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ملخص البحث:
هناك العديد من أنواع الوس ــا ا الدولية ،وتناول هذا البحث تعريف الوس ــا ة اإلنس ــانية يف
العالقا الدولية ،وماهية الوسا ة اإلنسانية وحكمها يف الفكر العريب واإلسالمي ،واستعرض
مرتكزا الوس ـ ــا ة ،وا ـ ــاة ـ ــها اإلنس ـ ــانية يف العلوم الس ـ ــياس ـ ــية ،و تو ـ ــيح العالقة ب
الوســا ة اإلنســانية وا ال العامة من هة ،والعالقة ا انيــة ب الوســا ة اإلنســانية والعلوم
الســياســية من هة أارى ،كما اســتعر ــد الدراســة الدور الفعال للوســا ة العربية ،ويف اية
البحث تناول الباحث الجتاها عاملية ا مسة لتعزز ممارسة الوسا ة اإلنسانية.

املقدمة:
ل ميكن ت ـ ـ ــور اويان بدوت نزاعا  ،كذل ل ميكن ت ـ ـ ــور نزاع بدوت ح  ،ولبد من
البحث عن الس ـ ـ ــب للف ـ ـ ـ ـ يف هذه النزاعا  ،مع مراعان قواعد العدالة واإلن ـ ـ ــا  ،وتعترب
الوس ـ ــا ة من الوس ـ ــاة ا ك ر ش ـ ــيوعا و النزاعا هبد التونيـ ـ ـ وي تس ـ ــوية مر ـ ــية ب
الفرقــاا املتنــازع  ،وهي تؤكــد على يــايــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا الفري

أو الفرقــاا املواف

عليهــا ،وهي
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ابلتايل ااتيارية ول تتبع قواعد و راةية ،وومنا تس ـ ـ ـ ـ ــتلزم حوارا مفتوحا على قدم املس ـ ـ ـ ـ ــاوان بك
حرية وث ة ،وال رار فيها ذايت دوت تدا الوســيو وومنا ي رره الفرقاا فنفس ـ  ،فالوســا ةو وهي
مرحلة مت دمة من التفاوض تتم مبشــاركة ر ثلث سوســيوع ،يعم على تســهي اووار ب
الطرف املتنازع ومساعدهتمـ ــا على التوني لتسوية ،وذت فهي ةليـ ــة ت وم على أساس تدا
شخص ثلث حمايد يف املفاو ا ب

رف متخانيم حبيث يعم هدا احملايد ع ت ريب

و ها النظر ب الطرفي ـ ــن وتسهي التوانيـ ـ ـ بينهما وابلتال ـ ــي مساعدهتما على و اد تسوية
مناسبة وكم النزاع.
وحياول بعض الباح

أت ع الوسا ة اإلنسانية هي فع ونساين وليس سلوكا بيعيا؛

ت الوسا ة تبناها اإلنسات مبحض ورادت اورن مبختلف جتلياهتا التارخيية ،بينما خيضع السلوك
الطبيعي وي قوان

رورية لزمة ،وهذا الفع اإلنساين منطلق من قاعدن الستخال

تنيو ابإلنسات عمارن ا رض وأتسيس نظام ا تماعي يسمح بتطوير ال درا
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ووبرازهاس1ع .ومن االل هذا البحث سو نتعر على بيعة الوسا ة اإلنسانية ،وما هو
حكمها يف الفكر العريب واإلسالمي.

ماهية الوساطة اإلنسانية وحكمها يف الفكر العريب واإلسالمي
أ -ماهية الوساطة اإلنسانية:
قب أت يشــيع مفهوم الوســا ة اإلنســانية لدى ا انيــة والعامة يف ع ــرل اوا ــر سالع د
ا ول والع ـد ال ـاين حلاوـايلحل من ا لفيـة امليالديـة ال ـال ـةع كـات هنـاك كـات يف ال رت املـا ـ ـ ـ ـ ـ ــي
سال رت العشرينع م طلح يعر بـ ـ ــسا مبد ات Ombudsmanع ،ويعود استعمال لل رت
الرابع عش ـ ـ ـ ـ ـ ــر امليالدو بلف و سا ومبود ـات umbuðsmannع ،وترمجتـ للعربيـةو سأم
املظامل/الوس ـ ــيوع ،وهو نفسـ ـ ـ نظام الوس ـ ــا ة اإلنس ـ ــانية( ،)2ويلعب ا مبد ات دورا مهما يف

س1ع ينظرو ال ايف ،لؤو ،إسالمية املعرفة من املبادئ املعرفية إىل الطرائق اإلجرائية ،جملة وسالمية املعرفة ،ساملعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،العدد ال الثعو ص.15

س2ع ينظرو شعبات ،عبداوس  ،جذور التيار الدميقراطي يف العراق؛ قراءة يف أفكار حسني مجيل هل انقطع نسل
الليربالية العراقية ،سبيسات للنشر والتوزيع واإلعالم ،بريو 2007 ،معو ص.279
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العديد من الدول في وم بدور الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة ب ا را لردم ا الفا ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدن ا را
للونيول وي ما ير يهم ،ويف هذا عدالة منها هتدأ النفوس وا وا ر وتطمئن ال لوب ،وابلطبع
يتم اللجوا للوســا ة

ا ل ا ت أحد أهم البداة اليت يلجهل ا ا را لتســوية منازعاهتم

املختلفــة مبــا فيهــا املنــازعــا ذا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــب ــة اإلداريــة التنفيــذيــة( ،)3ومن التجــارب تب حــا
سا مبد اتع املؤثر يف الك ري من الدول و املؤسسا الر ية والشخ ية(.)4
وقد شـ ــهد ا طاب العلمي منذ سـ ــنوا اسـ ــتعمال مك فا مل ـ ــطلح الوسـ ــا ة الذو ما انف
أياذ أمهية متعاظمة ،وتراوحد استعمال هذا امل طلح ب اعتباره مفهوما لتفسري الظاهرن
الت ـ ـ ـ ــالية ودور وس ـ ـ ـ ــاةو اإلعالم فيها ،أو عل يف أحيات أارى مفهوما مركزاي لعلم ديد
يكوت مو وع الوسا ة ابلذا  ،وتشك الوسا ة جمموعة ةليا تعم داا أمناط متعددن

س3ع ينظرو غالب ،د .عبد ال ادر ور  ،األمبدمسان ،مركز أحباث ف

املعامال

http://www.kantakji.com/

س4ع ينظرو امل در نفس .

