
كيف بدأت مسيرتك في سلك المحاماة؟
� ب��دأت مش��واري المهن��ي حينم��ا حظي��ت 
بشرف االلتحاق بالسلك العسكري كضابط 
إل��ى أن وصل��ت لرتب��ة نقي��ب، ث��م قررت 
االستقالة ودخلت مهنة المحاماة من بوابة 
مكتب الش��يخة هيا آل خليف��ة كمحاٍم تحت 
التمرين، وكان له��ا الفضل الكبير بعد اهلل 
في إتاحة الفرصة الستقاء الخبرة من نخبة 
المستشارين العاملين في المكتب، وهو ما 
أس��س لدي قاعدة قانوني��ة رصينة في أحد 

أعرق وأكبر المكاتب في البحرين.
ث��م انتقلت بعد ذلك إل��ى مكتب التميمي، 
وهو أحد مكاتب المحاماة والتحكيم الدولي 
ال��ذي مقره في دولة اإلمارات، وعندما قرروا 
فتح مكتب لهم في البحرين كنت أول محاٍم 
ينض��م لهم لدعم عملية تأس��يس المكتب 
ف��ي ع��ام 2014 بع��د أن قابل��وا معظ��م 
المحامين المش��تغلين، إال أن ما ميزني هو 
رصيد الخبرات باللغتين العربية واالنجليزية 
ف��ي مج��ال التقاض��ي والتحكي��م وأعم��ال 
وقم��ت  التجاري��ة،  والصفق��ات  الش��ركات 
بتوفي��ر كافة الخدمات القانونية س��واء في 
الدع��اوى أو الصفق��ات التجارية وتأس��يس 
الش��ركات، حيث ال يقتصر مج��ال المحاماة 
عل��ى القضايا وحس��ب ولكن يمتد ليش��مل 
المعامالت البنكية والتجارية واالستش��ارات 
ومراجع��ة وصياغ��ة العق��ود، ومعظم هذه 
المعام��الت تتم باللغة اإلنجليزية بوصفها 

لغة التجارة.
وبعد رحلة مكتب التميمي وما حصدته من 
خبرة وعالقات دولية، قررت أن أبدأ مشروعي 
الخاص وأقوم بفتح مكتب محاماة باس��مي 
ف��ي ع��ام 2018، وبفريق عم��ل مكون من 
شخصي فقط، واس��تمررت لمدة سنة أؤدي 
كافة أعمال المكتب بدءًا بحضور الجلس��ات 
االستش��ارات،  المذك��رات وعم��ل  وكتاب��ة 
وكتاب��ة الفواتير والمتابعة م��ع الموكلين 
وزي��ارة العم��الء، وإل��ى أن توس��ع العم��ل 
وانتقل��ت إلى مكتب أكبر يض��م فريق دعم 
قانوني يطغى عليه العنصر النسائي، حيث 
أؤم��ن بمقول��ة أن »وراء كل عظي��م امرأة« 
واليوم خلفي نس��اء عظيم��ات يقمن بكافة 
أعم��ال المكتب بإتق��ان وحرفي��ة والتزام، 
وأفخ��ر بهن جميع��ًا دون اس��تثناء، ونعمل 
جميع��ًا كفريق واح��د، ثم انض��م للمكتب 
ش��ريك إنجليزي مح��اٍم متخصص في مجال 
البن��وك ومعام��الت الش��ركات والمعامالت 

الدولية.
م��ن الصعوبة أن تغير مج��ال عملك خاصة 
وأن��ك كن��ت ضابط��ًا برتب��ة نقي��ب ول��ك 
مس��تقبل مس��تقر في موقع متميز، فلماذا 

اتخذت القرار؟
� كان التحول جذريًا ف��ي حياتي، خاصة وأنا 
قد وصلت لرتبة نقيب ث��م بدأت مرة أخرى 
كمح��اٍم تحت التمرين، ولذل��ك أقول للجيل 
الجدي��د إن��ه ال يوج��د نجاح ب��دون تضحية 

