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 1ات نظرية وتقنيات منهجية ممقو   :الوساطة األسرية
 2الغالي أحرشاو

 لخصم

في  في مستقبل الوساطة األسرية وكيف سيكون مآلها وتطورها، وهل ستعرف تزايدا حاليايصعب الحسم 

ممارساتها وأنواعها أم ستبقى عند مستواها الضعيف الذي ال تمثل فيه إجراء إلزاميا؟ كما يصعب التكهن  

في محاولة استحضار بعض  ينها وبين الطالق بمفهومه القضائي التقليدي؟ ببطبيعة العالقة المستقبلية 

ألسرية: مقومات نظرية وتقنيات  سنعمل في هذه الورقة عن "الوساطة االوقائع المرتبطة بهذه التحديات، 

منهجية"، على تقديم خالصة تركيبية حول ظروف ظهور هذه الممارسة في ميدان تسوية النزاعات 

اتها النظرية الفلسفية واألخالقية، مع التركيز على أهم تعاريفها وأهدافها ونماذجها، فضال ماألسرية ومقو

وشروط ممارستها كآلية لبَْنيَنَة العالقات األسرية. وسننهي  جية عن التوصيف الدقيق ألبرز اختياراتها المنه

 المستقبلية.  االورقة بموجز عن االنتقادات األساسية للوساطة مع التنصيص على بعض آفاقه

 . أماكن الوساطة ؛تقنيات الوساطة؛ نماذج الوساطة ؛الوسيط ؛: الوساطة األسريةالكلمات المفتاحية

Family mediation: Theories and methods 
El Rhali Aharchaou 

Abstract 
It is difficult to decide about the future of family mediation and its upcoming 
development, how it will grow in its forms and practices, or it will remain at its 
weak level, in which it is only a secondary procedure? It is also difficult to predict 
the nature of the future relationships between family mediation and divorce in 
its traditional judicial meaning. Through the evocation of some facts related to 
these challenges, we will try in this paper on "Family mediation: theoretical 
characteristics and methodological techniques", to present a synthetic summary 
of the cicumstances of the emergence of this practice in the field of the 
settlement of family conflicts and its theoretical, philosophical and moral 
characteristics. We will emphasise also in its most important definitions, 
objectives and models, as well as the precise description of its main 
methodological choices and the factors of its use as a mechanism to structure 
family relationships. We will conclude this paper by presenting the main 
criticisms of mediation and indicating its future prospects. 
Keywords: Family mediation; Mediator; Mediation techniques; places of 
mediation . 
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 مقدمة 

كثيرا ما يتعرض الزوجان للطالق واالنفصال، وكثيرا ما يتنازع الوالدان حول حضانة األطفال، وكثيرا  

ما يحرم األجداد من رؤية أحفادهم...باختصار ناذرا ما تسلم األسرة في المغرب وغيره من بلدان المعمور 

واصل والحوار وتتشنج معها األعصاب  ية التي ينقطع معها حبل التواجع واألزمات اإلنسان من مثل هذه الف

واالنفعاالت وتحتدم معها الخالفات والنزاعات. فاألسرة بقدر ما تعيش فترات هدوء واستقرار بقدر ما تجد 

ح لالمصانفسها معرضة من حين آلخر لفترات توتر وصراع. فهي نظام حي تتقاطع فيه أساليب إرضاء 

نزاع بين أعضائها. فمشاكلها ال تعود فقط إلى تغيرات طبيعية  الحتكاك والتركة مع نعرات االفردية والمش

بفعل مجيء الطفل األول أو فقدان الشغل أو اإلحالة على التقاعد أو اإلصابة بمرض مزمن، بل إن  

والتفكك   قبيل الطالق واالنفصالاستدامة عدم التوازن بين أعضائها عادة ما ينفتح على مشاكل أعوص من 

 واالنحصار. 

