ).155ملهمة (هذه ا وبلغ عدد الذين شاركوا يف 12/9/2001مريكي وا
 / مشارك ضمن القاطع 52من فصيلي مظليني (وتألفت  31/10/1999بدأت من  :كوسوفوقوة حفظ السالم الثانية (

ت مشاركتها بتاريخ    ).208وبلغ عدد الذين شاركوا يف املهمة ( 24/10/2001الفرنسي وا

                                                 
23 Peace operation training center: http://www.potc.mil.jo/arabic/role-ar.htm 
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vi. :ذه املهمة بفريق طيب مكون من ( طاجكستان طباء وممرض وبدأت املشاركة من أ )3شاركت القوات املسلحة 
 )28ممرضني باالضافة اىل ( )3طباء و(أ )4شاركوا يف املهمة (وبلغ عدد الذين  27/5/2000ولغاية  25/12/1998

 .مراقب عسكري
vii. :22) وزاد العدد اىل (2على مستوى مراقبني عسكريني ( 22/5/2000بدأت مشاركة القوات املسلحة بتاريخ  الكونغو (

) وما زالت املشاركة 6شاركت القوات املسلحة بضباط ركن يف قيادة القوة وعددهم ( 6/6/2001مراقب عسكري وبتاريخ 
 . مستمرة

viii.  حتياطية لألمم املتحدة لتوفري قدرة كبرية لألمم املتحدة اإل األنظمةوهي احد : ار السريع التابعة لألمم املتحدةقوة االنتش
من من الدويل . وتشارك االردن يف قوات االنتشار السريع بعناصر زمين يقرها جملس األقادرة على الرد السريع وفقا جلدول 

وزارة الصحة  - ) مراقب عسكري بالضافة اىل وزارة الداخلية 30القوات املسلحة االردنية قوامها فصيل عمليات خاصة و(
 .مشارك) 258حيث يبلغ عدد املشاركني يف القوة (–شركة االتصاالت االردنية –وزارة النقل –

ix. يوغسالفيا السابقة  –عسكريني يف بقاع العامل لتشمل ( انغوال شارك االردن وال يزال يف مهام املراقبني ال :العسكريني املراقبني
 - اثيوبيا واريترييا -الكونغو –تيمور  –كوسوفو   –سرياليون  –طاجيكستان  –الصومال  –ليبرييا  –جورجيا  –رواندا  –

مراقب  )510وحىت االن ( 1989افغانستان )وقد بلغ عدد املراقبني العسكريني االردنيني املشاركني يف هذه املهمة منذ عام 
مم يف مهام حفظ السالم يف األ ) مراقب عسكري متواجدين حالياً 53) مراقب وال يزال (462ى منهم (أعسكري 
  . "املتحدة

 : منهجية التدريسثالثاً 
i.  ر الرئيسية سيتم تعريف الطالب بأهداف وحماور هذا الفصل ومن مث سيتم اإلنتقال إىل مرحلة الشرح النظري للعناوين واحملاو

  الورادة فيه مع اإلعتماد على إعطاء الطلبة الفرصة املناسبة إلبداء الرأي وطرح األسئلة.
ii.  يف مناطق  إعطاء كل طالب مهمة من مهمات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدةلتنفيذ أهداف هذا الفصل سيتم

األسباب التارخيية للصراع واألطراف املشاركة خمتلفة من العامل حبيث يتوجب على الطالب توضيح هذه احلالة من حيث 
  والقضايا املتنازع عليها، باإلضافة اىل حتديد واجبات ومسؤوليات مهمة حفظ السالم يف تلك املنطقة.

  

  : المراجعرابعاً 
  المراجع العربية:

 ،التابعة لألمم  اإلسكندرية، مصر وجامعة السالم -. حل النزاعات. معهد درسات السالم2007عمرو خريي. عبداهللا
 كوستاريكا.  -املتحدة

  بيرت فالنستاين،  فهم الصراعات: احلرب، والسالم، والنظام العاملي، ترمجة سعد السعد وحممد دبور، املركز العلمي للدراسات
 .2005السياسية، عمان، 

  .إلمارات للدراسات. . عمليات قوات األمم املتحدة حلفظ السالم: جتربة أردنية. مركز ا2004الروضان، عبد كامل  
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  ): نموذج تطبيق لتحليل النزاع1الملحق رقم (
    

