ٌ
حديث ،وقد �أ�شارت الكتابات التي تط َّرقت للخ�صخ�صة �إلى
م�صطلح
اخل�صخ�صة
ٌ
«التحول �إلى القطاع اخلا�ص»،
عدة م�سميات .ومنها «اخل�صخ�صة» �أو «التخ�صي�ص» �أو
ّ
ّ
وك ّلها مفردات تُفيد حالة االنتقال من العام �إلى اخلا�ص ،ونقل امل�ؤ�س�سات احلكومية
�إلى القطاع اخلا�ص �أو الأهلي ،كما تدل اخل�صخ�صة على النطاق العري�ض �إلى �إدخال
وم�شاركة ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات العامة يف ال�سوق �إلى �إدارة وتنفيذ �أعمال مرفقات
الدولة .وي�شري امل�صطلح بب�ساطة �إلى بيع امل�رشوعات العامة للقطاع اخلا�ص.
مفهوم اخل�صخ�صة:

ت�ستحوذ عبارة اخل�صخ�صة �أو التخ�صي�ص �أو اخلو�ص�صة على اهتمام معظم دول
العامل� ،سواء كانت متقدمة �أو نامية وهي جميعها ت�سميات مل�صطلح اقت�صادي باللغة
الإنكليزية �أو الفرن�سية لكلمة ( .)privatizationوال يوجد مفهوم دويل متفق
عليه لكلمة اخل�صخ�صة ،حيث يتفاوت مفهوم هذه الكلمة من مكان �إلى �آخر ومن دولة
�إلى �أخرى .ولكن لو �أردنا تعريف هذه الظاهرة التي �أ�صبحت مو�ضوعاً رئي�سياً يتم
ا�ستخدامه يف معظم الدول ،ف�إنها فل�سفة اقت�صادية حديثة ذات �إ�سرتاتيجية ،لتحويل
عد ٍد كب ٍري من القطاعات االقت�صادية واخلدمات االجتماعية التي ال ترتبط بال�سيا�سة العليا
للدولة ،من القطاع العام �إلى القطاع اخلا�ص .فالدولة ،يف املفهوم االقت�صادي احلديث،
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يجب �أن تهتم بالأمور الكبرية كالأمور ال�سيا�سية والإدارية والأمنية واالجتماعية التي
ترتبط ب�سيا�ستها العليا� ،أما �سائر الأمور الأخرى فيمكن ت�أمينها من قبل القطاع اخلا�ص،
وذلك يف �إطار القوانني والأنظمة التي ت�ضعها الدولة وتنظم من خاللها عمل هذا
القطاع.
ويرى املراقبون �أن التد ُّر َج يف �إمتام عملية اخل�صخ�صة يف�ضي �إلى نتائج �إيجابية،
ويف املقابل الت�رسع ي�ؤدي �إلى كثري من الف�شل يف حتقيق الهدف املعلن من اخل�صخ�صة؛
لذلك جند �أن بريطانيا  -التي ي�رضب بها املثل يف جتربة اخل�صخ�صة  -كانت انتقائية
ومتدرجة ،ومل تتعد عمليات اخل�صخ�صة �أ�صابع اليد ،خالل حكومة املحافظني ،التي
تب ّنت هذه ال�سيا�سة يف عهد رئي�سة الوزراء مارجريت تات�رش ،يف الوقت الذي بيعت
فيه كل امل�ؤ�س�سات العامة بال حدود ويف �أي وقت يف دول االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق،
وح�سب تعبري �أحد ال�سيا�سيني يف تلك البالد؛ ف�إن عمليات البيع واخل�صخ�صة كانت
تتم كل ثالث �أو �أربع �ساعات .بينما جند �أن التجربة ال�صينية يف اخل�صخ�صة كانت
متدرجة وانتقائية يف �آن واحد.
�أهداف اخل�صخ�صة:

 -1حت�سني الكفاءة الإداري��ة ،وذلك يتم من خالل االعتماد على جتارب و�آليات
ال�سوق واملناف�سة.
 -2تخفيف الأعباء املالية عن الدول التي تعاين من النفقات الكبرية يف �إدارة وت�سيري
�أعمال القطاع العام ،وبالتايل يتوفر للدولة موارد مالية لتمويل �أن�شطة �أخرى.
 -3تو�سيع حجم القطاع اخلا�ص ،واالعتماد عليه �أكرث يف التنمية.
وعلى هذا ف�إن �أ�سلوب اخل�صخ�صة يت�ضمن – �إلى جانب حتويل ملكية املن�ش�آت
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التحول يف �أ�ساليب العمل ،حيث يتم اتباع �أ�ساليب عمل حديثة
العامة �إلى خا�صة – ّ
تهتم يف املقام الأول باملناف�سة وتلبية احتياجات ال�سوق ،وهو ما ي�ؤدي �إلى االرتقاء
بكفاءة و�إنتاجية امل�ؤ�س�سات ،كما �أنه يت�ضمن �إعطاء ال�سوق احل ّر والقطاع اخلا�ص الدور
الأكرب يف املجتمع.
مزايا اخل�صخ�صة:

 -1رفع الكفاءة الإنتاجية للمن�ش�أة التي مت تخ�صي�صها وحت�سني �أدائها.
 -2حت�سني نوعية وج��ودة اخلدمات املقدمة ،ويتم ذلك من خالل االق�تراب من
حاجات ورغبات العمالء ،وتر�شيد التكاليف ،وزيادة املناف�سة بني ال�رشكات.
 -3زيادة فعالية الإدارة ،وذلك من خالل تقلي�ص دور الدولة يف �إدارة امل�ؤ�س�سات
العامة والتخل�ص من القيود احلكومية والروتينية والبريوقراطية.
 -4تو�سيع فر�ص اال�ستثمار املحلي والدويل ،وذلك من خالل اجتذاب ر�ؤو�س
الأموال املحلية والعاملية ل�رشاء �أو ت�أجري امل�رشوعات �أو اخلدمات العامة.
�	-5إعادة توزيع م�صادر و�إيرادات ونفقات الدولة ب�شكل �أف�ضل ،حيث �إن تقلي�ص الدعم
احلكومي للم�رشوعات العاملة ي�ؤدي �إلى تقليل تكاليف الدولة وتخفيف العبء
عليها ،كما �أن �إيرادات الدولة تزيد من بيع امل�رشوعات العامة للقطاع اخلا�ص.
عيوب اخل�صخ�صة:

يف مقابل هذه املزايا للخ�صخ�صة هناك بع�ض العيوب من �أهمها:
 -1رفع الكفاءة وتخفي�ض التكاليف قد ي�ؤدي �إلى م�شكالت مثل تخفي�ض العمالة،
الأمر الذي قد ي�ؤدي �إلى بطالة يف عمال القطاع العام.
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 -2قد يلج�أ القطاع اخلا�ص �إل��ى فر�ض ر�سوم على اخلدمات املقدمة� ،أو رفع
الأ�سعار� ،أو تخفي�ض جودة ال�سلعة من خالل تخفي�ض التكاليف ،وذلك بغر�ض
زيادة الربح؛ مما قد يلحق ال�رضر بالعمالء املتلقني للخدمة.
 -3م�شكلة التدخل الأجنبي ،حيث �إن تدخل ر�ؤو�س الأم��وال العاملية يف �رشاء
امل�رشوعات العامة� ،أو تقدمي اخلدمات العامة ،قد ي�شوبه �شبهة التدخل يف
�ش�ؤون امل�رشوعات املحلية والأن�شطة االقت�صادية ،ورمبا ال�سيا�سية يف الدولة.
ويف �إطار الأهداف العامة ملجلة «الق�ضائية» ويف زاويتها احلوارية ،قمنا ب�إجراء
ور�شة عمل حتريرية ا�ستطلعت يف هذه الزاوية �آراء عدد من املخت�صني حول �إمكانية
حتويل �أعمال امل�ساندة الق�ضائية �إلى القطاع اخلا�ص ،من خالل املحاور التالية:
 منا�سبة الفكرة وفائدتها. عر�ض الإيجابيات وال�سلبيات. املجاالت اخلا�ضعة للخ�صخ�صة من �أعمال امل�ساندة. -التجارب الدولية بهذا اخل�صو�ص.
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جمموعة من الأعمال الق�ضائية ميكن خ�صخ�صتها
التـويجــــري:
• التحكيم من �أهم و�سائل التخفيف عن الق�ضاء.
• من �صور التخ�صي�ص ،اللجوء �إلى و�سائل ت�سوية املنازعات البديلة.
•	�أخذت كثري من الدول بفكرة �إ�سناد م�ساعي التوفيق وال�صلح بني اخل�صوم �إلى
جهات متخ�ص�صة.
• من الأعمال الق�ضائية امل�ساندة ،التي ميكن خ�صخ�صتها� ،أعمال التبليغ مبواعيد
اجلل�سات.