في هذه الورقة عن "الوساطة األسرية: مقومات نظرية وتقنيات منهجية" خالصة تركيبية لظروف  نقترح 

ظهور هذه الممارسة في ميدان تسوية النزاعات األسرية ومقوماتها النظرية الفلسفية واألخالقية، مع  

وشروط ممارستها   ألبرز اختياراتها المنهجية اذجها ثم توصيفا دقيقااستحضار أهم تعاريفها وأهدافها ونم

كآلية لبَْنيَنَة العالقات األسرية. وسننهي الورقة بموجز عن االنتقادات األساسية للوساطة مع التنصيص 

 على بعض آفاقها المستقبلية. 
 . المقومات النظرية للوساطة األسرية 1

عة لتسوية لوساطة األسرية كممارسة ناجي فترة بداية اعتماد ايمكن اعتبار ثمانينيات القرن الماض

النزاعات األسرية على أسس تفاوضية، وبالخصوص تلك التي تتعلق بالطالق واالنفصال. وهذه فكرة 

فها وأهدافها يسنوضحها من خالل استحضار سياق ظهورها وأسسها الفلسفية واألخالقية ثم أهم تعار 

 ونماذجها: 

 : ومبرراته سياق الظهور * 

ت تتميز بتطورات وتحوالت خاصة بها، فهي تندرج ضمن رية حتى وإن كانلوساطة األسالواقع أن ا

حركة واسعة لبلورة صيغ بديلة لتسوية النزاعات، انطلقت أوائل ستينيات القرن العشرين بالواليات  

في  Los Angelessالمتحدة األمريكية. فتجاربها األولى التي شملت كثيرا من مدن هذه األخيرة )

كات االجتماعية المدافعة خالل تلك الحقبة عن توسيع الحقوق  ( تشبعت بالحرAtlanta ،1974؛1973

؛ Robert ،1997المدنية والمساواة بين األجناس واألعراق واألنواع. وتكمن مبررات هذا الظهور في )

Tap ،2010 :) 
 زاعات؛المحاكم في تسوية الن قصورات النظام القضائي وتعقد المساطر ومحدودية دور -

، Sandfr؛ Floberg ،1985من المنظرين األكاديميين على أهمية الوساطة )تأكيد أعمال كثير  -

 (؛1976

 Floberg et؛ Coogle ،1978الشهادات اإليجابية لعدد من الوسطاء والخبراء في ميدان الوساطة )  -
Taylor ،1984 ؛Hayness ،1981 ؛Irving ،1980) ؛ 

ث أصبحت الهيمنة منذ خمسينيات القرن العشرين  حي  لحقت مورفولوجية األسرة،وأخيرا التحوالت التي  -

لصالح األسرة النووية التي أحلت الصلة العاطفية محل روابط الدم والتضامن. وهي الهيمنة التي كرستها  

 اإلصالحات التشريعية حول الطالق.

ي  تماعوالناشط االج Cooglerالنفس يد وسطاء أمثال عالم  إذن فبعد تمركزها في المدن األمريكية على

Hayness  ثمFisher وUry  ،كممثلين لمشروع هارفارد للتفاوض أواخر الستينات وبداية السبعينات

عرفت حركة الوساطة األسرية بداية من الثمانينات مرحلة مأسسة مهنتها عن طريق التشريع القانوني  

يات المتحدة األمريكية  ل الغربية وفي مقدمتها الوالالشهادات في أغلب الدووالتكوين األكاديمي وتصديق 

(، أما الدول العربية فما تزال حديثة العهد بهذه 1990( وفرنسا وبلجيكا )1980( كندا وبريطانيا )1970)

 الحركة.
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 األسس الفلسفية والمبادئ األخالقية 

لوساطة األسرية في تشبع بها روح وفلسفة افبخصوص األسس الفلسفية، تتلخص أبرز الحقائق التي ت

 (:Savourey ،2008التالية ) المظاهر 

ة واألمومة  - أهمية األدوار المنوطة بكل عضو من أعضاء األسرة وبالخصوص على مستوى وظيفة األبوَّ

 في التربية والحفاظ على استقرار األسرة؛

 عالقات األسرية؛ل كفرصة للتغيير في الالوعي بالصراع كمحرك للتوترات والنزاعات لكن في المقاب -

لحوار وبالخصوص ذاك الذي يكشف المستور ويسمح باإلنصات المتبادل والجواب المعلل أولوية ا -

 وااللتزام الفردي والمشترك، بمعنى الحوار الذي يساهم في تجاوز العنف الناجم عن سوء الفهم والتقدير؛  

روابط زعة من أجل استعادة لحمة الرة بين األطراف المتناالحاجة إلى فضاءات للممواجهة المباش -