  الدين،......إلخ) –المستوى اإلجتماعي  –التاريخ  –النوع  –األصل العرقي  -تختص بالسياق (الثقافة  واملع
  
  
  

  عوامل خاصة بالعالقة
  الرابطة:

  
  الهيمنة/ القوة:

  
  األنماط:

  
  المصادر

  
  
  

  النتيجة الحالية  التدخل/ الوساطة  السلوك  إلتجاهات/ المشاعرا  األطراف  الموضوعات

  أساليب التدخل المحتملة إلحالل السالم
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  الفرح فرحنا ):2الملحق رقم (
مجعت زمالة الدراسة بني كًال من خالد ومىن، حيث كان اإلثنان يدرسان يف كلية اآلداب واتفقا على الزواج فور التخرج. ومتت اخلطبة 

ض الصعوبات البسيطة اليت واجهتهما نظرًا لبعض الفروق اإلجتماعية بني عائلتيهما، حيث ينتمي خالد ألسرة من الطبقة رغم بع
  ألسرة متيسرة مادياً. مىنالوسطى بينما تنتمي 

ثة سنوات يف ورغم ذلك، جنح الطرفان يف إمتام اخلطبة يف نفس الوقت الذي يصل إليهما فيه نبأ فوز خالد مبنحة دراسية ملدة ثال
ما اجلديدة معاً. ذا اخلرب الذي ميثل بداية مجيلة حليا   إحدى الدول األوروبية. ويسعد كل من العروسني 

اء إجراءات سفره حىت يتسىن له مغادرة البالد هو وعروسه فور إمتام الزواج ، ونظرًا ألن والد خالد متويف ولظروف انشغال خالد بإ
، ذلك عزمي، شؤون التحضري للزواج وإمتام الزفاف من األلف للياء، يف حني يتوىل والد مىن، األستاذ ُملكيةة تتوىل والدة خالد، السيد

  من طرف العروس.
ويصطدم اإلثنان وتقع كثري من املشاكل بينهما إلختالفهما حول كيفية إمتام الزفاف ووقته ومكانه. وتصل اخلالفات إىل حد الشجار 

لزواج من كال الوالدين مما يضع خالد ومىن يف موقف حرج حيث حيب كل منهما اآلخر ويتمسك به ولكن يف والتهديد بعدم إمتام ا
  نفس الوقت ال يستطيع إال اإلحنياز ملوقف أسرته والتعاطف معها.

ما حل اخلالفات ويتفق خالد ومىن على إستحالة إستمرار الوضع على ما هو عليه ويقرران اجلمع بني والديهما يف جلسة حىت يتسىن هل
وإمتام الزواج، خاصة وأنه مل يبقى على موعد السفر سوى شهر واحد. ويف اليوم املتفق عليه، يلتقي الوالدان والعروسان يف مطعم قريب 

  من منزل العروس.
  

  :عزمياألستاذ 
ة اإلقتصاد ورغم انتمائك ألسرة ، أو "احلكيم" كما اعتاد اجلميع من أهل بلدتك اإلشارة إليك. خترجت من كليعزميإنك األستاذ 

على أي شخص. ولقد سنحت لك فرصة السفر للعمل  بسيطة إال أنك رجل عصامي جنحت يف بناء حياتك بنفسك ودون االعتماد
يف اإلمارات يف الفرتة من منتصف الثمانينات وحىت أواخر التسعينات، مث عدت مع األسرة اىل املدينة دون أن تنسى أهل بلدتك 

أقمت هلم مشروع كي تساعدهم على حتسني مستوى دخلهم ومعيشتهم، مما أعطاك مكانة خاصة لديهم فأصبح الكل الذين 
  يستشريك يف كل صغرية وكبرية ويلجأ إليك عند احلاجة.

  

عن تقدم إليك خالد ليخطب إبنتك ووافقت على اخلطبة رغم إعرتاضك على بعض التفاصيل الصغرية اليت تعود إىل إختالف أسرته 
  أسرتكم. فأسرة خالد من الطبقة املتوسطة اليت حتيا يف املدينة ووالده متوىف ووالدته تعمل معلكة يف إحدى املدارس اخلاصة.

