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توطئة
لكً نعمم ثمافة العدل والسبلم ،ولكً نعمل من أجل ثمافة لبول اآلخر كما هو/هً ،ولكً نبتعد عن
ثمافة العنؾ والكراهٌة والحمد والضؽٌنة واالنتمام ،فإننا نضع بٌن أٌدٌكم بكل تواضع هذه الكتٌبات لتنٌر
إن للمشاكل حلوالً سلمٌة ال عنفٌة!! نعم لنمول َّ
الطرٌك الثالث لنا ولؤلجٌال المادمة لنمولَّ :
إن هنان
َّ
وبؤن هنان
أسالٌب عملٌة لمعالجة الصراعات ضمن حمبلت التوعٌة والتثمٌؾ المدنً والمناصرة،
طرلا ً مبدعة لحل النزاع وهنان أسالٌب خبللة للحوار ومواضٌع مختلفة ثرٌة إلؼناء الفكر ولتعمٌك
التواصل بٌن أبناء الشعب الواحد وبٌن الشعوب األخرى ،آخذٌن بعٌن االعتبار الظروؾ العصٌبة
المحٌطة بنا حٌث األوضاع السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة المتردٌة المتزعزعة .لهذا كله ،نضع
بٌن أٌدٌكم خبرة السنٌن الطوٌلة فً هذه المجاالت ال سٌما وان الحاالت الدراسٌة هً من صلب والعنا
الفلسطٌنً ...منتفعٌن ومتعظٌن من المدارس المختلفة فً الؽرب والشرق ،ومحافظٌن على التراث
التملٌدي فً اإلصبلح وإزالة الخصومات والتثمٌؾ المدنً.
باسمكم جمٌعا ً وباسم المتدربٌن والمدربٌن والمنتفعٌن من هذا البرنامج نشكر جمعٌة المانونٌت
المركزٌة ( )MCCالتً ما تؽٌبت وال توانت عن مناصرتنا ودعمنا فً هذه الكتٌبات .شاكرٌن لهم
مشاطرتنا آمالنا وآالمنا ...وتطلعاتنا وطموحاتنا للعٌش بكرامة فً وطن حر كرٌم .وكذلن نشكر
 MCCلدعمها البل محدود فً إرسال كوادرنا للتعلٌم والتثمٌؾ فً البرنامج الصٌفً لمعهد بناء السبلم
فً جامعة .Eastern Mennonite University
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اإلهداء
إلى روح أمً عفٌفة وإلى كل األمهات .وعٌونها الساهرة لخلك جو من الوبام والود والمحبة بٌن أبنابها
وبناتها ....إلى األم "فلسطٌن" التً هً فً أشد الحاجة إلى الهدوء واالطمبنان والسبلم بٌن أبنابها
وبناتها على اختبلؾ المشارب السٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة ولفكرٌة والدٌنٌة.
إلى كل فبات شعبنا الفلسطٌنً شٌبا ً وشباباً ،رجاالً ونسا ًء ...لكً نحلم بإلامة دولة العدالة والمانون
والمإسسات – وهذا من حمّنا -كً ننعم بعبللات متٌنة وفاعلة ولنمول جهارة وعبلنٌة نعم لبلختبلؾ
وال للخبلؾ !!!
نمدم هذه الكتٌبات إلى األطفال جمٌعاً ...لكً ٌروا وٌستنٌروا بؤسالٌب وطرق معالجة النزاعات بصور
سلمٌ ة خبللة مبنٌة على الحوار والتفاوض والحل االٌجابً الشمولً ...لكً ٌنعموا بتراث وأدبٌات
خالٌة من العنؾ الموجه أو ؼٌر الموجه والجو المشحون المتوتر ....لكً نعود لبراءة األطفال ومحبة
الجمٌع نضع بٌن أٌدٌكم هذه الكتٌبات.
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نبذة تارٌخٌة عن مركز وئام الفلسطٌنً:
مركز وبام ،المركز الفلسطٌنً لحل النزاعات :هو مركز ؼٌر حكومً ،إنسانً المطاؾ ،عربً العمك
وفلسطٌنً المنشؤ.
تم تؤسٌسه فً شهر آذار عام  1994من لبل فعالٌات شبابٌة تسهر على خدمة المجتمع بكل فباته ملبٌة
احتٌاجاته المختلفة.
إن سٌاسة اإلؼبلق اإلسرابٌلٌة لمدٌنة المدس وبناء جدار الفصل العنصري والحصار االلتصادي
والسٌاسً والثمافً للمناطك الفلسطٌنٌة أدى إلى زٌادة البطالة من ناحٌة ،والتضخم المالً من ناحٌة
أخرى .إضافة لذلن فاالجتٌاحات المتكررة من لبل لوات االحتبلل اإلسرابٌلً على الساحة الفلسطٌنٌة
زادت من الضؽوط المختلفة خصوصا ً الضؽط النفسً والكبت والحرمان والتً أنهكت الشعب
الفلسطٌنً مما كل ذلن أدى إلى ازدٌاد الخبلفات ،وتشعب النزاعات ،وتفرع الخصومات.
وبناء على ما تمدم ،لام أشخاص من ذوي المإهبلت العالٌة والخبرات المتمٌزة ،بتؤسٌس مركز ٌموم
على حل النزاعات على الصعٌد المحلً ودراسة وتحلٌل النزاعات على الصعٌدٌن اإلللٌمً والدولً.
لمد أطلك على هذا المركز مركز وبام الفلسطٌنً .ولاموا متكلٌن على هللا وممدمٌن خبراتهم إلخوتهم
وأخواتهم وأبناء وبنات شعبهم لعلهم ٌساهمون وبمدر إمكانٌاتنا فً بناء المجتمع الفلسطٌنً العتٌد.

أهدافه:
إن الهدؾ من إنشاء هذا المركز ،هو مساعدة الشعب الفلسطٌنً على حل مشاكله فً مثل هذه األولات
الحرجة والصعبة ،التً نمر بها مستعملٌن لؽة العمل والتفاهم والحوار ،فٌحل اللطؾ محل العنؾ،
والوفاق محل الشماق  ،فتتصافى النفوس وتتمارب الملوب.
فٌكون العمل هو المحن لحل جمٌع الخبلفات والنزاعات ،فاللؽة السلسة أسلوبنا ،والحوار هو طرٌمنا،
والمنطك هو دستور تفاهمنا والصلح هو ؼاٌتنا .استنادا ً إلى عاداتنا العربٌة المتوارثة واألصٌلة التً
نتناللها جٌبلً بعد جٌل نحل جمٌع الخبلفات مهما اشتدت وتفرعت بلؽة الحوار والتفاوض والتفاهم
والعمل والم نطك السلٌم .وهكذا تم تفعٌل بعض األسالٌب التربوٌة الحدٌثة التً نسهر على تعمٌمها فً
هذا المركز ،حٌث تم استمطاب جمٌع الخبرات من أبناء شعبنا مثمفٌن وتربوٌٌن ومختصٌن ،الذٌن لهم
الٌد الطولى فً حل الخبلفات والنزاعات سواء أكانوا رجاالً أم نساء عركتهم األٌام أو مثمفٌن من ذوي
المإهبلت العلمٌة العالٌة.
فلذلن نحن نهتم ببناء المجتمع المدنً المبنً على العدل والمساواة ملتزمٌن بمبادئ الشفافٌة والمحاسبة
والمساءلة عن طرٌك الدورات التثمٌفٌة والتوعوٌة المختلفة والحوارات الهادفة والنشاطات الثمافٌة
المتعددة سواء على المستوى المحلً أو اإلللٌمً أو العالمً.

دور المركز:
ٌموم المركز بدور الوسٌط أكثر من دور المحكم ألننا نإمن بمعادلة الربح للجمٌع ،ونسعى إلى مساعدة
الفبات المهمشة والعدٌد من المواطنٌن والمواطنات فً التؽلب على المشاكل من أجل ترسٌخ مفهوم
التعددٌة ضمن المسار الوحدوي فً بناء المجتمع المدنً وإبراز دوره من خبلل المهمات التالٌة:
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حل النزاعات ما بٌن أفراد المجتمع الفلسطٌنً بطرق حضارٌة سلمٌة العنفٌة.
تدرٌب فبة من الشباب تموم بدور الوسٌط ،وإٌجاد شبكة من الوسطاء المدربٌن لٌموموا
بحل المشاكل فً المجتمع الفلسطٌنً من خبلل تعلمهم وسابل وطرق وآلٌات حل النزاع
باستخدام الحوار والتفاهم والتواصل.
توضٌح كٌفٌة ممارسة" الصلحة" وحل النزاعات لفبات الشعب من خبلل محاضرات
وندوات وورشات عمل.
التنسٌك مع مإسسات فلسطٌنٌة تتعامل مع مواضٌع العدل والسبلم والبلعنؾ وحل
النزاعات والتربٌة الدٌممراطٌة.
توعٌة المجتمع المحلً الفلسطٌنً من خبلل الكتٌبات والنشرات التً تض ّمنت مواضٌع
تتعلك بالتثمٌؾ المدنً.
تعمٌك مفهوم المجتمع المدنً ونشر الوعً المجتمعً عبر التنشٌط والتشبٌن والتنسٌك بٌن
المإسسات ؼٌر الحكومٌة المختلفة والمإسسات الدٌنٌة والمإسسات ذات العبللة من جهة
وبٌن المإسسات الحكومٌة من جهة أخرى.
نشر كتٌبات وأدبٌات تُعنى بثمافة العدل والسبلم وتدوٌن التارٌخ الشفوي فً األرض
الممدسة.

السٌاسة العامة:
ٌنتهج المركز سٌاسة موضوعٌة وحٌادٌة ،حٌث أن أبوابه مفتوحة لفبات الشعب الفلسطٌنً على
اختبلؾ مشاربهم الفكرٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة .فنستمبلهم ونستمع إلى مشاكلهم
ونساعدهم فً حل خبلفاتهم ونزاعاتهم ،فهدفنا تحمٌك المصلحة العامة فً الممام األول والنهوض
بالمجتمع الفلسطٌنً.

نشاطات المركز:
 .1تدرٌب كوادر فلسطٌنٌة على حل النزاعات ،وذلن داخل فلسطٌن وخارجها مثل بعض
التدرٌبات فً الجامعات المحلٌة واألجنبٌة فً أمرٌكا وألمانٌا وأوروبا والشرق األوسط.
 .2لٌام المركز بحل المبات من المضاٌا حتى اآلن .فمد كانت نسبة المشاكل التً تم حلها حتى
اآلن  ،%87أما النسبة التً لم ٌتم حلها ،كانت نتٌجة لعوامل سٌاسٌة والتصادٌة
واجتماعٌة وسٌكولوجٌة خارجة عن إرادتنا.
 .3المشاركة فً تدرٌب فبات شبابٌة على حل النزاعات داخلٌا وخارجٌا ً إذ ٌشارن المركز
بالتدرٌب على حل النزاعات فً المإسسات والجامعات الفلسطٌنٌة وكذلن ٌموم المركز
بدورات تدرٌبٌة لبعض أفراد األجهزة األمنٌة والمدنٌة وجمٌع الفبات الشعبٌة.
 .4ازدٌاد عدد المواطنٌن المتطوعٌن فً المركز حٌث بلػ عددهم حتى اآلن العشرات حٌث
ٌموم هإالء بتكرٌس أولاتهم ووضع إمكانٌاتهم لخدمة أهداؾ المركز.
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 .5تكثٌؾ النشاطات الشبابٌة ورفع مستوى الوعً والمشاركة من خبلل ورش عمل
ومإتمرات على جمٌع المستوٌات داعٌة إلى ثمافة الحوار والتعددٌة والمواطنة وتعمٌك
حوار الثمافات واألدٌان.
 .6تعزٌز النشاطات لؤلطفال إلتاحة الفرص لهم لٌتمكنوا من التعبٌر عن ذاتهم بؤمان وطمؤنٌنة
ومحبة والعمل على سد احتٌاجاتهم المختلفة بالتعاون مع المإسسات المعنٌة.
 .7شرح عدالة لضٌتنا أمام المحافل الدولٌة عبر الوسابل المتاحة واستمبال وفود تمصً
الحمابك والتواصل معها فً شرح المضٌة وترتٌب برامج ثمافٌة ضمن إطار السٌاحة
البدٌلة.
 .8التشبٌن والتنسٌك مع المإسسات المختلفة من أجل تموٌة المجتمع المدنً المبنً على أساس
ّ
وبث روح المسإولٌة.
المواطنة
 .9تفعٌل دور المرأة فً اإلصبلح وموالع صنع المرار والتؤثٌر بشكل فعّال وإٌجابً فً
مختلؾ مٌادٌن الحٌاة العامة.
 .10تمدٌم رإٌة بدٌلة عن دور المرأة التملٌدي فً المجتمع الفلسطٌنً وتوضٌح دورها الفعّال
والمبدع كشرٌن فً عملٌة التنمٌة والتطوٌر االجتماعً.
 .11تشجٌع المرأة للدخول إلى المطاع االلتصادي وتموٌة لدرات النساء اللواتً لدٌهن مشارٌع
منتجة.
 .12فتح جسور التواصل بٌن النساء فً فلسطٌن والمنطمة العربٌة والعالم بالمشاركة فً
شبكات التواصل النسوٌة وتبادل الزٌارات والمنشورات واالستفادة من خبرات الحركة
النسوٌة عربٌا وعالمٌا.
 .13تشجٌع الحوار والتواصل بٌن الحضارات والدٌانات المختلفة وذلن عن طرٌك المإتمرات
وورش العمل فً داخل الببلد وخارجها.

لمزٌد من االستفسارات الرجاء االتصال:
بمركز وئام الفلسطٌنً – المركز الفلسطٌنً لحل النزاعات.
بٌت لحم – ص.ب 1031
تلفاكس)02( 2777333-2770513 :
البرٌد اإللكترونًhope@alaslah.org :
http://www.alaslah.org
الكترونً:
مولع
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نبذة عن لجنة المانونٌٌت المركزٌة

