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 شكٌر وتقدير
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، والعاملين بإدارة االستراتيجية، ووكيل الكلية، ورئيس قسم الدراسات عبدالعاطي أحمد الصيادالدكتور 
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  الفصل األول
  مشكلة الدراسة وأبعادھا

 
 الدراسة مقدمة:  

تعبر عن علویتھ الخلقیة  مةأراد اإلسالم لإلنسان أن یحیا حیاة طیبة كری
إلى الحیاة الروحیة  ودعاه، سائر المخلوقاتیمتاز بھا عن  ،وتكریمھ الرباني

السامیة والعقلیة الطیبة التي تناسب الكرامة التي خص هللا اإلنسان بھا في قولھ 
̀         M^    i  h  g  f  e  d   c  b  a تعالى:   _

  p  o  n  m  l   k  jL ھذه  تحققوال ت ، ٧٠ :اإلسراء
  الكرامة لإلنسان إال بالعدل والقیام بالقسط والعیش اآلمن.

   ً فمن قدیم الزمان دًبت الخالفات والمشاحنات بین الناس، باعتبارھا جزءا
ً من الحیاة الیومیة ال أول خالف وقع في و یمكن تجاھلھا أو الفرار منھا،  أصیال

حیث اختلفا على  –قابیل وھابیل  –ھ السالم آدم علی بین ابنيّ  كان تاریخ البشریة
ا وطلب للصلح بینھم اختیار احدى اختیھما عند الزواج منھما، وعندئذ تدخل أبوھما

في القصة لمعروفة التي ، فتقبلھ هللا تعالى من ھابیل  من كل منھما تقدیم قربانٍ 
ً في سورة البقرة، وھذا إن دل على شيء إنما یدل  حكى عنھا القرآن الكریم تفصیال

على إشكاالت التنزل إلى الحیاة الدنیا وما صحبھا من ابتالءات تستحق اإلقرار 
ً، ثم التعامل معھا لمعالجتھا وفق التكریم البشري المذكور.    أوال

، خاصًة فیما یتعلق من أھم ما دعا إلیھ دیننا الحنیف المصالحةوال شك أن 
!  M  ى:تحث علیھا من مثل قولھ تعال تنزل العدید من اآلیات التي حیث باألسرة

/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #   "0  2  13  
6  5   47    A  @  ?  >    =  <  ;  :  9  8L 

"    #  $  %  &  '  )  (  *   +    ,    !M وكذلك: . ١٢٨النساء: 
1  0  /  .  -2    ;  :  9  8  7  6   5  4  3

  =  <L  :١١٤النساء. 
ً أنماطوالشك أن ھناك  التي تقع داخل  لنزاعات والخالفاتمن امتعددة  ا

بین أفراد المجتمع، ومنھا ما یكون داخل نطاق  ھوالمحیط االجتماعي، منھا ما 
األسرة أو العائلة أو األقارب والجیران، ومع تطور وازدیاد الخالفات االجتماعیة 

السائدة في المجتمع  اعاتھم باألحكامفي نز تطورت فكرة القضاء للفصل بین الناس
ً أو   أنظمة وقوانین وضعیة، أو تشریعات سماویة. سواء أكانت أعرافا
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ً ینھك القضاة،  والمعلوم   ً طویال أن اإلجراءات القضائیة قد تستغرق وقتا
ھوة الخالفات ویصیب المتقاضین بالملل، إلى جانب كثرة اإلنفاق، واتساع 

قضایا  ىقة بالزواج والطالق والمواریث، باالضافة إلالمتعلوبخاصة في القضایا 
ام ـا التي تجاوزت في عـات وغیر ذلك، تلك القضایـذف والمضاربـالسب والق

إلحصائي لوزارة ( الكتاب ا ) قضایا على مستوى المملكة ٦٣٦٠٥(  ھـ١٤٣٣
  ھـ ). ١٤٣٣العدل، 

ملكة بلغت أن مجمل القضایا المنظورة في جمیع محاكم الم كروجدیر بالذ
 )٦٣٦٠٥(، كما بلغ عدد القضایا الجنائیة  ـھ١٤٣٣قضیة لعام  )٦٧٧٧٩٦(

قضایا، وأصدرت المحاكم في الجھات التي ال یوجد فیھا كتابات عدل ما مجموعھ 
الذي أصدرتھ وزارة العدل،  ٣٧التقریر اإلحصائي الـ  جاءحكما، و )١٣٠٢٦٥(

تمییز في الریاض ومكة المكرمة متضمنا بیانات إحصائیة متنوعة عن محكمتي ال
كتابة عدل، في حین بلغ  )١٢٩(محكمة و )٢٦٩(وعن المحاكم الشرعیة وعددھا 

 ھـ١٤٣٣عدد القضایا المتمیزة والصادرة عن محاكم المملكة خالل العام 
قضیة، حیث أصدرت محكمة التمییز في الریاض ما مجموعھ  )٥٥٧٣٩(
قضایا، في الوقت الذي میزت من مجموع ال %)٤٢(قضیة بنسبة  )٢٣١٩٧(

%)(الكتاب ٥٨(قضیة بنسبة  )٣٢٥٤٢(محكمة التمییز في مكة المكرمة 
  ھـ).١٤٣٤اإلحصائي لوزارة العدل، 

قضیة  )٢٣٥٤٧(وتنوعت القضایا الممیزة في المحكمتین، حیث تم النظر في 
قضایا نھائیة،  )٧٤١٠(قضیة جنائیة، في حین تم النظر في  )٢٤٧٨٢(حقوقیة، و

فیما اشتمل التقریر على إیضاح للقضایا الممیزة في المملكة حسب نوعیة القرار 
"تصدیق، مالحظة، نقض"، وقد تنوعت القرارات الصادرة من محكمتي مكة 

قرارا  )٢٣٥٣٣(قرارا بالتصدیق، و )٣١٢٦٦(والریاض، حیث صدر 
، (الكتاب اإلحصائي لوزارة العدلقرارا بالنقض )٩٤٠(بالمالحظة، مقابل 

  ھـ).١٤٣٤
إن ھذه األرقام الضخمة عن كم القضایا التي ُتنظر أمام المحاكم السعودیة في 
مدینتین اثنتین فقط ھما الریاض ومكة المكرمة؛ دفعت والة األمر إلى ضرورة 
تحقیق العدالة الناجزة باألخذ بنظام المصالحة القضائیة للتخفیف عن كاھل الھیئات 

عن كاھل المتقاضین، وتوفیر وقتھم وجھدھم من  القضائیة من جھة، والتخفیف
جھة ثانیة، إلى جانب الحد من ھوة الشقاق والخالف الذي یتنامى مع طول مدة 

 الفصل في القضایا من جھة ثالثة.
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ضمن منظومة كبیرة من المشروعات الواقعة  نظام المصالحة القضائیة یأتيو
هللا  یرحمھ- بدهللا بن عبدالعزیز الملك عتحت مظلة برنامج خادم الحرمین الشریفین 

 لى ھذا المشروع أن یخفف العبء عنل علتطویر مرفق القضاء بالمملكة، ویؤمَّ  –
، ویسھم في معالجة مشكلة التأخر في البت في القضایا، إضافة إلى ةاضكاھل الق

  أنھ سیسھم في معالجة مشكلة كبرى یعانیھا المواطنون والمقیمون.
ً ألھمیة موضوع   المصالحة القضائیة وأثرھا اإلیحابي في تحقیق  ونظرا

األمن االجتماعي في المجتمع السعودي، جاءت ھذه الرسالة لتتناول ھذا الموضوع 
یساھم في االتجاه العلمي التطبیقي لمعالجة أبعاد تصور استراتیجي من خالل 

المصالحة القضائیة، في إطار یعزز األمن االجتماعي في المملكة العربیة 
  سعودیة.ال

 :مشكلة الدراسة  
لألخذ بنظام المصالحة القضائیة، وذلك بقوة  سعت المملكة العربیة السعودیة  

بفكرة المصالحة  ، من خالل األخذ لمواجھة مشكلة تأخر القضایا في المحاكم
والتوفیق حیث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تنظیم مراكز المصالحة، وأجرت 

نون الوساطة حد من تدفق القضایا لدى بعض الدول إلى الوزارة دراسة أكدت أن قا
، وفي بعض الدول العربیة %)٩٠(نسب عالیة بلغت في بعض الدول الغربیة 

في األولى ملزم، وفي الثانیة غیر  قانونالن یرجع إلى أن ی، وتفاوت الرقم%)٤٠(
ر في ملزم، وبعد تطبیق كل الخطوات الرامیة إلى التخفیف على المحاكم یتم النظ

  ).٩م، ص٢٠١٤البكر، ( مدى الحاجة إلى مزید من القضاة أو آلیات أخرى مساندة
ال شك أن من أخطر الظواھر والمشكالت االجتماعیة ما یتعلق بكثرة و

النزاعات التي تؤدي إلى مشكالت اجتماعیة تضرب سالمة وتماسك النسیج 
یجي لتطبیق نظام االجتماعي، وبناًء علیھ؛ البد من التوجھ نحو تصور إسترات

ً لألمن االجتماعي في مجتمع المملكة العربیة السعودیة  المصالحة القضائیة تحقیقا
  .المسلم

؛ فإن ھذه الدراسة تسعى لإلجابة عن التساؤل الرئیس ومن خالل ما سبق
  التالي:

ً لألمن  ما السبل االستراتیجیة الكفیلة بتفعیل نظام المصالحة القضائیة تعزیزا
  في المملكة العربیة السعودیة؟االجتماعي 

 :تساؤالت الدراسة  
التساؤل الرئیس مجموعة من التساؤالت الفرعیة على النحو  وتتفرع عن ھذا

  التالي:
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  ما المقصود بنظام المصالحة القضائیة في المملكة العربیة السعودیة؟ -١

 ما المشكالت االجتماعیة الناجمة عن تأخر الفصل في القضایا بالمملكة -٢
  ة السعودیة؟العربی

ما تأثیر النزاعات االجتماعیة واألسریة على األمن االجتماعي للمجتمع  -٣
  السعودي؟

ما النتائج المتوقعة لدمج نظام المصالحة القضائیة في النظام القضائي  -٤
  السعودي؟

 ما المعوقات التي تحول دون تحقیق المصالحة القضائیة؟ - ٥
 ما التصور اإلستراتیجي الالزم لتفعیل نظام المصالحة القضائیة؟ -٦
 :أھداف الدراسة  
  التعریف  بنظام المصالحة القضائیة في المملكة العربیة السعودیة. -١

حصر المشكالت االجتماعیة الناجمة عن تأخر الفصل في القضایا  -٢
  العربیة السعودیة. بالمملكة

ألسریة على األمن االجتماعي النزاعات االجتماعیة وا تحلیل انعكاس -٣
  للمجتمع السعودي.

معرفة النتائج المتوقعة لدمج نظام المصالحة القضائیة في النظام  -٤
  القضائي السعودي.

 المعوقات التي تحول دون تحقیق المصالحة القضائیة. دراسة -٥
 وضع تصور إستراتیجي لتفعیل نظام المصالحة القضائیة. -٦
 :أھمیة الدراسة 
  یة:األھمیة العلم- أ

حازت ظاھرة األمن االجتماعي اھتمام كل على المستوى النظري  -١
ً  ،المجتمعات والدول وتعالت النداءات التي تحذر من أثارھا السلبیة اقتصادیا

ً على المجتمع، وھو ما یدفع إلى ضرورة اتخاذ جمیع االجراءات  ً وأمنیا واجتماعیا
لمعنیة بتحقیق األمن االجتماعي، النظامیة، وتقدیم الدعم الالزم للجھات المختصة ا

والعمل على حمایة النزاھة، ومكافحة الخالفات والنزاعات، وفضھا من خالل 
المصالحة بما یوفر بیئة اجتماعیة تتسم بالنزاھـة، والشفافیـة، والصدق، والعدالـة، 

  ).١٦م، ص ٢٠١١والمساواة ( شحاتة، 
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تصور استراتیجي لتطبیق  أھمیة الدراسة في كونھا تسعى إلى وضع تتجلى -٢

ً لألمن االجتماعي في المملكة العربیة السعودیة .  نظام المصالحة القضائیة تحقیقا
االیجابیة التي تحول دون حدوث  األفكارفي تشجیع وترویج مساھمة الدراسة -٣

انتكاسات قد تواجھ تطبیق االستراتیجیة (المقترحة) باعتبار أن االستراتیجیة في 
ة عن حملة منظمة ضد النزاعات االجتماعیة، والخالفات التي جوھرھا عبار

  تزعزع االستقرار داخل المجتمع السعودي.
النزاعات األسریة واالجتماعیة تسویة و قبول اآلخرل األفكار الداعمة  الدعوة إلى- ٤

األمن االجتماعي والوطني، وتعزیز السالم االجتماعي،  عزیزلت بطرق ودیة
ومؤسسات ، وتحقیق االستقرار بین األفراد الوطنیةاركة وتحقیق حالة من المش

  . الدولة
  األھمیة العملیة:-ب
إن إحیاء نظام المصالحة بین األفراد یعود إلى عدم قدرة القضاء على البت  -١ 

بسرعة في كافة أنواع الخالفات بین الناس، والسیما في المسائل التي تتضمن 
ً أسریة وعائلیة تتطلب عدم اإل فشاء للمحافظة على األعراض، وتجنب أیقاظ أسرارا

الفتن، والتي قد تؤدي في بعض األحیان إلى سفك الدماء والرجوع إلى العصبیة 
الجاھلیة، إضافة إلى أن ھناك بعض الخالفات ذات طبیعة عاجلة ال تحتمل التأخیر 

ً، وھو ما یستدعي ضرورة حلھا بشكل تقلیدي كي ال تتفاق م، في الفصل فیھا قضائیا
ً بسبب امتداد مراحل التقاضي( شحاتة،  والقضاء لن یستطیع حسمھا سریعا

  ).١٥م، ص ٢٠١٢
صار لھ التوفیق بین األطراف المتنازعة أن  القضائیة؛ ما یدعم فكرة المصالحةم-٢

مكانة متمیزة على مستوى العالم ألنھ أوجد فرصة لتحقیق إجراء خاص خارج 
  ي حل النزاعات والتخفیف عن المحاكم.ف االطار التقلیدي للقضاء، ویساھم

المصالحة األھلیة والتوفیق یھدفان إلى ضمان جبر األضرار الواقعة على  -٣
المضرور من األفعال المنسوبة إلى المعتدي، في أسرع وقت ممكن لتحقیق العدالة 
الناجزة، وھو ما یؤدي إلى كسب الوقت، واإلسراع في إنھاء القضایا ذات 

تماعیة كما أن تفعیل نظام المصالحة القضائیة من شأنھ أن یجعل الحساسیة االج
الھیئات القضائیة تتفرغ للقضایا األخرى، ویخفف العبء على المحاكم، ومن ثًم 
تخفیف العبء على السجون، وتحقیق نوع من التوازن بین حقوق االنسان وحقوق 

  المجتمع.
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 :حدود الدراسة  
o :ع وأھمیة تطبیق استراتیجیة نظام وتقتصر على واق  الحدود الموضوعیة

المصالحة والتوفیق لتعزیز األمن في المملكة العربیة السعودیة، والتعرف 
 على متطلبات ومشكالت تطبیق نظام المصالحة والتوفیق.

o  :أعضاء لجان المصالحة سیتم تطبیق أداة المقابلة علىالحدود البشریة :
محاكم مدینة الریاض، إلى والتوفیق بمحاكم األسرة واألحوال الشخصیة ب

جانب اإلعالمیین، والقضاة، والباحثین والمختصین من ذوي العلم والخبرة 
 بموضوع الدراسة.

o  :مدینة الریاض.الحدود المكانیة 
o  :سیتم بإذن هللا تعالى تطبیق الدراسة في العام الجامعي الحدود الزمنیة

  ھـ.١٤٣٦/ ١٤٣٥  
 مصطلحات الدراسة:مفاھیم و  
o لقضائیةا المصالحة:  

المصالحة القضائیة عبارة عن السعي المثابر والمشترك من أجل العمل على 
إلغاء العدید من المشكالت والعوائق التي تقع في المجتمع سواء أكانت ذات أبعاد 
اجتماعیة أو اقتصادیة أم ثقافیة، وتصویب ما ترتب علیھـا من أخطـاء من خالل 

یة بالتوسط للتوفیق بین أطراف النزاع، على أن قیام وسطاء من خارج الھیئة القضائ
 .)١م، ص٢٠٠٨(زیادة، یلتزم القاضي بما تم من مصالحة تتسم بالجدیة والحسم

   إجرائیاً:
السعي المثابر والمشترك من المصالحة القضائیة تعني بھا الدراسة الحالیة؛  

 نزاعاتالت والأجل العمل على إلغاء العدید من المشكلجان المصالحة والتوفیق من 
التي تقع في المجتمع سواء أكانت ذات أبعاد اجتماعیة أو اقتصادیة أم ثقافیة، 

نتائج سلبیة حسب ما نص علیھ نظام المصالحة  ترتب علیھـا من یوتصویب ما 
   القضائیة. 

o :النزاعات األسریة   
التوافق، واالنحالل في الروابط عدم حالة من الصراعات الناجمة عن حدوث 

م،  ٢٠١٣العواودة وآخرون األسرة ( األب، واألم، واألبناء)( ي تجمع جمیع أفرادالت
  .)٢٣٦ص 

تي تقع بین أفراد األسرة ال ؛ تلكالنزاعات األسریةبتقصد الدراسة  وإجرائیاً:
  .إلى القضاء للفصل فیھاوتنتقل 
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o  :الوساطة 
ي مرحلة من الوساطة وسیلة اختیاریة یتم اللجوء إلیھا برغبة األطراف خالل أ

مراحل النزاع أو التقاضي، ویختارون خاللھا إجراءات وأسلوب الوساطة من أجل 
فھم موضوع النزاع ووضع الحلول المناسبة لھ، وعلى عكس التحكیم فإن الوساطة 
ال تكون إلزامیة بنتیجتھا، وال یمكن إجبار األطراف بقبول ما یتمخض عنھا كما أن 

، الجازي( ى على عاتق القضاء المثقل بالدعاويفي ذلك تقلیل من العبء الملق
 ). ٣م، ص٢٠٠٤

 إجرائیاً:
حل النزاع عن ) ب٦م، ص٢٠١٣تتفق الدراسة الحالیة مع قول زین الدین (

تحت إشراف قضائي على ضوء نظام المصالحة  طریق إحالتھ إلى ھیئة محایدة
یة المالئمة تتولى فحص الموضوع وتحدید الوقائع وإقتراح التسو القضائیة، حیث

مع الوساطة في أنھما طرق ودیة یتدخل فیھا  والتوفیق یتفقلألطراف المتنازعة. 
طرف ثالث للتعامل مع النزاع، إال أنھ یختلف عن الوساطة في أنھا عملیة یتدخل 
فیھا طرف ثالث یقتصر دوره على مساعدة األطراف في التوصل إلى حل نابع 

  .منھم یحقق رضاھم ومصالحھم
o االجتماعي: األمن  

األمن االجتماعي ھو حالة االطمئنان التي یشعر بھا أفراد المجتمع، والناتجة 
عن مساھمة مؤسسات التنشئة االجتماعیة، في تفعیل جمیع االستراتیجیات، 
واإلمكانات، والممارسات التي تحقق للفرد الشعور بعدم الخوف في حاضره 

وعقلھ، ومالھ، وعرضھ. وتؤكد لھ ومستقبلھ، وتسعى إلى حمایة دینھ، ونفسھ، 
 االیجابیة االعتراف بوجوده ومكانتھ في المجتمع، وتتیح لھ المشاركة المجتمعیة

 .)١٢م، ص٢٠١٣، زین الدینالفعالة(
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  الفصل الثاني
  منهج الدراسة

  
  
 :المنظور 
o األدبیات العلمیة والدراسات السابقة 
o الرؤیة االستراتیجیة لموضوع الدراسة  
 :اإلجراءات 
o الطرائق 
o األسالیب واألدوات  

  
  
  
  
  

  
  
  
.  
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  الفصل الثاني
منھج الدراسة  

 :المنظور  
الدراسة من یقصد بالمنظور الرؤیة التي تتشكل لدى الباحث حول موضوع 

خالل استعراضھ لألدبیات العلمیة والدراسات السابقة التي تطرقت إلیھا الدراسة 
الحالیة، وللتعرف على الرؤى المختلفة لھا وما توصلت إلیھ من نتائج، وھو ما 

  سیفید الباحث في تقدیم رؤیتھ االستراتیجیة لموضوع دراستھ.
o :األدبیات العلمیة والدراسات السابقة  

للدراسات السابقة أھمیة بالغة في عملیة البحث العلمي، وذلك ألنھا تفید الباحث إن 
في تحدید وتوجیھ مسارات بحثھ العلمي، وبناًء على ذلك فقد اعتمد الباحث على 
بعض الدراسات السابقة (المقاالت والرسائل العلمیة والبحوث) ذات الصلة 

  اور، وھي:بموضوع بحثھ، وتم تقسیم الدراسات إلى عدة مح
 دراسات تتعلق بالمصالحة االجتماعیة واألمن االجتماعي  -  أ

 دراسات تتعلق بالقضاء السعودي وأدواره اإلصالحیة  - ب
 دراسات تتعلق بالمشكالت االجتماعیة والمجتمع السعودي  -  ج

 دراسات تتعلق بالمصالحة االجتماعیة واألمن االجتماعي: - أ
o .النزاعاتالوساطة في حل م): ٢٠١٣(سلیكیو كارل أ: 

الوساطة ھي العملیة التي یساعد من خاللھا طرف ثالث یرى المؤلف أن 
شخصین أو أكثر على التوصل إلى حل نابع منھم بشأن قضیة ما. ویمكن استخدام 

 ً وھذا أمر سائد تقریبا منذ زمان بعید، غیر أن الجدید ،  يعن التقاض الوساطة بدیال

لتخصص في كل المجاالت لذا أصبحت تجھ باتجاه ایفي األمر ھو ان العالم 
الوساطة الیوم علما یدرس ویشارك في الحیاة العملیة للفرد والمجتمع وھو یقدم 

   .الخطوات الضروریة التي تساعدنا علمیا في استخدام الوساطة لحل النزاعات

م سلیكیو كتابھ إلى مقدمة موجزة عن الوساطة تحوي ثالث فصول، قسَّ 
ل المفاھیم األساسیة عن الوساطة وبدائلھا واضعا أستعرض في الفصل األو

خیارات لما یمكن العمل وفقھ أو اجتنابھ بالنسبة للوسیط، أیضا وضح في ھذا 
الفصل خیارات إدارة الصراع على شكل جداول تتضمن كیفیة التعامل مع األزمة 

 وفعال االلعب على وتر القوة وھو ما یعده تصرف وأ ،والخروج منھا إما أن تنتظر
 ،وھو الفوز لجمیع األطراف ،ج بعد ذلك على النتائج الممكن تحقیقھا. عرَّ اسیاسی

مما یعني أن الخطة التي یضعھا الوسیط في عملھ النھائي تضمن لكل العناصر 
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مل الفصل على نوعیة تشااالعتراف بالغیر وتقدیر مصالح كل طرف، أیضا 
ف والركائز المھمة في عملیة االجتماعات المغلقة المزمع عقدھا مع األطرا

الوساطة ومتى یمكن التدخل للوسیط والظروف المحیطة بكل األطرف من عناصر 
ومؤثرات ومتغیرات ثقافیة واجتماعیة. أیضا تطرق إلى أخالقیات الوسیط 
والمؤھالت التي یتمتع بھا مختتما الفصل بتمرین یمكن أن یؤدى مع شریك في 

  .العمل أو على شكل مجامیع

ء في الفصل الثاني كیفیة استخدام شبكة النزاع لتحلیل الخالفات وإیجاد جا
الحلول بین األطراف عن طریق فھم المصالح العامة والخاصة والمشتركة بین 

وكم محاولة سابقة على  ،تاریخ النزاع بین األطراف ةومن ثم یجب معرف ،الجمیع
ضوعیة المرتبطة بالنزاع ماھیة المعاییر المووھذه المحاولة لفض ھذا النزاع، 

والقانون الواجب تطبیقھ وللخروج بتفاوض سلیم إلیجاد أسس البدائل للتوصل إلى 
  االتفاق المطروح لدى الوسیط والنابع من وجھة النظر المختلفة عند الطرفین. 

ن الفصل الثالث كیفیة اإلعداد ألن تكون وسیطا، وھو ما یشترط فیھ كما بیَّ 
عن األخطاء، واالستعداد النفسي والذھني للوسیط ألن یُساعد  الحیادیة واالبتعاد

العنصر فعاال وحازما خالل عملیة الوساطة، أیضا ھذا وُیدرب، وأن یكون 
اإلنصات المستمر لكل األطراف، كما قسم جلسات الوساطة إلى خمس خطوات 
ھي: االتصال األول، اللقاء االفتتاحي، االجتماعات الخاصة، االجتماعات 

   .لمشتركة / المكوكیة، ثم الختاما

جاء كنموذج حي لعملیة التعایش بین األفراد  البحثھذا ویرى الباحث أن 
اإلنسانیة كافة، بعیدا عن جو المشاحنات والمھاترات والقضاء أو التطرف إلى 
الحلول التي تمیل إلى العنف الجسدي، والطرق المسدود في النزاع، وحل 

تاجھ اإلنسان اآلن خاصة بعد التطور الھائل والتعقد النزاعات ھو أكثر ما یح
الفرد وزادت معھا مشاكلھ  مطالبالحاصل في الحیاة، فكلما تعقدت الحیاة زادت 

  .واحتیاجاتھ

o  ) م ): الوساطة إلنھاء الخصومة الجنائیة. دراسة  ٢٠١٠المساعدة وزغلول
  تحلیلیة مقارنة.

الجنائیة كنظام جنائي مستحدث ھدفت الدراسة إلى تناول موضوع الوساطة   
یھدف إلى حل الخصومات الجنائیة بغیر الطرق التقلیدیة ودون الحاجة إلى 

  مرورھا باإلجراءات الجنائیة العادیة.
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استخدم الباحث المنھج الوصفي باالعتماد على األدبیات المكتبیة من مصادر   
  شرعیة ومواضع حدیثة.

  نتائج ما یلي:ومن أھم ما توصل إلیھ الباحث من 
م، ثم انتقل إلى الوالیات ١٩٧٤أول تطبیق لھذا النظام كان في كندا عام  .١

 م، وبعد ذلك اتسع مجال النظام في أنحاء العالم. ١٩٧٨المتحدة األمریكیة عام 
 العالم.

