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٩٧٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ا:   

ــــسوية املنازعــــات يهــــدف هــــذا البحــــث دراســــة حوكمــــة ــــة لت ــــق الوســــائل البديل مقاصــــد  لتحقي

بحـث مـن أمهيـة التقاضـي الشريعة،اعتمد الباحث املـنهج االسـتقرائي والتحليلـي، وتنبـع أمهيـة ال

َّيف حيـاة اإلنــسان، فكلمــا كانــت وســائل التقاضــي عادلــة وميــسرة، كانــت حيــاة اإلنــسان أكثــر 

ًاســتقرارا، فــال بــد مــن احلوكمــة الرشــيدة لوســائل التقاضــي، فوســائل فــض النزاعــات يف عــصرنا 

تــسوية ، بــل أصـبحت هنــاك وسـائل بديلــة ل)احملكمــة(احلـايل تنوعــت، ومل تقتـصر علــى القـضاء 

، يــتم اللجــوء إليهــا ملــا متتــاز بــه هــذه الوســائل مــن )التحكــيم-الوســاطة-املفاوضــات(النزاعــات 

َّســــرعة ومهنيــــة وســـــرية  واقتــــصاد مبــــصاريف ونفقـــــات التقاضــــي وهــــي مـــــن أهــــداف احلوكمـــــة 

الرشــيدة، الــيت حتقــق مقاصــد الــشريعة يف حفــظ الــنفس واملــال، ومــن أهــم النتــائج الــيت توصــل 

َّمهيـــة اللجـــوء للوســـائل البديلـــة لفـــض النـــزاع أل�ـــا تلتـــزم مببـــادئ احلوكمـــة، وأن أ: إليهـــا البحـــث

احلوكمــة الرشـــيدة يف جمـــال تــسوية النـــزاع تتجلـــى باختيـــار األشــخاص األكفـــاء الـــذين يتمتعـــون 

بالنزاهة واحلياد واالستقالل، وكذلك بسرعة تسوية النزاع الذي يوفر اجلهد والوقت واملـال، ممـا 

شريعة يف حفــظ الـــنفس مـــن خــالل حتقيـــق العدالـــة، وحفــظ املـــال مـــن خـــالل حيقــق مقاصـــد الـــ

: سرعة حل النزاع، وتقليص نفقات التقاضي،حيث مت تقسيم البحث ملطلبـني، املطلـب األول

الوســائل البديلــة : الوســائل البديلــة غــري امللزمــة وهــي املفاوضــات والوســاطة، أمــا املطلــب الثــاين

  .امللزمة وهي التحكيم

  .احلوكمة، الوسائل البديلة، حل النزاعات، مقاصد الشريعة: المفتاحيةالكلمات 



        

 

 

 

 

 

٩٧٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

 

ا :  

 هــــــــو الرتمجــــــــة املختــــــــصرة الــــــــيت راجــــــــت للمــــــــصطلح مــــــــصطلح الحوكمــــــــةيعــــــــد 

Corporate Governance أمـــا الرتمجـــة العلميـــة هلـــذا املـــصطلح، والـــيت ،

دت أســــــلوب ممارســــــة ســــــلطات اإلدارة الرشــــــيدة، وقــــــد تعــــــد: اتفــــــق عليهــــــا، فهــــــي

جمموعـة مـن العالقـات فيمـا بـني :" التعريفات املقدمة هلذا املصطلح، فاحلوكمـة تعـين

القـــائمني علـــى إدارة الـــشركة وجملـــس اإلدارة ومحلـــة األســـهم وغـــريهم مـــن املـــسامهني 

")١ .( 

املعاين واحلكم السامية اليت راعاها الشارع وبـين عليهـا : "فتعين مقاصد الشريعةأما 

  ). ٢("ع أبواب الشريعة، وإما يف بعض أبواب الشريعةأحكامه؛ إما يف مجي

 ADR Alternative Dispute(الوسـائل البديلـة لحـل النزاعـات أمـا 

Resolution (ًالطرق اليت يلجـأ إليهـا املتنـازعني لتـسوية خالفـا�م بعيـدا :"فهي

  ). ٣()"التوفيق والتحكيم/املفاوضات، والوساطة (عن القضاء الرمسي، وأمهها 

                                                           

  .٢، ص)٢٠٠٧ك االستثمار القومي، بن: القاهرة (محددات الحوكمة ومعاييرها حممد حسن يوسف، )١(

  .٩، ص)األكادميية اإلسالمية املفتوحة: اململكة العربية السعودية(مقاصد الشريعةعياض بن نامي السلمي، ) ٢(

نوفمرب ٦ حماضرة مقدمة يف ندوة اجلمعة، تاريخ الوسائل البديلة لتسوية المنازعات،عبد احلنان العيسى، ) ٣(

 .العاملية مباليزيا، اجلامعة اإلسالمية ٢٠١٥



        

 

 

 

 

 

٩٧٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

الــــسرعة والـــــسرية واملهنيـــــة، ومبـــــادئ احلوكمـــــة : ى مزايـــــا الوســـــائل البديلـــــة يفوتتجلــــ

الرشيدة تتجلى باختيار الشخص الذي يتمتع بالكفـاءة والقـدرة واملهنيـة للفـصل يف 

موضوع النزاع، باإلضافة لتمتعه باحليـاد والنزاهـة، وعـدم حمابـاة طـرف علـى حـساب 

دم املماطلة والتسويف، ممـا يـؤدي الطرف األخر، وكذلك السرعة يف فض النزاع وع

لتقليص اهلدر بالوقت واالقتصاد بالنفقات، ويوجد عدة فوارق مهمة بـني عمليـات 

ًحــــل النزاعــــات، فعنــــدما ينــــشأ نــــزاع مــــا، يــــسعى الطرفــــان بدايــــة إىل حــــل نزاعهمــــا 

بالتفــاوض، دون إشــراك أحــد خــارج نطــاق النــزاع، وإذا مــا أخفقــت املفاوضــات يف 

ت طائفــــة أخــــرى مــــن اآلليــــات حلــــل النزاعــــات، أمههــــا الواســــطة حــــل النــــزاع، تــــوفر

  .والتحكيم

  :تم تقسيم البحث لمطلبين

الوســــائل البديلــــة غيــــر الملزمــــة وهــــي المفاوضــــات :  المطلــــب األول

  .والوساطة

  .الوسائل البديلة الملزمة وهي التحكيم:  المطلب الثاني



        

 

 

 

 

 

٩٧٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  ا اول

 ا  ا ا)واطت وا(  

  اوت  :اع اول

املفاوضات تقوم على تالقي ممثلني عن اجلهتني املتنازعتني، لبحث أسباب النزاع 

ُإىل تسوية له،وتعد املفاوضات أوىل قنوات التواصل اليت  وعناصره، بقصد التوصل 

تنشأ ينبغي على األطراف املتنازعة اللجوء إليها؛ إلزالة أي خالف أو توترات قد 

َّفيما بينها، وذلك ملا تتميز به من مرونة ويسر يف تسوية مجيع أشكال املنازعات، 

ًتسوية مباشرة وودية، سواء كانت ذات طابع جتاري أو سياسي أو قانوين، 
وتستخدم املفاوضات كوسيلة للمحافظة على استمرار العالقات الودية بني 

مواجهة أي خالفات تقف يف األطراف املتنازعة، من خالل تذليل أو حل أو 

  .طريق استمرار هذه العالقات

لــيس هــو الــذي يعــرف فقــط كيــف يــربح يف املفاوضــات، بــل فالمفــاوض النــاجح 

 يشعر بأنه - رغم ذلك -كذلك الذي يعرف كيف يربح مع جعل الطرف اآلخر 

 ًقد ربح أيضا، ألنه يف احلقيقة ال يوجد ربح متبادل، بل جمرد شعور متبادل بالربح،

وهو يستطيع مواجهة أي موقف، والتوصل حللول تبدو وكأ�ا عادلة للطرفني، وهـو 

ُيركز على املسائل ذات االهتمام املتبادل، ويعمـل علـى فهـم طبيعـة الطـرف األخـر، 

  .خرألًويعمل على تعديل مواقفه، كي تتوافق ظاهريا مع موفق الطرف ا



        

 

 

 

 

 

٩٧٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

أو :ات وأموا   

َتـفاوض (:ًالتفاوض لغة َ َ   ). ١(القوم يف األمر أي فاوض بعضهم بعضا) َ

  ). ٢("فاوضه يف األمر بادله الرأي بغية الوصول إىل تسوية واتفاق" -

احملادثـــات املؤديـــة إىل التفاعـــل، �ـــدف التوصـــل إىل أســـس  "ً:التفـــاوض اصـــطالحا

لالتفــــاق، حنــــو مــــشكلة قائمــــة أو هـــــدف حمــــدد، للوصــــول إىل الرضــــا مــــن حتقيـــــق 

  ).٣("اقاالتف

عملية ديناميكية متكاملة األبعاد، تقوم على التفاهم بني طرفني أو أكثر، : "أو هو

للوصــــول إىل اتفــــاق حيقــــق هلــــم مــــصلحة مــــشرتكة، وهــــي عمليــــة متتــــد مــــن اإلعــــداد 

