نّبي الباحث التايل:
تعريف امل�صطلحات التالية:
الو�ساطة الق�ضائية :م�ساعدة �أطراف يف حل نزاع رفع �أمام الق�ضاء بو�سيط
يعينه القا�ضي وال ميلك الإجبار على قبول احلل.
التحكي��م� :إخ�ض��اع الن��زاع �أمام هيئ��ة حتكيمية يختاره��ا املتنازعون
لإ�صدار قرار ملزم لهم.
ال�صلح :حماولة القا�ضي ح�سم نزاع بني �أطراف قبل احلكم.
املُ�صلح :من يتولى �أعمال امل�صاحلة.
املحامي :املرتافع �أمام الق�ضاء ومزاول اال�ست�شارات ال�شرعية والنظامية.
�أنواع الو�ساطة ومنها :االتفاقية والعقارية وغريها.
الفرق بني الو�ساطة الق�ضائية وبني الق�ضاء وال�صلح.
�أوجه الت�شابه واالختالف بني الو�ساطة والتحكيم.
�أوجه الت�شابه واالختالف بني الو�ساطة وال�صلح.
الفرق بني الو�ساطة واملحاماة.
قي��ام وزارة العدل ال�سعودية بتنظيم مرك��ز امل�صاحلة يف اململكة لت�سوية
املنازعات كليا �أو جزئيا وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
تاريخ الو�ساطة يف بع�ض الدول كالواليات املتحدة وفرن�سا وبع�ض الدول
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العربية.
دور الو�سائل البديلة يف تخفيف عدد الق�ضايا وطول �أمد التقا�ضي.
ع��دد �صفات و�شروط ينبغي توفره��ا يف الو�سطاء وتعيينهم والتزاماتهم
ّ
ودورهم يف الو�ساطة.
�أن بع�ض الأنظمة اعتربت الو�ساط��ة و�سيلة تكميلية للق�ضاء ،وبع�ضها
م�ستقلة عن الق�ضاء.
مراحل الو�ساطة الق�ضائية
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�ص�ل�اة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني . .وبعد:
ف�إن الق�ضاء هو �أحد ال�سلطات الثالث التي تقوم عليه الدول ،ويجب �أن يكون
م�ص���در االطمئنان والعدل والر�ضى عندما يختلف النا�س ويتنازعون فيذهبون
�إليه حلل النزاعات واخل�صومات ،وينزعج النا�س كثرياً حينما يت�أخر الق�ضاء يف
�إنهاء تلك اخل�ص���ومات ،وهو ما يحدث �أحياناً لأ�س���باب كثرية لي�س هذا حمل
بحثها ولكن من احللول املهمة لذلك وجود الأ�س���اليب البديلة �أو امل�ساعدة حلل
النزاع التي يلج�أ �إليها البع�ض ابتدا ًء قبل وقوع النزاع حينما ت�صاغ العقود� ،أو
�أثناء وقوع النزاع ومنها التحكيم والتوفيق وال�ص���لح والو�ساطة وهي مو�ضوع
هذا البحث وخا�ص���ة "الو�ساطة الق�ض���ائية" ،التي تكمن �أهميتها اليوم �أنها تعد
من احللول املهمة لعدم الت�أخر يف الق�ض���اء ،بل وامل�س���اعدة يف الو�ص���ول �إلى
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احلل مب�ساعدة �أطراف النزاع ،حاولت �أن �أتعرف على بع�ض الأنظمة والقوانني
املتعلقة بالو�ساطة الق�ض���ائية يف بع�ض الدول التي كانت لها التجربة الأولى يف
هذه الو�س���يلة املهمة مع �إبراز تكيفها الفقهي كما حاول���ت �أن �أبني تنظيم مركز
امل�صاحلة يف وزارة العدل يف اململكة العربية ال�سعودية وقواعده التنفيذية واحلق
�أين عانيت من �ص���عوبة هذا املو�ض���وع فمراجعه نادرة و�إذا وجدت ف�إنها تتكلم
عن الو�س���اطة عموماً ورمبا تطرقت �إلى الو�ساطة الق�ضائية �أو تتكلم عن الو�ساطة
الق�ض���ائية يف نظام �إحدى الدول �أو تتكلم عن �أحد �أنواع الو�س���اطة كالو�ساطة
االتفاقية �أو الأ�رسية� ،أو العقارية �أو املالية � ...إلخ.
مما ا�ضطرين �إلى �إيجاد احللول ومنها االطالع الدائم على املواقع االلكرتونية
والزيارات امليدانية �س���واء �أكانت خارج اململكة(((� ،أو داخل اململكة(((� .أمتنى
�أنني وفقت يف طرح هذا املو�ضوع بال�صورة املر�ضية ،و�أ�ؤكد على �أن مو�ضوع
البحث يحتاج �إلى مزيد من البحث والدرا�سة.
((( م���ن ذل���ك زيارتي مرتني �إلى كلية العل���وم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية يف جامعة عبد املالك ال�سعدي بطنجة
يف اململكة املغربية والتقيت بوكيل الكلية و�أمني الكلية واللذان �ساعداين يف زيارة مكتبة الكلية وا�ستفدت من مكتبتها
بت�صوي���ر �أج���زاء م���ن ر�سال���ة الدكت���وراه الو�ساط���ة يف الت�شري���ع املغربي واملق���ارن للباح���ث  :امللودي العاب���د العمراين ،
و�أر�ش���دين م�شك���وراً �إلى هذه الر�سال���ة الدكتور عبدالرحيم فكاهي .كما التقيت ب�سع���ادة الأ�ستاذ  /توفيق عزوزي وهو
ع�ض ��و املجل� ��س الإداري للمركز الدويل للو�ساطة والتحكيم بالرباط ومن�سق قطب التكوين والتوا�صل وا�ستفدت منه
م�شكوراً ببع�ض البحوث كما زرت كلية احلقوق يف جامعة �أ�سيوط والتقيت بعميدها ووكالئها وزرت مكتبتها و�صورت
�أج���زاء م���ن ر�سالة الدكت���وراه التوفيق والو�ساطة يف منازع���ات العمل اجلماعية للباحث  /ناه���د ع�شري كما زرت كلية
احلقوق يف جامعة ابن زهر باغادير وبحثت يف مكتبتها ومل �أجد �شيئاً يف املو�ضوع .
((( قم���ت بالتوا�ص���ل هاتفي���اً مع ف�ضيلة الدكتور  /يو�سف التويجري وكيل وزارة العدل للتوثيق وامل�صاحلة  ،و�أ�شكره على
اهتمام���ه ب�إر�ش���ادي ببع����ض املعلومات املهمة ع���ن تنظيم مركز امل�صاحلة كم���ا كلف ال�شيخ الأ�ست���اذ  /عبدالعزيز الزيد
الأمني العام ملركز امل�صاحلة بوزارة العدل بالتوا�صل معي ومن ثم قمت بزيارة وزارة العدل والتقيت بالأمني العام يف
مكتبه وزودين ببع�ض املعلومات عن قواعد العمل يف مكاتب امل�صاحلة و�إجراءاتها فلهما مني جزيل ال�شكر والعرفان
على جهودهما.
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املبحث الأول  :تعريف الو�ساطة
الو�ساطة يف اللغة:

قال ابن فار�س((( رحمه اهلل" :و�س���ط" الواو وال�سني والطاء :بناء �صحيح يدل
على العدل وال ِّن�صف اهـ
وقال الفريوز �آبادي((( رحمه اهلل:
"الو�س���يط :املتو�س���ط ب�ي�ن املتخا�ص���مني ...وق���ال :وتو�س���ط بينه���م عمل
الو�ساطة"اهـ.
وقال الفيومي((( رحمه اهلل:
"وو�سط الرجل قومه وفيهم و�ساطة تو�سط يف احلق والعدل"اهـ.
الو�ساطة يف اال�صطالح:
عرفت الو�ساطة كم�صطلح عام بتعريفات كثرية ومتعددة ،منها ما هو تعريف
باملعن���ى املعروف الذي يجم���ع �رشوط التعريف ،ومنها م���ا هو تعريف و�رشح
التعريف معاً ومن هذه التعريفات:
 – 1عملية يتم من خاللها الو�ص���ول حلل ودي للن���زاع العقدي �أو القانوين
مب�ساعدة و�سيط ،الذي ال ميلك �سلطة �إجبار املتنازعني على قبول ذلك احلل.
وهذا تعريف قانون الأون�سرتال النموذجي للتوفيق التجاري الدويل(((.
(((معجم مقايي�س اللغة مادة (و�سط) .108/6
(((القامو�س املحيط مادة (و�سط) �ص.894
(((امل�صباح املنري مادة (و�سط) �ص.253 ، 252
(((حممد �سالم  :الو�ساطة والتوفيق ك�آليات لت�سوية نزاعات اال�ستثمار  ،جملة امللف ،العدد اخلام�س ،يناير � ،2005ص68
نق ًال عن ر�سالة الدكتوراه الو�ساطة يف الت�شريع املغربي واملقارن للباحث امللودي العابد العمراين  ،جامعة عبد املالك
ال�سعدي  ،كلية العلوم القانونية واالقت�صادية واالجتماعية طنجة �ص.27
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 – 2التفاو�ض بني املتخا�ص���مني بح�ضور طرف ثالث حمايد دوره هو ت�سهيل
البحث عن حل للنزاع(((.
 – 3عملي���ة يقوم بها ط���رف ثالث حمايد مل�س���اعدة �شخ�ص���ية �أو �أكرث على
الو�ص���ول �إلى ت�سوية خالفاتهم ب�صورة اختيارية يتم التفاو�ض عليها ،ي�ستخدم
الو�سيط كفاءات و�أ�ساليب متنوعة مل�ساعدة الأطراف على الو�صول �إلى ت�سوية
لكنه ال ال ميلك �صالحية �صنع القرار"(((.
� – 4أ�س���لوب من الأ�س���اليب البديلة لف�ض النزاعات التي تقوم على توفري
ملتقى للأطراف املتنازعة لالجتماع واحلوار وتقريب وجهات النظر مب�س���اعدة
�شخ�ص حمايد ،وذلك ملحاولة التو�صل �إلى حل ودي يقبله �أطراف النزاع(((.
وغالباً ما ي�ستخدم م�صطلحي الو�ساطة والتوفيق على نحو ترادف يف منظمة
العم���ل الدولية( ،((1وعلى ذلك ف�إن تعريف الو�س���اطة ي�ص���لح �أن يكون تعريفاً
للتوفيق على هذا امل�صطلح.

