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بينّ الباحث التايل:
تعريف امل�صطلحات التالية: 

الو�صاطة الق�صائية: م�صاعدة اأطراف يف حل نزاع رفع اأمام الق�صاء بو�صيط 
يعينه القا�صي وال ميلك االإجبار على قبول احلل.

التحكي��م: اإخ�ص��اع الن��زاع اأمام هيئ��ة حتكيمية يختاره��ا املتنازعون 
الإ�صدار قرار ملزم لهم. 

ال�صلح: حماولة القا�صي ح�صم نزاع بي اأطراف قبل احلكم. 
املُ�صلح: من يتولى اأعمال امل�صاحلة.

املحامي: املرتافع اأمام الق�صاء ومزاول اال�صت�صارات ال�صرعية والنظامية.
اأنواع الو�صاطة ومنها: االتفاقية والعقارية وغريها.

الفرق بي الو�صاطة الق�صائية وبي الق�صاء وال�صلح.
اأوجه الت�صابه واالختالف بي الو�صاطة والتحكيم.

اأوجه الت�صابه واالختالف بي الو�صاطة وال�صلح.
الفرق بي الو�صاطة واملحاماة.

قي��ام وزارة العدل ال�صعودية بتنظيم مرك��ز امل�صاحلة يف اململكة لت�صوية 
املنازعات كليا اأو جزئيا وفق اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية.

تاريخ الو�صاطة يف بع�س الدول كالواليات املتحدة وفرن�صا وبع�س الدول 
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العربية.
دور الو�صائل البديلة يف تخفيف عدد الق�صايا وطول اأمد التقا�صي.

عللّدد �شفات و�شروط ينبغي توفرهللا يف الو�شطاء وتعيينهم والتزاماتهم 
ودورهم يف الو�صاطة.

اأن بع�س االأنظمة اعتربت الو�صاط��ة و�صيلة تكميلية للق�صاء، وبع�صها 
م�صتقلة عن الق�صاء.

مراحل الو�صاطة الق�صائية
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مقدمة

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�س���الة و�ل�سالم على �أ�رشف �الأنبياء و�ملر�سلني نبينا 
حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني. . وبعد:

فاإن �لق�ساء هو �أحد �ل�سلطات �لثالث �لتي تقوم عليه �لدول, ويجب �أن يكون 
م�س���در �الطمئنان و�لعدل و�لر�سى عندما يختلف �لنا�ش ويتنازعون فيذهبون 
�إليه حلل �لنز�عات و�خل�سومات, وينزعج �لنا�ش كثري�ً حينما يتاأخر �لق�ساء يف 
�إنهاء تلك �خل�س���ومات, وهو ما يحدث �أحياناً الأ�س���باب كثرية لي�ش هذ� حمل 
بحثها ولكن من �حللول �ملهمة لذلك وجود �الأ�س���اليب �لبديلة �أو �مل�ساعدة حلل 
�لنز�ع �لتي يلجاأ �إليها �لبع�ش �بتد�ًء قبل وقوع �لنز�ع حينما ت�ساغ �لعقود, �أو 
�أثناء وقوع �لنز�ع ومنها �لتحكيم و�لتوفيق و�ل�س���لح و�لو�ساطة وهي مو�سوع 
هذ� �لبحث وخا�س���ة "�لو�ساطة �لق�س���ائية", �لتي تكمن �أهميتها �ليوم �أنها تعد 
من �حللول �ملهمة لعدم �لتاأخر يف �لق�س���اء, بل و�مل�س���اعدة يف �لو�س���ول �إلى 
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�حلل مب�ساعدة �أطر�ف �لنز�ع, حاولت �أن �أتعرف على بع�ش �الأنظمة و�لقو�نني 
�ملتعلقة بالو�ساطة �لق�س���ائية يف بع�ش �لدول �لتي كانت لها �لتجربة �الأولى يف 
هذه �لو�س���يلة �ملهمة مع �إبر�ز تكيفها �لفقهي كما حاول���ت �أن �أبني تنظيم مركز 
�مل�ساحلة يف وز�رة �لعدل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وقو�عده �لتنفيذية و�حلق 
�أين عانيت من �س���عوبة هذ� �ملو�س���وع فمر�جعه نادرة و�إذ� وجدت فاإنها تتكلم 
عن �لو�س���اطة عموماً ورمبا تطرقت �إلى �لو�ساطة �لق�سائية �أو تتكلم عن �لو�ساطة 
�لق�س���ائية يف نظام �إحدى �لدول �أو تتكلم عن �أحد �أنو�ع �لو�س���اطة كالو�ساطة 

�التفاقية �أو �الأ�رشية, �أو �لعقارية �أو �ملالية ... �إلخ.
مما ��سطرين �إلى �إيجاد �حللول ومنها �الطالع �لد�ئم على �ملو�قع �اللكرتونية 
و�لزيار�ت �مليد�نية �س���و�ء �أكانت خارج �ململكة)1), �أو د�خل �ململكة))).  �أمتنى 
�أنني وفقت يف طرح هذ� �ملو�سوع بال�سورة �ملر�سية, و�أوؤكد على �أن مو�سوع 

�لبحث يحتاج �إلى مزيد من �لبحث و�لدر��سة. 
 

)1) مـــن ذلـــك زيارتي مرتني اإلى كلية العلـــوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية يف جامعة عبد املالك ال�صعدي بطنجة 
يف اململكة املغربية والتقيت بوكيل الكلية واأمني الكلية واللذان �صاعداين يف زيارة مكتبة الكلية وا�صتفدت من مكتبتها 
بت�صويـــر اأجـــزاء مـــن ر�صالـــة الدكتـــوراه الو�صاطـــة يف الت�صريـــع املغربي واملقـــارن للباحـــث : امللودي العابـــد العمراين , 
واأر�صـــدين م�صكـــوراً اإلى هذه الر�صالـــة الدكتور عبدالرحيم فكاهي. كما التقيت ب�صعـــادة االأ�صتاذ / توفيق عزوزي وهو 
ع�س���� �ملجل����ص �لإد�ري للمركز �لدويل لل��ساطة و�لتحكيم بالرباط ومن�سق قطب �لتك�ين و�لت���سل و��ستفدت منه 
م�سك�ر�ً ببع�ص �لبح�ث كما زرت كلية �حلق�ق يف جامعة �أ�سي�ط و�لتقيت بعميدها ووكالئها وزرت مكتبتها و�س�رت 
اأجـــزاء مـــن ر�صالة الدكتـــوراه التوفيق والو�صاطة يف منازعـــات العمل اجلماعية للباحث / ناهـــد ع�صري كما زرت كلية 

احلقوق يف جامعة ابن زهر باغادير وبحثت يف مكتبتها ومل اأجد �صيئاً يف املو�صوع .
)٢) قمـــت بالتوا�صـــل هاتفيـــاً مع ف�صيلة الدكتور / يو�صف التويجري وكيل وزارة العدل للتوثيق وامل�صاحلة , واأ�صكره على 
اهتمامـــه باإر�صـــادي ببع�ـــس املعلومات املهمة عـــن تنظيم مركز امل�صاحلة كمـــا كلف ال�صيخ االأ�صتـــاذ / عبدالعزيز الزيد 
االأمني العام ملركز امل�صاحلة بوزارة العدل بالتوا�صل معي ومن ثم قمت بزيارة وزارة العدل والتقيت باالأمني العام يف 
مكتبه وزودين ببع�س املعلومات عن قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة واإجراءاتها فلهما مني جزيل ال�صكر والعرفان 

على جهودهما.
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املبحث الأول : تعريف الو�ساطة

الو�صاطة يف اللغة: 

قال �بن فار�ش)3) رحمه �هلل: "و�س���ط" �لو�و و�ل�سني و�لطاء: بناء �سحيح يدل 
على �لعدل و�لنِّ�سف �ه�

وقال �لفريوز �آبادي)4) رحمه �هلل: 
"�لو�س���يط: �ملتو�س���ط ب���ني �ملتخا�س���مني... وق���ال: وتو�س���ط بينه���م عمل 

�لو�ساطة"�ه�.
وقال �لفيومي)5) رحمه �هلل: 

"وو�سط �لرجل قومه وفيهم و�ساطة تو�سط يف �حلق و�لعدل"�ه�.
�لو�ساطة يف �ال�سطالح: 

عرفت �لو�ساطة كم�سطلح عام بتعريفات كثرية ومتعددة, منها ما هو تعريف 
باملعن���ى املعروف الذي يجم���ع �رشوط التعريف، ومنها م���ا هو تعريف و�رشح 

�لتعريف معاً ومن هذه �لتعريفات:
1 – عملية يتم من خاللها �لو�س���ول حلل ودي للن���ز�ع �لعقدي �أو �لقانوين 

مب�ساعدة و�سيط, �لذي ال ميلك �سلطة �إجبار �ملتنازعني على قبول ذلك �حلل. 
وهذ� تعريف قانون �الأون�سرت�ل �لنموذجي للتوفيق �لتجاري �لدويل)6). 

)3)معجم مقايي�س اللغة مادة )و�صط) 6/1٠٨.
)4)القامو�س املحيط مادة )و�صط) �س٨94.

)5)امل�صباح املنري مادة )و�صط) �س٢5٢ , ٢53.
)6)حممد �صالم : الو�صاطة والتوفيق كاآليات لت�صوية نزاعات اال�صتثمار , جملة امللف, العدد اخلام�س, يناير ٢٠٠5, �س6٨ 
نقاًل عن ر�صالة الدكتوراه الو�صاطة يف الت�صريع املغربي واملقارن للباحث امللودي العابد العمراين , جامعة عبد املالك 

ال�صعدي , كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية طنجة �س٢7. 
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2 – �لتفاو�ش بني �ملتخا�س���مني بح�سور طرف ثالث حمايد دوره هو ت�سهيل 
�لبحث عن حل للنز�ع))). 

3 – عملي���ة يقوم بها ط���رف ثالث حمايد مل�س���اعدة �سخ�س���ية �أو �أكرث على 
�لو�س���ول �إلى ت�سوية خالفاتهم ب�سورة �ختيارية يتم �لتفاو�ش عليها, ي�ستخدم 
�لو�سيط كفاء�ت و�أ�ساليب متنوعة مل�ساعدة �الأطر�ف على �لو�سول �إلى ت�سوية 

لكنه ال ال ميلك �سالحية �سنع �لقر�ر"))). 
4 – �أ�س���لوب من �الأ�س���اليب �لبديلة لف�ش �لنز�عات �لتي تقوم على توفري 
ملتقى لالأطر�ف �ملتنازعة لالجتماع و�حلو�ر وتقريب وجهات �لنظر مب�س���اعدة 
�سخ�ش حمايد, وذلك ملحاولة �لتو�سل �إلى حل ودي يقبله �أطر�ف �لنز�ع))).

وغالباً ما ي�ستخدم م�سطلحي �لو�ساطة و�لتوفيق على نحو تر�دف يف منظمة 
�لعم���ل �لدولية)11), وعلى ذلك فاإن تعريف �لو�س���اطة ي�س���لح �أن يكون تعريفاً 

للتوفيق على هذ� �مل�سطلح. 

املبحث الثاين: اأنواع الو�ساطة

تق���دم تعريف �لو�س���اطة ب�س���فة عام���ة, و�إذ� �أردنا �أن نحدد معنى �لو�س���اطة 
�لق�سائية ب�س���فة خا�سة, البد من معرفة �أنو�ع �لو�س���اطة للتفريق بني �لو�ساطة 

�لق�سائية وبني �أنو�ع �لو�ساطة, �الأخرى.

)7)ر�صالة الدكتوراه ال�صابقة.
)٨) دورة الو�صاطة الق�صائية اأعد واألقى الدورة د. بقايل حممد . 