ولكل ش��يء ثمن، ومن يريد النجاح وتحقيق 
األه��داف فعليه بالصبر واإلصرار والمثابرة، 
وما وصلت إليه اليوم هو ثمرة حصاد سنين 
طويلة م��ن التحضير والعم��ل. وكانت أهم 
االنتقادات الموجهة إلي في حينها هو ترك 
وظيفة براتب ثابت مج��ز إلى وظيفة محاٍم 
تحت التمرين برات��ب زهيد ومن ثم افتتاح 
مكت��ب خ��اص دون أن أضم��ن أي مدخ��ول 
مس��تقر كما هو الحال في القطاع الحكومي 
أو الخ��اص. ولك��ن م��ن يتخ��ذ اليقين باهلل 
وحسن الظن به مقرونًا باالجتهاد والسعي 
ال خ��وف عليه. وأن الصعوب��ات هي جزء من 
الحي��اة ومن رحلة النجاح. النجاح الس��هل ال 

طعم له بل ال يدوم.
يع��رف مكت��ب التميم��ي دولي��ًا بأن��ه من 
المحام��اة  مج��ال  ف��ي  الكب��رى  المكات��ب 

والتحكيم.
� بالفع��ل فقد أض��اف لي مكت��ب التميمي 
الفرص��ة للعمل مع مستش��ارين ومحكمين 
من أستراليا وألمانيا وإنجلترا، واطلعت على 
العديد من نزاع��ات التحكيم الدولي باللغة 
اإلنجليزي��ة وق��د عملت معهم كمستش��ار 
مس��اعد في النزاع��ات الدولي��ة واإلقليمية 
والمحلي��ة م��ع نخبة م��ن الخب��راء األجانب 
والعرب، وكون��ت خالل فترة العمل في هذا 
المكتب العدي��د من العالقات الدولية التي 
خدمتن��ي فيما بع��د، ويعد حك��م التحكيم 
الذي نجحنا فيه مؤخ��رًا هو إحدى ثمار هذه 

الفترة.
ما هي مالبسات حكم التحكيم الذي حصلتم 

عليه مؤخرًا؟
� عادة ما تتصف دعاوى التحكيم بالس��رية، 
لكن الملف��ت والمثير في ه��ذه الدعوى أن 
الش��ركتين المتنازعتي��ن ال يوجد لهما مقر 
ف��ي البحري��ن، ولي��س للبحرين أي��ة عالقة 
ف��ي النزاع الدولي وأعمال الش��ركتين، وكل 
م��ا يخت��ص بالبحرين ه��و المحام��ي، وقد 
كان هناك تعاون مس��بق ولمس��ت الشركة 
الفائزة بالنزاع الخبرة التي لدى مكتبنا، فتم 

تكليفنا بالمهمة.
وب��دأت التواصل مع غرفة التج��ارة الدولية 
في باريس حيث يلتزم المحامي باشتراطات 
وآلي��ات لكي ينج��ح فقط في مج��رد تقديم 
طل��ب ينال القبول فقط بحس��ب معاييرهم 
العملي��ة  يخ��دم  ذل��ك  وكل  الخاص��ة، 
التحكيمي��ة، ول��و ح��دث خطأ في إج��راءات 
تقديم طلب التحكيم فسوف يخسر األطراف 
أم��وااًل طائلة وتع��ود الدعوى إل��ى المربع 
األول، ونحن هنا نتحدث عن أعرق مؤسس��ة 

تحكيمية في العالم وهي غرفة باريس.
 

وبدأن��ا بع��د ذل��ك ف��ي اختي��ار المحكمين 
الدوليين حيث لم يتفق الطرفان على هيئة 
تحكيم، فقمت بطرح أسماء لمحكمين بحكم 
عالقات��ي ومعارفي في الوس��ط التحكيمي 
الدولي، وهنا تب��رز أهمية عالقات المحامي 
بوس��ط التحكيم الدولي الذي يتميز بنخبة 
ال يعرفه��ا إال القليل من أهل الخبرة، وبدأت 