تعتبر لجنة المانوناٌت المركزٌة مإسسة عالمٌة ؼٌر ربحٌة تدعم المجتمعات المحلٌة فً
جمٌع أنحاء العالم من خبلل دعم مشارٌع إؼاثة ومشارٌع تنموٌة وأخرى تهدؾ إلى بناء
وإحبلل السبلم فً المجتمعات التً تعمل بها .وال ٌموم عمل لجنة المانونٌت على حشد
االموال فمط ،بل على دعم المشارٌع لتحسٌن النمط المعٌشً للذٌن هم بؤمس الحاجة الٌها.
وتنوب لجنة المانوناٌت المركزٌة عن كنابس المانوناٌت واالخوة بالمسٌح المتواجدة فً
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا ،والذٌن هم من الشعوب المتعاطفة والمحبة لعمل الخٌر
ولتمدٌم المساعدات لشعوب أخرى محتاجة .ولمد تؤسست اللجنة منذ حوالً  90عاما ً
وتعمل حالٌا ً فً  55دولة ولها تارٌخ عرٌك وسمعة جٌدة فً البلدان التً تعمل بها إذ
تحرص جمعٌة المانونٌة على أن تحترم لٌم وعادات وتمالٌد المجتمعات المحلٌة ولد
نجحت فعبل فً دعم هذه المجتمعات حٌث ألامت خبلل السنوات الطوٌلة الماضٌة عبللات
جٌدة مع المجتمعات حول العالم.
من هم المانوناٌت؟
ٌنحدر المانوناٌت من كنٌسة االخوة بالمسٌح فً الوالٌات المتحدة وكندا ،حٌث بدأت فً
ؼر ب اوروبا فً المرن السادس عشر .وتسمى "أنا بابتٌست" بما ٌعنً أن المانوناٌت
ٌإمنون بمعمودٌة البالؽٌن لٌتسنى لهم فهم االٌمان المسٌحً ولبوله لٌكرسوا حٌاتهم لخدمة
السٌد المسٌح .ثمة طوابؾ أخرى تنحدر تحت طابفة ألـ "أنا بابتٌست" لهم تمالٌدهم
وعاداتهم مثل أآلمش ،وهتراٌتز ،وكنٌسة االخوة واالخوة بالمسٌح( .عادة ما ٌختلط األمر
على الناس بٌن "أنابابتٌست" "والبابتٌست" أي المعمدانٌٌن .تعتبر اإلثنتان طوابؾ مسٌحٌة
ولكن كبل منهم لدٌه تارٌخ وتمالٌد مختلفة).
أخذت كلمة المانوناٌت نسبة لمإسسها والذي ٌدعى منو ساٌمون ،رجل دٌن كاثولٌكً من
هولندا ،ولد كان أول من أسس الـ "أنابابتٌست" فً أوروبا .ومنذ بداٌتها المتواضعة
ولؽاٌة الٌوم تُعرؾ كنٌسة المانوناٌت ككنٌسة مسالمة ومناهضة للعنؾ ،حٌث أنها تنبذ
كافة أشكال العنؾ والمتل واألذى ألٌن كان والسٌما ألعدابها ،حٌث أنها رفضت المشاركة
فً الحرب الدٌنٌة التً حدثت فً المرن السادس عشر.
أضطهد كثٌٌر من المسٌحٌٌن المانوناٌت ولاموا بإعدام الكثٌر منهم وتعرضوا للهجرة
المصرٌة مما أرؼم ؼالبٌتهم على مؽادرة بٌوتهم وأوطانهم فً هولندا ،وجنوب ألمانٌا
وسوٌسرا والتوجه إلى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا ٌحملون هوٌة التضحٌة والرؼبة
فً العٌش بمجتمعات خاصة بهم منعزلة عن العنؾ الدابر من حولهم .ولد شكلت سمات
المسالمة والبلعنؾ والبساطة هوٌة المانونٌت التً تمٌزهم عن ؼٌرهم.
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بالرؼم من أن بعض مجموعات من المانوناٌت ال تزال تعٌش فً لرى نابٌة فً الوالٌات
المتحدة وكندا ،إال أن معظمهم أصبح ٌتماشى مع نمط الحٌاة العصرٌة .ولد شهد هذا
العصر إزدٌادا فً عدد كنابس المانوناٌت فً أمرٌكا الشمالٌة وكذلن فً أمرٌكا البلتٌنٌة
وأفرٌمٌا إال أن المانوناٌت ال ٌزالون ٌعتبرون من األللٌات بٌن الطوابؾ المسٌحٌة .وٌعمل
المانوناٌت على ترسٌخ جذورها المابمة على نبذ العنؾ واتباع حٌاة البساطة من دون
الخوض فً المشاكل السٌاسة .وبعد المآسً التً تمخضت عن الحرب العالمٌة الثانٌة،
صب المانونٌة جهودهم على مساعدة المحتاجٌن وبدأ البلهوتٌٌن من المانوناٌت بؤخذ زمام
األمور والخروج من العزلة الى االلتزام بمناهضة العنؾ والظلم فً العالم.
لجنة المانوناٌت المركزٌة ()MCC
تؤسست عام  1920حٌث أرسلت متطوعٌن الى روسٌا بعد الثورة الروسٌة .وبما أن لجنة
المانوناٌت المركزٌة مإسسة ؼٌر ربحٌة ،فهً ما زالت جزء من الكنٌسة وهً كمثٌبلتها
من الطوابؾ المسٌحٌة تجسد آذان وللوب وأٌدي كنابس الماونٌت فً الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة وكندا والذٌن بدورهم ٌمومون بدعم لجنة المانونٌت .وال ٌشترط على موظفً
لجنة المانونٌت أن ٌكونوا من المانونٌت ولكن علٌهم أن ٌلتزموا باإلٌمان الحمٌمً وبنبذ
العنؾ لٌكونوا مثاالً لمحبة ربنا ٌسوع المسٌح ولمحبة اآلخرٌن وتثمٌؾ المجتمعات
االنسانٌة حول التعاٌش السلمً ،والمبادئ المابمة على المحبة واالحترام المتبادل والمساوة
والتسامح.
وتعمل لجنة المانوناٌت المركزٌة بمجال العمل االنسانً مستنٌدٌن إلى مبدأ االحترام
المتبادل والتواضع فً التعامل مع المجتمعات التً تعمل بها ومعها .وٌبنى عمل لجنة
المانونٌت على إرسال متطوعٌن من الخارج ٌلتزمون بالعمل لمدة ثبلث سنوات حٌث
ٌعملون على بناء عبللات مع الدول المضٌفة .كما ٌموم عمل اللجنة على جهود المظٌفٌن
المحلٌٌن والذٌن بدورهم ٌساعدون وٌدعمون اللجنة فً تعلم الثمافة السابدة والتمالٌد
والعادات وهم ٌساهمون كثٌرا ً فً انجاح عمل المإسسة وٌتمادون راتب متواضع .اما
المتطوعون األجانب ال ٌتلمون أجرا ً وإنما تتحمل لجنة المانوناٌت تكالٌؾ السكن والمؤكل
المشرب والسفر الخاصة بهم .وتركز اللجنة على أن ٌعمل فرٌك العمل على بناء مشارٌع
بمشاركة محلٌة مستمرة وثابتة.
ماذا تعمل لجنة المانوناٌت المركزٌة؟
ال تموم اللجنة بتنفٌذ مشارٌع خاصة بها وإنما تعتمد على شركاء وجمعٌات محلٌة تدعم
شركاء وجمعٌات محلٌة للوصول للهدؾ المنشود من خبلل المشارٌع التً ٌرونها
ضرورٌة ومناسبة وتموم الشراكة اما من خبلل كنٌسة محلٌة ،أو جمعٌة محلٌة أو عالمٌة
ؼٌر ربحٌة ،أو مدرسة ،أو عٌادة ،أو دار لؤلٌتام ،أو مزارعٌن محلٌٌن أو أعضاء جمعٌة
محلٌة.
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أما برامج اللجنة فتكون اما زراعٌة ،أو مساعدات طاربة فً أولات الحروب أو الكوارث،
أو ترمٌم مدارس أو مراكز تعلٌمٌة ،أو الدفاع عن حموق مهدورة أو وساطة فً حل
النزاعات.
وتدعم لجنة المانوناٌت المركزٌة الشركاء من خالل:
 -1تمدٌم دعم مالً (رأسمال) لتموٌل المشارٌع
 -2تمدٌم موارد عٌنٌة مثل حمابب مدرسٌة أو مواد طبٌة
 -3تعٌٌن متطوعٌن لدٌهم مهارات تدرٌبٌة ومواهب متعددة للتعاٌش والعمل معهم .وال
تدعم أو تمول اللجنة أفراد أو عاببلت مباشرة ،بل من خبلل الشركاء والجمعٌات
لٌستفٌد أكبر عدد ممكن من المنتفعٌن.
كٌف تتم الشراكة مع لجنة المانوناٌت المركزٌة؟
ٌنالش الطرفٌن (لجنة المانوناٌت والمإسسة الشرٌكة) فكرة المشروع ،وأهمٌته،
والمنتفعبن من المشروع وأهدافه ومٌزانٌته وؼٌرها من األمور الخاصة بالمشروع ،ثم
ٌمدم طلب كتابً للمشروع إلى لجنة المانونٌت والتً تموم بمتابعة كافة النماذج الواجب
تعببتها وإرسالها الى المكتب الربٌسً للجنة المانوناٌت .وعند الحصول على الموافمة
الرسمٌة ٌتم التولٌع على اتفالٌة تفاهم ٌتم إبرامها بٌن الطرفٌن وٌسلم جزء أو كل المبلػ
المخصص للمشروع للبدء فٌه بناء على طبٌعة وحجم المشروع .ومن ثم تموم اللجنة
بمتابعة سٌر المشروع من خبلل الزٌارات المٌدانٌة والتمارٌر التً ٌتم ارسالها وفً نهاٌة
المشروع ٌتم لٌاس نجاح المشروع واألثر الذي أحدثه المشروع.
مع من تعمل لجنة المانوناٌت المركزٌة؟
تعمل مع جمعٌات مختلفة مسٌحٌة ومن دٌانات أخرى فً جمٌع أنحاء العالم .تإمن اللجنة
بؤن محبة هللا لجمٌع الشعوب ،لذلن فهً تعمل لتمدٌم االحتٌاجات االنسانٌة وترفع من شؤن
وكرامة االنسان بؽض النظر عن العرق ،الحضارة ،الجنس ،العمر ،المستوى المعٌشً أو
الدٌانة.
كما تإمن بالدفاع وتؤٌٌد حموق االنسان ،لذلن فهً تعمل من خبلل مكتبها فً واشنطن
وأوتوا لتوصٌل صوتها ورسالتها ومن خبلل العمل مع الشركاء حول العالم الى مسإولٌن
فً الحكومة ،رؼم أن اللجنة ؼٌر لادرة على تؽٌٌر سٌاسة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
وكندا ،لكنهم رؼم ذلن ٌستمعون لهمومها وطلباتها وٌحترمونها.
من أٌن تأتً المساعدات؟
تؤتً أكثر التبرعات من مسٌحًٌ أمٌركا وكندا والذٌن هم بدورهم ٌإمنون بعمل ولٌم
ومبادى لجنة المانوناٌت المركزٌة .أٌضا ً هنان مإسسات تدعم اللجنة والتً تعمل هً
ْ
أٌضا ً فً مجال العمل االنسانً.
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ال تؤخذ لجنة المانوناٌت المركزٌة أي دعم من حكومة ألوالٌات المتحدة االمرٌكٌة أو
الجٌش األمرٌكً ولكنها تحصل على جزء من المساعدات من مإسسات كندٌة تعمل فً
مجال التطوٌر العالمً.
هل تنخرط لجنة المانوناٌت المركزٌة فً االهتداء؟
ال تنخرط لجنة المانونٌت فً اعمال تدعو إلى الهداٌة وإنما تجسد أعمالهم محبة ومسامحة
ٌسوع المسٌح وٌنبثك عملهم من رؼبتهم فً العٌش بخشوع وإٌمان ومحبة اآلخرٌن.
لجنة المانوناٌت فً العراق
بدأت اللجنة عملها فً الشرق األوسط عام  1949لمساعدة ومساندة البلجبٌن الفلسطٌنٌٌن
بعد نكبة حرب  . 1948أما الٌوم فمد امتد عمل اللجنة لٌشمل ،إضافة إلى فلسطٌن ،مصر
ولبنان وسورٌا واالردن وإٌران والعراق.
ولد بدأت لجنة المانوناٌت المركزٌة بدعم مشارٌع فً العراق منذ عام  1998من خبلل
شركابها من مجتمعات وطوابؾ مختلفة من مسٌحٌٌن ،ومسلمٌن ،وسنة ،وشٌعة وأكراد
حٌث أن معظمهم مإسسات ؼٌر حكومٌة تعمل فً مشارٌع انسانٌة مثل تمدٌم معونات
طبٌة للمستشفٌات فً بؽداد ،تنمٌة مٌاه للشرب فً لرى نابٌة فً الشمال وتمدٌم رزم
مدرسٌة ألطفال مهجرٌم مع عاببلتهم فً جمٌع أنحاء الببلد.
أؼلبٌة المإسسات التً تدعمها لجنة المانوناٌت المركزٌة هً مإسسات عرالٌة وبعض
منهم عالمٌة تتحلى بسمعة طٌبة من خبلل عملها فً العراق .ولد أنجز شركاء لجنة
المانوناٌت وعلى مدى سنوات طوٌلة مشارٌع تطوٌرٌة كثٌرة من تصمٌم جمعٌات عرالٌة
تستفٌد منها ،مثل مشارٌع صؽٌرة فً كركون ،وتشؽٌل مساكن لحماٌة اآلرامل واالٌتام
فً الموصل وتمدٌم برامج تدرٌبٌة عن حل النزاعات ودٌنامٌكٌة الجماعة لطبلب جامعٌٌن
فً بؽداد وؼٌرها .الكنٌسة الكلدانٌة شرٌن آخر مهم ،حٌث لدمت لجنة المانوناٌت مبلػ من
المال لتؤسٌس مكتبة وتحسٌن مشارٌع كثٌرة فً كلٌة بابل لتعلٌم البلهوت والفلسفة فً
بؽداد.
عمل متطوع من لجنة المانوناٌت بدوام جزبً فً تدرٌس اللؽة االنجلٌزٌة فً الكلٌة لؽاٌة
عام  2004واستمر فً عام  2007بعد انتمال الكلٌة الى أربٌل.
وبسبب الحرب على العراق فؤن لجنة المانوناٌت مستمرة فً عملها وفً حشد االموال
لدعم البرامج التً ازداد عددها ،ومن خبلل عملها مع الكنٌسة الكلدانٌة ومإسسات ؼٌر
عرالٌة حكومٌة وؼٌرهم ،وسوؾ تعمل لجنة المانوناٌت بجد وكد الستمرارٌة المشارٌع
وتلبٌة احتٌاجات المجتمعات العرالٌة للسنوات المادمة.

11

ممدمة
هذا الدلٌل التدرٌبً بمثابة ثمرة جهود سنٌن من العطاء فً مجال التدرٌب والتثمٌؾ ،فهذا ٌُعتبر دلٌبلً
داعما ً ومساندا ً ٌهدؾ الى تفعٌل برامج المجتمع المدنً الفلسطٌنً وتطوٌر مهارات وخبرات الشباب
الفلسطٌنً وتسلٌحهم بالمعرفة والمهارات البلزمة لبناء المجتمع المدنً الفلسطٌنً.
لدم مركز وبام الفلسطٌنً لحل النزاع وال ٌزا ُل العدٌ َد من البرامج والورش التدرٌبٌة ذات الطابع
التعلٌمً البلمنهجً والتً تمزج ما بٌن الطابع النظري والجانب العملً فً مختلؾ المواضٌع
االجتماعٌة والسٌاسٌة والثمافٌة والفكرٌة.
لذلن نضع هذا الدلٌل التدرٌبً للمدربٌن وللمدربات كمساعدة وأداة ؼنٌة بالمعلومات والمهارات
للمدربٌن والمدربات والمٌسرٌن والمٌسرات والعاملٌن والعامبلت فً مجال مإسسات المجتمع المدنً.
وٌتكون الدلٌل التدرٌبً من جزبٌن :الجزء األول عبارة عن الورش التدرٌبٌة والعملٌة والتً تتضمن
األنشطة والتمارٌن العملٌة ،أما الجزء الثانً فهو عبارة عن لب وفحوى المواضٌع والمبلحك والمراجع
المختلفة المتعلمة بالمواضٌع المطروحة وذلن من أجل تمكٌن وتثمٌؾ المدربٌن /ات والمٌسٌرٌن/ات.
إن مادة التدرٌب المستخدمة تحظى بجانب كبٌر من األهمٌة حٌث أنها تتناسب مع تركٌبة المجتمع
الفلسطٌنً وثمافته وعاداته وتمالٌده كما أن المواضٌع المطروحة فً هذا الكتٌب تراعً ضرورة اعتماد
األفراد والعاملٌن فً مجال التثمٌؾ المدنً وحموق اإلنسان وحل النزاعات على المصادر التراثٌة
والثمافة الشعبٌة والمٌم الدٌنٌة المتوافرة فً المجتمعات والبٌبات المحلٌة والتً تحتوي على الكثٌر من
المعلومات والمبادئ والمٌم المرتبطة فً مجال حموق اإلنسان والمجتمع المدنً وحل النزاع.
ٌعتبر هذا الكتاب جزءا ً من سلسلة كتب تثمٌفٌة وتدرٌبٌة لفبة الشباب فً مإسسات المجتمع المدنً وفً
المإسسات الرسمٌة وؼٌر الحكومٌة ،حٌث ٌختص هذا الجزء بتدرٌب الشباب على مواضٌع فيً مجيال
البلعنؾ وحل النزاع بالطرق السلمٌة.
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األهداف الرئٌسة:
التعرؾ إلى مفهومً النزاع والبلعنؾ.

ّ
التعرؾ إلى مجموعة من الطرق السلمٌة لحل النزاعات وبعض االستراتٌجٌات البلعنفٌة.

ّ
التعرؾ إلى مهارات وأسالٌب التفاوض والوساطة.

ّ
 التعرؾ إلى مجموعة من اآلراء والتوجهات لبعض الكتّاب العرب واألجانب بما ٌخص
موضوع البلعنؾ والمماومة السلمٌة.
ٌمسم الكتاب إلى لسمٌن:
المسم األول :عبارة عن الجزء العملً من الكتاب والذي ٌتضمن خططا ً تفصٌلٌة لورش العمل
واألنشطة والفعالٌات التً ٌستطٌع المدرب استخدامها لتنفٌذ الورش.
أما المسم الثانً :فهو عبارة عن المواد األدبٌة والمراجع األساسٌة التً بنٌت علٌها ورش العمل والتً
ٌستطٌع المدرب استخدامها للدراسة والتعمك فً موضوع التدرٌب وفهمه.
تتضمن المادة التدرٌبٌة أٌضا ً مجموعة من األنشطة والتمارٌن والعصؾ الذهنً لتنشٌط الحوار
والمشاركة ضمن مجموعات صؽٌرة أو ضمن المجموعة الكبٌرة التً تهدؾ بدورها إلى توصٌل المادة
التدرٌبٌة بطرٌمة سلسة فٌها إفادة للمشاركٌن وتنشٌط ألفكارهم وتوجهاتهم.
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حل النزاع
النزاع
النزاع عبارة عن ظاهرة طبٌعٌة وصحٌة كؤي ظاهرة فً المجتمع ،وما هو ؼٌر طبٌعً تؤجٌج
الصراع وتؤزٌمه وحله بطرق ؼٌر سلمٌة .أما بالنسبة للنزاع الصحً فهو النزاع الذي تتم معالجته
وحله بطرق سلمٌة وحضارٌة وإنسانٌة .وهنا ال بد لنا من التذكٌر بؤنه ٌمكن االستفادة من النزاع
والخبلؾ فً خلك أسلوب جدٌد ومنهاج جدٌد فً الحٌاة إذا ما تمت معالجته بطرق حضارٌة وإٌجابٌة
وبذلن ٌصبح النزاع أداة تؽٌٌر وتطوٌر وتعدٌل فً المجتمع .وٌمكن اعتبار النزاع ظاهرة سلبٌة
ومرفوضة فً الحٌاة إذا ما تم استخدام العنؾ والعداء واأللفاظ النابٌة فً التوصل إلى أهدافنا وؼاٌاتنا،
لذا ٌجب التركٌز على ما هو اٌجابً واختٌار الوسٌلة األنسب واألكثر فاعلٌة واأللل تكلفة.
وسنحاول فً الجزء األول من الكتاب:
تعرٌؾ إلى كلمة نزاع.
 ال ّ
التعرؾ إلى أنواع ومستوٌات النزاع.

ّ
التعرؾ إلى مجموعة من الطرق المستخدمة فً حل النزاعات.

ّ
تعرٌف النزاع:
ع الشًء من
هنان تعارٌؾ مختلفة لكلمة نزاع ،فكلمة نزاع تعود إلى أصلها الثبلثً نزع "بمعنى :نز َ
وٌعرؾ
مكانه :للعه ،والعامة تمول "نزع الشًء" أي عطله وأفسده وكلمة النزاع تعنً الخصومة".1
ّ
زؼبً زؼبً النزاع على أنه عبارة عن أي اختبلؾ فً وجهات النظر ما بٌن طرفٌن أو أكثر فً أي
مجال اجتماعً أو التصادي أو ثمافً أو سٌاسً أو دٌنً أو أٌدٌولوجً ...الخ وهذا االختبلؾ لد ٌتؤجج
وٌإدي إلى تداعٌات وتوتّر .والجدٌر بالذكر أن لٌس كل اختبلؾ هو موضوع خبلؾ ونزاع ...
عا ما بٌن األطراؾ المتنازعة ،حٌث أن
فاالختبلؾ ضروري وطبٌعً إذا لم ٌتصاعد لٌخلك صرا ً
"الخبلؾ ال ٌفسد للود لضٌة" فنمول نعم "للخبلؾ وال لبلختبلؾ" .كما ٌتابع زؼبً زؼبً المول بؤن
التطور ٌحدث عندما ٌكون هنان جدل وهذا الجدل ٌعالج بشكل حضاري وخبلق وهذا ٌتجلى فً
-1انًُجذ فً انهغح ٔاألػالو ،دار انًشرق -تٍرٔخ  ،انطثؼح انسادسح ٔانصالشٌٕ ،7991 ،ص.107
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النظرٌة الثبلثٌة الجدلٌة للفٌلسوؾ هٌجل حٌث األطروحة ( )Thesisومن ث َ َّم النمٌض ()Antithesis
والنتٌجة هً التركٌب أي فكرة جدٌدة متطورة (.2 )Synthesis
وكلمة نزاع  conflictتعود إلى "اللؽة البلتٌنٌة  conflictusالتً تعنً الصدمة  choحٌث تعكس
كلمة نزاع فرولات مختلفة ،خصومة ،انمبلب عام ،خبلؾ ،نضال ،معارضة ،تجاذب .3"...وهو "كل
تنافس بٌن األفراد والجماعات فً المجتمع" 4وٌمكن تعرٌفه أٌضا ً على أنه عبارة عن "ولوع تضارب
أو تعارض لآلراء أو الموالؾ بٌن شخصٌن أو أكثر سواء كان معلنا أو ؼٌر معلن" .5أما "باللؽة
الصٌنٌة فكلمة نزاع تعنً كلمتً "خطر" و "فرصة" مجتمعتٌن" ،6وهذا تؤكٌد على فكرة أن النزاع
ٌمكن أن ٌكون فرصة للتطوٌر والتؽٌٌر واإلبداع إذا ما تم عبلجه بطرق سلمٌة وحضارٌة.
المواضٌع المتنازع علٌها:
تكثر المواضٌع المتنازع علٌها ،مما ٌصعب حصرها ،فهنان اختبلؾ وخبلؾ فً الرأي أو الموالؾ أو
المصالح أو االتجاهات أو فً األٌدٌولوجٌات أو الفكر أو التوجهات ...الخ .إن التوصل إلى حلول
مرضٌة وعادلة ممكن فً حال كان هنان وعً كاؾٍ عند األفراد لحمٌمة وجود ؼٌرهم من الجماعات
التً تختلؾ عنهم فً الفكر أو الرأي أو المصالح  ...الخ .وهكذا فٌتم معالجة التحدٌات بطرق سلمٌة
فاتحة األبواب لمجاالت الحوار والتفاوض واألسالٌب البلعنفٌة فً حل النزاعات
ومن تلن المواضٌع المتنازع علٌها بحسب الجزٌرة نت – لسم البحوث والدراسات:7
 .1الموارد المالٌة أو الطبٌعٌة.
 .2السلطة ونظام الحكم وعملٌة اتخاذ المرارات السٌاسٌة.
 .3ال ُهوٌة واألوضاع االجتماعٌة والسٌاسٌة.
 .4المٌم والمناعات واألٌدٌولوجٌات.
 -2دمحم ػاتذ انجاتري ،انًجرًغ انًذًَ أو انذٔنح ٔ ، http://www.wajhat.ae/ 5002انًٕسٕػح انحرجٌٔ -كثٍذٌا ،فالسفح أنًاٌٍْ ،جم
فٍهسٕف أنًاًَ (www.wikipedia.org )7187-7110

َ -3سار ريال ،نًٍ ًٌّٓ األير :درٔش فً حمم تُاء انسالو ٔحم انُساػاخ ،جًؼٍح انؼًم يٍ أجم خٍار يذًَ ،ص .81
 -4الجزيرة نت ،قسم البحوث والدراسات ،المعرفة ،ملفات خاصة  ،5005الصراعات الداخلية في الدول العربية ،أنواع
الصراع ومفهومه ،5002 ،ص . www.aljazeera.net 2
 -5مركز التميّز للمنظمات غير الحكومية ،إدارة النزاعات  ،مهارات تدريبية ،عدد ( ،)55نوفمبر  5005ص 7
www.ngoce.org
 -6مرجع سابق ،نزار رمال ،ص.22
 -7يرجغ ساتك ،انجسٌرج َد ،لسى انثحٕز ٔانذراساخ .www.aljazeera.net
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ومن الممكن أن تنشأ النزاعات بسبب االختالف ما بٌن األفراد ،منها:
" .1االختبلؾ فً الخبرات والتجارب.
 .2االختبلؾ فً المٌم.
 .3االختبلؾ فً األهداؾ.
 .4االختبلؾ فً وجهات النظر.
 .5اختبلؾ كٌفٌة الحكم على الصواب والخطؤ".8
أما بالنسبة إلى زغبً زغبً ،مدٌر مركز وئام الفلسطٌنً لحل النزاعات :فمد ٌنشأ النزاع بسبب:
 .1االختبلؾ فً المصالح والموالؾ.
 .2االختبلؾ فً األٌدٌولوجٌات والعمابد.
 .3االختبلؾ فً المشارب الفكرٌة أو السٌاسٌة.
 .4االختبلؾ فً الطبمات االجتماعٌة.
 .5االختبلؾ فً المناصب والوظابؾ.
 .6االختبلؾ على المصالح االلتصادٌة.
 .7االختبلؾ على الحدود واألرض.
أنواع النزاع:
حاولنا فً هذا الكتاب تلخٌص وتصنٌؾ النزاع إلى األنواع التالٌة:
 .1النزاع الداخلً /النفسً :من أسبابه ،عدم شعور الشخص باألمان أو باالنتماء أو بالثمة أو
باالستمرار.
 .2النزاع االجتماعً :من أسبابه ،ؼٌاب العدالة االجتماعٌة أو صراع ما بٌن طبمات المجتمع.
 .3النزاع االلتصادي :من أسبابه ،سوء الحالة االلتصادٌة أو انتشار الفمر أو البطالة أو انخفاض
مستوى المعٌشة أو عدم المساواة وتكافإ الفرص.