ًللمفاوضــات، مــرورا باملفاوضــات ذا�ــا، وانتهــاء بــصياغة وتوقيــع اتفــاق أو معاهــدة  ً

  ). ٤("ضبني األطراف املشاركة يف التفاو

َّ إن اهلدف من عملية التفاوض، هو إما حل مشكلة قائمة، أو :هدف التفاوض

  .حتقيق مصلحة مستقبلية منع مشكلة من احلدوث، أو

  

                                                           

 زيـــن الـــدين أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن عبـــد القـــادر احلنفـــي الـــرازي، خمتـــار الـــصحاح، )١(

 .٢٤٤، ص١، ج)م١٩٩٩، ٥املكتبة العصرية، ط: بريوت(يوسف الشيخ حممد : احملقق

  .٤٨٤، ص)١٩٨٠دار التحرير، : القاهرة( جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز )٢(

 .١١، ص)١٩٩٣املؤسسة اجلامعية، : بريوت(ن احلسن، التفاوض والعالقات العامة حس )٣(

، ا�لـــة املـــصرية للتنميـــة "املبـــادئ العامـــة وبعـــض التطبيقـــات العمليـــة فـــن التفـــاوض."علـــي ســـامل )٤(

 .٩٢، ص)١٩٩٦(القاهرة  ،)٢(العدد) ٤(والتخطيط، ا�لد 



        

 

 

 

 

 

٩٨٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  :أنواع التفاوض

وهو يتحقق عندما تنتهج األطراف املتفاوضة، مبدأ : اتفاق لصالح الطرفين-١

 التفاوض يتم الرتكيز املصلحة املشرتكة، أي أكسب وتكسب، ففي هذا النوع من

على ما حيقق مصاحل الطرفني، وذلك بالوصول إىل حلول وسط يف املسائل 

  .املتعثرة

هذا حيدث عند عدم اختيار أحد الطرفني، التوقيت الصحيح : رابح/ خاسر -٢

للبدء باملفاوضات، حيث يسعى أحد األطراف على الربح وخسارة الطرف 

  .ةًاألخر، متبعا اسرتاتيجيات تصادمي

هدفه الدخول يف املفاوضات لكشف نوايا الطرف :  التفاوض االستكشافي-٣

  . األخر، وليس �دف التوصل حلل، وهذا النوع من املفاوضات يكون مرحلي

َّوهدف هذا التفاوض هو تسكني األوضاع لعدم : َّالتفاوض التسكيني-٤

ب عدم استفحال األزمة، لصعوبة الدخول يف مفاوضات جدية لتسويتها، بسب

حصول أوا�ا، ويف هذا النوع من التفاوض يتم حساب عامل الزمن يف التأثري على 

  .سري العملية التفاوضية

  



        

 

 

 

 

 

٩٨١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  

م :اوض ودئ ا  

  

على كل من يرغب أن ميارس فن املفاوضات أن يتسلح بأصوهلا، وأساليبها، 

ة األطراف تسعى ومهارا�ا، فاملفاوضات هي فن وعلم، له مبادئ وأصول، فكاف

للتوصل لتسوية ودية حتقق أكرب قدر من مصاحلها، مع احملافظة على استمرار 

العالقات مع الطرف األخر، فلكي تكون املفاوضات ناجحة، جيب اإلعداد هلا 

َّبشكل صحيح، وأن تتوفر لدى األطراف املتفاوضة النية الصادقة، بالتوصل 

فاوض تعتمد على منهج متكامل، لتسوية ترضي مجيع األطراف، فعملية الت

َّيشتمل على جوانب فنية ويتطلب مهارات خاصة، فالفرق بني املتفاوضني يرجع 

َّإىل مدى متتع هذا املفاوض أو ذاك، مبهارات السلوك التفاوضي، واستخدامها 

ال تسمح "َّبكفاءة وفعالية يف املواقف املختلفة، وأهم قاعدة يف عملية التفاوض 

احدة فقط على مائدة التفاوض، فوجود قضية واحدة مطروحة بوجود قضية و

َّللنقاش، يعين أنه البد من وجود فائز وخاسر، لذا يتعني على املفاوض أن يطرح 

ًأخرى ليوفر جوا للمساومة، ويفسح مكانا للمناورة قضية ً")١ .(  

  

  

                                                           

الرابـــع والعـــشرون، الـــشركة : خالصـــات، العــدد،جملـــة "الفعـــال التفــاوض أســـرار. "روجــر دوســـون )١(

 ).١٩٩٥(،القاهرة)شعاع(العربية لإلعالم العلمي



        

 

 

 

 

 

٩٨٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  : مبادئ التفاوض

  :  الحياة وهيهناك عدة مبادئ تحكم أي عملية تفاوضية في أية من مجاالت

ـــة–أ  ـــدأ القـــدرة الذاتي وهـــي قـــدرة املفـــاوض علـــى تفهمـــه للقـــضية وأبعادهـــا، :  مب

وكذلك قدرته على فهم الطـرف اآلخـر، مـن حيـث سـلوكه وأفكـاره، كمـا يتمثـل يف 

  . قدرته على القيادة واإلشراف، ومهاراته يف االتصال واحلوار واإلقناع

ً اليت يسعى كل طرف إىل حتقيقها، سواء وهي الفوائد واملنافع:  مبدأ المنفعة–ب 
  . أكان ذلك مكسب أو تقليل للخسائر

وهي التزام كل طرف بالعمل على حتقيق األهداف واملنافع :  مبدأ االلتزام–ج 

للطرف الذي ينتمي إليه؛ وكذلك التزامه بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات، 

  .واحرتام املواعيد احملددة بأوقا�ا

أي احملافظة على استمرارية العالقات املتبادلة : مبدأ العالقات المتبادلة –د 

  . املستقبلية بني أطراف التفاوض

هــي التأكيــد علــى أمهيــة األخــالق يف التعامــل، :  مبــدأ أخالقيــات التفــاوض-هـــ 

ًبعيــدا عــن الغــش والتــضليل، حيــث أن املفــاوض أوال وأخــريا ميثــل املنظمــة الــيت ينظــر  ًً

  ). ١(ميعإليها اجل

  

  

                                                           

األكادميية العربية املفتوحة : الدمنارك(حممد عوض اهلزامية، املدخل إىل فن التفاوض :  انظر)١(

  .٩، ص)م٢٠١١،



        

 

 

 

 

 

٩٨٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  :مراحل التفاوض

 وذلك ً يتم التهيئة للمقابلة التفاوضية مقدما،: مرحلة التحضير واإلعداد-ًأوال

جبمع البيانات وحتديد األهداف، وعلى املفاوض أن يستعد يف هذه املرحلة بإتباع 

ويتعلق األمر بتحديد احلاجات األساسية بعد دراسة طبيعة النزاع، خطوا�ا املهمة، 

 عدة خيارات للتفاوض وترتيبها وفق أمهيتها، وإعداد خطة التعامل مع ووضع

املفاوضني، وأساليبهم املختلفة يف التفاوض، مع وضع خطط واقرتاحات بديلة، 

فاملفاوض املاهر هو الذي يعرف هدفه األساسي، وأهدافه الثانوية، والذي ميلك 

الطرف اآلخر وتوقعاته معرفة مطالب ، ويف جعبته تصورات لكل البدائل املمكنة

  .من التسوية النهائية

  

أطراف   اليت ميكن تقسيمها ملرحلة استقبال:المناقشات ومرحلة اللقاء- ًثانيا

النزاع، واحرتام آراءهم واألخذ �ا وحتليلها مبوضوعية،والرتكيز على موضوع وطبيعة 

ر وحسن النزاع، وليس على األشخاص احملاورين، وأن يتحلى باملرونة يف التحاو

االستماع لألطراف املختلفة، والتعرف على آليات الطرف اآلخر يف عملية 

التفاوض، والرتكيز الشديد يف املفاوضات، وأخذ الوقت الالزم يف استيعاب ما يتم 

طرحه من قبل الطرف األخر، مث االنتقال ملرحلة إبداء احلجج، واختاذ املواقف 

قف، وإعادة مناقشتها مع الطرف األخر، إن املبدئية، مث مراجعة وتقييم هذه املوا

  :  ومن تكتيكات المتبعة في هذه المرحلةتبني له عدم صوابتيها،

لكي تكون لديك مساحة تسمح لك باملناورة وتقدمي : رفع سقف الطلبات-أ

  .التنازالت، ويكون هلا مقابل، وكي يشعر الطرف األخر إنه ربح كذلك



        

 

 

 

 

 

٩٨٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

 املوافقــــة الــــسريعة والكاملــــة علــــى العــــرض َّإن:ال توافــــق علــــى العــــرض األول-ب

األول، جتعــل الطــرف األخــر يعتقــد أنــه مل يــربح، ويــشعر بالنــدم لــو أنــه عــرض أكثــر 

مـــن ذلـــك، فقـــم يف البدايـــة بـــالرفض، والتظـــاهر بالدهـــشة مـــن حجـــم هـــذا العـــرض، 

