
Act مؤسسة
للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات

التقرير النصف سنوي

تاريخ االصدار

آب
2020



التقرير النصف سنوي

تاريخ االصدار

آب
2020



التقرير النصف سنوي

تاريخ االصدار

آب
2020



أهم انجازات المؤسسة

المشاركة اإلعالمية بنشر الوعي حول وباء كورونا )كوفيد 19( وأثره على  الصحة العامة باعتبارها ركن أساسي من أركان النظام العام.

تقديم منصة للحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية بطرح القضايا الشائكة ومحاولة ايجاد حلول واشراك المجتمع 

الفلسطيني بجميع أطيافه في اتخاذ القرار.

تعزيز وحدتي التحكيم والوساطة بتوسيع قاعدة المحكمين والوسطاء إقليميًا، وضم مجموعة جديدة من المحكمين والوسطاء مختص 

في كال المجالين لطاقم المؤسسة. اذ تقدم المؤسسة )وهي األولى في هذا المجال( خدمتي التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل 

النزاعات.

تفعيل دور المؤسسة لمواجهة وباء كورونا عبر منصات التواصل اإلجتماعي وتعزيز التوعية حول سبل الوقاية والعالج والمعلومات 

المغلوطة، إضافة إلى نشر مواد قانونية حول إدارة العالقة القانونية بين أطراف المصالح المتعارضة في ظل األوبئة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار المسؤولية اإلجتماعية لهذا القطاع، من خالل دعم جزء من برامج وأنشطة المؤسسة. 

تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني واإلنخراط في المبادرات التي تنطلق لخدمة المواطنين كدور مكمل للحكومة الفلسطينية، 

إذ انخرطت المؤسسة في التجمع المقدسي لمواجهة الكورونا، ودعمت جهوده على المستويات ذات العالقة باختصاص المؤسسة، من 

خالل تقديم الدعم والمساعدة القانونية للمجتمع المحلي في كافة القضايا الطارئة الناشئة عن إعالن حالة الطواريء، إضافة إلى الدعم 

اإلعالمي للتجمع من خالل صفحة المؤسسة. كما تعمل كعضو فعال في االئتالف المدني لتعزيز السلم األهلي وسيادة القانون وشبكة 

المنظمات األهلية.

إطالق الوحدة االستشارية القانونية لخدمة أكبر قدر ممكن من المواطنين مجانًا وعلى مدار الساعة.

تشكيل قاعدة شبابية طوعية تساهم في خدمة الوطن واالشتراك في مبادرات مجتمعية وطنية.

آكت لحل النزاعات ��



المشاريع

أهداف المشروع

اإلنجازات

تأسيس شبكة شبابية مكونة من 3 مجموعات في المناطق المستهدفة قادرة على التأثير في إحداث التغيير اإليجابي.  )1

تأسيس مجموعة من ذوي الخبرة “األهالي” لدعم الشبكة الشبابية.  )2

تعزيز قدرات الشباب على مهارات التعامل مع النزاع بشكل إيجابي.  )3

تطوير التعاون والشراكة المجتمعية بين الشرطة الفلسطينية والمجتمع المحلي وخاصة فئة الشباب.  )4

تعزيز حالة األمن وسيادة القانون في المناطق المستهدفة.  )5

تشكيل 3 مجموعات شبابية في مناطق ضواحي القدس )جنوب شرق، وشمال شرق، وشمال غرب( تضم كل منها 15 شابًا وفتاة.  )1

تشكيل مجموعة من ذوي الخبرة من رؤساء البلديات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.  )2

إتمــام 16 ســاعة تدريبيــة حــول التخطيــط والتواصــل لثــالث مجموعــات شــبابية بمعــدل 6 لقــاءات »ســاعتين ونصــف كل لقــاء« بــدأت اللقــاءات   )3

.16.04 بتاريــخ  وانتهــت   10.04 بتاريــخ 

إتمــام 16 ســاعة تدريبيــة حــول الضغــط والمناصــرة لثــالث مجموعــات شــبابية بمعــدل 6 لقــاءات »ســاعتين ونصــف كل لقــاء« بــدأت اللقــاءات   )4

.22.05 بتاريــخ  وانتهــت   02.05 بتاريــخ 

إطالق 3 مبادرات شبابية في شمال شرق وشمال غرب وجنوب شرق القدس بتاريخ 13.6.2020.  )5