 -8يرجغ ساتك ،يركس انرًٍّس نهًُظًاخ غٍر األْهٍح ،إدارج انُساػاخ ،ػذد.55
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 .4النزاع السٌاسً :ومن أسبابه ،تعارض المصالح ما بٌن األحزاب المختلفة أو عدم الوعً الكافً
لوجود التعددٌة السٌاسٌة واحتكار صنع المرار ولمع الحرٌات.
 .5النزاع (األٌدٌولوجً) الفكري :ومن اسبابه ،عدم احترام التعددٌة الفكرٌة واألٌدولوجٌات المختلفة
أو محاولة انتماد وطمس أفكار األطرؾ األخرى ومعتمداتها.
 .6النزاع العسكري :ومن أسبابه ،محاولة سٌطرة بعض الدول(األحزاب) على مصادر وثروات دول
أضعؾ منها أو التفاوت فً المدرات العسكرٌة والمادٌة.
 .7النزاع بٌن الشركات المتعددة الجنسٌات والدول المختلفة :ومن أسبابه التنافس بٌن هذه الشركات
للسٌطرة واستؽبلل موارد الشعوب الممهورة.
 .8النزاع الدٌنً أو الطائفً أو العمائدي :من أسبابه عدم احترام التعددٌة الدٌنٌة أو العمابدٌة وعدم
احترام التباٌن والخصوصٌات لكل عمٌدة.
 .9النزاع على األرض والحدود :ومن أسبابه صدام بٌن أطراؾ متعددة على بمعة جؽرافٌة معٌنة أو
إدعاء المٌراث.
 .10سباق التسلح :ومن أسبابه ؼٌاب آلٌة للحد من انتشار األسلحة على اختبلؾ أنواعها باإلضافة
إلى ؼٌاب لانون ٌردع الموى المختلفة من إجراء التجارب النووٌة والكٌماوٌة وأسلحة الدمار
الشامل على سبٌل المثال.
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مستوٌات النزاع:
هنان عدة مستوٌات للنزاع ،وأشارت الباحثة سوسن توٌمه إلى مستوٌات النزاع مشيٌرة إليى أن النيزاع
ٌبييدأ داخييل اليينفس البشييرٌة مييع الييذات وٌنتهييً بييالنزاع المييابم بييٌن دول العييالم .وبالتييالً ٌمكيين تصيينٌؾ
مستوٌات النزاع إلى:
 .1نزاع داخلً :وهو نزاع داخل النفس البشرٌة مع الذات.
 .2نزاع األفراد :وهو نزاع ما بٌن األفراد داخل المجموعة.
 .3نزاع الجماعات :وهو نزاع ما بٌن مجموعتٌن أو أكثر.
 .4نزاع محلً :وهو نزاع ما بٌن األفراد أو الجماعات داخل المجتمع الواحد.
 .5نزاع إللٌمً :وهو نزاع ما بٌن دول اإلللٌم الواحد.
 .6نزاع دولً :وهو نزاع ما بٌن دول العالم دون التمٌّد بحدود أو ألالٌم معٌنة.
 .7نزاع ما بٌن الشركات المتعددة الجنسٌات :وهو نزاع ما بٌن هذه الشركات صاحبة النفوذ فٌما
بٌنهما من أجل مصالح مختلفة فً العالم.
 .8نزاع تكتالت دولٌة (أو معسكرات) :وهو نزاع ما بٌن معسكرٌن أو أكثر .وأبرز مثال على
ذلن هو الذي كان ما بٌن "حلؾ األطلسً" و"حلؾ وارسو" أٌام الحرب الباردة (بٌن المعسكر
االشتراكً والمعسكر الرأسمالً).

هنان شكالن رئٌسان للنزاع:
بالرجوع إلى المولع االلكترونً للجزٌرة ( )aljazeera.netضمن بحث حول الصراعات الداخلٌة فً
الدول العربٌة –أنواع الصراع ومفهومهٌ ،مكننا تمسٌم النزاع إلى نوعٌن وذلن بحسب األسلوب الذي
ٌستخدم فً حل هذا النزاع:
 .1النزاع السلمً" :وٌصنؾ هذا النوع من النزاع على أنه نزاع سلمً بناء على األسالٌب الممننة
والحضارٌة التً تستخدم فً تحمٌك المصالح والمطالب المتعارضة .ومن تلن األسالٌب
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الدساتٌر والموانٌن والتكوٌنات األسرٌة والعشابرٌة واألحكام الدٌنٌة واألعراؾ والتمالٌد
والحوارات والمإتمرات ...الخ".9
 .2النزاع العنٌف :وصنؾ هذا النزاع على أنه عنٌؾ بسبب ابتعاد األطراؾ المتنازعة عن
استخدام الطرق السلمٌة والممننة فً حل النزاع واللجوء إلى استخدام العنؾ لتحمٌك مصالحهم
ومطالبهم.
خطوات عامة لحل النزاع:
وٌمترح الناشط زؼبً زؼبً من خبلل هذا الكتاب خطوات عامة تساعد على حل النزاع بٌن األطراؾ
المتنازعة بطرق منطمٌة ومرضٌة لجمٌع األطراؾ:
 .1تحدٌد جوهر المشكلة أو الموضوع المتنازع علٌه.
 .2تحدٌد األطراؾ المتنازعة.
 .3تحدٌد األسباب الحمٌمٌة والكامنة والمسببة للنزاع.
 .4تجمٌع المعلومات ودراسة الظروؾ المسببة للمشكلة
 .5تحلٌل المشكلة وتحلٌل موالؾ األطراؾ المتنازعة سواء أكانت أطراؾ ربٌسة أو ثانوٌة.
 .6تمٌٌم المشكلة أو النزاع بشكل منطمً وحٌادي.
 .7إٌجاد الطرٌك المناسبة واألسالٌب البلبمة التً تساعد فً حل النزاع.
 .8تحدٌد الحلول والبدابل الممكنة وتمٌٌمها.
 .9التوصل إلى حلول عادلة ومرضٌة لجمٌع األطراؾ بحٌث ٌكون التركٌز أكثر على المصالح
ولٌس على الموالؾٌ .مكن االستفادة من تمرٌن رلم( 1-ضمن كتٌب الحاالت الدراسٌة).

 -9انًرجغ انساتك ،انجسٌرج َد-إَٔاع انصراع ٔيفٕٓيّ . www.aljazeera.net
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آلٌات حل النزاع:
بناء على خبرة مركز وبام المتواضعة والعاملٌن والمتطوعٌن فٌه ،واستنادا ً إلى ورشات العمل المختلفة
والخبرات العملٌة فً اإلصبلح لخص المدرب زؼبً زؼبً اآللٌات المستخدمة فً حل النزاع على
النحو التالً:
أ) آلٌات ونصائح تخص األطراف المتنازعة:
ٌ .1جب االبتعاد عن الصور النمطٌة و(المولبات) والتعمٌمات.
ٌ .2جب عدم المبالؽة فً الموالؾ وردات الفعل.
ٌ .3جب الفصل بٌن سٌاسات ولرارات الحكومات من جهة ومواطنً تلن الحكومات من جهة
أخرى (الفصل ما بٌن المشكلة ومسبباتها).
ٌ .4جب التحكم وضبط مشاعرنا الشخصٌة والنظر إلى النزاع دون األشخاص.
ٌ .5جب المطالبة والدفاع عن حمولنا ومصالحنا ولكن بطرق سلمٌة بعٌدا عن استخدام العنؾ.
ٌ .6جب عدم تشوٌه صور اآلخرٌن ،بل علٌنا احترام الجمٌع بؽض النظر عن الدٌن أو اللون أو
الجنس أو االنتماء السٌاسً أو األٌدلوجً ...الخ
.7

ٌجب االستفادة والتعلم من خبرات اآلخرٌن محلًٌا وإللٌ ًما و َد ْولًٌا.

ٌ .8جب على األطراؾ المتنازعة أن تتمبل وتإمن بالطرٌمة التً تم اختٌارها بإرادتهم فً حل
النزاع المابم بٌنهم.
 .9بجب أن نتعامل مع المضاٌا على أساس أن نكون رحماء على الناس لساة على المشاكل
واألنظمة.
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ب) آلٌات تخص الطرف الثالث:
ٌ .1جب علٌه تشجٌع النمد والنمد البناء.
ٌ .2جب تنشٌط المكوكٌة الدبلوماسٌة بٌن األطراؾ (الحركة والتنمل بٌن األطراؾ المتنازعة)
لتفهم موالؾ ومصالح ومشاعر كل طرؾ من األطراؾ المتنازعة.
ٌ .3جب استخدام المصطلحات المتوازنة والمحاٌدة والتً تكون ممبولة ومتعارفًا علٌها ما بٌن
جمٌع األطراؾ.
ٌ .4جب النظر واالهتمام فً كل المواضٌع األساسٌة والثانوٌة ومدى تؤثٌراتها المتواترة المتتالٌة
على عملٌة حل النزاع أو على األطراؾ المتنازعة.
ٌ .5جب التموٌم والتمٌٌم والمتابعة والتركٌز على الشفافٌة والمساءلة خبلل عملٌة حل النزاع.
ٌ .6جب أن ٌكون هنان محاولة دابمة لخلك البدابل (تكبٌر الكعكة) إلرضاء جمٌع األطراؾ
المتنازعة ومحاولة االنتمال من معادلة رابح-خاسر إلى معادلة رابح-رابح (الربح للجمٌع).
ٌ .7جب على الطرؾ الثالث العمل على تثمٌؾ اآلخرٌن بطرٌمة حضارٌة دون النظر إلٌهم من
فوق ودراسة النزاع جٌدا وإجراء بعض البحوث المٌدانٌة إذا تطلب ذلن من أجل فهم النزاع
بصورة أفضل ومحاولة التوصل إلى حلول أكثر نجاعة وألل خسارة.
ٌ .8جب أن ٌكون الطرؾ الثالث محاٌ ًدا وموضوعًٌا وعادالً ولدٌه المدرة على مساعدة جمٌع
األطراؾ لحل المواضٌع من صؽابرها إلى كبابرها.
ٌ .9جب على الطرؾ الثالث أن ٌتدخل بكل احترام ورزانة وعمبلنٌة مستخدما الطرق واآللٌات
السلمٌة فً حل النزاع.
ٌ .10جب استخدام المصص التثمٌفٌة والخبرات السابمة واللجوء إلى آٌات من الكتب السماوٌة إذا
كان هنان ضرورة ،لخلك جو من الوبام وتبدٌد الظبلم وتخفٌؾ الخصام.
ٌ .11جب على الطرؾ الثالث أن ٌكون ٌم ً
ظا وواعًٌا ومل ّما ً ،بحٌث ال ٌسمح بتصعٌد المشكلة بل
ٌساعد على التخفٌؾ من وتٌرتها وحدتها لبل اشتعالها.
ٌ .12جب على الطرؾ الثالث أن ٌتحلى بروح التضحٌة واإلٌمان بالمضٌة التً ٌعالجها وأن ال
ٌكون مرتزلًا أو مرتشًٌا أو فاس ًدا.
ٌ .13جب على الطرؾ الثالث دراسة الحالة جٌدا (مسح للنزاع) والتوضٌح لؤلطراؾ المتنازعة
الخسابر الناجمة عن االستمرار فً هذا النزاع وأٌضا ٌتطلب منه أن ٌوضح مدى الربح للجمٌع
عند حل المشاكل بطرٌمة ؼٌر عنٌفة.
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ٌ .14جب معالجة كل لضٌة على حدة وكؤننا فً مجال المضاء ،حٌث أن لكل مشكلة خصوصٌتها
وتؤثٌراتها وعواملها الموضوعٌة وأطرافها المختلفة.
ج) آلٌات عامة:
ٌ .1فضل االنتمال من األسهل إلى األصعب ،ككرة الثلج تزداد كما ً وزخما ً بالتدرٌج.
ٌ .2جب تفهم الوالع بموضوعٌة وعمبلنٌة.
ٌ .3جب مسح النزاع وتحلٌله من مختلؾ الجوانب :النفسٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة
وااللتصادٌة ...الخ.
ٌ .4جب تسمٌة األشٌاء بمس ّمٌاتها وعدم تجاهل أي موضوع من المواضٌع ،حٌث أنه فً
النزاعات طوٌلة األمد ،لد تنفجر بعض المواضٌع البسٌطة فً مرحلة ما وتصبح ربٌسة
وأساسٌة فً ولت آخر من تلن النزاعات.
ٌ .5جب تحدٌد جوهر الصراع ومسبباته الربٌسة وتنالضاته الثانوٌة.
ٌ .6جب علٌنا رسم إستراتٌجٌة شاملة لؤلهداؾ والمصالح والبدابل والموالؾ المختلفة ،تشمل
الخطط لصٌرة األمد وطوٌلة األمد.
ٌ .7جب توافر المدرة على متابعة أي تؽٌٌر أو طارئ لد ٌحدث.
ٌ .8جب أن تلعب وسابل اإلعبلم دورا إٌجابًٌا فً حل النزاعات والتخفٌؾ من األزمة وحدتها.
.9

ٌجب األخذ بعٌن االعتبار أن أي نزاع عالمً هو نزاع أهلً ،مما ٌدل على أننا جزء ال ٌتجزأ
من هذا المجتمع العالمً "بعُ َج ِره وبُ َج ِره".

ٌ .10جب االعتماد على مصادرنا الداخلٌة وتمالٌدنا التراثٌة العرٌمة فً حل النزاعات بٌن األطراؾ
المتنازعة (الوسطاء ورجال الصلح والمصادر المادٌة واألبعاد األخبللٌة) هذا االنتماء وهذه
االصالة تلعب دورا فً تملٌل الخسابر وتخفؾ من الصعاب والتحدٌات وجلها تصب فً مصب
السٌر لد ًما لحل النزاعات بؤسالٌب خبللة ومبدعة وحضارٌة وإنسانٌة.
ٌ .11جب تفهم المشاعر واستخدام التعالٌم الدٌنٌة السمحة لحل النزاع والتخفٌؾ من حدة أي توترات
لد تنشؤ مإ ّكدٌن على أن األدٌان السماوٌة تشكل المصادر والمرجعٌة األخبللٌة للعٌش المشترن
والتواصل بٌن أبناء الشعب الواحد ،كما وٌجب التؤكٌد على أن المصادر الدٌنٌة هً بمثابة
المرجعٌة األساسٌة للمثل والمٌم اإلنسانٌة والحضارٌة " الدٌن عمل ومعاملة"
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ٌ .12جب األخذ بعٌن االعتبار بؤننا نعٌش فً لرٌة كونٌة وهنان تؤثٌرات وتبعات لبعض المضاٌا
حذار أن نصبح رهابن للمضاٌا
فحذار
األممٌة على حٌاتنا وعلى أسالٌب تعاملنا مع ؼٌرنا
ِ
ِ
السلبٌة التً تحدث هنا وهنان.
الطرق السلمٌة فً حل النزاعات:
تتعدد الطرق السلمٌة فً حل النزاع بٌن األطراؾ المتنازعة ،وبحسب "مركز الخبلفات التجارٌة –
تحكٌم" ،10سنذكر منها:
 .1التفاوض :Negotiation
هو عبارة عن طرٌمة لحل النزاع ما بٌن األطراؾ أو وكبلء عن المتنازعٌن حٌث لهم سلطة فً
أخذ المرار .الؽاٌة من المفاوضات التوصل إلى تسوٌة وحل ٌرضً جمٌع األطراؾ (رابح –
رابح) عن طرٌك الحوار واإللناع والتواصل.

 .2الوساطة  :Mediationوهً طرٌمة لحل النزاع من خبلل طرؾ ثالث (الوسٌط) ،فالوسٌط
ٌساعد فً عملٌة مد جسور الحوار ما بٌن األطراؾ المتنازعة وٌعمل على تمرٌب وجهات
النظر من أجل التوصل إلى حل ٌرضً جمٌع األطراؾٌ .جب اإلشارة أنه فً حالة ألتراح
الوسٌط لحلول بدٌلة فانه ٌتحول من وسٌط إلى موفك .conciliatory
 .3التمٌٌم الحٌادي المبكر  :Early Neutral Evaluationوهً طرٌمة لحل النزاع عن
طرٌك طرؾ ثالث `محاٌد (محام أو لاض سابك) حٌث ٌستمع لطرفً النزاع ،وبعدها ٌستمع
تمرٌرا ٌوضح المولؾ المانونً
لكل طرؾ على حدة وفً الختام ٌصدر المحامً أو الماضً
ً
لكل طرؾ كتمٌٌم حٌادي .وٌعتبر لرار المحاٌد ؼٌر إلزامً لؤلطراؾ المتنازعة ،وبعد إصدار
التمرٌر ٌمكن أن ٌتحول دور المحاٌد إلى وسٌط بٌن األطراؾ المتنازعة.

 -10يركس انخالفاخ انرجارٌح-ذحكٍى ،انٕسائم انثذٌهح نحم انُساػاخ . www.tahkeem.com
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 .4التحكٌم  :Arbitrationوهً طرٌمة لحل النزاع بٌن األطراؾ عن طرٌك طرؾ ثالث
(محكم أو مجموعة من المحكمٌن) وٌعتبر لرار المحكم لرارا ً ملزما ً لجمٌع األطراؾ
المتنازعة .وبالعادة ٌكون اإلطار الذي ٌعمل فٌه المحكم ضمن لواعد ومسارات متفك علٌها من
لبل األطراؾ المتنازعة.
وٌضٌؾ المدرب زؼبً زؼبً األسالٌب التالٌة كجزء ال ٌتجزأ من الطرق السلمٌة فً حل
النزاعات ،وهً:
 .5اللجوء إلى المحاكم  :Litigationوهنا ٌلجؤ طرؾ من أطراؾ النزاع أو أكثر إلى المحاكم
للبت فً المضاٌا والخبلفات ،معتبرٌن المحاكم والمضاء الطرٌك األسلم والعادل لحل النزاع
وألخذ حمولهم.
 .6الحوار المباشر  :Direct Dialogueوهنا تبدأ األطراؾ المتنازعة بالحوار المباشر فٌما
بٌنها من أجل التوصل إلى حلول دون إشران طرؾ ثالث
 .7الحوار غٌر المباشر  :Indirect Dialogueفٌمكن االستعانة بطرؾ ثالث لفترة محدودة
للتوصل إلى حلول مرضٌة لجمٌع األطراؾ .وهنا الطرؾ الثالث ٌسعى إلى خلك جو تتعزز
فٌه الثمة واالطمبنان للتواصل فٌما بٌنهم .وبعد فترة زمنٌة حٌث تتوافر الظروؾ المبلبمة
والناضجة لمتابعة الحوار دون إشران وسطاء تحاور األطراؾ بعضها البعض وبعد جوالت
وصوالت تتوصل األطراؾ إلى ما ٌبؽون إلٌه خصوصا ً إذا كانت المضاٌا شخصٌة وداخلٌة
وعابلٌة ال حاجة لوجود أطراؾ خارجٌة لئلطبلع على صؽابر األمور وخصوصٌتها.