  .لكي تدفع الطرف األخر لتقدمي التنازالت

ًك أي عرض، دائما متنَّع حني يقـدم  جيب عليك املناورة حني يقدم إلي:التمنَّع-ج

ًلــــك أي عــــرض، كــــي تــــوحي للطــــرف األخــــر، أن علــــيهم أن يقــــدموا لــــك عروضــــا 

  .مناسبة إلمتام التسوية

  



        

 

 

 

 

 

٩٨٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

-احا  :  االستمرار يف عملية حتليل األوضاع وحتليل على املفاوض

ابية جديدة، تقدمي حلول إجي بالتغذية الراجعة أثناء املوقف احلواري، والقيام

واالبتعاد عن تكرار الصيغ التفاوضية، من أجل ضمان إحراز تقدم يف املفاوضات، 

واالبتعاد عن الصراع للوصول إىل املصاحل، واعتبار املفاوضات فرصة للتعاون، 

ُوإجياد املرونة جلعل الطرف األخر يقدم على تقدمي تنازالت، حيث يقوم بتقدمي 
  : تكتيكات هذه المرحلةومن بعض التنازالت الغري مهمة، 

املفاوض الناجح هو الذي يضغط على الطرف األخر، : الضغط دون صدام-أ

لتقدمي أكرب قدر من التنازالت، دون الوصول ملرحلة الصدام، لكن جيب أن تعرف 

مىت تتوقف عن الضغط، وعليك عند تقدمي الطرف األخر عرضه بعد الضغط 

افقة على هذا العرض، إذ يتوجب عليك رفع عليه، أن تبدي عدم قدرتك على املو

األمر للجهة العليا، مث تؤجل املفاوضات من أجل ذلك، وعند العودة للمفاوضات 

عليك بالتظاهر بعدم موافقة اجلهة العليا على هذه العرض، وإن على الطرف 

األخر تقدمي عرض، ميكنك من عرضه على اجلهة العليا لنيل موافقتها، هذا 

ي بأنك راغب باملوافقة، لكن األمر األخري للسلطة العليا، وكي ال التكتيك يوح

ًتقع ضحية هذا التكتيك، فاطلب منذ البداية من الطرف األخر أن يكون مفوضا 

  .بإقرار التسوية النهائية

 عند تقدمي أي عرض من الطرف األخر ال تقابله بطلب :العبارة السحرية-ب

ينبغي عليكم : ، بل استخدم العبارة السحريةًتنازالت حمددة وخاصة جلهة األرقام

 مث اصمت، فهذا التكتيك يضغط على أن تقدموا أفضل من هذا العرض،

الطرف األخر دون مواجهته، وجتعله يقوم بتقدمي تنازالت، ولتفادي هذا الضغط 



        

 

 

 

 

 

٩٨٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

، فإن من أهم ما عليك ألي مدى تريدون تحسين هذا العرض: ميكن الرد بعبارة

ملرحلة، هو مدى محاس ورغبة الطرف األخر بالوصول إىل تسوية، معرفته يف هذه ا

وما هو هدفه النهائي، وهل ميتلك هذا الطرف، سلطة إقرار التسوية النهاية، 

فبمقدار امتالك املفاوض إجابات هلذه األسئلة، يساهم ذلك بقدرته على معرفة 

  .أي الضغوط ميكنه ممارستها

  

را-     اذ اا  :ُى املفـاوض أن يـدرك الوقـت املناسـب للتوقـف  علـ
عن التفـاوض، حـني حيقـق أهدافـه، ويـنجح يف احلـصول علـى مبتغـاه، وعليـه كـذلك 

معرفــة مــىت يكــون عليــه تــرك قاعــة التفــاوض، وعليــه إذا مــا وصــلت املفاوضــات إىل 

  :طريق مسدود أن يقوم بإتباع اآليت

قيــة األطــراف مراجعــة شـــاملة طلــب فــرتة مــن الراحــة ملراجعــة األمـــور، الطلــب مــن ب

ملــــواقفهم، والنظــــر يف األســــباب الــــذي جعلــــت كــــل طــــرف يتــــشبث مبوقفــــه، القيــــام 

ــــراز املــــسائل املتفــــق عليهــــا، وتغيــــري أســــلوب  ــــة، وحتريــــر وإب بتأجيــــل املــــسائل اخلالفي

التفاوض، وإن كانـت أسـباب الوصـول لطريـق مـسدود هـي أحـد املفاوضـني، ينبغـي 

هـــو املفـــاوض : بـــآخر أكثـــر مرونـــة، فاملفـــاوض النـــاجحاســـتبدال املفـــاوض املتعنـــت 

ُالذي يعـي ويـتفهم موقـف الطـرف اآلخـر ومـصاحله، وحيـسن االسـتماع إلـيهم، بغيـة 

التوصل إىل تسوية، فبعد انتهاء املفاوضـات تقـوم األطـراف املتفاوضـة بـإبرام اتفـاق، 

ة جلميـــع يتـــضمن شـــروط التـــسوية الـــيت مت التوصـــل إليهـــا، وتعتـــرب هـــذه الوثيقـــة ملزمـــ

  .األطراف

  



        

 

 

 

 

 

٩٨٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ً أن تعـرف كيـف تتفـاوض لـيس أمـرا فطريـا، بـل مكتـسبا، مـع ذلـك  ويرى الباحـث ً

ينبغــــي أن يتمتـــــع املفــــاوض بـــــصفات فطريــــة كالـــــذكاء، فمــــن الـــــضروري أن خيـــــضع 

البحـــث عـــن أفـــضل تـــسوية ممكنـــة  �ـــدف املفاوضـــني لتأهيـــل خـــاص، فاملفاوضـــات

م ســلوك اآلخــر، والتعــرف علــى إقامــة عالقــة ثقــة، وفهــ، وحلمايــة مــصاحل كــل طــرف

أن علـى أطـراف التفـاوض و املصاحل اليت يبغي احلـصول عليهـا مـن عمليـة التفـاوض،

َّااللتـزام بالـصدق واألمانـة، والتحلـي باملبــادئ األخالقيـة لعمليـة التفـاوض، واالبتعــاد 

عـــن األســـاليب الالأخالقيـــة لتحقيــــق منـــافع غـــري عادلــــة مـــن عمليـــة التفــــاوض،وإن 

س صراع للحصول على كـل شـيء مـن الطـرف األخـر، فـالطرف األخـر التفاوض لي

 اخلاسـر لـيس مبـدأ جيـد للمفاوضـات، -وإن مبـدأ الفـائز. ليس عدوا ولكنه شـريك

 الفائز، أي أن الطرفني جيب أن خيرجا -بل جيب تبين مبدأ تشاركي هو مبدأ الفائز

وصــول إىل نتيجــة فــائزان مــن عمليــة التفــاوض، بإجيــاد تــسوية يرضــى �ــا اجلميــع، ولل

 الفــائز، جيــب علــى املفــاوض أن حيــرتم األســس واملبــادئ الــيت تــؤدي إلجنــاح -الفــائز

ًاملفاوضات، فاملفاوضات ليست حربا وليست مباراة، فاملفاوضات مشروع تعـاوين، 

فعنـــــد مراعـــــاة املـــــصاحل املـــــشرتكة للطـــــرفني تـــــؤدي املفاوضـــــات للوصـــــل إىل تـــــسوية، 

  .فاملفاوضات أخذ وعطاء



        

 

 

 

 

 

٩٨٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

امع ا: طا  

ول واحـــد، يـــدل علـــى اســـتعانة لالوســـاطة والتوفيـــق واملـــصاحلة، هـــي تعـــابري ذات مـــد

أطراف النزاع بشخص أو أكثـر، يـسمى الوسـيط أو املوفـق أو املـصاحل، وذلـك بغيـة 

ًقيامــه مبهمــة تقريــب وجهــات أطــراف النــزاع، مــستخدما مهارتــه للوصــول مبــساعدته 

ُاف، وممــا ال شــك فيــه أن الــصلح مــن مظــاهر يــسر إىل تــسوية وديــة يــصنعها األطــر
الصلح عقد جـائز عـرف جـوازه  الشريعة اإلسالمية الغراء وهو مقصد من مقاصدها

َفـال جنـاح عليهمـا أن يـصلحا بـيـنـهمـا  {:بالكتاب والسنة أمـا الكتـاب فقولـه تعـاىل َُ َ َْ َْ َ ُ ُ
ِ
ْ َ ِ ََ َ ْ َ َ

ٌصلحا والصلح خيـر ُْ َ ْ ُّْ َ ً   ). ١(]١٢٨: النساء[} ُ

  

أو : اوأم طا   

ُالوســـاطة لغـــة َ ّحماولـــة فـــض نـــزاع قـــائم بـــني فـــريقني أو أكثـــر، عـــن طريـــق التفـــاوض ":َ ّ
َواحلوار، وقدم وساطته   ). ٢("َعرض مساعيه احلميدة: َّ

ًالوســــاطة اصــــطالحا ُ َ  النموذجي،كمفهـــــوم القــــانون يف التوفيــــق تعبـــــري ُيــــستخدم ":َ

ــــــــيت إىل يــــــــشري عــــــــريض ــــــــق أو مــــــــا شــــــــخص فيهــــــــا ميقــــــــو اإلجــــــــراءات ال  مــــــــن فري