)9) منتديات املحاكم واملجال�س الق�صائية , منتدى الو�صطاء الق�صائيني . 
)1٠) التوفيق والو�صاطة يف منازعات العمل اجلماعية, درا�صة مقارنة ر�صالة دكتوراه من اإعداد ناهد ح�صن ع�صري, جامعة 

القاهرة , كلية احلقوق �س1٠5.
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اأواًل: الو�صاطة االتفاقية: 

"�لعقد �لذي يتفق �الأطر�ف مبوجبه على تعيني و�س���يط يكلف بت�سهيل �إبر�م 
�ل�سلح الإنهاء نز�ع ن�ساأ �أو قد ين�ساأ فيما بعد")11).

فالو�ساطة �التفاقية تقوم على مبد�أ حرية �الأطر�ف يف تعيني �لطرف �لو�سيط, 
وعلى مبد�أ حريتهم يف �للجوء �إليها بدل �للجوء �إلى �لق�ساء حلل نز�عاتهم))1), 
وق���د يكون ه���ذ� بند�ً يف �لعقد ب���ني �لطرفني يف �لعقد فيما لو ح�س���ل خالف 

بحيث يكون حله عن طريق �لو�ساطة �التفاقية.

ثانياً: الو�صاطة املالية:

عمل يت�س���من �لتقريب بني �أكرث من طرف؛ لتحقيق م�س���لحة عامة تقوم بها 
جهات خم�سو�سة)13). 

ثالثاً: الو�صاطة العقارية:

عق���د على عو����ش معلوم مقابل �ل�س���عاية بني عاقدين يف عق���ار ال نيابة عن 
�أحدهما)14).

ومن �ملعروف �أن �لو�س���اطة �ملالية, و�لو�س���اطة �لعقاري���ة تختلف وتبتعد يف 
�ملفهوم و�لتطبيق عن �لو�ساطة �لق�سائية �أو حتى عن �لو�ساطة �التفاقية فالو�ساطة 
�ملالية و�لعقارية يق�س���د بها �لو�سيط ومن �ملعروف �أن هذ� �ملعنى ال يقرتب من 

�لو�ساطة �لق�سائية. 
)11) الو�صاطة يف الت�صريع املغربي املقارن "ر�صالة دكتوراه" للباحث امللودي العابد العمراين �س65.

)1٢) املرجع ال�صابق.
)13) الو�صاطة املالية د. حممد اأمني بارودي �س49.

)14) الو�صاطة العقارية وتطبيقاتها الق�صائية د. عبد اهلل بن �صالح ال�صيف �س3٠.
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املبحث الثالث: الو�ساطة الق�سائية وتكييفها الفقهي  

تعريف الو�صاطة الق�صائية: 

و�س���يلة ودية حلل نز�عات قائمة ومرفوعة �أمام �لق�ساء, وحتت رقابته, وذلك 
عرب تعيني �لقا�س���ي لطرف مغاير يقوم مب�س���اعدة �أطر�ف �لنز�ع للو�سول �إلى 

حل ودي لنز�عاتهم)15).
�صرح معنى الو�صاطة الق�صائية: 

تهدف �لو�س���اطة �لق�س���ائية �إلى ح���ل �لنز�عات عرب تعيني من قبل �لقا�س���ي 
�ملخت����ش بالنظر يف �لدعوى لطرف ثالث, ي�س���عى �إل���ى تقريب وجهات نظر 
�خل�س���وم و�لبحث عن حل ودي للنز�ع �لقائم بينهم, ويف حالة ف�سل م�ساعي 
�لو�سيط يف �إيجاد حل ودي, يرجع �لقا�س���ي ملمار�سة مهمته �الأ�سلية �لتقليدية 

للف�سل يف �لنز�ع)16). 
و�لبع�ش ي�سمي �لو�ساطة �لق�سائية بالو�ساطة �الإجبارية وهذه �لت�سمية بالنظر 
�إلى جلوء �لق�س���اء �إلى �لو�ساطة �لق�س���ائية و�إحالة �لقا�سي �لق�سية �إلى �لو�سيط 

فقط.
الأن البد من �لتنبيه �إلى: "�أنه رغم �أن �للجوء �إلى �لو�س���اطة �لق�س���ائية يكون 
�إجبارياً عن طريق �لق�ساء, فاإن تنفيذ م�سمون �تفاق �لو�ساطة ال ميكن �أن يكون 
�إجبارياً على �أ�س���ا�ش �أن من �خل�سائ�ش �الأ�سا�سية و�لتي ال تختلف فيها �لو�ساطة 

)15)ر�صالة الدكتوراه ال�صابقة.
)16)املرجع ال�صابق.
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عموماً �س���و�ء كانت �تفاقية �أو �إجبارية هو ر�س���ائية �لتنفي���ذ, عك�ش ما هو عليه 
�الأمر يف �حلكم �لق�سائي �لذي يقوم على �لتنفيذ �جلربي))1). 

املبحث الرابع: الفرق بني الو�ساطة والق�ساء 

فيما تقدم �أملحت �إلى بع�ش �لفروق بني �لو�س���اطة و�لق�ساء ومن �مل�ستح�سن 
�أن �أو�س���ح �أهم �لفروق �جلوهرية بني �لق�س���اء و�لو�ساطة �س���و�ء كانت و�ساطة 
�تفاقية �أو و�س���اطة ق�سائية فاملق�س���ود هو �لفرق بني �لذهاب �إلى �لتقا�سي عند 
�لتنازع و�خلالف بني �خل�س���وم �أو �للجوء �إلى �لو�س���يلة �لبديلة �لو�ساطة حتى 
ولو كانت و�ساطة ق�سائية, فاإنه �إذ� �أحال �لقا�سي �لق�سية �إلى و�سيط فاإنها تدخل 
يف �لو�س���اطة وبذلك تختلف عن �لق�س���اء ومن �ملعروف �أن �حلكم �لق�س���ائي 
ملزم للطرفني, كما �أنه يقوم على �لتنفيذ �جلربي �إذ� �أخذ �حلكم �سفة �لقطعية, 
وعلى كل خ�سم �أن يديل بحجية و�أور�قه و�لقا�سي هو �لذي يف�سل يف �لق�سية 

وي�سل �إلى �حلكم بعد �سماع �ملدعي و�ملدعى عليه. 
�أما �لو�س���اطة فاإنها "ته���دف �إلى �لتو�س���ل �إلى حل ودي ي�س���يغه �الأطر�ف 
باأنف�س���هم, بف�س���ل تدخل طرف ثال���ث حمايد وهو �لو�س���يط كما ميكن لطريف 
�لنز�ع �أو �أحدهما �الن�سحاب من عملية �لو�ساطة, فال يفر�ش عليهم �حللول �أو 
�لقر�ر �أو �ل�سلح بل �الأطر�ف هم �لذين ي�ساعدون على �إيجاد �حللول مب�ساعدة 

�لو�سيط. 
كما �أن �لو�س���اطة تتيح حل �لنز�عات بطريقة خالق���ة وبعيد�ً عن �الإجر�ء�ت 
�لتي تتم يف �ملحاكم, وغالباً ما يخرج �الأطر�ف من عملية �لو�س���اطة بامتياز�ت 

)17)الو�صائل البديلة لت�صوية املنازعات ال�صلح , الو�صاطة , التحكيم جمع وتن�صيق زكريا العماري �س٢٨.
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مل يكونو� ليح�س���لو� عليها لو جلئو� للق�س���اء �أو �لتحكيم وميكن للو�س���يط �أن 
ي�س���اعد �الأطر�ف على مناق�سة م�س���اكلهم بطريقة عقالنية ويف �سياق م�سجع, 
ويحث �لو�س���يط �الأطر�ف على �لتع���اون بطريقة ميكن معها ح���ل �لنز�ع دون 
ت�رشر �أي منهم كما حتافظ �لو�س���اطة على �لعالقة �الإيجابية �لتي تربط �الأطر�ف 
الأن �التفاق �ملتفاو�ش ب�س���اأنه يكون د�ئماً مالئماً مل�س���الح جميع �أطر�ف �لنز�ع 

وذلك دون �رشط التقيد بالقواعد املعروفة"))1).
وعندما ي�سل �لو�سيط �إلى �ل�سلح بني �الأطر�ف يف �لو�ساطة فاإنه يكت�سي قوة 

�ل�سيء �ملق�سي به, وفائدة ذلك �أن �ل�سلح حينئٍذ يكون ملزماً للتنفيذ))1). 
و�إذ� طلب �الأطر�ف يف �لو�س���اطة �أن ت�سادق �ملحكمة على �التفاق �حلا�سل 
من خالل �لو�س���اطة و�ملرفوع �إليها من قبلهم فاإنها ت�سادق عليه وتعطيه �ل�سيغة 

�لتنفيذية)1)).
املبحث اخلام�س: الفرق بني الو�ساطة والتحكيم  

قب���ل بي���ان �لفرق بني �لو�س���اطة و�لتحكي���م البد من تعري���ف �لتحكيم حتى 
نفرق بينه وبني �لو�س���اطة, وعلى �لرغم من �أن �لتحكيم �أنو�ع �إال �أنني �ساأعرف 

�لتحكيم ب�سفة عامة)1)).
�لتحكيم ه���و: "عر�ش نز�ع معني بني طرفني على حمك���م من �الأغيار يعني 
باختيارهما اأو بتفوي�ض منهما اأو على �س���وء �رشوط يحددانها ليف�س���ل يف هذا 

)1٨)ماهية الو�صاطة اأ.د. عز الدين بن �صامل , املنظمة العربية للو�صاطة وحل النزاعات موقع اإلكرتوين.
)19) وهـــذا ن�ـــس عليـــه القانـــون املغربـــي يف الو�صاطـــة االتفاقية , انظـــر : الف�صل 69-3٢7 مـــن قانون الو�صاطـــة االتفاقية 

املغربي.
)٢٠)انظر امل�صروع املقرتح للو�صاطة الق�صائية يف املغرب , املادة الثامنة.

)٢1)من اأراد التو�صع يف اأنواع التحكيم فلريجع ملراجعه االأ�صلية, حيث اأن هذه الدرا�صة خمت�صة بالو�صاطة الق�صائية . 
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�لنز�ع بقر�ر قاطع لد�بر �خل�س���ومة يف جو�نبها �لتي �أحالها �لطرفان �إليه بعد �أن 
يديل كل منهما بوجهة نظره تف�سيلياً من خالل �سمانات �لتقا�سي �لرئي�سة")))). 
وميكن تعريفه �أي�س���اً ب�س���كل عام باأن���ه: "�تفاق �الأطر�ف �ملتنازعة باإخ�س���اع 
نز�عاتهم على هيئة حتكيمية يختارونها حل�س���م تلك �لنز�عات بقر�ر ملزم لهم, 
م���ع حتديدهم يف ه���ذ� �التفاق مو�س���وع �لنز�ع و�لقانون �ل���ذي يرغبون يف 

تطبيقه على �لنز�ع")3)).
اأوجه الت�صابه بي الو�صاطة والتحكيم:

1 – �لو�ساطة و�لتحكيم من �لو�سائل �لبديلة حلل �لنز�ع . 
2 – فيما يتعلق باتفاق �لتحكيم �أو �لو�ساطة, فكالهما ياأخذ �سكل عقد عندما 
يتم تدوين هذ� �التفاق يف عقد م�ستقل عن مو�سوع �لنز�ع ويكون بعد ن�سوء 
النزاع، كم���ا ميكن لهذا االتفاق اأن ياأخذ �س���كل �رشط التحكيم اأو الو�س���اطة، 
عندما يتم تدوينه يف �لعقد �الأ�سلي �لذي ميكن �أن يكون حماًل للنز�ع, �أي قبل 

ن�سوء �لنز�ع بني �الأطر�ف)4)). 
3 – تلتقي �لو�س���اطة و�لتحكيم يف تدخل �لط���رف �لثالث, فالبد من تعيني 

�لطرف �لثالث �أو حتديد طريقة تعيينه)5)). 
4 – �أن �لو�ساطة و�لتحكيم يلتقيان يف جو�ز تذييل �التفاق بال�سيغة �لتنفيذية 

من طرف �ملحكمة �ملخت�سة)6)). 