أهل لتعزيز السلم األهلي في ضواحي القدس
الداعميــن: )ينفــذ المشــروع بالشــراكة مــع الشــرطة المدنيــة الفلســطينية بدعــم مــن 

)GIZ المؤسســة األلمانيــة للتعــاون الدولــي
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أهداف المشروع

اإلنجازات

تطويــر قــدرات المحاميــن فــي التعامــل مــع القضايــا والنزاعــات الوقفيــة، مــن خــالل تدريــب 20 محامــي علــى القوانيــن ذات العالقــة والســوابق   .1

ــة وإجــراءات  ــة وإجــراءات التســجيل فــي األمــالك العقاري ــي لألوقــاف فــي القــدس والمحاكــم المختصــة فــي النزاعــات الوقفي ــة والوضــع القانون القضائي

التســجيل.

تطويــر قــدرات متولــي األوقــاف الذريــة علــى اإلدارة اإلداريــة والماليــة لألوقــاف مــن خــالل تدريــب 50 مشــاركًا مــن متولــي األوقــاف اإلســالمية   .2

والمســيحية فــي القــدس.

تطويــر قــدرات المحاميــن ومتولــي األوقــاف علــى حــل النزاعــات الوقفيــة والعقاريــة مــن خــالل تدريــب 60 مشــاركًا علــى التحكيــم كوســيلة بديلــة   .3

لحــل النزاعــات. 

عقــد نــدوات لطــالب كليــات الحقــوق فــي الجامعــات الفلســطينية لتتعزيــز معرفتهــم حــول النظــام القانونــي للوقــف وأهميتــه لحمايــة العقــارات   .4

فــي القــدس. 

تقديم اإلستشارات القانونية المجانية حول القضايا الوقفية.  .5

عقــد لقــاء تدريبــي بواقــع 36 ســاعة ل20 محامــي تشــمل القوانيــن ذات العالقــة والســوابق القضائيــة والوضــع القانونــي لألوقــاف فــي القــدس   .1

والمحاكــم المختصــة فــي النزاعــات الوقفيــة وإجــراءات التســجيل فــي األمــالك العقاريــة وإجــراءات التســجيل. 

مشروع حماية التراث االسالمي والمسيحي في القدس 

الفلســطينية  والجمعيــة  الفلســطينية  الرؤيــا  مؤسســة  قبــل  مــن  منفــذ  المشــروع 

األكاديميــة للشــؤون الدوليــة »باســيا« ومؤسســة Act وبدعــم مــن االتحــاد األوروبــي
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أهداف المشروع

اإلنجازات

1. تعزيــز قــدرات مركــز الفيصــل للوســاطة والتحكيــم وتطويــره ليتمكــن مــن توســيع مجــال خدماتــه للمؤسســات واألفــراد، وفقــًا ألفضــل المعاييــر اإلقليميــة 

والدوليــة، وتفعيــل مذكــرات التفاهــم الموقعــة، والدخــول فــي شــراكات جديــدة.

2.  تحسين جودة خدمات الوساطة والتحكيم واإلستشارات القانونية التي يقدمها المركز.

3.  تطوير التعاون مع مؤسسات التحكيم اإلقليمية والدولية

إصدار دراسة بحثية حول التحكيم في قضايا الشقاق والنزاع المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس.  )1

البدء بإعداد دليل الوساطة المجتمعية الذي سيصدر خالل النصف الثاني من هذا العام  )2 

التحضير إلصدار العدد األول من مجلة التحكيم التي ستصدر خالل النصف الثاني من هذا العام.  )3

اإلعالن عن قائمة المحكمين والخبراء لسنة 2021-2020 والتي تضم محكمين من فلسطين والدول العربية الشقيقة.  )4

تعزيز وحدة التحكيم والوساطة في المؤسسة والتشبيك مع مراكز تحكيم ووساطة إقليمية ودولية، وتطوير شراكات معها.  )5

تسجيل ست قضايا متعلقة بالنزاعات التجارية والعقارية والوقفية والنزاعات األسرية.  )6