إن فوابد الحوار تكمن فً التركٌز على إنسانٌة اإلنسان وبث الوعً لمضاٌا عالمة من أجل الوصول
إلى لواسم وأرضٌات مشتركة تعمك من روح التفاهم والتواصل البشري .وٌعالج الحوار مواضٌع
حوارٌة لٌست بالضرورة تكون إشكالٌات متنازع علٌها ،على سبٌل المثال ال الحصر ،نذكر حوار
العمبلء ما بٌن األدٌان واألٌدٌولوجٌات.
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ومن خبلل هذا الكتاب سنحاول التركٌز على المفاوضات والوساطة فً حل النزاعات حٌث كثر
استخدامها فً اآلونة األخٌرة كحلول ووسابل بدٌلة للعنؾ والمحاكم والمضاء .كما أن تلن الوسابل
تمتاز بمجموعة من الممٌزات المٌمة منها توفٌر الولت والجهد والمال على المتنازعٌن إضافة إلى
المرونة والسرعة والسرٌة.
وهنان عدة سلوكٌات ٌمكن للفرد أن ٌتخذها كؤنماط مختلفة لحل النزاع ،وٌختلؾ النمط باختبلؾ الفرد
أو الحالة أو الظرؾ أو الزمان ،وٌمكن توضٌح ذلن بالرسم البٌانً:
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إالجبار والمنافسة
"اعمل كما أقول"
"غصبن عنك"

التعاون والوفاق الشامل
التوافق
"سألتقي بك في
منتصف الطريق"
التنازل
"ماشي زي ما بدك"

العبللات

القيم
التجنب والهروب
"ال أريد الخوض
فيها"

العاللات

 -11يأخٕرج يٍ انكرة انرذرٌثٍح انخاصح تًؤسسح انًٍَُٕاٌد Manuals Mennoniteيغ تؼط انرصرف.
مالحظة :إٌ انًُط انًسرخذو فً حم انُساع ٌؼرًذ ػهى َمطح انراللً يا تٍٍ أخاللٍاخ ٔلٍى انفرد(ػًٕدٌا) ٔػاللرّ تانطرف اَخر (أفمٍاً).
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المثل
العليا

األخالقيات
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لحظة من فضلن ....؟؟
هل صادفت وان عرفت أهمٌة حل النزاع ....؟؟
إذا تمهل للٌال لتعرف كثٌرا....
دعونا نشارككم فً نتائج فعالٌة أعطٌت لشباب تتراوح أعمارهم ما بٌن ( )11-15ربٌعا عمدت فً
مركز وئام فً  10شباط  1116مبٌنة نتٌجة اإلجابة عن سؤال :لماذا نعلّم طرق حل النزاع؟ وهكذا
تم تلخٌص االٌجابٌات على النحو التالً – الشكل رلم ()3
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التفاوض:
إن عملٌة التفاوض هً عملٌة مستمرة وتلمابٌة فً كل زمان وفً كل مكان ،فمد ٌتفاوض الفرد منا مع
أبنه ٌومٌا أو مع مدٌر المدرسة أو مع التاجر أو مع سابك سٌارة األجرة ...الخ .ولكن للتوصل إلى
حلول مرضٌة ٌجب على األطراؾ المتنازعة التركٌز على موضوع التفاوض ومعالجة المشاعر
والمخاوؾ الشخصٌة والصور النمطٌة.
هنان الكثٌر من العوامل التً تإثر فً عملٌة التفاوض وفً النتابج النهابٌة لهذه العملٌة ،منها :شخصٌة
المفاوض و/أو أجواء التفاوض و/أو مدة التفاوض و/أو مكان التفاوض و/أو طبٌعة الموضوع
المتفاوض علٌه...الخ .ولكً نفهم عملٌة التفاوض بالشكل المناسب ،سنحاول من خبلل هذا الكتاب
التركٌز على بعض المواضٌع الخاصة بعملٌة التفاوض:
 مراحل التفاوض ونصائح حول مهارة التفاوض.
 شروط التفاوض واستراتٌجٌات التفاوض.
 مبادئ التفاوض ومعٌمات أمام التفاوض.
مراحل التفاوض:
أما بالنسبة للمراحل التً تمر فٌها عملٌة التفاوض فٌمكننا االستفادة من مولع االنترنت عالم النور
ضمن ممالة بعنوان "تعلم معنا مهارة التفاوض ودبلوماسٌة اإللناع":12
 .1مرحلة التحلٌل :تحدٌد المضٌة وتحدٌد أطراؾ النزاع.
جمع البٌانات وتحلٌل الموالؾ.
تحدٌد األهداؾ والمصالح المشتركة.
مراجعة الذات ومراجعة مولفن.
التعرؾ إلى أسلوب الخصم فً التفاوض.
 -12انُٕر (ال حذٔد نهًؼرفح) ػانى انُٕر ،ذؼهى يؼُا ،يٓارج انرفأض ٔدتهٕياسٍح اإللُاع . www.alnoor-world.com
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 .2مرحلة التخطٌط :وضع خطة التفاوض وأجندة التفاوض.
تحدٌد األولوٌات والمطالب.
وضع الحلول والبدابل الممكنة.
 .3مرحلة التفاوض :بداٌة جلسات التفاوض والمنالشة والحوار.
تبادل االلتراحات والبدابل والحلول الممكنة.
االستمرار فً تحلٌل الموالؾ والبدابل والتؽذٌة الراجعة.
استخدام مختلؾ أسالٌب اإللناع والضؽط.
لد ٌتم استبدال المفاوض بمفاوض آخر أكثر منه مرونة.
وفً المرحلة األخٌرة ٌتم التوصل إلى حلول أو تسوٌة مرضٌة لجمٌع األطراؾ ،وهنا ٌكمن اهتمامنا،
أو لطرؾ على حساب الطرؾ اآلخر ،وهذا ال نحبذهُ .ج َّل هذا ٌعتمد على لوة المفاوض والظروؾ
المحٌطة بعملٌة التفاوض وفً بعض األحٌان ٌعتمد على نفوذ وسلطة األطراؾ المتفاوضة .ومن
الجدٌر بالذكر أن هنان بعض المضاٌا والمواضٌع المتفاوض علٌها تبمى عالمة وال تإخذ فٌها لرارات
لمدة زمنٌة طوٌلة.
نصائح حول مهارات التفاوض
وهنان مجموعة من النصابح التً طرحها مركز التمٌز للمنظمات ؼٌر الحكومٌة ضمن موضوع ٌحمل
عنوان "التفاوض والمدرات التفاوضٌة" 13من أجل التفاوض والتوصل إلى حلول مرضٌة:
 .1حدد ما ترٌد :إن أسلوب التفاوض والمهارات المستخدمة فً عملٌة التفاوض تعتمد على
تخطٌطن ،فإذا أردت التوصل إلى حلول سرٌعة فهذا ٌجعل تفاوضن سرٌعًا وبالتالً لد تكون
نتٌجته خسارة لبعض أهدافن ومخططاتن ،أما إذا كان تركٌزن على أهدافن بؽض النظر عن
األسلوب والنتابج فهذا ٌجعل أسلوبن عدابًٌا وبالتالً لد ٌإدي إلى خسارة العبللة مع الطرؾ
اآلخر.
 -13يركس انرًٍس نهًُظًاخ غٍر انحكٕيٍح ،انرفأض ٔانمذراخ انرفأظٍح ،أدٔاخ انؼاللاخ ػايح ٔاالذصاالخ ،ػذد ،5008 ،82
. www.ngoce.org
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 .2تعرف إلى خصائص ومهارات الخصمٌ :جب دراسة خصابص ومهارات خصمن لبل البدء فً
التفاوض من أجل التحضٌر جٌدا لعملٌة التفاوض.
 .3حاول فهم وتحلٌل ما ٌدور فً ذهن خصمنٌ :جب التركٌز ومبلحظة كبلم وتصرفات وردود
فعل خصمن كً تستطٌع التنبإ بما ٌدور فً ذهنه تجاهن وبما سٌموم التفاوض علٌه وما هً
مخاوفه.
 .4السعً لبناء جسور من الثمة مع خصمنٌ :جب أن ت ُبنى عملٌة التفاوض ما بٌن األطراؾ
المتفاوضة على الثمة وعدم المراوؼة والصراحة والصدق فً إعطاء المعلومة حتى ال ٌتحول
النماش إلى نماش عمٌم وملًء بالتوتر (وهذا لؤلسؾ ال ٌنطبك فً المفاوضات السٌاسٌة حٌث
دابما تمل مساحات األخبللٌات وحسن النواٌا).
 .5حافظ على أورالن فً بداٌة التفاوضٌ :جب على المفاوض الذكً عدم التسرع فً كشؾ
أوراله أمام الطرؾ اآلخر بل ٌبدأ فً التعبٌر عن مولفه من المشكلة محاوال االستماع للطرؾ
اآلخر وإلى ما ٌحتوٌه من أفكار وأهداؾ ولرارات وبدابل من ثم ٌبدأ تدرٌجٌا بكشؾ نواٌاه
ومخططاته.
 .6أكتشف مصادر لوة خصمنٌ :جب تحلٌل واكتشاؾ مصادر لوة خصمن باإلضافة إلى مصادر
لوتن لبل البدء بالتفاوض .كما أنه ٌجب االنتباه إلى أن خصمن ال ٌملن جمٌع مصادر الموة فً
آن واحد ،فمد ٌملن مصادر لوة ذاتٌة مثل الشخصٌة والمهارة فً الحوار والثمة بالنفس ولكن
لد تخونه مصادر الموة الخارجٌة مثل الظروؾ المحٌطة بالتفاوض أو األطراؾ المتحاورة ...
الخ.
 .7حدد البدائل والحلول الممكنةٌ :جب وضع مجموعة من البدابل والخٌارات محددٌن األسباب
والحجج وراء تلن الخٌارات لبل البدء بالتفاوض وذلن باإلضافة إلى تحدٌد السمؾ األعلى
ألهدافن وؼاٌاتن.
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 .8حدد سمف نجاحن (الحدود الدنٌا لنجاحن)ٌ :جب لبل البدء فً التفاوض تحدد ما هو الحد
األدنى الذي ٌمكن أن تعتبر نفسن فاب ًزا وراب ًحا كنتٌجة لعملٌة التفاوض .وبالتالً سٌعتمد
تفاوضن وتحركن فً عملٌة التفاوض على االلتراب واالبتعاد من ذلن الحد األدنى.
 .9استمع أثناء التفاوضٌ :جب إعطاء فرصة للطرؾ اآلخر للكبلم والمنالشة والتعبٌر ع ّما ٌدور
جوا من التفاهم واالحترام ما بٌن المتفاوضٌن.
فً ذهنه فهذا ٌخلك ً
ومن أجل أن نتوصل إلى ما نرٌد من عملٌة التفاوض ٌجب أن ٌكون هنان عملٌة تموٌم (تمٌٌم)
بشكل دابم ومبلزم لكل خطوة من خطوات التفاوض.

شروط التفاوض:
وبحسب مإسسة الببلغ فً ممالة بعنوان "أهمٌة علم التفاوض"

14

ٌمكننا استخبلص مجموعة من

الشروط التً ٌجب توافرها فً العملٌة التفاوضٌة لضمان نجاح العملٌة التفاوضٌة والتوصل إلى حلول
وتسوٌات مرضٌة لجمٌع األطراؾ:
 الموة التفاوضٌة :ونعنً بذلن الحدود والمساحة التً ٌستطٌع المتفاوض التحرن فٌها
والتفاوض فً إطارها على أن ال ٌتعدى حدود السلطة والتفوٌض المتاح له فً المضٌة
المتفاوض علٌها.
 المعلومات التفاوضٌة :ونعنً بذلن المعرفة واإللمام لدى فرٌك التفاوض بالمضٌة المتفاوض
علٌها وباألطراؾ األخرى وبالسمؾ الذي ٌجب أن ال نتجاوزه ،لذا علٌنا أٌضا معرفة مصادر
لوة الفرٌك المفاوض ومصادر لوة األطراؾ األخرى ومعرفة األدوات أو األسالٌب التً
ٌحتاجها فرٌك التفاوض للوصول إلى النتابج المرجوة ...الخ .وبعد اإلجابة عن تلن األسبلة
ٌستطٌع فرٌك التفاوض اإلعداد لعملٌة التفاوض.

 -14يؤسسح انثالؽ ،أًٍْح ػهى انرفأض ،يماالخ ذكُٕنٕجٍا انُجاح . www.balagh.com
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 المدرة التفاوضٌة :ونعنً بذلن المهارات والكفاءات التً ٌتحلى بها فرٌك التفاوض .لذلن
ٌجب اختٌار فرٌك عمل مإهل وعلى دراٌة بمواضٌع التفاوض ،باإلضافة إلى أهمٌة االنسجام
والتعاون والتوافك ما بٌن أعضاء الفرٌك فً األفكار واآلراء والرؼبات .وٌجب اإلشارة إلى
أهمٌة تدرٌب وإعداد أعضاء الفرٌك وذلن ٌشمل المتابعة والتوجٌه وتوفٌر التسهٌبلت المادٌة
والمعنوٌة ألعضاء الفرٌك المفاوض.
 الرغبة المشتركة :حٌث ٌجب أن ٌكون هنان رؼبة مشتركة لدى جمٌع األطراؾ المتفاوضة
فً استخدام عملٌة التفاوض كطرٌمة فعالة ومناسبة لتحمٌك أهدافهم والوصول إلى حلول
وتسوٌة مرضٌة لجمٌع األطراؾ المتفاوضة.
 المناخ المحٌط :وٌعتمد المناخ المحٌط ونتابج عملٌة التفاوض على عاملٌن أساسٌٌّن ،أوال:
المضٌة التً ٌتم التفاوض علٌها ،فكلما كانت المضٌة ساخنة وهامة وملحة زاد اهتمام األطراؾ
المتفاوضة فً عملٌة التفاوض والتوصل إلى تسوٌة.
ثانٌا :التوازن بٌن األطراؾ المتفاوضة فً الموة التفاوضٌة وفً المصالح والرؼبات.
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مناهج واستراتٌجٌات التفاوض:15
تختلؾ اإلستراتٌجٌات أو المناهج التفاوضٌة المستخدمة فً عملٌة التفاوض باختبلؾ األطراؾ
المتفاوضة أو الحالة المتفاوض علٌها أو الظروؾ المحٌطة أو موازٌن الموة والمصالح ما بٌن
األطراؾ المتفاوضة (لد تكون جمٌعها أو بعضها مجتمعة أو منفردة).
 .1استراتٌجٌة /منهج المصلحة المشتركة :حٌث تعمل األطراؾ المتفاوضة على مبدأ توسٌع
مجاالت التعاون أو على تحمٌك التكامل بٌن األطراؾ المتفاوضة أو على تعمٌك العبللة المابمة
من أجل التوصل إلى تسوٌة وحلول مرضٌة لجمٌع األطراؾ.
 .2استراتٌجٌات /منهج الصراع :وتشمل عدة أسالٌب ،منها:
 إستراتٌجٌة اإلنهان -إستراتٌجٌة استنزاف ولت وجهد وأموال الطرف اآلخر :وٌشمل هذا
النوع بعض األطراؾ التً تدعً اهتمامها بالمصلحة المشتركة وهً فً والع األمر تمارس
الخداع والتموٌه .حٌث ٌنتهج بعض األطراؾ مختلؾ األسالٌب واالستراتٌجٌات لعرللة عملٌة
التفاوض ،إما عن طرٌك استنزاؾ ولت الطرؾ اآلخر فً مواضٌع ثانوٌة أو عن طرٌك
التفاوض على مراحل وجوالت لتحدٌد المكان والزمان والمواضٌع الفرعٌة التً سٌتم منالشتها
محاوال هدر الولت والجهد .ولد ٌحاول هذا الطرؾ خلك بعض العمبات المانونٌة أمام عملٌة
التفاوض حول مسمٌات كل موضوع والكلمات والتعبٌرات واأللفاظ المستخدمة فً عملٌة
التفاوض...الخ أو لد ٌهدر الولت والجهد فً حفبلت التعارؾ أو المإتمرات الصحفٌة أو
الزٌارات ألماكن تارٌخٌة .وٌحاول هدر أموال الطرؾ اآلخر وزٌادة نفماته على المضٌة
والمستشارٌن محاولٌن تفوٌت الفرصة علٌهم.
 إستراتٌجٌة التفتت والتشتٌت :حٌث ٌعمل طرؾ من أطراؾ التفاوض على تفتٌت وتشتٌت
وحدة وانسجام أعضاء الفرٌك اآلخر مستخدما أسالٌب وحٌل ماكرة ،وذلن بعد اإلطبلع جٌدا
على مإهبلت الفرٌك المفاوض وعمابده ومستوٌاتهم العلمٌة والفنٌة والطبمٌة وكذلن ٌموم

 -15انًرجغ انساتك ،يؤسسح انثالؽ ،أًٍْح ػهى انرفأض.
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بالتركٌز على نماط الضعؾ والموة فً أحد أعضاء الطرؾ اآلخر مستؽبل ذلن فً خلك نزاع
وتشتت ما بٌن أعضاء الفرٌك اآلخر.
 إستراتٌجٌة إحكام السٌطرة (اإلخضاع) :حٌث ٌحاول طرؾ من األطراؾ المتفاوضة السٌطرة
على جلسات التفاوض من خبلل التنوٌع والتعدٌل الدابم فً المبادرات التفاوضٌة أو عن طرٌك
الحركة السرٌعة واالستجابة الفورٌة واالستعداد الدابم للتفاوض من أجل السٌطرة على زمام
األمور وعلى العملٌة التفاوضٌة.
 إستراتٌجٌة الدحر (الغزو المنظم) :وتستخدم هذه اإلستراتٌجٌة بؽض النظر عن للة المعلومات
وندرتها عن الطرؾ اآلخر حٌث ٌستخدم فرٌك التفاوض التدرج فً عملٌة التفاوض بادبٌن
باختراق الصمت أو ندرة المعلومات لدى الطرؾ اآلخر متسلسلٌن فً جمع المعلومات
واكتشاؾ نماط الضعؾ والموة والتعرؾ إلى أسالٌب التفاوض التً ٌستخدمها الطرؾ اآلخر
فً التفاوض محاولٌن السٌطرة شٌبا فشٌبا على تفكٌر وتوجهات وخطط الطرؾ اآلخر.
 إستراتٌجٌة التدمٌر الذاتً (االنتحار) :حٌث أن أحد أطراؾ التفاوض ٌصل إلى مرحلة من
الٌؤس لصعوبة تحمٌك أهدافه وتطلعاته ،وعلٌه ٌجب أن ٌختار إما أن ٌتمبل النتابج الحالٌة
واعتبارها الهدؾ النهابً أو البحث عن أسالٌب ووسابل أخرى فً التفاوض تمكنه من التوصل
إلى أهدافه المستمبلٌة.
مبادئ التفاوضٌة:
هنان مجموعة من النماط التً تساعد فً نجاح العملٌة التفاوضٌة واالبتعاد عنهيا ،فيؤي خليل فيً هيذه
النماط لد ٌعٌك العملٌة التفاوضٌة وٌعكر التوصل إلى حلول إٌجابٌة ومرضٌة لؤلطراؾ المتنازعة:
النماط التً تؤدي إلى نجاح العملٌة التفاوضٌة حسب المدرب زغبً زغبً:
 بد ُء النماش بالمصالح واالهتمامات المشتركة.
 تمبّ ُل آراء اآلخرٌن واالبتعاد عن العناد العمٌم.
 االستعداد للمواجهة ولردود الفعل ؼٌر المرجوة.
 المحافظة على التعابٌر الوجهٌة المتزنة (اإلٌماءات) وعلى لبالتن الكبلمٌة.
 التمسن بالهدوء والثبات وعدم التسرع.
 االستماع للطرؾ األخر وإظهار اهتمامن بالنماش.
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ُ
خلك ج ٍو من الثمة واالحترام بٌنن وبٌن الطرؾ اآلخر.