التحكيم:

من �أهم �صور تخ�صي�ص الأعمال الق�ضائية امل�ساندة ،ما ُي�س َّمى جمازاً بالق�ضاء
اخلا�ص ،وهو التحكيم .فالتخ�صي�ص – هنا  -ال يقت�رص على الأعمال الق�ضائية
امل�ساندة فقط ،بل ي�شمل التقا�ضي نف�سه وجميع �إجراءاته �أو ُج َّلها .فالأ�صل �أنَّ هيئة
التحكيم تخت�ص بجميع ما يتعلق ب�إجراءات التحكيم ،من تبليغ اخل�صوم و�سماع
الدعاوى والإجابات والبينات وال�شهود والطعون ،وتعيني اخلرباء ،و�إ�صدار الأحكام
امللزمة ،وي�ساند هيئة التحكيم فريق من املوظفني ،يقومون ب�أعمال التح�ضري والتبليغ
وكتابة ال�ضبوط وال�سجالت ون�سخ الأحكام ،و�أمانة ال�رس ،وجميع ما يحتاجه التحكيم
من �إجراءات.
292

جملة الق�ضائية  -العدد الرابع  -رجب 1433هـ

عد التحكيم من �أهم و�سائل التخفيف عن الق�ضاء ،فالتحكيم مثل الق�ضاء يف�صل
و ُي ُّ
يف النزاع بحكم ُملزم دون حاجة �إلى ر�ضا اخل�صوم ،متى كان هناك ُ
حتكيم
اتفاق
ٍ
�صحيح .لذلك �أولت الدول اهتماماً خا�صاً ومبكراً بالتحكيم ،و�صدرت بخ�صو�صه
ٌ
القوانني الوطنية واالتفاقيات الدوليةُّ ،
كل ذلك من �أجل التخفيف عن �أعباء الق�ضاء يف
املقام الأول .لكن جناح التحكيم ال�سعودي كو�سيلة بديلة لت�سوية املنازعات ،يحتاج �إلى
�إن�شاء مراكز حتكيم م�ستقلة خا�صة ،ذات كفاءة مهنية عالية واحرتافية متقدمة ،بالإ�ضافة
�إلى تطوير نظام التحكيم ،خ�صو�صاً تو�سيع �صالحيات هيئات التحكيم ،وت�ضيق نطاق
الرقابة الق�ضائية على �إجراءات و�أحكام التحكيم ،وت�ضييق �أ�سباب االعرتا�ض على
�أحكام التحكيم ،وجعل االعرتا�ض عليها �أمام حماكم اال�ستئناف مبا�رشة دون املرور
على حماكم الدرجة الأولى.
امل�صاحلة:

ومن �صور التخ�صي�ص ،اللجوء �إلى و�سائل ت�سوية املنازعات البديلة مثل التوفيق
وامل�صاحلة بني اخل�صوم .ومعلو ٌم � َّأن �أكرث الق�ضاة يحت�سبون الأجر ويجتهدون يف
التوفيق بني اخل�صوم؛ لإنهاء النزاع �صلحاً .ومع �أن كثرياً من الق�ضايا تنتهي بال�صلح
الق�ضائي ،لكن ي�صاحب ذلك بع�ض العيوب والإ�شكاالت ،مثل قيام القا�ضي بكرثة
الت�أجيالت والت�أخر يف �إ�صدار احلكم؛ طمعاً يف �إنهاء النزاع �صلحاً ،وقد ي�ؤدي ذلك
�إلى ال�صلح امللجئ� ،أو انفراد القا�ضي ب�أحد �أطراف النزاع لإقناعه بال�صلح دون موافقة
اخل�صم ،وهذا خمالف ملبد�أ املواجهة ،ف�ض ًال عن كون م�ساعي ال�صلح الق�ضائي بني
اخل�صوم ت�ستهلك حيزاً كبرياً من جهود و�أوقات الق�ضاة؛ لذلك تربز �أهمية �إ�سناد �أعمال
التوفيق وال�صلح �إلى جهات متخ�ص�صة فقط يف التوفيق وال�صلح.
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وتلك اجلهات نوعان :الأول ،مكاتب توفيق و�صلح ر�سمية داخل املحاكم ،يعمل
فيها ق�ضاة متقاعدون� ،أو موظفون متخ�ص�صون� ،أو �أ�صحاب خربة متعاونون .والنوع
الثاين ،مراكز توفيق و�صلح خا�صة خارج املحاكم ،يعمل بها متخ�ص�صون مبجال
ت�سوية املنازعات ود ًّيا من �أ�صحاب التخ�ص�صات ال�رشعية والنظامية واالجتماعية،
وذلك ح�سب نوع النزاع.
وقد �أخذت كث ٌري من الدول بفكرة �إ�سناد م�ساعي التوفيق وال�صلح بني اخل�صوم �إلى
جهات متخ�ص�صة بذلك داخل املحكمة �أو خارجها ،كما يف قانون �إن�شاء جلان التوفيق
وامل�صاحلة باملحاكم االحتادية الإماراتية لعام (١٩٩٩م) ،وقانون الو�ساطة الأردين
لت�سوية النزاعات ال�صادر عام (٢٠٠٦م) ،وقانون التوفيق وامل�صاحلة العماين ال�صادر
عام (١٤٢٦هـ).
التبليغ باملواعيد:

ومن الأعمال الق�ضائية امل�ساندة التي ميكن خ�صخ�صتها �أعمال التبليغ مبواعيد
اجلل�سات ،والإخطارات والإعالنات ،والأحكام الق�ضائية ،ونحو ذلك من الأمور
التي يقوم بها املح�رضون ،وت�ستغرق وقتاً وجهداً كبريين غالباً ،مع �ضعف يف الأداء
وتعقيدات يف الإج��راء؛ لذلك يحر�ص كث ٌري من املدعني  -مث ًال  -على �أنْ يقوموا
�شخ�صياً بعملية التبليغ والإعالن .وهنا تربز �أهمية �إ�سناد �أعمال املح�رضين �أو بع�ضها
�إلى م�ؤ�س�سات �أو �رشكات خا�صة ،ت�ستخدم التقنية والو�سائل احلديثة واملوارد الب�رشية
املحرتفة؛ ل�ضمان حتقق التبليغ والإخطارات والإعالنات مبا�رشة لل�شخ�ص املطلوب
�إعالنه� ،أو لوكيله ال�رشعي يف الق�ضية.
وكث ٌري من قوانني ال��دول ت�سمح لأ�شخا�ص �أو �رشكات خا�صة مرخ�صة بالقيام
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ب�أعمال املح�رضين �أو بع�ضها ،كما يف �أمريكا وبريطانيا وفرن�سا والأردن واجلزائر
وليبيا .وغالباً ما يكون الأمر اختيارياً لأ�صحاب ال�ش�أن ،فلهم اختيار املح�رض الر�سمي
التابع للمحكمة� ،أو اختيار املح�رض اخلا�ص .و�أهمية املح�رض اخلا�ص عندما يكون
املراد تبليغه من الأ�شخا�ص املتالعبني �أو املماطلني �أو املتوارين عن الأنظار ،فاملح�رض
الر�سمي يح�صل على راتبه �سواء ح�صل التبليغ ب�شكل �صحيح �أم ال ،بعك�س املح�رض
اخلا�ص الذي ال يح�صل على �أجره �إال بعد �إجن��ازه لعمله ،فتجده يتحرى وي�س�أل
ويتعقب وينتظر ال�ساعات الطوال ملفاج�أة الأ�شخا�ص املطلوب �إبالغهم .بل بع�ض
الدول ت�رصح لبع�ض املح�رضين اخلا�صني ب�سلطة القب�ض على �شخ�ص معني و�إح�ضاره
بالقوة �إلى املحكمة.
�أعمال �أهل اخلربة:

ومن الأعمال الق�ضائية امل�ساندة التي ميكن التو�سع يف تخ�صي�صها ،ما يدخل يف
�أعمال �أهل اخلربة .واملحاكم ت�ستعني كثرياً باخلرباء ،وهم على ثالثة �أنواع:
النوع الأول ،خ�براء وزارة العدل ،مثل :هيئات النظر ،و ُم�� َق��دِّ رو ِّ
ال�ش َجاج،
واملهند�سون وامل�ساحون ،واملرتجمون.
النوع الثاين ،خرباء اجلهات احلكومية الأخ��رى ،مثل� :أق�سام الطب ال�رشعي،
واملختربات الطبية واجلنائية احلديثة واملتقدمة.
النوع الثالث :خرباء القطاع اخلا�ص املرخ�ص لهم ،مثل� :رشكات �أو مكاتب املحا�سبة
والهند�سة اخلا�صة.
وقد �أجاز نظام املرافعات ال�رشعية اال�ستعانة باخلرباء اخلا�صني يف املواد � ٢٢٤إلى
 ،٢٣٦كما ب ّينت الالئحة طريقة تقدير �أتعاب اخلرباء وم�رصوفاتهم يف املادة .١٣٥
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ن�شر الأحكام واملبادئ الق�ضائية:

ومن الأعمال الق�ضائية امل�ساندة التي ينبغي �إ�سنادها للقطاع اخلا�ص ،ن�رش الأحكام
واملبادئ الق�ضائية .وقد بد�أت اجلهات الق�ضائية منذ فرتة ق�صرية بن�رش بع�ض الأحكام
املختارة ،وكلفت بذلك جلان ي�شارك فيها بع�ض الق�ضاة ،لكن يبقى ذلك دون املطلوب،
وال يفي بالغر�ض .فاملطلوب ن�رش جميع الأحكام الق�ضائية (مع طم�س �أ�سماء اخل�صوم)
ب�شكل �سنوي ،ثم ا�ستخراج ما فيها من مبادئ ق�ضائية وت�صنيفها وتبويبها وحو�سبتها،
إلكرتونيا ب�شكل مبا�رش وم�ستمر .وغالب الدول تن�رش �أحكامها كما هي
ومن ثم ن�رشها �
ًّ
بالتفا�صيل و�أ�سماء اخل�صوم والق�ضاة ،ثم يقوم القطاع اخلا�ص بت�صنيفها وا�ستخال�ص
املبادئ الق�ضائية منها وتبويبها وترتيبها وتوفريها �إلكرتونياً .ومن �أ�شهر ال�رشكات العاملية
التي تقوم بن�رش الأحكام الق�ضائية واملبادئ ب�شكل متطور ومتقدم� ،رشكة وي�ست لو
( )Westlawالتي تن�رش الأحكام الق�ضائية الأمريكية منذ عام (١٦٥٨م) ،والأحكام
الكندية منذ عام (١٨٥٢م) ،والأحكام الربيطانية منذ عام (١٨٦٥م) ،والأحكام
الأ�سرتالية منذ (١٩٠٣م) ،و�أحكام هوجن كوجن (١٩٠٥م) ،و�أحكام االحتاد الأوروبي
منذ عام (١٩٥٢م) .ومثلها �رشكة لك�زس نيك�زس ( )lexisNexisاملنت�رشة يف كث ٍري
من دول الغرب وال�رشق.
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حكم خ�صخ�صة �أعوان امل�ساندة الق�ضائية
الـدغيثـــر:
•	�أهل العلم يفرقون بني ما �إذا كانت الدولة قادرة على حتمل نفقات امل�ساندة
الق�ضائية� ،أو عاجزة.
• �شروط خ�صخ�صة �أعمال امل�ساندة الق�ضائية.
• حلول مقرتحة عند عجز الدولة عن دفع تكاليف التقا�ضي.
•	�أرى �أن يبقى الو�ضع على ما هو عليه من حتمل الدولة �أعمال امل�ساندة الق�ضائية.
متهيد يف املق�صود ب�أعمال امل�ساندة الق�ضائية:

ذكر �أهل العلم �أعوان القا�ضي وحكم كل واحد ،و�آدابه و�رشوطه ،والذي يهمنا هو
بيان املق�صود به ومهمته وحكم اتخاذه ،ورزقه .وين ّبه �إلى �أن كالم الفقهاء فيما ي�رصف
على �أعوان الق�ضاة �إمنا هو على �سبيل الرزق ،قال القرايف :ما ي�رصف من جهة احلكام
لق�سام العقار بني اخل�صوم ،وملرتجم الكتب عند الق�ضاة ولكاتب القا�ضي ،ولأمناء
القا�ضي على الأيتام ،وللخرا�ص على خر�ص الأموال الزكوية من الدوايل �أو النخل،
ول�سعاة املوا�شي والعمال على الزكاة ،ونحو ذلك من امل�سائل رزق يجري عليه �أحكام
الأرزاق دون �أحكام الإجارات( .تهذيب الفروق )18 /3
 -1كاتب القا�ضي :كاتب القا�ضي هو من يقوم بكتابة ما يديل به اخل�صوم من
حجج ،وما ي�ست�شهدون به من ال�شهود ،و�أول من اتخذ كاتباً هو �أبو مو�سى
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الأ�شعري -ر�ضي اهلل عنه  -يف خالفة الفاروق -ر�ضي اهلل عنه -كما يف �أخبار
الق�ضاة لوكيع  ،286/1وقد اختلف الفقهاء يف حكم اتخاذه �إلى قولني:
كاتب للقا�ضي( .بدائع ال�صنائع /7
الأول :ذهب اجلمهور �إلى ا�ستحباب اتخاذ ٍ
 ،12مغني املحتاج  ،389 ،338 /4املغني .)72 /9
الثاين :ذهب املالكية يف الراجح عندهم �إلى وجوب اتخاذ الكاتب( .ال�رشح
ال�صغري .)202 /4
وعمل امل�سلمني من �أزمان متطاولة على وجود كاتب يف كل جمل�س ق�ضاء.
 -2اخلازن :واخلازن هو من يقوم برتتيب ال�سجالت وحفظها ،لت�سهيل الرجوع �إليها
عند احلاجة ،وقد كانت هذه الوظيفة موجودة منذ القدم ،ولها �آداب مذكورة يف
كتب �أهل العلم�( .أدب القا�ضي للماوردي  ،78/2املنتظم البن اجلوزي .)64/7
يتحرى عن ال�شهود ،وينظر يف عدالتهم ،وقد كانت
 -3املزكي :املزكي هو من ّ
احلاجة قائمة لهذه الوظيفة ،وحتدث عنها فقهاء املذاهب ،وال وجود لها -الآن-
يف الواقع .ينظر بدائع ال�صنائع  ،11 ،10 /7تب�رصة احلكام  ،258 /1مغني
املحتاج � ،403 /4رشح منتهى الإرادات  .472 /3وقد كان ُي�س َّمى يف بداية
العهد الأموي �صاحب امل�سائل ،كما يف �أخبار الق�ضاة لوكيع  ،138/3وقد
القيام ،كما يف �أخبار الق�ضاة لوكيع .185/3
ُي�سمى َّ
 -4املرتجِ م :املرتجِ م هو من ينقل الكالم من لغة �إلى لغة ،ويحتاج �إليه القا�ضي عند
وجود �أحد اخل�صوم ممن ال يح�سن القا�ضي لغته ،وقد اختلفوا يف املرتجم ،هل
هو �شاه ٌد �أم مخُ ْ برِ ٌ ،وعليه هل َيكفي مرتجِ ٌم واحد �أم ال بد من اثنني ،ولي�س
هذا مو�ضع ذكر اخلالف ،ولكن الذي يهم �أنَّ وجود مرتجِ م يعني القا�ضي على
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-6

-7

-8

-9

ترجمة كالم اخل�صوم م�رشوع عند جميع الفقهاء( .بدائع ال�صنائع ،12 /7
حا�شية الد�سوقي  ،139 /4مغني املحتاج  ،389 /4املغني .)101 ،100 /9
الأُمناء :الأمني هو الذي يتولى حفظ �أموال ال ُق�صرَّ وتنميتها ،وحفظ الرتكات،
و�أول من ا�ستخدم الأمناء و�أجرى عليهم الأرزاق القا�ضي َ�س َّوار بن عبداهلل يف
عهد �أبي جعفر املن�صور�( .أخبار الق�ضاة لوكيع .)58/2
حاجب القا�ضي :احلاجب هو من يقوم ب�إدخال اخل�صوم على القا�ضي ويرتبهم،
وهو م�س�ؤول عن ترتيب جمل�س الق�ضاء ،ومنع اللغط فيه والتدافع ،وقد ا�ستقر
كالم الفقهاء على ا�ستحباب ذلك بعد ٍ
خالف �سابق ،قال ابن �أبي الدم ال�شافعي:
«ال�صحيح �أنه ي�ستحب للقا�ضي �أن يتخذ حاجباً ال �سيما يف زماننا هذا مع ف�ساد
العوام ،ولكل زمن �أحوال ومرا�سم تقت�ضيه وتنا�سبه»�( .أدب الق�ضاء �ص ،)106
وقد ُي�س َّمى احلاجب :بـ(الآذن) كما يف �أخبار الق�ضاة لوكيع .37/2
املنادي :وهو من ينادي اخل�صوم ،وي�س�أل� :أيكما املدعي؟ وقد �أ�شار وكيع �إلى
هذه الوظيفة يف عدة موا�ضع من كتابه �أخبار الق�ضاة .307/2 ،108/2
و ُي�س ّمى يف الأندل�س بالهاتف( .نظام احلكم يف ال�رشيعة لظافر القا�سمي
 409/2عن ق�ضاة قرطبة للخ�شني �ص .)83
اجللواز :اجللواز من يتولى �ضبط جمل�س الق�ضاء ،ويقوم بت�أديب من يقل �أدبه
فيه ،وقد ظهرت هذه الوظيفة يف عهد علي -ر�ضي اهلل عنه -كما يف �أخبار
الق�ضاة لوكيع .215/2
املح�ضرِّ  :املح�رض هو من يبلغ امل ُ َّدعى عليه باحل�ضور ملجل�س الق�ضاء ،ف�إن �أبى
�أح�رضه �إجباراً ،وقد ظهرت هذه الوظيفة يف عهد امل�أمون ،كما يف �أخبار الق�ضاة
لوكيع  ،102/2وقد ا�شتهر يف بداية الع�رص الإ�سالمي ت�سميته باملعاون ،وقد
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ذكر الطربي يف تاريخه � 155/5أنه كان من مهام ابن عبا�س -ر�ضي اهلل عنه-
يف عهد علي ر�ضي اهلل عنه �أعمال املعونة ،وهي �أقرب �إلى ال�رشطة الق�ضائية
التي تكون حتت �إمرة القا�ضي.
 -10القا�سم :القا�سم من يق�سم املواريث و�سائر احلقوق بني م�ستحقيها ،وقد ُي�س َّمى
احل�ساب ،وقد �أ�شار �إلى هذه الوظيفة وكيع يف �أخبار الق�ضاة  7/3وابن
َّ
و�صفات مذكورة
آداب،
ٌ
اجلوزي يف املنتظم  ،64/7وغريهما ،وله �أحكا ٌم و� ٌ
ن�ص املاوردي
يف كتب الق�ضاء ،كما يف �أدب الق�ضاء للماوردي  .65/2وقد ّ
يف احلاوي الكبري  482/16على �أن �أجر الق َُّ�سام من بيت املال ،ثم �أ�شار �إلى �أن
م�س�ألة �أخذ القا�سم من اخل�صوم �أحق من م�س�ألة �أخذ القا�ضي �أجراً على ق�ضائه،
ون�ص كالمه« :ف�إنهم � -أي الق َُّ�سام  -يخالفون ُح ّكام الأحكام من وجهني:
	�أحدهما� :أن حكم الق َُّ�سام خمت�ص بالتح ّري يف متييز احلقوق و�إقرارها ،وحكم
ا ُحل َّكام خمت�ص باالجتهاد يف �أحكام الدين و�إلزامها.