المشاركة في دورات تدريبية ومؤتمرات متخصصة )تحكيم ووساطة( إقليمية ودولية.  )7

 The للتدريــب علــى نمــوذج الوســاطة المعتمــد فــي كتابهــا GERRY O’SULLIVAN اســتضافة المؤسســة لخبيــرة الوســاطة المدربــة اإليرلنديــة  )8 

Mediator’s Toolkit FORMULATING and ASKING QUESTIONS for Successful Outcomes  بمشــاركة 7 متدربيــن مــن محاميــن ومهندســين، 

ــن 13/02/2020 و 17/02/2020. ــرة الواقعــة مــا بي ــة فــي الفت ــام تدريبي ــذي اســتمر فــي مقــر المؤسســة لمــدة اربعــة اي وال

“المدربــة GERRY O’SULLIVAN هــي إحــدى الوســطاء اإليرلندييــن المناصريــن للقضيــة الفلســطينية، وقــد حضــرت للقــدس إلعطــاء دورة لمجموعــة مــن 
الوســطاء المقدســيين. اللقــاء كان ثــري جــدًا وممتــع حســب وصــف المشــاركين.”

تعزيز قدرات مركز الفيصل للوساطة والتحكيم:

الشــركاء والداعميــن: )برنامــج دعــم المؤسســات االهليــة فــي القــدس بتمويــل مــن صنــدوق 

ــذ برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي(.  ــة وبتنفي ــإدارة البنــك االســالمي للتنمي النقــد العربــي وب

��التقرير النصف سنوي



أهداف المشروع

اإلنجازات

ــة  ــا ذات الصل ــرأي فــي كل القضاي ــر عــن ال ــة حــوار حــرة للتعبي ــاء طاول ــرة بهــدف بن ــر االســتراتيجي تضــم شــباب وذوي خب ــاء مجموعــة للتفكي بن  )1

ومســتقبلها. حاضرهــا  بالقــدس 

تدريب مجموعة من الشباب على المناظرات وعرض المناظرة في إحدى الجامعات الفلسطينية في القدس.  )2

إنعقــد 12 لقــاء تخطيطــي وإصــدار دراســة بحثيــة حــول   .1

اإلنتخابــات باإلضافــة علــى ورقــة حقائــق حــول واقــع التعليــم فــي 

بالقــدس االنتخابــات  وأهميــة  القــدس 

اإلنتخابــات  حــول  القــدس  جامعــة  فــي  مناظــرة  عمــل   .2

التشــريعية  الفلســطينية 

إنتــاج تقريــر حــول مشــاركة المقدســيين فــي اإلنتخابــات   .3

حــول  موقــف  وورقــة  الغربيــة،  الضفــة  فــي  والمحليــة  العامــة 

اإلنتخابــات الفلســطينية العامــة وأهميتهــا للقــدس، وورقــة حقائــق 

حــول ريــادة األعمــال والنمــو االقتصــادي المحلــي فــي شــرق القــدس، 

باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، إضافــة إلــى ورقــة حقائــق حــول التعليــم 

القــدس. فــي 

مشروع مجموعة التفكير االستراتيجي )سجال(

سيجال

ورق موقف حول 
االنتخابات 

الفلسطينية العامة 
وأهميتها للقدس

ورقة حقائق حول 
التعليم في القدس: 

الملف الخدماتي 
األخير الذي يصارع 

طوفان األسرلة

تقرير حول مشاركة 
المقدسيين في 
االنتخابات العامة 

والمحلية في الضفة 
الغربية

ورقة حقائق حول 
ريادة األعمال والنمو 
االقتصادي المحلي 
في القدس الشرقية
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النزاعات العائلية في زمن كورونا

دكتور عبد الرحمن خوجا
متخصص بعلم النفس، ومحاضر جامعي.

 هاني سميرات
مدير وحدة الوسائل البديلة في مؤسسة تعاون 

لحل الصراع

إطــالق لقــاءات الكترونيــة حواريــة أســبوعية حــول مواضيــع تالمــس الواقــع المعــاش فــي ظــل 

حالــة الطــوارئ وأزمــة كورونــا.