                                                           

ج ) م١٩٩٣ط، .عرفـــة، ددار امل: بـــريوت(حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب ســـهل مشـــس األئمـــة السرخـــسي، املبـــسوط ) ١(

  .١٣٣، ص٢٢

جممــع اللغــة :  إبــراهيم مــصطفى ـ أمحــد الزيــات ـ حامــد عبــد القــادر ـ حممــد النجــار، املعجــم الوســيط، حتقيــق)٢(

  . العربية

  .١٠٣١، ص٢، ج)ت.دار الدعوة، د: اإلسكندرية(



        

 

 

 

 

 

٩٨٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

 القــــائم للنـــزاع وديــــة إىل تـــسوية للتوصـــل ســــعيهما يف الطـــرفني األشخاص،مبـــساعدة

  ). ١("بينهما

  

هنـاك وسـيط حمايـد ومـستقل، يـساعد األطـراف يف التوصـل إىل تـسوية،  ":الوساطة

  ). ٢("ُ سلطة الختاذ قرار ملزم أو حكمولكن ليس لديه

  أنواع أمهها الوساطة االتفاقية والوساطة القانونيةللوساطة عدة : أنواع الوساطة-

، هي اتفاق طرفا النزاع على اللجوء للوساطة بإراد�ما املنفردة: الوساطة االتفاقية

أ�ا تقوم على طلب موجه من طريف النزاع إىل : وتتميز الوساطة بسمة أساسية هي

 النزاع طرف ثالث، وهو ينطوي على االستعانة بشخص ثالث، ألجل تسوية

بطريقة مستقلة وغري منحازة، والطرفني حيتفظان بالتحكم التام يف العملية 

ونتيجتها، وهذه العملية اإلجرائية تتم دون صدور حكم، فالوسيط يف عملية 

ا أن تفي بهالوساطة، يساعد الطرفني على التفاوض على تسوية، يقصد 

 التوفيق هي عملية توافقية باحتياجات ومصاحل الطرفني املتنازعني، ذلك أن عملية

ًكليا، حيدد فيها طرفا النزاع كيف جيدر �ما تسوية النزاع، مبساعدة طرف ثالث 

  .حمايد، وليس للطرف الثالث احملايد أي سلطة لفرض حل للنزاع على الطرفني

                                                           

ألونــسيرتال النمــوذجي للتوفيــق جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل، دليــل اشــرتاع واســتعمال قــانون ا) ١(

  . م٢٠٠٢التجاري الدويل 

 (AAA). املنازعـات لتـسوية الـدويل قواعـد الوسـاطة املركـز   (ICDR)األمريكيـة،  التحكيم مجعية:  انظر)٢(

 .األمريكية التحكيم جلمعية



        

 

 

 

 

 

٩٩٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

 تنفيذها، ومن أهم آليةَّ هي اليت نص عليها القانون ورسم :الوساطة القانونية

نظمت إجراءات الوساطة، هو قانون الوساطة لتسوية النزاعات القوانني اليت 

م، وكذلك قانون التوفيق واملصاحلة العماين ٢٠٠٦ لسنة ١٢املدنيةـ األردين، رقم 

م، وقانون إنشاء جلان التوفيق ٩٨/٢٠٠٥الصادر باملرسوم السلطاين رقم 

  .ربية املتحدة العاإلماراتيف دولة ) ١٩٩٩ / ٢٦(واملصاحلة باحملاكم االحتادية 



        

 

 

 

 

 

٩٩١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

م :طا او :  

 الوساطة هو موضوع النزاع، والنزاعات اليت ميكن عرضها على الوساطة إن محل

َّحللها ختتلف من بلد إىل أخر، حيث تنص القوانني على جماالت الواسطة، اليت 

لح تشمل النزاعات التجارية والغري جتارية، والقاعدة العامة هو كل ما ميكن الص

ًفيه ميكن أن يكون حمال للوساطة، وبالتايل خترج عن حمل الوساطة، املسائل املتعلقة 

  .بالسيادة والنظام العام، وكل حق يتعلق بالغري

  

الوسيط حيتاج لوقت كاف َّأن : أما مراحل سير إجراءات الوساطة فهي

الستكشاف كل املسائل واملصاحل وإمكانيات التسوية، وجيب على الطرفني 

ِّاملوفق، أن يكونوا قادرين على أن يستكشفوا ويفهموا قدر اإلمكان، املسائل و

مبا يف ذلك (املثارة بني الطرفني واخللفية والظروف اليت ترتبت عليها تلك املسائل، 

 املتاحة  واإلمكانيات،)األسباب اليت حالت دون توصل الطرفني إىل اتفاق

إمكانيات إعادة هيكلة : ويتها، مثالللطرفني للتغلب على املسائل الراهنة وتس

العالقة بني الطرفني يف املستقبل، أو تقدمي اقرتاحات بشأن تنازالت من اجلانبني، 

ُولكي يكتب النجاح لتلك املناقشات، ينبغي للطرفني أن يكونا مستعدين للغوص 
  .يف املسائل اليت يعتربها الطرفان حساسة أو سرية

  :ها الوسطاء للوصول ألفضل النتائج وهيوهناك عدة مراحل فنية ينصح ب

  .إقامة عالقة جيدة مع األطراف املتنازعة وبناء الثقة والتعاون: املرحلة األوىل

  .اختيار اسرتاتيجية بالتوافق مع األطراف إلدارة عملية الوساطة: املرحلة الثانية



        

 

 

 

 

 

٩٩٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  .جتميع وحتليل املعلومات املتعلقة بالنزاع: املرحلة الثالثة

  .وضع قواعد أساسية وإرشادات مسلكية جللسات الوساطة: الرابعةاملرحلة 

حتديــــد القــــضايا اهلامــــة بنظــــر األطــــراف، ووضــــع جــــدول أعمــــال :  اخلامــــسةاملرحلــــة

  .ملعاجلتها

َّإجيـاد خيـارات متعـددة للتـسوية وتقيمهـا، مث حتديـد املالئمـة منهـا : املرحلة الـسادسة

  .لألطراف

ية، ووضـع آليـة لاللتـزام الرمسية، بـصياغة اتفـاق التـسوإجناز التسوية : املرحلة السابعة

  ). ١(والتنفيذ

  : أهم األحكام والضوابط التي تم تنظم إجراءات الوساطة

إن التزام األطراف بالقيام بإجراءات الوساطة، يعود إما اللتزامها التعاقدي قبل 

بدأ حيث ت: نشوء النزاع، أو ألن التشريعات توجب ذلك قبل اللجوء للتقاضي

إجراءات التوفيق، املتعلقة بنزاع كان قد نشأ، يف اليوم الذي يتفق فيه طرفا ذلك 

النزاع على املشاركة يف إجراءات توفيق، كإعالن أحد األطراف قبوله الدعوة املوجه 

ًإليه من الطرف األخر، أو قبول الطرفان أمرا أو اقرتاحا موجه هلما من حمكمة أو  ً

ًلقى الطرف الذي دعا طرفا آخر إىل التوفيق، قبوال للدعوة هيئة معينة، فإذا مل يت

ًيف غضون ثالثني يوما من اليوم الذي أرسلت فيه الدعوة، أو يف غضون مدة 
                                                           

 عمـاد –ؤاد سـروجي اسـرتاتيجيات عمليـة حلـل النـزاع، ترمجـة وحتقيـق فـ: كريستوفر مور، عمليـة الوسـاطة: انظر) ١(

  .٦٤، ص)م٢٠٠٦األهلية للنشر والتوزيع، : القاهرة (عمر



        

 

 

 

 

 

٩٩٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

) ١(ًأخرى حمددة يف الدعوة، جاز للطرف أن يعترب ذلك رفضا للدعوة إىل التوفيق،

 جهة معينة ويف حال عدم اتفاق األطراف على اختيار وسيط، فلهما اللجوء إىل

لتقوم بذلك، وألطراف النزاع حتديد إجراءات الوساطة، ومن أمثلة جمموعة القواعد 

اليت ميكن للطرفني االتفاق عليها؛ لتنظيم تسيري التوفيق،قواعد األونسيرتال للتوفيق 

أو قواعد أحد مراكز التوفيق أو الوساطة، ويف حال عدم االتفاق على الطريقة اليت 

ِّفيق، جيوز للموفق تسيري إجراءات التوفيق، بالطريقة اليت يراها املوفق ا التوبهُجيرى  ِّ

مناسبة، مع مراعاة ظروف القضية، وأي رغبات قد يبديها الطرفان،واحلاجة إىل 

احلفاظ على  وتسوية سريعة للنزاع، وعلى الوسيط معاملة الطرفني بإنصاف،

ة، ومراعاة الظروف احمليطة املساواة يف املعاملة عند التعامل مع أطراف خمتلف

بالقضية، وله اقرتاح أي حلول على أطراف النزاع، تساهم يف تسوية النزاع، وله يف 

ًسبيل ذلك االتصال بأطراف النزاع معا أو بكل منهما على انفراد، وللوسيط 

�إفشاء املعلومات املتعلقة بالنزاع اليت زوده به أحد األطراف لألخر، إال إذا طلب 

َّم إفشائها للطرف األخر، ويتوجب احملافظة على سرية كافة املعلومات منه عد

ًاملتعلقة بإجراءات الوساطة، علما بأن كافة املعلومات واألدلة املقدمة يف عملية 

الوساطة، تعترب غري مقبولة يف أي إجراء الحق للوساطة، مثل استعماهلا يف 

  .التحكيم أو أمام القضاء

  