ISSN 1834-6170 print; © 2012 The Islamic Centre for Research and Development Inc. Sydney, Australia

اإلسالمية،

6
الوساطة اإلنسانية وحكمها يف الفكر العريب واإلسالمي

عيسى بن حممد ،عب ـ ــده عمر شورى وفاتح عبد السالم

من العالقا حىت تل اليت تبدو بعيدن عن اإلعالم والت ـ ـ ـ ــال ،وذ حدها يف جمال أارى
كعلم النفس وعلم ال تماع وا نرتبولو يا فضال عن او ل السياسي وال تماعي(.)5
وحياول بعض الباح

أت ع الوسا ة اإلنسانية هي فع ونساين وليس سلوكا بيعيا؛

ت الوس ـ ـ ـ ـ ــا ة تبناها اإلنس ـ ـ ـ ـ ــات مبحض ورادت اورن مبختلف جتلياهتا التارخيية ،بينما خيض ـ ـ ـ ـ ــع
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك الطبيعي وي قوان

ـ ـ ـ ـ ـ ــروريــة لزمــة ،وهــذا الفعـ اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين منطلق من قــاعــدن

الس ـ ـ ــتخال اليت تنيو ابإلنس ـ ـ ــات عمارن ا رض وأتس ـ ـ ــيس نظام ا تماعي يس ـ ـ ــمح بتطوير
ال درا اإلنسانية ووبرازها(.)6

س5ع ينظرو اومامي ،د .ال ادق ،مفهوم الوساطة ،احتاد وذاعا الدول العربية ،العددو س1ع ،ستونس1999 ،معو
ص.53-52

س6ع ينظرو ال ايف ،لؤو ،إسالمية املعرفة من املبادئ املعرفية إىل الطرائق اإلجرائية ،جملة وسالمية املعرفة ،ساملعهد
العاملي للفكر اإلسالمي ،العدد ال الثعو ص.15
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ل د أني ــبحد الوس ــا ة اليوم وحدى ا ليا الرةيس ــية يف عملية النس ــجام ال تماعي ،وقد
أنشـ ـ ـ ـ ــهل وظيفة الوسـ ـ ـ ـ ــيو أو املوفرق يف عديد من الدول ا وروبية لتح يق غلبة منطق التوافق
على منطق ال راع(.)7
ويعد روين ريار من املفكرين الذين علوا من الوسـ ـ ـ ــا ة والوسـ ـ ـ ــيو مفهوم رةيسـ ـ ـ ــي
مل اربة ال افة فاعتربمها ةلية رةيسـ ــية لفهم اإلنسـ ــات يف عالقت مع ا ار وذ ع من الوسـ ــيو
حماي ا لألل متدااال مع حبكم عالقت ابلعامل(.)8
وترتكز الوسا ة على ثالث ركاةز أساسية ،هي()9و
أوالً :الوعي/التمكنيو يساعد الوسيو ك

ر على ودراك ا سباب الرةيسة واملشاعر

النفعالية الس ـ ـ ــاانة اليت أد وي ظهور ال ـ ـ ـ ـراع ،أو اليت تتحكم يف النزاع ا ت ،ومن االل

س7ع ينظرو اومامي ،مفهوم الوساطةو ص.57
س8ع René Gérard: «mensonge romantique et vérité romanesque», Paris, Grasset,
1961.

س9ع ينظرو سليم ،دليلك يف الوساطة ،ص.52
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التدريب وا شــكال ا ارى من الدعم ،فيســتطيع الوســيو أت ي دم منهجا ميكن ر النزاع
من التعام مع املشكلة ومع الطر ا ار.
اثنياً :الفهم/االعرتاف :يش ــجع الوس ــيو ك

ر من أ را النزاع على الفهم العميق

مل ــاا الطر ا ار ،وي دم م او اةق واولول امل رتحة وي انب الاتبار اإل ــايف لك
ر لكي عل ـ يف النه ــاي ـة يعرت اعرتاف ــا حم ــددا للج ــان ــب ا ار يف النزاع يتعلق حب وق ـ
وم او .
اثلثاً :االتفاق/الصــلح :ي دم الوس ــيو عملية قد تنتهي وما ابلتفاق ،ووما بعدم التفاق
س ريق مســدودع ،وقد أياذ التفاق شــك اللتزام بعدم الشــتباك العنيف سبدنيا أو كالمياع،
أو قد يتضمن التفاق العرتا اب اطاا الساب ة ،والعتذار عنها ،والتعويض عن ا

