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مقدمة
تُع ّد الوساااامن سا يسااااملل الديوة الضداي لعا اللمانمة التد ل الا تضلم م ا
لانوا ،)2006 -2004
ا ساااامسم سو توت مة اسااااياتلال تطواي القضااامأل ا
وذلك ب دف اخا صم الوقت والا د واللعقمة ،وليت سم ت ف خيق بلئ ا ساثتم ا تمذب
وس لمفسااااا توا ت الاطو الاضلي ا ل شاااا د تم التتي ا ف شاااااا س لمة الد لم ،
و اقو سضدي الوسااامن نيا قلم شااامح سدماد سا يبااادمر المضي والاعمأل واللما
باوظلف س م اتم التسااادد ف ا ا التعموتاامة ،وسا خجة ساتون سا اءتياألاة
السايا  ،لتسامند ينياف اللماع نيا تقيا وت مة هي  ،وتساوا مانمت ب اا
و قمئ نيا الاوافق والايات بعلدا نا اتياألاة الاقمت .
وقد تمأل ا اتم غيف تام نتم ب ا التوتاوع ساعلم م سا ةيبا م نيا سامبع تقدا
سمايف ي سملل الاونل واء شم لا سم ا الامتي سا التواتلو والق ضمام االقا صم ا
التمايع  ،بمءتاااامف الا الدو الت ال تقو بم ف تسااااوا وة المجفمة الاام ا ،
وساااالا سا خجة ه الو ق الضدثل التعريف بالوساااااانة وهنواوماا و وايا وهنوا
الوسانة التجارية و نمجية الوسانة ول حة ون الوسانة في بعض البلدان العربية.
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التعريف بالوساطة
الوساطة ً
لغة:
حاولة فض نوا قائم بين فريقين هو هكثر ون نريق التفاوض والحوارا وقدم وسانته هي ورض
وسانة هي تدخل بينمم بالحق والعدل)1( .
ً
ساويه الح يدة ويقال وسّن القوم هي وسن فيمم
الوساطة اصطالحا

ً:

وبارة ون و لية فاوضات غير لو ة يقوم بما نرف ثالث حايد يمدف إلى ساودة هنراف النوا
للتوصل إلى حل النوا القائم بينمم وذلك ن خالل اتبا واستخدام فنون ستحدثة في الحوار لتقريب
()2
وجمات النظر وتقييم ال راكو القانونية لنرفي النوا تحت غناء ن السرية.
و ن اجل اإلحانة بتعريف وقد الوسانة التجارية ال بد ن بيان ال قصود ن الوسانة لغة ثم التنرق
ل عرفة عنى الوسانة اصنالحا فالوسانة هي ال صدر للفعل الثالثي (وسن) والذي يأتي ب عنى
()1
وود
ا ا االصنالح القانوني فإن اغلب القوانين التي نظ ت هذا العقد قد ورفته" وقد ينبغي القائم به تسميل
وقد ن العقود لقاء هجره"ا ()1
مفهوم الوساطة
الوسانة هي و لية تجارية هو غير تجارية تكون بين نرفين إليصالمم إلى اتفاق .وتعد ن الوسائل
القانونية الحديثة لفض ال ناوواتا ثلما ثل التحكيم وتم اللجوء اليما بحثا ون حلول و لية للعدالة
البنيئة و تعد الوسانة إحدى وسائل التوفيق بين تخاص ينا ون نريق تدخل نرف ثالث يعد صديقا
لكال النرفينا يحاول التقريب بينم اا ت ميداً لتسوية وديةا وقد يكون النرف الثالث قد تدخل ن تلقاء
نفسه هو بنلب هحد النرفين و يقوم النرف الثالث وادة بتقديم اقتراحات ناسبة ترضي النرفينا
دون ضغن هو إكراها حتى يصل إلى حلول ناسبة تقضي ولى النوا .