ا فور الزواج مع  مث جاء نبأ فوز خالد باملنحة والذي من شأنه تغيري كل شيئ. فابنتك لن تبقى إىل جانبك بل ستسافر لتبدأ حيا
عن دفء ومحاية األسرة. أضف إىل ذلك ظروف وفاة شقيقك األكرب والذي تويف منذ شهرين مما  بعيداً  شخص غريب يف بلد غريب

يستحيل معه إمتام الزفاف يف الوقت املتفق عليه سابقًا بل جيب أن يؤجل بعض الوقت إحرتامًا حلالة احلداد، خاصة أنك تريد إقامة 
م، فكلهم يف نظرك أهلك  حفل زفاف كبري حيضره كافة األقارب وأهايل البلدة نظراً لعالقتك الوثيقة بكل فرد فيهم وارتباطك القوي 

وكتابة  وعشريتك الذين ال تتصور إمتام الفرح دون وجودهم مجيعاً. كما أن التعجيل مبراسم الزواج سوف حييل دون إمتام فرش البيت
  ما ال ُحيمد عقباه يف الغربة.قائمة العفش واملنقوالت وهذا من شأنه ضمان حق ابنتك يف حال حدوث 
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حفل صغري، وختشى أن يكون هذا ُخبًال من العريس أو طمعاً يف ثروتك اليت مجعتها على إنك قلق من إصرار خالد ووالدته على إقامة 
فة النفقات يف الوقت املناسب وحتمله لكامر السنني. وجيعلك هذا تصر على أن يأيت العريس بأفضل شقة مع إلزامه بإقامة حفل كبري 

  مع استعدادك لفرش الشقة بشكل كامل.
إنك ترى ضرورة تأجيل الزفاف ملدة سنة تقريباً، يعود بعدها خالد إلمتام الزواج حىت متر فرتة احلداد الواجب على شقيقك الوحيد وحىت 

  ويؤيدونك. أفراد األسرةثناء. ويوافقك على ذلك كل يتم فرش الشقة وجتهيزها بكافة املستلزمات يف هذه األ
  

  السيدة ُملكية:
  إنك األستاذة ُملكية، إنسانة متعلمة خترجت من كليه اللغات والتحقت للعمل كمدرسة يف إحدى املدارس اخلاصة.

تويف زوجك منذ أكثر من عشر سنوات تاركًا لك خالد وحنان الذين حرصت كل احلرص على تربيتهما وفقًا للمبادئ واألخالق 
  م بتوفري سبل العلم هلما وعلى أرفع مستوى.احلميدة، مع اإلهتما

تقدم إبنك خلطبة مىن ووجدت فيها مثال الفتاة الذكية املثابرة واليت سوف تكون إلبنك خري معني يف حياته ومستقبله وذلك بالرغم 
يؤهله للحصول على  من إختالف النشأة. وزادت فرحتك بنبأ البعثة واليت سوف تساعد إبنك على حتصيل املزيد من العلم مما سوف

  أرفع املاصب يف جمال عمله بعد عودته.
م مصممون على تأجيل الزفاف ألسباب غري منطقية بالنسبة لك، مما  ولكن ردة فعل أسرة العروس، وخاصة والده صدمك، حيث أ

ن األقارب املقربني فقط دفعك بالشك يف نيتهم إللغائه. فأنت ترين إقامة الزفاف على نطاق ضيق حيضره أسرة العروسني وبعض م
ما اجلديدة معًا يف اخلارج. كما أن إقامة الفرح  على أن يقام يف منزل العريس، مما سوف يتيح توفري املال الالزم للعروسني لبدء حيا

  "على الضيق" سوف جتنب أهل العروس حرج دعوة األهل من البلدة يف أثناء حالة احلداد.
زام بتجهيز وفرش الشقة حيث لن تتح للعروسني فرصة اإلقامة فيها بأي حال من األحوال نظراً إنك ترين أيضًا عدم جدوى اإللت

لظروف السفر. إنك تضعني مصلحة العروسني يف بؤرة اإلهتمام وترين أن ما يصمم عليه والد العروس هو جمرد شكليات ال طائل منها 
  ل إبنك مبصاريف فوق طاقته مبا أنه ما زال يف بداية حياته.وال عائد يعود منها على العروسني، بل إن إمتامها سوف يكب

  
  خالد:

  وبعدين يا خالد مع هاملشاكل يلي مو راضية ختلص......... ما إجت إال قبل السفر بشهر؟؟""
ينتصر حبكما أنت ومىن على خالفات األهل؟؟ فبعد طول إنتظار مت إن ذلك ما ُيشغل تفكريك ويقلقك. فهل من املعقول أال 

ا وتسعى إليها. وكنت تريد مىن حب  التخرج وجنحتما يف إمتام اخلطبة رغم الصعوبات، مث حصلت على املنحة اليت كنت حتلم 
ديدات الطرفني األخرية بإلغاء الزواج   أال يتم ذلك. فما العمل؟ حياتك إىل جانبك وختشى اآلن ويف ظل 

  

ا حىت إنك ممزق بني حبك ومشاعرك جتاه مىن، وارتباطك وتق ا يف ريعان شبا ديرك ألمك، اليت أبت الزواج بعد وفاة والدك رغم كو
توفر لك ولشقيقتك حنان اإلستقرار النفسي الالزم. فالطاملا كانت والدتك احلافز املشجع لك على التفوق يف الدراسة والسعي 

  فر وحتصيل العلم.الدؤوب لتحقيق أهدافك وال تستطيع اآلن إال أن حتقق حلمها وحلمك معاً بالس
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لذلك فهي مصممة أن يتم الزواج يف ميعاده حىت تستطيع السفر  ؛إنك تتفهم وجهة نظر والدتك اليت تريد مصلحتك قبل كل شيء 
أنت وعروسك. كما أنك تؤيد رأيها بإقامة "فرح على الضيق" حيضره األقارب املقربون فقط حىت توفر املال لبدء حياتك اجلديدة يف 

اإلضافة إىل أن رغبة والد العروس يف تأجيل الزفاف قرابة العام حىت متر فرتة حداد كافية على شقيقه الوحيد الذي تويف قبل الغربة. ب
  شهرين وحىت يتم جتهيز الشقة بالكامل، أمر مبالغ فيه.

  

ا يفقدك عقلك. لذلك، فإنك تسعى للتقريب بني وجهات  النظر حىت يتم الزواج ال شك يف حبك ملىن وجمرد التفكري يف فقدا
وتسافرا و" بعد هيك يسري يلي بدو يسري"، ولكن إذا كان من شأن إصرار والد رمي على مطالبه إضافة مزيد من األعباء على والدتك، 

  أو إذا قاده تفكريه املتعصب اىل جرح مشاعرها، فإنك لن تتواىن عن الدفاع عنها وعن آرائها.
  

  منى:
خالد شب متفوق وحمرتم ومؤدب وكل الناس بتحبوا  .......... الناس حسدوكي على خالد؟؟؟ أكيد"شو يلي صار معك يا مىن..

  كانت رح تنجن عليه ملا شافتوا......"  والءوبنت عمك 
ار، ويقلقك موقف أسرتك، وتعلمني جيداً أن " أبوكي رجل عصيب وما بغري رأيه بسهولة"، وإنه لو صمم  حتدثني نفسك بذلك ليل 

  ى شيئ فال بد له من تنفيذه بالضبط كما يريد مهما كانت الظروف. فما العمل؟على عل
  

إن حبك خلالد يفوق الوصف، وارتباطك به يعود إىل أكثر من أربع سنوات. أربع سنوات كاملة شغل فيها حبه كل تفكريك، وحني مت 
ة. واآلن، باتت آمالكما باحلياة معًا رهن خالفات ال مل تسعك الدنيا من السعادالتخرج وجنحتما يف إمتام اخلطبة رغم الصعوبات، 

ا ومل تشغل بالكما يوماً.   شأن لكما 
  

إنك تتفهمني وجهة نظر والدك الذي يرغب يف تأجيل الزفاف قرابة العام حىت متر فرتة حداد كافية على شقيقه الوحيد الذي تويف قبل 
بل سفرك لبالد الغربة. كما إنك تتفهمني رغبته يف إقامة حفل زفاف كبري وحىت يتم جتهيز الشقة بالكامل ليضمن لك حقك قشهرين 

يليق بك ويشرفه ويشرفك أمام األهل واألنساب. ولكنك ال تتصورين أن يسافر خالد وحده وأن تفرتقا عامًا كامًال بسبب هذه 
  املطالب.