رار،

وال فح والتسامح.
ب-حكم الوساطة يف الفكر العريب واإلسالمي:
كاند الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة العربية الت ليدية يف ح النزاع حمورها العاةلة وا تمع ،و بيعتها ترتكز
على العالقا وال ـ ـ ــال والروابو وليس على امل ـ ـ ــاا ،فالوس ـ ـ ــيو العريب يس ـ ـ ــتخدم م اربة
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مجاعية على أثر النزاع يف ا تمع ،لذل يكوت للوس ـ ــيو دور كبري ت كلمت مس ـ ــموعة ،كون
يتمتع بســرين حســنة ،وأن نزي اليد واســع ال ــدر ،ويتبوأ مركزا ا تماعيا يف عشــريت أو قبيلت ،
ول هيبة يف كالم وجملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،مع اربن كافية وافية اب عرا والت اليد والس ـ ـ ـ ـ ـ ـوابق ال ض ـ ـ ـ ـ ــاةية
البدوية(.)10
لارس عمليا الوس ـ ــا ة للوني ـ ــول وي تس ـ ــواي يف ا تمعا العربية ،فا تمع الذو يش ـ ــهد
وقوع نزاعا ابسـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار يضـ ـ ـ ـ ـ ــطر وي تطوير ةليا لتسـ ـ ـ ـ ـ ــوية ا الفا اليت وذا ار د عن
الس ـ ـ ـ ـ ــيطرن فدت مكا ا تدمري النس ـ ـ ـ ـ ــيد ال تماعي عبرمت  ،وقد ظ العامل العريب ميارس عملية
الوس ـ ـ ــا ة وامل ـ ـ ــاوة على املس ـ ـ ــتواي العش ـ ـ ــاةرية وال روية منذ قروت ابلطرق الت ليدية املعروفة
لتسوية النزاعا وما تزال هذه الطرق تتبع حىت يومنا هذا(.)11

س10ع ينظرو م ارنة ب الوسا ة ال ربية والوسا ة العربيةو /http://www.tanmia.ma/ar

س11ع ينظرو مور ،عملية الوساطة :اسرتاتيجيات عملية حلل النزاعات ،ص .71
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ويف ا تمعا اإلس ـ ــالمية تس ـ ــتمد الوس ـ ــا ة مفاهيمها من ال رةت الكرة والس ـ ــنة النبوية،
فآاي ال ـ ــلح ومرادفاهتا ،ون ـ ــوص ا حاديث النبوية الشـ ـ ـريفة اليت أرش ـ ــد وي ذل أيض ـ ــا،
وو ـ ــحد ما أمجل ال رةت الكرة من كيفية الس ـ ــتماع للمتخاني ـ ــم  ،ومس ـ ــاواهتم يف ا لس
واللف واللح  ،وعموما فالكتب السـ ـ ـ ـ ــماوية والش ـ ـ ـ ـ ـراةع الدينية تنص يف تعاليمها على و اد
الفنت واود من مضـ ـ ــاعفاهتا ،وا مر عادن الوفاق والو م ب الناس ،واوفاظ على ا وانيـ ـ ــر
والروابو ب ا سر يف ا تمع(.)12
وليس هناك من ش ـ يف أت الدول العربية بش ــك عام متض ــمنة دول ا ليد هي دول على
دراية واســعة ابلتحكيم ،وامل ــاوة والوســا ة حيث أت تل الدول مارســد تل ا مور منذ
زمن بعيد اانية فيما يتعلق ابلتجارن الداالية ،وتل الطرق ساب ة الذكر واليت تستخدم يف
تس ــوية النزاعا التجارية هي رق متهلني ــلة بعمق يف ا عرا

العربية وقد تطبي ها يف

س12ع ينظرو امل در نفس .
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ممارســا فعلية حيث تتضــمن الش ـريعة اإلســالمية ن ــوص وا ــحة تتعلق بتل ا مور واليت
ت وم يف ا ساس على ال رةت(.)13
وقد لل هذا املو ـ ـ ــوع اهتمام اإلعالم العريب وأعو ب الوس ـ ـ ــا ة العربية واإلس ـ ـ ــالمية من
ذل على ســبي امل ال ل او ــر برلمد حلمنرب ا زيرنحل ف د عرض مو ــوعو سالوســا ة العربية
وا نبية يف ح ا زما ع ف د عرض وش ــكالية مهمة مفادها ه حلالوس ــا ا العربيةحل عربية
ا رافية أو الفكر؟ فالوسطاا العرب على مستوى ا فراد والدول وعلى مستوى الذين امعة
الدول العربية عندما يتدالوت و أية مش ـ ـ ــكلة ه ي وموت حب هذه املش ـ ـ ــكلة على أس ـ ـ ــاس
ال رارا الدولية اليت هي أس ـ ــاس ـ ـ ـا حلغربيةحل ا ني ـ ـ ـ  ،أم أ م حياولوت ح هذه املش ـ ــاك على
أس ــاس أت هذه ا مة أمة عربية ووس ــالمية ول بد من أت مش ــاكلها حت على أس ــاس ا عرا
العربية والع يدن اإلسالمية(.)14
مث ه حلالوسـ ـ ــا ة العربيةحل ا اسـ ـ ــت اللية يف املمارسـ ـ ــا وال رارا العربية؟ أو أ ا متعل ة
وذا نيـلة ابلسـيطرن ا مريكية ال ربية ال ـهيونية على ال رار العريب؟ مبعل ه الوسـا ة العربية
هي ترمجة أو تعريب لإلرادن ال ربية يف املنط ة العربية؟ وقد كاند اإل ااب عن هذه ا س ـ ــئلة