املبحث الثاين� :أنواع الو�ساطة
تق���دم تعريف الو�س���اطة ب�ص���فة عام���ة ،و�إذا �أردنا �أن نحدد معنى الو�س���اطة
الق�ضائية ب�ص���فة خا�صة ،البد من معرفة �أنواع الو�س���اطة للتفريق بني الو�ساطة
الق�ضائية وبني �أنواع الو�ساطة ،الأخرى.
(((ر�سالة الدكتوراه ال�سابقة.
((( دورة الو�ساطة الق�ضائية �أعد و�ألقى الدورة د .بقايل حممد .
((( منتديات املحاكم واملجال�س الق�ضائية  ،منتدى الو�سطاء الق�ضائيني .
( ((1التوفيق والو�ساطة يف منازعات العمل اجلماعية ،درا�سة مقارنة ر�سالة دكتوراه من �إعداد ناهد ح�سن ع�شري ،جامعة
القاهرة  ،كلية احلقوق �ص.105
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�أو ًال :الو�ساطة االتفاقية:
"العقد الذي يتفق الأطراف مبوجبه على تعيني و�س���يط يكلف بت�سهيل �إبرام
ال�صلح لإنهاء نزاع ن�ش�أ �أو قد ين�ش�أ فيما بعد"(.((1
فالو�ساطة االتفاقية تقوم على مبد�أ حرية الأطراف يف تعيني الطرف الو�سيط،
وعلى مبد�أ حريتهم يف اللجوء �إليها بدل اللجوء �إلى الق�ضاء حلل نزاعاتهم(،((1
وق���د يكون ه���ذا بنداً يف العقد ب�ي�ن الطرفني يف العقد فيما لو ح�ص���ل خالف
بحيث يكون حله عن طريق الو�ساطة االتفاقية.

ثانياً :الو�ساطة املالية:
عمل يت�ض���من التقريب بني �أكرث من طرف؛ لتحقيق م�ص���لحة عامة تقوم بها
جهات خم�صو�صة(.((1

ثالثاً :الو�ساطة العقارية:
عق���د على عو����ض معلوم مقابل ال�س���عاية بني عاقدين يف عق���ار ال نيابة عن
�أحدهما(.((1
ومن املعروف �أن الو�س���اطة املالية ،والو�س���اطة العقاري���ة تختلف وتبتعد يف
املفهوم والتطبيق عن الو�ساطة الق�ضائية �أو حتى عن الو�ساطة االتفاقية فالو�ساطة
املالية والعقارية يق�ص���د بها الو�سيط ومن املعروف �أن هذا املعنى ال يقرتب من
الو�ساطة الق�ضائية.
( ((1الو�ساطة يف الت�شريع املغربي املقارن "ر�سالة دكتوراه" للباحث امللودي العابد العمراين �ص.65
( ((1املرجع ال�سابق.
( ((1الو�ساطة املالية د .حممد �أمني بارودي �ص.49
( ((1الو�ساطة العقارية وتطبيقاتها الق�ضائية د .عبد اهلل بن �صالح ال�سيف �ص.30
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املبحث الثالث :الو�ساطة الق�ضائية وتكييفها الفقهي
تعريف الو�ساطة الق�ضائية:
و�س���يلة ودية حلل نزاعات قائمة ومرفوعة �أمام الق�ضاء ،وحتت رقابته ،وذلك
عرب تعيني القا�ض���ي لطرف مغاير يقوم مب�س���اعدة �أطراف النزاع للو�صول �إلى
حل ودي لنزاعاتهم(.((1

�شرح معنى الو�ساطة الق�ضائية:
تهدف الو�س���اطة الق�ض���ائية �إلى ح���ل النزاعات عرب تعيني من قبل القا�ض���ي
املخت����ص بالنظر يف الدعوى لطرف ثالث ،ي�س���عى �إل���ى تقريب وجهات نظر
اخل�ص���وم والبحث عن حل ودي للنزاع القائم بينهم ،ويف حالة ف�شل م�ساعي
الو�سيط يف �إيجاد حل ودي ،يرجع القا�ض���ي ملمار�سة مهمته الأ�صلية التقليدية
للف�صل يف النزاع(.((1
والبع�ض ي�سمي الو�ساطة الق�ضائية بالو�ساطة الإجبارية وهذه الت�سمية بالنظر
�إلى جلوء الق�ض���اء �إلى الو�ساطة الق�ض���ائية و�إحالة القا�ضي الق�ضية �إلى الو�سيط
فقط.
لأن البد من التنبيه �إلى�" :أنه رغم �أن اللجوء �إلى الو�س���اطة الق�ض���ائية يكون
�إجبارياً عن طريق الق�ضاء ،ف�إن تنفيذ م�ضمون اتفاق الو�ساطة ال ميكن �أن يكون
�إجبارياً على �أ�س���ا�س �أن من اخل�صائ�ص الأ�سا�سية والتي ال تختلف فيها الو�ساطة
(((1ر�سالة الدكتوراه ال�سابقة.
(((1املرجع ال�سابق.
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عموماً �س���واء كانت اتفاقية �أو �إجبارية هو ر�ض���ائية التنفي���ذ ،عك�س ما هو عليه
الأمر يف احلكم الق�ضائي الذي يقوم على التنفيذ اجلربي(.((1

املبحث الرابع :الفرق بني الو�ساطة والق�ضاء
فيما تقدم �أملحت �إلى بع�ض الفروق بني الو�س���اطة والق�ضاء ومن امل�ستح�سن
�أن �أو�ض���ح �أهم الفروق اجلوهرية بني الق�ض���اء والو�ساطة �س���واء كانت و�ساطة
اتفاقية �أو و�س���اطة ق�ضائية فاملق�ص���ود هو الفرق بني الذهاب �إلى التقا�ضي عند
التنازع واخلالف بني اخل�ص���وم �أو اللجوء �إلى الو�س���يلة البديلة الو�ساطة حتى
ولو كانت و�ساطة ق�ضائية ،ف�إنه �إذا �أحال القا�ضي الق�ضية �إلى و�سيط ف�إنها تدخل
يف الو�س���اطة وبذلك تختلف عن الق�ض���اء ومن املعروف �أن احلكم الق�ض���ائي
ملزم للطرفني ،كما �أنه يقوم على التنفيذ اجلربي �إذا �أخذ احلكم �صفة القطعية،
وعلى كل خ�صم �أن يديل بحجية و�أوراقه والقا�ضي هو الذي يف�صل يف الق�ضية
وي�صل �إلى احلكم بعد �سماع املدعي واملدعى عليه.
�أما الو�س���اطة ف�إنها "ته���دف �إلى التو�ص���ل �إلى حل ودي ي�ص���يغه الأطراف
ب�أنف�س���هم ،بف�ض���ل تدخل طرف ثال���ث حمايد وهو الو�س���يط كما ميكن لطريف
النزاع �أو �أحدهما االن�سحاب من عملية الو�ساطة ،فال يفر�ض عليهم احللول �أو
القرار �أو ال�صلح بل الأطراف هم الذين ي�ساعدون على �إيجاد احللول مب�ساعدة
الو�سيط.
كما �أن الو�س���اطة تتيح حل النزاعات بطريقة خالق���ة وبعيداً عن الإجراءات
التي تتم يف املحاكم ،وغالباً ما يخرج الأطراف من عملية الو�س���اطة بامتيازات
(((1الو�سائل البديلة لت�سوية املنازعات ال�صلح  ،الو�ساطة  ،التحكيم جمع وتن�سيق زكريا العماري �ص.28
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مل يكونوا ليح�ص���لوا عليها لو جلئوا للق�ض���اء �أو التحكيم وميكن للو�س���يط �أن
ي�س���اعد الأطراف على مناق�شة م�ش���اكلهم بطريقة عقالنية ويف �سياق م�شجع،
ويحث الو�س���يط الأطراف على التع���اون بطريقة ميكن معها ح���ل النزاع دون
ت�رضر �أي منهم كما حتافظ الو�س���اطة على العالقة الإيجابية التي تربط الأطراف
لأن االتفاق املتفاو�ض ب�ش����أنه يكون دائماً مالئماً مل�ص���الح جميع �أطراف النزاع
وذلك دون �رشط التقيد بالقواعد املعروفة"(.((1
وعندما ي�صل الو�سيط �إلى ال�صلح بني الأطراف يف الو�ساطة ف�إنه يكت�سي قوة
ٍ
حينئذ يكون ملزماً للتنفيذ(.((1
ال�شيء املق�ضي به ،وفائدة ذلك �أن ال�صلح
و�إذا طلب الأطراف يف الو�س���اطة �أن ت�صادق املحكمة على االتفاق احلا�صل
من خالل الو�س���اطة واملرفوع �إليها من قبلهم ف�إنها ت�صادق عليه وتعطيه ال�صيغة
التنفيذية(.((2

املبحث اخلام�س :الفرق بني الو�ساطة والتحكيم

قب���ل بي���ان الفرق بني الو�س���اطة والتحكي���م البد من تعري���ف التحكيم حتى
نفرق بينه وبني الو�س���اطة ،وعلى الرغم من �أن التحكيم �أنواع �إال �أنني �س�أعرف
التحكيم ب�صفة عامة(.((2
التحكيم ه���و" :عر�ض نزاع معني بني طرفني على حمك���م من الأغيار يعني
باختيارهما �أو بتفوي�ض منهما �أو على �ض���وء �رشوط يحددانها ليف�ص���ل يف هذا
(((1ماهية الو�ساطة �أ.د .عز الدين بن �سامل  ،املنظمة العربية للو�ساطة وحل النزاعات موقع �إلكرتوين.
( ((1وه���ذا ن����ص علي���ه القان���ون املغرب���ي يف الو�ساط���ة االتفاقية  ،انظ���ر  :الف�صل  327-69م���ن قانون الو�ساط���ة االتفاقية
املغربي.
(((2انظر امل�شروع املقرتح للو�ساطة الق�ضائية يف املغرب  ،املادة الثامنة.
(((2من �أراد التو�سع يف �أنواع التحكيم فلريجع ملراجعه الأ�صلية ،حيث �أن هذه الدرا�سة خمت�صة بالو�ساطة الق�ضائية .
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النزاع بقرار قاطع لدابر اخل�ص���ومة يف جوانبها التي �أحالها الطرفان �إليه بعد �أن
يديل كل منهما بوجهة نظره تف�صيلياً من خالل �ضمانات التقا�ضي الرئي�سة"(.((2
وميكن تعريفه �أي�ض���اً ب�ش���كل عام ب�أن���ه" :اتفاق الأطراف املتنازعة ب�إخ�ض���اع
نزاعاتهم على هيئة حتكيمية يختارونها حل�س���م تلك النزاعات بقرار ملزم لهم،
م���ع حتديدهم يف ه���ذا االتفاق مو�ض���وع النزاع والقانون ال���ذي يرغبون يف
تطبيقه على النزاع"(.((2

�أوجه الت�شابه بني الو�ساطة والتحكيم:

 – 1الو�ساطة والتحكيم من الو�سائل البديلة حلل النزاع .
 – 2فيما يتعلق باتفاق التحكيم �أو الو�ساطة ،فكالهما ي�أخذ �شكل عقد عندما
يتم تدوين هذا االتفاق يف عقد م�ستقل عن مو�ضوع النزاع ويكون بعد ن�شوء
النزاع ،كم���ا ميكن لهذا االتفاق �أن ي�أخذ �ش���كل �رشط التحكيم �أو الو�س���اطة،
عندما يتم تدوينه يف العقد الأ�صلي الذي ميكن �أن يكون حم ً
ال للنزاع� ،أي قبل
ن�شوء النزاع بني الأطراف(.((2
 – 3تلتقي الو�س���اطة والتحكيم يف تدخل الط���رف الثالث ،فالبد من تعيني
الطرف الثالث �أو حتديد طريقة تعيينه(.((2
� – 4أن الو�ساطة والتحكيم يلتقيان يف جواز تذييل االتفاق بال�صيغة التنفيذية
من طرف املحكمة املخت�صة(.((2
(((2املفيد يف التحكيم وفق القانون املغربي د .بقايل حممد �ص. 9
(((2الو�ساطة يف الت�شريع املغربي املقارن املكلودي العابد العمراين  ،ر�سالة دكتوراه �ص.54
(((2ر�سالة الدكتوراه ال�سابقة .
(((2ر�سالة الدكتوراه ال�سابقة .
(((2ر�سالة الدكتوراه ال�سابقة .
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�أوجه االختالف بني الو�ساطة والتحكيم:

ِّ – 1
املحكم عبارة عن قا�ض خا�ص ،ميار�س وظيفة ق�ض���ائية ي�صدر من خاللها
حكماً ملزماً لأط���راف النزاع يكون قاب ً
ال للتنفيذ اجل�ب�ري وفقاً للقواعد العامة
مبجرد ح�ص���وله على الأمر بتنفيذه يف حني �أن الو�س���يط تبقى مهمته الإ�رشاف
عل���ى عملية الو�س���اطة من خالل التقريب بني وجهات نظ���ر الأطراف املتنازعة
�إليهم ،وحماولة الدفع باحلوارات �إلى االتفاق(.((2
� – 2أن مهم���ة املحك���م هي مهمة القا�ض���ي لكن التحكيم و�س���يلة �أخرى من
و�س���ائل حل النزاع ،فعلى املحكم �أن يكون ذا خربة ومعرفة بالأنظمة واللوائح
بينما الو�سيط مهمته �أكرث تعقيداً لأنه ملزم باكت�ساب مهارات اال�ستماع واحلوار
والتقارب بني وجهات النظر املختلفة لأطراف النزاع(.((2
 – 3يف التحكي���م تنته���ي مهمة املتنازع�ي�ن عند �إحالة الق�ض���ية �إلى التحكيم
بينما يف الو�س���اطة هم �رشكاء مع الو�سيط �أثناء الو�ساطة يف الو�صول �إلى احلل
وال�صلح.
 – 4البع�ض يعترب التحكيم و�س���يلة غري ودية لت�سوية النزاعات بخالف نظام
الو�س���اطة ،الذي يتميز بطابعه الودي ،مما مكنها من اقتحام جماالت مل ي�ستطع
التحكيم ولوجها(.((2
 – 5اللجوء �إلى الو�س���اطة قد يكون �أكرث رغب���ة لكثريين من التحكيم؛ نظراً
(((2ر�سالة الدكتوراه ال�سابقة �ص. 59-58
(((2ر�سالة الدكتوراه ال�سابقة �ص. 59-58
(((2ر�سالة الدكتواره ال�سابقة �ص. 59
وانظ ��ر :منتدي ��ات �ست ��ار تامي ��ز �أر�شي ��ف ال�ش� ��ؤون القانوني ��ة  ،متيي ��ز التحكي ��م عن غ�ي�ره من الو�سائ ��ل البديلة حلل
املنازعات موقع �إلكرتوين .
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لأن املتنازعني �رشكاء مع الو�س���يط يف الو�صول �إلى احلل وال�صلح ،ولذلك قد
تقلل الو�س���اطة من الأ�رضار ،بينما التحكيم كله ملزم ونهائي بعد �صدوره وقد
يت�رضر �أحد اخل�صوم من ذلك.

املبحث ال�ساد�س :الفرق بني الو�ساطة وال�صلح
قبل بيان الفرق بني الو�ساطة وال�صلح البد من تعريف ال�صلح.
تعريف ال�صلح  :مرحلة �أولية �سابقة يف بع�ض الدعاوى يقوم خاللها القا�ضي
مبحاولة ت�س���وية اخلالف ودياً بني طرفني متنازعني قبل احل�سم يف النزاع بحكم
ق�ضائي نهائي(.((3
وهذا تعريف لل�ص���لح بعد و�صول اخل�صوم �إلى الق�ضاء وهو الذي يهمنا هنا
للتفريق بينه وبني الو�ساطة الق�ضائية .
وقد يكون ال�ص���لح قبل الو�ص���ول �إلى الق�ض���اء وعرفه الفقهاء ب�أنه "معاقدة
يرتفع بها النزاع بني اخل�صوم ويتو�صل بها �إلى املوافقة بني املختلفني"(.((3
وقد يكون ال�ص���لح لتوقي منازعة غري قائمة بالفعل ،ولكنها حمتملة الوقوع
ولذل���ك عرفه ابن عرفة ب�أنه "انتق���ال عن حق �أو دعوى بعو����ض لرفع نزاع �أو
خوف وقوعه"(.((3
وقد عالج ذلك نظام الإجراءات اجلزائية يف اململكة العربية ال�سعودية يف املادة
(� ((3أ�سباب عدم جناح م�سطرة ال�صلح يف النظام الق�ضائي املغربي والو�سائل الكفيلة بتفعيل هذه امل�سطرة احل�سن بويقن
�ص.142
( ((3املو�سوعة الفقهية الكويتية . 323/27
( ((3اخلر�شي على خمت�صر خليل . 2/6
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 67ون�صها" :للخ�صوم �أن يطلبوا من املحكمة يف �أي حال تكون عليها الدعوى
تدوين ما اتفقوا عليه من �إقرار �أو �صلح �أو غري ذلك يف حم�رض املحاكمة وعلى
(((3
املحكمة �إ�صدار �صك بذلك .ا.هـ"
وال �ش���ك �أن الو�س���اطة لها ارتباط وثيق بال�ص���لح� ،إذ �أن الو�ساطة تعد و�سيلة
حديثة لتفعيل ال�صلح( ،((3الذي �أواله الإ�سالم عناية كبرية قال تعالى :ﮃﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﮂ (.((3
وقال تعالى :ﮃﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱ ﮂ(.((3
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم" :ال�صلح جائز بني امل�سلمني �إال �صلحاً حرم حال ًال
�أو �أحل حراماً"(.((3

�أوجه الت�شابه بني الو�ساطة الق�ضائية وال�صلح:

 – 1ال�صلح والو�ساطة الق�ضائية لهما �أثر منهي للخ�صومة �إذا ما مت جناحهما.
 – 2ال�صلح والو�ساطة الق�ضائية لهما نف�س حجية احلكم الق�ضائي .
 – 3ال�صلح والو�ساطة الق�ضائية �سند تنفيذي(.((3

( ((3نظام الإجراءات اجلزائية يف اململكة العربية ال�سعودية .
( ((3الو�سائل البديلة لت�سوية النزاعات  ،ال�صلح  ،الو�ساطة  ،التحكيم  ،جمع وتن�سيق زكريا البخاري �ص.52
(� ((3سورة الن�ساء � ،آية . 114
(� ((3سورة الن�ساء � ،آية . 128
(� ((3أخرج���ه الرتم���ذي يف �سنن���ه برقم  1352وقال ح�سن �صحيح ،وابن حبان يف �صحيح���ه برقم  ،257و�أبو داود بلفظ فيه
تقدمي وت�أخري برقم  3594و�سكت عنه.
( ((3الو�ساطة الق�ضائية يف اجلزائر  .انظر منتديات املحاكم واملجال�س الق�ضائية  ،موقع الكرتوين
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� – 4إذا ح�سم النزاع بوا�سطة ال�صلح �أو الو�ساطة فال يجوز لأي من الأطراف
�إعادة �إحالة نف�س النزاع على الق�ضاء(.((3

�أوجه االختالف بني الو�ساطة الق�ضائية وال�صلح:

تختلف الو�ساطة عموماً والو�ساطة الق�ضائية خ�صو�صاً عن ال�صلح بعدة �أمور
من �أهمها:
� – 1أن الو�س���اطة تتطل���ب عر����ض النزاع على الو�س���يط وه���و جوهر عقد
الو�س���اطة ،يف ح�ي�ن �أن عر�ض النزاع على الطرف الثالث يف ال�ص���لح هو �أمر
اختياري ،لأن الأطراف ميكن لهما �أن يت�صاحلا دومنا تدخل طرف ثالث(.((4
 – 2اخل�ص���وم يف الو�س���اطة يقولون كل م���ا يريدون ويف راح���ة تامة وهم
ي�ش�ت�ركون مع الو�سيط يف املداولة وو�ضع احللول بينما يف ال�صلح قد يكونون
حتت �ض���غط القا�ضي ،وقد ال ير�ضى �أحد الطرفني وقبل ذلك قد ال يقول كل ما
يريد.
 – 3يف الو�س���اطة يجب على القا�ضي القيام بها يف اجلل�سة الأولى( ،((4بينما
ال�صلح ميكن اللجوء �إليه يف �أي مرحلة كانت فيها الدعوى(.((4
 – 4الو�ساطة مقيدة مبدة معينة( ،((4بينما ال�صلح غري مقيد مبدة معينة(.((4
( ((3املرجع ال�سابق �ص. 52
( ((4املرجع ال�سابق �ص.52
( ((4وهذا يف القانون اجلزائري مثال ً.
( ((4وامل���ادة  67م���ن نظ���ام الإجراءات اجلزائية يف اململك���ة العربية ال�سعودية تقول "للخ�صوم �أن يطلبوا من املحكمة يف �أي
ح���ال تك���ون عليه���ا الدع���وى تدوين ما اتفقوا عليه من �إق���رار �أو �صلح �أو غري ذلك يف حم�ض���ر املحاكمة وعلى املحكمة
�إ�صدار �صك بذلك " .
( ((4مث ًال يف القانون اجلزائري مدتها ثالثة �أ�شهر قابلة للتجديد ملدة واحدة ولنف�س املدة .
( ((4انظر  :بحث حول الو�ساطة الق�ضائية يف اجلزائر  ،منتدى املحاكم واملجال�س الق�ضائية.
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 – 5الو�س���اطة تختلف عن ال�ص���لح يف بع�ض ال�رشوط ال�شكلية مثل الكتابة،
فالكتابة �رشط لالنعقاد بالن�س���بة للو�س���اطة بينما يف ال�صلح يعترب �رشطاً للإثبات
فقط(.((4

املبحث ال�سابع :الفرق بني الو�ساطة واملحاماة
تعريف املحامي :

عرفت الالئحة الداخلية لنقابة املحامني يف ليون ب�أنه" :معاونة موكله �س���واء
بالتوجيه �أو �إزجاء الن�صح �أو بالدفاع �شفوياً �أو بالكتابة"(.((4
وعرفه قامو�س املجمع اللغوي الفرن�سي ب�أنه:
"الذي يقوم مبهمة الدفاع يف الدع���اوى �أمام العدالة ،وهو الذي يقدم ر�أيه
ون�صحه يف امل�سائل املتنازع عليها"(.((4
وعرفه نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�سعودية ب�أنه "الرتافع عن الغري �أمام
املحاكم وديوان املظامل واللجان امل�ش���كلة مبوجب الأنظمة والأوامر والقرارات
لنظ���ر الق�ض���ايا الداخل���ة يف اخت�صا�ص���ها ،ومزاول���ة اال�ست�ش���ارات ال�رشعية
والنظامية"(.((4
ومن خالل تعريف املحامي وما يقوم به من مهام:
ندرك الفرق بني دور املحامي والو�ساطة عموماً والو�ساطة الق�ضائية خ�صو�صاً،
فدور املحامي معروف من خالل الدفاع عن موكله �أو اال�ست�ش���ارة لال�س���تفادة
( ((4انظر  :بحث حول الو�ساطة الق�ضائية يف اجلزائر  ،منتدى املحاكم واملجال�س الق�ضائية.
( ((4منتدى املحامني العرب  ،تعريف املحامي  ،خالد �سامي .
( ((4املرجع ال�سابق.
( ((4انظر  :املادة الأولى من نظام املحاماة يف اململكة العربية ال�سعودية .
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منها �أمام الق�ضاء.