 الجاهزٌة الدابمة والتحضٌر المسبك لعملٌة التفاوض والتسلح بالمعلومات الكافٌة.
 اإلنصات واالستماع بشكل جٌد والتدرج فً إعطاء المعلومات المهمة.
 اتخاذ المرارات المبنٌة على حمابك وفك المعطٌات المناسبة.
 بدأ النماش من مركز و/أو من مولؾ ممتنع فٌه.
 التعاون مع الطرؾ اآلخر والتهٌبة لتمبل اآلراء المختلفة.
 احترم الطرؾ اآلخر والعملٌة التفاوضٌة.
 المحافظة على سرٌة المعلومات.
أما النماط التً ذكرها المدرب زغبً زغبً والتً تعٌك العملٌة التفاوضٌة محدثة خلال ،فٌجب أن
نبتعد عنها وٌمكن تلخٌصها بالتالٌة:
 استخدام العنؾ اللفظً والعنؾ الجسدي.
 الٌؤس بسرعة وعدم اللجوء إلى أسالٌب مختلفة فً التفاوض.
 االستهانة بالطرؾ المتفاوض معه (الطرؾ اآلخر).
 التسرع فً اتخاذ المرارات وردود األفعال ؼٌر المتزنة.
 إلحام المشاعر الشخصٌة عند التفاوض مع ضرورة التركٌز على لب وحٌثٌات المشكلة.
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 الوساطة :Mediation
إن عملٌة الوساطة أو تدخل طرؾ ثاليث بشيكل طيوعً فيً حيل النيزاع هيً عملٌية اختٌارٌية وطوعٌية
لجمٌع األطراؾ ،فالوساطة هً وسٌلة أكثر مرونة وسرعة وسرٌة وألل تكلفة وجه ًدا وولت ًا مين النظيام
المضابً الرسمً ،وٌنحصر دور الوسٌط فٌها على تمرٌيب وجهيات النظير ووضيع التسيهٌبلت الممكنية
أمييام األطييراؾ المتنازعيية ميين أجييل التوصييل إلييى حلييول وبييدابل مرضييٌة .والٌييوم ٌؤخييذ علييم الوسيياطة
وممارسيياتها الصييدارة فييً حمييل حييل النييزاع فييً الييداخل والخييارج وذليين بالتعيياون وبموافميية المضيياء
والمحاكم.
هنان عدة أهداؾ من وراء استخدام الوساطة حسب الباحثٌن بوش وفولجر وٌمكن تلخٌصها بالتالٌة:
 )1البعض ٌراها بؤنها وسٌلة لتخفٌؾ الضيؽط عليى المحياكم والمضياة )2 ،وأميا اليبعض اآلخير فٌراهيا
بؤنها أداة تنظٌم من أجل التوصل إلى معاملة أكثر إنصافا وعدال ما بٌن الناس والمجتمعات  )3فتعتبرها
أداة مسييتترة للسييٌطرة والكبييت االجتميياعً وأخٌييرا تعتبرهييا المجموعيية الرابعيية بؤنهييا وسييٌلة تسيياعد فييً
إحداث تحول نوعً فً التعامل ما بٌن البشر وذلن عن طرٌك تمكٌن األطراؾ المتنازعة وحيثهم عليى
التعاطؾ مع مشاكل ومشاعر األطراؾ األخرى.16
وهنان الكثٌر من المضاٌا والحاالت التً ال ٌمكن حلها والتوصل إلى نتابج إٌجابٌية باسيتخدام التفياوض
والحوار المباشر مما زاد من الحاجة إلى تدخل طرؾ ثالث لحل المشكلة ومساعدة األطراؾ المتنازعة
إلى التوصل إلى تسوٌة مرضٌة لجمٌع األطراؾ .وعلٌيه فيإن الوسيٌط ٌجيب أن ٌيدرن أهمٌية دوره فيً
تمرٌب وجهات النظير وتحسيٌن أداء وسيلوكٌات األطيراؾ المتنازعية وتحفٌيزهم عليى اسيتخدام الحيوار
دورا مهما كؤداة تؽٌٌر وتحول فً المجتمع،
والتواصل والتفاهم بدال من العنؾ والعداء .وٌلعب الوسٌط ً
لييذا علٌييه االبتعيياد عيين دعييم التوجهييات والمجموعييات الظالميية ضييد المجموعييات المضييطهدة واألللٌييات
المستضعفة فً المجتمع والتركٌز على منفعة جمٌع األطراؾ.

 -16رٔترخ تٕش ٔجٕزٌف فٕنجر ،ذحمٍك أْذاف انٕساطح (يٕاجٓح انًُازػاخ ػٍ طرٌك انرًكٍٍ ٔاالػرراف انًرثادل) ،ط 7ص82+55
.7999
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وسنتناول فً هذا الجزء:
 .1أوال :دور الوسٌط وصفاته.
 .2ثانٌا :مهارات الوسٌط ولواعد الوساطة.
 .3ثالثا :مراحل الوساطة.
ما هو دور الوسٌط
ٌمكن تلخٌص دور الوسٌط كما ذكره زؼبً زؼبً فً ورشة تدرٌبٌة عمدت فً بٌت لحم بتارٌخ
 1997/7/7بالنماط التالٌة:
.1

تمرٌب وجهات النظر ما بٌن األطراؾ المتنازعة.

.2

التركٌز على النماط والمصالح المشتركة ما بٌن األطراؾ المتنازعة.

.3

مساعدة األطراؾ المتنازعة لتفهم موالؾ ومشاعر بعضهم البعض.

.4

تنظٌم الجلسة ووضع لواعد لسلوكٌات المتنازعٌن.

.5

المساعدة فً توضٌح وفهم بعض األمور الؽامضة والعالمة.

.6

تلخٌص المشكلة وطرح أسبلة إضافٌة لتوضٌح الحالة.

.7

مساعدة أطراؾ النزاع إلٌجاد الحلول والبدابل بؤنفسهم.

.8

إدارة الجلسة واالستماع إلى أطراؾ النزاع باحترام وبدون مماطعة.

.9

إعطاء الفرص المتساوٌة لؤلطراؾ المتنازعة للتعبٌر عن موالفهم ومشاكلهم.

 .10تحفٌز أطراؾ النزاع لبلستمرار فً النماش من أجل التوصل إلى تسوٌة.
 .11مساعدة األطراؾ على خلك جو من الراحة واالحترام ما بٌن األطراؾ المتنازعة.
 .12إعادة صٌاؼة المشكلة والبدابل ،بحٌث ٌلخصهم بحذر وانتباه شدٌد.
 .13كتابة االتفالٌة التً توصل إلٌها أطراؾ النزاع.
صفات الوسٌط:
هنييان مجموعيية ميين الصييفات التييً ٌجييب أن ٌتحلييى بهييا الوسييٌط بصييفته طرف يا فييً عملٌيية حييل النييزاع
ومسياع ًدا فيً عملٌيية حيل النيزاع مييا بيٌن األطيراؾ المتنازعيية .والصيفات والمهيارات التييً ٌتحليى فٌهييا
الوسٌط ٌمكن أن تكون متؤصلة فٌه وموجودة فً تركٌبته وشخصٌته وفيً بعيض الوسيطاء ليد ال تكيون
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تلن الصيفات والمهيارات متؤصيلة فيً الوسيٌط ،مميا ٌزٌيد الحاجية إليى تيدرٌبات ودورات تسياعده عليى
اكتساب بعض المهارات واألسيالٌب التيً تسياعد فيً حيل النزاعيات .وهنيا ٌيذكر الناشيط زؼبيً زؼبيً
الصفات التالٌة التً ٌجب أن ٌتحلى بها الوسٌط:
ٌ .1جب أن ٌكون محاٌ ًدا وؼٌر متحٌز مع أي طرؾ.
 .2بجب أن ٌتعامل وٌستمع لجمٌع األطراؾ بالتساوي.
مبادرا وخبللًا.
ٌ .3جب علٌه أن ٌكون
ً
ٌ .4جب علٌه أن ٌتسلح بموة المبلحظة والدلة.
ٌ .5جب أن ال ٌكون هنان أي مصلحة للوسٌط من وراء تدخله.
ٌ .6جب أن ال تتدخل المشاعر فً أسبلة وتوجهات الوسٌط.
ٌ .7جب أن ٌكون على دراٌة بالظروؾ المحٌطة وبالعوامل المإثرة.
ٌ .8جب أن ٌكون مل ًما بالمشكلة وأبعادها النفسٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة.
ٌ .9جب أن ٌسٌطر على مشاعره السلبٌة وؼضبه.
ٌ .10جب أن ٌلتزم بالسرٌة التامة.
 .11بجب أن ٌمتاز بالهدوء ولوة الشخصٌة ولوة المبلحظة.
ٌ .12جب أن ٌستمع بشكل فعال وإٌجابً ألطراؾ النزاع.
ٌ .13جب أن ٌستخدم األلفاظ والتعابٌر المناسبة.
ٌ .14جب أن ٌكون حاز ًما فً حاالت الفوضى أو اإلزعاج.
ٌ .15جب علٌه فهم معظم اإلٌحاءات واإلٌماءات لكل األطراؾ.
ٌ .16جب علٌه بناء جسور من الثمة واالحترام والعبللات الجٌدة مع أطراؾ النزاع بحدود دوره ،مما
ٌسهل عمله.
ٌ .17جييب أن ٌكييون ذا سييمعة طٌبيية وهجرتييه إلييى هللا تعييالى ولييٌس البتؽيياء المييال وال االسييترزاق أو
ألهداؾ آنٌة رخٌصة.
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لواعد الوساطة:
هنان عيدة لواعيد ربٌسي ة وهامية ٌجيب أن ٌتفيك علٌهيا األطيراؾ المتنازعية والوسيٌط للسيٌر فيً عملٌية
الوساطة ولتحمٌك نتابج إٌجابٌة ،17وهً:
ٌ .1جب االلتزام بحضور جمٌع الجلسات والمواعٌد المحددة والمتفك علٌها.
ٌ .2جب االتفاق على أتعاب الوسٌط مسبما ،بحٌث تكون ملزمة للدفع بؽض النظر عن النتابج.
ٌ .3جب االبتعاد عن الضؽط المعنوي والمضابً فً أثناء عملٌة الوساطة.
ٌ .4جب أخذ موافمة الوسيٌط وإعبلميه فيً حالية سيمح ليبعض السيلطات المضيابٌة فيً التيدخل بيٌن
األطراؾ المتنازعة (بهدؾ حماٌة بعض أطراؾ النزاع أو لمنع ضرر محتمل).
ٌ .5مكن أن ٌحدث أي تؽٌر فً العبللة ما بٌن األطراؾ المتنازعة ولكن ٌجب أن ٌيتم ذلين ضيمن
إطار جلسات الوساطة.
ٌ .6جييب االبتعيياد عيين لميياء الوسييٌط ومكالمتييه خييارج جلسييات الوسيياطة إال فييً حيياالت الضييرورة
المصوى أو من أجل تؽٌٌر فً المواعٌد.
ٌ .7جب على أطراؾ النزاع االلتزام بما ٌطلبه الوسٌط.
ٌ .8جب على أطراؾ النزاع االلتزام باالتفالٌة وتنفٌذ بنودها.
ٌ .9حييك لجمٌييع األطييراؾ اختٌييار أي طييرق لضييابٌة بدٌليية لحييل النييزاع ،فييً حييال فشييلت عملٌيية
الوساطة.
ٌ .10جييب االبتعيياد عيين اللجييوء إلييى أي وسييابل أو تنييازالت أو اتفالٌييات مبدبٌيية فشييلت فييً عملٌيية
الوسيياطة ،فييً حييال اللجييوء إلييى التحكي ٌم أمييام المحيياكم .كمييا ٌمنييع اسييتخدام الوسييٌط كمحكييم أو
كشاهد فً لضٌة فً حال كان وسٌط فً حلها.

َ -17سار ريال ،نًٍ ًٌّٓ األير (درٔش فً حمم تُاء انسالو ٔحم انُساػاخ) ،جًؼٍح انؼًم يٍ أجم خٍار يذًَ ،ص .501—.501ذهك
انمٕاػذ ٔظؼد يٍ لثم جايؼح انسالو فً يذٌُح َايٕر – تهجٍكا.
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أما بالنسبة لزغبً زغبً-مركز وئام ،فهو ٌشٌر إلىى األمىور التالٌىة فىً عملٌىة الوسىاطة محىذرا مىن
التالٌة:
 .1على أي وسٌط خارجً أن ال ٌتدخل فً لضٌة بعد دعوته من أحد األطراؾ عل ًميا بيؤن وسيٌ ً
طا
آخر موجود ٌعالج المشكلة رد ًحا من الزمان بدعوة كل األطراؾ ورضاهم.
 .2على األطراؾ المتنازعة أن تلتزم بالوسٌط الذي تختاره وال تعمل على تؽٌٌيره حسيب األهيواء
أو بما ٌتناسب مع مصالح طرؾ من األطراؾ.
 .3أن تبتعد األطيراؾ كلٌيا عين سٌاسية الرشيوة وشيراء الضيمٌر  ...وعليى الوسيٌط أن ال ٌناصير
طرفا على حساب طرؾ آخر بؽض النظر عن جمٌع المعطٌات.
ب لطيرؾ دون
 .4على الفرلاء النظر إليى الوسيٌط عليى أسياس أنيه طيرؾ ثاليث محاٌيد ؼٌير ُمحيا ٍ
اآلخر وال ٌستمٌله أحد بالعواطؾ الجٌاشة أو باالبتزاز.
 .5على الوسٌط وضيع األطيراؾ المتنازعية فيً الصيورة مين حٌيث خسيابرها وتراكمهيا فيً حيال
االستمرارٌة فً الصراع ،وكذلن فً إبراز معادالت الربح والخسارة فً حل النزاع.
 .6على الوسٌط إفساح المجال وإعطياء الوليت الكيافً لعملٌية الوسياطة لبيل اسيتنفاذها محيذرا مين
العوالب الوخٌمة التً لد تطرأ فً حال فشيلت عملٌية الوسياطة .وليد ٌوصيً الوسيٌط الطيرفٌن
ً فً عملٌة التحكٌم.
ببعض البدابل فً حل النزاع كالتحكٌم دون لعب دور أساس ّ
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مراحل الوساطة:18
ٌمكن تمسٌم عملٌة الوساطة إلى أربع مراحل ربٌسة ،بحسب معهد خدمات الوساطة لحل النزاعيات فيً
كندا للعام ٌ ،1995جب اإلشارة إليى أن هيذه المراحيل هيً عبيارة عين تلخيٌص مختصير لميا ورد فيً
المصدر.
 .1المرحلة األولى :التعرٌف باألشخاص والوسٌط*
ٌ عرؾ الوسٌط نفسه وٌعرؾ أطراؾ النزاع.
ٌ شرح الوسٌط عملٌة الوساطة ودور الوسٌط.
ٌ شرح الوسٌط سبب اللماء.
ٌ ضع الوسٌط لواعد للتعامل وللسلوكٌات داخل الجلسة.
ٌ حصل الوسٌط على موافمة األطراؾ المتنازعة بعملٌة الوساطة.
 .2المرحلة الثانٌة :التعرٌف بالمشكلة
ٌ طلب الوسٌط من أطراؾ النزاع شرح المشكلة كل من منظوره.
ٌ طلب الوسٌط من األطراؾ المتنازعة وصؾ شعورهم إزاء هذه المشكلة.
ٌ عمل الوسٌط على إعادة صٌاؼة المشكلة.
ٌ سمح الوسٌط ألطراؾ النزاع بطرح بعض األسبلة على بعضهم البعض.
ٌ موم الوسٌط بتلخٌص المشيكلة/المضيٌة ،مشيٌرا ً إليى المواضيٌع التيً سيٌتم منالشيتها فيً المرحلية
الثالثة.
 .3المرحلة الثالثة :منالشة المشكلة ومحاولة حلها
ٌ حاول الوسٌط التركٌز على النماط المشتركة ما بٌن األطراؾ المتنازعة.
ٌ دٌر الوسٌط النماش وٌحاول تمرٌب وجهات النظر.
ٌ حفز الوسٌط اختٌار البدابل والخٌارات.
ٌ دعم الوسٌط البدابل والخٌارات التً تساعد فً حل المشكلة.
Mediation Services, Mediation Skills, level 1, Canada, Fall 1995. -18
*يالحظح( :)8ػًهٍح انٕساطح لذ ذشًم ٔسٍطا ً ٔاحذا أٔ أكصرر تحسرة انحانرح ٔانظررٔف انًحٍطرح ٔاذجراِ األطرراف انًرُازػرح .كًرا أَٓرا لرذ ذشرًم
نماءاخ يُفردج (يغ كم طرف ػهى حذج) إرا نسو األير.
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 تستمر عملٌة االستماع آلراء األطراؾ المتنازعة وهمومهم ومشاعرهم وتطلعاتهم.
ٌ حاول الوسٌط استخدام لماءات فردٌة إذا احتاج األمر.
ٌ ركز الوسٌط على المستمبل والحاضر وٌحاول االبتعياد عين الماضيً ولكين علٌيه أن ٌإكيد عليى
ضرورة التعلم من الماضً.
ٌ حاول الوسٌط تحفٌز رؼبة المتفاوضٌن للتوصل إلى تسوٌة.
 .4المرحلة الرابعة :االتفالٌة (وصن صلح)
 تلخٌص النتابج ومحاولة التوصل إلى حلول حول النماط العالمة.
 التوصل إلى حلول محددة ونهابٌة ترضً جمٌع األطراؾ.
 كتابة االتفالٌة ،بحٌث تكون مفصلة وواضحة ومحددة وشاملة وعادلة ولابلة للتطبٌك.
 تولٌع األطراؾ المتنازعة والشهود (والوكبلء إذا وجد) على االتفالٌة المبرمة.
 تزوٌد جمٌع األطراؾ بنسخة عن االتفالٌة المولعة.
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published 1997 – printed 1999.
3. Gerard F. Powers, Drew Christiansen,Sj, and Robert T.
Hennemeyer, Peace Making- Moral and Policy Challenges for a
New World, the United States Catholic Conference Inc.
Washington D.C 1994.
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William L. Ury, 1999-2000.
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الالعنف
دردشة مع الناشط زؼبً أجرتها الباحثة سوسن توٌمه
شاع استخدام كلمة البلعنيؾ فيً مختليؾ المٌيادٌن والمحافيل والميإتمرات المحلٌية واإلللٌمٌية والدولٌية،
واختلفت األفراد والجماعات فً التفاعل والتعامل مع هذا الموضوع ،فمنهم مين نظير إلٌيه نظيرة الشين
والرٌيب والتخيوؾ عليى اعتبيار أنيه بدعية مين بيدع االسيتعمار لتسيٌٌر وطميس مماومية وتميرد الطييرؾ
األضعؾ ،ومنهم من أعتبره أسلوبا ً بدٌبلً عن العنؾ والبربرٌة والعمل ؼٌر المنظم ،معتبيرٌن البلعنيؾ
نهجا ً وإستراتٌجٌة وحٌاة معاش لتحصٌل الحموق ورفع الظليم وبنياء المجتميع العيادل المتحيرر مين نٌير
االحتبلل واالستعمار واالستعباد.
وزادت الحاجة إلى استخدام األسالٌب البلعنفٌة وأصبحت ضيرورة ملحية بسيبب انتشيار العنيؾ والمهير
البعض ٌلجؤ إلى
والظلم فً مختلؾ مٌادٌن الحٌاة وعلى مختلؾ المستوٌات المحلٌة واإلللٌمٌة والعالمٌة.
ُ
العنؾ والبطش بهدؾ الثروة أو السلطة أو النفوذ وذلن بدال من التعاٌش بمنهجٌة وأسلوب حضياري ال
عنفً .فنحن أحوج الناس لبناء المجتمع السلٌم المعافى لخلك جو خا ٍل مين الخصيام والتيوتر مسيتخدمٌن
الحوار والنماش والتفاوض لحل اإلشكاالت ومعالجة الصراعات بؤسالٌب خبللة ال عنفٌة والحفاظ عليى
كرامة اإلنسان وإنسانٌته.
إن البلعنييؾ سييبلح لييدٌم لييدم التييارٌخ ...فمعظييم الكتييب السييماوٌة واألنبٌيياء اتبعييوا سٌاسييٌة البلعنييؾ
والمماومة السلمٌة ،فعلى سبٌل المثال ال الحصر ،خروج العبرانٌٌن من مصير رافضيٌن بطيش فرعيون
وتعالٌمييه ٌُعتبيير أسييلوبا ً وسييلوكا ً ال عنفٌ يا ً .لييد ٌعتبييره الييبعض هروب يا ً وانصييٌاعا ً ألواميير مجحفيية بحييك
اإلنسان ،أما البعض اآلخر فٌراه أسلوبا ً والعٌا لردع الخطر الكامن والخروج إلى موالع أخيرى إليى أن
تتموى الجهة المماومة .وهذا ٌنطبك على حٌاة وتعالٌم السٌد المسٌح له المجد وأبرزها لجوإهُ إلى مصر
هو والعذراء مرٌم وٌوسؾ الصدٌّك ،هذا باإلضافة إلى مسٌرة الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) واحتمابه فيً ؼيار حيراء،
متبعا سٌاسٌة البلعنؾ فً تحمٌك ؼاٌاته وأهدافه السامٌة ونشر الدٌن اإلسبلمً.
وعبر التارٌخ نستطٌع أن نلمس أن عددا ً كبٌرا ً من الذٌن نادوا بالبلعنؾ والمماومة البلعنفٌة اسيتطاعوا
أن ٌثبتييوا نجاحيا ً تارٌخٌييا بيياهرا ً فييً مختلييؾ المنيياطك وعلييى رأسييهم األب الروحييً للمماوميية البلعنفٌيية
المهاتمييا ؼانييدي ،الييذي تحييدى المييوانٌن البرٌطانٌيية واالسييتعمار البرٌطييانً بمختلييؾ األسييالٌب والطييرق
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البلعنفٌة إلى أن حيرر بليده وولّعيت "معاهيدة دلهيً" وحصيلت الهنيد عليى االسيتمبلل فيً عيام .1948
وٌرى ؼاندي أن بالبلعنؾ ٌستطٌع اإلنسان تحرٌر نفسه من الظيالم ومماومية ظليم المحتيل وحشيد تؤٌٌيد
عدد كبٌر من المإٌدٌن وصانعً المرار والمإثرٌن فً المجتمع والدولة.
وال ننسى المس الشاب مارثن لوثر كٌنج والجهد الكبٌر الذي بذله من أجل المضياء عليى العنصيرٌة فيً
الوالٌات المتحدة ،حٌث كافح الكفاح المر محمما النصير للسيود بإٌمانيه بمضيٌته ومحاولتيه ألنياع البيٌض
وأصييحاب الضييمابر الحٌيية ب ضييرورة التؽٌٌيير وتحمٌييك العداليية علييى جمٌييع المسييتوٌات بحمٌمٌيية ووالعٌيية
اللجوء إليى ليوى ضيؽط حمٌمٌية سيوؾ تحيرر اإلنسيان .وهنيان دانٌليو دولتشيً اليذي تحيدى المافٌيا فيً
صملٌا من أجل نصرة الفمراء ،لاببل" :ال ٌمكن دفع أعضاء المافٌا إليى تؽٌٌير عياداتهم مين خيبلل إميبلء
المييواعظ علييٌهمٌ .جييب أن ٌسييمح للمييزارعٌن بييان ٌتحييدوا وٌنتظمييوا لٌشييكلوا لييوة ٌمكنهييا مواجهيية لييوة
المافٌاٌ .جب أن ٌتمكنوا من اكتساب لوة حمٌمٌة"