إطــالق لقــاءات الكترونيــة حواريــة أســبوعية حــول مواضيــع جدليــة لتقريــب وجهــات النظــر بيــن 

ــاف المجتمــع الفلســطيني. أطي

ندوات الكترونية

 2020\4\22

المتحدثون
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التحكيم بقضايا الشقاق والنزاع المنظورة أمام المحاكم الشرعية في القدس

 العنف والجريمة في فلسطين خالل جائحة كورونا

. أ.الباحثة وفاء درويش 
باحثة قانونية ومحامية- نظامي/ شرعي

األستاذ طارق عسراوي 
وكيل نيابة رام الله

أ.الباحثة ملكة عبد اللطيف
باحثة قانونية ومحامية- نظامي

العقيد عاهد حساين
مدير العالقات العامة واالعالم في شرطة ضواحي القدس

2020\4\29

 2020\5\6

المتحدثون

المتحدثون
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النزاعات العقارية في القدس بين عنصرية قانون أمالك الغائبين وخطورة قرار تسوية األراضي

االمان الرقمي والجرائم االكترونية في ظل جائحة كورونا

المحامي وكاتب العدل مهند جبارة
خبير في شؤون العقارات والتنظيم والبناء في القدس

3. المحامي محمد هادية المدير التنفيذي لمؤسسة Act للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات

العقيد سامر الهندي
مدير وحدة الجرائم اإللكترونية في الشرطة الفلسطينية

زكريا عودة 
منسق االئتالف األهلي لحقوق اإلنسان

شذى الشيخ يوسف
مدربة في االمان الرقمي ومركزة المشاريع في مركز حملة

 2020\5\13

 2020\5\20

المتحدثون

المتحدثون
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 قانون حماية األسرة من العنف 

االستاذه رانية غوشة
محامية وشريك مؤسس لمكتب اتقان للمحاماة.

بالل محفوظ
محامي وناشط حقوقي

محمد الصفدي
اخصائي نفسي

لبنى كاتبة
محامية ومدير شريك بالمجموعة القانونية 

“ايكويتي.”

ساما عويضة
المديرة العامة لمركز الدراسات النسوية

 2020\5\30

المتحدثون
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قانون حماية األسرة من العنف )الجلسة الثانية(

االستاذة خلود عبد الخالق
مدير عام الشؤون القانونية في وزارة التنمية االجتماعية 

االستاذ بالل محفوظ
محامي وناشط حقوقي 

االستاذة سونا نصار 
مستشارة قانونية في وزارة شؤون المرأة

االستاذ عمر رحال
مدير مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية 

شمس

 2020\6\14

المتحدثون

��التقرير النصف سنوي



إطــالق الوحــدات الثــالث للمؤسســة )وحــدة التحكيــم 
ووحــدة الوســاطة والوحــدة االستشــارية القانونيــة(

أطــالق الوحــدة القانونيــة اإلستشــارية بشــكل مجانــي لخدمــة أكبــر شــريحة مــن المواطنيــن، وتشــمل خدمــات الوحــدة تقديــم اإلستشــارة 

القانونيــة فــي مجــاالت متعــددة أهمهــا تقديــم المشــورة ألطــراف النزاعــات المدنيــة والتجاريــة والعقاريــة، والــرأي واإلرشــاد القانونــي 

ــة  ــذ األحــكام القضائي ــة فــي تنفي ــة المتبادل ــى المســاعدة القانوني ــزاع والشــقاق. إضافــة إل ــة كدعــاوي الن ــة تســوية نزاعــات العائل آللي

الصــادرة عــن المحاكــم اإلســرائيلية وواجبــة التنفيــذ فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية وبالعكــس، والمســاعدة فــي تقديــم المشــورة 

فــي متابعــة قضايــا التأميــن الوطنــي واألرنونــا، والداخليــة.

اإلجتماعيــة  والحقــوق  والشــرعية،  والتجاريــة  المدنيــة  النزاعــات  فــي مجــال  خبــرة  اإلستشــارات محاميــن مختصيــن وذوي  ويقــدم 

واإلقتصاديــة.