  

و يف غىن عنها يف هذا الوقت بالذات، حيث هو إنك ال تستطعني احلياة بدون خالد وتشفقني عليه من ظروف مادية وعصبية ه
، هذا الرجل العصامي الذي يبجله كل األهل مشغول بالتحضري للسفر. ولكنك يف نفس الوقت تشعرين بضرورة إحرتام رأي والدك

فه أمام األهل وهو  عليه وحترج موقواألقارب ويوقرونه ويستشريونه يف كل أمور احلياة. فهل من املعقول أن تفرض والدة خالد أراءها 
  كبري العائلة بعد وفاة شقيقه؟؟؟

إنك تسعني للتقريب بني وجهات النظر نظرًا حلبك خلالد ومتسكك به، وأربع سنوات من عمرك معه أكرب دليل على ذلك. ولكن لو 
  حاولت والدة خالد فرض سلطتها على والدك، فإن احنيازك ضده معهما يعد من رابع املستحيالت.
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  ): تقييم توماس وكيلمان3قم (الملحق ر 
ختيل نفسك يف موقف ختتلف فيه أهدافك عن أهداف الطرف اآلخر. إخرت إحدى العبارتني (أ،ب) اليت تتفق أكثر مع أسلوبك لكل 

  .30إىل  1من اجلمل املرقمة من 
  ىل أسلوبك.أحياناً قد ال تكون أي من العبارتني معربة عن أسلوبك، ويف هذه احلالة إخرت األقرب منهما إ

  ضع دائرة حول إختيارك وتذكر أنه ليس هناك خطأ أو صواب. 
  
  أ.     يف بعض األحيان أترك لآلخرين مسؤولية حل املشكلة.             -1

  ب.     بدًال من أن نتفاوض على ما خنتلف عليه، أحاول أن أركز على ما نتفق عليه.               
  

  اول أن أجد حًال وسطاً.أ.      ما أح            -2
  ب.      أحاول أن آخذ يف اإلعتبار ما يشغلين ويشغل ذهن الطرف اآلخر.              

  

  أ.       أنا عادًة حازم يف السعي لتحقيق أهدايف.           -3
  ب.     قد أحاول مراعاة شعور الطرف اآلخر واحلفاظ على عالقتنا.              

  

  أحاول أن أجد حًال وسطاً.       أ.           -4
  ب.     يف بعض األحيان أتنازل عن رغبايت يف سبيل رغبات الطرف اآلخر.              

  

  أ.       أسعى دائماً لطلب مساعدة الطرف اآلخر للوصول إىل حل.           -5
  ب.      أحاول عمل الالزم لتجنب أي توتر ال داعي له.              

  

  أ.      أحاول أن أجتنب مضايقة نفسي.          -6
  ب.    أحاول أن أكسب موقفي.             

  

  أ.      أحاول تأجيل التعامل مع املوضوع حىت يتسىن يل الوقت للبتفكري فيه.          -7
  ب.     أتنازل عن بعض النقاط يف مقابل نقاط أخرى.             

  

  ادًة حازم يف السعي لتحقيق أهدايف.أ.      أنا ع          -8
  ب.     أحاول أن أطرح كل االهتمامات واملواضيع فوراً للمناقشة.             

  

ا يف معظم األحيان.          -9   أ.     أشعر أن االختالفات ال تستدعي القلق بشأ
  ب.     أبذل بعض اجلهد للوصول إىل مرادي.             

  

  أنا عادًة حازم يف السعي لتحقيق أهدايف.   أ.          -10
  ب.    أحاول أن أجد حًال وسطاً.             

  

  أ.      أحاول بسرعة أن أطرح كل اإلهتمامات واملواضيع للمناقشة.        -11
  ب.    قد أحاول مراعاة شعور الطرف اآلخر واحلفاظ على عالقتنا.             
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  ل يف بعض األحيان جتنب اختاذ مواقف مثرية للجدل.أ.       أحاو        -12
  ب.     سأدع الطرف اآلخر حيقق بعض أهدافه اذا ما هو تركين أحقق بعض من أهدايف.            

  

  أ.       أحاول أن أجد حًال وسطاً.       -13
  ب.      أبذل اجلهد إلثبات وجهة نظري.            

  

  اآلخرين على آرائي وأسأله عن آرائه.أ.        أُطلع        -14
  ب.       أحاول أن أوضح للطرف اآلخر منطق ومزايا موقفي.            