یقوم ھذا النظام المطبق في أمریكا وأوروبا على أساس إنھاء الخصومة بعیدا  .٢
توكل المھمة لوسیط یقوم بااللتقاء  عن القضاء، ولكن تحت إشرافھ، بحیث

 ویحاول الوصول إلى حل بینھما یرضى الطرفین. –بأطراف الدعوى 
ً ودون إجبار لطرف من األطراف. .٣  یشترط في ھذا النظام أن یكون رضائیا

ھذا النظام یؤدي إلى اختصار أوقات التقاضي مما یحقق النفع للھیئة  .٤
خرى مجھدة وتوفیر نفقات وأوقات القضائیة بتوفیر وقتھا وجھدھا لقضایا أ

المتقاضین لمفھوم المصالحة القضائیة أو الوساطة واستطاعتھا إنھاء 
 الخصومات القضائیة.

o )م): الخطوات األولى نحو الوساطة٢٠٠٩ھاني سمیرات  
 النزاعات، لتسویة البدیلة الوسائل أھم أحد الوساطةوھدف البحث إلى اعتبار 

 وسیلة الوساطة أن لھا تبین أن بعد العالم دول أغلب في كبیر باھتمام تحظى والتي
 ضمن تطبیقھا عند تحقق الذي الكبیر النجاح وبعد .القضائي للجھاز ومساندة مكملة

 في إدماجھا بعد الوساطة ساھمت لقد .الدول تلك في والتشریعیة القانونیة المنظومة
 والملفات الدعاوي عدد وتقلیل المحاكم عن العبء تخفیف في القضائي النظام

 تطویر في مباشر بشكل تسھم الوساطة بأن القول یمكن .المحاكم في المتراكمة
 أنھا كما .القضائیة والسلطة النظام عن الجمھور رضا من وتزید القضائي، النظام
 المھم الشئ إن .والمشكلة الخالف أطراف على والنفقات والجھد الوقت بتوفیر تتمیز

 ال والتي المتنازعة األطراف بین الودیة العالقات على تحافظ إنھا الوساطة في
  رابحان. ولكن خصمان  :فیھا یكون بل مغلوب، وال غالب فیھ یكون

 بالنظام دمج الوساطة في العالمي النجاح وبعد العربیة، الدول بعض قامت لقد
 بشكل الوساطة تنظیم تعمل على التي الدول ھذه خطى على بالسیر القضائي،

 التجربة التجارب ھذه بین من إن .حل النزاعات في البدیلة الوسائل كأحد قانوني
 تشریع بسن قامت التي العربیة الدول أوائل من إنھا المجال، حیث ھذا في األردنیة

 قانون إقرار األردن في فقد تم .القضائي نظامھا في الوساطة فیھ خاص تدمج
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م المدنیة النزاعات لتسویة الوساطة ١رق ٢  بموجبھ تشكل دائم كقانون  ٢٠٠٦ لسنة 
 نص حسب اإلدارة ھذه تشكیل من الھدف .الوساطة تسمى إدارة قضائیة إدارة

 كانت البدایة( األردنیة المحاكم في بھا ینظر التي القضایا عبء تخفیف القانون ھو
 .فعالیتھ وزیادة القضائي األردني الجھاز تطویر إلى إضافة .)عمان بدایة محكمة في

 . ٢٠٠٣ لعام ٣٧ رقم المؤقت على القانون أجري الذي التعدیل بعد القانون ھذا جاء
١ ( في مواد بعدد كسابقة الجدید النھائیة للقانون الصیغة جاءت كما ٤  .)مادة 

 الوسیط فیھا القضائیة ویكون الوساطة وھي للوساطة أنواع ثالث القانون مواد
 أو مھنیا أو محامیا أو قاضیا متقاعدا الوسیط یكون الخاصة والوساطة قاضیا،
 الوساطة الثالث والنوع والنزاھة، لھم بالحیادیة المشھود الخبرة ذوي من غیرھم

 مدربا یكون وبحیث الخصوم علیھ یتفق شخص أي الوسیط فیھا ویكون االتفاقیة
  .أعمال الوساطة على
o )المنازعات.م): الوساطة كوسیلة بدیلة لتسویة ٢٠٠٤عمر مشھور  

 من إلى التعرف على النشاط القضائي للدولة الذي یستھدف ھذا الكتابیھدف 
األمن،  صمام ویعتبر )، القضائیة القانوني(العدالة النظام حمایة نشاطھ خالل
 للحقوق الطبیعي والحارس الدولة الحدیثة، في للمواطنین األمان ودرع

 محموم سباق في اآلن العالم دول أن والعدل، إال الحق لواء وحامل والحریات،
 غیر (العدالة المنازعات لفض الرسمي قضاء الدولة عن البدیلة بالوسائل لألخذ

ً ألن الرضائیة) أو القضائیة  تنال كي على المواءمة تقوم الرضائیة العدالة ونظرا
 أكثر تكون االجتماعیة؛ فإنھا والعدالة السالم یحقق النزاع بما طرفي وقبول رضا

 إال المجردة،  القانونیة النصوص على المبنیة القضائیة من العدالة وفعالیة ابیةإیج
 الوجھ على بأداء رسالتھ یقوم لم المنازعات لحسم أصیل كطریق الدولة قضاء أن
 من التحایل ، وأسالیب القضاة عدد قلة منھا المعوقات بعض نتیجة لمنشود ا

 وبطء ، القضایا من بالكم الھائل المحاكم وازدحام القضاة، وأعوان المحامین
  القضائیة. األحكام تنفیذ درجاتھ، ومشاكل وتعدد التقاضي، إجراءات وتعقید
 یشتمل فصل وكل فصول، ثالثة خالل من تناول الباحث موضوعھ وقد 

 .مباحث على ثالثة
 ودور وفكرتھا، تعریفھا، : الوساطة تناول الباحث مفھوم األول الفصل ففي

القانونیة،  وطبیعتھا وأنواعھا، وعیوبھا، ومزایاھا الوساطة، عملیة الوسیط في

 الفصل وفي .ونطاقھا لھا، المشابھة القانونیة النظم من غیرھا وبین بینھا والتمییز
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 الوساطة، ھیئة أو تشكیل اختیار وكیفیة الوسیط، وشروط  الوساطة الثاني (ھیئة
 .ومسئولیتھ وحقوقھ، الوسیط، والتزامات

 الوساطة، اتفاق الوساطة: عملیة الثالث تناول الباحث مراحل الفصل في
إجراءات  ومراحل األصلي، العقد عن الوساطة اتفاق استقاللیة وآثاره، ومبدأ

 والقوة التنفیذیة الوساطة، ومصاریف ونفقات وانقضاءھا،  ومیعادھا، الوساطة،
  وتنفیذھا. للتوصیة

تعراض الوساطة وما یتعلق بھا، ویرى الباحث أن ھذا البحث نجح في اس
ویتفق مع ما تسعى الدراسة الحالیة إلى تناولھ، مع االختالف اللفظي بین المصالحة 

  القضائیة والوساطة، لكن كلتیھما تؤدیان نفس المعني والھدف.
  

 دراسات تتعلق بالقضاء السعودي وأدواره اإلصالحیة: -ب
o ) وحد القذف وتطبیقاتھ م): الصلح في عقوبتي القصاص ٢٠١٣األحمد

  القضائیة
إلى  تناول  تعریف "الصلح"، ثم بیان أركانھ، ثم  رسالة الماجستیر ھذهھدفت 

شروطھ. وتناولت ضوابط وأحكام عقوبتي القصاص والقذف بالصلح، وسقوط 
عقوبة القصاص بالصلح، وضوابط الصلح المسقط لھذه العقوبة، وأحكام الصلح 

تناول سقوط عقوبة القذف بالصلح، وتقریر سقوط المسقط لھا. كما ھدفت إلى 
عقوبة القذف بالصلح، وضوابط الصلح المسقط لھذه العقوبة، وأحكام الصلح 
ً إلى تناول قضایا  الرجوع في الصلح ودور  المسقط لھا. وھدفت الدراسة أیضا
القاضي في اإلصالح بین المتخاصمین، وأھمیة دور القاضي أو من یقوم مقامھ في 

  ح بین المتخاصمین.الصل
واستخدم الباحث المنھج الوصفي االستقرائي من خالل االعتماد على مصادر 

  الفقھ والتشریع، ومراجع القانون واألنظمة.
  وكان من أھم نتائج الدراسة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالیة:

القصاص والحد یلتقیان في أن كلیھما عقوبة مقدرة شرًعا، وأن الفارق  -
ما ال یتمثل في مدى غلبة حق العبد أو حق هللا في محل العدوان، بل في بینھ

مفھوًما بمعنى  –مدى غلبة ھذا الحق أو ذاك في جزاء العدوان. فالحد 
 او الصلح مقرر لحق هللا، واألحادیث صریحة في امتناع العفو –العقوبة 
تیفاؤه فمقرر لحق العبد، واس –مفھوًما بنفس المعنى  –القصاص  عنھ، أما

 عنھ مناسًبا، ألن طبیعتھ تستجیب لھ وتقتضیھ.  صلحبیده، وھذا یجعل ال
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عت العقوبات في اإلسالم من أجل المحافظة على الدین، فالنفس،  - ُشرِّ
ً ألمن  فالنسل، فالعرض، والمال. كما أن في تطبیق ھذه العقوبات تحقیقا

متصاص نقمة األفراد والمجتمع، وفي إیقاعھا إرضاء المعتدى علیھ، أو ا
 أولیائھ على الجاني مما یبعدھم عن اللجوء للثأر.

إن العدول عن القصاص إلى العفو خیر وأحب عند هللا تعالى، والعدول في  -
  ھذه الحالة إما أن یكون إلى الدیة، وإما بدونھا.

ً، أي بدون قصاص أو دیة أو عفو إلى الدیة. -  العفو قد یكون مجانا

 القصاص؛ ألنھ حق للعبد.یجوز الصلح أو العفو عن  -

ً ، أما الصلح  - أن العفو قد یقع بمقابل الدیة، وقد یكون دون الدیة، فھذا مجانا
 فال یكون إال بمقابل أي عوض.

العفو قد یصدر من طرف واحد، وھو ولي المقتول، دون رضا الجاني، أما  -
 فالبد أن یكون بین طرفین، وھما الجاني والمجني علیھ أو ولیھ. الصلح 

 .سقط عنھ الحدأو صالحھ ذا عفا المقذوف عن القاذف إ -

ألن  صلحفلیس لھ العدول والمطالبة بإقامة الحد بعد ال؛ إذا عفا المقذوف -
 .ال یعود الساقط

حقھ لقاء شيء  ثانيیسقط ال أنعلى  تصالح القاذف والمقذوف في حقھإذا  -
ً وال وسقط الحد ألن ھذا الصلح ال یحلل حرام ،یدفعھ القاذف صح الصلح ا

 ً  . یحرم حالال
o )ودورھا في اختصار الوقت  المحاكم المتخصصةم): ٢٠١٣الحاج ولد الطلبة

على ضوء التجربة الموریتانیة، ورقة عمل  وتحقیق الجودة وتیسیر اإلجراءات
مقدمة للمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة، دولة قطر / 

 سبتمبر ٢٦- ٢٤الدوحة، من 

ھذه الدراسة إلى تناول تصور مقترح البتكار محاكم  متخصصة تعالج تھدف 
القضایا بشكل نوعي، ما یسھل من إجراءات التقاضي، ویحول دون استمرار 

  القضایا سنوات طویلة في المحاكم.
واستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، واعتمد على األدبیات المكتبیة في 

  جمع بیاناتھ ومعلوماتھ.
  من أھم ما توصل إلیھ من نتائج ما یلي: وكان
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ورفع التخصص في المحاكم نحو دعم وتطویر نظام دولة الحدیثة اتجاه ال -١
تدعیم المنظومة القانونیة وترسیخ دور القضاء باتجاه  بارزكفاءتھ سیكون لھ دور 

في كافة مناحیھا تسریع عجلة التنمیة وتفعیل أدائھ، وسیساھم ذلك بال شك في 
 واالقتصادیة واالجتماعیة. السیاسیة

نقترح ولتحقیق ھذا الغرض والعمل على إبرازه بشكل عملي وحقیقي،  -٢
عمل متخصصة تبحث ھذا الموضوع وتقدم  اتورش تشاور فيلل فنیةلجان  إنشاء

نفیذ من قبل الجھات الرسمیة ضمن وقت محدد، عرض على التتالتي توصیاتھا 
  : محاورھا الرئیسیةوتكون 
 ریعات القضائیة الخاصة بالمعامالت االقتصادیة والمالیة مراجعة التش

نواقص وھل تشوبھا واالستثماریة الموجودة حالیا بكافة أنواعھا للتأكد من كفایتھا 
 تشریعات جدیدة.ستوجب صدور ت

  مراجعة إجراءات التقاضي في القضایا الناجمة عن المعامالت االقتصادیة
تشریعات شفافة وسلسة تسھل صدور  والمالیة واالستثماریة وغیرھا لوضع

 األحكام في ھذه القضایا.

  في المیادین العقاریة وأخرى للتجارة بشتى تأسیس محاكم متخصصة
أنواعھا البحریة واإللكترونیة والمعامالت اإلسالمیة التي أثبتت الیوم جدارتھا في 

س استقرار المعامالت ونمو االستثمارات في قروض سلسة وغیر معرضة لإلفال
والھزات التي تتسبب في أزمات مالیة في بعض الدول من حین آلخر. ومن 

الفنیة والبشریة  ھذه المحاكم المتخصصة باإلمكانیاتتتمتع الضروري أن 
 الدول.واإلداریة على مستوى 

  متخصص لتخریج الكفاءات القضائیة عربي إقامة معھد قضائي العمل على
ولتقدیم الدراسات  ،اكم المتخصصةالمحأمام الذین یرافعون  والمحامین

 واالستشارات الضروریة على مستوى كل دولة.

o  واقع لجنة إصالح ذات البین في إمارة منطقة مكة م)٢٠١٢(العوید :
  .المكرمة وإسھاماتھا االجتماعیة والتربویة

، حیث تحویل لجان اإلصالح إلى ھیئة مستقلةى السعي للإدراسة وھدفت ال
البین في المناطق إلى ھیئة لھا أنظمتھا ولوائحھا ذات إصالح طالبت بتحویل لجان 

  .وآلیاتھا
واستخدم الباحث المنھج الوصفي واعتمد على األدبیات المكتبیة في جمع 

  . مادتھ العلمیة، كما لجأ إلى أداة االستبانة لجمع المعلومات من المیدان
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دعت إلى دعم من أھم ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج وتوصیات؛ أنھا و
العاملین في لجان اإلصالح معنویا ومادیا عن طریق تثبیت العاملین المتفرغین 
على وظائف رسمیة لتحقیق األمان الوظیفي، مع أھمیة تنفیذ المشاریع الوقفیة التي 

  .یعود ریعھا لصالح اللجان إلیجاد دخل ثابت لتغطیة نفقاتھا

یض والدیات مع تحدید مبالغ وأوصت الدراسة بعدم المبالغة في طلب التعو
مقبولة ومعقولة في قضایا السعي بالعفو في القصاص ، داعیا رجال األعمال 

وتضمنت التوصیات فتح  . والمقتدرین والوجھاء إلى دعم لجنة إصالح ذات البین

مكاتب إلصالح ذات البین في إمارات المناطق، تضم موظفین من اإلمارة 
تنسیق المباشر لنظر قضایا المنازعات والخالفات وأعضاء لجان اإلصالح بھدف ال

وحثت الدراسة على تكوین فرق عمل متخصصة . األسریة وتسریع آلیة معالجتھا

ة اإلدارات الحكومیة والمؤسسات التعلیمیة لتوسیع مساحات رمن الجنسین لزیا
التوعیة برسالة ھذه اللجان وما رصدتھ من نتائج تمكن من احتواء الخالفات، 

  . تعریف بثقافة العفو والتسامح وبیان األجر العظیم للعافینولل

وتطرقت الدراسة إلى أھمیة تعمیم تجربة إصالح ذات البین في إمارة منطقة 
  .مكة المكرمة على بقیة إمارات المناطق، عطفا على النتائج التي تحققت لھ

و في ونوھت الدراسة ذاتھا بحرص والة األمر في المملكة على السعي بالعف
قضایا القصاص والتدخل باإلصالح في القضایا االجتماعیة واألسریة ، ونشر 

 روح العفو والتسامح
وتعد الدراسة خطوة إلى األمام في تنفیذ وتطبیق مفھوم المصالحة القضائیة، 
وتتفق مع الدراسة الحالیة في أن نظام المصالحة یحقق إلى حد كبیر األمن 

دي نتیجة التخفیف عن كاھل النظام القضائي، وكذا االجتماعي في المجتمع السعو
التخفیف عن كاھل أطراف التقاضي، مع سرعة كبیرة في اختصار الوقت لصالح 

  . النظام القضائي واألفراد

o )م): األمن االجتماعي األسري، مسببات تصدعھ وإسھام القضاء ٢٠١٢شرفي
  في إرساء دعائمھ.

عظمى ، جبلت النفس اإلنسانیة على ھدفت الدراسة إلى بیان أن األمن نعمة 
االستظالل بظلھ ... وركیزة األمن وعماده ھو (التصالح مع الذات) ... یتأتى ذلك 

ِذینَ  َّ َمْ  آَمُنواْ  باإلیمان بعقیدة الوحدانیة الخالصة ... قال تعالى:    (ال ُِسواْ  َول ب یَماَنُھم َیلْ ِ  إ
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ٍم  ُظلْ ِ ـئِكَ  ب َ ْول ُ َُھمُ  أ ْمنُ  ل َ ْھَتُدوَن") األنعام  َوُھم األ ،  ثم استعرض الباحث مفاھیم ٨٣مُّ
األمن، فھناك األمن االجتماعي الذي یتحقق حینما تنتشر الطمأنینة النفسیة بین 

(األسرة) ، بأن یؤدي كل فرد واجبھ وینال حقھ  –وأفراد نواتھا  –أفراد المجتمع 
یقوم كٌل بحق المجموع وحینما  –فالدین المعاملة  –... ویعامل كلٌ اآلخر بإحسان 

ویكفل المجموع للفرد ضمانات الطمأنینة النفسیة بالتضامن والتكافل والتراحم ... 
وھناك األمن االقتصادي واألمن الصحي واألمن البیئي واألمن القضائي ... 
واألمن في كل مشارب الحیاة ... وفي ظل األمن الشامل یتسنى لإلنسان أداء 

ً للوعد الرباني : "َوَعدَ وظیفة االستخالف في األ ُ  رض ، تحقیقا َِّذینَ  هللاَّ  ِمنُكمْ  آَمُنوا ال
ُوا الَِحاتِ  َوَعِمل ُھم الصَّ ََیْسَتْخلَِفنَّ ْرِض  فِي ل َفَ  َكَما اْألَ ِذینَ  اْسَتْخل َّ َننَّ  َقْبلِِھمْ  ِمن ال ُیَمكِّ َ  َول

َُھمْ  َِّذي ِدیَنُھمُ  ل ُھم اْرَتَضى ال نَّ َ ل ُیَبدِّ َ َُھْم َول ً..."، سورة النور  َخْوفِِھمْ  َبْعدِ  مِّن ل ْمنا َ   .  ٥٥أ
من  وقد زاوجت ھذه الدراسة بین (منھجیة تحلیل المحتوى) بما تقتضیھا

ً إلى نتائج التحلیل ، وبین  لوازم التأمل في النصوص ودرك داللتھا خلوصا
(منھجیة التحلیل المقارن) حیث تفرض المقارنة تلك المخاطر التي تحدق باألمن 
االجتماعي األسري، فكان ال بّد للباحث من مقارنة تلك األفكار والمبادئ البراقة 

شرعنا اإلسالمي في مجال  وابتالقادمة من وراء البحار، وعرضھا على ث
  الدراسة.

وقد أبرزت ھذه الدراسة مدى عنایة شریعتنا اإلسالمیة الغراء بأحكام نظام 
البشریة األسرة وبما یبعث أمنھا االجتماعي ، وكیف أن شریعتنا الغراء قد انتشلت 

من سفح الجاھلیات الظلماء التي استمرأت إھانة الكرامة اإلنسانیة للمرأة . كما 
وأبرزت الدراسة مسببات تصدع األسرة ، ومھددات أمنھا االجتماعي ، وبأن 
الخطر ال یكمن فقط في الخصومات التقلیدیة التي أبانھا وأبان أحكامھا سلف فقھائنا 

ً بیوم.في مصنفاتھم والتي یفصل القضا   ء في أقضیتھا یوما
  وقد أوصت الدراسة بما یلي: 

تفعیل أدوار المؤسسات الرسمیة المعنیة وأدوار منظمات المجتمع المدني   -١
 بالمساھمة في تحقیق نظام المصالحة القضائیة في كل الدول العربیة. 

ولكم في رسول هللا  –في أحكام األسرة  نشر الوعي بھدي المصطفى  .١
ً  .-أسوة حسنة  وبضرورة االلتزام بالتوافق الدیني في الزواج باعتباره سببا

لضمان األمن االجتماعي األسري ، وكذا بالتوافق الفكري والتقارب بین 
الزوجین في السن ، وإرشاد الشباب قبل الزواج ، والنأي عن كل ما یخل 

 باألمن االجتماعي األسري.
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من االجتماعي األسري بتقصي قیام القضاء بدور فاعل في إبراز ما یخل باأل .٢
 أسباب الفرقة والشقاق ، وإبرازه من خالل وسائل اإلعالم للمجتمع.

قیام القضاء بعمل إحصائیات عن أسباب الطالق مع بیان وسائل العالج  .٣
 لتھتدي الدولة بذلك في وضع سیاساتھا واستراتیجیاتھا الوقائیة.

المدنیة  –سرة والطفل تفصیل اإلحصائیات القضائیة المتعلقة بمشكالت األ .٤
ً بالبیانات  –منھا والجنائیة  والعنایة بالتحلیل العلمي لإلحصائیات ، بلوغا

الرقمیة إلى معلومات مدروسة بوساطة كوادر مؤھلة ، لإلفادة من تلك 
 المعلومات في وضع البرامج الوقائیة والعالجیة .

o في  وي"دور القضاء السعودي في اإلصالح الترب م):٢٠٠٦(حارثي ال
 "المملكة العربیة السعودیة

صبحي بن یحیى بن صالح الحارثي "دور القضاء السعودي في  بحثحظي 
اإلصالح التربوي في المملكة العربیة السعودیة" بخمس مقدمات لمجموعة من 
العلماء، حیث استھل تلك المقدمات فضیلة الشیخ عبدهللا بن عبدالعزیز بن عقیل 

لقضاء العقیل الذي رأى ان بحث الحارثي استوعب كافة المسائل المتعلقة با
ً لمن أراد ان یلم بالعلوم النافعة، اما القاضي  والتربیة ما تستحق ان تكون مرجعا

للناس في  أخرجتمحمد بن إسماعیل العمراني فقد رأى انھ من أحسن الكتب التي 
األستاذ الدكتور محمد محیى  وأبدىھذا العصر، وھو یھم رجال التربیة والقضاء، 

بذلھا المؤلف حتى غدا بھذا الثراء العلمي،  بالجھود التي إعجابھالدین عوض 
واوضح األستاذ الدكتور المكاشفي طھ الكباشي بأن بحث الدكتور صبحي الحارثي 

 أنالدكتور سعید إسماعیل علي فقد رأى  أمارسالة فقھیة قانونیة تربویة، 
فھو جدید في طرحھ حیث  األولىالموضوع الذي احتواه الكتاب صادفھ للمرة 

عدل القضائي والعدل التربوي، وقد قسم الكتاب إلى سبعة فصول، خصص تناول ال
العام للبحث مشكلتھ وأھمیتھ وأھدافھ، ومنھجھ  اإلطارللحدیث عن  األولالفصل 
ً  وأسباب اختیار موضوع دور القضاء السعودي في اإلصالح التربوي، معرجا

فیھ القضاء في على الدراسات السابقة ومصطلحات البحث، الفصل الثاني تناول 
اإلسالم والتطور التاریخي للقضاء، وتاریخ القضاء عند العرب في الجاھلیة، لینتقل 
ً من العھد النبوي ثم عھد الخلفاء  بعد ذلك للحدیث عن القضاء في اإلسالم بدءا
ً إلى العھد  الراشدین والعھد األموي والعھد العباسي والعھد العثماني وصوال

اللھ، ثم حكمة القضاء وفضلھ، قك مشروعیة القضاء واستالحاضر، لیناقش بعد ذل
وحكمھ وأركانھ وشروطھ، وأنواع القضاء في اإلسالم، ومنھا القضاء العام وقضاء 



- ٢٠ - 
 

الحسبة  أقسامالمظالم، لیتحدث بعد ذلك عن شبھ القضاء الذي ینقسم إلى ثالثة 
والعالقة بینھما، ، وقد توقف عند الفرق بین القضاء وشبھ القضاء واإلفتاءوالتحكیم 

الفصل الثالث من الكتاب تناول فیھ الحكم واالجتھاد وطرق الطعن في األحكام، 
لینتقل بعد ذلك في الفصل الرابع لدراسة التربیة والقضاء، حیث بدأ بتعریف 
التربیة ومفھومھا وأھدافھا وأسسھا وأھمیتھا ومصادر التربیة، ومؤسسات التربیة 

تربیة والبناء االجتماعي، وتطبیق العقوبات القضائیة ووسائطھا، ثم تحدث عن ال
وتكوین الشخصیة المسلمة، والمكاسب التربویة من خالل تطبیق العقوبات 

  القضائیة، 
١لینتقل بعد ذلك للحدیث عن القضاء في الدولة السعودیة الثالثة من  ٣ ١٩ - 

١ ٤ ً مصادر القضاء واستقاللھ وتنظیمھ ونظمھ، والجھات القضائیة  ـھ١٩ متناوال
وحجیتھا، واالدعاء العام، وقوة الحكم القضائي، وطرق النظر في  أحكامھاوأثر 

القضائیة في المحاكم السعودیة، لیتوقف بعد ذلك عند دور القاضي  األحكام
واالجتماعي واالقتصادي  واإلعالميالسعودي الشرعي والدیني والتعلیمي والثقافي 

والسیاسي، ودور القضاء في األمن واالستقرار االجتماعي من ذلك األمن 
االجتماعي واألمن الغذائي، واألمن الوقائي، واألمن القضائي، واألمن التربوي، 
وقد تناول األسس التطبیقیة في القضاء السعودي، الفصل السادس خصصھ لعرض 

 أمافي ضوء أھدافھ والواقع الذي كشفت عنھ النتائج،  وتحلیل ومناقشة نتائج البحث
الفصل السابع فخصصھ لخاتمة البحث والتوصیات والمقترحات والمراجع 

  .والفھارس
 دراسات تتعلق بالمشكالت االجتماعیة والمجتمع السعودي: - ج

o ) االجتماعي  السلوك اإلجرامي بین واقع األمنم)، بعنوان: ٢٠١٤البكر
االجتماعي. مجلة التنمیة اإلداریة، معھد اإلدارة العامة، جمادى والضبط 
   ١١٧م)،العدد ٢٠١٢اآلخرة(

في البدایة یرى البكر أن مفھوم البناء االجتماعي یقوم على أساس تحلیل مدى 
أھمیة توفر الظروف والمناخ المالئم اجتماعیا واقتصادیا وأمنیا للمواطن في 

یع أن یعیش حیاة مستقرة وآمنة وكریمة في نفس المجتمع، والذي من خاللھ یستط
  .”األمن االجتماعي“الوقت. وھو ما یعرف في اختصاص علم االجتماع الجنائي بـ 

ما یخص ورصد الباحث أھم العوامل الفاعلة في بنیة األمن االجتماعي و
 :الدراسة الحالیة منھا ما یلي

  :تحقیق االحتیاجات األساسیة - ١
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حتیاجات األساسیة من خالل توفیر الخدمات الرئیسیة یتم تحقیق وإشباع اال 

ً مباشر ،في المجتمع ً والتي ترتبط ارتباطا ً بحیاة واستقرار الفرد. من تلك  ا ووثیقا
والتي قد یحتاج لھا  ،الخدمات ما ھو مرتبط بإشباع الحاجات األساسیة عند الفرد

فض بشكل یومي مثل: الخدمات الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة وخدمات 

  .الخصومات بینھ وبین غیره من أفراد المجتمع

وذھب البكر إلى أن عملیة الشعور بالمواطنة واالنتماء تقوم بدور رئیسي    

احترام األنظمة في تنمیة المعاییر االجتماعیة اإلیجابیة عند الفرد والمتمثلة في 

 .وحمایتھا، واحترام والتقید بالقیم االجتماعیة المتعارف علیھا والسائدة في المجتمع
 : (األمن االجتماعي) ترسیخ قواعد ومعاییر سلوكیة وأخالقیة- ٢

وتناول البكر مؤشرات البناء االجتماعي السلیم ومنھا توافر معاییر سلوكیة  

حیث إن  ،رار المتقارب بین أفراد المجتمعوأخالقیة على درجة من الفھم واإلق
الفھم واإلقرار المتقارب للقواعد والمعاییر السلوكیة یؤّمن للمجتمع درجة عالیة من 

ھذه القواعد والمعاییر مما یكفل ویضمن درجة  إتباعفي والشعور باألمن، التجانس 
كرة عملیة عالیة من وحدة التناسق والتناغم في البنیة االجتماعیة. لذا تھدف ف

التجانس في المعاییر السلوكیة واألخالقیة إلى القیام ببلورة اإلطار السلوكي العام 
للمجتمع والذي یراعى فیھ حقیقة االختالف العقائدي أو المذھبي أو الثقافي ألفراد 

 .المجتمع

  : تفعیل النظام القضائي- ٣

النظامیة  البكر أن وجود نظام قضائي فاعل تتوافر فیھ اإلجراءات ویرى 

والعادلة لعملیة التقاضي والمحاكمة أحد المقومات األساسیة للبناء االجتماعي 
للمجتمع. وبما أن الخصومة في دائرة التقاضي قد تكون بین معتد ومعتدى علیھ 
من أفراد المجتمع أو بین أحد مؤسسات الضبط اإلداري وبین منتھكي أو مخترقي 

ً؛األنظمة المقرة رسمی من مھام النظام القضائي في عملیة الضبط لذا یعد  ا
االجتماعي العمل على حفظ وحدة وتكامل البناء االجتماعي للمجتمع. وذلك من 
خالل إصدار أحكام قضائیة غیر متحیزة أو متناقضة بین أطراف الخصومة أو 
الخصومات وبحیث تكون ھذه األحكام منسجمة ومواكبة لحقیقة الواقع االجتماعي 
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إلى جانب تفعیل منظومة المصالحة القضائیة للتخفیف من أعباء   .جتمعالمعاش للم

الجھاز القضائي، ما یساھم في تحقیق األمن االجتماعي، والتآلف بین أفراد 
  المجتمع الواحد.