)٢٢)املفيد يف التحكيم وفق القانون املغربي د. بقايل حممد �س9 .
)٢3)الو�صاطة يف الت�صريع املغربي املقارن املكلودي العابد العمراين , ر�صالة دكتوراه �س54.

)٢4)ر�صالة الدكتوراه ال�صابقة .

)٢5)ر�صالة الدكتوراه ال�صابقة .

)٢6)ر�صالة الدكتوراه ال�صابقة .
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اأوجه االختالف بي الو�صاطة والتحكيم:
م عبارة عن قا�ش خا�ش, ميار�ش وظيفة ق�س���ائية ي�سدر من خاللها  1 – �ملحكِّ
حكماً ملزماً الأط���ر�ف �لنز�ع يكون قاباًل للتنفيذ �جل���ربي وفقاً للقو�عد �لعامة 
مبجرد ح�س���وله على �الأمر بتنفيذه يف حني �أن �لو�س���يط تبقى مهمته �الإ�رش�ف 
عل���ى عملية �لو�س���اطة من خالل �لتقريب بني وجهات نظ���ر �الأطر�ف �ملتنازعة 

�إليهم, وحماولة �لدفع باحلو�ر�ت �إلى �التفاق)))). 
2 – �أن مهم���ة �ملحك���م هي مهمة �لقا�س���ي لكن �لتحكيم و�س���يلة �أخرى من 
و�س���ائل حل �لنز�ع, فعلى �ملحكم �أن يكون ذ� خربة ومعرفة باالأنظمة و�للو�ئح 
بينما �لو�سيط مهمته �أكرث تعقيد�ً الأنه ملزم باكت�ساب مهار�ت �ال�ستماع و�حلو�ر 

و�لتقارب بني وجهات �لنظر �ملختلفة الأطر�ف �لنز�ع)))).
3 – يف �لتحكي���م تنته���ي مهمة �ملتنازع���ني عند �إحالة �لق�س���ية �إلى �لتحكيم 
بينما يف �لو�س���اطة هم �رشكاء مع �لو�سيط �أثناء �لو�ساطة يف �لو�سول �إلى �حلل 

و�ل�سلح.
4 – �لبع�ش يعترب �لتحكيم و�س���يلة غري ودية لت�سوية �لنز�عات بخالف نظام 
�لو�س���اطة, �لذي يتميز بطابعه �لودي, مما مكنها من �قتحام جماالت مل ي�ستطع 

�لتحكيم ولوجها)))). 
5 – �للجوء �إلى �لو�س���اطة قد يكون �أكرث رغب���ة لكثريين من �لتحكيم؛ نظر�ً 

)٢7)ر�صالة الدكتوراه ال�صابقة �س59-5٨ .

)٢٨)ر�صالة الدكتوراه ال�صابقة �س59-5٨ .
)٢9)ر�صالة الدكتواره ال�صابقة �س59 .

          و�نظ���ر: منتدي���ات �ست���ار تامي���ز �أر�سي���ف �ل�س����ؤون �لقان�ني���ة , متيي���ز �لتحكي���م عن غ���ره من �ل��سائ���ل �لبديلة حلل 
املنازعات موقع اإلكرتوين . 
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الأن �ملتنازعني �رشكاء مع �لو�س���يط يف �لو�سول �إلى �حلل و�ل�سلح, ولذلك قد 
تقلل �لو�س���اطة من �الأ�رش�ر, بينما �لتحكيم كله ملزم ونهائي بعد �سدوره وقد 

يت�رشر �أحد �خل�سوم من ذلك. 

املبحث ال�ساد�س: الفرق بني الو�ساطة وال�سلح   

قبل بيان �لفرق بني �لو�ساطة و�ل�سلح البد من تعريف �ل�سلح. 

تعريف �ل�سلح : مرحلة �أولية �سابقة يف بع�ش �لدعاوى يقوم خاللها �لقا�سي 

مبحاولة ت�س���وية �خلالف ودياً بني طرفني متنازعني قبل �حل�سم يف �لنز�ع بحكم 

ق�سائي نهائي)31). 

وهذ� تعريف لل�س���لح بعد و�سول �خل�سوم �إلى �لق�ساء وهو �لذي يهمنا هنا 

للتفريق بينه وبني �لو�ساطة �لق�سائية .

وقد يكون �ل�س���لح قبل �لو�س���ول �إلى �لق�س���اء وعرفه �لفقهاء باأنه "معاقدة 

يرتفع بها �لنز�ع بني �خل�سوم ويتو�سل بها �إلى �ملو�فقة بني �ملختلفني")31).

وقد يكون �ل�س���لح لتوقي منازعة غري قائمة بالفعل, ولكنها حمتملة �لوقوع 

ولذل���ك عرفه �بن عرفة باأنه "�نتق���ال عن حق �أو دعوى بعو����ش لرفع نز�ع �أو 

خوف وقوعه"))3).
وقد عالج ذلك نظام �الإجر�ء�ت �جلز�ئية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف �ملادة 

)3٠) اأ�صباب عدم جناح م�صطرة ال�صلح يف النظام الق�صائي املغربي والو�صائل الكفيلة بتفعيل هذه امل�صطرة احل�صن بويقن 
�س14٢.

)31) املو�صوعة الفقهية الكويتية ٢7/3٢3 .
)3٢) اخلر�صي على خمت�صر خليل 6/٢ .
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67 ون�سها: "للخ�سوم �أن يطلبو� من �ملحكمة يف �أي حال تكون عليها �لدعوى 
تدوين ما �تفقو� عليه من �إقر�ر �أو �سلح �أو غري ذلك يف حم�رش �ملحاكمة وعلى 

�ملحكمة �إ�سد�ر �سك بذلك. �.ه�")33)
وال �س���ك اأن الو�س���اطة لها ارتباط وثيق بال�س���لح، اإذ اأن الو�ساطة تعد و�سيلة 

حديثة لتفعيل �ل�سلح)34), �لذي �أواله �الإ�سالم عناية كبرية قال تعالى:  ڍ ٻ  ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڍ )35).
وقال تعالى: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ڤ               ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڍ)36).
وقال �سلى �هلل عليه و�سلم: "�ل�سلح جائز بني �مل�سلمني �إال �سلحاً حرم حالاًل 

�أو �أحل حر�ماً"))3). 
اأوجه الت�صابه بي الو�صاطة الق�صائية وال�صلح:

1 – �ل�سلح و�لو�ساطة �لق�سائية لهما �أثر منهي للخ�سومة �إذ� ما مت جناحهما. 
2 – �ل�سلح و�لو�ساطة �لق�سائية لهما نف�ش حجية �حلكم �لق�سائي . 

3 – �ل�سلح و�لو�ساطة �لق�سائية �سند تنفيذي))3). 
)33) نظام االإجراءات اجلزائية يف اململكة العربية ال�صعودية .

)34) الو�صائل البديلة لت�صوية النزاعات , ال�صلح , الو�صاطة , التحكيم , جمع وتن�صيق زكريا البخاري �س5٢.
)35) �صورة الن�صاء , اآية 114 .
)36) �صورة الن�صاء , اآية 1٢٨ .

)37) اأخرجـــه الرتمـــذي يف �صننـــه برقم 135٢ وقال ح�صن �صحيح, وابن حبان يف �صحيحـــه برقم ٢57, واأبو داود بلفظ فيه 
تقدمي وتاأخري برقم 3594 و�صكت عنه. 

)3٨) الو�صاطة الق�صائية يف اجلزائر . انظر منتديات املحاكم واملجال�س الق�صائية , موقع الكرتوين 
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4 – �إذ� ح�سم �لنز�ع بو��سطة �ل�سلح �أو �لو�ساطة فال يجوز الأي من �الأطر�ف 
�إعادة �إحالة نف�ش �لنز�ع على �لق�ساء))3). 

اأوجه االختالف بي الو�صاطة الق�صائية وال�صلح: 
تختلف �لو�ساطة عموماً و�لو�ساطة �لق�سائية خ�سو�ساً عن �ل�سلح بعدة �أمور 

من �أهمها:
1 – �أن �لو�س���اطة تتطل���ب عر����ش �لنز�ع على �لو�س���يط وه���و جوهر عقد 
�لو�س���اطة, يف ح���ني �أن عر�ش �لنز�ع على �لطرف �لثالث يف �ل�س���لح هو �أمر 

�ختياري, الأن �الأطر�ف ميكن لهما �أن يت�ساحلا دومنا تدخل طرف ثالث)41).
2 – �خل�س���وم يف �لو�س���اطة يقولون كل م���ا يريدون ويف ر�ح���ة تامة وهم 
ي�س���رتكون مع �لو�سيط يف �ملد�ولة وو�سع �حللول بينما يف �ل�سلح قد يكونون 
حتت �س���غط �لقا�سي, وقد ال ير�سى �أحد �لطرفني وقبل ذلك قد ال يقول كل ما 

يريد. 
3 – يف �لو�س���اطة يجب على �لقا�سي �لقيام بها يف �جلل�سة �الأولى)41), بينما 

�ل�سلح ميكن �للجوء �إليه يف �أي مرحلة كانت فيها �لدعوى))4).
4 – �لو�ساطة مقيدة مبدة معينة)43), بينما �ل�سلح غري مقيد مبدة معينة)44).

)39) املرجع ال�صابق �س5٢ .
)4٠) املرجع ال�صابق �س5٢.

)41) وهذا يف القانون اجلزائري مثاًل .
)4٢) واملـــادة 67 مـــن نظـــام االإجراءات اجلزائية يف اململكـــة العربية ال�صعودية تقول "للخ�صوم اأن يطلبوا من املحكمة يف اأي 
حـــال تكـــون عليهـــا الدعـــوى تدوين ما اتفقوا عليه من اإقـــرار اأو �صلح اأو غري ذلك يف حم�صـــر املحاكمة وعلى املحكمة 

اإ�صدار �صك بذلك " . 
)43) مثاًل يف القانون اجلزائري مدتها ثالثة اأ�صهر قابلة للتجديد ملدة واحدة ولنف�س املدة . 
)44) انظر : بحث حول الو�صاطة الق�صائية يف اجلزائر , منتدى املحاكم واملجال�س الق�صائية.
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5 – الو�س���اطة تختلف عن ال�س���لح يف بع�ض ال�رشوط ال�سكلية مثل الكتابة، 
فالكتابة �رشط لالنعقاد بالن�س���بة للو�س���اطة بينما يف ال�سلح يعترب �رشطاً لالإثبات 

فقط)45).

املبحث ال�سابع: الفرق بني الو�ساطة واملحاماة 

تعريف املحامي :
عرفت �لالئحة �لد�خلية لنقابة �ملحامني يف ليون باأنه: "معاونة موكله �س���و�ء 

بالتوجيه �أو �إزجاء �لن�سح �أو بالدفاع �سفوياً �أو بالكتابة")46). 
وعرفه قامو�ش �ملجمع �للغوي �لفرن�سي باأنه:

"�لذي يقوم مبهمة �لدفاع يف �لدع���اوى �أمام �لعد�لة, وهو �لذي يقدم ر�أيه 
ون�سحه يف �مل�سائل �ملتنازع عليها"))4).