 المتضررة المجروحة والمعطوبة؛ 

االعتقاد في الطاقات اإلنسانية كقدرات قائمة الوجود يمكنها أن تعبر عن نفسها بكل استقاللية ومسؤولية   -

 المجتمع؛ مع ابتكار استراتيجياتها لحل المشاكل ومواجهة الصعوبات ولعب دورها في األسرة و

اطة األسرية، فاألكيد أن كل نشاط تحكمه بالضرورة مبادئ األخالقية للوسلق بالمبادئ أما فيما يتع

ومسلمات وال يكون محايدا بشكل نهائي. فالوساطة ال تشكل فقط تنسيقا عاِلما للمعارف والمهارات بل هي 

من قبيل  ضبط االجتماعي األخرى كذلك إطار منهجي للعيش والحث على الحياة. فهي تتميز عن أشكال ال

  Expertiseوالخبرة  Jugementوالحكم  Arbitrageوالتحكيم  Conciliationالصلح والتوفيق 

وبالخصوص عن طريق شخصية الوسيط وأسلوب اتخاذ القرارات الحاسمة. وبهذا فهي تنبني على  

 (: Savourey ،2008المبادئ األخالقية التالية ) 

 واجتماعية؛  وكأصحاب وظائف أبوية وأسريةؤولية األشخاص كأفراد المسؤولية، بمعنى مس -

الحرية، بمعنى ترك الحرية الكاملة للمتنازعين في اختياراتهم لتفعيل آلية الوساطة وانتقاء الموضوعات   -

 المالئمة للنقاش ثم الحسم في نوعية قراراتهم ومحتوياتها؛

مشاكل وخالفات )الشريك اآلخر كشخص لدينا معه ، بمعنى قبول حضور الطرف L’altéritéالغيرية  -

 بق(، يجب التواصل المتبادل والتداول المشترك بخصوصها قصد الوصل إلى حل مرِض.السا

 . تعدد التعاريف واألهداف والنماذج

 التعاريف 

تكشف األدبيات العلمية عن غياب تعريف عالمي موحد للوساطة األسرية، حيث يالحظ أن تعريفها  

ت الوساطة وبين الدفاع عن األسلوب وسيط وبين التركيز على غاياين التنصيص على دور اليتراوح ب

، Noreau et Amor؛ Tap ،2010(؛ Saint-yvers ،1999العالجي. وهذه أمثلة توضح ذلك ))

2012:) 

تشكل الوساطة العملية التي بواسطتها يحدد المشاركون المدعومون بشخص محايد أو أكثر، القضايا   -

 جيب لرغباتهم؛ مح ببلورة حلول توافقية تست لخالفية بينهم بشكل يسا

تشكل الوساطة عملية تشاركية يشرف عليها طرف محايد لمساعدة المتنازعين على إيجاد تسوية مريحة   -

 للصراع بينهما؛ 

جين  تشكل الوساطة في حالة الطالق عملية عالجية يوفر الوسيط من خاللها الجو المالئم لتواصل الزو -

 ية تالئم انتظاراتهما؛ واالنتهاء إلى تسو

كل الوساطة العملية السرية التي يشرف عليها وسيط مؤهل ومحايد بشكل يسمح للزوجين بتسوية  تش -

 مرضية ودائمة لصراعهما عن طريق التفاوض. 

عادة رغم تعدد هذه التعاريف فالواضح أنها تنبني على خصائص مشتركة قوامها خلق أجواء مواتية الست

 . ونجمل أهمها في اآلتي: سرية بين األطراف المتنازعةلحمة الروابط األ

 الوساطة األسرية عبارة عن تدبير للنزاعات؛ -

 الوساطة األسرية عبارة عن عملية لتشجيع التواصل والحوار بين الزوجين المتنازعين؛  -

 الطرفين المتصارعين؛الوساطة األسرية عبارة عن آلية لبناء الثقة وإقامة التفاهم بين  -
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 عملية للتفاوض بين طرفين متنازعين يشرف عليها وسيط محايد؛الوساطة األسرية عبارة عن  -

 األهداف 

تتلخص أهداف هذه الممارسة التي أصبحت تعتمد كصيغة للتدخل السريع والفعال في المظاهر التالية  

(Savourey ،2008 :) 