س13ع ينظرو ااتشدورايت ،د .ميناس ،التحكيم والوساطة بني أورواب واخلليج ،سمركز شرم الشيخ للتحكيم الدويل،
م ر2008 ،معو ص.2
س14ع ينظرو ا زيرن ندhttp://www.aljazeera.net/programs/al-jazeera-platform/2008/5/26 .
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ذا اجتاها خمتلفة تعرب عن رأو احمللل السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــي ك حسـ ـ ـ ــب و هة نظره ،وقد ر
الربلمد قضـ ـ ـ ــية مهمة وهي أت الوسـ ـ ـ ــيو العريب يف أدو حالت ويف أق مسـ ـ ـ ــتوايت ويف غياب
الفكرو والو و وال ومي هو أفضـ ـ ـ من الوس ـ ــا ة ا نبية ،ش ـ ــرط أت يكوت الوس ـ ــيو العريب
نيادق النوااي وبعيدا عن الهتام للعب أدوار آتمرية رمبا لل رب أو ل ريه(.)15
وشكالية أارى حيسن مناقشتها يف مو وع الوسا ة العربية ،وهي أين دور ا امعة العربية
يف الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــا العربيــة؟ ا ــامعــة العربيــة اليت من املفرتض أت يكوت ــا دور كبري يف هــذا
املو ــوع ،ولكن الدراســا الســاب ة املنجزن يف هذا اإل ار تشــري وي أن االل الفرتن ما ب و
1981-1945م بل د نس ــبة ح املنازعا العربية عن ريق التفاق ال ناةي ب ا را
نس ـ ــبة  ،%84.32وأما نس ـ ــبة وس ـ ــا ة بلد عريب فبل د  ،%10.44يف ح اقت ـ ــر دور
ا امعة العربية على نس ــبة قدرها  %8.95ف و ،ف د ظلد مس ــامهة امعة الدول العربية يف
جمال تس ــوية املنازعا العربية-العربية غري ذا أمهية ابمل ارنة مع الوس ــاة ا ارى ،لذل أية
مبادرن وس ـ ـ ـ ـ ــا ة من دولة عربية ل حتس ـ ـ ـ ـ ــب للعرب ول للجامعة العربية وومنا حتس ـ ـ ـ ـ ــب للدولة
الوسيطة ف و(.)16

خصائص الوساطة اإلنسانية يف العلوم السياسية

س15ع ينظرو امل در نفس .
س16ع ينظرو فراج ،احملامي م طفى حمود ،وساة تسوية املنازعا يف و ار امعة الدول العربية،
http://www.farrajlawyer.com/viewTopic.php?topicId=477
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أوالً-العالقة بني الوس ـ ـ ــاطة اإلنس ـ ـ ــانية وا االت العامة :للوس ـ ـ ـ ــا ا ني ـ ـ ـ ــال وعالقا
وجمال ابويان العامة من االل أنواعها ،فهناك الوس ـ ـ ـ ـ ــا ة ال ض ـ ـ ـ ـ ــاةية وال انونية يف احملاكم،
وهناك الوسا ة التفاقية يف ا تمع ب الناس ،وهناك الوسا ة املالية يف امل ار والشركا ،
وهناك وس ــا ة مدنية وعس ــكرية ،ووس ــا ة س ــياس ــية ودبلوماس ــية ،فمجال الوس ــا ة العامة
عديدن ومتوسعة.
وعلى الرغم من أت الوســا ة لارس يف مجيع أءاا العامل كوســيلة و النزاعا الشــخ ــية
واملؤس ـ ـس ـ ــية والتجارية وال انونية وا تمعية واوكومية والعرقية والدولية( ،)17ف د مند الوس ـ ــا ة

س17ع ينظرو مور ،عملية الوساطة :اسرتاتيجيات عملية حلل النزاعات ،ص.56
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بســرعة منذ منت ــف ع د ال مانينا من ال رت العش ـرين يف جمال الشــركا وال طاع التجارو
حبيث تفوقد يف بعض أنواع النزاعا على التحكيم كخيار للح (.)18
ومن أهم ا ـ ـ ـ ــاةص الوس ـ ـ ـ ــا ة العامة هي حلال بوليةحل فت ب الوس ـ ـ ـ ــيو من قب ا را
املتنازعة أســاس لســري عملية الوســا ة ،ويف العديد من جمتمعا الشــرق ا وســو وأال أفري ا
لارس عمليا الوس ـ ـ ــا ة من قرب وس ـ ـ ــيو يتمتع ابلحرتام ب قوم  ،أو من قرب ش ـ ـ ــخص ل
منزلة ااني ـ ـ ـ ـ ـ ــة؛ ولكن الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطاا يف العامل العريب بش ـ ـ ـ ـ ـ ــك عام ب أت يكونوا حمايدين غري
متحيزين ويتمتعوت مبركز رفيع حبيث ل يســتطيع أو من ا را املتنازعة أت ميارس عليهم أية
وط(.)19

س18ع ينظرو امل در نفس  ،ص.36
س19ع ينظرو امل در نفس  ،ص.71
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ومن اوديث عن أمهية الوس ـ ــا ة العامة وعالقاهتا يس ـ ــتلزم اوديث عن مميزاهتا عن غريها
من اولول املمكنة يف ح النزاعا يف ا تمع ،وميكن ومجال مزااي الوسا ة املعانيرن مبجموعة
من املزااي أمهها()20و
 .1السرية :تضمن الوسا ة سرية ال ضااي والنزاعا  ،عرب م تضيا نظامها العريف
الــذو ي ب ـ ا را

اللتزام هبــا ،ولع ـ هــذه الن طــة ابلــذا أهم ميزاهتــا واليت

يفضـ ــلها الناس على احملاكم وال ضـ ــاا ،وس ـ ـواا ححد الوسـ ــا ة أو فشـ ــلد فدت
ا را لن تتحرج من عرض قضيتها على الوسيو.

س20ع ينظرو فريد ،أ.د .سامي حممد ،تسوية النزاعات ،سدار نشر للجامعا  ،الطبعة ال انية ،ال اهرن2011 ،معو
ص .113وينظر أيضاو أبوركبة ،ر ،الوساطة حلل املنازعات الدولية قضية لوكريب دراسة حالة ،نيحيفة دنيا الو ن،
فلسط 2011 ،م.
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 .2البســاطة :تتســم الوســا ة ابلبســا ة وعدم التع يد ،وتتم عرب نظام أســاســي ميتاز
ابملرونــة ويرتك اوريــة لأل را

والوس ـ ـ ـ ـ ـ ــيو لاللتزام ب واعــد ال ــانوت أو ا عرا

والت اليد.