وتهــدف المؤسســة مــن خــالل إطــالق هــذه الوحــدة إلــى خدمــة المواطنييــن مــن خــالل خلــق بيئــة صحيــة امنــة تحتــرم ســيادة القانــون 

فــي المجتمــع المحلــي، وتســاهم فــي حفــظ الســلم األهلــي.
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قصص نجاح

»إفرح بسالمة«
تهــدد  َفَرحيــن وكارثــة  أنقــذت  مبــادرة بســيطة 

األهلــي الســلم 

ال يعلــم مــن يلجــأ للعنــف المســلح واطــالق النــار بالمناســبات أن الرصــاص 

ال يعــرف الفــرح بــل يعــرف المــوت، ورصاصــة واحــدة بحجــم اإلظفــر كفيلــة 

بانهــاء حيــاة عشــرات المواطنيــن، بمــا يشــمل روح الضحيــة وحيــاة الجانــي 

وعائلــة االثنيــن معــًا. فكيــف ســاعدت مبــادرة بســيطة فــي انقــاذ كارثــة 

وشــيكة فــي احــدى ضواحــي القــدس؟ وكيــف يمكــن أن ينقلــب الفــرح 

لمشــكلة تهــدد الســلم األهلــي؟ ومــن ينقــذ الوطــن غيــر شــبابه! هنــا كل 

القصــة عــن مبــادرة “افــرح بســالمة.” 

الشــاب  بــه  يســتنجد  المواطنيــن  هاتفــي ألحــد  باتصــال  القصــة  بــدأت 

ضمــن  النزاعــات  لحــل   Act مؤسســة   متطوعــي  )أحــد  خضــر  محمــد 

ضواحــي  فــي  مشــكلة  لحــل  األهلــي(  الســلم  لتعزيــز  “أهــل”  مشــروع 

القــدس التــي تضعــف فيهــا أجهــزة انفــاذ القانــون الفلســطينية العامــة، 

مفادهــا تهديــد أحــدى العائــالت ألحــد أصحــاب قاعــات األفــراح بكســر 

قــرار اغــالق القاعــات وفتــح القاعــة غصبــًا، علــى أن يحمــل كل شــخص 

ــوي  ــرض الفــرح المن ــن ســالح يســتخدمه ضــد كل مــن يعت مــن المدعويي

إقامتــه بمــا فيهــم الشــرطة الفلســطينية أو صاحــب القاعــة نفســه. جــاء 

ذلــك التهديــد بعــد عــدة اشــتباكات مســلحة فــي ضواحــي القــدس بيــن 

االفــراح  قاعــات  اغــالق  قــرار  خرقــوا  وعائــالت  الفلســطينية  الشــرطة 

الموضــوع مــن قبــل الســلطة لحســر انتشــار فايــروس كورونــا.

فمــن جانبهــا، اتخــدت الســلطة الفلســطينية قــرار اغــالق قاعــات االفــراح 

ضمــن التادبيــر االحترازيــة الضروريــة للحــد مــن انتشــار الفايــروس الســيما 

جانــب  ومــن  الوبــاء.  النتشــار  مصــدرًا  كانــت  األفــراح  مــن  العديــد  أن 

المواطنيــن، فهــم يؤمنــون أن تأجيــل األفــراح يســبب مشــاكل أكبــر قــد 

تنشــأ بيــن العوائــل وتــؤدي إلــى إنفصــال العروســين.

علــى الفــور، بــادر خضــر بطــرح حــل نصفــي يحمــي صاحــب القاعــة مــن 

المســؤولية مــن جهــة ويرضــي أصحــاب الفــرح مــن جهــة اخــرى بمــا يتضمــن 

تحديــد المدعوييــن واقامــة العــرس ضمــن اجــراءات الســالمة المتبعــة مــن 

قبــل الســلطة الفلســطينة ويشــمل الحفــاظ علــى التباعــد، قيــاس درجــة 

الحــرارة ولبــس الكمامــات والقفــازات.

ــن مــن مجموعــة شــمال شــرق  ــن اخري ــه، حشــد خضــر متطوعي ــاء علي وبن

ضمــن مشــروع “أهــل”، ليخصصــوا فريقيــن إحدهمــا للقاعــة المخصصــة 

الحفــاط  لضمــان  وذلــك  للرجــال  المخصصــة  للقاعــة  واالخــر  للنســاء 

ــم تخصيــص مــكان أمــام القاعــة  ــى اجــراءات الســالمة العامــة، كمــا ت عل

القفــازات  واعطائهــم  حرارتهــم  درجــة  وقيــاس  المدعوييــن  الســتقبال 

والكمامــات والتأكيــد علــى التباعــد قبــل الدخــول للقاعــة.