 ً ً وثیقا إن ھذا الدور المتشعب والذي یقوم بھ النظام القضائي یرتبط ارتباطا
 تماعي : (االستقرار المعیشي، االستقراربجمیع المقومات األساسیة للبناء االج

االقتصادي، االستقرار األمني). فإذا كان دور األجھزة األمنیة ھو عملیة المحافظة 
على تنفیذ والتقید باألنظمة والقوانین المكونة لھذه المقومات، فان دور الجھاز 

ً من حیث أنھ مكمل لدور األجھزة األمنیة وذلك في إ یقاع القضائي یعد أساسیا
، وإذا استدعى األمر إنھاء الخصومات العقوبة والجزاء لمخالفي ھذه األنظمة

  .بالطرق الودیة من خالل إصالح ذات البین

وجود جھاز “لذا یستلزم تكامل عملیة الضبط االجتماعي للمؤسسات الرسمیة  

قضائي قادر وعادل یسھر على تطبیق األنظمة والقوانین بحق المخالفین 
فیقرر لھم ما یستحقونھ من لوم اجتماعي وما یحتاجون إلیھ من إصالح والجانحین 

  .وإعادة تأھیل لحیاة اجتماعیة أفضل
o )م): ظاھرة بطء التقاضي وأثرھا على المتقاضین المشكالت ٢٠١٣عزام

  والحلول.
 ،مشكلة عالمیةباعتبارھا مشكلة بطء التقاضي تھدف الدراسة إلى تناول 

ولكن تفاقمت تلك المشكلة في قاصرة على المجتمعات العربیة فحسب،  ولیست 
ً ، مصر  تظل أن وتزایدت مشكالتھا حتى وصل الحال ببعض المنازعات خصوصا

فمحكمة النقض المصریة وصل  ،مستمرة أمام القضاء لعقد من الزمان أو یزید
في  طول التقاضي أمامھا لما یزید عن عشر سنوات، ومع محاوالت المشرع

تعالج مشكلة بطء التقاضي كقانون لجان    التدخل بالعدید من التشریعات التي قد
أمام محاكم    وقانون إجراءات التقاضي – ٢٠٠٠لسنة ٧توفیق المنازعات قانون رقم 

تبین عدم  )بإنشاء محاكم األسرة ٢٠٠٤لسنة  ١٠(قانون رقم    محاكم األسرة
طء التقاضي ولیست أحد وسائل بل أصبحت أحد وسائل ب   ،فاعلیة تلك التشریعات

  .حلھ
بل األكثر من ذلك أن المشرع تدخل بالنص على انتھائیة بعض األحكام 
الصادرة في دعاوى معینة وعلى سبیل المثال دعاوى الخلع والحبس في قوانین 
األحوال الشخصیة وتقلیص درجات التقاضي وجعلھا على مرحلتین في بعض 
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ولم تحقق الغایة المرجوة  ، تلك التشریعات لم تجد إال أن مثل؛ القوانین والدعاوى
أن ، كما ھدفت الدراسة إلى بیان بطء التقاضي   بل أصبحت أحد أسباب ،منھا

وقلة االستثمار المحلى  ،مشكلة بطء التقاضي لھا تأثیر كبیر على الحیاة االقتصادیة
ر على حقوق وتؤث ،كما أن لھا تأثیر على الحیاة االجتماعیة   ،في مصر  واألجنبي

على  ، وسعت الدراسة إلى تناول مشكلة تأثیر بطء التقاضي وحریات المواطنین
ببعض أصحاب الحقوق  تأخر الفصل في القضایا قد یدفعإن حیث  ،األمن

بل ثبت أن الكثیر من المتقاضین یستغلون  السترداد حقوقھم. المغتصبة إلى العنف
  مواعیدھا . طول إجراءات التقاضي في عدم رد الحقوق في

فالقضاء یجب أن  ،ظاھرة بطء التقاضي تحول دون التقدم والتنمیةوبالتالي ف 
حتى ال تضیع  -یكون من أول االھتمامات في الدولة واالھتمام بحل كل مشكالتھ 

  ھیبة القضاة
  اآلتي:ك كانت   التقاضي بطء   أسباب خلص الباحث إلى أن أھمو 

  والتشریعات.أوال: أسباب مرتبطة بالقوانین 
  :ثانیا: أسباب مرتبطة بالقائمین على تنفیذ القوانین أمام المحاكم

  القضاة  -١
  المحامون   -٢
  موظفون) –معاوني القضاة ( خبراء    -٣

  ثالثا : أسباب مرتبطة بدور المحاكم ومدى توافر المیكنة االلكترونیة     
  إجراءات ووسائل تنفیذ األحكام رابعا:     
ً: ال بدیل عن تطبیق نظام المصالحة القضائیة في المحاكم المصریة      خامسا

  .للقضاء على ظاھرة بطء التقاضي
o )الصلح القضائیة النزاعات حل في البدیلة م): الطرق٢٠١٢عبد الكریم 

  واإلداریة. المدنیة اإلجراءات لقانون طبقا "القضائیة والوساطة

 على جدید كمبدأ ،منازعاتال لفض البدیلة الطرق ھدفت الدراسة إلى بیان
 عن بعیدا المنازعات لحل التقلیدیة الوسائلجزائري، بھدف تغییر ال التشریع

 ساحات في تحدث التي المشاحنات عن بعیدا المألوفة، المعقدةإلجراءات ا
 بین التوفیق إلى تھدف التي  البدیلة الطرق ھذه ستحداثا تم لذلك و المحاكم،

 تتضمن تسویة على باالتفاق النزاعات حسم إلى التوصل یتم بحیث الطرفین آراء
 وذلك .الطرفین ترضي نتیجة بتحقیق و تكالیف، بأقل و وقت أسرع جھد، أقل
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 كطرق والوساطة الصلح إدخال في المشرع طرف من المنشودة الغایة لتحقیق
 العمل في للفاعلین اإلیجابیة المشاركة ذلك استوجب زاعاتالن حل في بدیلة

 من األطراف على عرضھا مھمة لھ الموكلة القاضي من بدءا القانونيو القضائي
 من اإلیجابیة بنتائجھا تذكیرھم خالل من إلیھا اللجوءو  قبولھا علىھم تحفیز حیث
 على وحثھم علیھا القانونیة القیود وغیاب إجراءاتھا، وبساطة الوقت ربح حیث

 اإلیجابي الدور یعكس ما وھذا ، النزاع حسم في اإلقناعو بالتراضي  االتفاق
 .الدعوى مسار في للقاضي

 قضائیا بھا العمل بدایة في ھي بدیلة جدیدة كوسائل الوساطةو الصلح كما أن
 أن غیر نتائجھا، مالحظة حیث من لتقییمھا الكافي الوقت علیھا یمر لم بحیث
تراكم  لتفادي إلیھا، اللجوء لتفعیل األطراف كل من الجھود تكاتف یقتضي األمر

 مجتمعنا عن غریبة لیست الوساطةو الصلح فكرة أنخاصة و بالمحاكم القضایا
 المناطق من العدید في تحل كانتالنزاعات  فجل وتقالیدنا، قیمنا في راسخة فھي

 مسن أو علیم شخص بھا یقوم كان التي الوساطة و الصلح طریق عن ببالدنا
  .وورعھ باستقامتھ امعروف لكونھ أو خاصة اجتماعیة مكانة لھ أو حكیم

واستخدم الباحث المنھج الوصفي والمنھج االستقرائي عرض موضوعھ، 
 التي التجربة ھذه إنجاحواستنتج مجموعة من االستنتاجات والتوصیات منھا: أن 

 المجتمع في للفاعلین الجھود كل بتضافر رھین الجزائري المشرع علیھا أقدم
 إلى بالتوصل كل  األطراف مصالح عن البحث خالل من العدالة وقطاع المدني

 المادیة العقبات كلإزالة  على العمل . إلى جانب خسائر بأقل  ودیا النزاع حسم
 أنو  سیما المھني أدائھم في الوساطة أو بالصلح المكلفین تعترض التي والقانونیة

 المحاكم مستوى على القضایا من بھ یستھان ال عددا بأن أثبتت العملیة التجربة
 إلى اللجوء یبرر ما وھواإلجراءات  في أو اإلثبات في مشكلة بسبب تخسر

 .التشریع في المستحدثة البدیلة الطرق
 ، وھو ماالتجربة ھذه نجاحإ وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على 
 خالل من بتطبیقھا مكلف ھو ممن النصوص في الشكلیة عن االبتعاد أیضا یتطلب
 في الصلح إجراءات في الشأن ھو كما لمحتواھا الفعلي التجسید نحو االتجاه
 من األسرة، شؤون بقضایا المرتبطة المالیة المسائل في األسرة شؤون مجال
 لدى الحسنة النیة افتراض فكرة وتفعیل إلیھا اللجوء في المتقاضین ترغیب حیث

  .النزاع إلنھاء الودي الحل إلى للوصول السعي في المتخاصمین
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ومن خالل االطالع على الدراسة المذكورة اتضح أن المنظور الذي تعامل بھ 
ً على المقارنة بین المنظور الفقھي والمنظور  الباحث مع موضوعھ كان معتمدا
القانوني الوضعي، ونجح في استعراض فكرتھ والتدلیل علیھا، وأثبت أن بدائل 

ً مقارنة باألسلوب اإلجراءات التقلیدیة ف ً ملحوظا ي التقاضي قد أثبتت نجاحا
التقلیدي، وھو ما یدفع باتجاه األخذ بھذه البدائل خاصة وأنھا تتوافق مع ما اعتادت 
علیھ المجتمعات العربیة من اللجوء إلى الحلول العرفیة في حسم الكثیر من 

ور الدراسة المشكالت االجتماعیة التي تواجھ األفراد، وھو ما یتفق مع منظ
  الحالیة.

 التعقیب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض األدبیات السابقة، یمكن استخالص أوجھ اتفاق بین   

الدراسة الحالیة والدراسات السابقة، من أھمھا أنھا جمیعا تتفق في متغیر المصالحة 
فقت القضائیة أو الوساطة، واتفقت كذلك في استخدام المنھج الوصفي، كما ات

)، م٢٠١٤االجتماعي ( دراسات عدیدة مع الدراسة الحالیة في متغیر األمن 
( ٢٠١٣دراسات كان لھا بعد مستقبلي كدراسة عزام (  ٢٠١م )، وولد الطلبة  ٣ 

٢٠١م)،  وشرقي (  م ). كما توجد دراسات تناولت قضایا الصلح من المنظور  ٢
١٤الفقھي كدراسة األحمد (  ٣ م ) الذي تناول  ٢٠١٤ھـ )، ومقال البكر (  ٥

ً األمن االجتماعي والضبط االجتماعي، و أن تناول متغیر المصالحة القضائیة حتما
م ) والتي تناولت متغیر بطء  ٢٠١٣في ثنایا الدراسة، وكذلك دراسة عزام ( 

٢٠١التقاضي، واختلفت دراسة شرقي (  م )  في كونھا اقتصرت على متغیر  ٢
  األمن االجتماعي األسري في عالقتھ بمتغیر اإلصالح القضائي.   

ت السابقة مع أنھا مفیدة وجیدة؛ إال أنھا أغفلت ویرى الباحث أن الدراسا
ً لألمن االجتماعي  وضع تصور استراتیجي لتفعیل نظام المصالحة القضائیة تعزیزا
بالمملكة العربیة السعودیة، وھو ما تتمیز بھ الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة 

، وتحلیل نظام في كونھا تناولت واقع النزعات االجتماعیة في المجتمع السعودي
المصالحة القضائیة لتعزیز األمن االجتماعي في المجتمع السعودي، ومن ثم تقدیم 
تصور استراتیجي لتفعیل المصالحة القضائیة لتعزیز األمن االجتماعي بالمملكة 
العربیة السعودیة، باإلضافة إلى ما یصاحب ھذا التصور االستراتیجي من نتائج 

الدراسة، وتقدیم ما یراه الباحث من توصیات وحلول استراتیجیة لمشكلة 
  استراتیجیة ومقترحات.    

وفي ضوء استعراض الدراسات السابقة استفاد الباحث من تلك الجھود     
  البحثیة في عدة مجاالت یمكن إجمالھا فیما یلي:
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االھتداء إلى بعض المصادر والمراجع العربیة والمعربة واألجنبیة التي  .١
 متغیرات الدراسة الحالیة.تناولت أحد 

 المعاونة في إعداد رؤیة الدراسة الحالیة ومنھجھا. .٢
تحدید المتغیرات الرئیسیة التي تالئم معالجة بیانات ومعلومات الدراسة  .٣

 الحالیة
 المساعدة في بناء بعض أركان اإلطار النظري للدراسة. .٤
عینة تمت االستفادة من الدراسات السابقة في تحدید الحجم المناسب ل .٥

الدراسة الحالیة بعد االطالع على عینات الدراسات السابقة، إلى جانب 
 االستفادة من كیفیة تحدید أفراد الدراسة.

o االستراتیجیة للدراسة: الرؤیة 
بعد اطالع الباحث على األدبیات العلمیة والدراسات السابقة، وما اشتملت 

الباحث رؤیة استراتیجیة  علیھ من مزایا وما شابھا من نواقص؛ فقد تكونت لدى
  تتمثل أھم ابعادھا فیما یلي:

 والعقل والنفس الدین ة:الخمس الضرورات لحفظ استراتیجیة أھمیة ھناك -
المواطنین  أمن وحفظ المجتمع السعودي المسلم، لتأمین والمال والعرض
 حدیثة إجراءات تطبیق في التشدید یستلزم وھذا ،واستقرارھم والمقیمین
ضمان جودة المنظومة القضائیة من خالل تطبیق نظام ل تغیرةوم ومستحدثة

 .المصالحة القضائیة بالمجتمع السعودي

ر الضمانات الالزمة توفی ھذه اإلجراءات المستھدف تطبیقھا تدور حول  -
لسالمة تطبیق نظام المصالحة القضائیة، بما یضمن توفیر وتحقیق األمن 

 عدائیة اختراقاتاالجتماعي الالزم الستقرار المجتمع، وھو ما یحد من 
، في فترة زمنیة تعیشھا المجتمعات العربیة تشھد المملكة أمن لتھدید

ل العربیة إلى مرحلة اضطرابات سیاسیة واجتماعیة قد تؤدي ببعض الدو
 الدولة الفاشلة.

العدالة البطیئة تؤدي إلى إیغار صدور أصحاب الحقوق نتیجة أن النظام  -
القضائي التقلیدي ال یحقق العدالة الناجزة التي تعید الحقوق إلى أصحابھا 
ً، في ظل تراكم كم كبیر من القضایا التي تحتاج إلى حسم، وتحتاج  سریعا

 الوقت الالزم لحسمھا.أیضا إلى الكثیر من 
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تطبیق المصالحة القضائیة سیؤدي إلى تنشیط عمل المحامین الذین ھم أحد   -
أطراف المنظومة القضائیة، وعلیھم یقع عبء كبیر في ضرورة إنجاز 

 قضایا المتقاضین.

نظام المصالحة القضائیة سیمنح المحامین فرصة كبیرة للقیام بدور   -
ً في نجاح  الوسطاء بین أطراف الخصومات، وھو ما یساعد كثیرا

 استراتیجیة تفعیل نظام المصالحة القضائیة.

ً إلى أن نظام المصالحة القضائیة سیغلق الطریق أمام   - وتجدر اإلشارة أیضا
ل االدعاءات الكاذبة وتلفیق التھم ضدھم محترفي اإلضرار بالناس، من خال

وھم أبریاء، فال شك أن ھذا النظام سوف یوقف كل ھذا العبث بمصالح 
 الناس.

أن یسھم في معالجة مشكلة على المدى المنظور ویؤمل من ھذا المشروع  -
وتحسب على  ،كبرى یعانیھا المواطنون والمقیمون، خصوصا المستثمرین

الذي تمارسھ حالیا إدارات  "قضاء التنفیذ" القضاء بحكم مسؤولیتھ عن
الحقوق المدنیة وأقسام الشُّرط، وتتمثل ھذه المعضلة في إنفاذ العقود وتنفیذ 
ً بین  األحكام، التي كانت سببا قویا في حصول بلدنا على ترتیب متأخر جدا
الدول في ھذا الجانب من الجوانب التي یشتمل علیھا تصنیف الدول في 

لة مزاولة األعمال''. ولوال تأخر المملكة في ھذا الجانب لكانت تقریر ''سھو
من بین أفضل عشر دول في ھذا التصنیف، الذي یعّول علیھ المستثمرون، 

والتي تحتاج إلى تعاون الجھات  ،وتطمح إلى تحقیقھ الھیئة العامة لالستثمار
 .دةالحكومیة األخرى معھا لتحقیق طموحاتھا الوطنیة التي تستحق اإلشا

نشر ثقافة التحكیم، والحث على تضمینھ في كافة العقود التي یجري فیھا،  -
ـ في بناء قاعدة مؤسسیة للتحكیم في ظل مشروعاتھ  واإلسھام ـ شراكةً 

التنظیمیة الواعدة، والثمار الملموسة ألدواتھ النظامیة القائمة، خصوصا في 
تخفیف على ظل صدور نظام التحكیم. ویأتي ضمن الحلول المطروحة لل

المحاكم تفعیل الجانب التوعوي واإلرشادي والتثقیفي المتمثل في عدد من 
الخطوات منھا نشر األحكام، واستخالص مبادئھا القضائیة، مع المسارعة 
إلى إیجاد مدونة أحكام ملزمة لكل اختصاص نوعي مشمول بالنظام الجدید 

لماء في وقت وفق آلیة محكمة، خصوصا بعد إجازتھ من ھیئة كبار الع
 .سابق
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على ضرورة ضبط ومن الضروري تركیز التصور االستراتیجي المقترح  -
خصوصا إدارة المرافعة القضائیة، وكذلك  ،الوقت واإلدارة المثلى لھ

التفعیل الفوري لألحكام الغیابیة، والحزم في تطبیق أنظمة وتعلیمات الحد 
نیة التقاضي توظیفا فت مجامن الدعاوى الكیدیة، وغیر الجدیة التي وظَّ 

وحصول المقصود في  ،سلبیا، نتج عنھ إرھاق كاھل المحاكم بآالف القضایا
 .التنكیل بخصومھم والتقلیل من ھیبة الترافع أمام القضاء

 :اإلجراءات 

o :الطرائق  
المتعلقة  –المتاحة  –على بعض الدراسات  االطالعتطلبت ھذه الدراسة 

َّب  بقضایا المصالحة وأثرھا على األمن االجتماعي من منظور إستراتیجي، وتطل
ً االطالع على الوثائق واألنظمة و ورش و ،القرارات التي صدرتاألمر أیضا

حول ھذا الموضوع سواء داخل المملكة العربیة العمل والمؤتمرات التي عقدت 
  المنھجیة التالیة: الطرائق اتبعتاسة ن الدرإعلیھ فبناًء والسعودیة أو خارجا،  

 الطریقة التاریخیة: (أ)  
 ودراسة ،وتركز ھذه الطریقة على دراسة الظاھرة في طبیعتھا ونشأتھا

والعالقات التي تربطھا بما عداھا من الظواھر، كما  ،مختلف عناصرھا وتطورھا
على دراسة الجوانب التاریخیة لموضوع الدراسة بھدف التاریخیة تركز الطریقة 

الوقوف على المتغیرات السابقة والحالیة والمستقبلیة، وقد فرضت الدراسة استخدام 
كل ما یخص النزاعات والمشكالت التي تحدث تتبع الباحث ی حیثھذه الطریقة 

ات من داخل المجتمع، وما یصحبھا من إجراءات تقاضي، وما یكتنف ھذه اإلجراء
معاناة وبطء، حتى وصلت ھذه الظاھرة إلى ما وصلت إلیھ، وبدء تطبیقھا خارج 
المملكة وخارجھا، سواء على المستوى العربي واإلقلیمي أو على المستوى 

  العالمي. 
  الوصفیة: الطریقة (ب) 

ووصف  ،على أساس تحدید خصائص الظاھرة تقوم الطریقة الوصفیة
إلى ذلك من  وما ،واتجاھاتھا وأسبابھامتغیراتھا  طبیعتھا ونوعیة العالقة بین

والتعرف على حقیقتھا في  ،ظاھرة معینة أومشكلة  أغوارحول سبر  جوانب تدور
ي ما ھو كائن) أالوضع القائم ( وتعتمد الطریقة الوصفیة على تفسیر ،رض الواقعأ

بین المتغیرات. والطریقة الوصفیة ھي  الموجودةوتحدید الظروف والعالقات 
طریقة من طرق التحلیل والتفسیر بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى 
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تضع إدارة أغراض محددة لوضعیة اجتماعیة أو مشكلة اجتماعیة أو إنسانیة، و
قول: تتعریفا شامال للطریقة الوصفیة ف الجودة واالعتماد األكادیمي بجامعة نایف 

ویھتم بوصفھا  ،قة الوصفیة على دراسة الظاھرة كما توجد في الواقع"تعتمد الطری
ویعّبر عنھا كیفیا أو كمیا. فالتعبیر الكیفي یصف لنا الظاھرة ویوضح  ،وصفا دقیقا

من خالل اإلحصاءات خصائصھا، أما التعبیر الكمي فیعطیھا وصفا رقمیا 
 تباطھا مع الظواھریوضح مقدار ھذه الظاھرة أو حجمھا أو درجة ارواألرقام، و

األخرى". وسیتم في ھذه الدراسة التطرق لبعض الظواھر والمتغیرات والمؤثرات 
التي طرأت علیھا ووصفھا لمحاولة الوصول إلى تصور واضح عن ھذه الظواھر 

( المرشد إلى إعداد الرسائل واألطروحات، ومن ثم اقتراح توصیات مناسبة حیالھا
٢٠١   .م)٤

  :ةرائیطریقة االستقال (ج) 
یشابھ موضوع المعتمدة في الدراسات التي تتعلق بموضوع  طرقمن ال يوھ

االستقراء العلمي في مجال دراسة العلوم الطبیعیة  طرقعتمد ت؛ حیث ھذه الدراسة
في مجال الطبیعة واالنتقال من مالحظة قضایا جزئیة  "المالحظة العلمیة" على

وقائع أو ظواھر أخرى سوف تحدث تشیر إلى ما نالحظھ إلى نتائج كلیة تتضمن 
الباحث من خالل تصور إستراتیجي للتطبیق قوم بھ یوھذا ما  ،في المستقبل

ً لألمن االجتماعي في المملكة العربیة السعودیة،  وذلك المصالحة القضائیة تحقیقا
من خالل جمع كافة المعلومات، والموضوعات، التي تخص موضوع البحث؛ من 

، والعمل على تحلیل مضمونھا لتي یتم جمعھا بالبحث المكتبيالمصادر الوثائقیة ا
  للوصول إلى تصور استراتیجي لھا.

  (د) الطریقة اإلحصائیة: 
 وتحلیل معالجة في والریاضیة الرقمیة الطرق استخدام عن عبارة ھي

تطبیق نظام المصالحة  عن اإلحصائیة البیانات جمع :من خالل ذلك البیانات، ویتم
بالمملكة العربیة السعودیة، والتصور االستراتیجي للتطبیق وتذلیل القضائیة 

 اإلحصائیة بشكل البیانات ھذه العقبات التي تواجھ االستراتیجیة المقترحة، وعرض
تلك البیانات وتفسیرھا من خالل  الممكنة، ومن ثم تحلیل بالطرق وتمثیلھا منظم

   .تفسیر ما تعنیھ األرقام المجمعة من نتائج
 إلى استخدام الباحث للمنھج اإلحصائي في البحث بھدف الوصول ویجئ

أوسع نطاق لموضوع الدراسة، وذلك باالعتماد على  على واستدالالت تعمیمات
الرسمیة  وغیر الرسمیة والسجالت اإلحصائیة التقاریر في تتمثل التي المصادر

وذلك  الصادرة من الجھات المعنیة بقضایا التدریب من منظور استراتیجي،
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باالعتماد على األسالیب اإلحصائیة المتمثلة في النسب المئویة والمتوسطات 
  الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة.

o :األسالیب واألدوات  
  ھا الدراسة لتحقیق أھدافھا ما یلي:تمن أھم األسالیب واألدوات التي  وظف

  تحلیل المضمون.  (أ)
فراد من خالل االكتفاء بالرجوع إلى یعتبر تحلیل المضمون اتصال غیر مباشر باأل

الوثائق والسجالت والمقابالت التلفزیونیة والصحفیة المرتبطة بموضوع 
ائق والسجالت المناسبة سیقوم بتحلیلھا ثلذلك فإن الباحث بعد اختیار الو ،الدراسة

ً إلى البیانات الصریحة الواضحة المذكورة فیھا، ویستند ھذا األسلوب إلى  مستندا
ن اتجاھات الجماعات واألفراد تظھر بوضوح في كتاباتھا إاعة التي تقول القن

وآدابھا ومقابالتھا الصحفیة. ویتعین على الباحث التأكد من صدق تمثیل الوثیقة 
أو السجالت المستخدمة في التحلیل سواء كان من حیث أھمیتھا أو أصالتھا أو 

وعلى ضوء ذلك ) ٧٨م، ص١٩٩٨موضوعیتھا (عبیدات وعدس وعبد الحق، 
  سیقوم الباحث بتفسیر مضمون ومحتوى ما یلي:

األنظمة السعودیة التي تتناول كل ما یخص أمور التقاضي داخل النظام القضائي  -
   .األمن االجتماعي داخل المجتمععودي، وعالقة ھذا التطبیق بالس

تطبیق  في صحف المملكة العربیة السعودیة التي تتناول قضایاالكتابات الصحفیة  -
  نظام المصالحة القضائیة، وذلك من خالل:

المسئولة عن تطبیق المصالحة القضائیة من الشخصیات  معالمباشرة المقابالت  -
  ، وكذلك أصحاب الرأي والفكر والباحثین ذوي العالقة. استراتیجيمنظور 

ق ھذا بقضایا تطبیالتي تنشر في الجرائد لمعرفة اھتمام الرأي العام  اآلراءدراسة  -
  النظام. 
o :المقابلة الشخصیة  

تعد المقابلة أداة من أدوات جمع البیانات، ویتم خاللھا استقصاء آراء الخبراء 
المتصلین بموضوع الدراسة، ویستخدم الباحث المقابلة الشخصیة وھي المنظمة 
ً من حیث إعداد األسئلة وترتیبھا، وتقدم إلى جمیع أفراد عینة الدراسة  ً مسبقا تنظیما

  ٠)٤٧م، ص٢٠٠٨(أوزي، 
وأسلوب المقابلة في البحث العلمي یتم من خالل إجراء حوار أو محادثة بین 
الباحث من جھة وشخص أو عدة أشخاص من جھة أخرى لغرض الوصول إلى 

م، ٢٠٠٧حقائق أو مواقف یحتاج الباحث معرفتھا لتحقیق أھداف بحثھ (قندیلجي، 
  ٠)١٨٩ص
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اع ھي المقابلة المنظمة، والمقابلة نصف وتنقسم المقابلة إلى ثالثة أنو
وإنما  ٠الموجھة، والمقابلة الحرة والتي ال یكتفي فیھا الباحث بقدر محدد من األسئلة

وإنما یركز على جمع معلومات موسعة عن موضوع بحثھ من المبحوثین 
٢٦م، ص٢٠٠٩(عبدالحي،  ٠)٢ 
o :مجتمع وعینة البحث  

المصالحة والتوفیق بمحاكم شمل مجتمع البحث أربع فئات ھم: أعضاء لجان 
األسرة واألحوال الشخصیة بمحاكم مدینة الریاض، إلى جانب اإلعالمیین، 

  والقضاة، والباحثین والمختصین من ذوي العلم والخبرة بموضوع الدراسة.
(ینظر واختار الباحث عینة انتقائیة من ھذه الفئات لتمثیل مجتمع البحث

  .الفصل الخامس)



 

  

  

  
  
  

  
  الفصل الثالث

  واقع النزاعات االجتماعیة في المجتمع السعودي
  
  
  

 .تمھید -
 .النزاعات االجتماعیة واألسریة التي تؤدي إلى اللجوء للمحاكم 
  المشكالت االجتماعیة الناجمة عن تأخر الفصل في القضایا 
  االجتماعیة واألسریة على األمن االجتماعي للمجتمع  المشكالتتأثیر

 السعودي
 .النتائج المتوقعة لدمج نظام المصالحة القضائیة في النظام القضائي السعودي 
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  تمھید:
إلى وضع نظام المصالحة القضائیة الذي أعدتھ وزارة العدل ھدف ی

بأسلوب یجعل من ھذا المطلب  ،قواعد تشریعیة لتنظیم إجراءات الصلح
ً في إرادة الخیر من قبل الجمیع، ففصل القضاء مھما  ً بارزا الشرعي أثرا
كانت قیم العدالة التي ارتكز علیھا فإن الخصوم بعده لن یكونوا على تآلفھم 
ّ من رحم هللا باقتناعھ التام بحكم القضاء،  ً إال ومودتھم المطلوبة شرعا

الیة محل شكوى في امتداد الزمان وتنوع وھذه اإلشك، وقلیل من ھم
المكان، ویعظم المصاب عندما یكون الصدع في قضایا األقارب 

ولذا ُروي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ قولھ: "ردوا  ،واألصحاب
البیھقي في  ("الخصوم حتى یصطلحوا فإن فصل القضاء یورث الضغائن

 .) ١١٦٩٤، ح :٦/٦٦ ،السنن الكبرى
في ھذا الفصل إلى تناول واقع النزاعات االجتماعیة اسة وتتجھ الدر

في المجتمع السعودي من خالل مجموعة مباحث، أولھا: النزاعات 

االجتماعیة واألسریة التي تؤدي إلى اللجوء للمحاكم، والمبحث الثاني: 

المشكالت االجتماعیة الناجمة عن تأخر الفصل في القضایا، وأما المبحث 

تأثیر المشكالت االجتماعیة واألسریة على األمن االجتماعي الثالث فتناول 

ً یتم تناول: النتائج المتوقعة لدمج نظام  للمجتمع السعودي، وأخیرا

 المصالحة القضائیة في النظام القضائي السعودي.
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  تؤدي إلى اللجوء للمحاكم التي یةالنزاعات االجتماعیة واألسر
  

ع من مجموع فلكل مجتمع مشكالتھ التي تنب، ال یوجد مجتمع بدون مشكالت
ً  ،ظروفھ المتعایش معھا ً  بعض ھذه المشكالت یظل ھادئا تمع في أعماق المج كامنا

 ً ً  مستترا آلخر منھا یظھر بقوة وإصرار ، بینما البعض اعن دائرة الضوء بعیدا
ً محدث   دویا یسمعھ الجمیع ویشدھم إلیھ فارضا وجوده على المجتمع ذاتھ. ا

قات نت العالقات بین األفراد والجماعات داخل المجتمع الواحد عالولما كا
، فمن الطبیعي أن نستنتج أنھ ال یمكن أن یكون ھناك متشابكة، وذات أبعاد مختلفة

ولكن ینبغي أن ال نغفل أن من ، بب واحد أو عامل واحدمشكالت اجتماعیة ذات س
التغییر /التفاوت في سرعة التغیر  ؛المسببات األساسیة للمشكالت االجتماعیة

الذي یسببھ ذلك التفاوت في سرعة تغیر أحد جوانب الثقافة  ،االجتماعي والثقافي
  عن الجانب اآلخر .