هل للمحامي دور يف الو�ساطة؟

ت�س���اهم الو�س���اطة كحل بديل لت�س���وية النزاعات الق�ض���ائية يف حتويل دور
املحامي الع�رصي من جمرد مدافع عن موكله �إلى رجل ا�ست�ش���ارة ون�صح قادر
على تقييم الأخطار التي تلحق مب�ص���الح زبونه( ،((4وبذلك ميكن القول ب�أن دور
املحامي مل يعد مقت�رصاً على دوره املعروف بل تو�سع دوره بحيث �أ�صبح يقوم
بتق���دمي االقرتاح واحللول العملية للو�ص���ول �إلى حلول للنزاع قبل الو�ص���ول
�إلى الق�ض���اء وهو ما يعرف بالو�س���اطة� ،أو بعد الو�ص���ول �إلى الق�ض���اء وهو ما
يعرف بالو�س���اطة الق�ض���ائية ،ولذلك تعمل الدول التي تهتم بالو�س���ائل البديلة
حلل املنازعات ب�إر�ش���اد املحامني وتدريبهم على �إقن���اع زبائنهم بجدوى احللول
البديلة ،فاملحامي له دور مهم قبل الو�ساطة و�أثنائها وبعدها(.((5
ومن خالل ما تقدم من عر�ض �أوجه االتفاق واالختالف بني الو�ساطة عموماً
والو�ساطة الق�ضائية وبني الق�ضاء وال�ص���لح والتحكيم والتوفيق واملحاماة ،و�أياً
كانت �أوجه االتفاق واالختالف ف�إن الو�س���اطة الق�ضائية �إجراء م�ساعد للق�ضاء
يف �إنهاء اخل�ص���ومة والو�ص���ول �إلى احلل ،ويجوز �أن ي�ساعد الو�سيط القا�ضي
يف ذلك حينما يحيل القا�ض���ي الق�ض���ية �إلى الو�سيط مل�ساعدته يف �إنهاء الق�ضية
والو�ص���ول �إلى حل اخل�صومة كما يجوز للقا�ضي �أن يرد القا�ضي اخل�صوم �إلى
ال�صلح.
( ((4دور املحام���ي يف �إجن���اح الو�ساط���ة الق�ضائية حمم���د برادة غزيول �ص ، 25جملة العل���وم القانونية  ،العدد الأول مايو
.2013
(((5املرجع ال�سابق .
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قال الكا�س���اين( ((5رحمه اهلل" :وال ب�أ�س للقا�ضي �أن يرد اخل�صوم �إلى ال�صلح
�إن طم���ع منهم ذلك .ق���ال تبارك وتعال���ى :ﮃﭡﭢ ﮂ( ،((5فكان الرد �إلى
ال�ص���لح رداً �إلى اخلري ،وقال �س���يدنا عمر ر�ضي اهلل عنه " :ردوا اخل�صوم حتى
ي�صطلحوا ف�إن ف�صل الق�ضاء يورث بينهم ال�ضغائن"(.((5
فندب ر�ض���ي اهلل عنه الق�ضاة �إلى رد اخل�ص���وم �إلى ال�صلح ونبه على املعنى
وهو ح�صول املق�صود من غري �ضغينة اهـ.
و�إذا كان القا�ض���ي يجوز له �أن يجري ال�صلح بنف�سه فيجوز �أن يحيله �إلى من
يقوم به لي�ساعد القا�ضي فكذا يف الو�ساطة الق�ضائية والو�سيط الذي يقوم بدور
امل�صلح ولكنه له �أدوا ٌر �أخرى يقوم بها بح�سب الأنظمة التي تنظمه ب�رشط �أن ال
يخالف ن�صو�ص الكتاب وال�س ّنة.
كما �أنه �إذا وقع ال�ش���قاق والنزاع بني الزوجني ف�إنه يجوز للقا�ضي �أن يبعث
حكماً من �أهله وحكماً من �أهلها للنظر يف الق�ض���ية ما يريان من جمع �أو تفريق،
كما قال تعال���ى :ﮃﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮕﮂ (.((5
و�س���واء كان احلكمان وكيلني ع���ن الزوجني وهو قول �أب���ي حنيفة( ،((5وهو
�أحد قويل ال�ش���افعي( ،((5وهو الأظهر عند ال�شافعية ،ورواية لأحمد( ،((5وهي
(((5بدائع ال�صنائع  ، 13/7وانظر املو�سوعة الكويتية . 327/27
(((5الن�ساء � ،آية . 128
(�((5أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى  ، 66/6و�أخرجها بروايات �أخرى وقال عنها البيهقي رحمه اهلل" :كلها منقطعة".
(�((5سورة الن�ساء � ،آية . 35
(�((5أحكام القر�آن للج�صا�ص . 239/2
(((5نهاية املحتاج �إلى �شرح املنهاج للرملي . 392/6
(((5املغني البن قدامة . 264/10
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ال�صحيح من املذهب عند احلنابلة(.((5
لأن الب�ض���ع حقه ،واملال حقها وهما ر�شيدان فال يجوز لغريهما الت�رصف فيه
�إال بوكالة منها� ،أو والية عليها.
�أو �أنهم���ا حاكم���ان ،ولهما �أن يفعال م���ا يريان من جمع وتفري���ق ،بعو�ض �أو
بغري عو�ض وال يحتاجان �إلى توكيل الزوجني وال ر�ض���اهما ،وهو ما ذهب �إليه
مالك( ((5للآية ال�سابقة ف�سماهما حكمني ،ومل يعترب ر�ضى الزوجني ثم قال :ﮃﮉ
ﮊﮋﮂ فخاطب احلكمني يف ذلك(.((6

املبحث الثامن :تنظيم مركز امل�صاحلة يف وزارة العدل
يف اململكة العربية ال�سعودية
�صدر تنظيم مركز امل�صاحلة يف اململكة العربية ال�سعودية( ((6بهذا امل�سمى لأنه
�أقرب للم�س���مى ال�رشعي� ،أما الو�ساطة فهي م�صطلح قانوين وجاء هذا التنظيم
وعرف امل�ص���احلة ب�أنها "و�سيلة ر�ضائية لت�سوية املنازعات تتوالها
يف ع�رش مواد ّ
مكاتب امل�صاحلة �صلحاً كلياً �أو جزئياً".
وعرف امل�ص���لح ب�أنه" :من يتولى �أعمال امل�ص���احلة وفقاً لأحكام هذا التنظيم
وركزت املادة الثالثة من التنظيم على عدم خمالفة هذا التنظيم لأحكام ال�رشيعة
(((5الإن�صاف للمرداوي . 380/8
(((5قوانني الأحكام ال�شرعية البن جزي �ص. 212
(((6انظر  :املغني البن قدامة . 264/10
(�((6ص���در مبوج���ب ق���رار جمل�س الوزراء رقم  103وتاري���خ 1434/4/8هـ وعمم على املحاكم من مع���ايل وزير العدل برقم
/13ث  4905يف 1434/4/27هـ  .انظر  :جملة العدل العدد  58ربيع الآخر 1434هـ �ص.264
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الإ�سالمية ،والأنظمة ذات ال�صلة"(.((6
ونظراً لأن هذه الدرا�س���ة كانت قبل �صدور قواعد العمل والالئحة التنفيذية
ف�إين ال �أ�ستطيع �أن �أذكر تفا�صيل �أكرث عن هذا التنظيم وال �أ�ستطيع �أن نعرف عنه
�أكرث من ذلك ومدى م�ش���ابهته للو�ساطة الق�ض���ائية �أو اختالفه عنها ،ومهما تكن
اللوائح التنفيذية ف�إنه يح�س���ب لوزارة العدل يف اململكة العربية ال�سعودية هذا
التنظيم لأنه �سيخفف من الق�ضايا التي تتوالها املحاكم.
وبع���د نهاية ه���ذا البحث اطلعت عل���ى قواعد العمل يف مكاتب امل�ص���احلة
و�إجراءاتها بعد �صدورها الر�سمي(.((6

املبحث التا�سع :تاريخ الو�ساطة والو�ساطة الق�ضائية
الو�س���اطة عموماً والو�ساطة الق�ضائية خ�صو�ص���اً تعترب امتداد لل�صلح ،ولكن
الو�س���اطة لها �آلياتها و�أنظمتها التي تختلف عن ال�ص���لح يف بع�ض جوانبه ،كما
بينت �س���ابقاً ،و�إذا �س���لمنا بذلك ف�إن تاريخ ال�ص���لح وبدايته منذ ن�ش�أة الإن�سانية
فقد عرف وطبق يف الق�ض���اء وخارج نطاق الق�ض���اء ومن املعروف �أن الإ�سالم
اهتم به وحث عليه يف كثري من الآيات والأحاديث( ،((6ولكن مبفهوم الو�ساطة
عموماً والو�س���اطة الق�ضائية خ�صو�صاً ف�إن لها بدايات معروفة لدى بع�ض الدول
للتمثيل ولي�س احل�رص وخا�ص���ة تلك الدول التي كان لها �سبق يف االهتمام ومن
ثم التطبيق للو�س���ائل البديلة حلل الن���زاع لنعرف من خالل ذلك تاريخ بدايات
(((6املرجع ال�سابق.
(�((6صدرت تلك القواعد بقرار من معايل وزير العدل برقم ( )53792بتاريخ 1435/7/27هـ
( ((6تقدم ذكرها عند الكالم عن الفرق بني ال�صلح والو�ساطة.
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الو�ساطة عموماً والو�ساطة الق�ضائية خ�صو�صاً.