 .3السرعة :حيدد ا را ة ال مسطرن الوسا ة واليت ل ب أت تتعدى أشهر،
ورمبا أق ف د يتونيـ ـ ـ ـ ا را وي ح ما يف يوم واحد أو يف لس ـ ـ ــة واحدن،
فالوسـ ــا ة تتسـ ــم ابلسـ ــرعة قياسـ ــا على غريها من اولول ،فيختارها الناس وف
أوقاهتم من الضياع واملواعيد املتكررن واملؤ لة.
 .4كلفة حمدودة :تتحدد أتعاب الوس ـ ــطاا والرس ـ ــوم وف ا للجدول بش ـ ــك ل يعيق
ح النزاع ،فتكاليف الوسـ ـ ــا ة غري ابهظة ،ف د أياذ الوسـ ـ ــيو أتعاب منانيـ ـ ــفة
ابلس ـ ــوية من ا را حمس ـ ــوبة بس ـ ــاعا العم ذا املدن احملدودن ،أو يتكف
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الطر ال الث بك امل ـ ـ ــاريف ،أو ا هة الراعية للوس ـ ـ ــا ة ،فبالتايل م ـ ـ ــاريف
الوسا ة أق بك ري من م اريف احملامان م ال.
 .5املرونة :وت ك ما تطرح الوسـ ـ ـ ـ ــا ة من حلول وما ي رتح الوسـ ـ ـ ـ ــيو من أفكار
تب ى يف حدود ااتيار ا را وليس على و اإللزام ،وعلى أت يتم ك شــيا
ابلرتا ـ ــي وليس غريه ،وهذه ميزن عامة حيبذها الناس ويسـ ــتحسـ ــنو ا

ا و راا

خيضع لرغبة ا را مع احرتام وريتهم يف اختاذ قراراهتم وم ريهم.
 .6الثقة :تلعب ال ة يف شــروط الوســيو دورا يف ا مئنات ا را للحلول ،وزايدن
نسـ ـ ــبة وقناعهم هبا ،وهذه ال ة مبنية على كوت الوسـ ـ ــيو حمايدا ميع ا را ،
وي ف على مس ـ ـ ـ ــافة واحدن من ا ميع ،كما أت ال ة تس ـ ـ ـ ــتلزم فعال امل ـ ـ ـ ــداقية
والنزاهة من قب الوسيو نفس  ،فضال عن كفاات ومهارات .
اثنياً-العالقة اخلاصـة بني الوسـاطة اإلنسـانية والعلوم السـياسـية :ابلنظر لســوســيولو يا
الفاع ال تماع يســتشــف أت الوســا ة ابتد ــرورية وميكن فهم وودراك أمهيتها انطالقا من
ال م ال اليت ي يمها الباح وت واملهتموت هبا ،ففي السـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال الك رين ملفهوم الوسـ ـ ـ ـ ـ ــا ة
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تظهر هناك الوسا ة يف العلوم السياسية وهي رؤية أارى للوسا ة كآلية لرتسيخ ث افة الت يري
عموما والت يري الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي على و التحديد ،لنح الس ـ ـ ــلطة الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ملختلف الفاعل
وا را لألاذ مبســؤولياهتم ول يفو ــوت قراراهتم للعبث فيها ،ل ســيما يف او الســياســي
ال ــذو هو أك ر تع ي ــدا وا بع ــد على ي ـ الفرق ــاا وأ ي ــا

ا تمع املع ــد واملتنوع لاللت ــاا

بسـ ـ ـ ـ ـ ــهولة وال بول ابلوسـ ـ ـ ـ ـ ــا ة ،لذا اب لل يام هبا أت تتوفر مجلة من الشـ ـ ـ ـ ـ ــروط ال بلية ميكن
ح رها فيما أييت()21و
-1

ترس ـ ــيخها ك افة ل كممارس ـ ــة ظرفية ،مبعل علها س ـ ــلوك قبلي قب انتش ـ ــار
العنف وان ــدثر رأس امل ــال ال تم ــاعي ،ك ي ــاب ال ــة وترا ع اإلرادن للت يري
راا سـ ـ ــيادن سـ ـ ــيكولو ية مجعية الك خيا الك  ،ا تمع خيا السـ ـ ــلطة ،
والسلطة ختا ا تمع ،وعلي تربز قوو ظالمية ور عية ت اوم الت يري.

س21ع ينظرو ا معي ،د .نوو ،التأطري والوساطة السياسية كآليات لتسيري التغيري السياسي يف ا تمعات العربية،
مؤلرو ث افة الت يري ا بعاد الفكرية والعوام والتم ال  ،امعة فيالدلفيا ،ا ردت 8-6 ،تشرين ال اين/نوفمرب 2012م ،ص.9-8
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وت الوسا ة ل ميكن أت تتجسد كفلسفة ول كممارسة ،دوت ودراك أت التاريخ
ال تماعي دوما ل يتالقي واتريخ ا فكار ،وكذا الت اا التم ال مع او ي ة
الســياســية وال تماعية ،بعبارن أأ وت الوســا ة ل ميكن أت تؤدو ال رض يف
ترس ــيخ ث افة س ــياس ــية للت يري السـ ـرتاتيجي ،وذا ما هيمن ا طاب الس ــياس ــي
النايف لالاتالفا يف ا تمع ،وهو ما نعرف يف ا طاب الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي يف العامل
العريب.