 شھدتدول الخلیج العربیة عامة والمملكة العربیة السعودیة خاصة  مازالتو
 ، وذلكعةتغیرات وأوضاعا اقتصادیة لم تشھدھا منطقة أخرى في العالم حجما وسر

مما ساعد على إحداث تغییرات  ،في أوقات متقاربة یھا جمیعابسبب ظھور النفط ف
ھا أن انفتح العالم جائن نتكان م، وواجتماعیة بعیدة األثر في حیاة سكانھا اقتصادیة

  ، وانفتحوا ھم علیھ راغبین ما لدیھ من مستلزمات العصر.علیھم
العدید  المتعددة والمتنوعة ظھر تیجة لكل ذلك وغیره من العوامل والظروفن

وفرضت وجودھا على المجتمع السعودي،  ،الت التي برزت على السطحمن المشك
والتي دعت إلى القضاء لحسم ھذه الخالفات والمشكالت،  لجأ الناسوعلى إثرھا 

دراستھا في محاولة إلى ضرورة االھتمام بھا و والمسئولینالمفكرین العلماء و
  الحلول المناسبة لمواجھتھا أو الحد منھا .إلیجاد بعض 

  بالمجتمع السعودي المحاكمأھم األسباب التي تؤدي إلى اللجوء إلى:   
تعد من المشكالت االجتماعیة التي النزاعات وبإیجاز لبعض  الدراسة عرضتو

، وذلك بالمجتمع السعوديأھم األسباب التي تؤدي إلى اللجوء إلى ساحات التقاضي 
   :التالي على النحو

  تعاطي المخدرات:- ١
ً قد أحدثت في المجتمع مجموعة من  ً وتعاطیا ً وتوزیعا الشك أن المخدرات جلبا
الظواھر السلبیة التي لم یكن یعتادھا الناس في المجتمع السعودي، وبخاصة فیما 
یتعلق بالمشكالت والنزاعات األسریة التي تتمخض عن عنف أسري مفرط، 
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) أن من أھم العوامل ٩٨م، ص٢٠١٢العمري ( أثبتوحاالت طالق متسارعة، فقد 
واألسباب التي تدفع لتعاطي المخدرات في المجتمع السعودي العمالة الوافدة، حیث 

 ،%)، یلي ذلك عدم معرفة المتعاطي بأضرار المخدرات٨٧.٩بلغت نسبة ذلك (
%)، أما ٨٦.٠(بنسبةألسرة %)، ویلیھ زیادة الدخل في ا٨٦.٢وبلغت نسبة ذلك (

وبشأن %)، ٨٥.٣سبب المفاھیم الخاطئة عن اإلدمان؛ فبلغت نسبة من یرى ذلك (
%)، ثم عدم إشباع الحاجات ٧٨.١(النسبةاآلباء فبلغت عدم التفاھم بین األبناء و

 والخالفات بین الزوجین %)، والملل٦٨.٦وكان ذلك بنسبة ( ،النفسیة واالجتماعیة
%)، بینما كانت زیادة وقت الفراغ، والتفكك األسرى، وضعف ٨٦.٠جاء بنسبة(

%) و ٤٩.٣الوازع الدیني، ومخالطة رفاق السوء فبلغت نسبة من یرى ذلك (
  %) على التوالي.٢٣.٩%) و(٣٥.٧%) و (٤٥.٨(

كما أن من أھم العوامل األسریة الدافعة نحو اإلدمان على المخدرات ھو تعدد 
%)، ٧٨.٧بنسبة ( األسریة بتفاھم وود وإیجابیة ورة األموعدم مناقش، تالزوجا

من األمور  وكان الطالق%)، ٧٨.٧عدم توعیة األبناء بأضرار المخدرات بنسبة( و
عن غیاب األب  كانو ،%)٧٣.٥نسبة (حیث بلغت ال بشدة التي تدفع لإلدمان

ھناك عوامل %)، و٧١.١األبناء بنسبة ( تدلیل%) وكثرة ٧١.٧المنزل بنسبة (
اآلباء واألمھات أھمیة عن العوامل السابقة مثل عدم التفاھم بین  لة أخرى ال تقأسری

وذلك بنسبة  ،أسالیب التربیة الخاطئة، وعدم الرقابة على الشاب، واألبناءو
  .)٩٩م، ص٢٠١٢(العمري،  %) على التوالي٦١.٦%)  و (٦٥.٦%) و (٦٧.٨(

نزاعات ومشكالت أسریة ال وال شك أن مثل ھذه النتائج البد وأن تؤدي إلى 
یكون حسمھا إال من خالل اللجوء إلى ارتكاب الجرائم المختلفة، أو حدوث الطالق، 

  أو غیر ذلك من نزاعات أسریة تؤدي في النھایة إلى اللجوء إلى المحكمة.
  العنوسة في األسرة السعودیة:العضل و- ٢

وجة مرتبطة مشكلة العنوسة والعزوف عن الزواج قضیة اجتماعیة مزد تعد
بعض األقارب للتأثیر وتدخل  ،والعادات والتقالید االجتماعیة ،بالغالء في المھور
ومبالغة الفتیان والفتیات في المواصفات والمقاییس الختیار  على ولي األمر،

  الشریك.
   كالتالي:أھم أسباب تأخر الزواج للفتیات في المجتمع السعودي من و
نزوح األسرة من موطنھا األصلي إلى المنطقة الحضریة، واستمرار إقامة  -أ

قطاعھا عن موطنھا األصلي یشكل عامال مھما في ناألسرة في المنطقة الحضریة وا
  إعاقة زواج فتیاتھا .
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  االبتعاد عن مجاورة األقارب في السكن في المناطق الحضریة .   -ب 
منھا بكثرة األسر ذات المستوى العالي، مشكلة تأخر زواج الفتیات تعاني  -ج 

بین مستوى سیة بین فرصة الفتاة في الزواج ووجود عالقة عك حیث یرى البعض
  أسرة الفتاة االقتصادیة.

ارتفاع مستوى تعلیم النساء في األسرة یرتبط بمشكلة تأخر زواج فتیاتھا،  -د 
تمعات العربیة التي والمرأة كلما ارتفع سنھا قلت فرصتھا بالزواج خاصة في المج
  تعطي قیمة كبرى لصغر عمر المرأة في عملیة االختیار للزواج.

(وزارة التخطیط، عمل المرأة خارج المنزل سبب رئیس في تأخیر زواجھا -ھـ 
  . م).٢٠١٣

ومن العوامل الرئیسة التي ترتبط بظاھرة العنوسة وتأخر زواج الفتیات في 
عملیة القبول النھائي بزواج الفتاة حیث اتجھ  وھو ،المجتمع السعودي في ھذه الفترة

أو منحھا حریة االختیار.  ،نحو استشارتھا في عملیة القبول النھائي للزواج اآلباء
 ،وھذا التغییر في القبول النھائي إلتمام زواج الفتاة أسھم في ظھور ظاھرة العنوسة

الزواج، خاصة  حیث ترتب على االستشارة المتكررة ألخذ رأیھا ترددھا في قبول
(وزارة إذا كانت منتظمة في مراحل التعلیم، وتطلب إكمال تعلیمھا قبل الزواج 

  .م)٢٠١٣التخطیط، 
، ومن جھة أخرى؛ فإن مشكلة العنوسة مرتبطة بشكل جوھري بمشكلة العضل

، من التزویج بكفئھا إذا طلبت ذلك منع المرأة والعضل كما یراه ابن قدامة المقدسي"
أن  فلیس للولي" :رحمھ هللا –ال ابن تیمیة ق"، وواحد منھما في صاحبھورغب كل 

ً ، وال یعضلھا عن نكاح من ترضایجبرھا على نكاح من ال ترضاه ه ، إذا كان كفئا
 ،الموسوعة الفقھیة ("، والظلمةنما یجبرھا ویعضلھا أھل الجاھلیة، وإباتفاق األئمة

  ). ١٧٥ص/   ٣٢ج/
ھـ في كل ١٤٣٣قضایا العضل المسجلة خالل العام إجمالي عدد  ویشار إلى أن
(وزارة العدل،  قضیة ٣٧٣ بلغ حسب اإلحصاءات الرسمیة المحاكم السعودیة

    .ھـ)١٤٣٥
أعلنتھا وزارة العدل عن أن عدد قضایا  المتاحة التي حصائیاتاإلوكشفت 

قضیة في  ٣٢، أي في ستة شھور فقط:  ھـ١٤٣٣منتصف عام العضل  بلغت حتى 
قضیة في مكة المكرمة،  ١٨قضیة في منطقة الریاض، و ٢٧و ،محافظة جدة

قضایا، فیما بلغ عدد قضایا العضل أربعة لكل من محاكم الطائف وأبھا  ٦والدمام 
وتبوك، بینما شھدت محاكم الخرج والقنفذة وبریدة والخبر وخمیس مشیط وصبیا 
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-awraq( عریش قضیة واحدة لكل محكمة منھا وسامطة وأبو
٧٩.blogspot.com/  www(  

ھـ في كل ١٤٣٣إجمالي عدد قضایا العضل المسجلة خالل العام بلغ  بینما
قضیة منھا في محكمة المدینة المنورة،  ٢٠قضیة،  ٣٧٣المحاكم السعودیة قد بلغ 

قضیة في مكة  ٦٥قضیة في جدة و ٨١قضیة في منطقة الریاض، و ٩٥فیما بلغت 
وعشر قضایا لكل من األحساء وأبھا وتسع قضایا  قضیة في الدمام، ٣١المكرمة و

    في الطائف وثمان في القطیف.
وتساوى عدد القضایا في بریدة والخبر بسبع قضایا لكل منھما، والخرج وتبوك 
بخمس قضایا وعنیزة وجیزان وحائل وسكاكا بأربع قضایا لكل منطقة، وخمیس 

جبیل وعرعر ونجران مشیط وصبیا بثالث قضایا، وینبع والرس بقضیتین وال
    .)/www.alsharq.net.sa ،٤٣٢(ج. الشرق،عددبقضیة لكل منطقة

من أھم أسباب انتشار ظاھرة العضل الجھل والعناد وأشار التقریر إلى أن 
وانتشار العلم؛ إال أن ھذه الظاھرة  الحادث في المجتمع تطوررغم الوالجشع، و

تاة إلى المحكمة إلى بعد جھد ، وال تصل الفازدیادمازالت موجودة، بل ھي في 
ومن أھم ھناك فتیات حبیسات منازل ال یستطعن الشكوى وبث الھموم، شدید، و

یعضلھا من كل خاطب ف ،في مال ابنتھ كونھا موظفة األب طمع أسباب العضل
بحجج واھیة، أو یطلب مطالب من الزوج على حساب مصلحة ابنتھ، وكم من أخ 

ً لھا  یمنع أختھ من الزواج بحجة أن زوجھا الجدید، أو  إلىیخاف أن یذھب  میراثا
  .ولي منع مولیتھ من الزواج بحجة عدم التكافؤ في النسب

حد صور العنف األسري، وھو مؤشر على القصور أالعضل  ویرى الخبراء أن
ظاھرة االجتماعیة، إلى حد ال على الرغم من عدم وصولھفي أداء الوظیفة األسریة، 

ھـ على سبیل ١٤٣٣عام في  الفتیات الالئي لجأن إلى القضاء أعدادولكن ارتفاع 
  .زیادة وعي الفتیات بحقوقھن یشیر إلى كما سبقت اإلشارة؛ المثال
یعود لعدة أسباب، منھا عوامل ذاتیة تخص  یرى الباحث أن اسباب العضلو 

   .األسرة مثل االستحواذ على الراتب، وعوامل اجتماعیة تتعلق بالعادات والتقالید
 العضل عن الزواج ھو أساس المشكلة التي تأخذ عدة أوجھ، سواء كانتكما أن 

(ج. معارضة من األھل لشباب الذین یریدون الزواج ویجدونأو ا للفتیات
  )/www.alsharq.net.sa  ،٤٣٢الشرق،عدد

اجتماعیة وأسریة قضیة ن قضیة العضل إ على ضوء ھذا؛ ویمكن القول
ً قضائیة،  أن ھذا العدد الكبیر للقضایا التي سجلتھا كما وتربویة ودعویة وأخیرا
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 ً ً المحاكم یحمل حلوال بنظرة أخرى، حیث إن  ى ھذا العددنظر إل، وینبغي أن یُ أیضا
    كثرتھ دلیل على الرغبة في الزواج.

الزواج في ن حاالت "العضل" أي حجر الفتاة ومنعھا من فإ ومن جھة أخرى
تمیل نحو االرتفاع، إذ سارع عدد من المراقبین االجتماعیین إلى المجتمع السعودي 

التحذیر من عواقبھا وحثوا على استصدار قانون یعاقب الوالد الذي "یعضل" ابنتھ 
أشار عدد من النقاد االجتماعیین إلى أن ھذه القضیة كما  دون توفر األسباب المقنعة.

عن ھیئة حقوق  ٢٠١١وصدر قرار عام  ،االتجار بالبشرصنفت ضمن جرائم 
الذي أصدرتھ إلى ضرورة تفعیل القرار  ت الھیئة، ودعیؤكد ذلك اإلنسان السعودیة

القاضي بمعاقبة من یثبت قیامھ بعضل ابنتھ وتنفیذ عقوبة السجن التي تصل إلى و
ً ودفع الغرامة التي تقدر بملیون لایر سعودي ( ١٥   الر).ألف دو ٢٧٠عاما

ونتیجة لھذه الحاالت، تكاثرت في الفترة األخیرة ظاھرة ھروب الفتیات بسبب 
رفض أولیائھن تزویجھن من ناحیة، وازدادت نسبة العنوسة بین السعودیات من 
جھة أخرى، وحذر المراقبون من استغالل ھذه القضیة في كتابة التقاریر الدولیة 

   www.lahamag.com) (المشھدي،عن المرأة السعودیة
 صادرة عن وزارة التخطیطوال التي أثارت ضجة مجتمعیة، حصائیةاإل وتشیر

 ١,٥٢٩,٤١٨ قد وصل إلى أن عدد العوانس الالتي بلغن سن الزواج م؛٢٠١٠عام 
فتاة، تلتھا منطقة  ٣٩٦,٢٤٨حصدت مكة المكرمة النسبة الكبرى بوجود حیث فتاة، 

ومنطقة عسیر  ،فتاة ٢٢٨,٠٩٣والمنطقة الشرقیة بـ ،فتاة ٣٢٧,٤٢٧الریاض بـ
 ،فتاة ٨٤,٨٤٥وجازان بـ ،فتاة ٩٥,٥٤٢والمدینة المنورة بـ ،فتاة ١٣٠,٨١٢بـ

ثم تبوك  ،فتاة ٤٣,٢٧٥وحائل بـ ،٥٢,١٩٠ثم الجوف بـ ،٧٤,٢٠٩فمنطقة القصیم بـ
 .فتاة ٢١,٥٤٣والمنطقة الشمالیة بـ ،فتاة ٣٦,٦٨٩بـ

من أھم مسببات ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع وأظھرت اإلحصائیة أن 
السعودي ھو الزواج بأجنبیات بسبب ارتفاع المھور في بعض المناطق، إضافة إلى 

، عجز بعض الشبان عن الزواج في ظل الظروف االقتصادیة التي یمر بھا بعضھم
وھو ما دفع ببعض األسر والقبائل إلى السعي إلى تحدید المھور وفرض عقوبات 

 .م)٢٠١٠(وزارة التخطیط، على من یخالف ذلك
ثلث نساء المملكة ویمكن القول على ضوء إحصاءات وزارة التخطیط أن 

من  % ٧٩، وھناك  السعودیات یرون العنوسة ظاھرة من % ٨٠و ،عوانس
أن العنوسة أصبحت ظاھرة بشكل یرین في المملكة العربیة السعودیة  الفتیات
  .ملموس
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أعدتھا أن نسبة الطالق في  وتشیر بیانات وزارة التخطیط في إحصاءات 
% من الزیجات عن  ٦٥%. كما أن ٢٠المملكة ارتفعت عن األعوام السابقة بنسبة 

ن أكثر من یالمحاكم والمأذونسجالت حیث سجلت  ،طریق الخاطبة تنتھي بالطالق
. وقد بلغت نسبة م٢٠١٣عام ألف صك طالق خالل  ١٣عقد زواج وألف  ٧٠

ً ونصف ملیون عانس، وأصبحت ظاھرة مخیفة، أدت حسب تصریح  العوانس ملیونا
(وزارة إلى إقرار زواج المسیار في السعودیة كحل لدخول الحیاة الزوجیة المسئولین
  . م)٢٠١٣، التخطیط

وقد فسر المھتمون تزاید نسبة العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج إلى قضیة 
 تشددو ،دوجة مرتبطة بالغالء في المھور والعادات والتقالید االجتماعیةاجتماعیة مز

ھ حتى یفوتھن قطار نومبالغة الفتیات في فتى األحالم الذي ینتظر ،أولیاء األمور
ً مبالغة الشباب في المواصفات ،الزواج إال أنھ في اآلونة األخیرة بدأت ، وأیضا

حاالت زواج ارتفاع نسبة عبر  ،تطفو على السطح ظواھر تكشف عن نفسھا
باإلضافة إلى ابتعاث عدد كبیر من  ،السن (القاصرات) یراتوصغ ،األجنبیات

تزاید باإلضافة إلى إلى تزاید في نسبة العنوسة،  ىأد وكل ھذا الشباب خارج البالد،
 .)٦٤م، ص٢٠٠٥( الخطیب، نسبة الطالق وحاالت الخلع والعنف األسري

یھدد البیوت السعودیة، حیث فرضتھ الظروف  والشك أن العنوسة ناقوس خطر
والتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة على الفتاة، وبدأت رحلة البحث عن حل من 
جانب المشایخ والجمعیات الخیریة والمؤسسات األھلیة واألفراد للتصدي لھذه 
ً بتعدد الزوجات، وآخر اقترح زواًجا بالتقسیط،  الظاھرة، فھناك من طرح حال

من أنشأ جمعیات لتیسیر الزواج، رغبة في تحقیق حلمھم المنشود ببناء بیت  وھناك
  ).١٣٦٤٧ا :العدد م،٢٠١٠رأكتوب ٢٦ ،الیوم ج.(.جدید وتكوین أسرة سعیدة

 ویرى الباحث أن زواج المسیار الذي انتشر في اآلونة األخیرة من أھم
من أھم إفرازات المشكالت  الظواھر التي تدفع إلى عواقب اجتماعیة سلبیة، كما أن

 دفع باتجاه اللجوء إلى القضاءا تالمشار إلیھ المرتبطة بقضیة العنوسة االجتماعیة
  نتیجة المشكالت والنزاعات التي تنتج عنھا.

  :زواج الذكور في األسرة السعودیة تأخر- ٣
تزوج فتیانھا  كانت األسرة في المجتمعات السعودیةیرى "الردیعان"  أن 
سنة ) من أجل اإلنجاب المبكر للمساھمة في  ١٨ -١٥الذكور في سن مبكرة ( من 

ولكن في وقتنا الحاضر  .االقتصادیةوكذلك المساھمة في النواحي  ،حمایة القبیلة
، حیث زواج الذكور في األسرة السعودیة وظھرت مشكلة تأخر ،تغیر الحال كثیرا
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إال أن ھناك  ،الجامعیین لھم رغبة في الزواج المبكر% ) من الطالب ٥٤تبین أن ( 
   م).٢٠١٢(الردیعان، تحول دون إتمامھم للزواج حالیا اوأسباب اظروف

تأخر زواجھم  ویبدو أن معظم الشباب السعودي من سكان المدن یمیلون إلى
. وقد ثبت أن  یفضل شباب البادیة الزواج المبكر، بینما أكثر من شباب القرى

زواج المبكر كان بسب من الشباب السعودي یرون أن عزوفھم عن ال )%٧٤,٦(
% ) منھم كان تأخرھم في الزواج بسبب إلحاح األھل ٢٩,٣، وأن ( غالء المھور

على الزواج من القریبات، إال أن أھم العوامل التي ساھمت في تأخیر زواج الذكور 
بیة من الشباب كانوا ، ألن الغالالسعودیة ھو طریقة اختیار الزوجةفي األسرة 
، وھي طریقة تؤجل سن زواج ى أنفسھم في اختیار شریكة الحیاةیعتمدون عل

  .م)٢٠٠٣(وزارة التخطیط، الذكر
   :اإلسراف مشكلة- ٤

وھو  ،عتقد بخطورتھ وأھمیتھیھنا إلى جانب اقتصادي اجتماعي  الباحث شیریو
للكثیر من النزاعات  ، كجانب سلبي مصاحبجانب اإلسراف االستھالكي

م) من توجیھ ٢٠٠٠وھو ما یتفق مع ما قالت بھ آل سعود(والمشكالت األسریة، 
التلفزیون الذي ، وخاصة ع اإلسراف على بعض وسائل اإلعالمموضواللوم بشأن 

ھذا  كما أن ،یعمل على إشاعة "الثقافة االستھالكیة" بطریق غیر مباشر أو مباشر
ال یمت بصلة إلى نمط وفي طارئ على المجتمع، النمط من االستھالك  التر

تتخذ  الثقافیة التي تھ، وال ینسجم مع خلفیالمجتمع السعودياالستھالك التقلیدي في 
. ومما یدل على خطورة من مبادئ اإلسالم حافزا لھ من أجل المحافظة على النعم

في أن مسألة اإلفراط على  التأكید ؛یةھذه الظاھرة وبلوغھا مستویات عال
 ،التفاخریة المستجیبة  لصراعات االستھالكوتفشي أنماط المظھریة  ؛االستھالك

وزرع األحقاد  ،البیئةوإخالل توازن  ؛والقائمة على التبذیر والمؤیدة لھدر الموارد
ً مھما للنزاعات األسریة، إلى جانب كونھا  ؛االجتماعیة تمثل  تحدیا تشكل رافدا
، وفوق ھذا وذاك یؤدي ھذا التنمویة الحضاریةوجھات والجھود خطیرا للت

  .٩٨ص ،االستھالك الترفي إلى الكثیر من المشكالت األسریة
وھي المشكالت التي قد یؤدي في نھایة المطاف إلى التصدع األسري وربما یصل 

  األمر إلى الطالق واللجوء للمحاكم.
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  :في البیت السعودي النسائیةمشكلة العمالة - ٥
األیدي المستأجرة المستقدمة من خارج  النسائیةد بمصطلح العمالة وقصالمو
كذلك و -لى مختلف أشكالھا ـع –نازل ـالتي تعمل في أمور الخدمة في المو ،البالد

  .والسائق ،المربیةو ،ةـادمـخـالـك ،قیادة السیارات
الخادمات لیست من الظواھر األسرة السعودیة بالمربیات وظاھرة استعانة و

اھرة موجودة لكنھا فقد كانت ھذه الظ ،تماعیة المستجدة في المجتمع السعودياالج
ت االجتماعیة واالقتصادیة تقتصر على األسر التي تنتمي للمستویاكانت محدودة و

یقیمون بھ وا إلیھ و. وكان الخدم و الخادمات من نفس المجتمع أو ممن قدمالعلیا
  .إقامة دائمة
 النسائیةلم یعد استخدام العمالة نا الحاضر والظاھرة برزت في وقت إال أن

ً على فئة معینة في المجتمع سبة االستعانة بھؤالء الخادمات ،  فقد ازدادت نقاصرا
ً و ، فقد أدى ارتفاع مستوى یخلو من خادمة واحدة على األقل الخدم فال نكاد نجد بیتا

المعیشة التي الدخل لدى الفرد السعودي إلى خلق احتیاجات جدیدة جعلتھا ظروف 
ً ضروریةی ً عیشھا بعض األفراد أمورا ، فلم یعد رب األسرة الذي یكون مشغوال

ً على تلبیة احتیاجات أسرتھ بالتالي كان ال بد من  ،لساعات متأخرة من اللیل قادرا
. ولم یقتصر األمر على الزوج بل لك البدیلوغالبا ما یكون السائق ھو ذ ،البدیل

مربیة التي تقوم ما تفتأ عن المطالبة بإیجاد الخادمة أو ال تجاوزه إلى الزوجة التي
  .)٧٥م، ص٢٠٠٨المیزر، (األوالدبشؤون البیت و

وس في السنوات األخیرة وقد بدأت ھذه الظاھرة تأخذ شكلھا الواضح والملم
نھا السعودیة على أ وسائل اإلعالم حیث بدأت  تتناولھالدى كافة أطراف المجتمع 

أحد الظواھر  كما اتفق الجمیع على أنھا ،ق الدراسة والتمحیصظاھرة خطیرة تستح
 َّ في المجتمع مادیة في المجتمع السعودي خاصة ودتھا الطفرة الالسیئة التي ول

  الخلیجي بصفة عامة .
تشیر الدراسات إلى أن المملكة العربیة السعودیة تعتبر األولى بین دول الخلیج و

وأن نسبة ما یصل إلیھا من الخادمات مقارنة  ،في استقدام ھذا النوع من العمالة
ذلك أن البیت و ،برز حجم المشكلةی% ، وعلیھ ٩٠بدول الخلیج األخرى یصل إلى 

بل أكثر من جنسیة ما بین سیالن السعودي الواحد قد یستقدم أكثر من خادمة 
 م،٢٠١٢، لردیعان(اوما یرتبط بھذا من مساوئ مختلفة ،ند ...الخالفلبین و تایالو

  .)٣٢ص
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عالقة بین خروج المرأة للعمل خارج المنزل أن ثمة كثیر من الباحثین  رىیو
ً إن كان ھذا فرلسعودي واستقدام العمالة الناعمة، وفي المجتمع ا ض یحتاج مزیدا

ً ال یتعدى  ،من التحقق ألن مساھمة المرأة السعودیة في سوق العمل ما زال ضئیال
ً ( ایوجد لدیھبینما نسبة األسر التي  ،%) ٢,٢(  ٢٣خادمات في مدینة الریاض مثال

یئة وذلك حسب تقریر المسح السكاني واالقتصادي الذي أجرتھ الھ ،%) من األسر
لسعودیة %) من األسر ا١١.٨كما تبین الدراسات أن (، العلیا لتطویر مدینة الریاض
تماعیة ، بالرغم من أن الدراسات االجزلمربیة في المنتستعین بأكثر من خادمة و

دیھا من اإلمكانات أثبتت أن الغالبیة من األسر السعودیة مستقدمي العمالة الناعمة ل
، وأن ھناك نسبة جعلھا تستغني كلیة عن المستخدمینالبنین ما یخاصة البنات و

، وأن وحب التظاھر %) من األسر تستخدم العمالة الناعمة كنوع من التقلید٢١.٨(
لنوع من العمالة كنوع من الترف یة تستخدم ھذا ا%) من األسر السعود٢٠نسبة (
  .)١٥٥م، ص٢٠١٣عبده، ؛ ٧٦م، ص٢٠٠٨المیزر، (والغنى
o في المنازل السعودیة نسائیةالة اللعمار السلبیة لاآلث:  
أن من أھم آثار العمالة المنزلیة التي تؤدي إلى الخالفات  الیوسف یرى 

التي  ةالخادمعلى بعض األمھات األسریة وقد تصل إلى ساحات المحاكم اعتماد 
بنفس لغتھا فیتحدث األطفال  األطفال وھم في سن اكتساب اللغة تحدث معتحاول ت

قیم غریبة في و نفس اللغة قبل تعلمھم للغة العربیة، باإلضافة إلى غرس سلوكیات 
  .)٦٥م، ص٢٠٠٥(الیوسف، الطفل العربي المسلم ثقافة

ٌ أن  لعنف األسريفي تناولھ لمشكالت ا ویرى الردیعان صغر سن الخادمة سببا
ً في إحداث  ، وذلك بدافع الغیرة دیدة في األسرة تنشأ بین الزوجینع مشكالتجوھریا

  .)٣٣م، ص٢٠١٢(من جانب الزوجة
كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن وجود الخادمة یسھم في جعل فتیات 

المتمثلة في األعمال المنزلیة  المستقبل یعزفن ویتأففن عن القیام باألعمال الیدویة
، ي یسبب مشكالت أسریة بین الزوجیناألمر الذ ،عتبرنھا من أعمال الخادماتیو

بعض الخادمات قد یلجأن إلى أسالیب ملتویة في الحصول على باإلضافة إلى أن 
وھن  -وذلك بدافع الفقر والرغبة في تحسین مستوى المعیشة  -البطاقات الصحیة 

ً معدیة تكتشف بعد قدومھن واختالطھن باألسرة مما ینشأ في األصل یحمل ن أمراضا
  .)٧٩م، ص٢٠٠٨(المیزر، من الخوف والقلق على صحة األسرة عنھ الكثیر