19

وهنان أٌضا مجموعة من المفكرٌن والكتّاب العرب ،نذكر منهم ،على سبٌل المثال ال الحصير ،الكاتيب
العرالً خالد كشطانً الذي تناول موضوع البلعنؾ بكيل صيراحة واعتبير ابتعياد النياس عين المجادلية
فً موضوع العنؾ سببه الخوؾ " :ولد لمست جانبا ً من هذا المولؾ فً ذعير دور النشير العربٌية مين
فكرة هذا الكتاب إلى حد جعل أحد الناشرٌن فً بٌروت ٌرفض السماح للمخطوطة بدخول المبنيى" .20
والناشط مبارن عوض الذي تيم إبعياده مين لبيل السيلطات اإلسيرابٌلٌة بعيد تؤسٌسيه "المركيز الفلسيطٌنً
لدراسات البلعنؾ" ،ولكنه ٌرأس "منظمية البلعنيؾ العالمٌية" فيً واشينطن حالٌيا .وال ننسيى اليدكتور
دمحم أبو النمر الذي تناول موضوع البلعنؾ بشكل عام ومفهوم البلعنؾ من وجهة نظر إسبلمٌة ،أنظر
ملحك رلم (.)3

األمثلة كثٌرة والتحدٌات كبٌرة ،وما ٌحتاجه العاملون فً هذا المجال هيو العميل المينظم الموحيد المبنيً
على الولابع والحمابك وحشد التؤٌٌيد والمناصيرة مين مختليؾ الجماعيات الضياؼطة وصيناع الميرار مين
أجل تحمٌك الهدؾ ورفع الظلم والطؽٌان.

 -19جاٌ -ياري يٕنر ،اسرراذٍجٍح انؼًم انالػُفً ،حركح حمٕق اإلَساٌ (جًؼٍح انؼًم االجرًاػً انصمافً) ،تٍرٔخ،ط )7999( 7ص.29
 . 20خانذ كشطاًَ َ ،حٕ انالػُف ،يُشٕراخ انًركس انفهسطًٍُ نذراساخ انالػُف،ط ،7911 ،5انمذش ،ص 1
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وعلييى المسييتوى السٌاسييً الفلسييطٌنً المحلييً ،اختلفييت التوجهييات والمسييمٌات والمصييطلحات لمفهييوم
المماومة البلعنفٌة ضمن إطار المماومة الفلسطٌنٌة ،فمنهم من أطلك علٌها كلمة "الكفاح ؼٌر المسلح""،
أو" المماومييية الشيييع بٌة" "أو "الكفييياح الميييدنً" أو "النضيييال أو المماومييية البلعنفٌييية" فنجيييد المإٌيييدٌن
والمعارضييٌن لمثييل هييذا األسييلوب فييً المماوميية ،فالمجموعيية الرافضيية لهييذا األسييلوب اعتبييرت أن هييذا
األسييلوب فييً المماوميية هييو شييكل ميين أشييكال االستسييبلم والتواطييإ والضييعؾ ،أمييا المإٌييدون فيياعتبروا
المماوميية البلعنفٌيية بؤنهييا أسييلوب جدٌييد وفعييال فييً التعامييل مييع العنييؾ بييالبلعنؾ ومييع الظلييم بالتفيياهم
والتحاور والتؤكٌد على الحموق والتمترس حول الثوابت .أنه األسلوب األنجيع لحشيد التؤٌٌيد والمناصيرة
من شعوب العالم تجاه لضاٌانا العادلة الممدسة.
ومييا نييود أن نإكييده فييً هييذا المركييز أن الشييعب الفلسييطٌنً هييو شييعب صيياحب لضييٌة عادليية وصيياحب
شرعٌة دولٌية وجيذور عمٌمية فيً فلسيطٌن ،وبيؤن الطيرق البدٌلية للعنيؾ ميا هيً إال أسيالٌب تيدعو إليى
االبتكييار والمبييادرة وتحمييل المسييإولٌة بييروح خبلليية وحضييارٌة جدٌييدة بعٌييدة كييل البعييد عيين السييلبٌة
واالنهزام.
وسائل وأدوات الالعنف:21
سنذكر بعض الوسابل واآللٌات البلعنفٌة التً ٌمكن استخدامها كؤفراد وجماعات ضاؼطة للتوصل إليى
أهدافنا وؼاٌاتنا بؤلل الخسابر:
 االعتصام الجماهٌري والمسٌرات السلمٌة.
 اإلضراب عن الطعام فً السجون.
 التولؾ عن دفع اإلٌجار واأللساط.
 اإلضراب :عن العمل بعد استعمال كل طرق الحوار.
 المماطعة االلتصادٌة لمنتجات المحتلٌن أو المستؽلٌن.
 العصٌان المدنً والمظاهرات السلمٌة.
 االستنكارات العلنٌة وعرابض احتجاج.
 إرسال وفود وكتابة عرابض االحتجاج.
 -21أَظر كراب جاٌ –ياري يٕنر (اسرراذٍجٍح انؼ ًم انالػُفً) ٔكراب جٍٍ شارب (انًمأيح انالػُفٍح) ٔكراب خانذ كشطاًَ (َحٕ انالػُف).
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 رفع اإلعبلم واأللوان الرمزٌة.
 استخدام الملصمات ووسابل االحتجاج المختلفة.
 رد األلماب واألوسمة.
 سد الطرلات وعرللة السٌر والعمل.
حاولنا خبلل هذا الكتياب ومين خيبلل المبلحيك اإلشيارة إليى بعيض رجيال اليدٌن المسيٌحٌٌن والمفكيرٌن
المسلمٌن الذٌن اهتموا بظاهرة البلعنؾ مإكدٌن على التوافك ما بٌن الدٌانات وفلسفة البلعنؾ كؤسلوب
حٌاة ومماومة ،مستشهدٌن باألحداث التارٌخٌة وباآلٌات الدٌنٌة المسٌحٌة واإلسبلمٌة.
فالملحك رلم ٌ :2شمل ممتطفات من مماالت األب رابد عوض أبو ساحلٌة تعبر عن وجهة نظر مسٌحٌة
تجاه البلعنؾ أما الملحك رلم  3وهو عبارة عين ممالية لليدكتور دمحم أبيو نمير معبيرة عين البلعنيؾ مين
منظور إسبلمً.
وٌشٌر الملحك رلم  1إلى البلعنؾ كإستراتٌجٌة للكفاح وطرٌمة لصنع السيبلم بمليم ميدٌر المركيز السيٌد
زؼبً زؼبً.
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ملحك رلم ( :)1بملم زؼبً زؼبً /مركز وبام.
الالعنف كإستراتٌجٌة للكفاح وطرٌمة لصنع السالم
2005/11/7

" كل سالح تمّ صنعه ،وكل سفٌنة حربٌة انطلمت ،وكل صاروخ أطلكٌ ،بٌن بمعناه النهائً سرلة من
هؤالء الذٌن ٌجوعون وال ٌأكلون ،وهؤالء الذٌن ٌحسون بالبرد وال ٌجدون الكساء"
الرئٌس وآٌزنهاور
كثٌرا ً ما ٌساء فهم عبارة البلعنؾ ،فحيٌن أتحيدث عين البلعنيؾ ،فيإنً ال ألصيد السيلبٌة أو الضيعؾ أو
االستسبلم ،فالبلعنؾ هو نوع من الموة المكتسبة والكفاح المستمر الذي ٌتطلب مثابرة ً وصبرا ً بياطنٌن.
وفً رأًٌ أن البلعنؾ هو السبٌل األكثر نجاعة إلنهاء االحتبلل من خبلل ثبلث طرق هً:
 .1األشكال الرمزٌة المتداولة والناجعة لبلحتجاج ؼٌر العنٌؾ.
 .2المماطعة وعدم التعاون
 .3التدخل
وٌمكننً أن ألخص اعتمادي الراسخ بمعارضة آلٌة الحرب بالنماط التالٌة- :
أوال  ،كفلسطٌنً أعتمد أن العنؾ ٌنزع من البشر طابعهم اإلنسانً ،وعلٌه فإنيه بوسيعنا أن نجيد مين
خبلل الكفاح ؼٌر العنٌؾ األرضٌة المشتركة بٌن الٌهودٌة والمسٌحٌة واإلسبلم باعتماد كل منها أن
البشر ل د خلموا على صورة هللا .وتجدر اإلشارة إلى أن ثمة أربعة نماذج من العنؾ تإثر فً حٌياة
الناس فً هذه الببلد :العنؾ المتمرد ،وعنؾ الدولة ،والعنؾ المرعً من الدولة والعنؾ البٌبً.
ثانٌا ،نحين ال نسيعى مين خيبلل البلعنيؾ إليى تحرٌير شيعبنا فحسيب ،بيل أٌضيا ً تحرٌير عيدونا مين
الهواجس من خبلل تبدٌد المخاوؾ اإلسرابٌلٌة واآلخرٌن فً المعسكر الدولً من الدولة الفلسطٌنٌة
المادمة ال محالة .وال ٌمكننً فيً هيذا المجيال إال أن اثنيً عليى ميا ٌموليه "هنيري نٌوميان" فيً أن
مهمتنا ً العظٌمة هً أن نمنع مخاوفنا من أن تحشر إخوتنا من البشر فً تصنٌفات عمومٌة ال نراهم
كؤشخاص".
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ثالثاًً  ،نظرا ً لترسيانة إسيرابٌل مين األسيلحة النووٌية ،فميد ليدر الخبيراء أنهيا تمتلين ميا ال ٌميل عين
ثبلثمابة رأس نووي تشكل إستراتٌجٌة دفاعٌة معمدة ،فيإن ثمية لليٌبلً مين األميل فيً إلحياق الهزٌمية
بإسرابٌل عن طرٌك الحرب .ولكن ،بااللتزام الفلسطٌنً بإستراتٌجٌة البلعنؾ ،ال نترن مجاالً ألن
تتمكن إسيرابٌل مين اإلبمياء عليى الوضيع اليراهن وطميس الهوٌية الوطنٌية الفلسيطٌنً .فاالنتفاضية
الثانٌة أثبتت عبثا ً استخدام السبلح ،ور ّد الفعل اإلسرابٌلً أكثر وحشٌة وتدمٌرا ً.22
رابعا ،لمد حمك البلعنؾ فً االنتفاضية األوليى ميا ليم ٌسيتطع العنيؾ الحيالً أن ٌحمميه .فميد كسيب
الفلسييطٌنٌون عطييؾ العييالم فييً عييرض لضييٌتهم ،واالعتييراؾ بييؤن االحييتبلل ال ٌمكيين لييه أن ٌييدوم،
أضؾ إلى ذلن اعتيراؾ أكثير مين مابية دولية بحيك الفلسيطٌنٌٌن فيً إلامية دولية خاصية بهيم .فهيل
تعكييس االنتفاضيية الثانٌيية صييدى مكسييب االنتفاضيية األولييى؟ هييذا هييو السييإال الييذي ٌطييرح نفسييه
بإصرار؟
خامسا ،استنادا ً إلى تجربة الكفاح الشعبً السابك والحالً ،والتً أثبتت نجاحها فً المحافل الدولٌة
وخصوصا ً نضال جنوب أفرٌمٌا ،أعتمد أن البلعنؾ ٌعزز عبللاتنا مع الشعوب المحبة للسبلم ،تلن
الشعوب التً ٌمكن تعببتها لتؤٌٌد شيعب ممهيور لنٌيل حرٌتيه .وهيذا ٌكميل االسيتراتٌجٌات المحلٌية.
فرؼم أن وضع األسرة العالمٌة كبٌب ،فإننا على أمل حذر؟
سادسا  ،البلعنؾ إستراتجٌة ٌمكنها أن تساعدنا فً مخاطبة المجتميع اإلسيرابٌلً بالعميل ميع أولبين
الذٌن ال ٌمكنهم أن ٌحتملوا أفعال الظلم الصادرة عن حكوماتهم .وهنيان المبيات مين اإلسيرابٌلٌٌن
ممن ولعوا على بٌان " شجاعة الرفض".
وهنان جماعات عدٌدة تعٌد إبراز رؼبتها للعمل السلمً المإثر ،مثل "أراميل الجيٌش اإلسيرابٌلً"،
"وهنان حد""،وكتلة السبلم" "واللجنة اإلسرابٌلٌة ضد هدم المنازل"" ،وتعاٌش" وؼٌرها .وبوسع
الفلسطٌنٌٌن أن ٌعمموا وعً اإلسرابٌلٌٌن وٌحطموا األفكار المسبمة المتحجرة :بٌيد أن اإلسيرابٌلٌٌن
هم وحدهم المادرون على تؽٌٌر سٌاسٌة حكومتهم .وعلٌه فؤننً أتفك مع "عامس جٌفرتس" ،ناشط
-22أنظر جين شارب " االنتفاضة وكفاح الالعنف" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ( ،خريف  ،)7919ص .2
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السبلم المخضرم ،بؤنه من األفضل للشعب اإلسرابٌلً أن ٌكون أكثر فعالٌية مين البلعنيؾ الوليابً.
وفً نظري وفً ؼمرة اشتداد التطرؾ فً أوساط الجناح الٌمٌنيً اإلسيرابٌلً ،فيإن نشيطاء السيبلم
اإلسرابٌلٌٌن بحاجة إلى أن ٌكونوا أكثر تؤكٌدا ً وتصمٌما ً على العمل من أجل إنهاء االحتبلل.
سابعا ،ال ٌنبؽً لنا أ ن نسمح ألنفسنا بؤن ننجر إلى مستنمع العنؾ الذي تحاول إسيرابٌل أن تؽرلنيا
فٌه ،فعلى الفلسطٌنٌٌن أن ٌتولفوا للٌبلً عند كلمات نابلٌون " :ال تفعل أبدا ً ما ٌرٌد عدون أن تفعليه،
إذا كان ذلن فمط ألنه ٌرٌدن أن تفعل".
والحمٌمة تمول أن الحكومة اإلسرابٌلٌة تخاؾ أفكار السبلم والبلعنؾ أكثر مما تخاؾ الحرب.
ثامناًً  ،علٌنا أن نإمنَ أشد اإلٌمان بؤن الحرب والعنؾ والدبلوماسٌة هً خلٌط من الفنون واألفعال
التييً ترجييا لٌييام الدوليية الفلسييطٌنٌة .فالحتمٌيية تمييول بؤنييه ٌمكيين لنييا أن نعييٌش مع ياً ،فييً دولتييٌن
متجاورتٌن .ولد ٌكون هذا نموذج حل ٌمنح العدل وٌعٌد األمل وٌبدد الخوؾ وٌشيفً مين الصيدمة
وٌزٌد لدرة التعا ٌش المشترن والنمو االلتصادي .هذه اآلميال لين تتحميك دون تؽٌيرات جذرٌية مين
داخل مجتمعاتنا استجابة لنداء الٌمظة المجٌد.
دعونً أخلص إلى المول :إننيا نحتياج إليى لفيزة نوعٌية لبلبتعياد عين الميؤزق فيً المسيٌرة السيلمٌة.
وٌتطلب هذا ثبلثة أبعاد من كفاح البلعنؾ:
أن ٌسيييتمر الفلسيييطٌنٌون فيييً كفييياحهم الفعّيييال لليييتخلص مييين االحيييتبلل اإلسيييرابٌلً وأن ٌعيييزز
اإلسييرابٌلٌون كفيياحهم الولييابً لتخلييٌص أنفسييهم ميين كييونهم محتلييٌن وأن ٌنشيير الطييرؾ الثالييث
والجماعات المإٌدة للعدل الوعً بٌن جمياهٌرهم للضيؽط عليى الميوي لبلمتثيال إليى اإلرادة الدولٌية
لحل النزاعات ضمن لنوات دبلوماسٌات الحكومات والمواطنٌن وااللتيزام بميرارات األميم المتحيدة.
إن إستراتٌجٌة نشر السبلم ٌجب أن تحل مرة والى األبد محل إستراتٌجٌة شن الحرب.
" فٌصنعون سٌوفهم سككاً ،ورماحهم مناجل ،فبل ترفع أمة على أمة سٌفا ً وال ٌتعلميون الحيرب مين
بعد" (أشعٌا )4:2
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ملحك رلم ( :)2مماالت مختارة بملم األب رابد عوض أبو ساحلٌة:
البدٌل الالعنفً السلمً الستمرار االنتفاضة