في البحث عن األنسب لموضوع النزاع.
وأود التنويه إلى أن القانون الذي اتفق عليه 
طرفا النزاع كان القانون السويس��ري، وتلك 
كانت مهمة وتحدي��ًا جديدًا بأن أبدأ البحث 
ف��ي القان��ون السويس��ري وتطبيقات��ه في 
سويس��را كذلك واالطالع على كافة المواقع 
القانوني��ة ومجلس القضاء هن��اك لمعرفة 
أدق التفاصي��ل الت��ي تخ��دم الن��زاع، وبعد 
فترة من البحث اكتش��فنا مفاجأة، وهي أن 
القان��ون السويس��ري مقارب ف��ي نصوصه 
للقان��ون البحريني، وخصوص��ًا تطبيق مبدأ 
»حس��ن الني��ة«، وال��ذي ال يجد ص��داه في 
القان��ون اإلنجليزي أو األمريك��ي، فتم إنزال 
أح��كام القان��ون على الن��زاع وطبقته هيئة 

التحكيم. 
وعادة ما كانت مثل هذه الدعاوى التحكيمية 
الكب��رى م��ا تصل إل��ى مكات��ب بعينها في 
س��وق المحاماة ممن لديهم خبرات طويلة 
تمتد لعقدين أو ثالثة عقود، لكن بالنسبة 
لي كجيل صاعد ف��ي المجال، فأؤكد أن هذا 
الزم��ن لنا ولجيلنا من المكاتب الحديثة في 
الس��وق، ألن تكليفي بهذه الدعوى في ظل 
وجود مكات��ب كبرى، أعتب��ره مدعاة للفخر 
والش��رف، وحافزًا لتقديم العمل باحترافية 
أكب��ر والمنافس��ة وس��ط الكب��ار ف��ي هذا 
الس��وق. وأتمت��ع بعالقات ممت��ازة وأخوية 
مع المكات��ب الكبرى والمحامين من الرعيل 
األول وال أت��ردد في مش��اورتهم وال أنس��ى 
فضلهم وكذل��ك أحافظ على عالقات أخوية 
مع باق��ي زمالئ��ي المحامي��ن والمحاميات 

مبنية على االحترام والتقدير.
هل قام المكتب بالعمل على نزاعات تحكيم 

دولية مغايرة؟
� هناك س��وابق لنزاعات تحكيم في البحرين 
ودول الخليج، كان مكتب الدوسري متواجدًا 
فيه��ا وحصل على أح��كام لموكليه، لكن ما 
ميز قضي��ة التحكي��م األخيرة، ه��و حجمها 
الكبي��ر م��ن حي��ث قيم��ة الن��زاع، وكونها 
محكومة بالقانون السويسري، وأن األطراف 
ال عالقة له��م بالبحرين في أي ش��يء، وتم 
اختي��ار مكت��ب س��عد الدوس��ري البحريني، 
على أس��اس الخبرة والعالقات الدولية التي 
يتمت��ع به��ا، وه��ذا اإلنج��از ال يقتصر على 
مكتبي فق��ط ولكن للمحامي��ن البحرينيين 

ولمملك��ة البحري��ن، وهو يعط��ي ثقة في 
الس��وق  البحرينيي��ن ومخرجات  المحامي��ن 

البحريني والكفاءات الوطنية.
م��ا هو تعليق��ك على قرار وزي��ر العدل رقم 
)117( لس��نة 2021، ال��ذي يجي��ز ألط��راف 
النزاع االتفاق على اختي��ار اللغة اإلنجليزية 