ً على الخادمة في إدارة شؤون  ومن المالحظ أن بعض األمھات یعتمدن كلیا
ً  ،المنزل بینما تتفرغ األم ألعمال أخرى ال تھم المنزل في شيء مما یخلق بذلك جیال
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ً سلبي التصرف والتدبیر الإ یجدن كل شيء سیما وأن البنات یقلدن أمھاتھن وتكالیا
ً معد ، ویفشلن في زواجھن، لھن بدون كلفة أو عناء مما یخلق فیھن حب اإلتكالیة ا

 ،ً ویرى الباحث أن ھذا قد یكون من أھم اسباب الطالق المبكر بین المتزوجین حدیثا
الدراسة الحالیة في أكثر من موضع إحصاءات الطالق المبكر بین  وقد تناولت

 ً   .المتزوجین حدیثا
العمالة أن  ولعل من أھم ما یؤدي ببعض أفراد األسرة إلى اللجوء إلى المحاكم

ثقة  اتدماتثق األسرة في الخحیث  ،األجنبیة تسكن مع األسرة في مسكن واحد
واقب والنتائج  المترتبة مباالة  بالعالالإلى حد التفریط  و نیتساھلون معھكبیرة و

المربیة ھي سیدة فقد یصل في  بعض األحیان أن تصبح الخادمة أو على ذلك، 
وانشغالھم سواء  ذلك لغیاب الوالدینالبیت والمتصرفة في شؤون األسرة، و

تربیة األشراف على األسرة وو ة األسرة واألبناءلضرورة أو غیرھا، وترك مسئولی
وخاصة من -، ویضیف الباحث أن ثمة خطورة على الشباب الخادماتعلى األبناء 

من انفرادھم أحیانا بالخادمات بالمنزل، وھو األمر الذي تتولد عنھ  -فئة المراھقین
  .مشكالت ذات عواقب وخیمة قد تصل إلى المحكمة

وقد نھى علیھ الصالة والسالم عن الخلوة بالنساء األجنبیات لما یترتب على 
یتضمن خلوة السائق ، وھذا مفاسد في الدین والعرض والنسل والشرف منذلك 

، مما یؤدي إلى انتھاك خلوة رب األسرة بالنساء من الخدم، أو بمحارم األسرة
  . ، وھو ما یوقع نزاعات ومشكالت أسریة ال یمكن تجاھلھاالمحارم واألعراض

من  الخادمات تأتي یثفقد تتعرض لھا األسرة السعودیة، حأما المخاطر األمنیة  
السوابق  اتمن ذو نوقد یكون البعض منھ ،مجتمعات تتفشى فیھا الجریمة واإلباحیة

ً على أمن الوطن و، لذا قد یشكل ذاإلجرام اتومحترف ً كبیرا ، المواطنلك خطرا
ناھیك عن اكتساب النشء للكثیر من السلوكیات التي تنتج عنھا مشكالت أسریة 

  ). ٨١م، ص٢٠٠٨؛ المیزر، ٣٩م، ص٢٠١٢عدیدة (الردیعان، 
   :العنف األسري   

ف العنف على أنھ سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة یصدر عن طرف أخر في عرَّ یُ 
 ً ً إطار عالقة قوة غیر متكافئة اقتصادیا ً وسیاسیا مما یتسبب في إحداث  ،واجتماعیا

  أضرار مادیة أو معنویة أو نفسیة لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعیة أو دولة.
 ،حد أعضاء األسرة أو العائلةلعنف األسرى:" األفعال التي یقوم بھا أویقصد با

وحبس الحریة، والحرمان من حاجات  ،ویعني ھذا بالتحدید الضرب بأنواعھ
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، والتسبب في كسور أو والطرد ،واإلرغام علي القیام بفعل ضد رغبة الفرد أساسیة،
 .)٢٩م، ص٢٠١٢(المھیزع، إعاقة، أو قتل " جروح، والتسبب في

م) عن ٢٠٠٠(ءت دراسة منیرة آل سعودد جاقف ؛حسب التسلسل الزمنيو 
ظاھرة إیذاء األطفال وأسباب وخصائص المتعرضین لإلیذاء، وتكونت العینة من 

، ماعیین ونفسیین بمستشفیات الریاضمھنیین من أطباء نفسیین وأخصائیین اجتال
، یلیھا اإلھمال %) ٩١.٥نواع اإلیذاء ھو البدني(وأوضحت النتائج أن أكثر أ

، كما أن األمھات %) ٤٦.٥%)، ثم الجنسي( ٥٣.٥ثم اإلیذاء النفسي( %) ٨٧.٣(
ثم  ،%) ٥٠.٧زوجة األب(%) ثم  ٤٧.٦( سجلن أعلى اعتداء على األطفال بنسبة

%)،  ١٩.٧%)، ثم زوج األم( ٢٣.٩%)، ثم األخ( ٣٣.٨العامالت بالمنزل(
ً األخوال ٥.٦(%)، واألعمام ١٥.٥واألخت( ، وأما عن %) ٤.٢(%) وأخیرا

ذین ، ثم ال%) ٦٦.٢لإلیذاء فنسبة دون  السنتین كانت(أعمار األطفال المتعرضین 
 ٥٤.٩سنوات بنسبة( ٨ - ٦%)، ثم من  ٦٣.٤سنوات( ٦ -  ٤تقع أعمارھم بین 

أن أسر ھؤالء األطفال إما مفككة، أو منخفضة الدخل، أو األب لدیھ أكثر  ، كما%)
  مستوى تعلیم الوالدین منخفض. ، أومن زوجة

في  م) دراسة میدانیة عن ظاھرة إیذاء األطفال٢٠٠٤(كما أجرى الزھراني
ً ٢٠٥٠(المجتمع السعودي على عینة من  -١٠تتراوح أعمارھم بین الـ ) طالبا

  : سنة في الریاض ومكة والدمام، وتوصلت الدراسة إلى ما یلي١٧
ً(اإلیذاء النفسي أكثر أنواع اإلیذاء  .١ ، ویلیھ اإلیذاء البدني %) ٧٠شیوعا

 . %).٢٣%) ثم اإلھمال (  ٢٥.٣٠(
 نصف أفراد مجتمع البحث تعرضوا ألحد أنواع اإلیذاء المذكورة أو أكثر. .٢
نسبة تعرضت لإلیذاء كانت األیتام ، ثم نسبة من انفصل والداھم ، ثم أعلى  .٣

 وفاة األب، ثم وفاة األم.
 یعاني ضحایا اإلیذاء من مشكالت صحیة ونفسیة واجتماعیة وتربویة. .٤
العنف األسرى في ، دراسة میدانیة عن م)٢٠٠٥وأجرى عبد هللا  الیوسف ( 

ً في األسر المفككة ، أظھرت نتائجھا أن العنف المجتمع السعودي األسرى یقع غالبا
، وتوصلت الدراسة أحد أفراد األسرة بسبب الطالق أو وفاة أحد الوالدین، أو إدمان

ً إلى أن أغلب حاالت العنف األسري  ، الموجھ للنساء ھو عنف نفسي وجسديأیضا
فیتعرضون  ، أما المسنونفھي تتعرض للعنف الجسدي وبالنسبة للعمالة المنزلیة

  ، وأما األطفال فیتعرضون للعنف الجسدي والنفسي. مال والنبذلإلھ
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ضد المرأة فأجرى دراسة عن العنف األسري م) ٢٠١٢أما خالد الردیعان(
یة الصحیة ، وضمت العینة المترددات على بعض مراكز الرعاوأنماطھ وأسبابھ

اعي / ، وصنف العنف إلى ثمانیة أنماط (بدني /نفسي/ اجتماألولیة بمدینة الریاض
، وكان في المقدمة العنف صحي / اقتصادي / حرمان / إھمال) جنسي لفظي /

 ً ً ثم اقتصادیا ً وجنسیا ً الشدید بدنیا ً ولفظیا أسباب العنف  ، كما اتضح أن منواجتماعیا
، وبسبب لمالیة وعدم طاقة الزوج أو الولي، وكثرة متطلباتھا اتمسك المرأة برأیھا

م اجتماعیة تبرر داخل األسرة، وسیادة منظومة قی اختالف معاملة الولد والبنت
ول الضحایا ، وصعوبة وصالعنف ضد المرأة، ھذا إلى جانب ضعف نظم الحمایة

، وإحجام المرأة عن طلب إلى األجھزة الضبطیة، وعدم توفر مراكز إرشاد أسري
  المساعدة ممن حولھا.

للحیاة  أن ظاھرة العنف األسري جاءت نتیجة م)٢٠١٢(یؤكد المھیزعو
ن ، إذ أن من ضرائب التنمیة والتحضر ظھور مشكالت اجتماعیة لم تكیةالعصر

میة كانت ، ویشیر إلى أنھ في مرحلة ما قبل التنموجودة في المجتمعات التقلیدیة
، وذلك بسبب نمط األسرة  الممتدة التي یوجد فیھا األب قضایا العنف األسرى أقل

ُ في ، وھذا ھو النمط الذي كان سائدواألبناء وأبناء األبناء وزوجات األبناء واألم ا
على  ، وفي كل ھذه األسر تكون السلطة األسریة موزعةذلك الوقت(األسرة الممتدة)

ألفراد األسرة من تسلط  ، األمر الذي یشّكل حمایةاألفراد بطریقة شبھ متساویة
؛ فسوف أفراد األسرة على آخر من شخص من ، وإذا حصل اعتداءشخص واحد

، فیسھم بذلك في یدة للدعم والمساندة  االجتماعیةیجد  المعتدى علیھ مصادر عد
   .تخفیف مصابھ

من عوامل الضغط  أن تعاون أفراد األسرة البالغین في أمور اإلعالة یخفف كما
الطریق ھد التي تم ، وھي من المنابع األولیة لمشكلة العنف األسريالنفسي واإلحباط

األسرة النوویة من زحام  ھذا باإلضافة إلى ما تعانیھإلى اللجوء إلى القضاء، 
، مع ضعف الموارد واشتداد المنافسة على فرص العمل، وازدیاد االستھالك ،المدینة

، وعجزھم عن تلبیة متطلباتھم دخول وتراكم  الدیون على األفرادوانخفاض ال
كلھا مجتمعة تعد المنبع الذي ینبع منھ العنف ، ، وضعف الروابط األسریةاألساسیة
   .األسري

ھ نحو كما أن العنف كما یصفھ المھیزع ، ھو واحد من أشكال العنف التي توّجً
، ویتباین العنف قاع األذى علیھ بطریقة غیر شرعیةواحد من أفراد األسرة، وإی
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ي یؤدي إلى البسیط الذاألسري في درجة اإلیذاء النفسي والبدني ویراوح ما بین 
  ، والشدید  الذي قد یودي بھا.غضب الضحیة

ھما:  نوُیرجع المھیزع العنف األسري من الناحیة النظریة إلى سببین رئیسی
، إذ یرى أن العنف واالستجابة بطریقة عنیفة یكونان في بعض التعلم واإلحباط

ً یتعلمھ الفرد خالل أطوار التنشئة االجتماعیة، ً مكتسبا ویلفت إلى  األحیان سلوكا
بعض الدراسات التي وجدت أن األفراد الذین یكونون ضحیة للعنف في صغرھم 

، ویعتقد أن القیم الثقافیة والمعاییر  عنف على أفراد أسرھم في المستقبلیمارسون ال
ً في تبریر العنف، إذ أن قیم الشرف والمكانة  ً ومھما ً كبیرا االجتماعیة تلعب دورا

ً كواجب وأمر حتمي، كذلك االجتماعیة تحددھا معای یر معینة تستخدم العنف أحیانا
یتعلم األفراد المكانات االجتماعیة وأشكال التبجیل المصاحبة لھا، والتي تعطي 
ً أو  القوّي الحقوق واالمتیازات التعسفیة أكثر من الضعیف في األسرة سواء أكان أبا

ً أكبر یتمتع بكل الحقوق واالمتیازات التي ً أو أخا تضمن لھ أن یسمعوه  زوجا
  . )٦٢ -٢٩ص صم، ٢٠١٢المھیزع، (ویطیعوا ، وإال تعرضوا لألذى الشدید

حدیثة حول انتشار العنف ال واحدة من الدراساتوفي سیاق متصل وفي 
%) من األطفال السعودیین یتعرضون ٤٥أن (األسري في المجتمع السعودي اتضح 

%) من الحاالت التي ٨٣( ، فیما وصلور من اإلیذاء في حیاتھم الیومیةلص
، التوجیھ والرعایة عن طریق الشرطةتتعرض للعنف األسري إلى دور المالحظة و

  %) من الضحایا یصلون عن طریق أحد ا لوالدین.٧٢وأن (
%) من أفراد  ٥٠(على عینة عشوائیة أكدت نتائجھ أنوقد جرى االستطالع 

%) من العینة نفسھا لم ٤٥نما (، بیأن العنف األسري في حالة ازدیاد العینة  أقروا
  تلحظ  ھذه الزیادة.

 ) www.amanjordan.org(المركز العربي للمصادر والمعلوماتوذكر 
ً ال أن آثار العنف األس ؛الذي نشر ھذه اإلحصاءات ،حول العنف األسري ري غالبا
درات تعرضوا ن متعاطي الكحول والمخ%) م٨٠، كما أن (تظھر بعد سن البلوغ
ً من  الھاربین من منازلھم یؤكدون أ٨٠، وأن (لالعتداء في طفولتھم ن %) أیضا

%) من السجناء تعرضوا لالعتداء في ٧٨، وأن (االعتداء عامل أساسي في ھروبھم
%) من النساء المنحرفات اعترفن بتعرضھن لالعتداء ٩٠طفولتھم، كما أن (

  ھن.الجنسي في طفولت

http://www.amanjordan.org/


- ٤٧ - 
 

%) من أطقم التدریس بالمدارس یعتقدون أن ٩٢وأضاف الموقع الناشر أن (
%) من المدارس ٦٠، وأن (التالمیذ حول العنف األسري مفیدةبرامج توعیة 

  االبتدائیة تؤید تدریس اإلجراءات الوقائیة والتوعویة.
حالة  ٤١٦كما أن لجان حمایة  األسرة في وزارة الشؤون االجتماعیة عاینت 

) حاالت ضد النساء ١٠٦، منھا (م)٢٠١٠حاالت عنف أسري في العام (ن م
ً، و(١٦فتیات تقل أعمارھن عن () حاالت أخرى ضد ١٠٦و( ) حالة ١٩٦) عاما

قعت علیھم من ) حاالت عنف فقط و٨، أما الرجال فكان نصیبھم (ضد أطفال
النساء. %) من تلك الحاالت كانت من ٥٠، أي أن أكثر من (الزوجات أو أقاربھن

)www.amanjordan.org(   
التي تم تسجیلھا فقط في  في المجتمع السعودي وعن حاالت العنف األسري

اتضح أن األحساء  ،م٢٠١١ألقسام الشرطة خالل العام  المضابط الرسمیة
) ٨) حالة، والحدود الشمالیة(١٢) حالة، والجوف(١٧) حالة، والباحة(١٣سجلت(

) ٣٣)حالة، والقصیم(٦٠)حالة، والطائف(٥٢) حالة، والدمام(١٢حاالت، والخرج (
)حالة، فیما بلغ عدد الحاالت التي تعرضت للعنف حسب جنس ٤٩(حالة، وجازان

) من ٧٥) من الذكور، (١٠٢٧) حالة، منھا (١١١٦(المعتدي وفق ھذه اإلحصائیة 
دد حاالت العنف حسب جنسیة ، وبلغ ع) من الذكور واإلناث١٣اإلناث، و(

من الذكور  )٣٢، و() من اإلناث٩٧٩) ذكور، و(١٠٤) حالة منھا(١١١٥الضحیة(
 .)news,www.okaz.com.sa.٢٠١١(واإلناث على حد سواء

  م، ص٢٠٠٨(المیزر،  الطالق: مشكالت
ھذه حجم  یزدادحیث  ،من الظواھر االجتماعیة الملفتة لالنتباهالطالق یعد 

 ً وقد تبین أن أغلب حاالت الطالق تقع بین الشباب، وبین كبار السن  ،الظاھرة سنویا
عدم االختیار الموفق  ، وأن أھم أسباب الطالقأو أكثر الذین تزوجوا للمرة الثانیة

ً في سلوك زوجتھ أو العكس، وعدم تفقھ للزوجین، و مالحظة الزوج انحرافا
  . ین لمعرفة حقوق وواجبات كل منھماالزوجین بالد

سعودي تزوجن في سن أقل أن معظم المطلقات في المجتمع ال وترى "المیزر"
وعدم حسن  وقت زواجھا،، مما یبرھن على عدم كفایة نضج الزوجة سنة ٢٠من 

درتھا على تفھم الحیاة الزوجیة واحتمال مصاعبھا . مع عدم قاختیار الزوج المناسب
لثالث سنوات األولى من تبین أن معظم حاالت الطالق تقع في اومشكالتھا، و

% ) من حاالت الطالق كان بسبب عمل المرأة الذي أدى إلى ٢١( نأالزواج، و
المجتمع تضح أن من أھم أسباب الطالق في . كما أزوج وأوالدهعدم االھتمام بال

http://www.amanjordan.org/
http://www.okaz.com.sa.news,2011/
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لھ شؤون الزوجة بسبب توزیع عواطف الرجل وإھماالسعودي تعدد الزوجات، و
اتضح كذلك أن أسلوب األسرة في اختیار الزوج كان من العوامل التي األخریات، و

.  ومن األسباب التي ترتبط بظاھرة الطالق ي إلى الطالق في المجتمع السعوديتؤد
 ً وعدم التوافق الجنسي بین تدخل أسرة الزوجین في الحیاة الزوجیة الشخصیة  أیضا

، وكذلك سفر الزوج المتكرر لھ عالقة قویة بالطالق في المجتمع الزوجین
، ویشیر الباحث إلى أنھ سیتناول قضایا الطالق م)٢٠١٤(وزارة العدل، السعودي

  .)٦٦م، ٢٠٠٨(المیزر، وإحصاءاتھ في مواضع متعددة من الدراسة
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  المشكالت االجتماعیة الناجمة عن تأخر الفصل في القضایا
  

 :مفھوم المشكلة االجتماعیة  
یبدأ مفھوم المشكلة من خالل تعبیر الناس عن وصف موقف معین بأنھ مزعج 
ً لمواجھتھ وعالجھ، من خالل ذلك نصف الموقف بأنھ  أو شنیع، لماذا لم نتخذ شیئا

 واقعیة. یمثل مشكلة اجتماعیة
أو أنھا  ،صعوبة تواجھ أنماط السلوك السویةوالمشكلة االجتماعیة ھي كل 

انحراف عن المعاییر المتفق  وھي  ،انحرافات تظھر في سلوك األفراد والجماعات
كما أنھا خروج فرد عن   ،علیھا في ثقافة من الثقافات أو مجتمع من المجتمعات

على ، فعراف والسلوك جماعیا واجتماعیاالمتعارف علیھ من العادات والتقالید واأل
وإذا ، فإن الطالق یكون مشكلة ؛سبیل المثال إذا كان الزواج واستمراره شیئا معتادا

ـ  صلى هللا علیھ وسلم كانت طاعة القانون وأولى األمر ـ بعد طاعة هللا ورسولھ
فإن الخروج على القانون ومخالفة أولي األمر یكون أمرا غیر عادي  ؛اجباشیئا و

  ومشكال كذلك.
 بة إلى النفوس(السویة)، فإنوإذا كانت الصراحة والصدق من األمور المحب

نیا وإذا كان اإلنسان كائنا دی ،والریاء والكذب یكون انحرافا عن سواء السبیلالنفاق 
 ،، یعني بكل التأكید مشكلةفضال عن عدم تدینھبطبعھ، فإن انحرافھ عن الدین، 

ألمور الواجبة " من افإنھ إذا كان الیسر والتیسیر في"المھوروعلى الجانب اآلخر 
 دیعفیھا   المغاالة، فإن  -في مجتمع یعتز بانتمائھ لإلسالم خاصةبو- دینیا واجتماعیا

   .)٨١م، ص٢٠٠٨(المیزر، الوجوب االجتماعي وااللتزام الدیني كذلك نخروجا  ع
ظاھرة المشكلة االجتماعیة باعتبارھا  ومن جھة أخرى تناقش "الشبیكي"

قات تعرقل سیر األمور في تمثل صعوبات ومعو اجتماعیة سلبیة غیر مرغوبة
، وھي نتاج ظروف مؤثرة على عدد كبیر من األفراد تجعلھم یعدون الناتج المجتمع

عنھا غیر مرغوب فیھ ویصعب عالجھ بشكل فردي، إنما یتیسر عالجھ من خالل 
الفعل االجتماعي الجمعي، وھناك من ینظر إلى المشكالت االجتماعیة والظواھر 

ً متراداالجتماعیة والقضایا االجتماعیة على    فات لمعنى واحد.أنھا جمیعا
 نھا تبدأ بظاھرة تحدث في المجتمع وتنتشر ثم تصبح مشاھدةوھناك من یقول إ 

، ثم تتحول إلى قضیة إذا أصبحت ولھا عناصر إیجابیة وعناصر سلبیة وملموسة،
إذا وتصبح مشكلة  ،غیر ملموسةتكون ولكن السلبیات  ،اسلبیاتھا أكثر من إیجابیاتھ
  .ضحةكانت السلبیات ملموسة ووا
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بین المشكلة الفعلیة المتمثلة في الظاھرة المتفشیة التي  كما یمكن التمییز
ً كبیر من  أصبحت من الثقافة السائدة والتي تعیق دورة العمل العامة أو تعرض عددا

والمشكلة الزائفة المتمثلة في بروز طفرة عابرة من السلوك  ؛األفراد للخطر
المختلف أو غیر المتوقع والذي ال یتفق عادة مع ما ھو سائد ومعروف أو متعارف 
ً تذكر في بنیة القیم الفعالة في الثقافة  ً ما تخبو جذوتھ دون أن تترك آثارا علیھ وغالبا

  المجتمعیة.
ف للمشكلة االجتماعیة یتضمن ُبعدین ویمكن القول بصفة عامة أن أي تعری

أساسیین، البعد الذاتي في تعریف المشكلة، وھو یركز على قیاس الضرر 
االجتماعي الناتج عن وجود المشكلة، والبعد الموضوعي الذي یھتم بكیفیة وقوع ھذا 

  ).٨٢م، ص٢٠٠٩الضرر(الشبیكي، 
 ثالثة اتجاھاتإلى وتختلف آراء العلماء في تحدید مفھوم المشكلة االجتماعیة 

 :) على النحو التالي١١م، ص٢٠٠٨كما ترصدھا المیزر(
 :الفریق األول: یحدد مفھوم المشكلة االجتماعیة من خالل معیارین  

  إي اإلحساس بالمشكلة.، یتضمن قیاس الفرد للمشكلة وإدراكھ لھا معیار ذاتي:-١
  .عن المشكلةكیفیة وقوع الضرر االجتماعي الناتج إدراك  معیار موضوعي:-٢

إدراك  ، مثلاإلدراك ھو: الشعور بالمشكلة واإلحساس بھا بدون وعي آلثارھاو
الذي الوعي ، بعكس المستقبلیة ا السلبیةولكنھ ال یعي آثارھ ،الفرد لمشكلة الطالق

  .معرفة اآلثار اإلیجابیة والسلبیة وكیفیة حل المشكلة یعني
 خالل مستویاتھا أو درجاتھا  الفریق الثاني: یحدد المشكلة االجتماعیة من

 المختلفة. (األولى/ الثانیة/الثالثة) 
وھي التي تؤثر بصورة قویة في الظروف  الدرجة األولى:من  تكالمش- ١

ومن  ،ذات نتائج متعددة ومؤثرة في المجتمع أیضااالجتماعیة المحیطة بھا، وھي 
   .الفقر تكالمشأبرزھا: 

تنتج وتتمثل في الظروف والنتائج الضارة التي  الدرجة الثانیة: من تكالمش- ٢
 تكالثرة، والتي یتولد عنھا بدورھا مشاالجتماعیة المؤ تكالبصفة أساسیة عن المش

  إضافیة أخرى مثل: سوء التغذیة الناتج عن الفقر.
 التي تعد بصورةوھي تلك الظروف الضارة  من الدرجة الثالثة: تكالمش-٣

 االجتماعیة األساسیة من الدرجة األولى مثل تكالمباشرة أو غیر مباشرة نتاج للمش
  . بطالة رب األسرة التي تسبب نزاعات أسریة

  المشكلة االجتماعیة في ضوء ثالثة شروط: مفھومالفریق الثالث: یحدد 
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تنبع المشكالت االجتماعیة حیث  :المشكلة االجتماعیة ذات جذور اجتماعیة -١
من خلل یصیب البناء االجتماعي للمجتمع، نتیجة للظروف أو التغیرات التي 

 تطرأ علیھ، وتؤثر على بنائھ االجتماعي وأنساقھ المختلفة.
بد أن یتأثر بالمشكلة االجتماعیة ال :مدى تأثیر وأھمیة المشكلة االجتماعیة -٢

، أھمیة عند المسئولون في المجتمععدد كبیر من أفراد المجتمع، وتلقى 
  یعاني منھا أفراد المجتمع.و

التي تحدث بدون فعل  ةكلالمش :المشكلة االجتماعیة ذات حلول اجتماعیة -٣
التي تحدث بفعل اجتماعي مثل:  ةكلالمشأما  قد ال یوجد لھا حل، اجتماعي

لمخدرات فتستطیع الجھود تعاطي الزوج لأو الطالق، اآلثار الناتجة عن 
  . مواجھتھا

لمشكلة االجتماعیة ھي طریقة السلوك التي ینظر إلیھا النظام اوالخالصة أن 
ً على المعاییر االجتماعیة المتعارف علیھا والتي  ،االجتماعي على أنھا تمثل تعدیا

 ومن ثم ویحتاج حلھا إلى جھود جماعیة. ،تشكل نقطة ارتكاز عامة یقبلھا الجمیع
االجتماعي والسلوك، وأي اختالل في أحدھما ینعكس على ھناك ترابط بین النظام ف

  .)٨٤م، ص٢٠٠٨(المیزر، اآلخر ویولد مشكالت اجتماعیة
الناتجة عن مجموعة من العوامل  أن المشكلة االجتماعیة ھيالباحث ویرى 

النفسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وال یستطیع المجتمع احتواءھا أو القضاء 
  ، فیتم اللجوء إلى ساحات المحاكم للفصل فیھا. على أسبابھا

  من القضاء والمحاكم األسرة أفرادمواقف:  
یرى الباحث أن المرأة تعد بمثابة القاسم المشترك في النزاعات والمشكالت 
ً، ومن ثم فھي طرف في كثیر من  ً أو زوجة أو بنتا األسریة باعتبارھا أما

إذا كانت المرأة اكم. وترى الشبیكي أنھ الخصومات القضائیة المنظورة أمام المح
 ؛بشكل عام تعاني في المجتمع في كثیر األحیان من تعقد وطول إجراءات المحاكم

فإن المرأة الفقیرة تتحمل تلك المعاناة بدرجات مضاعفة من حیث ارتباط فقر 
لھا في كثیر من األحیان بحقوقھا ، وجھوضعف إدراكھا لمتطلبات التقاضي ،المرأة

م، ٢٠٠٩ف آلیات تطبیق األحكام ومتابعتھا(ضعإلى جانب رعیة والقانونیة، الش
  .)٣٤ص

ً فیھا أمام القاضي المرأة التي تكون قضایاالمن أكثر و  ً أصیال في  طرفا
: الخلع والھجر واإلرث والعنف والنفقة والتعنت في الطالق والوالیة المحاكم

  وغیرھا. 
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للمرأة في المحاكم من خالل  تكالمشومن أھم ما رصدتھ إحدى الدراسات من 
ومن خالل ما یطرح في وسائل اإلعالم بین  ،تجارب الجمعیات الخیریة النسائیة

م، ص ٢٠٠٩اھدات المیدانیة الواقعیة ما یلي: (الشبیكي، وقت وآخر وعبر المش
  ):٧٢- ٧٠ص

عدم وجود أقسام استقبال نسائیة في المحاكم تضم متخصصات شرعیات  )١
وتضم إداریات مدربات على التحقق من  ،ماعیات ونفسیاتوأخصائیات اجت

ولحمایة مصالح المرأة  ،الھویة واألوراق الثبوتیة لتفادي االنتحال والتزویر
والتوقیع على أمور تجھلھا. ولتفادي مزاحمة المرأة للرجال  ،من المصادقة

في المحاكم واإلحراج والخجل الذي یعتریھا أثناء شرح قضیتھا أمام 
  ضي لكثرة ما حولھا من الرجال ولعدم وجود أي احتیاطات للسریة .القا

تعقد بعض إجراءات المحاكم وطول فترة التقاضي وكثرة االثباتات  )٢
والتي كان من الممكن أن تكون أكثر سھولة  ،الروتینیة المطلوبة من المرأة

ین المؤسسات في ظل التقنیات اآللیة الحدیثة التي من المفترض أن تربط ب
ً ا  .لحكومیة إلكترونیا

وعدم وجود آلیات تنفیذیة  ،ضعف تفعیل القرارات الصادرة من المحكمة )٣
 صارمة وحاسمة لصالح شكوى المرأة ضد من تشاكیھم .