23

األحد  1نٌسان 2001
تمول األسطورة ،أن عمبللًا أرسل كتاب تهدٌد إلى عمبلق منافس فً أرض مجاورة ،فلما تسلم
الخطاب ،مزق الرسالة وشتم األول ،فهرع إلٌه لٌنتمم منه ،واألرض تهتز تحت ألدامه ،فلما سمع الثانً
ولع األلدام أصٌب بالرعب ،فهدأته زوجته ،ونصحته باالسيتلماء بيالفراش ،واالختبياء كيً تتيولى األمير
بآلٌة (األفكار) ال بآلٌة (العضبلت) ،وؼطته باللحاؾ ،باستثناء لدمٌه الضيخمتٌن ،فلميا التيرب العميبلق
الؽاضييب المزمجيير ،اعتييذرت ميين عييدم و جييود زوجهييا ،ورجتييه أال ٌرفييع صييوته ،حتييى ال ٌييولظ (ابنهييا
النابم) فلما التفت فرأى األلدام البيارزة ،ليال فيً نفسيه :إن كيان هيذا ؼبلميه ،فكيم ٌكيون األب ،فؤصيٌب
بالرعب وولى األدبار ؟؟!!
لم أورد هذه المصة فً بداٌة الحدٌث لكً أحبط الجهود الجبارة التً تبذل فً مماومة االحتبلل،
فكرا جدٌدًا ال ٌموم على آلٌية
مع علمنا بؤننا نصارع عمبللا متبجح بموة السبلح .بل أوردها لكً أطرح ً
(لوة العضبلت) بل على آلٌة أخرى تموم عليى (ليوة األفكيار) وعليى (ليوة الحمٌمية) المبنٌية عليى الحيك
والشرعٌة الدولٌة.
وهذه اآللٌة البدٌلة نسمٌها "البلعنؾ" بالمعنى الؽانيدي للكلمية "سياتٌاجراها" والتيً تعنيى "ليوة
الحمٌمة" أو "لوة المحبة" .ولد استخدمها ذلن الرجل النحٌؾ والروح العظٌمة المهاتما ؼاندي واستطاع
أن ٌنتصر على "اإلمبراطورٌة التً ال تؽرب عنها الشمس" وٌدحر االحتبلل البرٌطانً عن شبه المارة
الهندٌة وٌنتزع استمبلل ببلده من أعظم لوة فً العالم فً ذلن الولت .كميا أن تلمٌيذه ميارتن ليوثر كنيٌج
اتبع نفس الطرٌمة لتحرٌر السود فً المارة األمرٌكٌة من العبودٌة والتمٌٌز العنصري بسبب اللون ونٌل
المساواة والحموق المدنٌة الكاملة لهم .كما أن نٌلسيون مانيدٌبل المعاصير اسيتطاع أن ٌتؽليب ،وهيو ليابع
فييً سييجنه لمييدة  27سيينة ،علييى حكوميية جنييوب أفرٌمٌييا التييً مارسييت ألكثيير ميين لييرن سٌاسيية الفصييل
أخٌيرا فيً كيل الحياالت اآلنفية
العنصري "األبارتهاٌد" ضد السود .فانتصر صوت العمل وصوت الحك
ً
الذكر.
 - 23األب رائذ ػٕض أتٕ ساحهٍح ،أحادٌس حٕل األحادٌس (يحأنح لراءج يسٍحٍح فهسطٍٍُح) ،يُشٕراخ غصٍ انسٌرٌٕ ،تٍد جاال ،5005
ص-22ص.21
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أما حالتنا فلٌست ألل تعمٌدا من المضاٌا السابمة ولٌست ألل عيدال وشيرعٌة عليى اإلطيبلق .فميد
اسييتخدمنا فييً نضييالنا بعييض الوسييابل البلعنفٌيية خاصيية خييبلل االنتفاضيية األولييى مييع المناضييل مبييارن
عوض الذي أسس "المركز الفلسطٌنً لدراسيات البلعنيؾ" ولكين السيلطات اإلسيرابٌلٌة عنيدما شيعرت
بخطر مثل هذه األسالٌب وضعته فً السجن وأطلمته بعد ثبلثة شهور شرٌطة الخروج من اليببلد حٌيث
ٌعييٌش إلييى اآلن فييً واشيينطن وٌييرأس هنييان "منظميية البلعنييؾ العالمٌيية" ،ولييد زرتييه لبييل سيينتٌن أثنيياء
تحضٌري ألطروحية اليدكتوراة عين "العنيؾ والبلعنيؾ فيً الفكير اإلسيبلمً" ورجوتيه العيودة لمتابعية
النضال ولكن التزاماته الكثٌرة هنان والجو ؼٌر المبلبم هنا لم تسمح بعودته إلى اآلن .وهذا ال ٌدل بؤن
طروحاته ماتت وأضحت فً ملؾ النسٌان فما زالت نافعة وٌمكن أن تكون فاعلة وفعالة.
إذن فؤنييا أدعييو أخييوتً الفلسييطٌنٌٌن إلييى تبنييً "اإلسييتراتٌجٌة البلعنفٌيية" التييً تمييوم علييى مبييدأ
واضح مفاده "أن الشعب الفلسطٌنً ،ألنه ٌملن لوة الحمٌمة والشرعٌة الدولٌة ،فهو أليوى بالحجيارة مين
السبلح وألوى بكثٌر بؤؼصان الزٌتون من الحجارة" .كما أن البلعنؾ ٌسيعى إليى التفتيٌش عين وسيابل
دفاع مدنٌة العنفٌة تمكن الشعب من تنظٌم مماومة حمٌمٌة لصد أي عدوان ،بدال من مضياعفة اإلدانيات
التً علمتنا التجربة أنها عدٌمة الفابدة والتؤثٌر لذلن ال بد من التحلً بالشجاعة التارٌخٌة ورمً السبلح
والحجارة ورفع ؼصن الزٌتون من جدٌد ،ذلن الؽصن الذي رفعيه بٌمٌنيه السيٌد اليربٌس أبيو عميار فيً
خطابه الشهٌر فً األميم المتحيدة عيام  1974حٌيث ليال "إنيً ليادم وأحميل ؼصين زٌتيون بٌيد وبندلٌية
باألخرى فبل تدعوا ؼصن الزٌتون ٌسمط من ٌدي" .نعم فؽصن الزٌتون وحده سٌنتصر!
أنا ممتنع جدا وألسباب وجٌهة بؤن هذه المرحلة تتطلب اختٌار إستراتٌجٌة ؼصن الزٌتون:
 .1لمد اتبعنا كل وسابل المماومة العنٌفة لبل لٌام دولة إسرابٌل وأثناء لٌامها وبعد لٌامها إلى ٌومنا
هييذا ،وسييجلنا مبلحييم فييً الشييجاعة وسييطرنا تارٌخييا ميين البطيوالت ولكننييا لؤلسييؾ خسييرنا كييل
المعارن ونعتنا العالم "باإلرهابٌٌن" ألننا لم نعرؾ كٌؾ نمنعه بلؽة حضارٌة بؤننا أصحاب حك
وأننا لسنا الظالمٌن بل المظلومٌن ولسنا الجبلد بل الضحٌة.
 .2أخشى بؤن العالم ولٌومنا هذا ،ورؼم وعٌه ومعرفته وإلراره بحمولنا ،ال ٌمؾ إلى جانبنيا كفاٌية
بسبب الدعاٌة اإلسرابٌلٌة التً تشوه صورة العرب فً وسابل اإلعبلم ،وبسبب حساسيٌة العيالم
ألي عمل عنؾ نموم به ،فالعنؾ المبيالػ مين جانيب إسيرابٌل مؽفيور وممبيول أميا المماومية مين
جانبنا فمرفوضة ومدانة دابما وموصومة باإلرهاب كالعادة .لذلن ال بد من استعمال لؽة جدٌدة
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ٌ فهمها العالم ،وهً لؽة البلعنؾ ،بما فٌها من ليوة الفكير والرميوز التيً ليد تيإثر عليى وسيابل
اإلعييبلم أكثيير ميين المنيياظر الٌومٌيية التييً تنملهييا الصييحافة ميين أوالد ٌرشييمون الجنييود بالحجييارة
وجنود ٌطلمون النار ،وحتى مناظر المصيؾ والتفجٌيرات أصيبحت عادٌية بالنسيبة للعيالم ،بٌنميا
الناس البسطاء ٌدفعون الثمن ؼالبا كل ٌوم من حٌاتهم وأعصابهم.
 .3إن سلسلة المماومة والعنؾ وما ٌمابلهيا مين عنيؾ مبيالػ فٌيه مين الجانيب اإلسيرابٌلً هيً حلمية
مفرؼة مستمرة متصياعدة ال ٌمكين إٌمافهيا إال بكسيرها ،خاصية وأن الخصيم العنٌيد ال ٌرٌيد أن
ٌفهم بؤن تضحٌات شعب بؤكمله من أجل حرٌته واستمبلله لٌست أعماال إرهابٌة كما ٌعتمد .وفً
هذه الحالة لن ٌرضيخ العيدو بسيبب الكبرٌياء ألنيه ٌعتبير نفسيه ليوة عظٌمية ال ٌمكين أن تنكسير
وتنحنييً أمييام حجييارة األطفييال .لييذلن ال بييد ميين مخييرج لهييذا المييؤزق ،لييٌس إلخييراج العييدو ميين
اإلحراج بل بإحراجه بؤسالٌب جدٌدة ال تدع له المجال أو المبررات والحجج للرد العنٌيؾ ألنيه
ٌخاؾ على صورته أمام العالم ،وبذلن ندحر االحتبلل ونخرج المحتل محيافظٌن عليى كرامتنيا
وكرامته.
 .4والسييبب األلييوى واألهييم لهييذا التحييول اإلسييتراتٌجً أن الطاليية المشييحونة اآلن فييً الجميياهٌر
الؽفٌرة ال بد أن تعبر عن نفسها ،فٌمكن استخدامها لمزٌد من العنيؾ والتصيعٌد ،وبيذلن تصيبح
طاليية متفجييرة وؼضييبٌة ال ٌمكيين السييٌطرة علٌهييا وال ٌمكيين التنبييإ بعوالبهييا ألنهييا مبنٌيية علييى
االنفعاالت االرتجالٌة الفرٌدة أو الجماعٌة .ومن جهية أخيرى ٌمكين تحوٌلهيا إليى طالية إبداعٌية
خبللة بناءة انطبللًا مين المبيدأ المعيروؾ "بيؤن الميوى هيو وحيده الميادر عليى العميل البلعنفيً"
بٌنما الضعٌؾ "ال حول له وال لوة" .فإننا ننطليك مين هيذه الميوة الجماهٌرٌية لكيً نينظم أنفسينا
ونهز العالم ونخرج مين جعبتنيا العميبلق الكيامن فٌنيا ،كميا ٌميول المابيد "بؤننيا شيعب الجبيارٌن"
مستخدمٌن "المدٌم والجدٌد" من اآللٌات البلعنفٌة ومبتكرٌن ؼٌرها بفكرنا الخبلق.
 .5وأخٌرا ،فإن جمٌع شرابح المجتمع تتؤثر وتعانً وتشارن فً فعالٌات االنتفاضة ،ولكن الؽالبٌة
العظمى مشاركتها سلبٌة ،فهً تعانً بصمت وتتؤفؾ ،بٌنما فً األسلوب السيلمً الجدٌيد ٌمكين
تحرٌن الجمٌع بحٌث ٌهب شعب بؤكمله عن "بكرة أبٌه" بشٌبه وشبابه لٌشارن بفعالٌات إبداعٌة
تشمل كل المرى والمدن الفلسطٌنٌة بطول الوطن وعرضه ،ال بيل ليد تنطليك العيدوى وتصيٌب
الدول المجاورة والدول العربٌة اإلسبلمٌة ،وأنا متؤكد بيؤن الكثٌير مين األجانيب واألصيدلاء فيً
جمٌع أنحاء العالم ،وحتى اإلسرابٌلٌٌن من حركات السبلم اليذٌن ٌتعياطفون ميع لضيٌتنا العادلية
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سٌتحركون معنا وٌهبون لنجدتنا وٌجرءون للمشاركة الفعالة ألنهم لين ٌنعتيوا باإلرهياب عنيدما
ٌشاركون مع الشعب فً حركة تحرٌره بالطرق السلمٌة.
أسسييت فييً هييذا الحييدٌث للفكييرة واألسييباب الدافعيية لتبنٌهييا ،ولكيين أدعييو المٌييادة السٌاسييٌة والدٌنٌيية
والشيعبٌة إ ليى دراسيتها وتطوٌرهيا بالسييرعة الممكنية لبيل ضيٌاع الولييت .وأشيٌر هنيا إليى ضييرورة
االستعانة باألخصابٌٌن فً هيذا المجيال عليى النطياق المحليً والعيالمً وخاصية األكيادٌمٌٌن اليذٌن
بحثوا وكتبوا فً هذا المجال .وللمساعدة أعيرض بعيض األسيماء والكتيب المتيوفرة :باإلضيافة إليى
كتب المهاتما ؼاندي ومارتن لوثر كٌنج المتوفرة باللؽة العربٌة ،هنان بعض المراجع التً ال ؼنيى
عنها مثل كتب الكاتب الفرنسً جان ماري مولر حول وسابل العصٌان المدنً ،والكاتب األمرٌكيً
جٌن شارب حول "المماومة البلعنفٌة" وكتب مبارن عوض التيً صيدرت عين المركيز الفلسيطٌنً
لدراسات البلعنؾ مثل البلعنؾ فً األراضً المحتلة وكتاب "رجل وال كل الرجال" ،بدشاه خان،
"جندي البلعنؾ فً اإلسبلم" وكذلن سلسلة كتب جودت سعٌد أمثال "مذهب ابن آدم األول" وكتاب
الدكتور خيالص الجلبيً "سيٌكولوجٌة العنيؾ وإسيتراتٌجٌة الحيل السيلمً" ،وكتيب المإليؾ العراليً
خالد كشطانً مثل ك تاب "نحو البلعنؾ" وؼٌرها الكثٌر مما ٌتوفر فً المكتبة العربٌة.
أنهً حدٌثً بآٌة إنجٌلٌية مفادهيا "أحبيوا أعيداءكم وصيلوا ألجيل مبؽضيٌكم" ومحبية األعيداء ال
تعنً الخنوع والضعؾ ،وال تعنً التنازل عن الحموق ،بيل المطالبية بهيا بميوة المحبية "فيالعفو عنيد
الممدرة" ألنن إن أحببت عدون ترجع له إنسانٌته وٌرجع لن إنسانٌتن ،وكؤنن ترمً فً وجهه ماء
جمرا" ،فصوت الحك الذي تطالب به سٌولظ ضيمٌره النيابم أو المتحجير
باردًا أو تلمً فً "حضنه
ً
وٌرجييع إلٌييه وعٌييه بعييد أن ٌكييون لييد فمييد ضييمٌره ووعٌييه ورشييده ،فييالظلم ٌعمٌييه عيين رإٌيية ذاتييه
ورإٌتن ،والحك فمط ٌحرره لٌعطٌن حرٌتن" .الحك ٌحرركم" كما ٌمول المعلم.
أعلم جٌدا بؤن هذه األفكار اإلستراتجٌة تحتاج إليى عليم ومعرفية ،تربٌية وإعيداد ،وليت ولٌيادة،
متؤخرا" ونؽيرق نحين والمنطمية فيً
ولكن أعرؾ أٌضا بؤن "خٌر لنا أن نبدأ لبل أن ٌصبح الولت
ً
بحر من الدماء!
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األحد  22تموز 2001
 .2البلعنؾ محاولة لكسب األعداء إلى أصدلاء:
ونجد هذا الصفة البلعنفٌة فً فٌصل من خيبلل دعابيه الرابيع اليذي ألفيه عنيدما حيدثت مجيزرة
األلصى الرهٌبة فً  ،1990/10/8عندما نجا بؤعجوبة من رصاصة مرت من أمام رأسه تماما فشعر
بييوالدة جدٌييدة ،ورؼييم أن المكييان كييان ملٌبييا بالكراهٌيية والحمييد ،بالمخيياوؾ والشييكون ،بييروح االنتمييام
المتعطشيية للييدم ،األعاصييٌر التييً تعصييؾ بييالمٌم اإلنسييانٌة والتييً كييان علٌييه أن ٌستنشييمها مرؼمييا مييع
الؽازات التً أطلمتها الشرطة فً المكان الممدس ،إال أنه ووسط هيذا الجيو الخيانك الملبيد بؽٌيوم الميوت
والمؤساة بدأ ٌحضر دعاءه لصبلته التً جاء فٌها:
اللهم إن الصدر ملًء بالمرارة .فبل تحوله إلى حمد.
اللهم إن الملب ملًء باأللم فبل تحوله إلى انتمام.
اللهم إن النفس تملإها المخاوؾ .فبل تحولها إلى كراهٌة.
اللهم إن الجسد منً ضعٌؾ فبل تحول ضعفً إلى ٌؤس.
اللهم إنً عبدن المابض على الجمر .فؤعنًّ على الثبات والصمود.
اللهم إن اإلٌمان محبة .اللهم إن اإلٌمان تسامح .اللهم إن اإلٌمان ٌمٌن.
اللهم ال تطفا شعلة اإلٌمان من صدري.
اللهم إنا أردنا االنتفاضة بٌضاء فاحمها.
اللهم إنا أردنا الحرٌة لشعبنا ولم نود استعباد اآلخرٌن.
الله م إنا أردنا بٌتا لشعبنا ٌلم شتاتهم ولم نسع لتدمٌر دول اآلخرٌن وال لهدم بٌوتهم.
اللهم إن شعبنا مجرد من كل شًء إال من اإلٌمان بحمه.
اللهم إن شعبنا ضعٌؾ إال من اإلٌمان والنصر.
اللهم امنحنا الٌمٌن والرحمة والتسامح فً صفوفنا وال تجعلنا حربًا على نفسنا.
يورا ٌرشييدنا وٌهييدٌنا وٌشييد ميين عضييدنا ،وال تجعلهييا ولييودًا للكراهٌيية
اللهييم أجعييل الييدماء التييً سييالت ني ً
واالنتمام.
 - 24انًرجغ انساتك ،األب رائذ أتٕ ساحهٍح ،ص.778-775
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اللهم أعنا على عدونا لنعنه على نفسه.
اللهم هذه صبلتً لن .ودعابً فاسمعها واستجب لنا وأهدنا سواء السبٌل.
إننا ونحن نمرأ هذا الدعاء الرابع نستذكر لول السٌد المسٌح" :أحبوا أعيداءكم وصيلوا مين أجيل
مضيطهدٌكم وأحسينوا إليى مبؽضيٌكم" .ونتيذكر صيبلة فرنسيٌس األسيٌزي الشيهٌرة "ٌيا رب اسييتخدمنً
لسبلمن ،فؤضع الحب حٌيث اليبؽض والمؽفيرة حٌيث اإلسياءة ،واالتفياق حٌيث الخيبلؾ ،والحمٌمية حٌيث
الضبلل ،واإلٌمان حٌث الشن ،والرجاء حٌث الٌؤس ،والنور حٌث الظلمة والفرح حٌث الكآبة" .وأخٌرا
ً الناس هبنً شيجاعة التسيامح،
نتذكر كلمات الشاعر الهندي طاؼور" :علمنً حبن ٌا هللا :فإذا أساء إل َّ
وإذا أسؤت أنا إلى الناس هبنً شجاعة االعتذار".
هذه هً المٌم اإلنسانٌة والروحٌة السامٌة التً ٌدعو إلٌها وٌعٌشها الرجال العظام أمثيال فٌصيل
الحسٌنً الذي ٌستحك وبحك لمب "ؼاندي فلسطٌن" .فكم نفتمده ونحتاج ألمثاله!؟
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األحد  21تشرٌن األول 2001
لمد للنا مرارا وتكرارا "أن الشعب الفلسطٌنً ،ألنه ٌملين ليوة الحمٌمية والشيرعٌة الدولٌية ،فهيو
ألوى بالحجا رة من السبلح وألوى بكثٌر بؤؼصان الزٌتون من الحجارة" .ولكن لم ٌسمع أحد هذا النيداء
فاستمرت دابرة العنؾ المبنٌة على المبدأ الطردي لكل فعل رد فعل معاكس له فً االتجاه ومضاعؾ له
فً الموة ومن هنا فإن العنؾ ٌولد العنؾ والدم ٌنادي الدم .لذلن ال بد من كسر دابرة العنؾ المتصياعدة
والتحلً بالشجاعة التارٌخٌية ورميً السيبلح والحجيارة ورفيع ؼصين الزٌتيون مين جدٌيد ،ذلين الؽصين
الذي رفعه بٌمٌنه السٌد الربٌس أبو عمار فً خطابيه الشيهٌر فيً األميم المتحيدة عيام  1974حٌيث ليال
"إنً لادم وأحمل ؼصن زٌتون بٌد وبندلٌة باألخرى فبل تدعوا ؼصن الزٌتون ٌسمط من ٌدي".
ومنذ ذلن الولت استخدمنا كل الوسابل وما زلنا نراوح مكاننا .لذلن ال بد من نهيج آخير ٌيتبلءم
مع المستجدات على الساحة الدولٌة ،وألخيص هيذا الينهج بإسيتراتٌجٌة ؼصين الزٌتيون ،وليدي ميا ٌبيرر
ذلن:
 .1ال أخلط بٌن المماومة والعنؾ :فالمماومة حك مشروع لكل شعب ٌمع تحت الظلم واالحتبلل ،بٌنما
العنؾ واإلرهاب فهما اعتداء على حرٌة اآلخرٌن فً مالهم وحيرٌتهم وأرضيهم وخاصية األبرٌياء
منهم.
 .2هنان وسابل كثٌرة للمماومة المشروعة العسكرٌة منها والسلمٌة ،السٌاسٌة واإلعبلمٌة .ولد جربنا
كل هذه الوسابل ونجحنا فً إبراز المضٌة على أعلى المستوٌات العالمٌة.
 .3وفً نطاق التطورات األخٌرة فً العالم وموجات اإلرهاب وحيرب ممومية اإلرهياب ،أصيبح مين
الصعب التفرٌك بٌن المسموح والممنوع والممكن والمحرم لحساسٌة األوضياع ،فكيان ليرار وليؾ
لرارا حكٌ ًما والتحول إلى الحلبية السٌاسيٌة مطلوبًيا لجنيً ثميار
إطبلق النار ،ولو من جانب واحد،
ً
المرحلة السابمة من المماومة.
ً
عجيزا بيل حنكية سٌاسيٌة تتطليب دع ًميا جماهٌرًٌيا مين
 .4إن هذا الخٌار االستراتٌجً لٌس ضعفًا وال
ناحٌة االلتزام بولؾ إطبلق النار من جهة ،وخوفًا مين أن ٌكيون األمير سيلبًٌا فميطٌ ،تطليب تحر ًكيا
شييعبًٌا علييى مسييتوى الماعييدة السييتمرار انتفاضيية سييلمٌة حتييى تحمٌييك األهييداؾ المرجييوة بالنصيير
واالستمبلل والحرٌة.
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 .5وهذا ما أسمٌه بإستراتٌجٌة ؼصن الزٌتيون التيً تميوم عليى تحرٌين الشيارع الفلسيطٌنً والعربيً
واإلسييبلمً والييدولً باتجيياه السييبلم بمبييادرات إبداعٌيية العنفٌيية بحتيية تطالييب بانتهيياء االحييتبلل
اإلسرابٌلً لؤلراضً الفلسطٌنٌة م ن جهة ،ولكن أٌضا لكيً تكتسيب بعيدا عالمٌيا ،تيدعو إليى إنهياء
كل أشكال العنؾ واإلرهاب بما فٌها الحرب على أفؽانستان.
 .6إن هذا النهج سٌكسب الشعب الفلسطٌنً دع ًما محلًٌا ودولًٌا وٌجعل منه رابدًا لحركة سبلم عالمٌة
تساهم فً وضع حد لهذه الفوضى التً لد تإدي إلى كارثة عالمٌة تفالم األميور وتعميدها بيدال مين
تهدبتها وحلحلتها.
 .7إن ما ٌشجع على هذا النهج أٌضا الفرص التً سينحت فيً األفيك عليى لسيان جيورج بيوش االبين
وتونً بلٌر وؼٌرهم من زعماء العيالم اليذٌن التنعيوا أخٌيرا ،بضيرورة إلامية دولية فلسيطٌنٌة لابلية
للحٌاة إلى جانب دولة إسرابٌل ،فٌجب عدم تفوٌت هذه الفرصة بل اؼتنامها.
 .8وبسبب "الخرٌطية" األخٌيرة باؼتٌيال اليوٌز جعبيابم زبٌفيًٌ ،جيب تجياوز الميؤزق الحيالً ،ولطيع
الطرٌك على استؽبللها ذرٌعية لتوسيٌع دابيرة العنيؾ ،وذلين بإسيراع طيرح مبيادرة سٌاسيٌة ضيمن
منطك جدٌد وشجاع ٌضع الكيرة فيً ملعيب إسيرابٌل مين جهية وٌخيدم مصيلحة الطيرفٌن مين جهية
أخرى.
 .9تموم هذه المبادرة على تحدي الجانيب اإلسيرابٌلً بنبيذ كيل أنيواع العنيؾ علنًٌيا أميام العيالم وتعهيد
الشعب الفلسطٌنً بجمٌع فصابله بااللتزام بذلن مهما كيان األمير .ثيم دعيوة إسيرابٌل لسيبلم سيرٌع
وشامل وعادل ٌموم عليى "مبيدأ األرض ممابيل األمين والسيبلم" تطبٌميا لميرارات الشيرعٌة الدولٌية
بحذافٌرها.
 .10تميوم األمييم المتحييدة ودول العييالم بفيرض حييل ملييزم علييى الطييرفٌن بيدعوة كييل ميين السييٌد ٌاسيير
عرفات وأربٌل شيارون للتولٌيع عليى مثيل هيذا االتفياق ووضيع الجيدول الزمنيً واآللٌيات العملٌية
لتنفٌذه بالسرعة الممكنة واإلعبلن عن نهاٌة الصراع مرة واحدة ولؤلبد.
بعد هذا العرض لضرورة إتباع إستراتٌجٌة ؼصن الزٌتيون نيؤتً عليى ذكير بعيض التفاصيٌل العملٌية
خوفا من البماء فً عالم األفكار الطوباوٌة:
 .1تبنًّ النهج البلعنفً السلمٌة للمماومة بشيكل لطعيً وشيامل عليى مسيتوى المٌيادة والماعيدة وذلين
بالدعوة إلى ذلن علنًٌا.
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 .2البدء بتر بٌة سيرٌعة عليى النضيال البلعنفيً فيً الميدارس والجامعيات والمإسسيات الوطنٌية لكيً
ٌكون العمل منظ ًما وفعاالً.
 .3وضع برنامج مبادرات وفعالٌات العنفٌة ٌومٌة على مستوى اليوطن والخيارج ذات أبعياد رمزٌية
مإثرة تنمل صورة جدٌدة حضارٌة للعالم عبر وسابل اإلعبلم.
وعلى سبٌل المثال ال الحصر ،أعرض الترا ًحا عملًٌا استنبطه من جملة لرأتها مإخرا عن الكاردٌنال
مارتٌنً الذي ٌميول فٌهيا" :إن حمامية نيوح ميا زاليت تميؾ عليى ؼصين زٌتونتنيا" وأضيٌؾ عليى هيذا
الجملة" :إن حمامة نوح رجعت بؽصن زٌتون مبشرة بنهاٌة الطوفان" ،من هنيا ،لمياذا ال تبيدأ الحملية
البلعنفٌة بخ مسة مبلٌٌن ؼصن زٌتون ٌحملها خمسية مبلٌيٌن فلسيطٌنً فيً اليوطن والشيتات وٌميدمها
لخمسة مبلٌٌن إسرابٌلً عبلمة على رؼبة جماعٌة وحمٌمٌة فً السيبلم؟! ٌمكين أن تطبيك هيذه الفكيرة
باجتٌاح ال عنفً محضر جٌيدا لكيل المنياطك اإلسيرابٌلٌة ،بحٌيث ٌعطيً كيل فلسيطٌنً ؼصين زٌتيون
إلسرابٌلً :الطفل الفلسطٌنً لطفل إسرابٌلً ،والشٌخ الفلسطٌنً لشٌخ إسرابٌلً ،والمماتيل الفلسيطٌنً
لجندي إسرابٌلً ،ورجل الدٌن الفلسطٌنً المسٌحً والمسيلم لرجيل دٌين ٌهيودي .وليتكن هيذه الحركية
ثميارا أفضيل وأكثير
الرمزٌة المعبرة هدٌة سبلم وعبلمة تح ٍد فً وجه العالم ،وأنا متؤكد بؤنها ستعطً
ً
من كل الحجارة والرصاص والصوارٌخ التً تحصد األرواح وال تزرع إال الدمار.
سييتكون هييذه نمطيية االنطييبلق لمبييادرات عدٌييدة خبلليية أخييرى نسييتطٌع أن نبتكرهييا ميين مخٌلتنييا
الفلسطٌنٌة المبدعة .فمد استعملنا عبمرٌتنا فً النضال والمتال فلنستعملها فً فين صينع السيبلم .عنيدها
فمط سٌ ؽٌب عنا ؼراب الحرب والخراب وستعود إلٌنا حمامة السبلم وفً فمها ؼصن زٌتون أخضر،
وٌظهر من جدٌد فً سماء ببلدنا لوس المزح "عبلمة العهد الذي ٌمطعه الرب بٌنه وبٌننا وبٌن كل ذي
نفس حٌة على األرض مدى األجٌال لؤلبد" فبل ٌكون بعد الٌوم طوفان الحرب بيٌن اإلنسيان بيل سيبلم
هللا بٌن األنام.
األب رائد عوض أبو ساحلٌة:
كاهن رعٌة البلتٌن فً الطٌبٌة.
من كهنة بطرٌركٌة البلتٌن فً المدس.
ماجستٌر فً الفلسفة /روما.
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الالعنف فً إطار المفاهٌم اإلسالمٌة...
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بتارٌخ2003-07-03 :
سإاالن ٌطرحان على نشطاء السبلم فً العالم اإلسبلمً عندما ٌروجون للمماومة البلعنفٌة :هل
ألسالٌب البلعنؾ مكان فً إطار المفاهٌم اإلسبلمٌة؟ وهل تتوافك فلسفة وممارسة البلعنؾ مع اإلسبلم
كدٌن؟
حتى ٌتسنى لنا فهم مدى انسجام المٌم والمعتمدات اإلسبلمٌة مع البلعنؾ علٌنا أوالً رفض االدعاء
الباطل بؤن البلعنؾ هو مظهر من مظاهر االستسبلمٌ ،نتظر أثناءه المظلوم أو الضحٌة الذبح وٌخضع
بخنوع لمدره .وهذه النظرة الخاطبة عن البلعنؾ ألصمت ظلما ً وزورا ً بمجموعات السبلم ونشطابه.
ولد لجؤ رواد البلعنؾ فً العالم العربً ،مثل خالد المشطٌنً وخالص الجلبً وجودت سعٌد وإمام دمحم
الشٌرازي ،إلى استخدام مصطلح "الجهاد المدنً" لتجنب كلمة "البلعنؾ" التً لد توحً باالستسبلم
والتماعس .فالبلعنؾ ،فً والع األمرٌ ،دعو إلى الرفض النشط للعنؾ وإلى النؽماس الكامل فً مماومة
الظلم ،باستخدام أسالٌب ممكنة ومتاحة تتحدى الهٌمنة وأشكال الظلم األخرى ،دون إلحاق أذى جسدي
بالخصم .والمثال على ذلن تبنً الفلسطٌنٌٌن لمنهج المماومة البلعنفٌة المباشرة فً المراحل األولى
النتفاضتهم ( ،)1989-1987حٌث كانوا ٌرفضون االحتبلل اإلسرابٌلً وٌحاربون اضطهاده بنشاط
دون استسبلم.
وهنان توافك تام بٌن أسالٌب البلعنؾ والمٌم والمعتمدات اإلسبلمٌة ،التً تؤمر المإمن بمماومة الظلم
واالضطهاد والسعً لتحمٌك العدل والصبر ،وحماٌة حرمة الكرامة اإلنسانٌة واالستعداد للتضحٌة
بحٌاته فً سبٌل ذلن .وحتى ٌمكن أن تُكرس هذه المٌم وتُتبع ،فإن المماربة اإلسبلمٌة لبلعنؾ ال ٌمكن
أن ترتكز إال على الرفض النشط للظلم والطؽٌان ومماومتهما .وإذا لبلنا بفرضٌة أن اإلسبلم ٌإكد على
المماومة والسعً لتحمٌك العدل ،فإن السإال الحمٌمً ٌصبح" :هل بإمكان البلعنؾ أن ٌكون أداة فعالة
للمماومة؟".
هنان العدٌد من األمثلة التً ٌمكننا من خبللها توضٌح اللجوء إلى األسالٌب البلعنفٌة فً التارٌخ
اإلسبلمً وفً إطار المفاهٌم اإلسبلمٌة .واألرجح أن أفضل مثال هو ثبلثة عشر عاما ً من النضال
البلعنفً والمماومة التً خاضها الرسول دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) فً مكة ،حٌث لم ٌستخدم أو ٌشرع الرسول أو
 - 26دمحم أتٕ ًَر ،يٕلغ اَررَد ،خذيح  Common Groundاإلخثارٌح ،انشرق األٔسط ٔشركاء فً اإلَساٍَح ،يماالخ:
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أتباعه ،فً بداٌة الدعوة ،أي فعل أو تعبٌر عنٌؾ .لم ٌكن المسلمون سلبٌٌن ولم ٌستسلموا لمدرهم ،بل
على العكس دعوا إلى رسالة اإلسبلم وإلى إتباع عمٌدتهم بنشاط وجابهوا ؼٌر المإمنٌن ٌومٌا ً.
ٌجادل أحٌانا ً الرافضون لهذا التفسٌر للمماربة اإلسبلمٌة لبلعنؾ بؤن المسلمٌن خاضوا معارن عدٌدة
فٌما بعد واختاروا الدفاع عن أنفسهم بالسٌؾ وؼٌره من األسلحة .ولذلن فمن الضروري التذكٌر بؤنه
عندما استخدم المسلمون هذه األسلحة أو حاربوا تلن الحروب فإن نواٌاهم وتعالٌمهم اإلسبلمٌة المرشدة
لم تكن نضاالً أو جهادا ً لمتل أو تصفٌة الؽٌر جسدٌاً ،بل على العكس كان الهدؾ حماٌة الدٌن والسعً
إلى تحمٌك العدل وحماٌة األرواح البشرٌة ولبول الموت أو الشهادة فً سبٌل هللا .وضمن هذا السٌاق،
دعا الخلٌفتان الراشدان أبو بكر وعمر الجنود إلى االلتزام بتعلٌماتهما الشهٌرة بؤال ٌمتلوا رجبلً عجوزا ً
أو امرأة أو طفبلً أو حٌوانا ً وأال ٌمتلعوا شجرة.
وإذا أخذنا ب االعتبار ما ٌمكن أن تسببه أنظمة التسلح الحدٌثة من دمار وخراب هابلٌن حتى فً حرب
محدودةٌ ،صبح واضحا ً أن أي عمل عنٌؾ ٌستخدم فٌه سبلح كهذا ٌعارض هذه التعالٌم اإلسبلمٌة.
وفً حالة فلسطٌن توفر المماومة البلعنفٌة فرصة وإطار عمل لرفض الظلم وإنهابه والسعً لتحمٌك
العدل دون التسبب بؤذى جسدي أو معاناة للؽٌر .فموة المماومة البلعنفٌة اإلسبلمٌة تكمن فً مخاطبتها
األخبلق واإلنسانٌة فً كل فرد ،بما فً ذلن جنود االحتبلل .فمن طبٌعة اإلنسان وفطرته أن ٌعرؾ
وٌكتشؾ ما هو حك وممدس فً خلك هللا .فؤسالٌب البلعنؾ اإلسبلمٌة من خبلل االتحاد والصمود
ٌمكنها أن تدفع المعتدٌن إلى الكؾ عن ظلمهم مجبرٌن أو بإلناعهم بعدالة المضٌة.
وأسالٌب كهذه ،إذا تم تنظٌمها وتصمٌمها بشكل صحٌح ،وتنفٌذها بشكل منهجً منظمٌ ،مكنها أن تحرن
لطاعات شعبٌة فلسطٌنٌة أوسع لمماومة االضطهاد ،وتزود المماوم والمجاهد بموة وكبرٌاء أكبر بكثٌر
من األثر الذي تتركه التفجٌرات االنتحارٌة فً للب وعمل المجاهد نفسه أو أنصاره .وهذه األسالٌب
البلعنفٌة ٌمكنها أٌضا منع المزٌد من محاوالت نزع اإلنسانٌة عن الفلسطٌنٌٌن والمسلمٌن حول العالم،
وإٌصال