                                                           

الـــدويل،قانون األونـــسيرتال النمـــوذجي للتوفيـــق التجـــاري الـــدويل  التجـــاري للقـــانون املتحـــدة األمـــم جلنـــة:  انظـــر)١(

  ).٤(م،املادة ٢٠٠٢



        

 

 

 

 

 

٩٩٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  :فيق في الحاالت التاليةُوتنهى إجراءات التو

  .بإبرام الطرفني اتفاق تسوية) أ(

إعالن الوسيط أنه ال يوجد ما يسوغ القيام مبزيد من جهود التوفيق، بعد أن ) ب(

  .يكون اتصل فيها بالطرفني يف حماولة للتشاور ومل جيد أي استجابة

  .بإصدار إعالن من األطراف للوسيط يفيد بإ�اء اإلجراءات) ج(

بإصدار إعالن من أحد األطراف للوسيط وللطرف األخر يفيد بإ�اء ) د(

  ). ١(اإلجراءات

ًأمـــا إذا توصــــل الطرفــــان إىل اتفــــاق لتــــسوية النـــزاع، فــــإن ذلــــك االتفــــاق يعــــد ملزمــــا  ُ َّ

أن ) املوفــق(مل يتفــق األطــراف خــالف ذلــك، ال جيــوز للوســيط وواجــب النفــاذ، ومــا

ًعلـى هيئـة التحكـيم، إذا مت االتفـاق مـسبقا علـى ًيكون حمكما يف ذات النزاع، كما 

ًاللجوء إىل الوساطة أوال، للتسوية الوديـة للنـزاع قبـل بـدء إجـراءات التحكـيم، فعلـى 

  .هيئة التحكيم احرتام ذلك

  

ًيعتــرب حمــضر الــصلح املوقــع مــن األطــراف ومــن اللجنــة ســندا تنفيــذيا جيــري : التنفيــذ ً

ُئيــة، فــإذا مل يــتم تنفيــذه طوعــا، ينفــذ جــربتنفيــذه مثــل األحكــام القــضائية النها ًا بعــد ً

  ). ٢(تذييله بالصيغة التنفيذية

                                                           

الـــدويل  التجـــاري للتوفيـــق النمـــوذجي لاألونـــسيرتا الـــدويل،قانون التجـــاري للقـــانون املتحـــدة األمـــم جلنـــة: انظـــر )١(

  ).١١(م،املادة ٢٠٠٢

؛وقــانون )١٥(م،املــادة ٩٨/٢٠٠٥قــانون التوفيــق واملــصاحلة العمــاين الــصادر باملرســوم الــسلطاين رقــم : انظــر )٢(  

 العربيـــة املتحـــدة،املادة اإلمـــاراتيف دولـــة  )١٩٩٩ / ٢٦(إنـــشاء جلـــان التوفيـــق واملـــصاحلة باحملـــاكم االحتاديـــة 

)٧.(  



        

 

 

 

 

 

٩٩٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  

وكثيــر مــن األطــراف يفــضل اللجــوء إلــى الوســاطة، قبــل اللجــوء لبــاقي وســائل 

  :َّفض النزاع، وذلك لما تتميز به هذه الوسيلة من مزايا أهمها

قـــضاء، (التقاضـــي  الوســاطة طريـــق ودي لتـــسوية النزاعـــات قبـــل وصـــوهلا ملرحلـــة -١

  ).حتكيم

  . سهولة ومرونة يف اإلجراءات-٢

  . سرعة حبسم النزاع وقلة يف التكاليف-٣

  . مشاركة األطراف حبل النزاع، مما يؤدي لطواعية بالتنفيذ-٤

  . احملافظة على العالقات الودية بني األطراف-٥

، يـؤدي )قالتوفيـ(وال بد أن نشري إىل مسألة هامة وهـي هـل بـدء إجـراءات الوسـاطة

َّإىل تعليـــق فـــرتة التقـــادم؟ إن هـــذه املـــسألة تنظمهـــا التـــشريعات الوطنيـــة يف كـــل بلـــد، 

ُحيـــــث اعتـــــرب املـــــشرع األردين واإلمـــــارايت والعمـــــاين أن قيـــــد طلـــــب التـــــسوية يقطـــــع 
  ). ١(التقادم

  

 إن الوساطة هي من أجنع الوسائل لفض النزاعات ملا تتميز به من يرى الباحث

توفري البيئة املالئمة لتطبيقها، من حيث التشريعات، ونشر ميزات، لذلك جيب 

ثقافة الوساطة، وإعداد الكوادر املؤهلة إلدارة عملية الوساطة اليت حتتاج ملهارات 

                                                           

؛وقــانون )١٧(م،املــادة ٩٨/٢٠٠٥قــانون التوفيــق واملــصاحلة العمــاين الــصادر باملرســوم الــسلطاين رقــم : انظــر) ١(

 العربيـــة املتحـــدة،املادة اإلمـــاراتيف دولـــة ) ١٩٩٩ / ٢٦(إنـــشاء جلـــان التوفيـــق واملـــصاحلة باحملـــاكم االحتاديـــة 

)٣.(  



        

 

 

 

 

 

٩٩٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

وتأهيل خاص، حيث تستخدم الوساطة لتعزيز التسوية غري القضائية للنزاعات يف 

القضايا معقدة األوضاع املتعددة األطراف، وخاصة عندما تكون املصاحل و

  .ومتعددة األطراف وليست حمصورة بني طرفني

  

  



        

 

 

 

 

 

٩٩٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ما ا  

 ا ا ا)ا(  

  

ًيعترب التحكيم من أكثر الوسائل البديلة استخداما يف فض النزاعات التجارية على 

املفاوضات (املستوى الدويل، وخاصة عندما ال جتدي باقي الوسائل البديلة 

، يف إجياد حل للمنازعات، فتم االهتمام بالتحكيم على الصعيد الدويل )اطةوالوس

 القانون النموذجي للتحكيم الذي أخذت عنه غالبية )١(فسنت األونسيرتال،

  .الدول يف تشريعا�ا احلديثة اخلاصة بالتحكيم

ه: أواو وو ا   

  : تعريف التحكيم

ًيما، إذا منعته مما أراد، ويقال أيضاحكمت الرجل حتك": ًلغة حكمته يف مايل، : ً

  ).٢("إذ جعلت إليه احلكم فيه

                                                           

وهـي ) ١٩٦٦الـيت أنـشئت يف عـام (ي الـدويل، جلنة األمم املتحدة للقـانون التجـار :األونسيرتال١) 

ّهيئـــة فرعيـــة تابعـــة للجمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة، وهلـــا واليـــة عامـــة تتمثـــل يف تعزيـــز التنـــسيق 

 طائفـة واسـعة إنـشائهاوقد أعدت األونسيرتال منـذ . والتوحيد التدرجييني لقانون التجارة الدولية

وك األخـــرى، تتنـــاول القـــانون املوضـــوعي الـــذي مـــن االتفاقيـــات، والقـــوانني النموذجيـــة، والـــصك

حيكـــم املعـــامالت التجاريـــة أو اجلوانـــب األخـــرى للقـــانون التجـــاري الـــيت هلـــا أثـــر علـــى التجـــارة 

وجتتمـــع األونـــسيرتال مـــرة يف الـــسنة، وذلـــك عـــادة يف الـــصيف، يف نيويـــورك ويف فيينـــا . الدوليـــة

 .بالتعاقب

 .١٩٠٢،ص ٥،ج)هـ١٣٢٩الكلية، املطبعة :مصر ( حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح)٢(



        

 

 

 

 

 

٩٩٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ًالتحكيم عبارة عن اختاذ اخلصمني حاكما برضامها، لفصل ": ًاصطالحا

  ). ١("خصومتهما ودعوامها

اتفــاق طــرفني أو أكثــر، علــى توليــة مــن يفــصل يف منازعــة بيــنهم حبكــم : "التحكــيم

  ). ٢("ملزم

  

والتحكيم نصت على مشروعيته النصوص الواردة يف القرآن : ية التحكيممشروع

  .الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع

َفــال وربــك ال يـؤمنــون حتــى يحكمــوك  ﴿:فــالتحكيم جــائز بالكتــاب لقولــه تعــاىل ُ َِّ َ ُ َ َُّ َ ُ
ِ ْ َ ََ َِّ َ

ـــنـهم ثـــم ال يجـــدوا فـــي أنـفـــسهم حرجـــا ممـــ َّفيمـــا شـــجر بـيـ ِ
ً َ َ ََ َْ ِْ ِ ِ ُِ َُْ ُ ِ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُا قـــضيت ويـــسلموا َ َِّ

َ ُ َ ْ َ َ

ًتسليما
ِ
ْ   ].٦٥: النساء[﴾َ

  