-3

وت الوسـ ـ ـ ـ ــا ة ت تضـ ـ ـ ـ ــي ا اذ ابلتم ال للت يري املعرب عن  ،كحا ة ليس من
الض ـ ـ ـ ــرورو تتماث بنفس الكيفية لدو ك أ يا ا تمع وقواه الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية،
فالتم ال اليت جتع من فئا اب تمع ي يموت عالقاهتم مع الواقع الس ــياسـ ــي
كمخيال ومع ابقي الفئا ال تماعية ا ارى.

مما س ـ ـ ــبق ،وت الوس ـ ـ ــا ة ليس ـ ـ ــد مفهوما أيديولو يا أو حكر لتيار س ـ ـ ــياس ـ ـ ــي مع ول
ملؤسـســا دوت أارو ب هو نشــاط ا تماعي ســياســي ث ايف ميارســها ك من ل رغبة العي
معا يف ا تمع الواحد ،مع العلم وابلرغم من كوت مفهوم الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة هو مفهوم غريب ابمتياز؛
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لكننا كمجتمعا عربية منتلك يف ثنااي بنايتنا ال افية ومؤسساتنا ال تماعية املختلفة ،العاةلة
واملسجد ،وجملس ال رية أو العرش ،لكن الوسا ة توقفد عن الشت ال وهذا مرده وفق الرؤية
الدوركيمية ،ففي مفارقة يف ا تمع العريب ال ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاا علي هذه البنيا حتد وقع التحديث
والسـ ـ ــتحضـ ـ ــار فكار ل زن يف او السـ ـ ــياسـ ـ ــي دوت أت تنتد من رحم جمتمعاتنا واترخينا،
مؤسـ ـ ـس ـ ــا عض ـ ــوية ،وهنا أق ـ ــد ا حزاب والدولة وا تمع املدين  ،اليت تتداول يف ا طاب
العار والسياسي ،دوت أت يتم توفري الشروط لرتمجتها كممارسة وملؤسسا لتكوت اسم على
مسمى(.)22

س22ع ينظرو امل در نفس  ،ن ال عنو
Emile Durkheim ; de la division social du travail social, Presses universitaires françaises,
.2007, p19
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ومن االل ا العي على الوس ـ ـ ــا ا فنواعها ميكن يل أت أ ص أمورا ختص الوس ـ ـ ــا ة
السـ ــياسـ ــية دوت غريها ،ت للوسـ ــا ة السـ ــياسـ ــة حماذيرا عامة واانيـ ــة ختتلف عن ابقي أنواع
الوسا ا ا ارى من و هة نظرو ،وميكن حتديد خما رها وحدودها اومراا على ما أييتو
-1

احرتام سيادن الدول وذا كاند رفا يف النزاع.

-2

نيــلة الوســا ة الســياســية اب تكيد الدبلوماســي يف كيفية التعام مع ا را ،
منها على س ـ ــبي امل ال كيفية اس ـ ــتدعاا أو دعون ا را املتنازعة للوس ـ ــا ة يف
حال استفحال النزاع بينها.

-3

يراعى يف الوس ـ ــا ة الس ـ ــياس ـ ــية ال وان الدولية العامة واملواثيق ا ممية واإلقليمية،
فتكوت مس ـتندا إل رااا الوســا ة ول يســع الوســيو ا روج عنها أو خمالفتها؛
ب تكوت حم نظر يف املمارسا وال رارا .

-4

الوس ــا ة الس ــياس ــية ختتلف عن الوس ــا ة العامة من حيث ااتيار الوس ــيو ،ففي
الوسا ة العامة تشرتط موانيفا ااتيار الوسيو منها العمر سالسنع فت يكوت
كبريا وذا اربن ويلــة وزعيمــا يف ال ريــة أو البلــدن أو ا تمع ،أمــا يف الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـة
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السياسية فال يتشرط ذل  ،ولذل رأ الباح ة الدكتورن لة ايس يداتو أت
الوس ـ ــا ة ل ت ت ـ ــر وس ـ ــا ة الطر ال الث على الوس ـ ــا ة اليت ت وم هبا الدول
العظمى م الولاي املتحدن أو روســيا ،فدت هود الوســا ة اليت ت وم هبا دول
ني رين اوجم أو متوسطة تكوت يف بعض ا حيات ايارا يدا(.)23
وذت فللوســا ة نيــلة قوية ابلعلوم الســياســية ،ومن الوا ــح دا أت الوســا ة لعبد دورا رةيســيا
سسياسياع يف جمتمعا الشرق ا وسو يف ح النزاعا الدبلوماسية واوروب ا طرين ،وسواا
يف عملية السالم(.)24

س23ع ينظرو يدات ،الوساطة يف اخلالفات العربية املعاصرة ،ص.26
س24ع ينظرو مور ،عملية الوساطة :اسرتاتيجيات عملية حلل النزاعات ،ص.72
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فعالية الوساطات اإلنسانية عربياً ودولياً:
أ -فعالية الوســاطات اإلنســانية عربياً :يف العديد من ا تمعا الرعوية الت ليدية يف الش ــرق
ا وسـ ـ ـ ــو كاند النزاعا عحت غالبا عن ريق ع د ا تماع لكبار السـ ـ ـ ــن يف ا تمع ،يتم في
الن اش وا دال وتو يح ا مور والتوسو من أ

ح نزاع وهرو أو قبلي أو قضااي عال ة

ب العش ــاةر ،أما يف املنا ق اوض ـرية ف د ودراج ا عرا

ــمن قانوت الش ـريعة الذو كات

يفس ــر ويطبق من قب وس ــيو يدعى حلال ا ــيحل وهؤلا املس ــؤولوت مل حيكموا بتطبيق الش ـ ـريعة
فحسب؛ ب عملوا أيضا كوسطاا ب الناس(.)25
وتعترب الوســا ة شــهلل أســاســيا يف جمتمعا الشــرق ا وســو يف ال ضــااي اليت لس الشــر
أو الكرامــة أو حف مــاا الو ـ حيــث ت ــدم التنــازل من أ ـ تس ـ ـ ـ ـ ـ ــويتهــا ،ويف م ـ هــذه