عند نظر الدعوى أمام المحاكم البحرينية؟
� اللغة يقال عنها أنها »وعاء الفكر« واللغة 
اإلنجليزية أمر مفروض علين��ا دوليًا ومحليًا 
في كثي��ر من المعام��الت، ويج��ب التأكيد 
هنا عل��ى أن التجارة س��واء ف��ي البحرين أو 
خارجها محكومة باللغ��ة اإلنجليزية، بداية 
م��ن الحصول عل��ى ترخيص م��ن المصرف 
المركزي أو تأسيس الشركات مرورًا بصياغة 
العق��ود أو عق��د الصفق��ات، ولذل��ك ف��إن 
البيئة التجاري��ة تفرض اللغ��ة اإلنجليزية، 
وعل��ى المحامي��ن والس��لك القضائي تبني 
اللغة اإلنجليزي��ة، ونحن في مكتبنا ال نقوم 
بترجمة المس��تندات أو تقديم استش��ارات 
بعد ترجمتها، وال نكلف العمالء أية تكلفة 
إضافية عند بحث مستندات النزاع القضائي 
المكت��وب باللغة اإلنجليزي��ة، بينما تضطر 
مكات��ب محاماة أخرى للترجمة حتى تعطي 
استشارة قانونية أو تتبنى الدفاع في النزاع 
القضائي. ومن واقع تجربتي، فإن الترجمة 
ف��ي كثير م��ن األحيان تفق��د المعنى حيث 
إن المصطلح��ات والس��ياق القانون��ي للغة 
اإلنجليزي��ة ف��ي األفع��ال وكلم��ات اإللزام 
والتخيير أو الجبر تختلف عن اللغة العربية. 
وم��ن المعت��اد بمكتبنا أن نتس��لم ملفات 
ضخم��ة باللغة اإلنجليزية نقوم بدراس��تها 
وتقدي��م ال��رأي القانون��ي بش��أنها باللغة 
اإلنجليزية وندخل في مفاوضات ومناقشات 
مع الط��رف اآلخر باللغ��ة اإلنجليزي��ة أيضًا 
دون تكبيد العميل تكاليف الترجمة. بل إن 
الترجمة بالنس��بة لنا كما ذكرت آنفًا تفقد 
في كثير من األحيان المعنى المقصود. على 
س��بيل المثال النزاعات اإلنش��ائية وتقارير 
المهندسين والخبراء كلها باللغة اإلنجليزية 
وأضرب مث��ااًل آخ��ر المس��تثمرين األجانب 
بمس��تندات  البحرين��ي  الس��وق  يدخل��ون 
وعق��ود باللغ��ة اإلنجليزي��ة ويج��ب علين��ا 
إدراك مضمونه��ا لتس��هيل أعمالهم وعقد 

الصفقات لهم.
وهناك بعض الجهات الرس��مية في مملكة 
البحري��ن تعتم��د المخاطب��ات فيم��ا بينها 
اإلنجليزية، بحس��ب  باللغ��ة  والمس��تندات 

طبيعة المش��روع، فقد تكون المناقصة قد 
أرس��يت على ش��ركة تخاطب الجهة باللغة 
اإلنجليزي��ة، ولذلك أرى أن ق��رار وزير العدل 
هو نتيجة طبيعية وكان يجب أن يطبق منذ 

وقت طويل. 
 وأود التوضي��ح ب��أن اللغ��ة اإلنجليزية في 
ذاتها لغ��ة، بينما لغة القان��ون اإلنجليزية 
ه��ي لغ��ة أخ��رى، وبالتال��ي فم��ن يتق��ن 
اإلنجليزي��ة لي��س بالض��رورة يك��ون متقنًا 
للعمل القانوني بتلك اللغة، وهناك مكاتب 
ترجم��ة ال تع��رف المصطلح��ات القانونية 
ون��رى ذلك ف��ي العدي��د من المس��تندات 
المترجم��ة، فنع��ود لنصحح تل��ك األخطاء، 
وقد أثبتنا جدارتنا في مكتب الدوسري على 
قدرتنا ف��ي التعام��ل باحترافي��ة في كافة 
أنواع الدع��اوى باللغتين، وق��د كان الحكم 

التحكيمي األخير خير دليل على ذلك. 
وأضي��ف بالنس��بة إلتقان اللغ��ة اإلنجليزية 
وعلى األخ��ص القانوني��ة منه��ا، بأنني لم 
أدرس في دول غربية ولم أدرس في مدارس 
خاصة وإنما التحق��ت بالتعليم في مدارس 
الحكومة ولكن حرصي على تعلمها وعملي 
مع المحامي��ن والمستش��ارين والمحكمين 
األجانب على مدى س��نوات كان هو الس��بب 
الرئيس ف��ي التمكن من العم��ل القانوني 