ِعن شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إىل رسول اللـه : والتحكيم جائز يف السنَّة ِ َِّ ِ
ُ َ َ ِ َ َ َ َّ َ ََُّ ٍَ َ ِ

ْ َ ٍ َْ ُ 

ِمــع قـومــه مسعهــم يكنونــه بــأيب احلكــم، فــدعاه رســول اللــه  ِ ِ َِّ ُ ُ ََ ُ َ َ َ َِ َ َ َ َْ َِ ِ ُ َ ُ ْ ْ ُ َ َ ْفـقــال َ َ َّإن«: َ َ اللــه هــو ِ ُ َ َّ

ِاحلكم، وإليه احلكم، فلم تكىن أبا احلكم؟ َ ََ َ ُ َْ ْ َْ َ ْ ُْ َ ُ ُ
َِ ِ

َفـقال» ََِْ َ ٍإن قـومي إذا اختـلفـوا يف شـيء : َ
ْ َ ِ ََُ ْ َ ِ ِِ

ْ َ َّ

ــنـهم فـرضــي كــال الفــريقني، فـقــال رســول اللــه  ِأتـــوين، فحكمــت بـيـ َِّ ُِ َُ َ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َ َ
ِ
َ ْ ُ َ َْ َُ ْ َ ِْ ََ :» َمــا أحــسن َ ْ َ َ

                                                           

جنيـب : جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، جملة األحكام العدليـة، احملقـق )١(

  ).١٧٩٠(، املادة )ت.ِكارخانه جتارت كتب، د: كراتشي(هواويين 

) ٣٢(ملعيـــار الـــشرعي رقـــمهيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤســـسات املاليـــة اإلســـالمية البحـــرين، ا )٢(

 ). م٢٠٠٧:مكة املكرمة(التحكيم



        

 

 

 

 

 

٩٩٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ِهـــذا، فمـــا لـــك مـــ َ َ َ َ َ ـــد؟َ ِن الول ََْ َقـــال» َ َيل شـــريح، ومـــسلم، وعبـــد اللـــه، قـــال: َ َ ِ َّ ُ ْ َْ َ ٌَ ْ
ِ

ُ ٌ َ ُ ْفمـــن «: ِ َ َ

ْأكبـرهم؟ ُ ُ َ ْ ُقـلت» َ َشريح، قال: ُْ َ ٌ َْ ٍفأنت أبو شريح«: ُ َْ ُ َُ ََ ْ َ«)١.(  

حيـث روي أنـه وكان إمجاع الصحابة على جواز التحكيم حيث مارسـوا بأنفـسهم، 

َّمنازعة يف خنـل، فحكمـا بينهمـا زيـد  ّكان بني أيب بن كعب وعمر بن اخلطاب 

  ).٢(بن ثابت 

  

  :وللتحكيم عدة مزايا أهمها

 إن إجراءات التحكيم، تكون بعيدة عن العلنية املالزمة للقضاء :َّالسرية-

العادي، وبذلك يستطيع رجال األعمال إخفاء طبيعة نزاعهم، وإجراءات التقاضي 

  .عن اجلمهور

، حيث هليئة التحكيم اختيار إجراءات التحكيم  يف إجراءات التحكيم:المرونة-

  . ًاملناسبة لطبيعة النزاع، بعيدا عن تعقيدات اإلجراءات القضائية

هي صفات إضافية للتحكيم، : ِّخبرة المحكمين، وحياديتهم، واستقاللهم-

حيث يتيح التحكيم لألطراف اختيار األشخاص املتخصصني يف موضوع النزاع، 

  .نزاهة واحلياد واالستقاللوالذين يتمتعون بال

                                                           

 أخرجــه ســـليمان بـــن األشــعث بـــن إســـحاق أبـــو داود يف ســننه، كتـــاب األدب، بـــاب يف تغيـــري )١(

 .٤٩٥٥، رقم٢٨٩، ص٤االسم القبيح، ج

هــ ١٤١٤ط، .دار املعرفة، د: بريوت(حممد بن أمحد بن أيب سهل السرخسي، املبسوط :  انظر)٢(

  .٦٢، ص٢١ج) م١٩٩٣/ 



        

 

 

 

 

 

١٠٠٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

أهم ميزات التحكيم باملقارنة مع القضاء العادي، تتعلق بسرعة : السرعة-

ٍّالوصول إىل قرار حتكيمي �ائي، وهذه امليزة ضرورية يف احلياة التجارية ٍّ ٍ.  

: ًالتحكيم جينب اخلصوم كثريا من النفقات اليت تتمثل يف: االقتصاد بالنفقات-

  .عاب احملامنيرسوم التقاضي وأت

يف اللجوء للتحكيم حيافظ أطراف النزاع على العالقات الودية بينهم، اليت -

  .تضمن استمرار عالقا�م التجارية



        

 

 

 

 

 

١٠٠١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

م :ار اوإ اءات اإ  

لكـــي يـــتم فـــض أي نـــزاع عـــرب التحكـــيم، البـــد مـــن إبـــرام : إجـــراءات التحكـــيم

هــو اتفــاق بــني : "ق التحكــيماتفــاُاتفــاق حتكــيم بــني األطــراف، حيــث يعــرف 

الطــرفني علــى أن حيــيال إىل التحكــيم، مجيــع أو بعــض النزاعــات الــيت نــشأت أو 

ًقـــد تنـــشأ بينهمـــا، بـــشأن عالقـــة قانونيـــة حمـــددة، ســـواء كانـــت تعاقديـــة أو غـــري 
  ). ١("تعاقدية

تحكــيم عــدة صــور ميكــن ًوجيــب أن يكــون اتفــاق التحكــيم مكتوبــا، والتفــاق ال

 الــذي يكـــون عنـــد )بنـــد التحكـــيم(هــي شـــرط التحكـــيم : ىلاألو أن يــرد فيهـــا

االتفـــاق علـــى عالقـــة قانونيـــة، ويكـــون قبـــل وقـــوع النـــزاع، وجيـــوز أن يكـــون بنـــد 

  ). ٢(التحكيم كبند وارد داخل العقد، أو بشكل اتفاق منفصل عنه

 وهــي تكــون بعــد وقــوع النــزاع، مــشارطة تحكــيمأو يكــون علــى شــكل : الثــاين

كمـــا ميكـــن أن يكـــون اتفـــاق : ً يتعلـــق بـــالنزاع، ثالثـــاوجيـــب أن تتـــضمن كـــل مـــا

 يف العقــد إىل أي مــستند يتــضمن اتفــاق حتكــيم، شــكل إحالــةالتحكــيم علــى 

كمـا يعتــد : ًشـريطة أن تكـون هـذه اإلشـارة أو اإلحالـة واضـحة يف العقـد، رابعـا

، يـزعم فيهمـا أحـد عنـد تبـادل الئحـة االدعـاء والـدفاعاتفاق على التحكيم، 

  . جود اتفاق حتكيم وال ينكره الطرف األخرالطرفني و

                                                           

  .٢٠٠٦لعام   وتعديالته١٩٨٥ قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام )١(

  .املرجع نفسه:  انظر)٢(



        

 

 

 

 

 

١٠٠٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

وألطــــراف التحكــــيم حريــــة حتديــــد عــــدد هيئــــة احملكمــــني، وإذا مل يــــتم التحديــــد 

َّيكــون عــددهم ثالثــة، وإذا كانــت اهليئــة مــشكلة مــن ثالثــة حمكمــني، يعــني كــل 

ًطرف حمكما عنه، واحملكمان يعينـان احملكـم الثالـث والـذي يكـون رئـيس اهليئـة، 

يئة التحكيم مشكلة من حمكم واحد يتفـق األطـراف علـى تعيينـه، وإذا كانت ه

ــــني،  ــــصة أو ســــلطة التعي ويف احلــــالتني إذا فــــشل التعيــــني يلجــــأ للمحكمــــة املخت

ال مينــع أي شــخص للعمــل كمحكــم بــسبب جنــسيته،  و)١(للقيــام �ــذا العمــل،

وعلـى الـشخص الـذي يـراد تعيينـه ) ٢(ما مل يتفق األطراف علـى خـالف ذلـك،

ً، أن يصرح عن كل الظروف اليت من شأ�ا أن تثري شكوكا هلا مـا يربرهـا ًحمكما

حــول حيــاده أو اســتقالله، وكــذلك خيــرب األطــراف عــن هــذه الظــروف يف حــال 

حـــدوثها أثنـــاء ســـري الـــدعوى التحكيميـــة، وإال كـــان عرضـــة للـــرد، وتتمتـــع هيئـــة 

ف يف التحكـــيم بكافـــة الـــسلطات والـــصالحيات، املمنوحـــة هلـــا مـــن قبـــل األطـــرا

اتفاق التحكيم، فلها الـصالحيات املطلقـة يف فـض النـزاع مبـا حيقـق العدالـة بـني 

األطــــراف، وحتقيــــق ضــــمانات التقاضــــي األساســــية، وحلريــــة الطــــرفني يف حتديــــد 

قواعــد اإلجــراءات أمهيــة خاصــة يف القــضايا الدوليــة، أل�ــا تتــيح للطــرفني اختيــار 