 ؛د الخروج من النفق المسدود صق فضاء المريح للتفاوض تحيين الخالفات بين األزواج وتهيئ ال -

 تسهيل التواصل بين األطراف المتنازعة في جو من اإلنصات واالحترام المتبادل؛  -

 تمكين كل طرف من التعبير بحرية عن مشاعره ومخاوفه وانفعاالته ورغباته وانتظاراته؛  -

 ل طرف؛ذ في االعتبار حاجات كاستعادة السلطة المتوازنة بين أطراف النزاع مع األخ -

 يات ووسائل ملموسة للخروج من المأزق واألبواب الموصدة.البحث عن استراتيج -

 النماذج 

الواقع أن نماذج الوساطة األسرية التي تحكمها سلسلة من القواعد واالستراتيجيات قوامها تأطير سلوك  

 Noreau et؛ Saint-yvers ،1999تالية )الوسيط وتقعيد مراحل ممارسة الوساطة تتلخص في األبعاد ال
Amor ،2012؛ Savourey ،2008:) 

القانوني الذي يستلهم أسسه من نموذج الوساطة في ميدان علم نفس الشغل لصاحبه  -النموذج النفسي

Coogler (1979 الذي يعتبر مؤسس الوساطة األسرية. وهو نموذج ينبني على فض الصراعات )

ات الخاطئة واالنفعاالت  ف وراءها في الغالب اإلدراكبالطالق واالنفصال وتقالبينشخصية والتي تنتهي 

الحادة والسلوكات السلبية والتواصل الناقص بين األزواج، فضال عن أنشطتهم وحاجاتهم وقيمهم  

المتعارضة. ورغم ما يوليه هذا النموذج من أهمية لالنفعاالت والمشاعر كعوائق لحل النزاعات، فهو 

هذا النموذج بدور الميّسر المحايد الذي يدفع العقالني. فالوسيط يقوم في سا على الفكر المنطقي يرتكز أسا

 في اتجاه تسوية النزاع عن طريق التفاوض. 

االجتماعي الذي يستلهم مقوماته من نموذج الوساطة في مجال سوسيولوجيا التنظيمات -النموذج النفسي

على  لطالق واالنفصال. فهو يركز النزاعات المرتبطة با ( ويوظف في تدبير1983) Haynessلصاحبه 

إيجاد تسوية مرضية للنزاع بين الزوجين عبر التفاوض مع األخذ في االعتبار أهمية الحياة االنفعالية  

ومشاعر التوتر والغضب في هذه التسوية. ويتحدد دور الوسيط بهذا الخصوص في تهيئ الجو المالئم  

 فاوض عليه للمشكل.ل المتبادل والبحث عن حل متان واحد من أجل التواصلجمع أطراف النزاع في مك

التكاملي الذي يستلهم مرتكزاته من المقاربة االندماجية التي تعتمد في العالج النفسي   -النموذج االندماجي

(. وهو يسمح للوسيط بدمج عناصر مقاربات أخرى حسب  1980) Benjaminو Irvingاألسري لكل من 

مثل في محاولة إدماج األطراف توجهه النظري المرجعي المت زبناء دون أن يتخلى عنحاجات ال

 المتنازعة في سياق للبحث عن تسوية مرضية. 

(، الذي يشكل المرجع األساسي للوساطة  1982) Uryو Fisherالمبدئي لكل من -النموذج التفاوضي

لول كفة الحل الوسط عن الحاألسرية لكونه ينبني على مصالح األشخاص عوض مواقفهم ويرجح 

 ماته في المبادئ األربعة التالية: األخرى. وتتحدد أهم مقو

 معالجة خالفات األشخاص ونزاعاتهم بشكل مختلف؛-

 التركيز على مصالح األطراف المتنازعة وليس على مواقفهم؛  -

 ابتكار وتخيّل الحلول التي توفر المنافع المشتركة ألطراف النزاع؛ -

 الفات بين األزواج؛ حينما تتفاقم النزاعات والخير موضوعية تخدام معايضرورة اس -

 االختيارات المنهجية وتقنيات الوساطة األسرية  .2

تشكل الوساطة األداة المنهجية التي تساعد في حل كثير من مشاكل األسرة وتمزقاتها بفعل الطالق وغيره. 