رسالة

مماومة

إسبلمٌة

أكثر

تؤثٌرا ً

ولدسٌةً.

لمد تمكن عبد الؽفار خان ،المابد المبلً المسلم من لبٌلة "البشتون" الذي سجن من لبل البرٌطانٌٌن لما
ٌزٌد على خمسة عشر عاماً ،من تحرٌن مابة ألؾ جندي مسلم (خدم هللا) ،حٌث ألسم كل منهم على
تعهد من عشرة نماط :ألسموا فٌه على خدمة هللا ،والتضحٌة بؤرواحهم وأموالهم من أجل شعبهم،
واالبتعاد عن الحمد ،وااللتزام بمبادئ البلعنؾ ،وعدم السعً لمكافؤة شخصٌة على نضالهم
وابتؽاء رضا هللا فً كافة معامبلتهم.
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وكمابد إسبلمً متفان أطلك لوة اإلسبلم البلعنفٌة" :سوؾ أعطٌكم سبلحا ً لن ٌستطٌع الجٌش أو رجال
األمن الولوؾ أمامه .إنه سبلح النبً ،لكنكم ال تعرفونه .هذا السبلح هو الصبر واالستمامة .وال
تستطٌع لوة فً األرض أن تجابهه ".وٌستطٌع الفلسطٌنٌون أن ٌتبعوا الطرٌك نفسه فً تعببة مبات
األلوؾ من جنود البلعنؾ بدالً من االعتماد على مجموعات صؽٌرة مسلحة أو أفراد من منفذي
التفجٌرات االنتحارٌة.
عند دراسة المجتمعات والحكومات المسلمة حول العالم ،نجد أن جهودهم وتسابمهم لتسلٌح أنفسهم باسم
تحرٌر فلسطٌن كانت كارثة على شعوبهم وأتت بالخراب على بلدانهم وبعدد كبٌر من الضحاٌا .كذلن
عندما ٌستخدم المجاهدون استراتٌجٌات عنٌفة ٌصبح مستحٌبلً رسم خط فاصل واضح بٌن متى ٌكون
العنؾ مشروعا ً ومتى ال ٌكون .فمد استخدم بعض الفلسطٌنٌٌن ،مثبلً ،أسالٌب عنٌفة لتصفٌة خبلفاتهم
الداخلٌة فً لبنان .فتبنً المماومة اإلسبلمٌة البلعنفٌة ٌساهم فً إزالة احتمال ولوع حروب إسبلمٌة
داخلٌة وعنؾ داخلً .ولٌس هنان نمص فً المٌم اإلسبلمٌة التً تحث على المماومة البلعنفٌة أو أمثلة
لممارسات كهذه فً التارٌخ والتمالٌد اإلسبلمٌة .نحن بحاجة إلى حملة أوسع من الجهود المنهجٌة
المنظمة ،واالستمرار فً توضٌح وشرح المفاهٌم الدٌنٌة ولصص التارٌخ التً تدعم وتحث على
المماومة اإلسبلمٌة البلعنفٌة .ومن الضروري التحدث بصوت مسموع عن فلسفة هذه المماومة
البلعنفٌة ،ودعم الجهود التً أثمرت ظهور حركات مماومة العنفٌة إسبلمٌة محلٌة وعالمٌة لمواجهة
الحمد والتحامل الحالً ضد المسلمٌن اللذٌن أخذا شكل الظاهرة فً العالم ،وأن نشرن الجماهٌر فً
إنهاء االحتبلل اإلسرابٌلً لفلسطٌن.
هذا الممال من سلسلة مماالت عن البلعنؾ تنشر بالتعاون مع خدمة Common Ground
اإلخبارٌة.
دمحم أبو نمر:
متخصص فً مجال حل النزاعات.
ٌدّرس فً كلٌية الخيدمات الدولٌية بالجامعية
األمرٌكٌة فً واشنطن.
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