س25ع ينظرو مور ،عملية الوساطة :اسرتاتيجيات عملية حلل النزاعات ،ص .46
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اوال ي ــعب و راا املفاو ــا و ها لو ويتطلب ا مر و ود وس ــيو من أ

ف ــ

ا را املتنازعة والونيول وي ترتيب م بول حيف الشر أو الكرامة(.)26
وسهلعرض هنا بعض منوذ

عربي يف الوسا ا و

النموذج األول :الوســـاطة العربية الداخلية تطور اتريخ الوس ـ ــا ة يف الو ن العريب أثناا
ح بة ما بعد السـ ـ ـ ـ ـ ــتعمار ،وقد ظهر أنواع ديدن من ال ـ ـ ـ ـ ـ ـراعا و سوقليمية وويديولو ية
متعل ة اب وية ومتعل ة ابلس ـ ـ ــيادنع ،ومع بزو الدول اودي ة يف الش ـ ـ ــرق ا وس ـ ـ ــو ،ومع الق
حدود م ـ ـ ـ ــطنعة ديدن للدول املس ـ ـ ـ ــت لة حدي ا يف املنط ة ،ف د اقتض ـ ـ ـ ــد هذه ا نواع من
املنازعا تدا وسيو س ر ثلثع ملساعدن املتنازع على الت اا وحت يق اتفاق متبادل،
وتش ـ ــك مفاو ـ ــا ال اهرن يف وبري 1963م وثي ة س ـ ــياس ـ ــية مهمة ت ـ ــور بعض اجتاها
التفاوض العريب-العريب ،أو الوس ـ ـ ـ ـ ـ ــا ة العربية ،فل د كات ال رض من هذه احملادث التفاوض
على وحدن فدرالية سس ـ ـ ــورية-م ـ ـ ـرية-عراقيةع ر على الفية من قالق س ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ،وكات

س26ع ينظرو امل در نفس  ،ص .71
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الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعور ب النخبـة يف ذلـ الوقـد هو أت توحيـد هـذه البلـدات ال الثـة مي ـ وميـال ابلوحـدن
العربية(.)27
النموذج الثاين :الوساطة العربية اخلارجية على مستوى الوسا ة ب العرب وغريهم من
ا مم والدول ف د كات متم ال يف أحداث التوتر الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــي والعس ـ ـ ـ ــكرو الداةم ب الرومات
والفرس ،ف د دأب الفرس على قطع الطريق التجارية على التجار الرومات ،فهلفس ــح ا ال أمام
مدينة تدمر على أت تلعب دور الوس ـ ـ ـ ـ ــا ة التجارية كمنط ة ش ـ ـ ـ ـ ــب حمايدن ،ووت كاند داالة
من النفوذ الروماين ،املا أ ا مل تكن من الناحية الر ية ،وهكذا تضمن روما او ول على
السلع الالزمة ا من الشرق ا وسو وا ق ى(.)28

س27ع ينظرو السلطات ،منرين في

عبدهللا ،الوساطة أداة رئيسة من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية الكويتية :عربياً

وإسالمياً ،رسالة ما ستري ،س امعة الشرق ا وسو2012 ،مع ،ص.20
س28ع ينظرو عبد الوهاب ،لطفي ،العرب يف العصور القدمية ،الطبعة ال انية ،سدار املعرفة ا امعيةع ،ص.293
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وأما حدي ا ففي النزاعا العربية – الالعربية تبدو احملادث غري املباشــرن و/أو التمهيدية
من مس ـ ـ ــتلزما حا

هود الوس ـ ـ ــا ة ،وهذا مطلب ث ايف من انب من ير ع وي املخا ر

السـياسـية اليت تكوت كامنة حينما يتع على أ را عربية أت جتتمع ف را غري عربية و ها
لو  ،ووظيفة الوسـيو من ر ثلث وهرية يف هذه املرحلة للمسـاعدن يف ون اذ ماا الو
ابلنس ــبة للزعماا الذين خيش ــوت العزلة الش ــخ ــية وااني ــة يف منط ة الش ــرق ا وس ــو حينما
حياولوت تناول مزاعم ا ومهم ب فة مباشرن(.)29
ب -فعالية الوس ـ ــاطات اإلنس ـ ــانية دولياً :لل الوس ـ ـ ــا ة اترخيا عري ا يف مجيع حض ـ ـ ــارا
العامل ،فاوضارا اليهودية واملسيحية واإلسالمية وا ندوسية والبوذية والكونفوشية وغريها من
حضارا الشعوب ا نيلية تضم ت اليد واسعة وفعالة يف ممارسة الوسا ة(.)30

س29ع ينظرو يدات ،الوساطة يف اخلالفات العربية املعاصرة ،ص.305
س30ع ينظرو مور ،عملية الوساطة :اسرتاتيجيات عملية حلل النزاعات ،ا هلية للنشر 2007 ،م،ص.36
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فهلما الوس ــا ة يف اوض ــارن اإلس ــالمية فلها ت اليد عري ة( ،)31فنجد يف الرتاث اإلس ــالمي
أتكيد على الوحدن سا ماعةع ب ض النظر عن العرقية أو ال بلية أو الطاةفية ،وسا مةع مفهوم
سياسي-ا تماعي للتضامن ب مجاعا خمتلفة تؤمن ومجاعا ب ا ماعا املختلفة(.)32
فمن هنا تتعانق ا تمعا اإلسالمية يف الو ن العريب مع ا تمعا الدولية بكافة أداي ا
وقومياهتا و نس ـ ـ ــياهتا لتفعي الوس ـ ـ ــا ة عمليا وحت يق ني ـ ـ ــالحيتها يف او الس ـ ـ ــلمي للنزاعا
كافة ،وفيما أييت ســة اجتاها عاملية تعزز ممارســة الوســا ة اإلنســانية وتفع أســاليبها على
ما أييت()33و