؛ Savourey ،2008الية ) قع نستحضر األبعاد التولتوضيح أهم معالم ممارسة هذه األداة في أرض الوا

Noreau et Amor ،2012 ؛Saint-yves ،1999 ؛Robert ،1997:) 

 الكلفة والتمويل 
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كل مشارك في الوساطة مطالب بمساهمة مادية محددة. وإذا كانت مقابلة تحصيل المعلومات الشخصية تتم  

مساعدات والتبرعات  ادة ما يتم عن طريق البالمجان، فإن تمويل مؤسسات ومصالح الوساطة األسرية ع

 مها قطاعات وجهات رسمية وغير رسمية. التي تقد 

 الوظائف األساسية 

 تكمن الوظائف األساسية للوساطة األسرية في كونها تشكل اآللية الفعالة: 

م  للتعبير والتواصل، بحيث يجب على أطراف النزاع االلتزام باإلنصات المتبادل في جو من االحترا  -

 يط في وثيقة خاصة؛ ى أقوالهم التي يدونها الوس والسرية والتوقيع عل

إلعادة الصياغة والبناء المشترك، بحيث تصبح الشكاوى والتوترات عبارة عن رغبات وانتظارات يجب  -

 إرضاؤها من خالل البحث عن تسوية مريحة للجميع؛

وار المباشرين بين  المناسب للتواجد والح للمواجهة والمجابهة، بحيث يعمل الوسيط على توفير الفضاء -

 نزاع في جو من الحيادية والنزاهة والسرية واإلنصاف؛أطراف ال

آلية للتفكير والتأمل، بحيث يعمد أطراف النزاع إلى التهيئ الجيد لتصوراتهم بخصوص موضوعات  -

 ألسرة؛الحوار وأسئلة التفاوض ونوعية انتظاراتهم ودورهم األبوي أو األمومي داخل ا

ى توفير الجو المناسب الذي يسمح لطرفي النزاع بالحديث عن  مد الوسيط إلبداع، بحيث يعلالبتكار واإل -

 جميع األسرار التي تحيط بعالقاتهم وانفعاالتهم وقراراتهم؛

ألخذ القرارات الحاسمة، بحيث أن ضمان سير الوساطة بالصورة المطلوبة يستدعي من الوسيط اعتماد  -

إلى استكشاف المنافع والمصالح إلى جرد لوضعيات والقضايا الخالفية تدرجة تمتد من تعيين امراحل م

الحاجات والرغبات إلى حصر الئحة الخيارات وأخيرا إلى الحسم في التوافقات الناجمة عن النقاشات  

 ليدونها في وثيقة يوقعها طرفا النزاع.

 أماكن الممارسة 

 يات الوساطة األسرية: أهم أماكن ممارسة تقن  تمثل المؤسسات والمصالح التالية

جمعيات العمل االجتماعي واألسري )حماية النساء والطفولة واألسرة(، بحيث أن الوسيط العامل   داخل-

في هذه الجمعيات يكون متخصصا في العمل االجتماعي الموجه أساسا لتسوية النزاعات المرتبطة  

 بالطالق واالنفصال؛ 

الزوجية وحقوق النساء وقضاء   ة األسرية ومراكز االستشارةاحبعاملة في مجال المصداخل الجمعيات ال -

 األسرة، حيث تتنوع هنا مهن الوسطاء: علماء النفس، قضاة، مستشارون في األسرة والزواج...؛

داخل الجمعيات المتخصصة في الوساطة األسرية وبالخصوص في تسوية النزاعات الزوجية وتفكك   -

طة تتنوع انتماءاتهم التخصصية  حيان متخصصون في مجال الوساتي يدبرها في أغلب األاألسرة، وال

 وأنشطتهم المهنية،  

داخل مؤسسات ومصالح عمومية من قبيل الجماعات المحلية، صناديق الضمان االجتماعي، جمعيات   -

 المجتمع المدني... التي يخضع مهنيوها للتفرغ للعمل في مجال الوساطة األسرية. 