ورغم هن الوسانة تشابه ال ساوي الح يدة في كونما وسيلة ودية للتقريب بين ال تناووينا إال هنما
تختلف هنما في كون النرف اآلخر في ال ساوي الح يدة ينتمي دوره ببدء ال فاوضات بين النرفينا
ه ا الوسين فال تنتمي م ته إال في حالة رفض هحد النرفين هذه الوسانةا هو وند التوصل إلى حل
للنوا .
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
( )1عجم ال عاني الجا ع
( )2ال وقع الرس ي لل جلس القضائي األردني http://jc.jo/mediation/def_and_kinds
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أنواع الوساطة
هناك ثالثة هنوا

()3

ن الوسانة:

 .1الوسانة القضائية وهي التوسن بين النرفين ع استحضار القانون الذي يحكم القضية او
القضايا حل النوا والدفع بالنرفين للوصول إلى الحل ولى ضوء الرهي القانوني .في
الوسانة القضائية يتم االهت ام فيما ولى اساس الحق والقانون وليس ولى اساس رغبات
النرفين واحتياجاتمم.
 .2الوسانة التوفيقية وهي التوسن بين النرفين ون نريق إدارة الحوار بينم ا لتحديد ال شكلة
حل النوا و عرفة وقف كل نرف ونظرته لل شكلة ن واويته الخاصة ا يساود ولى
عرفة كل نرف صالح النرف االخر و تنلباته ورغباته .يقوم الوسين بإدارة الحوار
و ساودة النرفين لفمم االخر وبالتالي تيسير الوصول لحل ال شكلة .في كثير ن النواوات
التجارية وغيرها يتم التوصل التفاق ب جرد تفمم كل نرف وجمة نظر النرف االخر
ورغباته.
 .3الوسانة التفسيرية وهي التي تقوم ولى ساودة النرفين للتقارب والتفاهم وتبادل وجمات
النظر و عرفة تنلبات ورغبات كل نرف و ساودة االنراف للوصول إلى حل قائم ولى
اساس تدويم العالقات بين النرفين والتفاهم ال ولى اساس القانون والحقوقا وهي تشبه لحد
كبير الوسانة التيسيرية ن حيث عرفة ال تنلبات والرغبات وودم االرتكاو الكا ل ولى
القوانين والحقوق ولكن الذي ي يو الوسانة التفسيرية ون الوسانة التوفيقية هي هن الوسانة
التفسيرية يقتصر دور الوسين فيما ولى تميئة االجت ا واتاحة الفرصة لألنراف للحديث
والحوار و ن ثم اتخاذ القرارات واالتفاقات ن دون التدخل ال باشر بين األنراف.
الوساطة التجارية:
ورّ فت ال ادة الثانية ن قانون الوكالء والوسناء التجاريين األردني رقم ( )28لسنة  2001الوسين
التجاري :بالشخص الذي يقوم بأو ال الوسانة التجارية بين نرفين هحده ا نتج هو اوو او صدر
سجل خارج ال لكة لقاء قابل ن هجل إبارام وقاد هو تاسميل إبرا اه فاي ال عا الت التجارية دون
ً ()1
هن يكون نرفا في هذا العقد هو تابعا.
وبذات الوقت ورفت ال ادة السابقة ن ذات القانون هواله الوسانة التجارية :بأنما قيام شخص
بالوسانة بين نرفين لعقد العقود هو تسميل وقد ال عاا الت التجارياة و ا يتفرغ ألي ن نرفيه ونما
لقاء هجر دون تح ل تبعتما.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
( )1ال ادة رقم  2ن قانون الوكالء والوسناء التجاريين األردني رقم  28لسنة  2001ال نشور ولى الصفحة  2785ن ودد الجريدة
الرس ية رقم 4496بتاريخ .2001/7/16
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تمدف الوسانة التجارية الى ترسيخ بده العدالة التصالحية باوتبارها خيارا استراتيجيا وحال ناجعا
وسريعا للقضاء ولى عظم النواوات التجارية فالعالقات التجارية غالبا ا تصاحبما تضارب في
صالح التجار يستدوي حلما اللجوء الى جمات تراوي صالح ج يع األنراف ال تناووة.