والثاين :ا�ستعداء اخل�صوم يكون �إلى احلكام دون الق َُّ�سام؛ لأن للحكام والية

ي�ستحقون بها �إجابة امل�ستعدي ولي�س للق�سام والية وال عدوى .و�إمنا يق�سمون
ب�أمر احلكام لهم� ،أو لرتا�ضي ال�رشكاء بهم ،ف�صاروا يف الق�سمة �أعوان احلكام».
ثم قال يف « :485/16وينبغي �أن تكون �أجور ه�ؤالء الق َُّ�سام من بيت املال؛ لأن

عليا –ر�ضي اهلل عنه -رزقهم منه ،ولأنهم مندوبون للم�صالح العامة ،فاقت�ضى
ًّ
�أن تكون �أجورهم من �أموال امل�صالح .ف�إن كرثت الق�سمة وات�صلت ،فر�ضت

�أرزاقهم م�شاهرة –�أي :كل �شهر -يف بيت املال من �سهم امل�صالح ،و�إن قلت
�أعطوا منه �أجرة كل ق�سمة .ف�إن عدل املق�سمون عنهم �إلى ق�سمة من ترا�ضوا
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به من غريهم جاز ،ومل يعرت�ض عليهم ،وجاز �أن يكون من ارت�ضوه عبداً� ،أو
فا�سقاً ،وكانت �أجرته يف �أموالهم ومل تكن يف بيت املال .قال ال�شافعي« :و�إن
مل يعطوا خلي بينهم وبني من طلب الق�سم ،وا�ست�أجرهم طالب الق�سم مبا �شاء
قل �أو كرث» .قال املاوردي« :وهذا �صحيح� ،إذا �أعوزت �أجور الق�سام من بيت
املال� ،إما لعدمه فيه ،و�إما حلاجة املقاتلة �إليه كانت �أجورهم على املتقا�سمني �إن
مل يجدوا متربعاً .وال متنع نيابتهم عن الق�ضاة �أن يعتا�ضوا على الق�سمة بخالف
الق�ضاة املمنوعني من االعتيا�ض على الأحكام من اخل�صوم ،لوقوع الفرق
بينهما من وجهني:

�أحدهما� :إن يف الق�ضاء حقاً هلل -تعالى -مينع به القا�ضي من االعتيا�ض ،والق�سمة

من حقوق الآدميني املح�ضة فجاز للقا�سم االعتيا�ض عنها.
والثاين� :أن للقا�سم عم ًال يبا�رش بنف�سه ف�صار ك�صناع الأعمال يف جواز االعتيا�ض
عنها ،وخالف الق�ضاة املقت�رصين على الأوامر والنواهي التي ال ي�صح االعتيا�ض
عنها .و�إمنا ي�أخذ القا�ضي رزقه من بيت املال ،النقطاعه �إلى احلكم ،ولي�س ب�أخذه
�أجرة على احلكم ،كما نقوله يف �أرزاق الأئمة وامل�ؤذنني».
 -11احلار�س الق�ضائي :و�أول حادثة حرا�سة ق�ضائية كانت يف ق�صة موت �أ�سيد بن
احل�ضري -ر�ضي اهلل عنه ،-فعن ابن عمر قال :ملا هلك �أ�سيد بن احل�ضري ،وقام
غرما�ؤه مبالهم� ،س�أل عمر يف كم ي�ؤدى ثمرها ليويف ما عليه من الدين .فقيل له:
يف �أربع �سنني ،فقال لغرمائه :ما عليكم �أن ال تباع ،قالوا :احتكم ،و�إمنا نقت�ص
يف �أربع �سنني ،فر�ضوا بذلك ،ف�أقر املال لهم ،قال :ومل يكن باع نخل �أ�سيد
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�أربع �سنني من عبد الرحمن بن عوف ،ولكنه و�ضعه على يدي عبد الرحمن
للغرماء�( .سري �أعالم النبالء .)342/1
حكم خ�صخ�صة �أعمال امل�ساندة الق�ضائية:

بالنظر يف كالم �أهل العلم جندهم يف ِّرقون بني ما �إذا كانت الدولة قادرة على حتمل
نفقات امل�ساندة الق�ضائية ،وما �إذا كانت عاجزة لقلة مواردها ،وبيان ذلك فيما ي�أتي.
احلال الأولى� :أن تكون الدولة غنية باذلة:
اتفق الفقهاء على �أن من م�س�ؤوليات الدولة �إعطاء الق�ضاة و�أعوانهم ما يكفيهم من
رزق ،قال ال�سمناين احلنفي (ت499:هـ) يف رو�ضة الق�ضاة �ص 132وهو يتكلم عن
َّبواب القا�ضي:
ويكون رزقه من بيت مال امل�سلمني بح�سب كفايته ،وكذلك �سائر �أعوان القا�ضي.»...
وقال املو�صلي احلنفي يف االختيار لتعليل املختار  82/2عند كالمه عن الق�ضاة
و�أعوانهم:
ميونهم من بيت املال ،لأنه حمبو�س
«ويكون رزقه وكفايته وكفاية �أهله و�أعوانه ومن ّ
حلق العامة ،فلوال الكفاية رمبا طمع يف �أموال النا�س».
ويف الفتاوى الهندية :329/3
«جواز كفاية القا�ضي من بيت املال؛ جتعل كفاية عياله ومن ميونه من �أهله و�أعوانه
يف مال بيت املال».
ويف �رشوح خمت�رص خليل (جواهر الإكليل  ،223 /2ومواهب اجلليل ،)114 /6
قال �أ�صبغ:
«حق على الإمام �أن يو�سع على القا�ضي يف رزقه ،ويجعل له قوماً يقومون ب�أمره،
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ويدفعون النا�س عنه؛ �إذ ال بد له من �أعوان يكونون حوله ،يزجرون من ينبغي زجره
من املتخا�صمني».
وقال ابن فرحون املالكي يف تب�رصة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام :37/1
و�أرزاق الأعوان الذين يوجههم يف م�صالح النا�س ،ورفع املدعى عليه وغري ذلك
من حقوق النا�س تكون من بيت املال كاحلكم يف �أرزاق الق�ضاء.
وقال املاوردي ال�شافعي يف احلاوي :239/16
«وكذلك �أرزاق �أعوانه من كاتب ،وحاجب ،ونائب ،وقا�سم ،و�سجان حتى ال
ي�ستجعل واحد منهم خ�صماً .قال ال�شافعي :ويجعل مع رزق القا�ضي �شيئاً لقراطي�سه،
لأنه ال ي�ستغني عن �إثبات احلجج واملحاكمات ،وكتب املحا�رض وال�سجالت ،وهي من
عموم امل�صالح ،فكان �سهم امل�صالح من بيت املال �أحق بتحملها».
وقال ابن قدامة املقد�سي احلنبلي يف املغني :114/14
«وعلى الإمام �أن يرزق القا�سم من بيت املال؛ لأن هذا من امل�صالح ،وقد روي �أن
علياً -ر�ضي اهلل عنه -اتخذ قا�سماً ،وجعل له رزقاً من بيت املال».
احلال الثانية� :أال ي�صرف لأعوان القا�ضي �شيء من بيت املال:
م�رشوع من قلة موارد الدولة� ،أو ب�سبب �سوء تدبري
ب�سبب
وهذا ي�شمل ما كان ٍ
ٍ
وا�ضح فيمن يتحمل تكاليف امل�ساندة الق�ضائية ،ففي
القائم على الدولة ،وللفقهاء كال ٌم
ٌ
الفتاوى الهندية :329/3
«و�أما �أجر كتاب القا�ضي و�أجر ُق َّ�سامه ف�إن ر�أى القا�ضي �أن يجعل ذلك على اخل�صوم
فله ذلك و�إن ر�أى �أن يجعل ذلك يف مال بيت املال -وفيه �سعة -فال ب�أ�س به؛ وعلى هذا
ال�صحيفة التي يكتب فيها دعوى املدعني و�شهادتهم �إن ر�أى القا�ضي �أن يطلب ذلك من
املدعي فله ذلك ،و�إن كان يف بيت املال �سعة ور�أى �أن يجعل ذلك يف بيت املال فال ب�أ�س
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به .ويف النوازل :قال �إبراهيم� :سمعت �أبا يو�سف -رحمه اهلل تعالى� -سئل عن القا�ضي
�إذا �أُ ْج ِر َي له ثالثون درهماً يف �أرزاق كاتبه وثمن �صحيفته وقراطي�سه و�أعطى الكاتب
ع�رشين درهماً وجعل ع�رشة لرجل يقوم معه وك ّلف اخل�صوم ال�صحف� .أي�سعه ذلك؟
قال :ما �أحب �أن ي�رصف �شيئاً من ذلك عن مو�ضعه الذي �سمى له».
وقال الطرابل�سي احلنفي -رحمه اهلل -يف معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�صمني من
الأحكام:
«قال يف �رشح ال�رسخ�سي لأدب القا�ضي :القا�ضي �إذا بعث �إلى امل ُ َّدعى عليه بعالمة
فعر�ضت عليه فامتنع و�أ�شهد عليه املدعي على ذلك ،وثبت ذلك عنده؛ ف�إنه يبعث �إليه
ثانياً ويكون م�ؤنة الرجالة على املدعى عليه ،وال يكون على املدعي �شيء بعد ذلك.
قال جمد الأئمة الرتجماين :فاحلا�صل �أن م�ؤنة الرجالة على املدعي يف االبتداء ،ف�إذا
امتنع فعلى املدعى عليه ،وكائن هذا ا�ستح�سان مال �إليه للزجر ،ف� َّإن القيا�س �أنْ يكون
على املدعي يف احلالني حل�صول النفع له يف احلالني».
وقد تدرج ابن فرحون املالكي يف هذه احلال �إلى عدة احتماالت ،وكل احتمال
له حكم ،فقد قال ابن فرحون يف تب�رصة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام
 37/1عند حديثه عن حم�رضي اخل�صوم:
«ف�إن مل ي�رصف لهم �شيء من بيت املال:
 -1دفع القا�ضي للطالب طابعاً يرفع به اخل�صم �إلى جمل�س احلكم.
 -2ف�إن مل يرتفع وا�ضطر �إلى الأعوان ،فليجعل القا�ضي لهم �شيئاً من رزقه� ،إذا
املطلوب مما يلزمه.
�أمكنه و َق ِو َي عليه�ِ ،إ ْذ َرف ُْع
ِ
أح�سن الوجوهِ �أن يكون الطالب هو امل�ست�أجر على
 -3ف�إن عجز عن ذلك ،ف� ُ
النهو�ض يف �إح�ضار املطلوب ورفعه ،فيتفق مع العوين على ذلك مبا يراه.
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�	-4إال �أن يتبينّ لدد املطلوب بالطلب ،و�أنه امتنع من احل�ضور بعد �أن دعاه ،ف�إن
�أجرة العوين الذي يح�رضه على املطلوب».
ال�شط الذين يعينون القا�ضي يف جمل�س احلكم ،قال ابن فرحون املالكي يف
ومثله رُّ َ
تب�رصة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام :371/1
«قال ابن ر�شد يف البيان� :إذا مل يكن لل�رشط املت�رصفني بني �أيدي الق�ضاة ،رزق من
بيت املال ،ك�أن ُجعل الغالم املت�رصف بني اخل�صمني على الطالب� ،إال �أن يلد املطلوب
ويختفي تعنيتاً باملطالب ،فيكون ا ُجل ْع ُل يف �إح�ضاره عليه».
ويف حا�شية القليوبي ال�شافعي :314/4
«قوله( :وم�ؤنته) �أي املرتب على الطالب ،حيث ذهب به ابتدا ًء كما هو الفر�ض.....
ف�إن ذهب به بعد امتناعه يف اخلتم فم�ؤنته على املطلوب لتعديه بامتناعه ،.....وحمل
وجوب م�ؤنة املرتب �إن مل يرزق من بيت املال .قال بع�ضهم :وينبغي �أن يجري هنا ما م َّر
يف �إح�ضار العني� ،أنه �إذا مل يثبت احلق فامل�ؤنة على الطالب مطلقاً ،ومل يرت�ضه �شيخنا».
وعليه؛ فتكون التكاليف على املدعي �إال �أن يثبت �أن املدعى عليه ٌ
مماطل يف احل�ضور.
وقد نظمها َم َّيارة بقوله:
ُ�ستـــحق
ـــد ت
طالب حقٍّ و َم ْن �ســواه �إنْ َ�ألَ َّ
ُّ
و�أجر ُة ال َعونِ على ِ
قال �شارح النظم:
«العون واحد الأع��وان ،وهم وزعة القا�ضي �أي خدامه الذين ينفذون �أحكامه،
ويدفعون اخل�صوم عنه ،ويرفعونهم �إليه ،قال ال�شارح :ولو �أمكنه �إنفاذ الأحكام دونهم
لكان �أولى ،ولكنه ال ميكنه ذلك فال بد منهم ،والأ�صل يف مثل �أرزاق ه�ؤالء �أن يكون
من بيت مال امل�سلمني ،كالواجب يف رزق احلاكم الذي ي�رصفهم؛ لأنهم يقومون ب�أمور
لي�ست الزمة لهم ب�أعيانهم ،ومن قام مبثل ذلك من م�صالح امل�سلمني فرزقه من بيت مالهم.
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وملا تعذر �إجراء ذلك من مو�ضعه ،نظر الفقهاء مبا يوجبه االجتهاد ،على من تكون
�أجرة هذا ال�صنف ،فاقت�ضى النظر �أنه على من يحتاج �إلى �إح�ضار خ�صمه و�إم�ساكه
وبعثه �إلى مو�ضع انت�صافه منه ،بق�ضاء ما له عليه� ،أو �إعطاء رهن �أو حميل �أو اقت�ضاء
ميني �أو حب�س ،هذا �إن مل يظهر من املطلوب مطل وال جلاج ،ف�إن ظهر ذلك منه؛ �ألزمه
أحق �أن يحمل عليه،
الفقهاء �أجرة هذا العون ،لكونه -واهلل �أعلم -ظاملاً ،والظامل � ُّ
وعلى كون �أجرة العون على الطالب� ،إال �إذا تبني مطل ولدد من املطلوب؛ ف�إن الإجارة
حينئذ تكون عليه ن ّبه الناظم بهذا البيت».
وقد نقل الطرابل�سي احلنفي حتديد العلماء الثقات يف زمانه ،لأجرة املثل التي يدفعها
املدعي مبا هو �أقرب �إلى العدل يف زمانهم ،ومبا ال ي�شق على املدعي ،فقد قال -رحمه
اهلل -يف معني احلكام فيما يرتدد بني اخل�صمني من الأحكام:
«ف�إن مل يتفق العوين واملدعي على �شيء و�أح�رضه ،فقد ذكر يف القنية�« :أن ل�صاحب
املجل�س الذي ن�صبه القا�ضي لإجال�س النا�س و�إقعادهم بني يديه� ،أن ي�أخذ من املدعي
�شيئاً؛ لأنه يعمل له ب�إقعاد ال�شهود على الرتتيب وغريه ،لكن ال ي�أخذ �أكرث من الدرهمني
العدليني الدانقني من الدراهم الرائجة يف زماننا ،وللوكالء �أن ي�أخذوا ممن يعملون له
من املدعني واملدعى عليهم ،ولكن ال ي�أخذوا لكل جمل�س �أكرث من درهمني ،وال َّر َّجالة
ي�أخذون �أجورهم ممن يعملون له وهم امل ُ َّدعون ،لكنهم ي�أخذون يف ا ِمل�صرْ ِ من ن�صف
درهم �إلى درهم ،و�إذا خرجوا �إلى الر�ساتيق ال ي�أخذون بكل فر�سخ �أكرث من ثالثة دراهم
�أو �أربعة ،هكذا و�ضعه العلماء الأتقياء الكبار وهي �أجور �أمثالهم».
ولذا فال بد من تدخل الدولة يف حتديد الأجرة؛ منعاً من ا�ستغالل اخل�صوم ،وظلمهم
بدفع ما يثقل كواهلهم.
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�شروط خ�صخ�صة �أعمال امل�ساندة الق�ضائية:

َ��ن َج َم َع ��شروط �أخ��ذ الأج��رة من اخل�صوم يف �أعمال امل�ساندة
مل �أج��د م ْ
الق�ضائية ،ولكن ميكن التخريج على �رشوط �أخذ القا�ضي من اخل�صوم �أجرة
على الق�ضاء ،مع ما مت تبيينه من اختالف بينهما ،ولكن بينهما ت�شابه ن�سبي ،وقد
ذكر املاوردي م�س�ألة �أخذ القا�ضي �أجرة من املتقا�ضيني ،يف احلاوي ،239/16
ومن هذه ال�رشوط ميكن تخريج جواز �أخذ �أعوان القا�ضي �أجرة من اخل�صوم
بال�رشوط ذاتها بعد وهي:
�	-1أن يعلم اخل�صمان مبقدار الأجرة التي ي�أخذها املعني.
�	-2أن تكون الأجرة على املدعي ،ما مل يثبت �أن املدعى عليه مماطل ،فيلزمه دفع الأجرة.
�	-3أن يكون ذلك عن �إذن الإمام.
يجز.
�	-4أال يجد الإمام متطوعاً ،ف�إن وجد متطوعاً مل ْ
�	-5أن يعجز الإمام عن دفع رزقه ،ف�إن قدر عليه وجب على الإمام �إعطاء �أعوان
الق�ضاة ما يكفيهم.
�	-6أن تكون الأجرة غري م�رضة باخل�صوم.
�	-7أال ي�ستزيد �أعوان القا�ضي من الأجرة عن قدر احلاجة.
�	-8أن يكون قدر امل�أخوذ م�شهوراً يت�ساوى فيه جميع اخل�صوم ،و�إن تفا�ضلوا يف
املطالبات؛ لأنه ي�أخذ على زمان النظر ،فلم تُعترب مقادير احلقوق ،ف�إن فا�ضل
يجز �إال �أن يتفا�ضلوا يف الزمان فيجوز.
بينهم فيه ،مل ْ
وعليه :فال يجوز �أن ي�أخذوا ن�سبة من مبلغ الدعوى.
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حلول مقرتحة عند عجز الدولة عن دفع تكاليف التقا�ضي:

يذكر الإم��ام امل��اوردي �رضورة �إزال��ة هذا الواقع �إن وجد فيقول رحمه اهلل يف
احلاوي :239/16
ولئن جازت فيه ال�رضورات ،فواجب على الإم��ام وكافة امل�سلمني �أن تزال مع
الإمكان� ،إما ب�أن يتطوع منهم بالق�ضاء من يكون من �أهله ،و�إما �أن يقام لهذا بكفايته،
لأنه ملا كانت والية الق�ضاء من فرو�ض الكفايات ،كان رزق القا�ضي مبثابة واليته .ف�إن
اجتمع �أهل البلد ،مع �إعواز بيت املال على �أن يجعلوا للقا�ضي من �أموالهم رزقاً دا ّراً
جاز ،وكان �أولى من �أن ي�أخذه من �أعيان اخل�صوم».
ولكون عمل امل�سلمني على حتمل الدولة تكاليف الق�ضاء ،وما يت�صل به من �أعمال
ت�سانده ،ف�أرى �أن يبقى الو�ضع على ما هو عليه من حتمل الدولة – وفقها اهلل – تكاليف
�أعمال امل�ساندة الق�ضائية ،وميكن الت�رصيح للقطاع اخلا�ص لعمل بع�ض الأعمال بالتوازي
مع املوظفني التابعني للمحكمة ،وللخ�صوم حرية االختيار بني القطاع اخلا�ص ،والقطاع
العام ،وي�ستفيدوا من القطاع اخلا�ص �رسعة التنفيذ.
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اخل�صخ�صة لي�ست بدع ًا
ال�سرهيــــد:
•تطبيقات اخل�صخ�صة يف النظام الق�ضائي يف اململكة العربية ال�سعودية لي�س ِبدْ ع ًا.
•نظام املرافعات قد رتب ما يتعلق ب�أجور اخلرباء عند ندبهم من املحكمة وما ذلك
�إال من قبيل اخل�صخ�صة.
•عند احلديث عن هذه اجلوانب جند املعنيني بال�ش�أن الق�ضائي يف بالدنا على
تفاوت يف النظر �إلى هذه الق�ضية.
•نرى �أن خ�صخ�صة �أعمال املحاكم �ضرورة يف هذا الع�صر.

نحت كثري من الدول املتقدمة �إلى اخل�صخ�صة ،ملا يعود عليها بالفائدة على القطاعني
العام واخلا�ص ،وعلى امل�ستفيدين من اخلدمات احلكومية ،ملا فيه من �إدارة للمرافق
املق�صودة باخل�صخ�صة بكفاءة و�إنتاجية �أعلى.
ف�إذا تبينّ لنا مفهوم اخل�صخ�صة؛ فلنعلم �أن تطبيقات اخل�صخ�صة يف النظام الق�ضائي
يف اململكة العربية ال�سعودية لي�س ِب ْدعاً ،وال �شئياً جديداً ف�إننا جند �أن �أهم خدمة يقوم
بها القطاع العديل يف اململكة العربية ال�سعودية هو الف�صل بني املتخا�صمني و�إ�صدار
احلكم الق�ضائي املنهي للنزاع بينهما ،وهذه اخلدمة اجلوهرية قد �سمح بها يف النطاق
اخلا�ص ،عرب �آلية التحكيم بني املتخا�صمني ،عرب �شخ�ص خا�ص �أو جهة متخ�ص�صة
يختارها املتخا�صمان بر�ضاهما ،وهذا ما يعرف بالتحكيم ،فالتحكيم له نظام خا�ص
مطبق يف اململكة العربية ال�سعودية يرتب �أحكامه وير�شد جمراه.
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كما جند �أن نظام املرافعات قد رتب ما يتعلق ب�أجور اخلرباء عند ندبهم من املحكمة
حتم َل الأجرة من قبل املتخا�صمني ،ومل يكن حتمل ذلك على الدولة ،وما ذلك
وجعل ُّ
�إال من قبيل اخل�صخ�صة ،ومثله ما يتعلق بتوكيل املحامني عند العجز عن تويل �أحد
املتداعيني املرافعة ب�أنف�سهما ،وال تتحمل وزارة العدل �أجرة املحامي �إال يف حاالت
حمدودة.
ومن ذلك � -أي�ضاً � -إقامة احلار�س الق�ضائي الذي يتولى �إدارة املال املتخا�صم عليه،
وت�شغيله وحفظ غلته ملن ي�ستحقه من املتخا�صمني ،على �أجرة مقدرة من القا�ضي ناظر
الدعوى.
هذا ف�ض ًال عن كثري من اخلدمات التي قد ال تالم�س امل�ستفيدين من القطاع العديل
مبا�رشة ،وهي م�سندة للقطاع اخلا�ص مثل �أعمال النظافة وال�صيانة والإن�شاءات ونحوها.
غري �أن احلديث هنا عن اخل�صخ�صة يركز فيه على اخلدمات العدلية املقدمة
للم�ستفيدين منها مبا�رشة ،ومدى فاعلية اخل�صخ�صة يف �إدارتها وت�شغيلها مثل خدمة
التوثيق ،وخدمة تبليغ اخل�صوم وخدمة مبا�رشة �أعمال احلجز والتنفيذ ،وغريها مما
يالم�س امل�ستفيد من القطاع العديل مبا�رشة ،بل ورمبا خدمة الف�صل يف اخل�صومات
ذاتها ،ولو مل يكن ذلك بر�ضا املدعى عليه مما �أطلق عليه بع�ض املهتمني بال�ش�أن الق�ضائي
باملحاكم اخلا�صة.
فعند احلديث عن هذه اجلوانب؛ جند املعنيني بال�ش�أن الق�ضائي يف بالدنا على تفاوت
يف النظر �إلى هذه الق�ضية.
بالغ يرى �إمكانية فتح املجال للخ�صخ�صة ب�أق�صى �صورها لدرجة ال�سماح
فمِ ْن ُم ٍ
لأنا�س م�ؤهلني للق�ضاء بفتح حماكم خا�صة ،يقومون من خاللها بالف�صل يف الق�ضايا
مدعياً بعد قيامه بدفع الر�سوم امل�ستحقة ،فتقوم بدورها يف
واخل�صومات� ،إذا تقدم لها َّ
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�إح�ضار املدعى عليه جرباً ولو مل يكن بر�ضاه ،والف�صل يف الق�ضية بني املتخا�صمني،
ير�ض �أن يرفع القرار �إلى املحكمة املخت�صة ،وهو ما ي�سميه �صاحب هذا الر�أي
وملن مل َ
املقرتح باملحاكم اخلا�صة على غرار املدار�س وامل�ستو�صفات اخلا�صة.
وال�شيء بال�شيء يذكر ف�إنه يف اجلانب الأمني جند بع�ض التجارب يف خ�صخ�صة
قطاع ال�سجون ،وت�سليم بع�ض الإ�صالحيات ل�رشكات خا�صة ،وقد �أثبت بع�ض هذه
التجارب جناحها حيث كانت يف حدود اجلرائم ال�صغرية ،واجلنح.
ويف الطرف املقابل جند من ي�ض ّيق فكرة اخل�صخ�صة حتى يرى منع تخ�صي�ص � ٍّأي
من �أعمال املحاكم ،كتبيلغ اخل�صوم باحل�ضور ،والتوثيق ونحوها ،و�أال يتولى ذلك �إال
القطاع العام.
ومن خالل النظر يف حما�سن اخل�صخ�صة ومثالبها؛ قد يتبني لنا معيار لتطبيق عملية
اخل�صخ�صة يف القطاع العديل.
فمن حما�سن اخل�صخ�صة كما يذكرها الباحثون :تقدمي مزيد من االحرتافية يف
اخلدمة املقدمة ،عالوة على زيادة الإنتاجية بتكاليف �أقل ،وتفادي بع�ض التعقيدات
البريوقراطية.
ومن م�ساوئها يف عيون بع�ض الكتاب :فقدان الوظائف العامة ،ورفع التكلفة على
امل�ستفيد من اخلدمة� ،إ�ضافة �إلى ت�سلط ال�رشكات الكربى متعددة اجلن�سيات على الدول
النامية ،والبلدان ال�ضعيفة.
وعند التمحي�ص يف هذه وتلك يقال :ال َّ
�شك �أن النظر يف املحا�سن؛ يقودنا �إلى
التحم�س لفكرة اخل�صخ�صة ،ب�رشط اجتناب ما ي�ضيع هذه الفوائد �أو ي�ضعفها ،مثل
االحتكار يف طرح اخلدمة� ،أو الف�ساد الإداري الذي ين�ش�أ عنه ت�سليم اخلدمة جلهة
لأجل املح�سوبية �أو الوا�سطة ،دون طرح ذلك على وفق نظام املناق�صات ،ليتحقق مبد�أ
جملة الق�ضائية  -العدد الرابع  -رجب 1433هـ