ًراءات التحكــــيم ســــريا عــــادال القواعــــد وفــــق احتياجا�مــــا اخلاصــــة، لتــــسيري إجــــ ً

ُوفعاال، اليت حتدد املقتضيات األساسية للعدالة اإلجرائيـة، وجيـوز هليئـة التحكـيم  ً

ُأن تــسيـر التحكــيم علــى النحــو الــذي تــراه ناســبا، شــريطة أن يعامــل األطــراف  َ َ ُ َ ًُ َ َِّ

                                                           

 .الدويل، املادة العاشرة التجاري للتحكيم النموذجي األونسيرتال قانون:  انظر)١(

 .املرجع نفسه، املادة احلادية عشر: انظر) ٢(



        

 

 

 

 

 

١٠٠٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ِّعلـــى قـــدم املـــساواة وأن تتـــاح لكـــل طـــرف، يف مرحلـــة مناســـبة مـــن اإلجـــراءات،  َ ُ

ٌفرصــــة ِوتــــسري هيئــــة التحكــــيم، اإلجــــراءات علــــى حنــــو . َِّ معقولــــة لعــــرض قــــضيتهُ ُ ِّ

َيتفـــــادى اإلبطـــــاء واإلنفـــــاق بـــــال داع، ويكفـــــل اإلنـــــصاف والكفـــــاءة يف تـــــسوية  ُ َ
  .املنازعات بني األطراف

  

  إصدار الحكم، وبطالنه وتنفيذه

ًتفــــــصل هيئـــــــة التحكــــــيم يف النـــــــزاع وفقــــــا للقـــــــانون : صــــــدور حكــــــم التحكـــــــيم

 الذي أختاره األطراف للتطبيق على موضوع النـزاع، ويف حالـة عـدم املوضوعي،

حتديــــد األطــــراف هــــذا القــــانون، فعلــــى هيئــــة التحكــــيم تطبيــــق القــــانون األكثــــر 

ارتبــاط مبحــل النــزاع، ويف كــل األحــول علــى هيئــة التحكــيم عنــد الفــصل بــالنزاع 

بعــة يف ذلــك مراعــاة شــروط العقــد حمــل النــزاع وتأخــذ بعــني االعتبــار العــادات املت

 مــــن واحــــد ومــــامل يــــتم أكثــــرالنــــوع مــــن النــــشاطات، ويف حــــال كــــان احملكمــــني 

االتفاق على خالف ذلك، فـأن حكـم التحكـيم يتخـذ بأغلبيـة األعـضاء، بعـد 

ًاملداولـــة الـــسرية، وجيـــب أن يكـــون حكـــم التحكـــيم مكتوبـــا ومتـــضمنا مـــا يلـــي ً :

اوينهم، ملخـص عـن أمساء احملكمني وجنـسيا�م، أمسـاء األطـراف وصـفا�م وعنـ

مــضمون كــل األدلــة واملــستندات الــيت أبــرزت خــالل ســري اإلجــراءات، وخاصــة 

اتفاق التحكيم، بيـان األسـباب الـيت بـين عليهـا حكـم التحكـيم، ذكـر الفقـرات 

احلكمية للقرار، ذكر مكـان وتـاريخ صـدور حكـم التحكـيم، وان يكـون احلكـم 

  .قيع ذكر األسباباالمتناع عن التوَّموقع من احملكمني ويف حال 



        

 

 

 

 

 

١٠٠٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

تــصدر أحكــام التحكــيم مربمــة، غــري قابلــة للطعــن : بـطـــالن حكــم التحكــيم-

بـأي وســيلة كانــت مــن ســبل الطعــن، لكــن غالبيــة تــشريعات التحكــيم يف العــامل 

أتاحت الطريق للتظلم من حكم التحكيم بطريقة واحدة، هي دعـوى الـبطالن 

ل احلــصر، ميكــن إذا ، وحــددت هلــا حــاالت جــاءت علــى ســبي)دعــوى اإللغــاء(

تــوفرت يف حكــم التحكــيم، أن يــتم تقــدمي دعــوى بطــالن أمــام اجلهــة القــضائية 

  .ًاملختصة، استنادا ألحدى هذه احلاالت

 
 أحكام التحكيم حتوز حجية األمر املقضي بـه، وهـي :تنفيذ حكم التحكيم-

ًملزمــة بــصرف النظــر عــن البلــد الــذي صــدرت بــه، وواجبــة التنفيــذ طواعيــة، فــإذا 

ًمل يــتم تنفيــذها طواعيــة، فيحــق للطــرف صــاحب املــصلحة تقــدمي طلــب تنفيــذ 

ًهــذا احلكــم للمحكمــة املختــصة، مرفقــا بأصــل احلكــم أو صــورة مــصدقة عنــه، 

وصورة مصدقة عن اتفاق التحكـيم، وترمجـة رمسيـة للغـة البلـد الـذي يـراد التنفيـذ 

 .فيها، وعلى احملكمة االعرتاف �ذا احلكم وتنفيذه

  

أهــــم األحكــــام والــــضوابط الـــيت حتكــــم إجــــراءات اســــتخدام الوســــائل هـــذه هــــي 

البديلة لفض النزاعات، واليت أصبحت هي الوسائل األساسـية لفـض النزعـات، 

علــى هــذه الوســائل، تــصبح  مبــادئ احلوكمــة ملــا تتميــز بــه مــن ميــزات، فبتطبيــق

، والـيت عمليـة فـض النزاعـات �ـا ًاليت تدار باملمارسات رشيدة،تتمثل لدينا إدارة

 تؤدي لتحقيق العدالة اليت تعترب من املقاصد العامة للـشريعة، مـن خـالل حتقيـق



        

 

 

 

 

 

١٠٠٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

الـــسرعة يف فـــض النـــزاع، واحلفـــاظ علـــى ســـرية اخلالفـــات، مـــن خـــالل أشـــخاص 

 حمــــددة آليــــاتيتمتعــــون بدرجــــة عاليــــة مــــن املهنيــــة واحليــــاد واالســــتقالل، وفــــق 

ع يف ظلهــــا اخلــــصوم ًمــــسبقا، تتــــسم بالــــشفافية، لــــضمان عمليــــة تقاضــــي، يتمتــــ

بكافـــــــة ضـــــــمانات التقاضـــــــي، وفـــــــرص متكافئـــــــة لـــــــإلدالء حبججهـــــــم وعـــــــرض 

  .أسانيدهم

  

  

  

 



        

 

 

 

 

 

١٠٠٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ا :  

َّإن ثقافــة وقـــيم اللجـــوء للوســـائل البديلـــة لفــض النزاعـــات، هـــي ثقافـــة فـــض 

َّالنزاع داخل األسرة الواحدة، أي تـسوية وديـة دون شـحناء وبغـضاء، وهـذا 

َّتتولـــد اخلـــصومات عنـــد اللجـــوء إىل مقـــصد مـــن مقاصـــد الـــشريعة، حيـــث 

ًاحملــاكم لفــض أي نــزاع، حيــث يبــدأ اخلــالف صــغريا ويــستفحل يف احملــاكم، 

ّففي اللجوء للوسائل البديلة، يلتزم األشخاص القائمني على حل النزاع،مبا 
َّيتفــق عليــه أطــراف النــزاع، ويتمتــع هــؤالء األشــخاص مبثــل أخالقيــة، وقــيم  ُ ّ

احليـــاد واالســـتقالل والنزاهـــة، بـــإدارة عمليـــة تـــسوية إنــسانية رفيعـــة، تتجلـــى ب

النـزاع، دون حمابـاة، فـأهم أسـاس تقــوم عليـه هـذه الوسـيلة لفـض النزاعــات، 

هــي مبــدأ اإلفــصاح، حيــث جيــب علــى الــشخص الــذي يطلــب منــه مهمــة 

ــــزاع، وإن كــــان هنــــاك  ــــزاع، أن يفــــصح عــــن عالقتــــه بــــأطراف الن ُتــــسوية الن
 ذلــك وتبــني أنــه لــه مــصلحة يف هــذا تــضارب مــصاحل، فــإذا مل يفــصح عــن

َّالنــزاع، فيحــق ألطــراف النــزاع، عــزل هــذا الــشخص الــذي مل يوضــح مــدى 

عالقته بأطراف النزاع، ومدى تأثريها على حياده واسـتقالله، ومـن املـسائل 

رابطة القرىب أو الصداقة  أو العمل، كما أنه : اليت متس احلياد واالستقاللية

 هــو مبــدأ الــسرية، حيــث ميتنــع علــى مجيــع مــن أهــم شــروط فــض النزاعــات

أطــراف النــزاع، وكــذلك األشــخاص القــائمني علــى حــل النــزاع، إفــشاء أي 

أســرار أو الكــشف عــن أي معلومــات أو مــستندات؛ قــدمت خــالل عمليــة 



        

 

 

 

 

 

١٠٠٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

فــض النــزاع، وال جيــوز للهيئــة الــيت تفــصل بــالنزاع، إخفــاء أي معلومــات أو 