  

  أ.         قد أحاول مراعاة شعور الطرف اآلخر واحلفاظ على عالقتنا.       -15
  ب.        أحاول عمل الالزم لتجنب أي توترات.            

  

  حاول أال أؤذي مشاعر الطرف اآلخر.أ.         أ       -16
  ب.        أحاول أن أقنع الطرف اآلخر مبزايا موقفي.            

  

  أ.         أنا عادًة حازم يف السعي لتحقيق أهدايف.        -17
  ب.        أحاول عمل الالزم لتجنب أي توتر ال داعي له.             

  

  اآلخر حيتفظ بوجهة نظره لو كان ذلك سيسعده.أ.          رمبا أدع         -18
  ب.          سأدع الطرف اآلخر حيقق بعض أهدافه إذا ما هو تركين أحقق بعض من أهدايف.            

  

  أ.             أحاول بسرعة أن أطرح كل اإلهتمامات واملواضيع للمناقشة.       -19
  ازناً عادًال يف الربح واخلسارة لكالنا.ب.            أحاول أن أجد تو             

  

  أ.            أحاول بسرعة أن أحل اخلالفات.        -20
  ب.          أحاول أن أجد توازناً عادًال يف الربح واخلسارة لكالنا.             

  

  أ.           أحاول أن أراعي رغبات الطرف اآلخر يف أثناء املفاوضات.        -21
  ب.          دائماً ما أميل إىل مناقشة ُصلب املوضوع مباشرًة.             

  

  أ.             أحاول أن أجد موقفاً وسطاً بيين وبني الطرف اآلخر.       -22
  ب.           أصمم على رغبايت.             

  

  أ.             غالباً ما أكون مهتماً بتحقيق كل رغباتنا.       -23
  ب.            يف بعض األحيان أترك لآلخرين مسؤولية حل املشكلة.            

  

  أ.              عندما تكون مواقف الطرف اآلخر مهمة جداً بالنسبة له، أحاول حتقيق رغباته.       -24
  ب.             أحاول أن أقنع الطرف اآلخر بقبول احلل الوسط.            
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  أحاول أن أوضح للطرف اآلخر منطق ومزايا موقفي.أ.          -25
  ب. أحاول أن أراعي رغبات الطرف اآلخر يف أثناء املفاوضات.              

  

  أ. أحاول أن أجد حًال وسطاً.         -26
  ب. غالباً ما أهتم بارضاء كل رغباتنا.              

  

  مواقف مثرية للجدل.أ. أحاول يف بعض األحيان جتنب اختاذ           -27
  ب. رمبا أدع اآلخر حيتفظ بوجهة نظره لو كان ذلك سيسعده.              

  

  أ. أنا عادًة حازم يف السعي لتحقيق أهدايف.         -28
  ب. أسعى دائماً لطلب مساعدة الطرف اآلخر للوصول إىل حل.              

  

  أ. أحاول أن أجد حًال وسطاً.         -29
ا يف معظم األحيان.                 ب. أشعر أن االختالفات ال تستدعي القلق بشأ

  

  أ. أحاول أن ال أؤذي مشاعر الطرف اآلخر.          -30
  ب. دائماً ما أعرض املشكلة على الطرف اآلخر حىت يتسنا لنا تسويتها.             
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  محصلة نتائج التقييم
  30إىل  1ميثل إجابتك لكل مرقم من  ضع دائرة حول احلرف أ أو ب والذي

  المسايرة  التجنب  الحل الوسط  التعاون  التنافس  
  ب  أ        1
      أ  ب    2
  ب        أ  3
  ب    أ      4
    ب    أ    5
    أ      ب  6
    أ  ب      7
        ب  أ  8
    أ      ب  9

      ب    أ  10
  ب      أ    11
    أ  ب      12
      أ    ب  13
        أ  ب  14
  أ  ب        15
  أ        ب  16
    ب      أ  17
  أ    ب      18
    ب    أ    19
      ب  أ    20
  أ      ب    21
      أ    ب  22
    ب    أ    23
  أ    ب      24
  ب        أ  25
      أ  ب    26
  ب  أ        27
        ب  أ  28
    ب  أ      29
  أ      ب    30

  إمجع عدد الدوائر يف كل عمود وضعها يف اخلانات أدناه
  ................  ................  .................  ................  ................  
  المسايرة  التجنب  الحل الوسط  التعاون  التنافس  

  