تقــول المتطوعــة فــي مبــادرة “افــرح بســالمة”، نــور صــالح: “كانــت تجربــة 

كتيــر حلــوة حســيت فيهــا باالنتمــاء والمســؤولية.” واضافــت: “كثيــر بفتخــر 

بمشــاركتي بالتطــوع بهــادي المبــادرة.”

ولــم تقتصــر المبــادرة علــى الحفــاظ علــى اجــراءات الســالمة. بــل كان لــدى 

المتطوعيــن وعــي كاف بــأن الرصــاص هــو الخــط الرفيــع الفاصــل بين الفرح 
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والمأتــم، فبــادروا بالحــوار مــع مطلقــي الرصــاص فــي الفــرح ليســتجيب 

مطلقــي الرصــاص بــكل حــب وتفهــم ضمــن حــوار ســلس وعقالنــي.

المدعوييــن  قبــل  مــن  المــكان  عــم  والقبــول  الرضــى  أن  خضــر  يقــول 

وأصحــاب الفــرح وصاحــب القاعــة، حتــى أن أحــد األعــراس تــم الغائــه مــن 

نفســها، فحجــز  القاعــة  مــن  علــى مقربــة  الفلســطينية  الشــرطة  قبــل 

المبــادرة  اســتكمال  وتــم  منهــا  المبــادرة  بــدأت  التــي  القاعــة  أصحابــه 

الفرحيــن معــًا. بذلــك  لينقــذوا  تباعــًا  للفرحيــن 

ــادرة: “حســيت حالــي مقــدم  ويضيــف خضــر عــن شــعوره بعــد نجــاح المب

علــى مناقصــة ميــة مليــون دوالر وربحتهــا.”

حســينا  بشــارات:”  ضيــاء  المبــادرة  فــي  المتطــوع  يضيــف  جانبــه،  مــن 

بســعادة كبيــرة مــن تجــاوب الحضــور، وحســينا اننــا ســاعدنا بالحــد مــن نشــر 

الفايــروس، ألن شــخص واحــد رح ينقــل العــدوى لــكل المدعوييــن.”

ويلتــزم أصحــاب القاعــات بقــرار الحكومــة باالغــالق، علــى الرغــم مــن أن 

فواتيــر الميــاد والكهربــاء واجــارات المــكان لــم تقــل %1 عــن الســابق، 

كمــا يلتزمــون بالدفــع فــي الوقــت المحــدد معتمديــن علــى مصــادر دخــل 

ــة كبــرى. أخــرى بصعوب

ويوجــه أصحــاب قاعــات األفــراح نــداءات مســتمرة للحكومــة الفلســطينية 

لحــل أزمــة وضعتهــم بيــن فكــي كماشــة، وتاهــوا بيــن مطرقــة الخضــوع 

لكســر القــرار مــن قبــل عائــالت تهــدد بالعنف المســلح، وســندان التكاليف 

ــة التــي تمربهــا البــالد فــي  الباهظــة التــي ال تراعــي الظــروف االقتصادي

المســتحيل  “ســوينا  القاعــات:  أصحــاب  أحــد  يقــول  كورونــا.  وبــاء  ظــل 

لنوصــل صوتنــا البعــد مســتوى وصوتنــا مــا وصــل البعــد مــن متــر.”

اليــوم، يتوحــد القلــب والقلــم حيــن نكتــب تلــك الســطور فــي وصــف 

مبــادرة جديــدة انطلقــت طوعــًا للوطــن. تتســابق الحــروف وتصطــف تباعًا 

ــا بــه ولــه. ــا بــه الوطــن كمــا نحي لوصــف روٍح جميلــة وفكــر يحي

ــه هــو مــا يحــرك الدمــاء فــي قلــب  ــكل أجزائ إن حــب الوطــن واالنتمــاء ل

المتطوعيــن ليبــادروا فــورًا ودون ترتيــب للحفــاظ علــى الســلم األهلــي 

وتخطــي المشــاكل، حــب الوطــن كذلــك هــو مــا حــرك مؤسســة Act لحــل 

النزاعــات الحتضــان والتمســك بمتطوعيــن يحملــون أفــكارًا تســاعد فــي 

الحفــاظ علــى الســلم األهلــي وتجنــب كــوارث مــن العنــف المســلح.
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اكاديمــي  نجــاح  تحققــان  باحثتــان   ،  Act تحــت مظلــة 
إنســاني إلــى واجــب وطنــي  بحــث  مــن  وتنقالنــه 

للوطــن، فينخــرط  تكــون  للعمــل وثمــار اإلنجــازات حيــن  الحــب  يختلــف 

بحــب  متقــن  العمــل  ليكــون  ميدانييــن  كجنــود  بالتفاصيــل  المشــاركين 

مــوازي لحــب األرض. وألجــل األرض والقــدس، بــدأ العمــل علــى مشــروع 

تعزيــز مركــز الفيصــل للوســاطة والتحكيــم كأول مركــز متخصــص فــي 

الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات فــي المدينــة منــذ احتاللهــا عــام 1967.