311

املناف�سة ،مع ا�شرتاط جودة اخلدمة يف العقد املحرر بني الدولة والقطاع اخلا�ص ،مع
الرقابة امل�ستمرة على الأداء.
كما �أن الناظر يف العيوب :يدرك �أن يف بع�ضها تهوي ًال� ،أو تعميماً لبع�ض حاالت
اخل�صخ�صة اجلائرة املتمثلة يف متليك الأ�صول واملوارد العامة ل�رشكات �أجنبية مقابل
ديون م�ستحقة �أو رغبة يف ربحية وقتية ،وهذا بخالف ما نحن ب�صدده ،حيث تتمثّل
اخل�صخ�صة هنا يف �أعمال املحاكم يف �إدارة وت�شغيل بع�ض اخلدمات ،ويتولى ذلك
�رشكات وم�ؤ�س�سات وطنية ت�ساعد يف بناء االقت�صاد ال يف هدمه.
و�أخرياً نرى �أن خ�صخ�صة �أعمال املحاكم �رضورة يف هذا الع�رص الذي ت�شعبت
يف الأعمال وتكاثرت مما يع�رس على اجلهة الإدارية �أداء هذه املهمات مب�ستوى عالٍ من
االحرتافية ،و�رسعة الإجناز ،غري �أن جمال ذلك هو الأعمال امل�ساندة للعمل الق�ضائي ،ال
يف �صميم العمل نف�سه املتمثّل يف احلكم والتوثيق ،ومن الأمثلة على الأعمال الق�ضائية
امل�ساندة :خدمات متابعة املعامالت ،وتبليغ �أطراف الدعوى باحل�ضور ،و�أعمال احلجز
والتنفيذ الإجرائية :كمبا�رشة احلجز على املنقوالت والعقارات ،و�إقامة املزادات لبيع
ما �صدر احلكم �أو الأمر التنفيذي ببيعه ،و�إيداع ثمنه ،ونحو ذلك من الأعمال الكثرية
املت�شعبة التي ال مف ّر من �إ�سنادها للقطاع اخلا�ص عند الرغبة يف اخلدمة التي يتوفر فيها
عن�رص اجلودة ،وال�رسعة.
ون�س�أل املولى �سبحانه �أن يبارك لنا يف والة �أمرنا ،ويف جهود القائمني على مرفق
الق�ضاء يف بالدنا احلبيبة ،التي حتكم �رشع اهلل على عباد اهلل ،و�أن يوفقهم ملا فيه �صالح
البالد والعباد.
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بعدد من �أعمال املعونة الق�ضائية
ُتطبق اخل�صخ�صة حالي ًا
ٍ
املـــزروع:
• بع�ض �أعمال املعاونني الق�ضائيني حتتاج للدقة و�سرعة الإجناز.
•	�أهمية تطوير مهارات املعاونني الق�ضائيني والرفع من م�ستوياتهم.
•	�إ�سناد بع�ض �أعمال املعاونني الق�ضائيني �إلى القطاع اخلا�ص مطبق يف عدد من
مهام وزارة العدل.
• تقييم اجلمهور لأي مرفق من املرافق ي�ستند �إلى عن�صر مهم وهو تقييمهم لنوعية
اخلدمة املقدمة منه.

يتطلب لعمل القا�ضي وجود جمموعة من املوظفني يقومون مب�ساعدته يف نظر
الدعوى ومعاونته على ممار�سة مهنته و�أدائها على الوجه الأكمل مثل باحثي الق�ضايا
وكتاب ال�ضبط وامل�سجلني واملح�رضين واخلرباء واملرتجمني.
فال يتمكن القا�ضي مبفرده من �أداء جميع املراحل التي متر بها الدعوى ،من بداية
رفعها حتى �صدور احلكم فيها.
�إن طبيعة بع�ض �أعمال املعاونني الق�ضائيني حتتاج للدقة و�رسعة الإجناز وخ�صو�صاً
املح�رضين واخلرباء واملرتجمني ،وتتزاحم �أعمالهم مع �أعمال �أخرى يكلفون بها مقاربة
لطبيعة �أعمالهم �أو يتطلبها عمل الإدارة التي يعملون بها ،مما ي�ؤدي �إلى تق�صري بع�ض
العاملني يف هذا املجال لكون طاقات النا�س ومهاراتهم خمتلفة ومتفاوتة.
يعد
�إن جانب تطوير مهارات املعاونني الق�ضائيني والرفع من م�ستوياتهم ،املهنية ُّ
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من �أهم العوامل يف الرفع من م�ستوى العملية الق�ضائية ،فمث ًال تدريب املح�رضين وفق
الإجراءات النظامية املن�صو�ص عليها ملرحلة الإبالغ ،وكيفية احت�ساب املدد ،وتنمية
�إدراكه با�ست�شعار �أهمية عامل الوقت يف تبليغه للخ�صوم� ،سيعمل على تقلي�ص عدد
اجلل�سات يف كثري من الق�ضايا ،التي يكون �إطالة �أمدها لعدم ح�ضور املدعى عليه ب�سبب
خط�أ يف �إجراءات التبليغ ،نظراً لقيام املدعي نف�سه بتويل هذه املهمة ،نظراً لتزاحم
مواعيد الإبالغ لدى املح�رضين .كذلك احلال بالن�سبة للمرتجمني ،فعدم وجود مرتجم
لدى املحكمة ،ي�ضطر القا�ضي لت�أجيل اجلل�سة �إلى جل�سة �أخرى ،لعدم ح�ضور املرتجم.
�إن املرفق الق�ضائي كغريه من املرافق العامة التي ت�سعى لتطوير �أدائها ،ف�سعت
كثري منها لإ�سناد بع�ض وظائفها املت�صلة باجلمهور �إلى القطاع اخلا�ص .فارتباط اجلهاز
الق�ضائي بعقد مع مكتب متخ�ص�ص ميتلك التقنيات والكفاءات احلديثة واملتطورة،
لتقدمي �أحد مهام املعاونني الق�ضائيني؛ �سيجعل كثري من الإجراءات البطيئة يف بداية
قيد الدعوى وخا�صة التبليغ� ،أكرث �رسعة ودقة ،كذلك احلال بالن�سبة للمرتجمني.
ذلك كون القطاع اخلا�ص الذي �سيقدم هذه اخلدمة يرتبط بعقد خا�ضع لاللتزامات
وتقييم للأداء من قبل اجلهاز الق�ضائي� .إن �إ�سناد بع�ض �أعمال املعاونني الق�ضائيني �إلى
القطاع اخلا�ص مطبق يف كثري من الق�ضايا التي حتتاج �إلى خرباء يف جماالت فنية
كالهند�سة واملحا�سبة ،في�سند القا�ضي عند االقت�ضاء جانباً من جوانب الدعوى �إلى
مكتب خربة يف جمال الهند�سة مث ًال؛ لتقدمي ر�أي متخ�ص�ص يف الدعوى املعرو�ضة لديه
ليتمكن من ا�ستكمال نظرها و�إ�صدار احلكم فيها على �أ�س�س علمية مكتملة اجلوانب.
�إن �إ�سناد بع�ض مهام املعاونني الق�ضائيني �إلى القطاع اخلا�ص �سيعمل على تعزيز
مبد�أ مهم وهو (ا�ستمرار �سري املرفق العام باطراد وانتظام) فتقييم اجلمهور لأي مرفق
من املرافق ي�ستند �إلى عن�رص مهم وهو تقييمهم لنوعية اخلدمة املقدمة منه.
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الـتـمـيـــمـي:
•	�أع���وان الق�ضاة ه��م ك��تّ��اب ال�ضبط وك��تّ��اب ال�سجل والباحثون واملح�ضرون
واملرتجمون واخلرباء و�أمناء ال�سر ونحوهم.
• اخل�صخ�صة لتحقيق ان�ضباط �أكرث وم�ستوى كفاءة �أعلى.
• يف اخل�صخ�صة قد ينحرف الهدف �إلى الربحية بغ�ض النظر عن اجلودة يف الأداء.
• خ�صخ�صة بع�ض معاوين الق�ضاء قد تتعذر مثل كتّاب ال�ضبط وكتاب ال�سجل
و�أمني ال�سر ونحوهم.