 – 1الواليات املتحدة الأمريكية:

يف �س���نة 1947م :ب���د�أ الكونغر����س يف الوالي���ات املتح���دة الأمريكية يهتم
مبو�ض���وع الو�س���اطة وخدمات التوثيق ،حيث �أن�ش�أ مركز الو�س���اطة الفيدرالية
وخدمات التوثيق.
يف �س���نة 1963م :مت ت�أ�سي�س جمعية الو�ساطة العائلية وذلك لت�شجيع ال�صلح
يف الق�ضايا العائلية املت�صلة باملحاكم كبديل عن التقا�ضي يف تلك املحاكم.
يف �سنة 1980م� :أ�صدر الكونغر�س الأمريكي قانوناً للحلول البديلة لت�سوية
النزاعات ،الذي دعا في���ه وزارات العدل يف خمتلف الواليات الأمريكية �إلى
تبني احللول البديلة لت�سوية النزاعات وخ�صو�صاً الو�ساطة منها(.((6

 – 2فرن�سا:

الو�س���اطة يف فرن�سا لي�س���ت �أمراً جديداً على الفرن�سيني حيث كانت متار�س
مبفهوم الت�ص���الح� ،أو التوفيق ،فالقانون املدين الفرن�س���ي القدمي كان ال ي�سمح
بولوج الق�ضاء �إال �إذا ف�ش���لت حماولة ال�صلح �أمام القا�ضي ،حيث كان �إجراء
اللجوء �إلى قا�ض���ي ال�صلح �أو قا�ضي ال�سلم �إجبارياً حتت طائلة الت�رصيح بعدم
قبول الدعوى.
ظل الو�ضع قائماً حتى �صدور قانون 1949م الذي �ألغى التوفيق الإجباري(.((6
�سنة 1973م �صدر مر�سوم يق�ضي ب�أن يكون التوفيق من مهام القا�ضي �سواء
ب�صفة تلقائية منه� ،أو بناء على طلب �أطراف الدعوى.
( ((6الو�ساطة يف الت�شريع املغربي واملقارن � ،إعداد امللودي العابد العمراين �ص 40ر�سالة دكتوراه.
( ((6املرجع ال�سابق .
290

العدد | |64رجب 1435هـ

�س���نة 1995م �ص���در القانون املنظم للو�س���اطة الق�ض���ائية وكان قانوناً منظماً
ومف�ص ً
ال.
يف �سنة 2004م �أ�صدرت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية يف فرن�سا قراراً و�ضعت
به نظاماً تناول �رشوط منح دبلوم الو�سيط العائلي(.((6

 – 3الدول العربية:
�أ – م�صر:

جاء قانون العمل ل�سنة 1981م بتفعيل نظام التوفيق وا�ستحدث الو�ساطة.
ويف �س���نة 2003م �ص���در قانون العمل اجلديد و�س���ائل ف�ض منازعات العمل
اجلماعية بالطرق الودية ويهدف هذا القانون �إلى ت�سوية ودية من �صنع الأطراف،
واالكتفاء بنظام واحد ويت�سم بال�رسعة ،واملرونة على اعتبار �أن الو�ساطة امتداد
للمفاو�ضة ،واالعرتاف الكامل بال�سلطات املخولة ل�شخ�ص الو�سيط وكل ذلك
ال يحققه قانون عام 1981م.
ويف هذا العام 2013م �ص���درت م�سودة لقانون الو�ساطة الق�ضائية من وزارة
العدل امل�رصية وال �أدري هل مت �إقرارها و�صدورها حتى كتابة هذا البحث.
ولك���ن مبقارنة م�رص ب���دول املغرب العربي املغرب واجلزائ���ر وتون�س ،وكذا
الأردن جن���د �أن هذه ال���دول قد تقدمت كثرياً عن م��ص�ر يف ت�رشيعات وتطبيق
الو�ساطة وعلى الأقل يف الو�ساطة الق�ضائية.

ب – الأردن:

الأردن م���ن الدول العربية التي خطت خطوات متقدمة يف الو�س���اطة عموماً

( ((6املرج���ع ال�ساب���ق ،وانظ���ر التوفيق والو�ساطة يف منازع���ات العمل اجلماعي ،درا�سة مقارنة � ،إع���داد ناهد ح�سن ع�شري
�ص ،115ر�سالة دكتوراه .
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والو�س���اطة الق�ض���ائية خ�صو�صاً ،وقد �ص���در قانون الو�س���اطة يف الأردن عام
2006م ،ويف نف�س العام مت افتتاح �إدارة الو�س���اطة الق�ضائية يف حمكمة البداية
يف عمان وكانت تلك اخلطوة الأولى للبدء بتطبيق نظام الو�ساطة ك�أحد احللول
البديلة لت�س���وية النزاعات يف الأردن ويف الأنظمة العربية كل� ،إذ يحال النزاع
على قا�ضي الو�ساطة �إما من طرف قا�ضي �إدارة الدعوى �أو قا�ضي ال�صلح ،متى
ما ر�أى �أن النزاع قابل للحل بطريق الو�س���اطة ،م���ا مل يتفق �أطرافه مبوافقة �أحد
القا�ضيني املذكورين على اللجوء �إلى و�سيط يرونه منا�سباً.
وح�سب القانون الأردين فالدعاوى التي يجوز �إحالتها للو�ساطة هي الدعاوى
البدائية وجميع الدعاوى ال�ص���لحية ،وذلك عن طريق �إما قا�ضي �إدارة الدعوى
�أو قا�ض���ي ال�ص���لح بناء على طلب �أطراف الدعوى �أو بع���د موافقتهم وعقب
االجتماع باخل�صوم �شخ�صياً �أو بوكالئهم القانونيني.
ولتفعيل الو�ساطة لدى املحاكم الأردنية مت التن�سيق بني وزارة العدل واملجل�س
الق�ض���ائي الأردين لإن�ش���اء مكتب يف وزارة العدل لإدراج برنامج الو�ساطة يف
املحاكم الأردنية(.((6

جـ  -اململكة املغربية:

يف عام � 2007صدر قانون حديث يف املغرب للتحكيم والو�ساطة االتفاقية.
وهناك م�س���ودة م�رشوع قانون للو�ساطة الق�ضائية يف املغرب حتى كتابة هذا
البحث مل يقر بعد.
وكان قبل ذلك وما زال املغرب منذ الت�سعينات امليالدية له جهود و�إ�صالحات
(((6املرجع ال�سابق .
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قانوني���ة هام���ة تهدف �إل���ى دعم وت�ش���جيع الأخ���ذ بالو�س���ائل البديل���ة لف�ض
النزاعات(.((6
ويف �إطار هذه اجلهود وتطبيق الو�سائل البديلة لف�ض النزاع وخا�صة الو�ساطة
يف الق�ضاء املغربي دخلت وزارة العدل يف �رشاكة مع بع�ض امل�ؤ�س�سات الدولية
وتدريب الق�ضاة واملحامني عليها(.((7
ولذلك �أن�ش����أت وزارة العدل مراكز للو�س���اطة والتحكيم م���ن �أهمها املركز
الدويل للو�ساطة والتحكيم بالرباط.

د – اجلزائر:

يف عام 2008م �ص���در قان���ون الإجراءات املدنية والإدارية والذي يت�ض���من
تف�صيالت للو�سائل البديلة حلل النزاع كال�صلح والتحكيم والو�ساطة الق�ضائية،
وبالن�س���بة ملا يتعلق بالو�س���اطة عموماً والو�ساطة الق�ض���ائية يف هذا القانون فقد
حوى تف�صيالت مهمة ودقيقة ملختلف مراحل الو�ساطة والو�سيط(.((7

هـ  -تون�س:

�ص���در القانون رقم  2002/93بتاريخ  29اكتوبر عام  2002املتعلق ب�إر�س���اء
ال�صلح بالو�ساطة يف املادة اجلزائية حيث �أدخل بهذا القانون باباً تا�سعاً بالكتاب
الرابع من جملة الإجراءات اجلزائية حتت عنوان "ال�ص���لح بالو�ساطة يف املادة
(((6املرجع ال�سابق �ص. 12 ، 11
(((7املرجع ال�سابق �ص ، 12ولعل فكرة هذا البحث كانت بدايتها من املغرب ملا ا�ستفاد الباحث من دورة للو�ساطة الق�ضائية
يف املغرب و�شارك فيها مبوافقة من جامعة الق�صيم يف اململكة العربية ال�سعودية.
ً
( ((7انظ���ر الو�ساط���ة الق�ضائي���ة يف الت�شري���ع اجلزائري للأ�ستاذ عب���د ال�صدوق خريه نقال من املوق���ع الإلكرتوين دفاتر
ال�سيا�سة والقانون .
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اجلزائية"(.((7