وعرفه نظام �ملحاماة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية باأنه "�لرت�فع عن �لغري �أمام 
�ملحاكم وديو�ن �ملظامل و�للجان �مل�س���كلة مبوجب �الأنظمة و�الأو�مر و�لقر�ر�ت 
لنظ���ر �لق�س���ايا �لد�خل���ة يف �خت�سا�س���ها, ومز�ول���ة �ال�ست�س���ار�ت �ل�رشعية 

و�لنظامية"))4).
ومن خالل تعريف �ملحامي وما يقوم به من مهام:

ندرك �لفرق بني دور �ملحامي و�لو�ساطة عموماً و�لو�ساطة �لق�سائية خ�سو�ساً, 
فدور �ملحامي معروف من خالل �لدفاع عن موكله �أو �ال�ست�س���ارة لال�س���تفادة 

)45) انظر : بحث حول الو�صاطة الق�صائية يف اجلزائر , منتدى املحاكم واملجال�س الق�صائية.
)46) منتدى املحامني العرب , تعريف املحامي , خالد �صامي .

)47) املرجع ال�صابق.
)4٨) انظر : املادة االأولى من نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�صعودية .
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منها �أمام �لق�ساء. 

هل للمحامي دور يف الو�صاطة؟ 
ت�س���اهم �لو�س���اطة كحل بديل لت�س���وية �لنز�عات �لق�س���ائية يف حتويل دور 
�ملحامي �لع�رشي من جمرد مد�فع عن موكله �إلى رجل ��ست�س���ارة ون�سح قادر 
على تقييم �الأخطار �لتي تلحق مب�س���الح زبونه))4), وبذلك ميكن �لقول باأن دور 
�ملحامي مل يعد مقت�رش�ً على دوره �ملعروف بل تو�سع دوره بحيث �أ�سبح يقوم 
بتق���دمي �القرت�ح و�حللول �لعملية للو�س���ول �إلى حلول للنز�ع قبل �لو�س���ول 
�إلى �لق�س���اء وهو ما يعرف بالو�س���اطة, �أو بعد �لو�س���ول �إلى �لق�س���اء وهو ما 
يعرف بالو�س���اطة �لق�س���ائية, ولذلك تعمل �لدول �لتي تهتم بالو�س���ائل �لبديلة 
حلل �ملنازعات باإر�س���اد �ملحامني وتدريبهم على �إقن���اع زبائنهم بجدوى �حللول 

�لبديلة, فاملحامي له دور مهم قبل �لو�ساطة و�أثنائها وبعدها)51).
ومن خالل ما تقدم من عر�ش �أوجه �التفاق و�الختالف بني �لو�ساطة عموماً 
و�لو�ساطة �لق�سائية وبني �لق�ساء و�ل�س���لح و�لتحكيم و�لتوفيق و�ملحاماة, و�أياً 
كانت �أوجه �التفاق و�الختالف فاإن �لو�س���اطة �لق�سائية �إجر�ء م�ساعد للق�ساء 
يف �إنهاء �خل�س���ومة و�لو�س���ول �إلى �حلل, ويجوز �أن ي�ساعد �لو�سيط �لقا�سي 
يف ذلك حينما يحيل �لقا�س���ي �لق�س���ية �إلى �لو�سيط مل�ساعدته يف �إنهاء �لق�سية 
و�لو�س���ول �إلى حل �خل�سومة كما يجوز للقا�سي �أن يرد �لقا�سي �خل�سوم �إلى 

�ل�سلح. 

)49) دور املحامـــي يف اإجنـــاح الو�صاطـــة الق�صائية حممـــد برادة غزيول �س٢5 , جملة العلـــوم القانونية , العدد االأول مايو 
.٢٠13

)5٠)املرجع ال�صابق .
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قال �لكا�س���اين)51) رحمه �هلل: "وال باأ�ش للقا�سي �أن يرد �خل�سوم �إلى �ل�سلح 
�إن طم���ع منهم ذلك. ق���ال تبارك وتعال���ى: ڍ ٺ ٿ ڍ ))5), فكان �لرد �إلى 
�ل�س���لح رد�ً �إلى �خلري, وقال �س���يدنا عمر   ر�سي �هلل عنه : "ردو� �خل�سوم حتى 

ي�سطلحو� فاإن ف�سل �لق�ساء يورث بينهم �ل�سغائن")53). 
فندب ر�س���ي �هلل عنه �لق�ساة �إلى رد �خل�س���وم �إلى �ل�سلح ونبه على �ملعنى 

وهو ح�سول �ملق�سود من غري �سغينة �ه�.
و�إذ� كان �لقا�س���ي يجوز له �أن يجري �ل�سلح بنف�سه فيجوز �أن يحيله �إلى من 
يقوم به لي�ساعد �لقا�سي فكذ� يف �لو�ساطة �لق�سائية و�لو�سيط �لذي يقوم بدور 
امل�سلح ولكنه له اأدواٌر اأخرى يقوم بها بح�سب االأنظمة التي تنظمه ب�رشط اأن ال 

يخالف ن�سو�ش �لكتاب و�ل�سّنة. 
كما �أنه �إذ� وقع �ل�س���قاق و�لنز�ع بني �لزوجني فاإنه يجوز للقا�سي �أن يبعث 
حكماً من �أهله وحكماً من �أهلها للنظر يف �لق�س���ية ما يريان من جمع �أو تفريق, 

كما قال تعال���ى: ڍڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ       
ژ ژ  ڑ ڑ کک گ ڍ )54). 

و�س���و�ء كان �حلكمان وكيلني ع���ن �لزوجني وهو قول �أب���ي حنيفة)55), وهو 

�أحد قويل �ل�س���افعي)56), وهو �الأظهر عند �ل�سافعية, ورو�ية الأحمد))5), وهي 
)51)بدائع ال�صنائع 13/7 , وانظر املو�صوعة الكويتية ٢7/3٢7 .

)5٢)الن�صاء , اآية 1٢٨ .
)53)اأخرجه البيهقي يف ال�صن الكربى 66/6 , واأخرجها بروايات اأخرى وقال عنها البيهقي رحمه اهلل: "كلها منقطعة".

)54)�صورة الن�صاء , اآية 35 .
)55)اأحكام القراآن للج�صا�س ٢/٢39 .

)56)نهاية املحتاج اإلى �صرح املنهاج للرملي 6/39٢ .
)57)املغني البن قدامة ٢64/1٠ .
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�ل�سحيح من �ملذهب عند �حلنابلة))5). 

الأن �لب�س���ع حقه, و�ملال حقها وهما ر�سيد�ن فال يجوز لغريهما �لت�رشف فيه 

�إال بوكالة منها, �أو والية عليها.
�أو �أنهم���ا حاكم���ان, ولهما �أن يفعال م���ا يريان من جمع وتفري���ق, بعو�ش �أو 
بغري عو�ش وال يحتاجان �إلى توكيل �لزوجني وال ر�س���اهما, وهو ما ذهب �إليه 

مالك))5) لالآية �ل�سابقة ف�سماهما حكمني, ومل يعترب ر�سى �لزوجني ثم قال: ڍڈ         

ژ ژ  ڍ فخاطب �حلكمني يف ذلك)61).

املبحث الثامن: تنظيم مركز امل�ساحلة يف وزارة العدل
 يف اململكة العربية ال�سعودية 

�سدر تنظيم مركز �مل�ساحلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية)61) بهذ� �مل�سمى الأنه 
�أقرب للم�س���مى �ل�رشعي, �أما �لو�ساطة فهي م�سطلح قانوين وجاء هذ� �لتنظيم 
يف ع�رش مو�د وعّرف �مل�س���احلة باأنها "و�سيلة ر�سائية لت�سوية �ملنازعات تتوالها 

مكاتب �مل�ساحلة �سلحاً كلياً �أو جزئياً".
وعرف �مل�س���لح باأنه: "من يتولى �أعمال �مل�س���احلة وفقاً الأحكام هذ� �لتنظيم 
وركزت �ملادة �لثالثة من �لتنظيم على عدم خمالفة هذ� �لتنظيم الأحكام �ل�رشيعة 

)5٨)االإن�صاف للمرداوي 3٨٠/٨ .
)59)قوانني االأحكام ال�صرعية البن جزي �س٢1٢ .

)6٠)انظر : املغني البن قدامة ٢64/1٠ .
)61)�صـــدر مبوجـــب قـــرار جمل�س الوزراء رقم 1٠3 وتاريـــخ 1434/4/٨هـ وعمم على املحاكم من معـــايل وزير العدل برقم 

13/ث 49٠5 يف 1434/4/٢7هـ . انظر : جملة العدل العدد 5٨ ربيع االآخر 1434هـ �س٢64.
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�الإ�سالمية, و�الأنظمة ذ�ت �ل�سلة"))6).
ونظر�ً الأن هذه �لدر��س���ة كانت قبل �سدور قو�عد �لعمل و�لالئحة �لتنفيذية 
فاإين ال �أ�ستطيع �أن �أذكر تفا�سيل �أكرث عن هذ� �لتنظيم وال �أ�ستطيع �أن نعرف عنه 
�أكرث من ذلك ومدى م�س���ابهته للو�ساطة �لق�س���ائية �أو �ختالفه عنها, ومهما تكن 
�للو�ئح �لتنفيذية فاإنه يح�س���ب لوز�رة �لعدل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية هذ� 

�لتنظيم الأنه �سيخفف من �لق�سايا �لتي تتوالها �ملحاكم. 
وبع���د نهاية ه���ذ� �لبحث �طلعت عل���ى قو�عد �لعمل يف مكاتب �مل�س���احلة 

و�إجر�ء�تها بعد �سدورها �لر�سمي)63).

املبحث التا�سع: تاريخ الو�ساطة والو�ساطة الق�سائية  

�لو�س���اطة عموماً و�لو�ساطة �لق�سائية خ�سو�س���اً تعترب �متد�د لل�سلح, ولكن 
�لو�س���اطة لها �آلياتها و�أنظمتها �لتي تختلف عن �ل�س���لح يف بع�ش جو�نبه, كما 
بينت �س���ابقاً, و�إذ� �س���لمنا بذلك فاإن تاريخ �ل�س���لح وبد�يته منذ ن�ساأة �الإن�سانية 
فقد عرف وطبق يف �لق�س���اء وخارج نطاق �لق�س���اء ومن �ملعروف �أن �الإ�سالم 
�هتم به وحث عليه يف كثري من �الآيات و�الأحاديث)64), ولكن مبفهوم �لو�ساطة 
عموماً و�لو�س���اطة �لق�سائية خ�سو�ساً فاإن لها بد�يات معروفة لدى بع�ش �لدول 
للتمثيل ولي�ش �حل�رش وخا�س���ة تلك �لدول �لتي كان لها �سبق يف �الهتمام ومن 
ثم �لتطبيق للو�س���ائل �لبديلة حلل �لن���ز�ع لنعرف من خالل ذلك تاريخ بد�يات 

)6٢)املرجع ال�صابق.
)63)�صدرت تلك القواعد بقرار من معايل وزير العدل برقم )5379٢) بتاريخ 1435/7/٢7هـ 

)64) تقدم ذكرها عند الكالم عن الفرق بني ال�صلح والو�صاطة.
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�لو�ساطة عموماً و�لو�ساطة �لق�سائية خ�سو�ساً.
1 – الواليات املتحدة االأمريكية:

يف �س���نة 1947م: ب���د�أ �لكونغر����ش يف �لوالي���ات �ملتح���دة �الأمريكية يهتم 
مبو�س���وع �لو�س���اطة وخدمات �لتوثيق, حيث �أن�ساأ مركز �لو�س���اطة �لفيدر�لية 

وخدمات �لتوثيق.
يف �س���نة 1963م: مت تاأ�سي�ش جمعية �لو�ساطة �لعائلية وذلك لت�سجيع �ل�سلح 

يف �لق�سايا �لعائلية �ملت�سلة باملحاكم كبديل عن �لتقا�سي يف تلك �ملحاكم.
يف �سنة 1980م: �أ�سدر �لكونغر�ش �الأمريكي قانوناً للحلول �لبديلة لت�سوية 
�لنز�عات, �لذي دعا في���ه وز�ر�ت �لعدل يف خمتلف �لواليات �الأمريكية �إلى 

تبني �حللول �لبديلة لت�سوية �لنز�عات وخ�سو�ساً �لو�ساطة منها)65).
٢ – فرن�صا: 

�لو�س���اطة يف فرن�سا لي�س���ت �أمر�ً جديد�ً على �لفرن�سيني حيث كانت متار�ش 
مبفهوم �لت�س���الح, �أو �لتوفيق, فالقانون �ملدين �لفرن�س���ي �لقدمي كان ال ي�سمح 
بولوج �لق�ساء �إال �إذ� ف�س���لت حماولة �ل�سلح �أمام �لقا�سي, حيث كان �إجر�ء 
�للجوء �إلى قا�س���ي �ل�سلح �أو قا�سي �ل�سلم �إجبارياً حتت طائلة �لت�رشيح بعدم 

قبول �لدعوى.
ظل �لو�سع قائماً حتى �سدور قانون 1949م �لذي �ألغى �لتوفيق �الإجباري)66).
�سنة 1973م �سدر مر�سوم يق�سي باأن يكون �لتوفيق من مهام �لقا�سي �سو�ء 

ب�سفة تلقائية منه, �أو بناء على طلب �أطر�ف �لدعوى. 