مطالبة الرجل للمرأة برد المھر أو التخلي عن األطفال أو المنزل في حال  )٤
ونفسیة الفقیرة على وجھ الخصوص مشاكل مادیة وطالقھ لھا یسبب للمرأة 

تضطر في بعض األحیان إلى الصبر والتحمل  ذلك ألنھا ،واجتماعیة عدیدة
 ،والمعاناة مع زوج غیر كفء للحیاة الزوجیة بقسوتھ وانحرافھ وعنفھ معھا

المطلقة  ابنتھمأو العیش بضیق مع أھل غیر قادرین على اإلنفاق على 
في الخلع من  ضطر المرأة لخلع نفسھا من زوجھا مع ماوأبنائھا، أو قد ت

وما فیھ من المعاناة في االستدانة وتقدیم  ،ھضم لحقوقھا وحقوق أبنائھا
أو العمل الشاق بأجر زھید لتجمیع المبالغ  ،طلبات العون على المحسنین

ھذه  ،المادیة التي یطالبھا بھا الرجل في سبیل التخلي عنھا وعن أوالده منھا
ً من قبل المحكمة إلنصاف األمور قد ال تؤخذ بعین االعتبار أو تبح ث میدانیا

 المرأة.
  ما یتطلبھ أمر استفادتھا من ً من معاناة المرأة الفقیرة في المحاكم أیضا

الضمان االجتماعي والتأمینات والتقاعد والجمعیات الخیریة من إثباتات 
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دوریة متعددة لصكوك روتینیة معقدة كان من الممكن إثباتھا بطرق حدیثة 
 ل معاناةأكثر سھولة وأق

الطالق إجراءات اختلفت نتائج الدراسات حول تأثیر وعلى سبیل المثال؛ فقد 
ً والمع ،على كل من الرجل والمرأةبالمحكمة  طالق . فالاناة التي یشعر بھا االثنان معا

ً على سو، لكلیھماصدمة بالنسبة   كما، الصحة النفسیة والجسدیة للمطلقینیؤثر سلبا
یقلل سوھذا یعني أن الطالق  ،إلى فئة المطلقین والمطلقاتتتغیر نظرة المجتمع س

 القیمة االجتماعیة،یفقدان الكثیر من سو ،من المكانة االجتماعیة للرجل والمرأة
وقد یتعرضان للفشل في الحیاة  ،یتحمالن الكثیر من اللومسو ،یعانیان من الوحدةسو

سلوكھما مما یجعلھما  ، وكذلك الشك والریبة فيحاوال من جدیدالزوجیة إذا ما 
إن آثار الطالق ال تخص الزوجین وبالتالي ف. ى ھامش الحیاة االجتماعیةیعیشان عل

(الیوسف، بل تمتد لتشمل األبناء واألقارب والزمالء في العمل والمجتمع ؛فقط
 ). ٦٤م، ص٢٠٠٥
ً إذا لم ال شك أن ف  المرأة ھي التي تحس بألم الطالق في المقام األول خصوصا

ً لآلخرین س، كما أنھا معیل غیر الزوج أو مصدر رزق آخر لھا یكن تصبح مطمعا
ً لكثرة تبعات الرجل  بینما ف،المستغلین لتلك الظرومن  ً نظرا یتأثر ھو اآلخر سلبا

، إضافة إلى العبء ق ونفقة وحضانة وأمور مالیة أخرىالطالق من مؤخر صدا
وكذلك األبناء یتأثرون  .یستمر النفسي إلحساسھ بالفشل في مشروع الزواج الذي لم

، وفي الرعایة واإلشراف من قبل األب انوا مع األببسبب البعد عن حنان األم إن ك
وال شك أن األبناء ھم أكثر ضحایا الطالق من حیث  ،إن كانوا مع األم

  .)٨٥م، ص٢٠٠٨المیزر، (المعاناة
یكون وسیلة للكراھیة والخصام بین  تأخر إجراءات التقاضيوبصفة عامة فإن 

ً إذا وصل ذلك إلى  ،أفراد المجتمع ً من أقارب طرفي النزاع السیما خصوصا
الرعایة من قبل األبوین حینئٍذ تكثر جرائم  ماوتشرد األوالد وانعد ،ساحات المحاكم

 . ویتزعزع األمن واالستقرار في المجتمع ،األحداث
ج بعضھا ینعكس على الزوجین والبعض آثار ونتائ فطول فترة التقاضي لھ
  . بل وعلى المجتمع بأسره ،اآلخر على األوالد واألقارب

ً  ترجع األسریة المشكالت ویرى "النفیعي" أن  واالستقرار التوافق عدم إلى غالبا
 معرفة وعدم ،الدیني الوازع ضعف إلى تعود كبیر جانب في والمشكالت الزواجي،

 ثقافات بین والتصارع الزوجي، التكیف وعدم وحقوقھ، بواجباتھ طرف كل
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 األسریة واألزمات تكالللمش وعوامل أسباب ھناك ذلك إلى وباإلضافة الزوجین،
  )٤٤م، ص ٢٠٠٦(النفیعي،   :في تتمثل عموًما،

o االقتصادیة، الناحیة من وبخاصة األسرة لمعیشة األساسیة المقومات توفر عدم 
 .مظاھره بكافة الزواجي والتكیف االستقرار ناحیة ومن

o المتعلقة بالدین المعاییر في واختالفھما للزوجین، الثقافي المستوى اختالف 
 .والتقالید والعادات العام والذوق واآلداب واألخالق

o العامالت الزوجات لدى خاصة األنانیة، االتجاھات ظھور. 
o إشباعھا ودرجة الجنسیة المیول. 
o األمراض اإلصابة ببعض نتیجة الشاذة التصرفات. 
o اآلداب مع تتنافى التي السلوك ومظاھر الشاذة واالنحرافات الضارة العادات 

 .العامة
o األسریة العواطف انعدام. 
o بدون أو قصد، عن الزوجیة المعامالت في والصدق والصراحة الوفاء عدم 

 .الزوجیة المعامالت في والنفاق الشقاق إلى یؤدي مما قصد
 التوتر إلى تؤدي مشكالت من بھ یتصل وما الزوجات، تعددوجدیر بالذكر فإن 

 ھذه أھم وتتمثلومن ثم اللجوء إلى المحاكم في أغلب األحوال،  األسرة محیط في
 ::فیما یلي األسریة المشكالت

 العصف إلى الوالدین بین الخصام یؤديحیث  :الوالدین بین الخصام – ١
 العائلة یفقد كما واالضطراب، والقلق الخوف وجدانھ في ویقذف الطفل، بمشاعر
 .االستقرار خاصة
 ھذه وتبلغ األسرة، تواجھ التي ةالخطیر المشكالت وھي :المشاجرات – ٢

  .اعنزال لحل الغیر تدخل األمر یقتضي عندما خطیرة مرحلة المشاجرات
 ورغبتھ بالسعادة، شعوره وعدم األسریة، حیاتھ على الزوجین أحد سخط – ٣

 .األسریة واجباتھ عن التخلي في
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 معناه في وھو الرجل، من یكون وقد المرأة، من یكون قد النشوزو :النشوز – ٤
 أو بالمخالفة أو بالكراھیة أو بالعصیان ویكون لصاحبھ، امنھم كل كراھیة العام

ـ، ھ ١٤١٧ السدالن،(ذلك وغیر باألضرار أو أحدھما من بالتعدي أو والجفاء بالنفور
  ). ١٦ص

وھناك أسباب متعددة للنشوز من أحد الزوجین والتي قد تؤدي إلى اللجوء 
  ):٦٥م، ص٢٠٠٦للقضاء في الفصل فیھا، ومن أھمھا: (النفیعي، 

 .اتھبواجبا المرأة التزام عدم -
 أو العكس. الزوج على السیطرة حب إلى المرأة نزوع -
 التي أھدافھا یحقق لم وأنھ الزواج، في أملھا خیبة إلى المرأة نشوز یرجع قد -

 .إلیھا تصبو كانت
 .والتسلط الزائدة بالعصبیة واتسامھ ،البخل إلى الزوج میل -
 بمن الزواج على إجبارھا أو تحبھ ال رجل من الزواج على الفتاة إجبار -

 . ترفضھ
 .الزوجین بین والثقافي واألخالقي النفسي التباین -
 .سلوكیاتھ بعض في أو تفكیره في الزوجین أحد انحراف -
 :المشكالت الناجمة عن تأخر الفصل في القضایا 
 من ذلك على یترتب بما األسرة، تصدع سرعة إلى تؤدي األسریة المشكالت نإ

  ومن أھم ھذه المشكالت ما یلي:تصل بالطرفین إلى الوقوف أمام القاضي،  مشكالت

  :لى الخلعإالنساء  لجوء - ١

في قضایا الطالق في محاكم من مسألة تأخر الفصل ھناك شكاوى كثیرة 
بسب بعض اإلجراءات وذلك  ،المملكة، فھناك قضایا طالق قد تستمر عدة سنوات

باإلضافة إلى ضرورة حضور المدعى علیھ أمام  ،القضائیة التي یلزم اتخاذھا
   .والذي یؤدي إلى تأخر وتأجیل القضایا لمرات عدیدة ،القاضي

إلى الحل  ق یؤدي إلى لجوء المرأةوھذا الـتأخر في الفصل في قضایا الطال
أن ھناك سوابق قضائیة باإلضافة إلى وھو الخلع عن طریق محام محترف،  ،اآلخر

في حال عدم حضور المدعى علیھ یقوم القاضي فحكمت بالخلع والنفقة والحضانة، 
وإذا لم یحضر یقوم القاضي بالحكم الغیابي، أما في حال  ،بتأجیل الجلسة مرة واحدة
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وتقوم بكتابة األسباب التي تدعم  ،لدعوى تقوم المدعیة برفع دعوى خلعحفظ ا
في أغلب األحوال یحكم لھا ونتیجة ھذا  ،وترفق صورة من الدعوى السابقة ،موقفھا
 .م)٢٠١٣(وزارة العدل، بالخلع
ویحضر  ،االستدعاء یجب أن یكون لمقر عمل المدعى علیھومن جانب آخر؛ ف 

 أن تأجیل الجلسات كمایتم إحضاره عن طریق الشرطة،  ؛حضری لم وإذا ،الجلسات
 ً  لھذا الصلح، وإن كانت المرأة رافضة ،یتم بمجرد أن یطلب الرجل الصلح أحیانا

 ،عن قرارھا مھلة لتتراجع السلطة التقدیریة للقاضي تعطیھ سلطة منح المرأةو
ً كثیر من اضیع یو ،تقع المشكالت االجتماعیة وتتعقدومھلة وراء مھلة  لحقوق بدال

  من القضاء على المشكالت.
وأكثر، وھو ما یدفع  تعلق سنةیمكن أن تقضایا الخلع في بعض المناطق  وحتى

ً مسبقةبأن تضع وإلى المطالبة  ً وأحكاما المحاكم  مثلما یحدث في ،زارة العدل أسسا
 .كيتلك األحكام الصادرة بمرسوم مل إتباعإال  فیھا خیار اإلداریة، ال یكون للقاضي

نظام تدویر المحاكم وھیكلتھا وإحالة  إتباعبأن یتم  بعض اآلراءطالب یفي حین 
   .القضاة القدامى على التقاعد

وبحسب نظام اإلجراءات الجزائیة فإن الدعوى تقام في محل إقامة المدعى 
 ،ن المسألة لیست في الطالق أو الخلعأ كماعلیھ، وال یعتقد بأن القاضي یتجاھل ذلك 

ة بعض المحامین، أو الخصم مماطلعدم اكتراثھ بو ،لخلل یكمن في القاضيإنما ا
، الذي من مصلحتھ تأخر الفصل في القضیة حتى ییأس الطرف في القضیة نفسھ

   .)٤٣م، ص٢٠١٢(المھیزع، اآلخر فیتنازل عن القضیة
  المماطلة في قضایا التركات: - ٢

على ضرورة حسم الورثة لقضایا التركة بدال من جعلھا  بعض الباحثینشدد 
معلقة ألعوام في أروقة المحاكم، قائلین أھم أسباب تأخر التقسیم: تالعب الورثة، أو 

أن إلى ونوھوا  .ألسباب قضائیة كتغیب القاضي عن الجلسات، أو ضیاع الملفات
حجم یفوق قد ثیة الء اإلرث أولویة في القضاء السریع، أو وجود قضایا إریعدم إ

أسھم في تأخر الفصل وھو ما ات القاضي والقضاء، أعضاء أسرتھا وأموالھا إمكان
 ،وتطویر المحاماة ،توفیر أعداد كافیة من القضاة وصار من الضروريفیھا، 

وتشدید الرقابة علیھما، وعدم تغیب الورثة عن الجلسات حتى ال یتأخر الفصل بین 
لجوء األسر خصوصا التي تمتلك  البعضاقترح  أشھر، كما ٦الجلسة واألخرى 

أمواال كبیرة إلى المحاكم قبل موت مورثھا، للفصل في میراثھم، ولحفظ حقوقھم 
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عموم المسلمین باالطالع على بل وصل األمر بالبعض إلى مطالبة وتآلف نفوسھم، 
عفاء لیكونوا على درایة بحقوقھم، ولمنع الظلم على الض -المواریث  -علم الفرائض 

 .)٧٧م، ص٢٠١٢(المھیزع، من النساء واألطفال
جملة من األسباب التي تسھم في تأخر تقسیم اإلرث، أو تأخر عموم  وھناك

الحضانة والنفقة، والخلع، والقضایا العائلیة المرتبطة باألحوال الشخصیة كالطالق، 
قبل تالعب الخصوم ولجوؤھم إلى أسالیب الخداع والمماطلة من منھا: وغیرھا، 

وكالئھم ومحامیھم من أھم األسباب، كما أن ھناك أسبابا تتعلق بالعمل القضائي، 
ات أشھر، أو النعدام الفائدة من الجلس ٦تصل إلى  فتراتفتتأجل الجلسات إلى 

عدم اكتمال الحضور، أو غیاب الملفات، أو تغیب القاضي أو الكاتب، كألسباب 
م، ٢٠١٢(المھیزع، الجلسة مضمونھاوعدم إبالغ المحضرین لألطراف مما یفقد 

 .)٧٧ص
من أسباب تأخر تقسیم اإلرث عدم إیالء ھذه القضایا خصوصیة، فال تحظى و

لھا ھذه القضایا ف لذابأولویة القضاء السریع في الجلسات، أو تفریغ یوم قضائي لھا، 
 -، خصوصا أنھا تتعلق على األسرة وعلى المجتمع آثارھا االجتماعیة واالقتصادیة

 .بمئات الموظفین العاملین لدى األسر الكبیرة -أحیانا 
ضعف أو انعدام التعامل مع األحكام الغیابیة ونفاذھا، وكذلك ضعف  إن

إمكانیات مكاتب وھیئة الخبراء، والمكاتب االستشاریة في مختلف التخصصات عند 
حصر اإلرث، یؤثر لسنوات على إنھاء القضیة، كما أن تدخل بعض الجھات 

ومیة في اإلصالح یسھم في التأخیر، مشیرا إلى أن كل سبب یؤثر من عام إلى الحك
ثالثة أعوام على إنھاء أزمة الوارثین، ما یجعل التركات تستمر في أروقة المحاكم 

 .لمدة عقود
أن من سیئات التأخیر وفاة بعض المستحقین إلرثھم دون تمكنھم الحصول  كما

والروایات الناجمة عن التعقیدات التي تتداخل على لایر واحد، والعدید من القصص 
م، ٢٠١٢المھیزع، (فیھا سلبیات اإلدارة مع سلبیات التقاضي بما یؤثر على المصالح

 .)٧٨ص
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  تأثیر المشكالت االجتماعیة واألسریة على األمن االجتماعي
   للمجتمع السعودي 

  
السعودیة تشغل المؤسسات المملكة العربیة العنف األسري في  ایاقضالشك أن 

الرسمیة واألھلیة والرأي العام منذ سنوات، وفي الكتاب اإلحصائي السنوي الصادر 
أكدت الوزارة أن العنف  م٢٠١٢ھـ/١٤٣٣عن وزارة الشؤون االجتماعیة للعام 

، "قد أصبح من "المشكالت الظاھرة على السطح بشكل واضح المملكةاألسري في 

القانونیة واالجتماعیة والتوعویة تحث الخطى من أجل حل ال تزال المشاریع كما 
ھذه المشكلة، والحد من تزاید حاالت العنف ضد المرأة والطفل والمستضعفین 

األمر الذي یھدد ثوابت األمن االجتماعي والمغلوبین على أمرھم داخل األسرة، 
 ،)لوطنياألمان األسري ا(ومن أبرز ھذه المشاریع برنامج بالمجتمع السعودي، 

إلى أن  الذي یسعىمؤسسة الملك خالد الخیریة، و الذي ابتكرتھ وقامت على رعایتھ
ً للتمیِز في شؤوِن العنِف األسِري وذلك بتقدیم برامج الوقایة والمساندة  ،یكون مركزا

 .ونشر الوعي من أجل توفیر بیئٍة أسریٍة آمنة في المملكة العربیة السعودیة
نظام الحد من “ :خالد بتقدیم مشروع قانوني بعنوانكما قامت مؤسسة الملك 

، وتبنتھ وزارة الشؤون االجتماعیة، وقد وجھ ”اإلیذاء في المملكة العربیة السعودیة
خادم الحرمین الشریفین الملك عبد هللا بن عبد العزیز بدراسة ھذا المشروع من أجل 

  )/http://www.majalla.comم، ٢٠١٢الرشید، ( اعتماده وتعمیمھ

مملكة ومع ھذه الجھود المتضافرة من أجل حل مشكلة العنف األسري في ال
ً إلى مشاریع موازیة تتمثل في العربیة السعودیة ، تبقى ھناك حاجة ملحة أیضا

ً بعد جیل، والتي ساھمت في  مراجعة منظومة القیم الذكوریة العربیة المتوارثة جیال
تراث الثقافي العربي اإلسالمي، والتي تكوین الصورة النمطیة للرجل [السید] في ال

بدورھا تفسر بعض مظاھر العنف األسري واالجتماعي، وتكشف عن دوافع إقدام 
الرجل الستخدام العنف كأداة إلثبات ذكوریتھ سواء بوعي منھ وإیمان مباشر بھذه 
القیم الذكوریة، أو بشكل غیر مباشر خالل تراكمھا وترسبھا في عقلھ الالوعي 

الرشید، (منذ التنشئة األولى، ثم انعكاسھا على أرض الواقع بشكل مشوه المتشكل

 .)/http://www.majalla.comم، ٢٠١٢
  المشكالت األسریة أكبر مھددات األمن االجتماعي:  
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تؤدي  ؛ أنھاالمشكالت االجتماعیة السابق عرضھاعلى ضوء – یرى الباحث
في غالب األحوال إلى الطالق أو الخلع أو الھروب من المنزل، وھو ما یؤدي في 
حاالت كثیرة إلى اللجوء إلى القضاء، حیث إن الطالق في مثل ھذه الحاالت ال یتم 
بالتوافق في ظل نزاعات أسریة ومشكالت تبدو متفاقمة إلى حد كبیر بین الزوجین، 

لعدل السعودیة بشأن قضیة الطالق، ومن ثم ومن خالل تتبع إحصاءات وزارة ا
  تأثیرھا على القضاء من حیث تراكم القضایا وتأخر حسمھا:

ً في المحاكم السعودیة ٩٦ھناك ما یقارب أن  ، صك طالق وخلع وفسخ یومیا
 م)٢٠١٣،العدل اإلحصائيوزارة كتاب (أعلى عدد في الریاض تلیھا مكة المكرمةو

ه ١٤٣٢ب اإلحصائي السادس والثالثین لعام أصدرت وزارة العدل الكتاوقد 
الذي اشتمل على قضایا المحكمة العلیا، وقضایا محاكم االستئناف، والمحاكم 
االبتدائیة (العامة والجزئیة)، وصكوك كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك 

وزارة العدل أن الكتاب یتضمن تحلیل وإحصاء  ةلاوك تأوضح ق، حیثالطال

حیث بلغ عدد  ،القضایا المرفوعة للمحكمة العلیا حسب نوع القضیة، ونتیجة التمییز
قرارات، أما القضایا المرفوعة لمحاكم  ٩٠٥القرارات الصادرة من المحكمة 

  .قضیة ٦٢٠٦٢ه بلغت ١٤٣٢خالل عام  االستئناف بالمملكة

ل القضاة في جمیع المحاكم بالمملكة، حیث بلغت واستعرض الكتاب أعما
، إنھائیة ١١٦١٩٠، جنائیة ٢٥١٣٩٠حقوقیة (عمل موزعة كما یلي:  ٦٣٦٧٨٢
. أما القضایا )١٢١٤١١، صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل ٢٦٩٢٠٢

قضیة، إضافًة إلى تحلیل أعمال كتابات العدل في  ٣٢٥٠٦٥المنتھیة فقد بلغ عددھا 
ً  ٢٠٢١٠٠١ ـھ١٤٣٢مملكة التي بلغ ما أنجزتھ خالل عام ال   .صكا

ً  وأكد الكتاب اإلحصائي دور اإلحصاء وأھمیتھ في رسم الخطط  علىانطالقا
وما  ،وما یحتاجھ من تقاریر مفصلة وشاملة ،وتحدید األھداف واتخاذ القرارات

ارة العدل قامت وزولذا تمثلھ بیانات الزواج والطالق من أھمیة كبیرة في ذلك، 
ممثلة بإدارة اإلحصاء بإعداد تقریر إحصائي مفصل عن الزواج والطالق في 

 ١٦٢٨٨٠حیث بلغ إجمالي عقود الزواج في المملكة  ،ه١٤٣٢مناطق المملكة لعام 
ً تم منھا  ً عن طریق قضاة المحاكم المتخصصة ١٨٧٩٨عقدا % ١١.٥بنسبة  ،عقدا

 ١٤٤٠٨٢ق المأذونین المرخص لھم في حین بلغ عدد العقود التي تمت عن طری، 
ً بنسبة    ..%٨٨.٥عقدا
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ً في سجالت الوزارة  وتناول الكتاب مجمل حاالت الزواج التي وثقت رسمیا
في حین بلغت وقوعات  ،%٨٩عقد زواج، بنسبة  ١٤٥,٠٧٩للسعودیین بلغت 

ً للسعودیین  ً  ٣٠٦٢٦الطالق التي سجلت في الوزارة رسمیا % ٨٨.٤وبنسبة  ،صكا
% من إجمالي طالق ٨٧.٦حالة طالق وبنسبة  ٢٦٨٤٠من اإلجمالي العام، منھا 

 ٨.٩بنسبة  ،حالة فسخ نكاح ٢٧١٥و ،%٣.٥حالة خلع بنسبة ١٠٧١السعودیین و
  .من اإلجمالي العام

 ٣٤٦٢٢وبلغ إجمالي صكوك الطالق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة 
ً بمعدل  ً صكا ی ٩٦صكا  ١٤٦٨و ،%٨٦بنسبة  ،حالة طالق ٢٩٧٧٢منھا  ،ومیا

% من إجمالي ٩.٨حالة فسخ نكاح بنسبة  ٣٣٨٢و ،% ٤.٢حالة خلع بنسبة 
  .الطالق

حیث  الریاض في ورصد الكتاب أعلى عدد لحاالت الطالق والخلع والفسخ كان

تلیھا  ،% من إجمالي الحاالت في المملكة٣٠.٢حالة بنسبة ١٠٤٦٠بلغ 
% من اإلجمالي العام ٢٨.٩حالة بنسبة  ٩٩٩٦حیث بلغت  المكرمة مكة منطقة

دد بع الحدود الشمالیة ه، في حین أن أدنى عدد لتلك الحاالت كان في منطقة١٤٣٢

  .ه١٤٣٢% من اإلجمالي لعام ٠.٩بنسبة  ٣١٩

وبلغ  ،حالة صلح ٢١٥٤أما عدد حاالت الصلح التي تمت في المحاكم بلغت 
تلیھا  ،%٤٣حالة صلح وبنسبة  ٤٩٦ الریاض أعلى عدد لحاالت الصلح في منطقة

% من اإلجمالي العام ٣٧حالة صلح وبنسبة  ٤٣٢بعدد  المكرمة مكة منطقة

   .لحاالت الصلح بالمملكة

 ، %٢١.٥نسب الطالق في المملكة إلى  تللمرة األولى منذ أعوام.. تراجعو
خالل السنوات الماضیة، إال أن  المملكةرغم ارتفاع معدل الطالق والخلع في 

تقریرا حدیثا لوزارة العدل تحدث عن انخفاض ھذه المعدالت للعام الماضي ألول 

   .مرة منذ ثالث سنوات

كتابة عدل في  ١٤١ة إلى أن مجموع ما أصدرتھ ویشیر التقریر السنوي للوزار
، في حین بلغ عدد عقود النكاح ٢.١٦٢.٧٣٥العام من صكوك وعقود بلغ 

http://www.sauress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.sauress.com/city?name=%D9%85%D9%83%D8%A9
http://www.sauress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://www.sauress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.sauress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.sauress.com/city?name=%D9%85%D9%83%D8%A9
http://www.sauress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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ً، وصكوك الطالق  ١٦٠٢٧١ %) بانخفاض عن ٢١.٥(بنسبة  ٣٤٤٩٠عقدا

  .م)٢٠١٣،العدل اإلحصائيوزارة كتاب (معدالت العام الذي قبلھ

الكریم العیسى ھذا التراجع إلى وقد أرجع وزیر العدل الشیخ محمد بن عبد
ً إلى عمل مؤسسي بعد  ،تفعیل مكاتب الصلح بالمحاكم والتي تم تحویلھا مؤخرا

  .صدور تنظیم مركز المصالحة

العدل أن عدد القضایا المستأنفة في محاكم االستئناف بلغ وزارة وتؤكد معطیات 
، منھا قضیة ٦٨١٩٩٨محكمة عامة وجزائیة  ٢٧٥قضیة، فیما أنجزت  ٦٨٥٨٦

عامة، وتوقعت الوزارة زیادة  ٣٤٤٨٥٩جنائیة، و ١١٠١٥٠حقوقیة، و ٢٢٦٩٨٩
ھذه النسبة في العام التالي بعد أن تم تخصیص عدد من الدوائر القضائیة داخل 

  .المحاكم المتخصصة، وتفعیل خطة اإلسناد القضائي

فال تزال النسبة عالیة،  ؛لكن ورغم ھذا االنخفاض في معدالت الطالق بالمملكة
  %. ٢١.٥حیث وصلت بحسب التقریر إلى 

ال تزال مرتفعة وتنذر بالخطر بأنھا تلك األرقام  بعض الخبراء على وعلق  
األسري، وھذا یعني أن قرابة ربع الزیجات انتھت بالطالق، وھي أرقام مزعجة 

ُمعدد، وھذا  المطلقة ترضى في الغالب بزوج، فومقلقة وخاصة في زواج المطلقات
الُمعدد عندما یحدث أي خالف مع زوجتھ األولى یقوم بتطلیق الثانیة خوفا على 

  .م)٢٠١٤ /٠١/ ١٢(ج. الجزیرة، أوالده وبیتھ األول
یشار إلى أن مجلس الشورى السعودي كان قد تبنى في العام الماضي توصیة 

المفتي العام، بتأسیس إدارة مستقلة مختصة بشؤون الطالق ترتبط مباشرة بمكتب 
مع إحداث الوظائف الالزمة لذلك، فیما یتوقع أن یتم إنشاء ھذه اإلدارة خالل العام 

  .م٢٠١٤منصرم ال

حسب تقاریر المملكة  وجاء تحرك المجلس بعد أن وصلت حاالت الطالق في
% من حاالت الزواج مقارنة بالمعدل العالمي المقدر ب ٢٥رسمیة ألكثر من 

  .لیا قرابة األربع حاالت طالق في الساعة الواحدة%، وبلغت حا٢٢% و١٨

 ترجع في األساس إلى المشاكل االجتماعیة المملكةن كثرة حاالت الطالق في إ
نسبة الطالق في السنة األولى قد كما أن   التي تحدث في المنزل بین الزوجین،

 ،تتجاوز السنوات الخمس األخرى، ألن الشكلیات والوضع االجتماعي المتراجع
عندما تفكر المرأة في ، فة یكون سبًبا رئیسا في ذلكیالحقیق الزواجیة وعدم فھم الحیاة
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جد المال ھو الطاغي نولیس في بناء أسرة فعلیة، لذا  ،قشورالالزواج فھي تفكر في 
على تفكیر الفتاة، فیما تتراجع أھمیة عامل األخالق والدین، ولھذا یقع الطالق في 

الكتاب اإلحصائي (أشھر ثمانیةتمر الحیاة الزوجیة أكثر من وال تس ،السنة األولى
  م).٢٠١٤  - ٠١ - ١٠یوم  الجزیرة نشر في ،لوزارة العدل

المشكالت األسریة في المجتمع أھم وأخطر یمثل  أن الطالق ویرى الباحث
الجھود توجھ إلى الخطوة األخیرة من المشكلة  ومن المالحظ أنالسعودي بعامة، 

األسریة وھو الطالق، وكان األجدى أن تنصرف الجھود لعالج المشكلة وھي 
صغیرة قبل استفحالھا ووصول الزوجین إلى مرحلة الالعودة (الطالق)، ومن ھنا 

توجھ إلى تنشیط اإلرشاد األسري في المجتمع تأن الجھود یجب أن  فأغلب الظن
فالمشاكل األسریة في ازدیاد،  ،ي، الذي ال زال یفتقر إلى الحد األدنى منھالسعود

ویقابلھ ضعف متناھي في برامج اإلرشاد األسري، سواء منھ التطوعي أو الرسمي 
  من قبل وزارة الشؤون االجتماعیة أو وزارة العدل في المحاكم. 