املبحث العا�شر :دور الو�ساطة الق�ضائية يف التخفيف من
طول فرتة الق�ضايا املنظورة لدى الق�ضاء
ال �شك �أن طول فرتة �أمد الق�ضايا املنظورة لدى الق�ضاء يف املحاكم هم يالزم
اخل�صوم والق�ضاة وامل�س�ؤولني عن الق�ضاء والعدل يف كل دول العامل ،والت�أخر
يف البت يف الق�ضايا املنظورة لدى الق�ضاء موجود على تفاوت بح�سب الدول
والزمان واملكان نظراً لكرثة الق�ضايا وتنوعها ولأ�سباب متنوعة وكثرية لي�س هذا
جمال تو�ضيحه ،ولكننا نبحث عن احللول العملية التي بد�أت ت�أخذ حيزاً مهماً
من االهتمام والتطبيق وتربز الو�س���ائل البديلة حلل املنازعات كالو�ساطة عموماً
والو�ساطة الق�ضائية خ�صو�صاً بالإ�ض���افة �إلى التحكيم والتوفيق وال�صلح ك�أبرز
تلك الو�س���ائل للتخفيف من ال�ض���غط على املحاكم الق�ض���ائية ب�أنواعها ،وتربز
الو�ساطة ب�أنواعها املختلفة ومن �ضمنها الو�س���اطة الق�ضائية ك�أبرز تلك الو�سائل
التي تقوم بهذا الدور املن�شود ولأهمية هذا الدور جند �أن االهتمام بذلك �أ�صبح
عاملياً فقد �أ�صدرت اجلمعية العامة للأمم املتحدة بتاريخ 1985/11/29م قراراً
ين�ص يف مادته ال�سابعة �أنه "ينبغي ا�ستعمال الآليات غري الر�سمية حلل النزاعات
مبا يف ذلك الو�س���اطة والتحكيم والو�سائل العر�ض���ية لإقامة العدل �أو ا�ستعمال
املمار�سات املحلية عند االقت�ضاء ولإر�ضاء ال�ضحايا و�إن�صافهم"(.((7
وتعترب الو�س���اطة من �أهم طرق ت�س���وية النزاع���ات لكافة �أن���واع النزاعات
(((7انظ���ر :ال�صل���ح بالو�ساط���ة يف امل���ادة اجلزائي���ة  ،ندوة من تنظي���م وزارة الع���دل التون�سية املعهد الأعل���ى للق�ضاء والتي
�أقيمت يف  13مار�س  . 2003انظر  :وقائع الندوة على الإنرتنت2008 ،م.
( ((7الو�سائل البديلة لت�سوية املنازعات ال�صلح  ،الو�ساطة التحكيم � ،ص.14
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التجاري���ة واملدنية واجلنائية والأ�رسية ،بل تعدت وتطورت لتغزو عوامل جديدة
تهم نزاعات اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت وميادين التكنولوجيا والبيئة وامللكية
الفكرية(.((7
وال�س���بب يف هذه املكانة املتزايدة للو�ساطة لإ�سهامها يف حل م�شكلة الت�أخر
يف البت يف الق�ضايا لدى بع�ض الق�ضاة فهي تتميز بق�رص الوقت وتوفري النفقات
على �أطراف اخل�صومة(.((7
"�أما فيما يتعلق بالو�س���اطة فالق�ض���اء له دور املحرك الأ�سا�س���ي للو�صول �إلى
العدالة املتعاو�ض ب�ش����أنها للو�صول �إلى احلل عند �إعمال قواعد العدالة البديلة
من طرف القا�ضي كو�سيط لت�أمني العالقات واملحافظة عليها فال �ضري من ممار�سة
القا�ض���ي نف�سه للو�سائل البديلة لأنه بذلك ال يعقد �سلطته كما يعتقد البع�ض بل
ي�ساهم يف اخلروج من دائرة النزاع �إلى دائرة التعاي�ش(.((7
حتى و�إن و�ص���لت الق�ضية �إلى الق�ضاء والقا�ض���ي �أحالها �إلى الو�سيط الذي
يرت�ض���يه الطرفان ف�إن هذا الو�سيط م�س���اعد مهم للقا�ضي بل مكمل له للو�صول
�إلى احلكم بطريقة الو�ساطة الق�ضائية والتي يف نهايتها يتم الو�صول �إلى الهدف
املن�ش���ود من املتخا�ص���مني والقا�ض���ي والو�س���يط وهو النتيجة التي ير�ضى بها
اجلميع ويزول بها اخلالف.
ون�س���تطيع �أن ن�ؤكد �أن الو�س���ائل البديلة مبا فيها الو�ساطة والو�ساطة الق�ضائية
( ((7انظر املرجع ال�سابق �ص. 14
( ((7انظ���ر  :اللج���وء �إل���ى الو�سائ���ل البديلة لف�ض املنازعات مدخ���ل �أ�سا�سي للجماعة الق�ضائي���ة  ،د� .أ�سامة �أمولود �ص34
"املجلة املغربية للو�ساطة والتحكيم" املركز الدويل للو�ساطة والتحكيم بالرباط العدد ال�ساد�س.
( ((7املرجع ال�سابق .
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نظام يه���دف �إلى �إيج���اد عدال���ة التهدئة والت�س���كني التي تنبن���ي على احلوار
وال�رسعة حيث �أن الق�ض���اء العادي قد يعرتيه بطئ �إجراءات التقا�ض���ي وتعدد
درجاته ،وارتفاع التكاليف ،والو�س���ائل البديل���ة توفر اجلهد والوقت والنفقات
على اخل�ص���وم ،وي�ساهم يف خلق بيئة ا�س���تثمارية جاذبة( ،((7فيما يدرك �أنه �إن
ح�صل نزاع ف�إن الو�ساطة تتيح له امل�شاركة يف حل اخلالف والو�صول �إليه.
كما �أن الو�س���ائل البديلة حتافظ على خ�صو�ص���ية طريف الن���زاع القائم بينهما
كما هو ال�ش�أن يف الو�ساطة للخالفات العائلية فهذا النظام يتيح للزوجني تقييم
الأمور والبحث عن م�ص���لحة الأبناء ،و�إيجاد طرق �أف�ض���ل للم�ستقبل باحلوار
واالحرتام املتبادل مما ي�س���اهم يف املحافظة على الروابط االجتماعية ،مما ي�سهم
يف حتقيق مكا�سب م�شرتكة لطريف النزاع(.((7
لذا ف�إننا ن�ستطيع القول �أن الو�سائل البديلة تلعب الدور املكمل للق�ضاء على
�صعيد تخفيف حجم العبء امللقى على كاهل الق�ضاء ،فالو�سائل البديلة ت�سري
مع الق�ضاء جنباً �إلى جنب يف حتقيق العدالة(.((7

املبحث احلادي ع�شر :ال�صفات التي ينبغي توفرها يف
الو�سيط عموم ًا والو�سيط الق�ضائي خ�صو�ص ًا
�-1أن يتحلى بال�صرب.
�-2أن يكون لديه القدرة على ح�سن اال�ستماع للأطراف املتنازعة.
( ((7املرجع ال�سابق �ص. 35
( ((7املرجع ال�سابق �ص. 35
( ((7املرجع ال�سابق �ص.36
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�-3أن يكون لديه القدرة على ت�شجيع االت�صال والتفاو�ض املثمر.
�-4أن يكون حمايداً وال يكون منحازاً �إلى �أحد الأطراف.
-5يحرتم ال�رسية ويكون �أه ً
ال لذلك.
-6النزاهة.
�-7أن يكون لديه الثقة بالنف�س دون �أن ي�س���يطر على احلوار بل يعطي الفر�صة
الكاملة للأطراف للتعبري عن �آرائهم.
-8لديه القدرة على ت�ش���جيع وحث الأطراف وم�س���اعدتهم للو�ص���ول �إلى
احلل.
�-9أن يكون منظماً.
�-10أن يظهر االحرتام لكافة الأطراف على حد �سواء.
�-11أن يك���ون لديه الق���درة على جمع املعلوم���ات دون �أن يقع بالتحري �أو
ال�شك.
�-12أن يك���ون لدي���ه قدرات يف حل امل�ش���كالت والو�ص���ول �إل���ى احللول
املر�ضية(.((8

املبحث الثاين ع�شر :ال�شروط التي يجب توفرها يف الو�سيط
ال يكون الو�س���يط م�ؤه ً
ال لإجراء الو�س���اطة �إال �إذا توفرت فيه بع�ض ال�رشوط
على �أن ينبغي �أن ندرك �أن وا�ض���عي الأنظمة والقوانني قد يختلفون يف بع�ض
( ((8انظ���ر  :اللج���وء �إل���ى الو�سائل البديلة لف����ض املنازعات مدخل �أ�سا�سي للجماعة الق�ضائي���ة  ،د� .أ�سماء �أمولود �ص.29
املجلة املغربية للو�ساطة والتحكيم العدد ال�ساد�س .
وانظر  :الو�ساطة ك�آلية حلل املنازعات و�أثر الو�ساطة على القطاع اخلا�ص وال�شركات  ،الأ�ستاذ �شم�س الدين عبداين
�ص ، 65املجلة املغربية للتحكيم التجاري  ،العدد الثالث .
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ال�رشوط ولكني �أذكر �أهمها و�أبرزها:

�أو ًال :ال�شروط املو�ضوعية:

�أ – ح�سن ال�سلوك واال�ستقامة .
ب – �أن ال يكون حمكوماً عليه بجناية �أو عقوبة عن جرمية خملة بال�رشف.
ج – �أن ال يكون ممنوعاً من ممار�سة حقوقه املدنية.
د – �أن يك���ون م� ً
ؤه�ل�ا بالنظر يف املنازعة املعرو�ض���ة علي���ه �أو املحالة �إليه من
املحكمة للقيام بدور الو�سيط(.((8
ومن ال�صفات التي يجب �أن تتوفر يف الو�سيط التي تقدم ذكرها.

ثانياً :ال�شروط النظامية:

�أ – �أن ي�صدر تعيني الو�سيط ب�أمر من املحكمة يق�ضي بتعيني الو�سيط.
ب – �أن يوافق اخل�صوم على الو�سيط.
ج – �أن يت�ض���من الأم���ر حتدي���د الآجال الأول���ى املمنوحة للو�س���يط للقيام
مبهمته(.((8
د – �أن يت�ضمن تاريخ رجوع الق�ضية �إلى الق�ضاء(.((8