)65) الو�صاطة يف الت�صريع املغربي واملقارن , اإعداد امللودي العابد العمراين �س4٠ ر�صالة دكتوراه.
)66) املرجع ال�صابق .
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�س���نة 1995م �س���در �لقانون �ملنظم للو�س���اطة �لق�س���ائية وكان قانوناً منظماً 
ومف�ساًل. 

يف �سنة 2004م �أ�سدرت وز�رة �ل�سوؤون �الجتماعية يف فرن�سا قر�ر�ً و�سعت 
به نظاماً تناول �رشوط منح دبلوم الو�سيط العائلي))6).

3 – الدول العربية:
اأ – م�صر:

جاء قانون �لعمل ل�سنة 1981م بتفعيل نظام �لتوفيق و��ستحدث �لو�ساطة.
ويف �س���نة 2003م �س���در قانون �لعمل �جلديد و�س���ائل ف�ش منازعات �لعمل 
�جلماعية بالطرق �لودية ويهدف هذ� �لقانون �إلى ت�سوية ودية من �سنع �الأطر�ف, 
و�الكتفاء بنظام و�حد ويت�سم بال�رشعة, و�ملرونة على �عتبار �أن �لو�ساطة �متد�د 
للمفاو�سة, و�العرت�ف �لكامل بال�سلطات �ملخولة ل�سخ�ش �لو�سيط وكل ذلك 

ال يحققه قانون عام 1981م.
ويف هذ� �لعام 2013م �س���درت م�سودة لقانون �لو�ساطة �لق�سائية من وز�رة 

�لعدل �مل�رشية وال �أدري هل مت �إقر�رها و�سدورها حتى كتابة هذ� �لبحث.
ولك���ن مبقارنة م�رش ب���دول �ملغرب �لعربي �ملغرب و�جلز�ئ���ر وتون�ش, وكذ� 
�الأردن جن���د �أن هذه �ل���دول قد تقدمت كثري�ً عن م����رش يف ت�رشيعات وتطبيق 

�لو�ساطة وعلى �الأقل يف �لو�ساطة �لق�سائية.
ب – االأردن:

�الأردن م���ن �لدول �لعربية �لتي خطت خطو�ت متقدمة يف �لو�س���اطة عموماً 

)67) املرجـــع ال�صابـــق, وانظـــر التوفيق والو�صاطة يف منازعـــات العمل اجلماعي, درا�صة مقارنة , اإعـــداد ناهد ح�صن ع�صري 
�س115, ر�صالة دكتوراه .
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و�لو�س���اطة �لق�س���ائية خ�سو�ساً, وقد �س���در قانون �لو�س���اطة يف �الأردن عام 
2006م, ويف نف�ش �لعام مت �فتتاح �إد�رة �لو�س���اطة �لق�سائية يف حمكمة �لبد�ية 
يف عمان وكانت تلك �خلطوة �الأولى للبدء بتطبيق نظام �لو�ساطة كاأحد �حللول 
�لبديلة لت�س���وية �لنز�عات يف �الأردن ويف �الأنظمة �لعربية كل, �إذ يحال �لنز�ع 
على قا�سي �لو�ساطة �إما من طرف قا�سي �إد�رة �لدعوى �أو قا�سي �ل�سلح, متى 
ما ر�أى �أن �لنز�ع قابل للحل بطريق �لو�س���اطة, م���ا مل يتفق �أطر�فه مبو�فقة �أحد 

�لقا�سيني �ملذكورين على �للجوء �إلى و�سيط يرونه منا�سباً.
وح�سب �لقانون �الأردين فالدعاوى �لتي يجوز �إحالتها للو�ساطة هي �لدعاوى 
�لبد�ئية وجميع �لدعاوى �ل�س���لحية, وذلك عن طريق �إما قا�سي �إد�رة �لدعوى 
�أو قا�س���ي �ل�س���لح بناء على طلب �أطر�ف �لدعوى �أو بع���د مو�فقتهم وعقب 

�الجتماع باخل�سوم �سخ�سياً �أو بوكالئهم �لقانونيني.
ولتفعيل �لو�ساطة لدى �ملحاكم �الأردنية مت �لتن�سيق بني وز�رة �لعدل و�ملجل�ش 
�لق�س���ائي �الأردين الإن�س���اء مكتب يف وز�رة �لعدل الإدر�ج برنامج �لو�ساطة يف 

�ملحاكم �الأردنية))6).
ج� - اململكة املغربية:

يف عام 2007 �سدر قانون حديث يف �ملغرب للتحكيم و�لو�ساطة �التفاقية.
وهناك م�س���ودة م�رشوع قانون للو�ساطة �لق�سائية يف �ملغرب حتى كتابة هذ� 

�لبحث مل يقر بعد.
وكان قبل ذلك وما ز�ل �ملغرب منذ �لت�سعينات �مليالدية له جهود و�إ�سالحات 

)6٨)املرجع ال�صابق .
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قانوني���ة هام���ة تهدف �إل���ى دعم وت�س���جيع �الأخ���ذ بالو�س���ائل �لبديل���ة لف�ش 
�لنز�عات))6).

ويف �إطار هذه �جلهود وتطبيق �لو�سائل �لبديلة لف�ش �لنز�ع وخا�سة �لو�ساطة 
يف �لق�ساء �ملغربي دخلت وز�رة �لعدل يف �رش�كة مع بع�ش �ملوؤ�س�سات �لدولية 

وتدريب �لق�ساة و�ملحامني عليها)1)).
ولذلك �أن�س���اأت وز�رة �لعدل مر�كز للو�س���اطة و�لتحكيم م���ن �أهمها �ملركز 

الدويل للو�ساطة والتحكيم بالرباط. 
د – اجلزائر:

يف عام 2008م �س���در قان���ون �الإجر�ء�ت �ملدنية و�الإد�رية و�لذي يت�س���من 
تف�سيالت للو�سائل �لبديلة حلل �لنز�ع كال�سلح و�لتحكيم و�لو�ساطة �لق�سائية, 
وبالن�س���بة ملا يتعلق بالو�س���اطة عموماً و�لو�ساطة �لق�س���ائية يف هذ� �لقانون فقد 

حوى تف�سيالت مهمة ودقيقة ملختلف مر�حل �لو�ساطة و�لو�سيط)1)).
ه� - تون�س:

�س���در �لقانون رقم 2002/93 بتاريخ 29 �كتوبر عام 2002 �ملتعلق باإر�س���اء 
�ل�سلح بالو�ساطة يف �ملادة �جلز�ئية حيث �أدخل بهذ� �لقانون باباً تا�سعاً بالكتاب 
�لر�بع من جملة �الإجر�ء�ت �جلز�ئية حتت عنو�ن "�ل�س���لح بالو�ساطة يف �ملادة 

)69)املرجع ال�صابق �س11 , 1٢ .
)7٠)املرجع ال�صابق �س1٢ , ولعل فكرة هذا البحث كانت بدايتها من املغرب ملا ا�صتفاد الباحث من دورة للو�صاطة الق�صائية 

يف املغرب و�صارك فيها مبوافقة من جامعة الق�صيم يف اململكة العربية ال�صعودية.
)71) انظـــر الو�صاطـــة الق�صائيـــة يف الت�صريـــع اجلزائري لالأ�صتاذ عبـــد ال�صدوق خريه نقاًل من املوقـــع االإلكرتوين دفاتر 

ال�صيا�صة والقانون .
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�جلز�ئية")))).

املبحث العا�سر:  دور الو�ساطة الق�سائية يف التخفيف من 
طول فرتة الق�سايا املنظورة لدى الق�ساء  

ال �سك �أن طول فرتة �أمد �لق�سايا �ملنظورة لدى �لق�ساء يف �ملحاكم هم يالزم 
�خل�سوم و�لق�ساة و�مل�سوؤولني عن �لق�ساء و�لعدل يف كل دول �لعامل, و�لتاأخر 
يف �لبت يف �لق�سايا �ملنظورة لدى �لق�ساء موجود على تفاوت بح�سب �لدول 
و�لزمان و�ملكان نظر�ً لكرثة �لق�سايا وتنوعها والأ�سباب متنوعة وكثرية لي�ش هذ� 
جمال تو�سيحه, ولكننا نبحث عن �حللول �لعملية �لتي بد�أت تاأخذ حيز�ً مهماً 
من �الهتمام و�لتطبيق وتربز �لو�س���ائل �لبديلة حلل �ملنازعات كالو�ساطة عموماً 
و�لو�ساطة �لق�سائية خ�سو�ساً باالإ�س���افة �إلى �لتحكيم و�لتوفيق و�ل�سلح كاأبرز 
تلك �لو�س���ائل للتخفيف من �ل�س���غط على �ملحاكم �لق�س���ائية باأنو�عها, وتربز 
�لو�ساطة باأنو�عها �ملختلفة ومن �سمنها �لو�س���اطة �لق�سائية كاأبرز تلك �لو�سائل 
�لتي تقوم بهذ� �لدور �ملن�سود والأهمية هذ� �لدور جند �أن �الهتمام بذلك �أ�سبح 
عاملياً فقد �أ�سدرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بتاريخ 1985/11/29م قر�ر�ً 
ين�ش يف مادته �ل�سابعة �أنه "ينبغي ��ستعمال �الآليات غري �لر�سمية حلل �لنز�عات 
مبا يف ذلك �لو�س���اطة و�لتحكيم و�لو�سائل �لعر�س���ية الإقامة �لعدل �أو ��ستعمال 

�ملمار�سات �ملحلية عند �القت�ساء والإر�ساء �ل�سحايا و�إن�سافهم")3)).
وتعترب �لو�س���اطة من �أهم طرق ت�س���وية �لنز�ع���ات لكافة �أن���و�ع �لنز�عات 
)7٢)انظـــر: ال�صلـــح بالو�صاطـــة يف املـــادة اجلزائيـــة , ندوة من تنظيـــم وزارة العـــدل التون�صية املعهد االأعلـــى للق�صاء والتي 

اأقيمت يف 13 مار�س ٢٠٠3 . انظر : وقائع الندوة على االإنرتنت, ٢٠٠٨م.

)73) الو�صائل البديلة لت�صوية املنازعات ال�صلح , الو�صاطة التحكيم , �س14.
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�لتجاري���ة و�ملدنية و�جلنائية و�الأ�رشية, بل تعدت وتطورت لتغزو عو�مل جديدة 
تهم نز�عات �خلدمات �ملقدمة عرب �الإنرتنت وميادين �لتكنولوجيا و�لبيئة و�مللكية 

�لفكرية)4)).
و�ل�س���بب يف هذه �ملكانة �ملتز�يدة للو�ساطة الإ�سهامها يف حل م�سكلة �لتاأخر 
يف �لبت يف �لق�سايا لدى بع�ش �لق�ساة فهي تتميز بق�رش �لوقت وتوفري �لنفقات 

على �أطر�ف �خل�سومة)5)).