یثي الزواج، إن مما یؤسف لھ بروز ظاھر الطالق العبثي، وبخاصة من قبل حد
وھو نابع من استسھال عملیة الطالق، وعدم وجود تبعات نظامیة لھذه العملیة 
الشرعیة واالجتماعیة، فحسب الشاب أن یقذف بھذه الكلمة دونما استیعاب حقیقي 
لتبعاتھا، وكذلك بعض الفتیات في مطالبتھن األزواج بالطالق وإعادتھن إلى بیت 

وبین زوجھا، بخاصة حینما تكون في بدایة حیاتھا  أھلھن ألدنى مشكلة أسریة بینھا
الزوجیة، فال یوجد لألسف أیة برامج تأھیلیة بمعنى الكلمة، سوى جھود تطوعیة من 

وسعیھم  ،وھي جھود تشكر بالفعل لمبادرتھم ،قبل بعض مشاریع وجمعیات الزواج
ى قطرة لتقدیم ما یمكن تقدیمھ لألسرة السعودیة، ولكن تلك الجھود ال تمثل سو

، وفي إصالحیة في بحر من المشكالت األسریة التي یغرق فیھا المجتمع السعودي
  غالب األحوال فإن ھذه المشكالت ال یحسمھا إال القضاء.

سبب أساس في تزاید حاالت الطالق في المجتمع السعودي ھو عدم وھناك 
الزواج ما  وجود تأھیل للطرفین لما قبل الزواج، وبخاصة أن الطرفین یتوقعان من

یشاھدانھ في وسائل اإلعالم من عرض لجوانبھ االیجابیة والرومانسیة فقط، وكأنھ 
یخلو من الحقوق والواجبات، ُیضاف إلى ذلك عدم وجود معلومات یستقیھا من 
مدرسة أو غیرھا عن ھذه الحیاة الجدیدة المقبل علیھا، سوى ما یسمعھ من أصدقائھ 

ما أن االستعدادات للزواج تشمل كل شيء من أو صدیقاتھ بالنسبة للزوجة. ك
أن إال  ،الخ ..الة والحفل والزفة والتزیینالصغیر إلى الكبیر من حیث األكل والص

  وھو كیف یتعامل كل طرف مع اآلخر.  ،الشيء األساس مھمل وال ُیستعد لھ

http://www.sauress.com/aljazirah
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وجود دورات اختیاریة لمن أراد أن یحضرھا لیتعلم، مع  یدعو إلى أھمیةوھذا 
ضرورة تكثیف ھذه الدورات، حیث یوجد اجتھادات من بعض مشاریع الزواج 
ولكنھا تبقى محدودة، والوضع یستدعي تبنیھا من قبل جھة رسمیة مثل وزارة 

ز ولجان التنمیة ومراك ،الشؤون االجتماعیة لتعمیمھا بمراكز التنمیة االجتماعیة
لجنة ومركز، مما ُیحقق لھا درجة عالیة  ٥٠٠إلى قرابة  األحیاء، وھذه یصل عددھا

  من االنتشار. 
أنھ من الضروري تنشیط مسألة الصلح في المحاكم عبر  ویعتقد الباحث

فإذا  ،المختصین االجتماعیین، وعدم إیقاع الطالق قبل مرور الزوجین على المرشد
األخیر وھو الطالق، وھذه التجربة لیست جدیدة بل فشل في مھمتھ فینتقل إلى الحل 

وآتت نتائج ایجابیة  ،معمول بھا في كثیر من دول العالم وبعض الدول الخلیجیة
ساعدت على تقلیل نسب الطالق، وھذا ھو الھدف ولیس الھدف منع الطالق، بل ھذا 

ھ هللا یستحیل، فالطالق ھو العالج الناجع في بعض المشكالت األسریة، ولم یشرع
ً ھناك جھود، كما أن عز وجل إال ولھ مصلحة لبعض األسر تبذل اآلن من عدد  ا

واألحساء وخمیس مشیط،  ةكبیر من مشاریع وجمعیات الزواج في الریاض وجد
سواء في اإلرشاد األسري أو التأھیل لما قبل الزواج، وھي جھود اجتھادیة، حیث 

ات التي قد تصیب أحیانا وقد فكانت االجتھاد ،یتھرب منھا لألسف المختصون
لمتخصصین في علم االجتماع والخدمة والنفس والتربیة، لدعوة وھي تخطئ، 

ھ وھمومھ لتقدیم العالج تمشكال واالنخراط فيللنزول إلى ساحة المجتمع العملیة 
الصحیح لھا، وبدال من لوم غیر المختصین في أنھم یتدخلون في العملیات اإلرشادیة 

  .  )ansadhan@gmail.comم، ٢٠١٤، السدحان(  دونما درایة

  ضوابط تحقیق األمن االجتماعي:
ال ینظر خبراء العلوم الجنائیة الحدیثة إلى الجریمة بوصفھا ظاھرة مجردة 

أو ارتكاب فعل خاضع لنص تجریمي أو تحریمي یقرر القانون على  ،تتمثل بفعل
من یرتكبھ عقوبًة محددًة، وإنما ینظرون إلیھا بوصفھا مشكلة سلوكیة لدى أفراد 
ینتمون إلى مجتمع معین، تستلزم الدراسة والتحلیل المتعمقین بھدف فھم ووعي 

ذلك على األمن ، وتأثیر دوافع وأسباب السلوك اإلجرامي والمضاد للمجتمع
  االجتماعي للمجتمع.

mailto:ansadhan@gmail.com
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إن ھذا المفھوم یتناول الجریمة كواقع یرتبط بالعدید من الظروف المعیشیة 
وبالفرد وعالقتھ  ،االجتماعیة، والثقافیة للمجتمع من جانبووالعوامل االقتصادیة، 

   .)٨ھـ، ص١٤٣٥(البكر، بذاتھ وتفاعلھ مع غیره من أفراد المجتمع من جانب آخر

البكر أن مفھوم البناء االجتماعي یقوم على أساس تحلیل مدى أھمیة یرى و
توفر الظروف والمناخ المالئم اجتماعیا واقتصادیا وأمنیا للمواطن في المجتمع، 
والذي من خاللھ یستطیع أن یعیش حیاة مستقرة وآمنة وكریمة في نفس الوقت. وھو 

  .ماعياألمن االجت“ما یعرف في علم االجتماع الجنائي بـ 

  :ورصد الباحث أھم العوامل الفاعلة في بنیة األمن االجتماعي وھي

 :تحقیق االحتیاجات األساسیة
یتم تحقیق وإشباع االحتیاجات األساسیة من خالل توفیر الخدمات الرئیسیة في  

ً بحیاة واستقرار الفرد. من تلك الخدمات  ً مباشر ووثیقا المجتمع والتي ترتبط ارتباطا
مرتبط بإشباع الحاجات األساسیة عند الفرد والتي قد یحتاج لھا بشكل یومي ما ھو 

 .مثل: الخدمات الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة وخدمات اإلسكان
ً  وذھب البكر  إلى أن عملیة الشعور بالمواطنة واالنتماء تقوم بدور  ایضا

مثلة في احترام رئیسي في تنمیة المعاییر االجتماعیة اإلیجابیة عند الفرد والمت
األنظمة وحمایتھا، واحترام والتقید بالقیم االجتماعیة المتعارف علیھا والسائدة في 

 .٩، صالمجتمع
 : ترسیخ قواعد ومعاییر سلوكیة وأخالقیة

وتناول البكر مؤشرات البناء االجتماعي السلیم ومنھا توافر معاییر سلوكیة  

قارب بین أفراد المجتمع حیث إن الفھم وأخالقیة على درجة من الفھم واإلقرار المت
واإلقرار المتقارب للقواعد والمعاییر السلوكیة یؤّمن للمجتمع درجة عالیة من 
التجانس في اتباع ھذه القواعد والمعاییر مما یكفل ویضمن درجة عالیة من وحدة 

اییر التناسق والتناغم في البنیة االجتماعیة. لذا تھدف فكرة عملیة التجانس في المع
السلوكیة واألخالقیة إلى القیام ببلورة اإلطار السلوكي العام للمجتمع والذي یراعى 

  .فیھ حقیقة االختالف العقائدي أو المذھبي أو الثقافي ألفراد المجتمع
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 :تطویر وتحدیث أجھزة األمن
تقوم أجھزة األمن بمھام رئیسیة وأساسیة في كیان البناء االجتماعي للدولة  

ً بأھم المقومات األساسیة لھذا البناء، كالمحافظة على ألنھا  ً وثیقا ترتبط ارتباطا
المعاییر السلوكیة واألخالقیة المرعیة، تعزیز ودعم االستقرار السیاسي واالقتصادي 

  .واالجتماعي والحیاتي للمواطنین
وحیث إن جمیع ھذه المقومات ترتبط بحیاة ونشاطات المواطن الیومیة، لذا  

 ً ما یطلق على أجھزة األمن بأنھا دعامة نظام العدالة االجتماعیة، وذلك بسبب  كثیرا

 :قیامھا بأدوار ومھام متعددة منھا على سبیل المثال

تقدیم الخدمات والمحافظة على األمن واالستقرار، ومقاومة الجریمة،  

التحري والتحقیق واالستجــواب المبدئي، والدوریات والرقابة، واالجتماعیة، 
توطید وتحسین العالقة بین ومراقبة حركة المرور والسیر، ووالبحث الجنائي، 

 .الخ…الجمھور واألجھزة األمنیة 

شاطھ الحیوي ال یتحقق من نأن تفعیل وتطویر أداء الجھاز األمني للقیام ب كما 

خالل مسألة التوافر العددي لمنسوبیھ فقط، بل یتحقق في األصل من خالل عملیة 
منسوبیھ، وذلك عن طریق التدریب والتعلیم  ألداءالتحسین والتطویر المستمر 

األجھزة ذات العالقة تحدیث وسائل االتصال واالنتقال والمستمر من جانب، و

  .)١٠ھـ، ص١٤٣٥(البكر، ب آخربالتحري والضبط من جان
لعملیة  عاییر دقیقة تكون المرتكز األساسأھمیة بلورة ووضع مالباحث  برىو 

س على اسا في األاختیار منسوبي األجھزة األمنیة. بحیث یكون االختیار قائم
ومستوى التأھیل  ؛المعاییر المتعلقة باالستعداد والقدرات الشخصیة من جانب

   من جانب آخر. التعلیمي من حیث االختصاص والتفوق
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  :تفعیل النظام القضائي
ن وجود نظام قضائي فاعل تتوافر فیھ اإلجراءات النظامیة والعادلة لعملیة إ 

أحد المقومات األساسیة للبناء االجتماعي للمجتمع. وبما أن  ؛ یعدالتقاضي والمحاكمة
أو  ،اضي قد تكون بین معتد ومعتدى علیھ من أفراد المجتمعالخصومة في دائرة التق

بین أحد مؤسسات الضبط اإلداري وبین منتھكي أو مخترقي األنظمة المقرة 

لذا یعد من مھام النظام القضائي في عملیة الضبط االجتماعي العمل على  ؛رسمیا

أحكام قضائیة حفظ وحدة وتكامل البناء االجتماعي للمجتمع. وذلك من خالل إصدار 
وبحیث تكون ھذه  ،غیر متحیزة أو متناقضة بین أطراف الخصومة أو الخصومات

 .األحكام منسجمة ومواكبة لحقیقة الواقع االجتماعي المعاش للمجتمع
  ً ً وثیقا إن ھذا الدور المتشعب والذي یقوم بھ النظام القضائي یرتبط ارتباطا

: (االستقرار المعیشي، االستقرار يقومات األساسیة للبناء االجتماعبجمیع الم
ً ھو  ،االقتصادي، االستقرار األمني) فإذا كان دور األجھزة األمنیة المشار إلیھ سابقا

ن إف ؛قوانین المكونة لھذه المقوماتعملیة المحافظة على تنفیذ والتقید باألنظمة وال
ً من حیث أنھ مكمل لدور األجھزة األ وذلك  ،منیةدور الجھاز القضائي یعد أساسیا

 .)١٠ھـ، ص١٤٣٥(البكر، في إیقاع العقوبة والجزاء لمخالفي ھذه األنظمة
وجود جھاز “لذا یستلزم تكامل عملیة الضبط االجتماعي للمؤسسات الرسمیة  

قضائي قادر وعادل یسھر على تطبیق األنظمة والقوانین بحق المخالفین والجانحین 
وما یحتاجون إلیھ من إصالح وإعادة فیقرر لھم ما یستحقونھ من لوم اجتماعي 

 ).٣٢٩  ، ص١٩٨٧(العوجي، ” تأھیل لحیاة اجتماعیة أفضل
 تھبدور كبیر في عملیة تھیئ للفرد تقوم البناء النفسي المتوازن إن عملیة

 ، ومن ثملالنسجام واالندماج مع متطلبات وقیم ومعاییر المجتمع الذي یعیش فیھ
س بفقدان الفرد للحس والشعور االجتماعي فالجریمة كسلوك ترتبط في األسا 

وذلك بسبب خالل أو انحرافات في  ،والمتمثل باألنظمة والقیم والمعاییر المشتركة

 .مقومات الشخصیة
لذا فإن الشخصیة الالسویة ھي الشخصیة التي تفتقد إلى التوازن النفسي، كما  

مصلحة الفرد  أن عدم التوازن النفسي یؤدي إلى وجود حالة من التناقض بین
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(تحقیق الذات من خالل الحصول على المتطلبات واالحتیاجات األساسیة) 
قدرة األنظمة  ، فعدم)والمصلحة العامة (األنظمة والسیاسات العامة للمجتمع

والسیاسات العامة على تحقیق وإشباع االحتیاجات والمتطلبات األساسیة للفرد، 
جتماعیة واالقتصادیة للدولة في أن تعكس یتمثل بإخفاق برامج ومشاریع التنمیة اال

والمتمثلة بخدمات  ،ة إلفراد المجتمعلواقع الحقیقي لالحتیاجات الرئیسفي خططھا ا

          ).٣٢٩، ص١٩٨٧(العوجي،.فرص العمل...الخاإلسكان، ووالصحة، والتعلیم، 
   أھمھا:و ة لمقومات البناء النفسي عند الفرد،العناصر الرئیس تناول البكریو 

 :االرتباط النفسي والعاطفي
حیث یشیر مفھوم االرتباط النفسي والعاطفي إلى مدى إحساس واھتمام الفرد 
بمشاعر اآلخرین ومراعاتھا. إذ أن فقدان عنصر االرتباط النفسي والعاطفي (الحس 
والشعور الجمعي) یؤدي إلى قابلیة نشوء وترعرع خصائص الشخصیة السیكوباتیة 

والتي من خاللھا یفقد القدرة على االرتباط أو  ،عند الفرد(المضادة للمجتمع) 

 .االنسجام مع المجتمع وقیمھ
یرى أن ضعف االرتباط النفسي والعاطفي یجعل الفرد عرضة ھناك اتجاه و 

األمر  ،لإلصابة بأزمات نفسیة عدیدة، وتتفاقم ھذه األزمات في حالة عدم مواجھتھا
فرد لتعبیر كردة فعل لھذه األزمات إلى اقتراف بعض المظاھر الذي قد یقود ال

فقدان الشعور بالعطف، وسویة مثل: فقدان الرادع االجتماعي، الغیر وكیة السل
االندفاعیة والشراسة وفقدان الشعور وعدم المباالة، وفقدان الشعور بالذنب، و

شرات أھم مؤاإلنساني المرتبط بالرفق. ویعد مجموع ھذه المظاھر السلوكیة 
 ).     ٢٦٨ھـ، ص١٤٣٥(البكر،   ونوازع الشخصیة السیكوباتیة

لذا فإن الوعي االجتماعي باحترام وقبول األنظمة والمعاییر االجتماعیة والتي  

تحدد وتبلور قواعد السلوك االجتماعي للمجتمع یعتمد في األصل على مدى شعور 
الذي  اآلخرین ( الحس الجمعي العام)الفرد بارتباطھ واھتمامھ ومراعاتھ لمشاعر 
  . یؤدي في النھایة إلى تحقیق األمن االجتماعي

وتجدر اإلشارة إلى أن األسرة والمدرسة واألصدقاء من أھم مؤسسات التنشئة 
األمن االجتماعي عند  صرافي غرس وتعزیز عن االجتماعیة، التي تقوم بدور رئیس

علما أن األسرة تقوم بدور  ،ي عند الفرداالرتباط النفسي والعاطفالفرد، ومنھا: 
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ومن في عملیة غرس وتعزیز عنصر االرتباط النفسي والعاطفي عند الفرد.  أساس

على أھمیة  (Social Control Theory) تركز نظریة الضبط االجتماعيھنا 

توثیق عالقة االرتباط النفسي والعاطفي بین الفرد وأسرتھ خاصة في مراحل 

  .)٢٧١ھـ، ص١٤٣٥(البكر، .قةالطفولة والمراھ

الباحث أن إخفاق األسرة في القیام بدورھا في غرس وتعزیز شعور  یرىو
االرتباط النفسي والعاطفي في مرحلتي الطفولة والمراھقة یعد من أھم العوامل التي 
تساھم في تكوین شخصیة مضطربة وغیر متجانسة أو متوافقة مع أنظمة وقیم 

الخلل في التربیة األسریة یؤدي بالفرد إلى تغلیب المعاییر  ن مثل ھذاأ ، كماالمجتمع
السلبیة لدیھ نحو المجتمع على المعاییر اإلیجابیة، وھذا بدوره یؤدي إلى استعداد 

  .شخصي النتھاك واختراق أنظمة وقوانین المجتمع

إلى أن عنصر االرتباط النفسي والعاطفي یؤثر بدوره في  ویشیر الباحث 

ن الفرد الذي یتصف بدرجة عالیة من إإذ من االجتماعي عند الفرد، ترسیخ قیم األ
، ویخلو منزلھ من النزاعات حیث االرتباط النفسي والعاطفي مع أسرتھ ومجتمعھ

یكون أكثر قدرة واستعدادا لتوظیف طاقتھ  األسریة، ویكتنفھ الوئام والترابط الروحي
السعي نحو تحقیق قدراتھ في التوظیف األمثل من حیث استغالل وقتھ بالمحاولة و

 ،أداء أو ممارسة أعمال أو نشاطات ینمي ویعزز من خاللھا ذاتھ ویخدم مجتمعھ
أو القیام بأداء أعمال مھنیة ونشاطات  ،مثل االلتزام نفسیا وعملیا بمواصلة التعلیم

استعداد الفرد لاللتزام بتوظیف واستغالل طاقتھ وجھده وفقا  كما أن .تطوعیة معیبة

بعاد والمبادئ السابقة یعزز ویدعم الرغبة واالتجاه لدیھ في االنتظام والمحافظة لأل
على تمثل ومحاكاة القیم والمعاییر االجتماعیة العامة للمجتمع. كما أن عدم أو 
ضعف التقید وااللتزام بالقواعد السلوكیة المرعیة والمألوفة لدى المجتمع یعزز 

 رغبة لمحاولة ارتكاب واقتراف األعمال المخالفةویدعم االتجاه الذاتي للفرد في ال
 .ما یولد االستعداد الشخصي للسلوك اإلجرامي وارتكاب الجریمةوھو  ،ألنظمةل

عملیة تعزیز  إلىم) ٢٠٠٥الیوسف( وفقا لنظریة الضبط االجتماعي یشیرو
الرغبة والدافع الشخصي نحو المساھمة والمشاركة الفردیة في األعمال والنشاطات 

مفھوم  حیث إن  ،الخیریة خاصة تلك المتوافقة مع األنظمة والمعاییر العامة للمجتمع

تتأصل ضمن نسق المراحل األولى لعملیة التنشئة  األمن االجتماعيومبادئ 
المؤسسات  باعتبارھا من أھم وأول األسرة والمدرسةمن خالل  االجتماعیة للفرد
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األمن في بلورة مفھوم  أساسوالمعنیة بشكل  ،ة للضبط االجتماعيالرئیس
الخالیة من النزاعات والمشكالت وغرس مبادئھ عند النشء. فاألسرة  االجتماعي،

ویعمل على غرس  ،تعد الوعاء الذي یحتضن اإلنسان منذ الصغروالعنف األسري 
االتجاھات والمفاھیم العامة عن طریق التربیة والتوجیھ والمعاییر، وونقل القیم، 

  .١٢١ص، واالجتماعي لھذه القیم والمفاھیماألخالقي 

لذا فإن تعزیز الدوافع والرغبة الذاتیة عند الفرد في المساھمة والمشاركة في  

یعد عامال ھاما في حمایة الفرد من احتمالیة االنخراط  ؛األعمال االجتماعیة المنظمة
الذاتي  مشروعة، وذلك ألن االنخراط أو التوظیفالغیر األعمال والسلوكیات في 

في األعمال والنشاطات االجتماعیة المنظمة یستغرق جل وقت الفرد، كما أنھ یقوي 

 .من درجة التالحم والتواصل االجتماعي مع اآلخرین
والشك أن قضیة اإلیمان بأبعادھا المختلفة، وصقلھا في نفوس النشء منذ 

لمعاییر ون ضمن إطار قیمي متجانس ومتسق مع األنظمة وائینش یجعلھم الصغر؛

قیم ورؤیة  معغیر متنافر أو متضارب یصبح مفھوم اإلیمان االجتماعیة العامة، أي 

 .)١٢٢م،ص٢٠٠٥الیوسف،(الجماعة والنظام العام للمجتمعو ،الفرد
إذ تشیر الدراسات االجتماعیة إلى أن األفراد الذین ینشئون في مثل ھذا اإلطار  

وبالتالي  ،یصبح لدیھم استعداد أكبر لإلیمان والتصدیق بھ ؛القیمي المنظم والمتسق

وتجدر اإلشارة   ،تقوى لدیھم درجة القناعة واالرتباط بھذا اإلطار القیمي للمجتمع

باإلطار القیمي والنظامي للمجتمع تبرز أو تنعكس ثم  با إلى أن حالة إیمان األفراد
یة التفاعل والتعامل االجتماعي بین كثیرا في سلوكیات متعددة مختلفة في أثناء عمل

  ).٢٧٧ھـ، ص١٤٣٥البكر، ( أفراد المجتمع

التركیز على زرع اإلیمان با في نفوس یحذر الباحث من خطورة عدم لذا  

ً في  یمي اإلیمان باإلطار القالنشء، ألن العبادات والسلوكیات اإلسالمیة تساعد كثیرا
ا اإلطار قد یؤدي إلى ضعف االستعداد عدم تعزیز ودعم ھذومن ثم فإن ، للمجتمع

النظام االجتماعي والقانوني للمجتمع الدین والذاتي الحترام والتقید بقواعد ومبادئ 

   .وخصوصیات وحقوق الغیر بشكل خاص ،بشكل عام
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  ضائیةالنتائج المتوقعة لدمج نظام المصالحة الق
  في النظام القضائي السعودي 

  تناول ھذا المبحث سیكون على شقین:یشیر الباحث إلى أن 
  النتائج المتوقعة لدمج النظام على المستوى االقتصادي. -
  النتائج المتوقعة لدمج النظام على المستوى االجتماعي -

  وذلك على النحو التالي:
ً: النتائج المتوقعة لدمج النظام على المستوى االقتصادي:   أوال

الواقعة  روعاتكبیرة من المش ضمن منظومة نظام المصالحة القضائیةیأتي 
لتطویر  - یرحمھ هللا – الملك عبدهللا تحت مظلة برنامج خادم الحرمین الشریفین

ویسھم  ،مرفق القضاء، ویؤمل من ھذا المشروع أن یخفف العبء عن كاھل القضاء
في معالجة مشكلة التأخر في البت في القضایا التي یعانیھا القضاء في المملكة، 
إضافة إلى أنھ سیسھم في معالجة مشكلة كبرى یعانیھا المواطنون والمقیمون، 

وتحسب على القضاء بحكم مسؤولیتھ عن قضاء التنفیذ الذي  ،خصوصا المستثمرین
  .وأقسام الشُّرطتمارسھ حالیا إدارات الحقوق المدنیة 

وتتمثل ھذه المعضلة في إنفاذ العقود وتنفیذ األحكام، التي كانت سببا قویا في  
ً بین الدول في ھذا الجانب من الجوانب التي  حصول بلدنا على ترتیب متأخر جدا
یشتمل علیھا تصنیف الدول في تقریر ''سھولة مزاولة األعمال''. ولوال تأخر 

كانت من بین أفضل عشر دول في ھذا التصنیف الذي المملكة في ھذا الجانب ل
یعّول علیھ المستثمرون، وتطمح إلى تحقیقھ الھیئة العامة لالستثمار والتي تحتاج 
إلى تعاون الجھات الحكومیة األخرى معھا لتحقیق طموحاتھا الوطنیة التي تستحق 

 ).ھـ١٤٣٥وزارة العدل،  (اإلشادة
وھذا المشروع البناء لوزارة العدل یستحق كل التقدیر واإلعجاب، كما 
یستوجب منا كمواطنین مستفیدین ومتخصصین أن ندلي بما لدینا من مقترحات 
تطویریة أو مالحظات تصب في مساندة جھود الوزارة وسعیھا للمضي قدما 

. ویدخل من حفظھم هللا - بمستوى العمل القضائي لألفضل وفق توجھات والة األمر 
ضمن المقترحات التي نلتمس من الوزارة دراستھا مقترح وضع نظام للتوفیق 
والمصالحة بین المتنازعین یشتمل على آلیة نظامیة متكاملة لتسویة النزاعات 
بالطرق الودیة بدءا من مرحلة ظھور النزاع ورغبة المتنازعین في تسویة نزاعھم 

فق أو المصلح ووصوال إلى مرحلة إنھاء عبر ھذه الطرق ومرورا باختیار المو
النزاع وإصدار قرار المصالحة أو التوفیق وقبولھ من األطراف ومن ثم آلیة منظمة 
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وسریعة لالنتقال في حالة عدم قبول ھذا القرار إلى وسائل حل النزاع الملزمة 
 .المتمثلة في التحكیم أو المحكمة المختصة بحسب ما یتفق علیھ أطراف النزاع

یحتاج  في تحقیق شعار العدالة الناجزة، ولذا فھو د بآمال كبیرةعِ یَ  نظامذا الوھ
 ،ویكفل تحقیق رضا المتنازعین ،نظم وسائل تسویة النزاع الودیةت آلیات إلى وجود

وفي الوقت نفسھ عدم مخالفة الشریعة اإلسالمیة السمحة وقواعد النظام العام. وقد 
ترى الوزارة مناسبة إدخال فصل على مشروع نظام التحكیم الجدید یتضمن األحكام 
والقواعد الالزمة لتنظیم وسائل التوفیق والمصالحة باعتبارھا من وسائل فض 

من التنظیم القضائي بجانب القضاء  المنازعات تحت إشراف وزارة العدل كجزء
 .الرسمي

كما یأتي من ضمن المقترحات إعادة النظر في أن یكون إیكال تنفیذ والقیام 
بوسائل حل النزاعات الودیة عبر كوادر مؤھلة ومختصة في العمل القضائي، وأن 
یترك ذلك الختیار أطراف النزاع ومنحھم الحریة الكاملة في اختیار من یرون 

ء المنازعات والخالفات وتقریب وجھات النظر بینھم بغض النظر عن إلنھا
تخصص الموفق أو المصلح ویترك ألطراف النزاع اختیار صاحب التخصص الذي 
یحتاجون إلیھ وبغض النظر عن جنسیتھ أو جنسھ أو معتقده، وذلك على غرار ما 

من بینھا الصلح ھو مطبق في جمیع دول العالم بالنسبة لوسائل حل النزاع الودیة و
والتوفیق والوساطة، ویمكن االستفادة في ھذا الخصوص من قواعد األونسترال 

  ).(www.uncitral.orgللتوفیق الصادرة عن األمم المتحدة
عملت على نشر ثقافة التحكیم، والحث على قد  العدل وزارةكما یشار إلى أن 

كافة العقود التي یجري فیھا، واإلسھام ـ شراكة ـ في بناء قاعدة  تضمینھ في
مؤسسیة للتحكیم في ظل مشروعاتھ التنظیمیة الواعدة، والثمار الملموسة ألدواتھ 
النظامیة القائمة، خصوصا في ظل صدور نظام التحكیم. ویأتي ضمن الحلول 

رشادي والتثقیفي المطروحة للتخفیف على المحاكم تفعیل الجانب التوعوي واإل
المتمثل في عدد من الخطوات منھا نشر األحكام، واستخالص مبادئھا القضائیة، مع 
المسارعة إلى إیجاد مدونة أحكام ملزمة لكل اختصاص نوعي مشمول بالنظام 

 قمن ھیئة كبار العلماء في وقت سابالجدید وفق آلیة محكمة، خصوصا بعد إجازتھ 
  ).٤٩٩٧العدد ، ھـ١٤٢٨االقتصادیة األحد،  (.