والوسانة التجارية تت يو ب ج ووة ن ال وايا تجعلما قادرة ولى عالجة الخالفات التجارية بشكل
ودي وال ساه ة في توفير ال ناخ ال ناسب لتشجيع التجارة واالستث ار وإشاوة الحوار والسلم
االجت اوي.
و ن اجل االل ام ب ا سبق سأقوم بتقسيم هذا ال نلب الى فقرتين سأتناول في الفقرة األولى وايا
الوسانة في حين سأخصص الفقرة الثانية الى نناق تنبيقما.
الفقرة األولى :مزايا الوساطة التجارية
لقد نجحت الوسانة التجارية في السنوات األخيرة في القضاء ول العديد ن النواوات التجارية وذلك
بفضل واياها العديدة والتي اذكر نما:
أوالً :المحافظة على العالقات التجارية بين األطراف
إذا كان دور القاضي ينحصر في تحديد صاحب الحق في الدووى والحكم لصالحه فإن ذلك يخلق
تد را في نفس خاسر الدووى ا ينتج ونه تعنت ال حكوم ضده في تنفيذ الحكم القضائيا ولى وكس
ا هو وليه فيس الوسانة التجارية التي تسعى ولى ال حافظة ولى العالقات الودية بين األنراف
واإلبقاء ولى إ كانية التعا ل في ا بينمم بالنظر الى ابتعادها الى ننق الرح ال نلق و ا يتولد ونه
ن إحساس بالقوة واالنتصار ولى النرف االخر فمذا النظام يعني األولوية لل صالح االقتصادية
ولى القواود القانونية.
ثانياً :تبسيط اإلجراءات
إذا كانت الدووى القضائية تحك ما قواود وشكليات قانونية تقلص حرية القاضي واألنراف في إيجاد
الحلول ال ناسبة للنوا ال نروح ولى ال حك ةا ف ن إيجابيات الوسانة انما تحررة ن كل الشكليات
والتعقيدات اإلجرائية بل وحتى ن بعض التعقيدات الجوهرية ذلك ان هنراف النوا هم ن يحددون
اجراءات حل النوا و دة هذا الحل.
ك ا ان الوسانة ال تقف وند تنلبات العدل ال ثالية وال تتقيد بضوابنه ال تس ة بالتجريد والتع يم
وااللتوام والكيل بنفس ال كيال م ا اختلفت الظروف واالحوال واألشخاص بل ان الوسين يستع ل
لكل حالة ا يالئ ما ن عايير و قاييس اال ر الذي يجعل و له واقعيا وهقرب الى العدالة النسبية نه
الى العدل ال نلق وهذا ا يشجع رجال االو ال واالقتصاد الى اللجوء للوسانة لحل نواواتمم الن
()1
حلول الوسانة تنبني ولى الواقع.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
( )1ح د بن ابي بكر بن وبد القادر الراويا ختار الصحاحا دار الكتاب العربي بيروتا لبنانا1981ا صفحة ()720
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ثالثاً :االقتصاد في التكاليف
ان الئ ة الوسانة للواقع التجاري في األردن ت ليه ودة اوتبارات رتبنة هساسا بانخفاض تكلفة
هذه االلية قارنة ع الدووى القضائية والتحكيم ولى اوتبار ان النسيج االقتصادي األردني تتشكل
هساسا ن العالقات التجارية الصغيرة وال توسنة والتي يغلب النابع العائلي ولى بنيان رهس الما ا
ال ي كنما واجمة التكاليف ال رتفعة للنواوات التي تنشب بينما وبين شركائما والتي ينظر فيما القضاء
الرس ي او القضاء الخاص ون نريق التحكيم.