مؤسســة  مظلــة  تحــت   2019 عــام  انطلــق  الــذي  المشــروع  وضمــن 

Act للدراســات والوســائل البديلــة لحــل النزاعــات وبدعــم مــن صنــدوق 

النقــد العربــي وإدارة البنــك اإلســالمي للتنميــة وتنفيــذ برنامــج األمــم 

المتحــدة اإلنمائــي UNDP، ُخصــص مجهــود واســع الصــدار بحــث مختــص 

المحاكــم  أمــام  المنظــورة  والنــزاع  الشــقاق  قضايــا  فــي  “بالتحكيــم 

الشــرعية فــي القــدس” ومــن هنــا بــدأت حكايــة الباحثتيــن المحاميتيــن 

ملكــة عبــد اللطيــف ووفــاء درويــش. 

ُنــدرة أو انعــدام األبحــاث المماثلــة فــي نطــاق المدينــة، وتعلقــه  كان 

بأحــد أهــم القضايــا التــي تؤثــر فــي األســرة المكــون األساســي للمجتمــع، 

إلــى جانــب اختصاصــه بالمحاكــم الشــرعية فــي العاصمــة التــي لهــا مكانــة 

خاصــة لــدى كل فلســطيني، مــن أهــم األســباب التــي دفعــت الباحثتيــن 

عبــد اللطيــف ودرويــش لالهتمــام بالموضــوع بعــد اإلعــالن عنــه مــن 

خــالل مؤسســة Act لحــل النزاعــات.

التــي  الصعوبــات  مــن  “بالرغــم  درويــش:  والمحاميــة  الباحثــة  تقــول 

نواجههــا والتــي ممكــن بينهــا عــدم تمكنــي مــن الوصــول للقــدس بــدون 

انــو  اال  خــاص،  بشــكل  جائحــة كورونــا  عــام وبســبب  بشــكل  “تصاريــح” 

كان فــي تعــاون رائــع مــع صديقتــي األســتاذة ملكــه وبتعــاون كبيــر مــن 

قبــل طاقــم المؤسســة خاصــة األســتاذ محمــد هاديــة، قمنــا باســتخدام 

المعنيــة،  الجهــات  مــع  االكترونــي والتواصــل  التواصــل  مختلــف طــرق 

وقمنــا بإنجــاز الدراســة فــي وقــت قياســي حســب الخطــة التــي قمنــا 

مســبقا.” بإعدادهــا 

كان البحــث فــي بدايــة التجربــة فكــرة جديــدة اســتهوت القلــب وارتكــزت 

فــي العقــل حتــى شــعرت كلتاهمــا أن الموضــوع واجــب وطنــي انســاني 

فتضاعــف الحــب للعمــل والتركيــز علــى اتمــام البحــث بشــكل أكثــر اتقانــًا. 

تقــول الباحثــة والمحاميــة عبــد اللطيــف: “مــا شــعرنا انــه عنــا مســؤولية 

اتجــاه بحــث يتــم تســلميه بالوقــت حســب االصــول والمنهجيــة. كانــت 

المســؤولية اكثــر اجتماعيــة وانســانية. هــادي المســؤولية بلشــت تبيــن 

بعــد المقابــالت مــع اطــراف النــزاع، النهــم مــش بــس شــاركوا تجاربهــم بــل 

شــاركوا همومهــم وحاولــوا يوصلــوا فكــرة معينــة بضــرورة تغييــر الواقــع 

وانــه يكــون فــي حــل ومــا حــد ينظلــم زي مهــم انظلمــوا.”