رف األخـــر، وذلـــك لتحقيـــق مـــستندات أدىل �ـــا أحـــد األطـــراف، عـــن الطـــ

مزيد من الـشفافية لعمليـة تـسوية النـزاع، وينبغـي معاملـة كافـة أطـراف النـزاع 

  .بالتساوي، من خالل إتاحة فرص متساوية هلم لعرض دعواهم ومطالبهم

املفاوضــــات، الوســــاطة، (ويظهــــر بعــــد مــــضي مــــدة طويلــــة علــــى اســــتخدام 

 التــزام مجيــع األطــراف ًكوســيلة حلــل النزاعــات بــدال مــن القــضاء،) التحكــيم

املـشاركة يف عمليــة تــسوية النــزاع،  مبعــايري مهنيــة وأخالقيــة لتحقيــق العدالــة، 

كمــا أنــه مــع تأســيس مراكــز لفــض النزاعــات بالوســائل البديلــة، أصــبحت 

ــــة تطبيــــق مبــــادئ احلوكمــــة الرشــــيدة أكثــــر التزامــــا، ألن هــــذه املراكــــز  ًعملي

ة، تـضمن حقـوق اجلميــع، تتـضمن أنظمـة ولــوائح إجـراءات واضـحة وشــفاف

وهــي واجبــة التنفيــذ كــي يــتم إدارة النــزاع بــشكل منظم،فيــؤدي إىل تقــصري 

أمد التقاضي، وحيقق ضـمانات التقاضـي، وحيـد مـن اهلـدر بالنفقـات، كمـا 

أ�ا تتضمن لوائح بأمساء األشخاص املتخصـصني بفـض النزاعـات، والـذين 

ا ينفـــي وجـــود تـــضارب يتمتعـــون بـــاخلربة والتخـــصص وبالنزاهـــة واحليـــاد، ممـــ

للمـــصاحل، كـــذلك تتـــضمن جـــداول لتحديـــد مـــصاريف وأتعـــاب التـــسوية، 

فتــضمن بــذلك الــشفافية والوضــوح حلجــم النفقــات قبــل اخلــوض يف عمليــة 

ـــة دائمـــة مـــن األطـــراف �ريـــات التقاضـــي، وهلـــم  التـــسوية، كمـــا توجـــد رقاب

  :االعرتاض على إجراء خمالف، فمبادئ احلوكمة تتجلى يف



        

 

 

 

 

 

١٠٠٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

  .ئحة إجراءات واضحة وشفافة يتم االلتزام �اوجود ال-١

  .ضمان حقوق مجيع أطراف النزاع-٢

  .املساواة يف التعامل مع مجيع أطراف النزاع-٣

اإلفــــصاح والــــشفافية مــــن قبــــل القــــائمني علــــى تــــسوية النــــزاع، لتفــــادي -٤

  .تضارب املصاحل

  . مسؤولية القائمني على حل النزاع يف حال إخالهلم بواجبا�م-٥

مــن املقاصــد العامــة للــشريعة حتقــق مــصاحل العبــاد، وحفــظ األموال،وأبعــاد ف

لتحقيق العـدل : ًاحلوكمة الرشيدة يف مسائل فض النزاعات، إ�ا تؤدي أوال

الـسرعة يف تـسوية النـزاع : ًالذي هو أهم مقـصد مـن مقاصـد الـشريعة، ثانيـا

ني أن َّممـــــا يـــــوفر اجلهـــــد والوقـــــت واملـــــال، ممـــــا يتبـــــ) ألن مطـــــل الغـــــين ظلـــــم(

ًاســـتخدام هـــذه الوســـائل بـــدال مـــن القـــضاء حتقـــق مقاصـــد الـــشريعة أكثـــر، 

خاصــة جلهـــة طـــول مــدة نظـــر الـــدعوى أمـــام القــضاء، واألثـــر الـــذي يرتتـــب 

  .على ذلك



        

 

 

 

 

 

١٠٠٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ُالحمــد هللا الــذي يــسر لــي كتابــة هــذا البحــث، فهــذا مــا اجتهــدت فــي  َّ

ُإنجــازه، فــإن أصــبت فهــذا فــضل مــن اهللا ونعمــة، وإن لــم أصــب فهــذ ٌ ا ُ

َتقصير مني، فاإلنسان جبل على النقص ُ ٌ.  



        

 

 

 

 

 

١٠١٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ادر واا   

كتــاب . ســنن أبــو داود).ت.د.(أبــو داود، ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق

  ).٤ج. (باب يف تغيري االسم القبيح. األدب

 لتــسوية الـدويل قواعـد الوسـاطة املركـز  (ICDR).األمريكيـة التحكـيم مجعيـة

 AAA املنازعات

ــــــات العامــــــة).١٩٩٣ (.احلسن،حــــــسن ــــــريوت. التفــــــاوض والعالق املؤســــــسة : ب

  .اجلامعية

. زيـــن الـــدين أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن أيب بكـــر بـــن عبـــد القـــادر احلنفـــي الـــرازي،

. يوســـــف الـــــشيخ حممـــــد: ، احملقـــــق٥ط). ١ج. (، خمتـــــار الـــــصحاح)م١٩٩٩(

  .املكتبة العصرية: بريوت

ــــع : ت، العــــدد، جملــــة خالصــــا"أســــرار التفــــاوض الفعــــال. "روجــــر دوســــون الراب

  ).١٩٩٥(، القاهرة )شعاع(العربية لإلعالم العلمي والعشرون، الشركة 

). ٢٢ج . (املبــــسوط). م١٩٩٣. (السرخــــسي،حممد بــــن أمحــــد بــــن أيب ســــهل

  .دار املعرفة: بريوت

: اململكـــــــة العربيـــــــة الـــــــسعودية.مقاصـــــــد الـــــــشريعة. الـــــــسلمي،عياض بـــــــن نـــــــامي

  .األكادميية اإلسالمية املفتوحة



        

 

 

 

 

 

١٠١١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

، ا�لـــة "فـــن التفـــاوض املبـــادئ العامـــة وبعـــض التطبيقـــات العمليـــة. "ســـاملعلـــي 

  ).١٩٩٦(، القاهرة )٢(العدد ) ٤(املصرية للتنمية والتخطيط، ا�لد 

حماضــــرة . الوســــائل البديلــــة لتــــسوية املنازعــــات). ٢٠١٥.(العيــــسى،عبد احلنــــان

  .مباليزيااجلامعة اإلسالمية العاملية : كواالملبور.مقدمة يف ندوة اجلمعة

 .م٩٨/٢٠٠٥قانون التوفيق واملصاحلة العماين الصادر باملرسوم السلطاين رقم 

دولــة ). ١٩٩٩ / ٢٦(قـانون إنــشاء جلـان التوفيــق واملــصاحلة باحملـاكم االحتاديــة 

  . العربية املتحدةاإلمارات

 وتعديالتـه ١٩٨٥قانون األونسيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعـام 

  .٢٠٠٦لعام 

قـــانون األونـــسيرتال ). ٢٠٠٢. (جلنـــة األمـــم املتحـــدة للقـــانون التجـــاري الـــدويل

  .النموذجي للتوفيق التجاري الدويل

دليـــــــل اشـــــــرتاع ). ٢٠٠٢. (جلنـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة للقـــــــانون التجـــــــاري الـــــــدويل

  .لنموذجي للتوفيق التجاري الدويلواستعمال قانون األونسيرتال ا

جملـة األحكـام ).ت.د.(هاء يف اخلالفة العثمانيـةجلنة مكونة من عدة علماء وفق

  .ِكارخانه جتارت كتب: كراتشي. جنيب هواويين: احملقق. العدلية



        

 

 

 

 

 

١٠١٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من اخلامس املجلد

 لتحقيق مقاصد الرشيعة حوكمة الوسائل البديلة لتسوية املنازعات

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــوجيز). ١٩٨٠. (جممــــــــــــــــع اللغــــــــــــــــة العربي دار : القــــــــــــــــاهرة. املعجــــــــــــــــم ال

. الزيات،أمحـــد؛ عبـــد القادر،حامـــد؛ النجـــار، حممـــد مـــصطفى،إبراهيم؛.التحريـــر

  ).ت.د(

  .دار الدعوة: اإلسكندرية. جممع اللغة العربية: قيقحت). ٢ج. (املعجم الوسيط

اسـرتاتيجيات عمليـة حلـل النـزاع، : عمليـة الوسـاطة).م٢٠٠٦. (مور، كريـستوفر

  .األهلية للنشر والتوزيع:  القاهرة. عماد عمر–ترمجة وحتقيق فؤاد سروجي 

األكادمييـة : الـدمنارك.املدخل إىل فن التفاوض).م٢٠١١. (اهلزامية،حممد عوض

  .العربية املفتوحة

 ٢٠٠٧. (هيئــــــة احملاســــــبة واملراجعــــــة للمؤســــــسات املاليــــــة اإلســــــالمية البحــــــرين

  .التحكيم) ٣٢(املعيار الشرعي رقم).م

بنــــك : القــــاهرة.حمــــددات احلوكمــــة ومعايريهــــا).٢٠٠٧. (يوســــف،حممد حــــسن

  . االستثمار القومي

  

 