 ات ومميزات الوسيط فص

 سري الناجح في المظاهر التالية: ص صفات ومميزات الوسيط األلختت

 البشاشة والقبول والكفاءة في اإلنصات الواعي والتأويل السليم؛ -

 الحكمة والهدوء والتدبير الجيد للزمن والتعامل المرن مع المواقف الصعبة؛  -

 اج والتنبؤ والتواصل الجيد؛تحليل والفهم واالستنتاإللمام الجيد بسياق التدخل والكفاءة في ال -

 الحيادية والنزاهة والشفافية والسرية واإلنصاف لجميع أطراف النزاع؛ -

 . أهم االنتقادات 3

يعتقد كثير من الباحثين أن التفاوض من أجل تسوية النزاعات الزوجية خارج النظام القضائي يقلل من  -

لوساطة إمكانية  ون آخرون في تكاثر ممارسة اوفي المقابل يرى باحث فرص استتباب العدالة وترسيخها.

 لمراقبة عمل الدولة في مجال العمل االجتماعي عامة واألسري خاصة. 
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يؤكد عدد من الباحثين على صعوبات الوساطة في مجال االستجابة لتظلمات النساء المعنفات والمطلقات  -

التفاوض   عنصر الذكوري وهيمنته أثناءهم في تكريس سلطوية المثال، بحيث أن آلية الوساطة عادة ما تسا

 على حساب حقوق اإلناث ومطالبهن المشروعة. 

مشكل حيادية الوسيط ونزاهته في عالقته مع أطراف النزاع وفي طبيعة القيم التي يتشبع بها وأهداف   -

للدفاع حو الطرف المؤهل أكثر الوساطة في حد ذاتها. فالوسيط قد يزيغ عن مبدأ الحياد من خالل الميل ن

نحو أهداف ضمنية محددة، وبالتالي الحد من حرية أطراف النزاع في التفاوض  عن مصالحه أو النزوع

 المبتغى من سياق الوساطة. 

تنوع أنشطة الوساطة األسرية وممارساتها، بحيث ماتزال في حاجة إلى تدقيق مهامها وتقعيد أدوارها   -

 ية.هويتها المعرفية واالجتماع ق مأسسة مهنتها وتخصيص وتقنين وظائفها عن طري

 . اآلفاق المستقبلية 4

يصعب الحسم اليوم في مستقبل الوساطة األسرية وكيف سيكون مآلها وتطورها؟ وهل ستعرف تزايدا في 

ممارساتها وأنواعها أم ستبقى عند مستواها الضعيف الذي ال تمثل فيه إجراء إجباريا؟ وفي أي إطار  

بمفهومه القضائي التقليدي؟ نعتقد أن اإلجابة على   مستقبلية بينها وبين الطالقازن ستتأسس العالقة الللتو

هذه األسئلة تستدعي النظر في قضيتين اثنتين هما اللتان ستحسمان مستقبل الوساطة األسرية  

(Savourey ،2008 ؛Moreau et Amor ،2012 :) 

ثيرة هي التشريعات يث ك، بحBeaux parentsهار واألص Grands parentsمشاركة األجداد  -

بحاث التي تؤكد على حق هؤالء في ربط عالقات منتظمة مع أحفادهم من خالل تبادل الزيارات واأل

 والمشاركة في جلسات الوساطة األسرية. 

مشاركة األطفال، بحيث هناك إقرار بأهمية إشراك هؤالء في الوساطة األسرية ولكن بأشكال غير  -

لية في سير التفاوض بين أطراف النزاع. بمعنى  اصة بعيدة عن المشاركة الفعاشرة، تحكمها لقاءات خمب

جلسات موزعة على فترات متغيرة قد تتم في بداية الوساطة أو في وسطها أو في نهايتها حسب الحالة 

 وفي حضور أو عدم حضور الوالدين.



  الوساطة األسرية مقومات نظرية وتقنيات منهجية

 

 13 
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 3, Issue 1, Summer 2018 

 المراجع
- Noreau, P & Amor, S (2012). Médiation familiale: de l’experience sociale à la 
pratique juridique (Site Web). 
- Robert, CH (1997). Une technique ou un nouveau mode de régulation sociale, 
Actes de colloque de 10 Oct/ 1996, Geneve, Travaux CETEL, N° 49, Sep. 
- Saint-yves, A (1999). L’essentiel en médiation familiale : une approche 
psychologique. Eds. Saint-yves inc, Québec. 
- Savourey, M (2008). La médiation familiale. Journal du droit des jeunes, N° 
268, 15-28. 
- Tap, C (2010). La médiation: aspects théoriques et foisennement de pratiques 
(Site Web). 