"�أما فيما يتعلق بالو�س���اطة فالق�س���اء له دور �ملحرك �الأ�سا�س���ي للو�سول �إلى 
�لعد�لة �ملتعاو�ش ب�س���اأنها للو�سول �إلى �حلل عند �إعمال قو�عد �لعد�لة �لبديلة 

من طرف �لقا�سي كو�سيط لتاأمني �لعالقات و�ملحافظة عليها فال �سري من ممار�سة 

�لقا�س���ي نف�سه للو�سائل �لبديلة الأنه بذلك ال يعقد �سلطته كما يعتقد �لبع�ش بل 

ي�ساهم يف �خلروج من د�ئرة �لنز�ع �إلى د�ئرة �لتعاي�ش)6)).

حتى و�إن و�س���لت �لق�سية �إلى �لق�ساء و�لقا�س���ي �أحالها �إلى �لو�سيط �لذي 

يرت�س���يه �لطرفان فاإن هذ� �لو�سيط م�س���اعد مهم للقا�سي بل مكمل له للو�سول 

�إلى �حلكم بطريقة �لو�ساطة �لق�سائية و�لتي يف نهايتها يتم �لو�سول �إلى �لهدف 

�ملن�س���ود من �ملتخا�س���مني و�لقا�س���ي و�لو�س���يط وهو �لنتيجة �لتي ير�سى بها 

�جلميع ويزول بها �خلالف.
ون�س���تطيع �أن نوؤكد �أن �لو�س���ائل �لبديلة مبا فيها �لو�ساطة و�لو�ساطة �لق�سائية 

)74) انظر املرجع ال�صابق �س14 .
)75) انظـــر : اللجـــوء اإلـــى الو�صائـــل البديلة لف�س املنازعات مدخـــل اأ�صا�صي للجماعة الق�صائيـــة , د. اأ�صامة اأمولود �س34 

لل��ساطة و�لتحكيم بالرباط �لعدد �ل�ساد�ص. �لدويل  والتحكيم" �ملركز  للو�صاطة  املغربية  "املجلة 
)76) املرجع ال�صابق .
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نظام يه���دف �إلى �إيج���اد عد�ل���ة �لتهدئة و�لت�س���كني �لتي تنبن���ي على �حلو�ر 
و�ل�رشعة حيث �أن �لق�س���اء �لعادي قد يعرتيه بطئ �إجر�ء�ت �لتقا�س���ي وتعدد 
درجاته, و�رتفاع �لتكاليف, و�لو�س���ائل �لبديل���ة توفر �جلهد و�لوقت و�لنفقات 
على �خل�س���وم, وي�ساهم يف خلق بيئة ��س���تثمارية جاذبة)))), فيما يدرك �أنه �إن 

ح�سل نز�ع فاإن �لو�ساطة تتيح له �مل�ساركة يف حل �خلالف و�لو�سول �إليه. 
كما �أن �لو�س���ائل �لبديلة حتافظ على خ�سو�س���ية طريف �لن���ز�ع �لقائم بينهما 
كما هو �ل�ساأن يف �لو�ساطة للخالفات �لعائلية فهذ� �لنظام يتيح للزوجني تقييم 
�الأمور و�لبحث عن م�س���لحة �الأبناء, و�إيجاد طرق �أف�س���ل للم�ستقبل باحلو�ر 
و�الحرت�م �ملتبادل مما ي�س���اهم يف �ملحافظة على �لرو�بط �الجتماعية, مما ي�سهم 

يف حتقيق مكا�سب م�سرتكة لطريف �لنز�ع)))).
لذ� فاإننا ن�ستطيع �لقول �أن �لو�سائل �لبديلة تلعب �لدور �ملكمل للق�ساء على 
�سعيد تخفيف حجم �لعبء �مللقى على كاهل �لق�ساء, فالو�سائل �لبديلة ت�سري 

مع �لق�ساء جنباً �إلى جنب يف حتقيق �لعد�لة)))).

املبحث احلادي ع�سر: ال�سفات التي ينبغي توفرها يف 
الو�سيط عمومًا والو�سيط الق�سائي خ�سو�سًا

1-�أن يتحلى بال�سرب. 
2-�أن يكون لديه �لقدرة على ح�سن �ال�ستماع لالأطر�ف �ملتنازعة.

)77) املرجع ال�صابق �س35 .

)7٨) املرجع ال�صابق �س35 .
)79) املرجع ال�صابق �س36.
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3-�أن يكون لديه �لقدرة على ت�سجيع �الت�سال و�لتفاو�ش �ملثمر. 
4-�أن يكون حمايد�ً وال يكون منحاز�ً �إلى �أحد �الأطر�ف. 

5-يحرتم �ل�رشية ويكون �أهاًل لذلك.
6-�لنز�هة. 

7-�أن يكون لديه �لثقة بالنف�ش دون �أن ي�س���يطر على �حلو�ر بل يعطي �لفر�سة 
�لكاملة لالأطر�ف للتعبري عن �آر�ئهم. 

8-لديه �لقدرة على ت�س���جيع وحث �الأطر�ف وم�س���اعدتهم للو�س���ول �إلى 
�حلل. 

9-�أن يكون منظماً. 
10-�أن يظهر �الحرت�م لكافة �الأطر�ف على حد �سو�ء. 

11-�أن يك���ون لديه �لق���درة على جمع �ملعلوم���ات دون �أن يقع بالتحري �أو 
�ل�سك.

12-�أن يك���ون لدي���ه قدر�ت يف حل �مل�س���كالت و�لو�س���ول �إل���ى �حللول 
�ملر�سية)1)).

املبحث الثاين ع�سر: ال�سروط التي يجب توفرها يف الو�سيط  

ال يكون الو�س���يط موؤهاًل الإجراء الو�س���اطة اإال اإذا توفرت فيه بع�ض ال�رشوط 
على �أن ينبغي �أن ندرك �أن و��س���عي �الأنظمة و�لقو�نني قد يختلفون يف بع�ش 

)٨٠) انظـــر : اللجـــوء اإلـــى الو�صائل البديلة لف�ـــس املنازعات مدخل اأ�صا�صي للجماعة الق�صائيـــة , د. اأ�صماء اأمولود �س٢9. 
املجلة املغربية للو�صاطة والتحكيم العدد ال�صاد�س . 

        وانظر : الو�صاطة كاآلية حلل املنازعات واأثر الو�صاطة على القطاع اخلا�س وال�صركات , االأ�صتاذ �صم�س الدين عبداين 
�س65 , املجلة املغربية للتحكيم التجاري , العدد الثالث .
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ال�رشوط ولكني اأذكر اأهمها واأبرزها:
�أوًل: �ل�سروط �مل��س�عية: 

�أ – ح�سن �ل�سلوك و�ال�ستقامة .
ب – �أن ال يكون حمكوماً عليه بجناية �أو عقوبة عن جرمية خملة بال�رشف. 

ج – �أن ال يكون ممنوعاً من ممار�سة حقوقه �ملدنية. 
د – �أن يك���ون موؤه���اًل بالنظر يف �ملنازعة �ملعرو�س���ة علي���ه �أو �ملحالة �إليه من 

�ملحكمة للقيام بدور �لو�سيط)1)).
ومن �ل�سفات �لتي يجب �أن تتوفر يف �لو�سيط �لتي تقدم ذكرها.

ثانياً: �ل�سروط �لنظامية:

�أ – �أن ي�سدر تعيني �لو�سيط باأمر من �ملحكمة يق�سي بتعيني �لو�سيط. 
ب – �أن يو�فق �خل�سوم على �لو�سيط. 

ج – �أن يت�س���من �الأم���ر حتدي���د �الآجال �الأول���ى �ملمنوحة للو�س���يط للقيام 
مبهمته)))).

د – �أن يت�سمن تاريخ رجوع �لق�سية �إلى �لق�ساء)3)).

)٨1)انظر بحث حول الو�صاطة الق�صائية يف اجلزائر , انظر منتديات املحاكم واملجال�س الق�صائية , وانظر املادة اخلام�صة 
من م�صروع قانون الو�صاطة الق�صائية يف اململكة املغربية "مل يقر بعد".

)٨٢) حددت الفقرة ج من مادة 3 يف القانون املغربي ذلك باأن ال يتعدى ثالثة اأ�صهر اعتباراً من تاريخ اإبالغ الو�صيط املهمة 
وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة مبوجب قرار ق�صائي بناء على طلب الو�صيط ومبوافقة كل فرقاء النزاع , وكذلك 

نف�س ال�صيء يف القانون اجلزائري.
)٨3) املرجع ال�صابق.
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املبحث الثالث ع�سر: تعيني  الو�سيط 

نحن نتكلم عن �لو�س���اطة �لق�سائية, لكن يف �لو�س���اطة �التفاقية لو �تفق يف 
�لعقد على �أنه فيما لو ح�س���ل نز�ع ب���ني �الأطر�ف �ملتعاقدة فاإن �حلل يكون عن 
طريق �لو�س���اطة, لو عر�ش هذ� �خلالف على �ملحكمة فاإنه يجب على �لقا�سي 
�أن ال ينظر فيه بل يحيله �إلى و�س���يط, ولكن يف �لو�ساطة �لق�سائية حينما يعر�ش 
�خلالف يف �لق�س���ية �ملختلف فيها على �لق�س���اء هل يجوز �أن يحيل �لقا�س���ي 
�لق�س���ية و�الأطر�ف �ملتنازعة �إلى �لو�س���اطة "و�س���يط" نعم هذه هي �لو�س���اطة 
�لق�س���ائية فيجوز للقا�سي �أو �ملحكمة �لناظرة يف �لنز�ع من تلقاء نف�سها �أو بناء 
عل���ى طلب �أحد �الأطر�ف �أن تعر�ش حل �لنز�ع عن طريق �لو�س���اطة ولو �تفق 
�لطرفان على �إحالة �لق�س���ية �ملنظورة لدى �لقا�س���ي �أو �ملحكمة �إلى �لو�س���اطة 
ف���اإن على �ملحكمة �أن تتوقف موؤقتاً عن نظ���ر �لدعوى وتقرر �إحالة �لنز�ع على 
�لو�س���اطة وت�سمي لهم و�سيطاً وميكن للو�ساطة �أن تتناول كل مو��سيع �لنز�ع �أو 

جزء�ً من �لق�سية )4)).
وهل �لو�ساطة �لق�سائية نظام م�ستقل عن �لق�ساء �أو غري م�ستقل؟

�إذ� كانت �لو�س���اطة �لق�س���ائية ته���دف �إلى حل �لنز�عات ب���ني �الأطر�ف عرب 
و�س���يط ميكن تعيينه من قبل �لقا�س���ي �ملخت�ش يف �لنظر يف �لدعوى مو�سوع 
�لنز�ع لذلك فاإن بع�ش �الأنظمة من �عتربها و�س���يلة تكميلية للق�ساء, و�لبع�ش 
�الآخر يعتربها و�س���يلة م�ستقلة عن �لق�س���اء, الأن مهما كانت �جلهة �ملحيلة عليها 

فاإن حق �لقبول بها �أو رف�سها يعود الأطر�ف �لنز�ع.
)٨4) املرجع ال�صابق .
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ويف �لقانون �ملغربي هناك ثالث جهات خمت�س���ة يف �الإحالة على �لو�ساطة 
�لق�س���ائية, هي قا�سي �مل�ستعجالت, �لقا�س���ي �ملكلف بالتحقيق يف �لدعوى, 