(((8انظر بحث حول الو�ساطة الق�ضائية يف اجلزائر  ،انظر منتديات املحاكم واملجال�س الق�ضائية  ،وانظر املادة اخلام�سة
من م�شروع قانون الو�ساطة الق�ضائية يف اململكة املغربية "مل يقر بعد".
( ((8حددت الفقرة ج من مادة  3يف القانون املغربي ذلك ب�أن ال يتعدى ثالثة �أ�شهر اعتباراً من تاريخ �إبالغ الو�سيط املهمة
وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة مبوجب قرار ق�ضائي بناء على طلب الو�سيط ومبوافقة كل فرقاء النزاع  ،وكذلك
نف�س ال�شيء يف القانون اجلزائري.
( ((8املرجع ال�سابق.
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املبحث الثالث ع�شر :تعيني الو�سيط
نحن نتكلم عن الو�س���اطة الق�ضائية ،لكن يف الو�س���اطة االتفاقية لو اتفق يف
العقد على �أنه فيما لو ح�ص���ل نزاع ب�ي�ن الأطراف املتعاقدة ف�إن احلل يكون عن
طريق الو�س���اطة ،لو عر�ض هذا اخلالف على املحكمة ف�إنه يجب على القا�ضي
�أن ال ينظر فيه بل يحيله �إلى و�س���يط ،ولكن يف الو�ساطة الق�ضائية حينما يعر�ض
اخلالف يف الق�ض���ية املختلف فيها على الق�ض���اء هل يجوز �أن يحيل القا�ض���ي
الق�ض���ية والأطراف املتنازعة �إلى الو�س���اطة "و�س���يط" نعم هذه هي الو�س���اطة
الق�ض���ائية فيجوز للقا�ضي �أو املحكمة الناظرة يف النزاع من تلقاء نف�سها �أو بناء
عل���ى طلب �أحد الأطراف �أن تعر�ض حل النزاع عن طريق الو�س���اطة ولو اتفق
الطرفان على �إحالة الق�ض���ية املنظورة لدى القا�ض���ي �أو املحكمة �إلى الو�س���اطة
ف����إن على املحكمة �أن تتوقف م�ؤقتاً عن نظ���ر الدعوى وتقرر �إحالة النزاع على
الو�س���اطة وت�سمي لهم و�سيطاً وميكن للو�ساطة �أن تتناول كل موا�ضيع النزاع �أو
جزءاً من الق�ضية (.((8
وهل الو�ساطة الق�ضائية نظام م�ستقل عن الق�ضاء �أو غري م�ستقل؟
�إذا كانت الو�س���اطة الق�ض���ائية ته���دف �إلى حل النزاعات ب�ي�ن الأطراف عرب
و�س���يط ميكن تعيينه من قبل القا�ض���ي املخت�ص يف النظر يف الدعوى مو�ضوع
النزاع لذلك ف�إن بع�ض الأنظمة من اعتربها و�س���يلة تكميلية للق�ضاء ،والبع�ض
الآخر يعتربها و�س���يلة م�ستقلة عن الق�ض���اء ،لأن مهما كانت اجلهة املحيلة عليها
ف�إن حق القبول بها �أو رف�ضها يعود لأطراف النزاع.
( ((8املرجع ال�سابق .
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ويف القانون املغربي هناك ثالث جهات خمت�ص���ة يف الإحالة على الو�ساطة
الق�ض���ائية ،هي قا�ضي امل�ستعجالت ،القا�ض���ي املكلف بالتحقيق يف الدعوى،
وقا�ضي احلكم ،وهذه الإحالة تكون بعد موافقة الأطراف.
�أما القانون الأردين للو�ساطة الق�ض���ائية فين�ص يف مادته الثالثة الفقرة الأولى
على �أنه "لقا�ض���ي �إدارة الدعوى �أو قا�ضي ال�ص���لح ،وبعد االجتماع باخل�صوم
�أو وكالئه���م القانونيني �إحال���ة النزاع بناء على طلب �أط���راف الدعوى �أو بعد
موافقتهم �إلى قا�ض���ي الو�ساطة �أو �إلى و�س���يط خا�ص لت�سوية النزاع ودياً ويف
جميع الأحوال يراعي القا�ضي عند ت�سمية الو�سيط اتفاق الطرفني ما �أمكن(.((8
كم���ا �أن هذه الإحالة ال تكون مبجرد اقرتاح الأطراف اللجوء �إلى الو�س���اطة
الق�ض���ائية ،ولكن تقت�ضي موافقة القا�ض���ي عليها ،نظراً ملا يتوفر عليه من �سلطة
تقديرية يف التحقق من مدى جدواها ولأجل �ض���مان ح�س���ن �س�ي�ر الو�س���اطة
الق�ضائية ف�إنها تخ�ض���ع للمراقبة الق�ضائية دون امل�سا�س مببد�أ ال�رسية الذي تقوم
عليه وتبعاً لذلك يكمن دور القا�ضي يف التدخل �أثناء عملية الو�ساطة الق�ضائية،
من خالل ت�س���هيل عملية الو�س���اطة ،وذلك للحيلولة دون وجود �ص���عوبات قد
ت�ؤثر على �س�ي�رها� .أو توقيفها للرجوع �إلى الق�ض���اء �إذا قدر القا�ض���ي �أن هذه
ال�صعوبات حتول دون تبني حل ودي بني الأطراف.
وعل���ى �أثر هذا الدور الذي يقوم به القا�ض���ي ،يتعني على الو�س���يط �إخباره
ب�ص���فة عامة عن �سري الو�ساطة ،كما ميكن للقا�ضي اال�ستماع �أو التحدث مع كل
طرف على حده ومع الو�سيط كذلك(.((8
( ((8الو�ساطة يف الت�شريع املغربي املقارن  ،للباحث  /امللودي العابد العمراين �ص 69وما بعدها ر�سالة دكتوراه.
(((8املرجع ال�سابق �ص 71وما بعدها .
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املبحث الرابع ع�شر :التزامات الو�سيط ودوره يف الو�ساطة
حينما نتحدث عن التزامات الو�سيط ودوره يف الو�ساطة ف�إننا نق�صد التزاماته
ودوره يف الو�ساطة عموماً والو�ساطة الق�ضائية خ�صو�صاً.
وكما هو معروف ف�إن الو�س���يط :هو ال�شخ�ص الذي يتولى مهمة التوفيق بني
املتخا�ص���مني بتمكينهم من �إيجاد حل يرت�ضونه معاً ،والو�سيط ال ميلك �صالحية
فر�ض القرار على املتخا�ص���مني و�إمنا يقت�رص دوره يف ت�سهيل عملية املفاو�ضات
بني الأطراف املتنازعة وم�س���اعدتها على التو�ص���ل �إلى حل ير�ضونه ب�إرادتهم،
وبذلك فهو مي�رس للحوار بينهم وم�س���اهماً رئي�س���ياً يف �إع���داد بناء الثقة بينهم،
وبتب�ص�ي�رهم ب�إ�ش���كاالت النزاع ،والإمكانيات املتاحة لإيجاد خيارات وحلول
مفيدة له.
والو�س���يط يجب �أن ي�س���عى �إلى حتديد معامل الن���زاع يف حاالت كثرية من
خالل امل�شاعر عن طريق فهمها والعمل على التحكم فيها و�ضبطها لأن الأطراف
املتنازعة ت�شعر يف بداية التفاو�ض بالغ�ضب والإحباط وفقدان الثقة واال�ستعداء
وفقدان الأمل واحلقد واخلوف(.((8
وعلى الو�س���يط �أن ي�س���عى خالل جل�سات الو�س���اطة �إلى �إذابة هذا ال�شعور
وحتويله تدريجياً �إلى م�ش���اعر بناءة تكون �س���بباً من �أ�سباب الو�صول �إلى احلل
فلإجن���اح الو�س���اطة يجب على الو�س���يط التحكم يف م�ش���اعر الأطراف خالل
املفاو�ض���ات ،كما �أن الو�سيط �شخ�ص مركزي لكنه حمايد يف جل�سة الو�ساطة،
(((8الو�ساطة يف الت�شريع املغربي واملقارن ،ر�سالة دكتوراه الباحث املولودي العايد العمراين �ص 28وما بعدها.
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دون �أن يكون مقرراً يف �ص���نع االتف���اق الذي يبقى بيد الأطراف املتنازعة ،كما
�أن الو�سيط غري ملزم وغري م�س�ؤول عن عدم الو�صول �إلى االتفاق ،فالو�سيط
يخلق املن���اخ العام للو�ص���ول �إلى االتفاق ال���ذي يجب �أ ،يبتك���ره الأطراف
�أنف�سهم ب�إرادتهم مب�س���اعدة الو�سيط ال غري فال يعني وجود الو�سيط �أنه ي�ستخذ
القرار مكان الأطراف(.((8
وبالرغم من �أن الو�س���يط ال ي�صدر �أي قرار وال يلزم الطرفني بر�أيه ف�إنه ميلك
حرية كبرية يف التو�س���ع يف مناق�ش���ة الطرفني حيث �أن الو�سيط يناق�ش الوقائع
واجلوان���ب االجتماعي���ة ،واالقت�ص���ادية ،والإدارية ،وحتى الإن�س���انية املرتبطة
بالنزاع و�أطرافه.
و�إذا كان الو�س���يط ال يقيم النزاع وال ي�صدر �أي قرار فيه ،ف�إنه مع ذلك يوجه
جميع الأ�س���ئلة التي يراها �رضورية كم���ا يطلب تقدمي �أي بيان حول �أي نقطة �أو
جان���ب من النزاع ،غايته يف كل ذلك تقري���ب وجهات النظر والدفع بالطرفني
من �أجل الو�صول �إلى اتفاق ودي وحل النزاع.
كما يقوم الو�س���يط بعقد جل�س���ات مع �أطراف النزاع ،قد تكون جل�س���ات
م�ش�ت�ركة جتمع جميع الأطراف ،وقد تكون جل�سات منفردة مع كل طرف على
حدة(.((8
وال مينع �أن يقوم الو�س���يط بتقدمي مقرتحات حل���ول �أو حتديد نقاط القوة �أو
ال�ض���عف يف حقوق الأطراف من الناحية الق�ض���ائية والنظامي���ة وحقيقة نقاط
(((8املرجع ال�سابق .
(((8الطرق البديلة حلل النزاعات التجربة الأمريكية كنموذج للأ�ستاذ  /حممد �سالم �ص.79
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اخلالف بينهم(.((9
وعلى كل ف�إن للو�سيط �أدواراً متعددة ميكن �أن جنملها ب�إيجاز يف النقاط التالية:
-1تعزيز الثقة عند �أطراف النزاع.
-2املعرفة اجليدة لأطراف النزاع .
-3التحكم يف االنفعاالت.
-4تو�ضيح املعلومات والتوازن فيها.
-5تنقية امل�شاعر وتوجيهها �إيجابياً.
-6توفري �رشوط التوا�صل الإيجابي بني �أطراف النزاع.
-7الرتكيز على امل�صالح وتوليدها من املواقف.
-8الت�أك���د من املعلومات املقدمة يف جل�س���ة الو�س���اطة كما هي موجودة يف
الواقع.
-9حتديد معامل االتفاق(.((9

املبحث اخلام�س ع�شر :مراحل الو�ساطة الق�ضائية
من البداية حتى النهاية
�س�أتكلم عن مراحل الو�ساطة الق�ضائية ،وهي مراحل �أي و�ساطة �سواء كانت
و�ساطة اتفاقية� ،أو و�ساطة عائلية� ،أو جتارية �إلخ.
و�س���واء �أكانت و�ساطة ق�ض���ائية كم�سمى� ،أو تنظيم امل�ص���احلة كنظام اململكة
العربية ال�س���عودية ،ولقد تقدم بيان وتو�ضيح من الذي يحيل على الو�سيط يف
( ((9ال�صلح والو�ساطة يف ق�ضايا الأ�سرة  ،د� .إبراهيم بجماين �ص.134
( ((9الو�ساطة يف الت�شريع املغربي واملقارن  ،ر�سالة دكتوراه الباحث امللودي العايد العمراين �ص.31-30
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الو�س���اطة الق�ضائية ،وكذلك �رشوط و�صفات الو�س���يط ولذا �س�أقت�رص هنا على
مراحل الو�س���اطة التي يقوم بها الو�س���يط مع �أطراف النزاع بعد �إحالة الق�ضية
�إليه من املحكمة حتى االنتهاء من عملية الو�س���اطة بالو�صول �إلى اتفاق �أو ف�شل
الو�ساطة.

�أو ًال :مرحلة املقدمة �أو الإعداد للو�ساطة:
ال �ش���ك �أن جناح �أي مهمة يتطل���ب الإعداد لها والتخطيط لإجناحها بو�ض���ع
الو�سائل وال�س���بل الكفيلة بالنجاح ،فيتعني على الو�س���يط الناجح مبجرد قبوله
مبهمة الو�ساطة �أن يخرب الأطراف بذلك وينبغي يف هذه املرحلة �أن يتم التعارف
وت�شتمل هذه املرحلة على ثالث نقاط �أ�سا�سية :
الأولى � :رشح م�سار الو�ساطة والتزامات كل من الو�سيط والأطراف املتنازعة
وحتديد الأطراف ،وبيان القواعد التي حتكم �سري جل�سات الو�ساطة والتي يجب
على الأطراف �أن يحرتموها والتي من �أهمها �رسية التفاو�ض واالحرتام املتبادل
بني الأطراف ،وعدم مقاطعة احلديث � ...إلخ.
الثانية  :تقييم مدى قابلية النزاع للحل عن طريق الو�س���اطة ،وو�ضع الأر�ضية
الأ�سا�سية للعمل.
الثالثة� :رشح �آلية الو�س���اطة وبالتحديد دور ومهمة الو�سيط وقراءة املذكرات
واحلجج الداعمة ملوقف كل طرف ،وحتديد مكان وزمان الأعمال التح�ض�ي�رية
وجل�ساتها(.((9
(((9الو�سائل البديلة لت�سوية املنازعات ال�صلح الو�ساطة التحكيم � ،ص.34
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ثانياً :مرحلة افتتاح الو�ساطة وال�شروع فيها:
وت�ش���مل هذه املرحلة ا�س���تقبال الأطراف ،وتوفري قاع���ات لالجتماع املنفرد
وامل�شرتك حيث هناك جل�ستان يعقدهما الو�سيط هما:

اجلل�سة الأولى:

جل�سة م�ش�ت�ركة يح�رضها جميع الأطراف ي�ستهلها الو�سيط بتقدمي فكرة عن
مهمته ويحث الطرفني على التزام املو�ض���وعية واجلدية وال�رصاحة يف ب�س���ط
وجهات نظرهما ،كما �أرى �أن للو�س���يط دوراً مهماً يف تذكريهم باهلل وال�صدق،
والعقوب���ة ال�ش���ديدة لأخذ حق الغ�ي�ر كما قال �ص���لى اهلل عليه و�س���لم�" :إنكم
تخت�صمون �إيل ولعل بع�ضكم �أن يكون احلن بحجته من بع�ض :ف�أق�ضي له على
نحو مما �أ�س���مع منه .فم���ن قطعت له من حق �أخيه ،فال ي�أخ���ذه .ف�إمنا �أقطع له به
قطعة من النار"(.((9
كما يحثهم على اغتنام هذه الفر�صة للو�صول �إلى حل متفق عليه للنزاع ،ثم
يطلب من الفريق املدعي �إعطاء بيان خمت�رص عن وقائع الدعوى والوثائق التي
ي�س���تند �إليها وما هي احلقوق التي يطالب بها ث���م يطلب من املدعى عليه تقدمي
جوانب �أو وجهة نظره يف النزاع وميكن �أن تنتهي هذه اجلل�س���ة بتبادل النقا�ش
ب�ي�ن الطرفني حول تكييف النزاع ،وحول وجهة نظ���ر كل منهما ،كما ميكن �أن
ي�شارك يف هذه النقا�ش الو�سيط نف�سه ،ثم ينهي الو�سيط اجلل�سة.

اجلل�سة الثانية:

يعقدها الو�سيط منفرداً مع كل طرف على حدة وتكون هذه اجلل�سة بعد رفع

(� ((9أخرجه البخاري بلفظ مقارب برقم  ،2680وم�سلم واللفظ له برقم .1713
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اجلل�سة امل�شرتكة الأولى مبا�رشة حيث يبد�أ بجل�سة منفردة مع املدعي( ،((9وينبغي
�أن ال يتجاوز ن�صف �ساعة على الأكرث ،يطلب من املدعي ح�رص الطلبات النهائية
والتي �سيقوم بعر�ضها على الطرف املدعى عليه يف جل�سة منفردة معه ،ي�ستمع
فيها لرده �أو بالأحرى عر�ض���ه املقرتح حلل الن���زاع ،ويقوم ب�إبالغه للمدعي من
جديد فهذه املرحلة يركز الو�س���يط فيها على اال�ستماع لوجهات النظر املتباينة
للأطراف وي�سعى �إلى حتديد موا�ضيع االتفاق واالختالف ما بني طريف النزاع
وبالتايل ف�إن الو�س���يط قد كون فكرة �أولية ولو ن�سبية يف هذه املرحلة عن وقائع
النزاع ،وعن كيفية التعامل مع الأطراف للو�ص���ول �إلى نتيجة تر�ضي الطرفني
معاً(.((9

ثالثاً :مرحلة درا�سة النزاع والتفاو�ض:

تعترب هذه املرحلة من املراحل الأ�سا�س���ية واملهمة يف الو�ساطة وما مييزها عن
باقي املراح���ل هو الدور الكبري ال���ذي يلعبه الو�س���يط يف �إطارها بحيث يقوم
ب�إعداد الأر�ضية املنا�سبة للتفاو�ض من �أجل الو�صول �إلى احلل املنا�سب للنزاع،
وما يعقده من اجتماعات منفردة �أو م�ش�ت�ركة للو�ص���ول �إلى حل النزاع ،فمن
املعروف �أن دور الو�س���يط هو ت�ش���جيع الأطراف على ت�سوية امل�سائل مو�ضوع
النزاع بينهما ب�أي طريقة يراها منا�سبة دون �أن يكون له �سلطة لفر�ض ت�سوية على
الطرفني.
ومن املفرت�ض �أن يكون الو�س���يط قد حدد طلباته ومواقفه وفهم جيداً مواقف
�أطراف النزاع ،وذلك من �أجل الدخول يف املرحلة احلا�سمة يف النزاع.
( ((9ميكن �أن يح�ضر اجلل�سات حمامي كل طرف �إذا كان له حمامي.
( ((9املرجع ال�سابق � ،ص 34وما بعدها.
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رابعاً :مرحلة االتفاق وت�سوية النزاع:

هذه املرحلة هي النهائية التي يتم فيها النطق باحلل "جناح �أو ف�ش���ل الو�ساطة"
حيث يعقد الو�س���يط – يف حال جناح الو�س���اطة – جل�سة ي�ستعر�ض فيها نتائج
مهمته ،وما انتهت �إليه الو�س���اطة من اتفاق الطرفني على احلل ويحرر الو�س���يط
وثيقة �صلح كتابية حترر لهذه الغاية ويوقع عليها الأطراف وتت�ضمن هذه الوثيقة
وقائع النزاع وكيفية حله ،وما اتفق عليه الأطراف مب�س���اعدة الو�سيط ،ويت�سلم
كل طرف ن�س���خة منها ويقوم الو�س���يط برفعه �إلى املحكمة التي �أحالت الق�ضية
�إليه فتقوم املحكمة بامل�صادقة على االتفاق احلا�صل من خالل الو�ساطة مبوجب
�أمر غري قابل لأي طريق من طرق الطعن(.((9
وينبغي �أن نعرف �أنه لي�س للقا�ضي �أن يعرت�ض على القرار الذي يتو�صل �إليه
الو�سيط مع الأطراف يف الو�ساطة الق�ضائية .
على كل الأحوال البد من رجوع الق�ضية �إلى املحكمة التي �أحالتها للو�سيط
ومن باب �أولى فيما لو ف�شلت الو�ساطة الق�ضائية يف الو�صول �إلى احلل كما �أنه
ميكن للقا�ض���ي يف �أي وقت من الأوقات �إنهاء الو�س���اطة بطلب من الو�سيط �أو
اخل�صوم.
كما ميكن للقا�ض���ي �إنها�ؤها تلقائياً عندما يتبني له ا�س���تحالة ال�سري احل�سن يف
الق�ضية(.((9
( ((9وقد ذهب �إلى ذلك القانون املغربي واجلزائري يف الو�ساطة الق�ضائية.
( ((9انظر الو�ساطة الق�ضائية يف اجلزائر منتديات املحاكم واملجال�س الق�ضائية وانظر م�شروع قانون الو�ساطة الق�ضائية
يف اململكة املغربية املادة .8 ، 7
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خامتة
�أحمد اهلل و�أ�ش���كره على عونه وتوفيقه يف �إمتام هذا البحث ويف نهايته �أذكر
�أهم النتائج والتو�صيات:

�أو ًال� :أهم فوائد ونتائج البحث:
�-1أن الو�ساطة الق�ضائية هي" :و�سيلة ودية حلل نزاعات قائمة ومرفوعة �أمام
الق�ض���اء ،وحتت رقابته ،وذلك عرب تعيني القا�ض���ي لطرف مغاير يقوم مب�ساعدة
�أطراف النزاع للو�صول �إلى حل ودي لنزاعاتهم.
-2هناك فروقاً متعددة بني الو�س���اطة عموماً والو�س���اطة الق�ض���ائية خ�صو�صاً
وبني الو�سائل البديلة حلل النزاع كالتحكيم وال�صلح ذكرتها يف ثنايا البحث.
-3هناك فروقاً متعددة بني الو�س���اطة عموماً والو�س���اطة الق�ض���ائية خ�صو�صاً
وبني الق�ضاء واملحاماة ذكرتها يف ثنايا البحث.
-4امل�صاحلة يف تنظيم مركز امل�صاحلة يف اململكة العربية ال�سعودية هو "و�سيلة
ر�ضائية لت�سوية املنازعات تتوالها مكاتب امل�صاحلة �صلحاً كلياً �أو جزئياً".
-5ن�ص تنظيم مركز امل�صاحلة يف اململكة العربية ال�سعودية ب�أنه تطبق مكاتب
امل�صاحلة على الق�ض���ايا املعرو�ض���ة �أمامها �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية بل ن�صت
على رد ال�صلح �إذا كان خمالفاً لأحكام ال�رشيعة.
-6تعترب الو�س���اطة عموماً والو�س���اطة الق�ضائية خ�صو�ص���اً من �أهم الو�سائل
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امل�ساعدة والبديلة حلل النزاع.
�-7أن االهتمام املتزايد بالو�ساطة الق�ض���ائية نظراً لإ�سهامها امللمو�س يف حل
م�شكلة الت�أخري يف البت يف الق�ضايا املنظورة لدى الق�ضاء.
-8هناك �ص���فات و�رشوط يجب توفرها يف الو�سيط الذي يتولى الو�ساطة،
كما �أن عليه التزامات و�أدواراً يجب �أن يقوم بها كلها مذكورة يف ثنايا البحث.
�-9أن للو�س���اطة مراحل يجب �أن يقوم بها الو�س���يط حتى ي�صل �إلى و�ساطة
ناجحة ذكرتها بالتف�صيل يف البحث.
�-10أن ما يتو�ص���ل �إليه من احللول يف الو�س���اطة الق�ض���ائية وكذا يف تنظيم
مركز امل�صاحلة وي�صادق عليه من املحكمة املخت�صة ي�أخذ �صفة القطعية.

ثانياً� :أهم التو�صيات
-1حتتاج الو�س���اطة الق�ضائية �إلى مزيد من الدرا�س���ة والبحث ومعرفة نتائج
تطبيقه���ا يف الدول التي قام���ت بتطبيقها ملعرفة مدى جناحه���ا من عدمه ومعرفة
�إيجابياتها و�سلبياتها.
�-2أرى ع���دم احلكم ال�رسيع عل���ى تنظيم مركز امل�ص���احلة يف وزارة العدل
يف اململكة العربية ال�س���عودية حتى ي�أخذ حيزاً من التطبيق واكت�ساب مزيد من
اخلربات ملن يعملون فيه.
�-3أرى �أن تقوم وزارة العدل بتدريب الذين �سيقومون بالعمل بتلك املراكز،
واال�س���تفادة من حما�سن الو�س���اطة والو�س���اطة الق�ضائية واكت�س���اب املهارات
والقدرات التي يتمتع بها الو�سيط.
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�-4أرى �أن تن�س���يق الوزارة بالتعاون مع اجلمعي���ات اخلريية واملراكز التي لها
خربات يف هذا املجال يف الإ�صالح الأ�رسي و�إ�صالح ذات البينْ .
�-5أرى عق���د م�ؤمترات وندوات وور�ش عم���ل تبادلية بني الدول التي طبقت
الو�س���اطة عموماً والو�س���اطة الق�ض���ائية خ�صو�ص���اً لتبادل اخلربات والتجارب
واال�ستفادة منها.
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