رابعا :دعم مناخ االعمال واالستثمار
يعتبر االستث ار دوا ة هساسية للتن ية لكونه يشكل باإلضافة الى الناقة اإلنتاجية الويادة في الثروات
وتساهم الوسانة بفضل واياها العديدة في توفير ناخ ناسب لتشجيع االستث ار وال بادرة الحرة
وإشاوة ثقافة التفاوض ن اجل واجمة تنلبات واكراهات وتنافسية وول ة االقتصاد وخلق بيئة
استث ارية جذابة و شجعة ولى تحقيق كاسب شتركة لنرفي النوا قائ ة ولى حل رض للنرفين.
خامساً :ترسيخ ثقافة الحوار والسلم االجتماعي
يعتبر تفعيل الوسانة ترسيخا لثقافة الحوار داخل ال جت ع وتحسينا للعالقات بين التجار ن خالل
ا يؤدي الى تعايش األنراف والبعد ون الخصو ة وإشاوة اال ن
ض ان است رارها بعد حل النوا
والسلم بين افراد ال جت ع بخالف االحكام القضائية والتي غالبا ا تورث الكراهية والحقد بين األنراف
فتسوية سيئة خير ن حاك ة جيدة.
الفقرة الثانية :ابعاد الوساطة التجارية

()1

ان ال شر األردني اونى لرجال االو ال إ كانية ورض نواواتمم ولى الوسانة بدل ن ال حاكم
بغية ال حافظة ولى ال صالح التجارية و ن اهم النواوات التي ي كن ورضما ولى الوسانة
اوالً :النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية
تعتبر العقود التجارية احدى األدوات القانونية ال م ة التي يتم بواسنتما ابرام التصرفات واجراء
ال عا الت وتبادل الثروات والخد ات ف ال جال التجاري كعقود التأ ين والعقود البحرية ووقود البيع
الدولية
وبالتالي فإن كل هذه العقود ي كن إلصحابما اللجوء الى الوسانة في حالة نشوب نوا بينمم بدال ن
القضاء الن الوسانة قد تنجح في بقاء العالقات الودية بين األنراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. )1نضد التالد الدال  ،سصم االلاما  ، ،ص  227؛ و  .ةسا ني ال و  ،اللهيا العمس لجلاماسمة  ،ا الديا ليطضمن بغدا ،
 ، 1976ص  124؛ و  .فمئق سدتو ال تمع بدث بعلوا ا تم الاصيفمة اال ا ا ف ا مأل الو ق الاام ا سل و ف ساي القم و التقم
العد الثملث ن ي  ،السل الامسع  1981ص 163؛ وت لك سؤلع الت ايك سو الدتاو فوز سدتد سمس  ،االو اق الاام ا  ،سدايا ا
الاا ليطضمن والل ي نم  1993ص . 47
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ثانياً :النزاعات التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية
منهجية الوساطة
ب جرد ان يقبل النرفان اللجوء إلى الوسانةا يتم تحديد وود لجلسات تتالية وتكون .الجلسة
االفتتاحية تدور حول حوار بين النرفينا يتحدث ك ٌل نم ا ون شكلته ع اآلخرا إلى هن يصل
الحوار إلى حائنٍ سدود في هجواء وكرة في بعض األحيانا وهنا يتدخل الوسين ليدوو كل نرف
إلى جلسة حوار نفردة .وتبده ال رحلة االستكشافيةا فيتع ق الوسين في هصول ال شكلة وفق سيناريو
حوار بنا ٍءا ليت كن الفريقان ن إيجاد حل و لي ل شكالتم ا
كل نرفٍ ولى حدة .ثم يسعى إلى وقد
ٍ
التجارية .ا ي يو الوسانة ون التحكيما هو تلك الجلسات الفردية التي تدفع الفرقين ولى البوح بكل
ا ي ر في وقليم ا وقلبيم ا بكل حرية .هكذا يُسلن الضوء ولى ال شكلة الحقيقيةا فالشق العانفي
باإلج ال يك ن وراء تأوم الوضع بين الشريكين في الع ل وقد اشارت ال ادة رقم ( )6ن قانون
الوسانة لتسوية النواوات ال دنية األردني رقم ( )12لعام  2006وتعديالته ولى" :يقوم الوسين
بتحديد وود كل جلسة ويبلغ هنراف النوا او وكالئمم ب وودها و كان انعقادها ويجت ع بأنراف
النوا ووكالئمم ويتداول عمم ب وضو النوا ونلباتمم ودفوومم وله االنفراد بكل نرف ولى
حدةا ويتخذ ا يراه ناسبا لتقريب وجمات النظر بمدف الوصول الى حل ودي للنوا ا ويجوو له لمذه
الغاية ابداء رهيه وتقويم االدلة وورض االسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها ن االجراءات
()1
التي تسمل او ال الوسانة".