وقا�سي �حلكم, وهذه �الإحالة تكون بعد مو�فقة �الأطر�ف.
�أما �لقانون �الأردين للو�ساطة �لق�س���ائية فين�ش يف مادته �لثالثة �لفقرة �الأولى 
على �أنه "لقا�س���ي �إد�رة �لدعوى �أو قا�سي �ل�س���لح, وبعد �الجتماع باخل�سوم 
�أو وكالئه���م �لقانونيني �إحال���ة �لنز�ع بناء على طلب �أط���ر�ف �لدعوى �أو بعد 
مو�فقتهم �إلى قا�س���ي �لو�ساطة �أو �إلى و�س���يط خا�ش لت�سوية �لنز�ع ودياً ويف 
جميع �الأحو�ل ير�عي �لقا�سي عند ت�سمية �لو�سيط �تفاق �لطرفني ما �أمكن)5)).
كم���ا �أن هذه �الإحالة ال تكون مبجرد �قرت�ح �الأطر�ف �للجوء �إلى �لو�س���اطة 
�لق�س���ائية, ولكن تقت�سي مو�فقة �لقا�س���ي عليها, نظر�ً ملا يتوفر عليه من �سلطة 
تقديرية يف �لتحقق من مدى جدو�ها والأجل �س���مان ح�س���ن �س���ري �لو�س���اطة 
�لق�سائية فاإنها تخ�س���ع للمر�قبة �لق�سائية دون �مل�سا�ش مببد�أ �ل�رشية �لذي تقوم 
عليه وتبعاً لذلك يكمن دور �لقا�سي يف �لتدخل �أثناء عملية �لو�ساطة �لق�سائية, 
من خالل ت�س���هيل عملية �لو�س���اطة, وذلك للحيلولة دون وجود �س���عوبات قد 
توؤثر على �س���ريها. �أو توقيفها للرجوع �إلى �لق�س���اء �إذ� قدر �لقا�س���ي �أن هذه 

�ل�سعوبات حتول دون تبني حل ودي بني �الأطر�ف. 
وعل���ى �أثر هذ� �لدور �لذي يقوم به �لقا�س���ي, يتعني على �لو�س���يط �إخباره 
ب�س���فة عامة عن �سري �لو�ساطة, كما ميكن للقا�سي �ال�ستماع �أو �لتحدث مع كل 

طرف على حده ومع �لو�سيط كذلك)6)).
)٨5) الو�صاطة يف الت�صريع املغربي املقارن , للباحث / امللودي العابد العمراين �س69 وما بعدها ر�صالة دكتوراه.

)٨6)املرجع ال�صابق �س71 وما بعدها .
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املبحث الرابع ع�سر: التزامات الو�سيط ودوره يف الو�ساطة 

حينما نتحدث عن �لتز�مات �لو�سيط ودوره يف �لو�ساطة فاإننا نق�سد �لتز�ماته 
ودوره يف �لو�ساطة عموماً و�لو�ساطة �لق�سائية خ�سو�ساً.

وكما هو معروف فاإن �لو�س���يط: هو �ل�سخ�ش �لذي يتولى مهمة �لتوفيق بني 
�ملتخا�س���مني بتمكينهم من �إيجاد حل يرت�سونه معاً, و�لو�سيط ال ميلك �سالحية 
فر�ش �لقر�ر على �ملتخا�س���مني و�إمنا يقت�رش دوره يف ت�سهيل عملية �ملفاو�سات 
بني �الأطر�ف �ملتنازعة وم�س���اعدتها على �لتو�س���ل �إلى حل ير�سونه باإر�دتهم, 
وبذلك فهو مي�رش للحو�ر بينهم وم�س���اهماً رئي�س���ياً يف �إع���د�د بناء �لثقة بينهم, 
وبتب�س���ريهم باإ�س���كاالت �لنز�ع, و�الإمكانيات �ملتاحة الإيجاد خيار�ت وحلول 

مفيدة له.
و�لو�س���يط يجب �أن ي�س���عى �إلى حتديد معامل �لن���ز�ع يف حاالت كثرية من 
خالل �مل�ساعر عن طريق فهمها و�لعمل على �لتحكم فيها و�سبطها الأن �الأطر�ف 
املتنازعة ت�سعر يف بداية التفاو�ض بالغ�سب واالإحباط وفقدان الثقة واال�ستعداء 

وفقد�ن �الأمل و�حلقد و�خلوف)))). 
وعلى �لو�س���يط �أن ي�س���عى خالل جل�سات �لو�س���اطة �إلى �إذ�بة هذ� �ل�سعور 
وحتويله تدريجياً �إلى م�س���اعر بناءة تكون �س���بباً من �أ�سباب �لو�سول �إلى �حلل 
فالإجن���اح �لو�س���اطة يجب على �لو�س���يط �لتحكم يف م�س���اعر �الأطر�ف خالل 
�ملفاو�س���ات, كما �أن �لو�سيط �سخ�ش مركزي لكنه حمايد يف جل�سة �لو�ساطة, 

)٨7)الو�صاطة يف الت�صريع املغربي واملقارن, ر�صالة دكتوراه الباحث املولودي العايد العمراين �س٢٨ وما بعدها.
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دون �أن يكون مقرر�ً يف �س���نع �التف���اق �لذي يبقى بيد �الأطر�ف �ملتنازعة, كما 
�أن �لو�سيط غري ملزم وغري م�سوؤول عن عدم �لو�سول �إلى �التفاق, فالو�سيط 
يخلق �ملن���اخ �لعام للو�س���ول �إلى �التفاق �ل���ذي يجب �أ, يبتك���ره �الأطر�ف 
�أنف�سهم باإر�دتهم مب�س���اعدة �لو�سيط ال غري فال يعني وجود �لو�سيط �أنه ي�ستخذ 

�لقر�ر مكان �الأطر�ف)))).
وبالرغم من �أن �لو�س���يط ال ي�سدر �أي قر�ر وال يلزم �لطرفني بر�أيه فاإنه ميلك 
حرية كبرية يف �لتو�س���ع يف مناق�س���ة �لطرفني حيث �أن �لو�سيط يناق�ش �لوقائع 
و�جلو�ن���ب �الجتماعي���ة, و�القت�س���ادية, و�الإد�رية, وحتى �الإن�س���انية �ملرتبطة 

بالنز�ع و�أطر�فه. 
و�إذ� كان �لو�س���يط ال يقيم �لنز�ع وال ي�سدر �أي قر�ر فيه, فاإنه مع ذلك يوجه 
جميع �الأ�س���ئلة �لتي ير�ها �رشورية كم���ا يطلب تقدمي �أي بيان حول �أي نقطة �أو 
جان���ب من �لنز�ع, غايته يف كل ذلك تقري���ب وجهات �لنظر و�لدفع بالطرفني 

من �أجل �لو�سول �إلى �تفاق ودي وحل �لنز�ع.
كما يقوم �لو�س���يط بعقد جل�س���ات مع �أطر�ف �لنز�ع, قد تكون جل�س���ات 
م�س���رتكة جتمع جميع �الأطر�ف, وقد تكون جل�سات منفردة مع كل طرف على 

حدة)))).
وال مينع اأن يقوم الو�س���يط بتقدمي مقرتحات حل���ول اأو حتديد نقاط القوة اأو 
ال�س���عف يف حقوق االأطراف من الناحية الق�س���ائية والنظامي���ة وحقيقة نقاط 

)٨٨)املرجع ال�صابق .
)٨9)الطرق البديلة حلل النزاعات التجربة االأمريكية كنموذج لالأ�صتاذ / حممد �صالم �س79.
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�خلالف بينهم)1)).
وعلى كل فاإن للو�سيط اأدواراً متعددة ميكن اأن جنملها باإيجاز يف النقاط التالية:

1-تعزيز �لثقة عند �أطر�ف �لنز�ع.
2-�ملعرفة �جليدة الأطر�ف �لنز�ع .

3-�لتحكم يف �النفعاالت.
4-تو�سيح �ملعلومات و�لتو�زن فيها.

5-تنقية �مل�ساعر وتوجيهها �إيجابياً.
6-توفري �رشوط التوا�سل االإيجابي بني اأطراف النزاع. 

7-�لرتكيز على �مل�سالح وتوليدها من �ملو�قف.
8-�لتاأك���د من �ملعلومات �ملقدمة يف جل�س���ة �لو�س���اطة كما هي موجودة يف 

�لو�قع.
9-حتديد معامل �التفاق)1)).

املبحث اخلام�س ع�سر: مراحل الو�ساطة الق�سائية 
من البداية حتى النهاية 

�ساأتكلم عن مر�حل �لو�ساطة �لق�سائية, وهي مر�حل �أي و�ساطة �سو�ء كانت 
و�ساطة �تفاقية, �أو و�ساطة عائلية, �أو جتارية �إلخ.

و�س���و�ء �أكانت و�ساطة ق�س���ائية كم�سمى, �أو تنظيم �مل�س���احلة كنظام �ململكة 
�لعربية �ل�س���عودية, ولقد تقدم بيان وتو�سيح من �لذي يحيل على �لو�سيط يف 

)9٠) ال�صلح والو�صاطة يف ق�صايا االأ�صرة , د. اإبراهيم بجماين �س134.
)91) الو�صاطة يف الت�صريع املغربي واملقارن , ر�صالة دكتوراه الباحث امللودي العايد العمراين �س31-3٠.
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الو�س���اطة الق�سائية، وكذلك �رشوط و�سفات الو�س���يط ولذا �ساأقت�رش هنا على 
مر�حل �لو�س���اطة �لتي يقوم بها �لو�س���يط مع �أطر�ف �لنز�ع بعد �إحالة �لق�سية 
�إليه من �ملحكمة حتى �النتهاء من عملية �لو�س���اطة بالو�سول �إلى �تفاق �أو ف�سل 

�لو�ساطة.
اأواًل: مرحلة املقدمة اأو االإعداد للو�صاطة:

ال �س���ك �أن جناح �أي مهمة يتطل���ب �الإعد�د لها و�لتخطيط الإجناحها بو�س���ع 
�لو�سائل و�ل�س���بل �لكفيلة بالنجاح, فيتعني على �لو�س���يط �لناجح مبجرد قبوله 
مبهمة �لو�ساطة �أن يخرب �الأطر�ف بذلك وينبغي يف هذه �ملرحلة �أن يتم �لتعارف 

وت�ستمل هذه املرحلة على ثالث نقاط اأ�سا�سية :
�الأولى : �رشح م�سار �لو�ساطة و�لتز�مات كل من �لو�سيط و�الأطر�ف �ملتنازعة 
وحتديد �الأطر�ف, وبيان �لقو�عد �لتي حتكم �سري جل�سات �لو�ساطة و�لتي يجب 
على �الأطر�ف �أن يحرتموها و�لتي من �أهمها �رشية �لتفاو�ش و�الحرت�م �ملتبادل 

بني �الأطر�ف, وعدم مقاطعة �حلديث ... �إلخ.
�لثانية : تقييم مدى قابلية �لنز�ع للحل عن طريق �لو�س���اطة, وو�سع �الأر�سية 

�الأ�سا�سية للعمل. 
�لثالثة: �رشح �آلية �لو�س���اطة وبالتحديد دور ومهمة �لو�سيط وقر�ءة �ملذكر�ت 
و�حلجج �لد�عمة ملوقف كل طرف, وحتديد مكان وزمان �الأعمال �لتح�س���ريية 

وجل�ساتها)))).