باللغة اإلنجليزية.
م��ا ه��ي النصيحة الت��ي توجهه��ا لخريجي 

القانون اليوم؟
� المالح��ظ الي��وم وج��ود تش��بع كبي��ر من 
خريجي مجال القان��ون، وهناك تعجل منهم 
ف��ي الحصول عل��ى أعلى عائد بأس��رع وقت 
ممكن، لكن يصطدم الخريج بواقع فشله في 
الحص��ول على وظيفة، ويب��دأ في البحث عن 
الدراسات العليا مثل الماجستير أو الدكتوراه 
ظنًا منه أن ذلك سيخدمه في الجانب العملي 
ويتمك��ن م��ن الحص��ول على وظيف��ة، وأنا 
أختلف مع هذا التوجه، فأنا على سبيل المثال 
لم أفكر في دراسة ماجستير أو دكتوراه فورًا 
بع��د التخرج، وترك��ت وظيفة توف��ر األمان 
الوظيف��ي كضاب��ط برتبة نقي��ب، وعملت 
في مكات��ب كبيرة بأجر زهيد لكي أكتس��ب 
ما ه��و أكبر م��ن الماجس��تير والدكت��وراه، 
وإل��ى أن وصل��ت لما أن��ا عليه الي��وم. علمًا 
بأنن��ي التحقت ببرامج الدراس��ات العليا في 
جامعتين مختلفتين قبل عشر سنوات تقريبًا 
للحصول على درجة الماجستير ولكن بسبب 
المحاماة ومتطلباتها وضغوطها لم أتمكن 
من المواصلة فاضطررت لالنسحاب مرتين، 
وكثي��ر من زمالئ��ي حصل على الماجس��تير 
والدكت��وراه خصوص��ًا أن معظمه��م يعمل 
في جهات حكومية تدعم الموظفين الطلبة 
وتس��مح له��م بالخ��روج مبك��رًا وغيرها من 

تسهيالت.
وااللتح��اق  االس��تعجال  بع��دم  وأنص��ح 
بالدراس��ات العلي��ا فور التخ��رج، ولكن على 
الخري��ج أن يقبل بعم��ل يتيح له اكتس��اب 
خبرة، حتى ولو كان بأجر بس��يط وأال ينتظر 
المقابل قبل العمل، ألن الخبرات المتراكمة 
هي الت��ي تضيف للقانون��ي أو أي خريج في 
مجال��ه، بينما الدراس��ات العلي��ا تركز على 
األمور النظرية وليست معيارًا عند التوظيف 
خاص��ة ف��ي القط��اع الخاص حي��ث الكفاءة 

تفرض نفسها.

أيمن شكل «

المحامي والمحكم الدولي األس��تاذ س��عد جابر الدوس��ري، يمثل نموذج��ًا للمواطن الذي أثبت 
للعالم أن البحرين لديها خبرات تس��تطيع أن تنافس دوليًا وتنجح في رفع اسم المملكة في أحد 
مج��االت العمل المغلقة على نخبة أجنبية، ولقد ترك الدوس��ري وظيفة تؤمن له دخاًل مناس��بًا 
وحيثية ذات وجاهة اجتماعية حين اس��تقال من عمله كضابط برتبة نقيب قبل حوالي 12 عامًا 

تش��رف فيها بالخدمة العس��كرية، ليبدأ اكتس��اب خبرة المحاماة منذ الصفر في أعرق المكاتب 
براتب زهيد مؤمنًا بأن التضحيات جزء من رحلة النجاح وأن لكل شيء ثمن.

وفي حوار أجرته معه »الوطن« ينصح الدوسري الخريجين بأال يستعجلوا النجاح، وأن يبحثوا عن 
اكتس��اب الخبرة، ال أن يتجهوا للدراس��ات العليا، مؤكدًا أن الس��وق يفضل الخبرة العملية على 
الشهادات األكاديمية العليا، كما أكد الدوسري أن قرار وزير العدل بجواز اعتماد اللغة اإلنجليزية 

عند نظر بعض أنواع الدعوى أمام المحاكم البحرينية كان يجب أن يطبق منذ وقت طويل.
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قرار وزير العدل بتضمين اللغة اإلنجليزية وسع نافذة القضاء البحريني

 المحامي سعد الدوسري: الصعوبات 
جزء من الحياة والنجاح السهل بال طعم

التحكيم الدولي له نخبة ال يعرفها إال القليل من أهل الخبرة

القانون السويسري مقارب في نصوصه للقانون البحريني

نصيحتي للشباب: التصقوا بالخبرات فالسوق ال يوفرها إال لمن يبحث عنها

إنجازي يعزز الثقة في الكفاءات الوطنية وأهديه لكل محاٍم بحريني
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