للحديث عن قيام الدول يف الع�رص احلايل ب�إ�سناد مهمة بع�ض �أع��وان الق�ضاء
�إلى القطاع اخلا�ص؛ فال بد لنا �أو ًال من معرفة من �أعوان الق�ضاة من هم .وكذلك
اخل�صخ�صة و�سلبياتها و�إيجابياتها ،ومن ثم نرى �إن كانت اخل�صخ�صة ذات جدوى يف
هذا ال�ش�أن �أم ال.
�أو ًال� :أع��وان الق�ضاء ،فقد ع َّرفتهم الكثري من الأنظمة الق�ضائية بتعريف مفاده:
(�أنهم املوظفون الذين يتولون الأعمال امل�ساعدة للقا�ضي ،والتي تتطلبها طبيعة العمل
الق�ضائي) .وقد جاء يف املادة احلادية والثمانية من نظام الق�ضاء ال�سعودي ال�صادر
(يعد من �أعوان الق�ضاة
باملر�سوم امللكي الكرمي م  78/يف  1418/9/19هـ ما ن�صهُّ :
ُك َّتاب ال�ضبط ،و ُك َّتاب ال�سجل ،والباحثون ،واملح�رضون ،واملرتجمون ،واخلرباء
و�أمناء ال�رس ونحوهم� ...إلخ)
ومن خالل الن�ص املذكور جند �أن النظام ن�ص على ت�سميات ،و�أطلق يف �آخر املادة
يعد عمله م�سانداً لعمل القا�ضي ،وتتطلبه طبيعة العمل
بعبارة :ونحوهم �أي كل من ُّ
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الق�ضائي ،مثل :املحامي ،واملرخ�ص لهم بالبيع الق�ضائي مث ًال ،وبعد �أن ع َّرفنا ب�إيجاز
�أعوان الق�ضاة و�أ�صنافهم ،ن�أتي للحديث عن اخل�صخ�صة ب�شكل موجز يخدم هذه
الورقة.
فاخل�صخ�صة هي :حتويل ملكية �أو �إدارة القطاع العام �إلى القطاع اخلا�ص ،ب�أحد طرق
التحويل املتعددة ،بحيث يتمكن القطاع اخلا�ص بنف�سه �أو مب�شاركة احلكومات ،من تقدمي
خدمات كانت مق�صورة على الدولة �أو حكراً عليها ،ومن خالل التعريف ال�سابق يتبينّ
�أن القطاع العام يتخلى عن بع�ض وظائفه للقطاع اخلا�ص ،والهدف من العملية رفع
عبء عن الدولة ،لتفرغها لأعمال التنظيم والتطوير ،وكذا التقليل من الأخطاء وحت�سني
الأداء – �أو كما يتم تعبري الإداريني عنه بفر�ض ان�ضباط �أكرث وحتقيق م�ستوى كفاءة �أعلى
– كما �أن خ�صخ�صة �أي قطاع ت�ؤدي �إلى تقليل املوازنة امل�رصوفة من اخلزينة العامة،
وبالتايل مردود مادي يغطي عجز املدفوعات� ،إال �أن هذه الأهداف تقابلها �سلبيات ولعل
�أولى هذه ال�سلبيات� ،إ�ضافة املزيد من العاطلني �إلى �سوق العمل .كما �أن فيه �إ�ضافه
تكاليف زائدة على املواطنني والقطاع اخلا�ص قد ينحرف بالهدف الأ�سا�س �إلى م�صطلح
الربحية ،بغ�ض النظر عن اجلودة يف الأداء ،وغري ذلك من ال�سلبيات.
وللرجوع �إلى عنوان ورقة العمل ،وهو مقرتح تخ�صي�ص �أعمال امل�ساندة الق�ضائية؛
جند �أن ذلك قد يلقى قبو ًال يف بع�ض �أعوان الق�ضاة ،بل هي موجودة فع ًال ،فاخلربة
الفنية يف اململكة وغريها من الدول تكون عن طريق اال�ستعانة ببيوت �أهل اخلربة لإعداد
تقاريرهم ،والتي يعتمد القا�ضي عليها يف �إ�صدار حكمه الق�ضائي ،وهي منظمة يف كثري
من الدول با�سم نظام اخلربة ،ويف اململكة العربية ال�سعودية مت تنظيم كيفية اال�ستناد
ب�أهل اخلربة وفق �أحكام الباب ال�ساد�س من نظام املرافعات ال�رشعية ،ويدر�س حالياً
م�رشوع تنظيم �أعمال اخلربة �أمام املحاكم باململكة العربية ال�سعودية.
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وي�ضاف لطائفة اخلرباء من معاوين القا�ضي املرتجمون يف املكاتب املرخ�ص لها
بالرتجمة وي�ستعان بها يف الرتجمة يف جمل�س الق�ضاء ،وكذا البيع الق�ضائي والذي
نظمه نظام احلجز والتنفيذ ال�صادر م�ؤخراً يف املادة  93منه .وكذا املحاماة وقد تكون
فكرة خ�صخ�صة حم�رضي اخل�صوم مقبولة� ،إذ �إن عمل حم�رض اخل�صوم كما ن�صت
عليها املواد  43 ،42 ،19 ،12من نظام املرافعات ال�رشعية ي�سوغ معه تكليف جهات
خا�صة بالقيام به ،بل قد يكون �أولى ملا ذكر من �إيجابيات اخل�صخ�صة �آنفاً.
�إال �أن خ�صخ�صة بع�ض معاوين الق�ضاء قد تتعذر وذلك من �أمثال ُك َّتاب ال�ضبط،
و ُك َّتاب ال�سجل ،و�أمني ال�رس ونحوهم ممن يكون وجودهم ب�شكل دائم مع القا�ضي،
ول�صيقني به يف جميع �أحواله الوظيفية ،ويف جميع الق�ضايا.
ومما �سبق يت�ضح منا�سبة �إ�سناد بع�ض �إعمال امل�ساندة الق�ضائية �إلى القطاع اخلا�ص،
وهي كوكيل البيع الق�ضائي ،واخل�برة الفنية ،واملحاماة ،والرتجمة ،وحم�رضي
من ُذكِ ر مفيد للعمل الق�ضائي ،كما �أن �إ�سناد بع�ض مهام
اخل�صوم ،فوجودها يف ْ
معاوين الق�ضاء قد يتعذر لظروف وطبيعة العمل الق�ضائي ،والتي تتطلب تلك
الأعمال ب�شكل م�ستمر.
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التو�صــيات:
 -1الت�رصيح للقطاع اخلا�ص ببع�ض �أعمال امل�ساندة الق�ضائية واال�ستفادة من
املوظفني التابعني للمحكمة ،وللخ�صوم حرية االختيار بني القطاع اخلا�ص،
والقطاع العام.
�	-2إقرار م�رشوع خ�صخ�صة �أعمال امل�ساندة الق�ضائية وفق �آلية معينة ت�سهم يف
تطوير الأعمال الق�ضائية.
�	-3إجراء البحوث والدرا�سات املعمقة وعقد ندوات وور�ش عمل لبحث �إمكانية
خ�صخ�صة �أعمال امل�ساندة الق�ضائية وتو�ضيح �سلبياتها و�إيجابياتها.
 -4تكليف عدد من املخت�صني والق�ضاة بالتعرف على جهود الدول التي �أدخلت
اخل�صخ�صة ونتائجها.
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