)9٢)الو�صائل البديلة لت�صوية املنازعات ال�صلح الو�صاطة التحكيم , �س34.
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ثانياً: مرحلة افتتاح الو�صاطة وال�صروع فيها: 

وت�س���مل هذه �ملرحلة ��س���تقبال �الأطر�ف, وتوفري قاع���ات لالجتماع �ملنفرد 
و�مل�سرتك حيث هناك جل�ستان يعقدهما �لو�سيط هما:

اجلل�صة االأولى: 
جل�سة م�س���رتكة يح�رشها جميع �الأطر�ف ي�ستهلها �لو�سيط بتقدمي فكرة عن 
مهمته ويحث �لطرفني على �لتز�م �ملو�س���وعية و�جلدية و�ل�رش�حة يف ب�س���ط 
وجهات نظرهما, كما �أرى �أن للو�س���يط دور�ً مهماً يف تذكريهم باهلل و�ل�سدق, 
و�لعقوب���ة �ل�س���ديدة الأخذ حق �لغ���ري كما قال �س���لى �هلل عليه و�س���لم: "�إنكم 
تخت�سمون �إيل ولعل بع�سكم �أن يكون �حلن بحجته من بع�ش: فاأق�سي له على 
نحو مما �أ�س���مع منه. فم���ن قطعت له من حق �أخيه, فال ياأخ���ذه. فاإمنا �أقطع له به 

قطعة من �لنار")3)). 
كما يحثهم على �غتنام هذه �لفر�سة للو�سول �إلى حل متفق عليه للنز�ع, ثم 
يطلب من �لفريق �ملدعي �إعطاء بيان خمت�رش عن وقائع �لدعوى و�لوثائق �لتي 
ي�س���تند �إليها وما هي �حلقوق �لتي يطالب بها ث���م يطلب من �ملدعى عليه تقدمي 
جو�نب �أو وجهة نظره يف �لنز�ع وميكن �أن تنتهي هذه �جلل�س���ة بتبادل �لنقا�ش 
ب���ني �لطرفني حول تكييف �لنز�ع, وحول وجهة نظ���ر كل منهما, كما ميكن �أن 

ي�سارك يف هذه �لنقا�ش �لو�سيط نف�سه, ثم ينهي �لو�سيط �جلل�سة.
اجلل�صة الثانية: 

يعقدها �لو�سيط منفرد�ً مع كل طرف على حدة وتكون هذه �جلل�سة بعد رفع 

)93) اأخرجه البخاري بلفظ مقارب برقم ٢6٨٠, وم�صلم واللفظ له برقم 1713.
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�جلل�سة �مل�سرتكة �الأولى مبا�رشة حيث يبد�أ بجل�سة منفردة مع �ملدعي)4)), وينبغي 
�أن ال يتجاوز ن�سف �ساعة على �الأكرث, يطلب من �ملدعي ح�رش �لطلبات �لنهائية 
و�لتي �سيقوم بعر�سها على �لطرف �ملدعى عليه يف جل�سة منفردة معه, ي�ستمع 
فيها لرده �أو باالأحرى عر�س���ه �ملقرتح حلل �لن���ز�ع, ويقوم باإبالغه للمدعي من 
جديد فهذه �ملرحلة يركز �لو�س���يط فيها على �ال�ستماع لوجهات �لنظر �ملتباينة 
لالأطر�ف وي�سعى �إلى حتديد مو��سيع �التفاق و�الختالف ما بني طريف �لنز�ع 
وبالتايل فاإن �لو�س���يط قد كون فكرة �أولية ولو ن�سبية يف هذه �ملرحلة عن وقائع 
�لنز�ع, وعن كيفية �لتعامل مع �الأطر�ف للو�س���ول �إلى نتيجة تر�سي �لطرفني 

معاً)5)).
ثالثاً: مرحلة درا�صة النزاع والتفاو�س:

تعترب هذه �ملرحلة من �ملر�حل �الأ�سا�س���ية و�ملهمة يف �لو�ساطة وما مييزها عن 
باقي �ملر�ح���ل هو �لدور �لكبري �ل���ذي يلعبه �لو�س���يط يف �إطارها بحيث يقوم 
باإعد�د �الأر�سية �ملنا�سبة للتفاو�ش من �أجل �لو�سول �إلى �حلل �ملنا�سب للنز�ع, 
وما يعقده من �جتماعات منفردة �أو م�س���رتكة للو�س���ول �إلى حل �لنز�ع, فمن 
�ملعروف �أن دور �لو�س���يط هو ت�س���جيع �الأطر�ف على ت�سوية �مل�سائل مو�سوع 
�لنز�ع بينهما باأي طريقة ير�ها منا�سبة دون �أن يكون له �سلطة لفر�ش ت�سوية على 

�لطرفني.
ومن �ملفرت�ش �أن يكون �لو�س���يط قد حدد طلباته ومو�قفه وفهم جيد�ً مو�قف 

�أطر�ف �لنز�ع, وذلك من �أجل �لدخول يف �ملرحلة �حلا�سمة يف �لنز�ع. 

)94) ميكن اأن يح�صر اجلل�صات حمامي كل طرف اإذا كان له حمامي.
)95) املرجع ال�صابق , �س34 وما بعدها.
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رابعاً: مرحلة االتفاق وت�صوية النزاع: 

هذه �ملرحلة هي �لنهائية �لتي يتم فيها �لنطق باحلل "جناح �أو ف�س���ل �لو�ساطة" 
حيث يعقد �لو�س���يط – يف حال جناح �لو�س���اطة – جل�سة ي�ستعر�ش فيها نتائج 
مهمته, وما �نتهت �إليه �لو�س���اطة من �تفاق �لطرفني على �حلل ويحرر �لو�س���يط 
وثيقة �سلح كتابية حترر لهذه �لغاية ويوقع عليها �الأطر�ف وتت�سمن هذه �لوثيقة 
وقائع �لنز�ع وكيفية حله, وما �تفق عليه �الأطر�ف مب�س���اعدة �لو�سيط, ويت�سلم 
كل طرف ن�س���خة منها ويقوم �لو�س���يط برفعه �إلى �ملحكمة �لتي �أحالت �لق�سية 
�إليه فتقوم �ملحكمة بامل�سادقة على �التفاق �حلا�سل من خالل �لو�ساطة مبوجب 

�أمر غري قابل الأي طريق من طرق �لطعن)6)).
وينبغي �أن نعرف �أنه لي�ش للقا�سي �أن يعرت�ش على �لقر�ر �لذي يتو�سل �إليه 

�لو�سيط مع �الأطر�ف يف �لو�ساطة �لق�سائية .
على كل �الأحو�ل البد من رجوع �لق�سية �إلى �ملحكمة �لتي �أحالتها للو�سيط 
ومن باب �أولى فيما لو ف�سلت �لو�ساطة �لق�سائية يف �لو�سول �إلى �حلل كما �أنه 
ميكن للقا�س���ي يف �أي وقت من �الأوقات �إنهاء �لو�س���اطة بطلب من �لو�سيط �أو 

�خل�سوم.
كما ميكن للقا�س���ي �إنهاوؤها تلقائياً عندما يتبني له ��س���تحالة �ل�سري �حل�سن يف 

�لق�سية)))).

)96) وقد ذهب اإلى ذلك القانون املغربي واجلزائري يف الو�صاطة الق�صائية.
)97) انظر الو�صاطة الق�صائية يف اجلزائر منتديات املحاكم واملجال�س الق�صائية وانظر م�صروع قانون الو�صاطة الق�صائية 

يف اململكة املغربية املادة 7 , ٨.
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خامتة

�أحمد �هلل و�أ�س���كره على عونه وتوفيقه يف �إمتام هذ� �لبحث ويف نهايته �أذكر 
�أهم �لنتائج و�لتو�سيات: 

اأواًل: اأهم فوائد ونتائج البحث: 

1-�أن �لو�ساطة �لق�سائية هي: "و�سيلة ودية حلل نز�عات قائمة ومرفوعة �أمام 
�لق�س���اء, وحتت رقابته, وذلك عرب تعيني �لقا�س���ي لطرف مغاير يقوم مب�ساعدة 

�أطر�ف �لنز�ع للو�سول �إلى حل ودي لنز�عاتهم.
2-هناك فروقاً متعددة بني �لو�س���اطة عموماً و�لو�س���اطة �لق�س���ائية خ�سو�ساً 

وبني �لو�سائل �لبديلة حلل �لنز�ع كالتحكيم و�ل�سلح ذكرتها يف ثنايا �لبحث.
3-هناك فروقاً متعددة بني �لو�س���اطة عموماً و�لو�س���اطة �لق�س���ائية خ�سو�ساً 

وبني �لق�ساء و�ملحاماة ذكرتها يف ثنايا �لبحث.
4-�مل�ساحلة يف تنظيم مركز �مل�ساحلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية هو "و�سيلة 

ر�سائية لت�سوية �ملنازعات تتوالها مكاتب �مل�ساحلة �سلحاً كلياً �أو جزئياً".
5-ن�ش تنظيم مركز �مل�ساحلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية باأنه تطبق مكاتب 
�مل�ساحلة على �لق�س���ايا �ملعرو�س���ة �أمامها �أحكام �ل�رشيعة �الإ�سالمية بل ن�ست 

على رد �ل�سلح �إذ� كان خمالفاً الأحكام �ل�رشيعة.
6-تعترب �لو�س���اطة عموماً و�لو�س���اطة �لق�سائية خ�سو�س���اً من �أهم �لو�سائل 
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�مل�ساعدة و�لبديلة حلل �لنز�ع.
7-�أن �الهتمام �ملتز�يد بالو�ساطة �لق�س���ائية نظر�ً الإ�سهامها �مللمو�ش يف حل 

م�سكلة �لتاأخري يف �لبت يف �لق�سايا �ملنظورة لدى �لق�ساء.
8-هناك �س���فات و�رشوط يجب توفرها يف الو�سيط الذي يتولى الو�ساطة، 
كما �أن عليه �لتز�مات و�أدو�ر�ً يجب �أن يقوم بها كلها مذكورة يف ثنايا �لبحث.
9-�أن للو�س���اطة مر�حل يجب �أن يقوم بها �لو�س���يط حتى ي�سل �إلى و�ساطة 

ناجحة ذكرتها بالتف�سيل يف �لبحث.
10-�أن ما يتو�س���ل �إليه من �حللول يف �لو�س���اطة �لق�س���ائية وكذ� يف تنظيم 

مركز �مل�ساحلة وي�سادق عليه من �ملحكمة �ملخت�سة ياأخذ �سفة �لقطعية.

ثانياً: اأهم التو�صيات 

1-حتتاج �لو�س���اطة �لق�سائية �إلى مزيد من �لدر��س���ة و�لبحث ومعرفة نتائج 
تطبيقه���ا يف �لدول �لتي قام���ت بتطبيقها ملعرفة مدى جناحه���ا من عدمه ومعرفة 

�إيجابياتها و�سلبياتها.
2-�أرى ع���دم �حلكم �ل�رشيع عل���ى تنظيم مركز �مل�س���احلة يف وز�رة �لعدل 
يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية حتى ياأخذ حيز�ً من �لتطبيق و�كت�ساب مزيد من 

�خلرب�ت ملن يعملون فيه.
3-�أرى �أن تقوم وز�رة �لعدل بتدريب �لذين �سيقومون بالعمل بتلك �ملر�كز, 
و�ال�س���تفادة من حما�سن �لو�س���اطة و�لو�س���اطة �لق�سائية و�كت�س���اب �ملهار�ت 

و�لقدر�ت �لتي يتمتع بها �لو�سيط.
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4-�أرى �أن تن�س���يق �لوز�رة بالتعاون مع �جلمعي���ات �خلريية و�ملر�كز �لتي لها 
خرب�ت يف هذ� �ملجال يف �الإ�سالح �الأ�رشي و�إ�سالح ذ�ت �لبنْي.

5-�أرى عق���د موؤمتر�ت وندو�ت وور�ش عم���ل تبادلية بني �لدول �لتي طبقت 
�لو�س���اطة عموماً و�لو�س���اطة �لق�س���ائية خ�سو�س���اً لتبادل �خلرب�ت و�لتجارب 

و�ال�ستفادة منها.