قديــش  نتفاجــأ  كنــا  البحــث  خــالل  “مــن  درويــش:  تقــول  جانبهــا  مــن 

الناظــم  التشــريعي  االطــار  وانــو  نــاس  لكتيــر  واضــح  مــش  الموضــوع 

للتحكيــم يعتريــه القصــور، وقديــش فكرة المحكميــن وتحديدا المحكمات 

بتتعــرض لهجــوم ووجودهــا فكــرة مرفوضــة، لهيــك قمنــا بتغطيــة هــذه 

المســألة الــى جانــب العديــد مــن المســائل، وحســينا انــو مســؤوليتنا نكتب 

بحــث يلمــس الموضــوع علــى أرض الواقــع”
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بعــد االســتماع لتجــارب عديــدة واجــراء مقابــالت بيــن محكميــن حاولــوا 

أهليــة  لضعــف  ظلمــت  لعائــالت  تجــارب  مقابــل  بمثاليــة  الظهــور 

أهليــة  عــدم  أن  هــي  مهمــة  لنتيجــة  الباحثتــان  وصلــت  المحكميــن، 

المحكميــن تحولهــم لســبب فــي تفاقــم المشــكلة لقيامهــم بــدور ســلبي 

فــي قضايــا الشــقاق والنــزاع بينمــا كانــت لديهــم فرصــة النقــاذ أســر 

كاملــة مــن الضيــاع. تقــول درويــش: “هــاد الشــي اثــر فينــا بشــكل كبيــر، 

وخاصــه انــو احنــا زوجــات وامهــات قبــل مــا نكــون باحثــات وقادريــن نفهــم 

انــو االســرة والعيلــة هــي أهــم مــا يكــون فلمــا بدنــا حكــي عــن التحكيــم 

بدنــا يكــون فعــاًل ســالح داعــم الهــم مــش ضدهــم.”

اعتبــرت الباحثتــان الدراســة حجــر األســاس ألي بحــث جديــد قــد يصــدر 

فــي موضــوع التحكيــم فــي قضايــا الشــقاق والنــزاع إذ أن كل جزئيــة مــن 

الجزئيــات التــي تــم التطــرق إليهــا قــد تكــون بحــث بحــد ذاتهــا وبذلــك قــد 

يكــون هنــاك سلســلة مــن األبحــاث التــي تســلط الضــوء علــى موضــوع 

مهــم يؤثــر علــى تكوينــة المجتمــع وترابطــه، كمــا ستشــكل الدراســة 

مرجــع مهــم للباحثيــن والمحكميــن والمحاميــن والقضــاة. 

وعــن التوصيــات، تختمــت عبــد اللطيــف: “االليــة يلــي منحــب تكــون فــي 

التحكيــم الشــرعي هــي اليــه بتبيــن كيــف بتــم تعييــن المحكم، واليــة بتبين 

المؤهــالت المفــروض توافرهــا فيــه ـــواللي هــي باالصــل بتتجنــب الطــرق 

التقليديــة يلــي بتســبب اشــكاليات فــي عمليــة التحكيــم. مثــل لمــا يكــون 

المحكــم هــو احــد المحاميــن للطرفيــن او مــن اهــل احــد الزوجيــن. بوضــع 

هــادي االليــات منقــدر نوصــل لمحــل نحكــي انــه قــام المحكــم بعملــه 

علــى اكمــل وجــه ســواء باالصــالح او بالتوصيــة بالطــالق.”

أخــرى  توصيــات  بعــدة  الباحثتــان  خرجــت  التوصيــة،  هــذه  جانــب  وإلــى 

قضايــا  مــع  للتعامــل  للمحكميــن  تدريبيــة  دورات  عقــد  ضــرورة  منهــا 

النــزاع والشــقاق، وتوحيــد القوانيــن المطبقــة فــي المحاكــم الشــرعية 

فــي القــدس والداخــل والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، واســتحداث دائــرًة 

لإلرشــاد واإلصــالح األســري فــي المحاكــم الشــرعية فــي القــدس، جســم 

نقابــي يضــم المحاميــن الشــرعيين ليكــون لــه الــدور فــي ضمــان تقويــم 

ــدأ إلزاميــة قــرار  ــة؛ وترســيخ مب أي تصــرف يتنافــى مــع أخالقيــات المهن

المحكميــن وعــدم جــواز الطعــن فيــه إال فــي حــاالت محــددة.

آكت لحل النزاعات ��
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