الوساطة في البالد العربية
إن ثقافة الوسانة شائعة في بعض البالد العربية ثل صرو ال غرب وتونس ولبنانا هكثر ا هي
ث يع ل ولى تلنيف األجواء بين
حاليا ً في األردن .فتلك الشعوب بنبيعتما تؤ ن بوجود نرفٍ ثال ٍ
ال تناووين ولى قضي ٍة اا وفي ال غرب ولى سبيل ال ثالا ت ت إحالة ( )2124حالة خالف إلى
الوسانة بين  2011و2014ا ( )1729نما حُ لّت وبر الوسانةا وقد شمدت صر بين وا ي 2010
و2014ا ( )1242حالة نوا لجأت للوسانةا  265نما وجدت حالًا اسم ف األردن فقد تم ند
القضمام ال حالة الى إدارة الوسانة في ال حاكم األردنية ( )372قضية في وام 2007ا ب عدل ()31
قضية شمرياَا تم فصل ()346قضية ه ا خجة نم  2008فقد ت إحالة  )873قضل هي بتعدة
)2
 )73قضل شمريا تم انماء  817قضية ( ب عدل  68قضية شمريا).
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
( )1قانون الوسانة األردني رقم ( )12لعام  2006ال ادة رقم (.)6
( )2التقرير النمائي ون تقدم برنا ج الوسانة في ال حاكم النظا ية في األردن لعام 2008ا ال وقع الرس ي لل جلس القضائي األردني.
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خاتمة
الوسانة هي الحل األنسب للنواوات التجارية فمناك نقان ودة ت يو الوسانة ون التحكيم هو اللجوء
للقضاءا هه ما كسب الوقت وال ال .فاللجوء إلى القضاء يعني انتظار فترة نويلة ن الو نا قبل هن
يصدر قرار قانوني حول الخالفا ولأل ر سلبيات ودة .فتلك ال ملة التي يحتاجما القضاء للفصل في
النوا ا ينتج ونما تج يد األ وال ال تناو وليماا ودا األ وال التي ُتدفع لدى الحقة القضيةا وكثيراً
ا يكون الحكم ستفواً و كلفا ً ألحد النرفين ال تناووينا وهذا ا يؤثر ولى والقة الشركاء هو
األنراف بعضمم ببعض .فالحل بتلك النريقة يتم انتواوه بالقوة ال بالحوار .وفي النماية يصدر
ال ح ّكم الحُ كم ولى ال اضي في حين ينظر الوسين إلى ال ستقبل حاوالً إيجاد الحلول ال ناسبة في
غضون دة قصيرة جداً فقن .باإلضافة الى السرية والتي تعتبر النقنة ال م ة التي ت يو الوسانة ون
غيرها ن النرق البديلة لحل النواواتا ا يعوو الثقة بين الشركات التجارية.
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