س31ع ينظرو امل در نفس  ،ص.45
س32ع ينظرو السلطات ،الوساطة أداة رئيسة من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية الكويتية :عربياً وإسالمياً ،ص.23
س33ع ينظرو بدوى ،د .منري حممود ،الوساطة ودور الـطرف الثالث ىف تسوية املنازعات ،جملة دراسا مست بلية،
العدد ال امن سيوليو 2003معو ص.87-83
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عيسى بن حممد ،عب ـ ــده عمر شورى وفاتح عبد السالم

االجتاه األول :االجتاه التكتيكي وهذا الجتاه ي وم على التمييز ب أنواع ثالثة
مـن تكتيكا الوسا ة ،ولك واحد منها ا اةص وأبعاد ،وهـيو
 النعكاس ـ ــي ،ويعترب هذا الجتاه من أك ر الجتاها ذيوعا وانتش ـ ــارا ،في ومالوس ـ ـ ـ ـ ـ ــيو ببناا ال ة اليت تتم من االل هذا ا س ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب لتس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم يف الق
عالقا الت ارب ومن مث تؤثر يف فرص حا الوسا ة.
 غري التو يهي سالتل اةيع ،وهو ما يفعل الوسـ ــيو يف حت يق الت ـ ــال املفتوب ا را لدعم قدرن ا را على التوني ـ ـ ـ وي اتفاق فيما بينها ،فدور
الوسيو تكتيكي ملساعدن ا ارين على النجا جبهودهم.
 الـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمو  ،وهو أس ـ ــلوب الضـ ـ ـ و التو يهي املباش ـ ــر ،فدت تكتي ممارس ـ ــةالض ـ ـ وط حيتاج وي مسـ ــاحة تسـ ــمح للوسـ ــيو ممارسـ ــتها؛ وول فيخشـ ــى من
ا س ــلوب املو وت مل يكن مدروس ـا أت يؤثر س ــلبا يف ا را أو بعض ــها،
فالوسا ة -هنا -وسا ة رةية.
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االجتاه الثاين :االجتاه االس ـرتاتيجي وي وم هذا الجتاه على أربع قض ــااي رةيس ــية،
وهيو
 التكام و وفي تتوني ا را املتنازعة وي ااتيارا مشرتكة. البداة و وفي تتم تبدي جمموعة املس ـ ـ ـ ــاة املختلف عليها وي مس ـ ـ ـ ــاة متفقعليها.
 املكافهلنو يف ع التفاق أك ر اذبية للبداة . -عدم الت ر و وهي اليت ل يسع الوسيو التدا فيها أو املساومة عليها.

-3

االجتــاه الثــالــث :االجتــاه التوقي

وهو اجتــاه يهتم بتوقيــد حـ النزاع ،والوقــد

املناس ـ ــب للتدا  ،عندما يكوت النزاع اهزا للتس ـ ــوية ،والتهلار عن هذه املرحلة
قد ي لق أبواب الفرص ،ولن يكوت هناك أم يف الرتا ع أو التفاوض.
-4

االجتاه الرابع :التدرجي وهو الجتاه الذو يعتمد على ت دة م رتحا الوســا ة
مبراحلت أو مراح  ،والتفريق ب املراح املبكرن واملتهلارن ،ابستخدام التو يها
ا ق أتثريا ومن مث النت ال وي التو يها ا ك ر تو يها.
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االجتاه اخلامس :االجتاه املرحلي وهو الجتاه الذو ي ـ ـ وي التفاق والتس ـ ــوية
من االل ثالثة مراح يف ك وسا ة ،وهيو
 املرحلة ا ويو مرحلة الت ـ ـ ـ ـ ــال  ،وفيها يكوت مجع املعلوما الالزمة عنالوسا ة ،ونيياغة دول ا عمال ،والت ال اب را املتنازعة.
 املرحلة الوسطىو مرحلة مناقشة البداة واولول املمكنة. -املرحلة النهاةيةو مرحلة اوديث عن التفاقا .

اخلامتة:
من االل هذا البحث اتضــح لنا أمهية الوســا ة اإلنســانية ،ووت النســات ميارســها يف حيات يف
بيع وش ـ ـ ـ ـراة ويف كافة تعامالت  ،مث حتول الهتمام املتزايد هبا حىت أنيـ ـ ـ ــبحد علم ل أني ـ ـ ـ ـول
ومفاهيم وم ــطلحات ومرا ع  ،و ا أس ــس ومرتكزا تس ــتند عليها ،كما و د اجتاها
عاملية لتعزيز ممارس ــة الوسـ ــا ة اإلنس ــانية وتفعي أسـ ــاليبها ،ووت العرب واملسـ ــلم اسـ ــتخدموا
الوسا ة يف فض نزاعاهتم ،اار يا ودااليا ،وهي من نيميم يف تشريعنا اإلسالمي.
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لذل فدت الباحث يوني ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا ها البح ية وا امعا الهتمام هبذا العلم ،وتدريس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف
ا امعا  ،وأت يتم تناول من االل ا حباث الكادميية ،ويونيــي اوكوما بســن تش ـريعا
اانية ابلوسا ة ،ملا ا من أمهية يف فض النزاعا  ،وختفيف ا عباا عن ال ضاا الر ي.
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