وركزت الوزارة في خطتھا على ضرورة ضبط الوقت واإلدارة المثلى لھ 
خصوصا إدارة المرافعة القضائیة، وكذلك التفعیل الفوري لألحكام الغیابیة، والحزم 
في تطبیق أنظمة وتعلیمات الحد من الدعاوى الكیدیة، وغیر الجدیة التي وظفت 

http://www.uncitral.org)./
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التقاضي توظیفا سلبیا، نتج عنھ إرھاق كاھل المحاكم بآالف القضایا  مجانیة
 .وحصول المقصود في التنكیل بخصومھم والتقلیل من ھیبة الترافع أمام القضاء

ً وزارة العدل كما تعمل  على إعادة النظر في ترتیب ساعات عمل  أیضا
ا فقط وفق القاضي؛ بحیث تقصر عالقة القاضي حال جلسات المرافعة ومداوالتھ

ولن  ،خطتھا في الرفع عن كل ما من شأنھ الرقي بالمستوى الالئق بمرفق العدالة
عن محاضراتھ  المسئولیكون القاضي مختلفا عن عضو ھیئة التدریس بالجامعة 

وساعاتھ المكتبیة فقط، لیتفرغ بعد ذلك لخلوتھ العلمیة التي یعد فیھا بحوثھ 
ائي الكفیل برصد حصیلة األداء المھني ودراساتھ، وتفعیل دور التفتیش القض

  للقاضي، وتفریغھ من األعباء التي ال صلة لھا باختصاصھ. 
ونشر  ،اب العدلتَّ كما تسعى الوزارة إلى تخصیص بعض األعمال التوثیقیة لكُ 

ومن خالل  ،الثقافة العدلیة عبر مؤتمرات وندوات وملتقیات وورش عمل وكتب
 ،والتفعیل األمثل التفاقیات التعاون القضائي ،اإلنترنت، وبناء شراكات محلیة

باإلضافة إلى تجدید الھیاكل التنظیمیة والوسائل  ،وتعزیز مفاھیم الرقابة الذاتیة
وقواعد اتخاذ القرار بما یحقق المرونة والفاعلیة باستخدام تقنیات  ،واآللیات

والخروج عن نمط المركزیة إلى التنوع مع االحتفاظ  ،المعلومات واالتصاالت
وتقلیص اإلجراءات والتحول إلى منظمة غیر  ،بوحدة األھداف واالستراتیجیات

كما تركز الوزارة في الدراسات المیدانیة على  ،ورقیة عبر إعادة ھندسة اإلجراءات
ویم وظیفة كل العنصر التفاعلي بین الجانب اإلجرائي والمھني ـ على حد سواء ـ وتق

منھما بصفة مستمرة مع دعم مھنة المحاماة، وتسھیل مھمتھا، وإنشاء مركز 
  ).٤٩٩٧العدد ، ھـ١٤٢٨االقتصادیة األحد،  (.للبحوث، ودعمھ بالكفاءات العلمیة

  النتائج المتوقعة لدمج النظام على المستوى االجتماعي:ثانیاً: 
ت االجتماعیة من خالل یتدخل الباحثون االجتماعیون في مواجھة المشكال

  یھدفان إلى تحقیق أھداف عالجیة أو وقائیة وھما: أساسیین مستویین 
  : العالجيدخل الم .١

، ویعاني منھا السكان. القضاء على مشكالت قائمة بالفعل وھو مستوى یستھدف
، فھو على األقل یحاول اء على المشكالت تماما أو نھائیاوإذا لم یستطع القض

  قدر المستطاع .التخفیف منھا 
 بالمشكلة االھتمام، حیث یبدأ وى ھو الشائع بین معظم المجتمعاتوھذا المست

، أي أنھ یتعامل مع األعراض والنتائج دون بعد أن تظھر فعال وتتضح مظاھرھا
  الحاجة للرجوع للمسببات .
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   :الوقائي المدخل .٢
نتیجة لعلمھم ، عن المجتمع حدوث المشكالت المسئولونوھو الذي یتوقع فیھ 

في اتخاذ العدة لذلك قبل  یبدؤونظروف التي تؤدي إلیھا ومن ثم بأسبابھا مقدما، وبال
أو حتى انعدامھا، وھذا أفضل وقوع البالء، وتكون النتیجة السلیمة ھي قلة الخسائر 

  .ب الكثیر من العلم والجھد والعمل، ولكنھ یتطلكثیرا بطبیعة الحال
االجتماعیة،  ھذا المستوى الوقائي لمقابلة المشكالت أنومن المھم أن نذكر ھنا 

، االجتماععلم  و، العلوم األخرى وعلى معطیاتھا مثل: علم النفسیعتمد على نتائج 
  الخ. .. التربیةعلم والخدمة االجتماعیة، وتطبیقات علم اإلحصاء ، و

ناعیة المنطقة الصب فیمكن التمثیل السعودي؛  من واقع المجتمعولو ضربنا مثال
تشغیلھا  وبدأ، إنشاء المصانع الضخمة فیھا حیث یتمـ سواء في الجبیل أو في ینبع ـ 

ً للوصول إلى تشغیلھا  آالف  -وسیفد  - ھا إلی ومن ثم فقد وفد، بكامل طاقتھارویدا
ومن  ،، إلى العمال المھرةلعمال غیر المھرة، من امن جمیع المستویات المواطنین

  .وغیرھموالخبراء  المھندسین إلى الفنیین
فسوف یقیم ھؤالء جمیعا  ؛في معظم المناطق الصناعیة الكبرىوكما ھو الحال 

على مقربة من عملھم، وداخل ھذا المجتمع الجدید تنشأ مجموعات من العالقات 
ھا بعض المشكالت االجتماعیة،  وھذا  أمر الطیبة، كما سوف تعترض الحیاة فی

  .عادي ومتوقع
، لمجابھة المشكالت االجتماعیة ھو المستوى الوقائي عملھلذي یستطیع وا

تصنیفھم ، وأعداد أسرھم، وفئات أعمارھم، وفئاتھممعرفة أعداد ھؤالء العمال و
  وھذا من عمل رجال اإلحصاء . ،جنسحسب ال

، حول التعامل س ینبغي أن یسھم ببحوثھ ودراساتھثم إن علما مثل علم النف
، وذلك من خالل الدراسات والبحوث ت المختلفةسي مع أصحاب ھذه الفئاالنف

تغییرات السابقة في نفس المجال، ومن خالل المالحظة المتعمقة لما یجري من 
كذا یستطیع علماء االجتماع والخدمة االجتماعیة وممارسات على أرض الواقع. و

ثل التقدم بما لدیھم من دراسات حول المشكالت االجتماعیة التي یمكن أن تنشأ في م
  .مجتمعات الجدیدة وكیفیة مواجھتھاھذه ال
جنبا إلى  االقول إن المستویین العالجي والوقائي یمكن أن یسیر یمكنمن ھنا و

، بحیث تكون معالجة آثار المشكلة االجتماعیة سائرة في الوقت جنب في نفس الوقت
رھا آخذة فحال أمأو زیادتھا واست أمور اإلعداد للوقایة من تكرارھاالذي تكون فیھ 

  .في السریان أیضا
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  :تطویق القضایا الكیدیة  
وللتدلیل على نجاح دمج نظام المصالحة القضائیة في النظام القضائي 

نكحة بالریاض بمحكمة الضمان واأل واإلصالحتمكن مكتب التوجیھ السعودي؛ فقد 
إلى باللجوء  أصحابھا ، كان قد قامقضیة طالق ١١٦٧الطالق في  إیقافمن 

للمحكمة  أصحابھا ) قضیة تقدم٦٧٨( أن فقد اتضح ـ،ھ١٤٢٨المحكمة خالل العام 
داخل مقر المحكمة في مكتب التوجیھ  أطرافھا بین اإلصالحوتم  ،بطلب الطالق

 ،مھلة للتفكیر ، وتم منح أطرافھاقضیة لطلب الطالق ٤٨٩ت فیما تقدم واإلصالح،
   .أخرىولم یعودوا إلى المحكمة مرة 

 والم یعودمن ثم و ت،قد اصطلح ھذه األطراف المتنازعة دل على أنما یوھو 
بالمحكمة یضم نخبة من الموظفین  واإلصالحمكتب التوجیھ  أن كماللمحكمة. 

المتابعة  إلى باإلضافة ،األكفاء الذین تلقوا العدید من الدورات والبرامج التأھیلیة
، نظام المصالحة القضائیةالشخصیة من القضاة وكتاب العدل بھدف دعم مشروع 

ن المتقدم للطالق یمنح شھرین أو اقل للتفكیر بعد تحویلھ فإالطالق  إجراءاتوعن 
لم یستجب كال  وإذا واإلصالح،مكتب التوجیھ  إلىوقبل ذلك یحال  ،احد القضاة إلى

  .)١٤٤٤٤العدد  ،م ٢٠٠٨ینایر  ١٠ ،أم القرى ج.الطالق( إیقاعیتم  ؛الطرفین
أن مجموع  ؛صادر عن وزارة العدلو أحدث من السابقر كشف تقریكما 

القضایا التي نظرتھا أقسام الصلح في محاكم المملكة خالل عام واحد من القضایا 
ألف قضیة صلح. حیث أعطت وزارة العدل  ١٧بلغ أكثر من  ؛األسریة والحقوقیة

والحیلولة دون توسیع  ،القضایا األسریة في المحاكم الشرعیة األولویة للنظر فیھا
   دائرة الخالفات والشقاق بین األزواج واألسر.

ن التقریر أن عدد القضایا التي باشرتھا أقسام الصلح بالمحكمة الجزئیة وبیَّ 
   آالف قضیة صلح . ٧من  أكثربالریاض بلغت  واألنكحةللضمان 

 ذلكاألسریة، وآالف القضایا والمنازعات وتنظر مكاتب الصلح في المحاكم 
حیث ساھمت مكاتب الصلح في تدني  ،لتقریب وجھات النظر قبل وقوع الطالق

 األزواجفي المملكة نظیر توجھ كثیر من  ھـ١٤٣١سنة نسب حاالت الطالق خالل 
 اإلصالحمكاتب  إلىاللجوء  إلىمما قادھم  ،الصلح ورغبتھم فیھ إلىوالمتخاصمین 

 أوصین سواء في قضایا الطالق وحل القضایا عبر الموظفین المخت ،في المحاكم
   .األخرىالمنازعات 

لت دور مكاتب الصلح لمواجھة تفاقم أعداد القضایا وكانت وزارة العدل قد فعَّ 
وتزاید حاالت الطالق في  ،وتنامي الخالفات األسریة ،المنظورة في المحاكم
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والتي وصلت إلى نسب مرتفعة بلغت في عام واحد  ،السنوات الماضیة في المملكة
حیث قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء مكاتب للصلح  ،حالة طالق ألف ٢٦من  أكثر

وتزاید  ،للحد من تزاید نسب حاالت الطالق ، وذلكوتفعیل دورھا في محاكم المملكة
نشائھا وساھمت مكاتب الصلح خالل مدة قصیرة من إ ،القضایا المنظورة بالمحاكم

سواء في  ،بحل كثیر من القضایا عبر تقریب وجھات النظر فیما بین المتخاصمین
ومحاولة الوصول إلى صیغة تراضي بین  ،القضایا األسریة أو القضایا الحقوقیة

    وإنھاء القضایا قبل الرفع بھا إلى القضاة للنظر فیھا . ،األطراف المتنازعة
المحاكم حققت نتائج ایجابیة لوضع أن مكاتب اإلصالح في وھو ما یعني 

وأسھمت الخطوة في تقلیل القضایا  ،الحلول وحل القضایا بین المتخاصمین
ھـ، ١٤٣٢شوال  ٠٩ ،الریاض. جبشكل الفت( المنظورة في المحاكم

  ).١٥٧٨٠العدد
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  :متهيد  

لتطویر مرفق القضاء، شرعت   -یرحمھ هللا  – في إطار مشروع الملك عبدهللا
وزارة العدل في تدعیم وتعزیز فكرة مكاتب الصلح التطوعیة والخیریة، وحسب 

ت بنسب عالیة من تدفق القضایا فإن ھذه المكاتب حدَّ  ؛إحصاءات الوزارة المنشورة
أو وجود نص  ،للقضاء، بالرغم من عدم تنظیم ھذه المكاتب بوظائف رسمیة

 ً تشریعي یلزم بالذھاب لھا قبل المثول أمام القضاء، حیث ال یزال األمر متاحا
بالخیار ألطراف الدعوى لدعم ھذا النص، وھو ما عملت الوزارة على ملء فراغھ 

ً في ھذا الخصوص من خالل فكرتھا ا ً استراتیجیا لتوفیقیة، حیث قدمت مشروعا
ً في الدوائر التنظیمیة -http:// www.alم، ٢٠١١الفاضل، (یدرس حالیا

jazirah.com/..( 
ھذا المشروع الطموح یكتسي في كافة مقترحاتھ التنظیمیة بطبیعة إداریة بحتة 

د وثیقة الصلح من قبل ال صلة لھا باألعمال القضائیة وال بالقضاء، ویجري اعتما
، ویكون لھا - في أحد الخیارات  -رئیس مكتب الصلح أو رئیس المحكمة أو القاضي 

 ."الحجیة" أمام القضاء مثل حجیة وثائق صكوك المحاكم وكتابات العدل
وسوف تستقطب الوزارة من خالل فكرة ھذا المشروع خبراء وموظفین 

إلسناد القضاء والتخفیف من أعبائھ رسمیین، ولیس مجرد متعاونین أو متطوعین، 
ً في المحاكم بجھود ذاتیة من وزارة العدل، لكن بشكل  ً للقائم حالیا بما ھو مماثل تماما

 ً ً وتنظیما   .أكثر تطویرا
ً لألمن  وتتناول الدراسة في ھذا الفصل تحلیل نظام المصالحة القضائیة تعزیزا

 الل أربعة مباحث، یتناول أولھا:، وذلك من خاالجتماعي بالمملكة العربیة السعودیة

نظام ، والثاني: تحلیل تحلیل طبیعة وخصائص األمن االجتماعي في المملكة

معوقات تطبیق نظام قییم النظام، وأما الرابع: توالثالث: ، المصالحة القضائیة

ً تتناول الدراسة في مبحثھا األخیر:  المصالحة القضائیة. وسائل التغلب على وأخیرا

  لتنفیذ تطبیق نظام المصالحة. المعوقات
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  تحلیل طبیعة وخصائص األمن االجتماعي
  في المملكة العربیة السعودیة

األمن االجتماعي ھو انتصار اإلنسان على نفسھ فلكل نفس ھواھا، وھي تواقة 
إلى تحقیق ذاتھا كارھة للقیود والحدود حتى إذا فرضت علیھا حملتھا على كره منھا 

غیرھا ولو كانت النفس فاضلة بالفطرة مسالمة في نزعتھا اللتزمت لم تسعر 
بالفضیلة فنعمت بالسعادة وأنعمت غیرھا باألمن والصفاء والعدل ولكن النفس جبلت 
على الخیر والشر، وفي قولھ تعالى آیة للناظر والباحث:(ونفس وما سواھا، فألھمھا 

أي أفلح  )،١٠-٧(الشمس: دساھا)فجورھا وتقواھا، قد أفلح من زكاھا، وقد خاب من 
  من أنماھا بالعلم والعمل، وخاب من أبخسھا حقھا وقیمھا وأحاطھا بالجھالة.

واألمن ھاجس اإلنسان، حیث ینبئنا التاریخ كما ینبئنا علم النفس االجتماعي أن 
الھاجس األكبر لدى البشر منذ وجودھم على سطح األرض كان األمن، كاألمن من 

ادي الطبیعة، ومن الغناء والكساد، وھذا كلھ ما نسمیھ الیوم باألمن الغیر، ومن عو
  ).٢٦ھـ، ص١٤٢٩االجتماعي(العواجي، 

  :األمن االجتماعي مفھوم
ً  ،جزء من مفھوم األمن القومياألمن االجتماعي    ،واألقرب أن یكون داخلیا

 إال أنھ ؛وعلى الرغم من أن مفھوم األمن القومي أكثر ما یرتبط بالشؤون الخارجیة
،  ن العوامل الداخلیة المؤثرة فیھ لیست أقل من العوامل الخارجیةإیمكن القول 

وأن وجود  ،األمن القومي یعنى عدم الخوف من وجود خطر على القیم الحیاتیةف
وھذا التعریف یشمل  ،األمن القومي دلیل على عدم وجود ما یھدد القیم المكتسبة

، واألمن والنظام متالزمان، فالمجتمع یةاألساس ورعایة الحقوق ،األمن االجتماعي
وفقدان األمن یدل على عدم وجود  ،الذي یفتقر إلى النظام االجتماعي یفقد األمن

 .)٣١ھـ، ص١٤٢٩(العواجي، نظام اجتماعي منظم وقوي ومھیمن على األمور
ً وقد یخل بأسس  ً مذبذبا وإذا فقد األمن االجتماعي یصبح المجتمع مضطربا

  .االجتماعي وقد تتغیر العالقة بین طرفي العقد االجتماعي النظام
َّ عرَّ واألمن االجتماعي قد یُ   ة،ة أو متوقعف بأنھ حمایة المجتمع من جریمة حال

والمقصد من األمن االجتماعي ھو إحقاق االستقرار والعیش تحت مظلة السالم 
وعدم النیل منھا كحرمة النفس  ،كما أنھ یعني احترام حقوق اآلخرین ،االجتماعي

والتوافق  ،ما یدعو إلى األمان النفسي واالجتماعيوھو  ،واألموال واألعراض
  ).٧٦م، ص٢٠١٣(عبده، واالنسجام والالصراع والالتنافر
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الظلم حیث یقول هللا إیقاع ویبدو مفھوم األمن االجتماعي بمعني التأني في  
األنعام (ھم بظلم أولئك لھم األمن وھم مھتدون} {الذین آمنوا ولم یلبسوا إیمان :تعالى

لذا كان من مقومات األمن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر لحفظ النظام   ،)٨٢
الطمأنینة التي تنفي الخوف  یعنياألمن االجتماعي ف ،والعمل بأوامر اإلسالم ،العام

ً والفزع عن اإلنسان فرد بل  ،الدنیوي في سائر میادین العمران ةأو جماعكان  ا
ً في المعاد األخ   ).  ٣٣ھـ، ص١٤٢٩(العواجي، ويروأیضا

ردي عندما حدد قواعد صالح الدنیا وانتظام عمرانھا وضع ستة أشیاء ووالما
وحقیقة  ،وأمن عام ،وعدل شامل ،وسلطان قاھر (أي دولة قویة) ،دین متبع" :ھي

 ،وفي تفسیره لألمن العام یشیر أنھ أمن عام تطمئن إلیھ النفوس "وأمل فسیح ،دائمة
وال  ة،فلیس لخائف راح ،ویأنس بھ الضعیف ،ویسكن فیھ البريء ،وتنتشر بھ الھمم

  ).٣٣ھـ، ص١٤٢٩(العواجي، لحاذر طمأنینة
ألن الخوف  ،والعدل أقوى جیش ،ن األمن أھنأ عیشإوقد قال بعض الحكماء  

یكفیھم عن أسباب المواد التي  ،ویحجزھم عن تصرفھم ،ھمیقبض الناس عن مصالح
ھـ، ١٤٢٩(العواجي، واألمن مطلق ما عم ،وانتظام جملتھم ،منھا قوام أودھم

  ). ٣٤ص
وإذا ما توقفنا حول المفھوم العام لألمن االجتماعي وجدناه یشمل كل النواحي 

الكتفاء المعیشي الحیاتیة التي تھم اإلنسان المعاصر، فاألمن االجتماعي یشمل ا
واالقتصادي، واالستقرار الحیاتي للمواطن، بحیث یشعر بأن لھ ركائز ثابتة في 
مجتمعھ تحفظ لھ وجوده وكیانھ وتعلقھ بأرضھ ووطنھ، فاالستقرار في حیاة الفرد 
عامل ضروري لحفظ توازنھ العاطفي والنفسني، وبالتالي لتعلقھ بجذوره العائلیة 

  ).  ٧١ھـ، ١٤٢٩لعواجي، والثقافیة والعقائدیة(ا
  ویمكن تلخیص مقومات األمن االجتماعي فیما یلي:

 :االنتماء إلى وطن ومجتمع واحد، فاألمن  التماسك بین أفراد المجتمع
االجتماعي بما یقدمھ للمواطن من أسباب الطمأنینة والرفاھیة یتطلب من ھذا 
ً من شعور راسخ لدیھ بأن ما ینعم  المواطن مساھمة فعالة في تحقیقھ انطالقا
ً، وأن ما یصیب غیره من شر یرتد  بھ غیره من الخیر إنما ینعم بھ ھو أیضا

 ً  ، واأللفة الجامعة ھي العامل الجامع من أفراد المجتمع الواحد.علیھ أیضا
  التوافق على مبادئ سلوكیة وأخالقیة واحدة. ولتحقیق ھذا البد من غرس

الثوابت الدینیة الصحیحة لینمو المجتمع على أساس یقر بمبدأ الوسطیة 
ً إلى المنھج القرآني، وھذا التوافق سمة اإلسالم ال تي یحققھا واالعتدال استنادا



- ٨٠ - 
 

في حیاة األفراد والجماعات، ویتجھ إلیھا في التربیة والتشریع، حیث یقیم 
 ).    ١٠٣م، ص٢٠٠٩بناءه كلھ على التوازن واالعتدال(الرمیح، 

  من قول الرسول صلى هللا علیھ ً التعاطف بین أبناء الوطن الواحد انطالقا
ف وخیر الناس المؤمن ألف مألوف وال خیر فیمن ال یألف وال یؤلوسلم:(

)، ومن ثم فاأللفة الجامعة شرط من شروط ثالثة یصلح بھا أنفعھم للناس
حال اإلنسان وھي: نفس مطیعة لرشدھا، وألفة جامعة، ومادة كافیة، فاأللفة 
 ً الجامعة واجبة ألن اإلنسان مقصود باإلیذاء، ومحسود بالنعمة، وإذا كان ألفا

ً  انتصر باأللفة على أعادیھ، و امتنع من حاسدیھ، فسلمت نعمتھ منھم، مألوفا
 ).٧٤ھـ، ١٤٢٩(العواجي،  وصفت روحھ عنھم

وقد ذكر القرآن الكریم في كثیر من اآلیات الكریمة بالرحمة واألخوة ابتداء     
من الرحمة بین الزوجین حیث جعل هللا بینھما مودة ورحمة، وتبین األنصار الذین 

كانوا أولیاء بعضھم لبعض، یأمرون بالمعروف كانوا رحماء بینھم وبین المؤمنین، و
(ترى المؤمنین في تراحمھم وتوادھم وتعاطفھم وینھون عن المنكر. وفي الحدیث

(أخرجھ كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تتداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى)

ة بین ، وھذا خیر تعبیر عن وحدة المجتمع بوحدة أفراده الروحیة، فالرابطالبخاري) 
األخوة تكون باجتماعھم حول مفاھیم واحدة، وما تملیھ من مبادئ سلوكیة، فیسود 
التعاطف بینھم وتسود الرحمة، وكالھما ضروري لحیاة اجتماعیة آمنة ومطمئنة إلى 

م، ١٩٦٦حاضرھا ومستقبلھا، میثاقھا التعاون، ورابطتھا المودة والرحمة(شلتوت، 
  ).١٣٥ص

على رابطة األخوة بین الناس، فیسببھا لعقد الزواج، وقد شدد اإلمام الغزالي 
ً ثمانیة: أولھاالمال، وثانیھا اإلعانة بالنفس في قضاء حاجات الناس  ویبین لھا حقوقا
ویقدمھا على الحاجات الخاصة، أما ثالثتھا في اللسان بالسكوت مرة وبالنطق مرة 

لسكوت عن المكاره، أخرى، والحق الرابع على اللسان بالنطق، فاألخوة تنقص با
والحق الخامس: العفو عن الزالت والھفوات. والحق السادس: الدعاء لألخ في حیاتھ 
وبعد مماتھ، وكل ما یحبھ لنفسھ وأھلھ. والحق السابع: الوفاء واإلخالص. والحق 
ً بالتعاطف(الغزالي، د. ت.  الثامن: التخفیف وترك التكلیف والتكلف، فاألخوة شعورا

  ). ٢٥٢ص
  ن للباحث حصر مفھوم األمن االجتماعي في النقاط التالیة: ویمك

توفر أجھزة األمن، تلك العین الساھرة لتأمین العدالة االجتماعیة والطمأنینة  -١
  والنمو واالزدھار في المیادین الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة.
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التعلم توفر المؤسسات التربویة بصورة عامة والتي توجھ اإلنسان وتساعده على  -٢
على الحیاة االجتماعیة، وتنفیذ سیاسة التربیة المدنیة كعامل من عوامل الوقایة 

 من الوقایة من الجریمة واالنحراف.
المقدرة على معالجة الصعاب واآلفات ودور المؤسسات االجتماعیة التي تولي  -٣

ة مسؤولیة الحاالت االجتماعیة المرضیة أو الناتجة عن خلل في البیئة االجتماعی
 ومعالجتھا.

توفر الجھاز القضائي القادر والعادل على تطبیق القوانین واألنظمة التشریعیة  -٤
ویحسنھ بدورة اإلصالحي والعمل على إصالحھم وإعادة ائتالفھم مع الحیاة 

 االجتماعیة السلیمة.
توفر المؤسسات العقابیة واإلصالحیة الصالحة، ویقصد بھا إعادة تأھیل المحكوم  -٥

ً.علیھم مھنی ً واجتماعیا  ا
توفر التسامح تجاه من صلح من المنحرفین أي تھیئة المجتمع لتعین من صلح  -٦

ً ضمنھ.  من المذنبین، وإلفساح المجال أمامھ لینحصر مجددا
ً في  -٧ ً وجھدا توفر المؤسسات االجتماعیة والجمعیات الخیریة التي تصرف وقتا

إقامة التعاون    سبیل تأمین المؤسسات والخدمات االجتماعیة، لتقوم على
ً، فینشد كالبنیان  والعروة الوثقى بین أفراد شعب واحد تشدھم إلى بعضھم بعضا

  ویصمد في وجھ الریاح التي یمكن أن تعصف بھ وتتجھ لتدمر. 
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 نظام المصالحة القضائیة تحلیل
  )قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتھا(

 

وافق مجلس الوزراء السعودي على قواعد العمل في مكاتب المصالحة 
وإجراءاتھا (نظام المصالحة والتوفیق)، وذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة 

روع مش أن تبنیھاالعدل  أعلنت وزارة حیثھـ، ١٤٣٤من ربیع الثاني  ٦بتاریخ 
یھدف إلى تقلیص أعداد القضایا المنظورة أمام المحاكم وتخفیف  المصالحة والتوفیق

العبء عن كاھل القضاء، وذلك من خالل تفعیل دور مكاتب الصلح للمساھمة في 
 للقضاة،ومحاولة التوصل إلى تسویات دون الحاجة إلى رفع الدعاوى  ،حل القضایا

ومختصة بالعمل  وإیجاد الحلول المرضیة لألطراف المتقاضیة عبر كوادر مؤھلة
القضائي إلنھاء المنازعات والخالفات وتقریب وجھات النظر حتى یتم التوصل إلى 

، مع حفظ حق كل مواطن ومقیم أن یرفض اللجوء إلى لجان اتفاق مرٍض للطرفین

 .المصالحة والتوفیق، واللجوء إلى القاضي للفصل في النزاع
 اتعومة كبیرة من المشرضمن منظو النظام یأتيھذا  ویشیر الباحث إلى أن

 -هللا  یرحمھ - الملك عبدهللا الواقعة تحت مظلة برنامج خادم الحرمین الشریفین
أن یخفف العبء عن كاھل القضاء ویسھم في ھ طویر مرفق القضاء، ویؤمل منلت

معالجة مشكلة التأخر في البت في القضایا التي یعانیھا القضاء في المملكة، إضافة 
في معالجة مشكلة كبرى یعانیھا المواطنون والمقیمون، خصوصا إلى أنھ سیسھم 

المستثمرین وتحسب على القضاء بحكم مسؤولیتھ عن قضاء التنفیذ الذي تمارسھ 
حالیا إدارات الحقوق المدنیة وأقسام الشُّرط، وتتمثل ھذه المعضلة في إنفاذ العقود 

ً بین وتنفیذ األحكام، التي كانت سببا قویا في حصول بلدنا ع لى ترتیب متأخر جدا
الدول في ھذا الجانب من الجوانب التي یشتمل علیھا تصنیف الدول في تقریر 
''سھولة مزاولة األعمال''. ولوال تأخر المملكة في ھذا الجانب لكانت من بین أفضل 
عشر دول في ھذا التصنیف، الذي یعّول علیھ المستثمرون، وتطمح إلى تحقیقھ 

ستثمار والتي تحتاج إلى تعاون الجھات الحكومیة األخرى معھا الھیئة العامة لال

 .)www.uncitral.org(لتحقیق طموحاتھا الوطنیة التي تستحق اإلشادة
وسائل تسویة تفعیل یحتاج إلى و ذو أھمیة كبیرة ویرى الباحث أن ھذا النظام

وفي الوقت نفسھ عدم مخالفة  ،ویكفل تحقیق رضا المتنازعین ،النزاع الودیة
كما نصت على ذلك المادة األولى  الشریعة اإلسالمیة السمحة وقواعد النظام العام

 .من النظام
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وما  وثالثین مادة، وجاء ترتیب األبواب یتكون النظام من ثمانیة أبواب وخمسٍ 
  على النحو االلي: احتوتھ من مواد

  :واشتمل على تسع مواد، ومن أھم )، أحكام عامةوجاء بعنوان: (الباب األول
أحكاَم الشریعة  بتطبیقمكاتب المصالحة  قومتأن ما تطرقت إلیھ ھذه المواد 

ً لما دل علیھ الكتاب والسنة، وما یصدره ولي األمر من أنظمة ال  اإلسالمیة؛ وفقا
على القضایا المعروضة أمامھا، وتتقید في إجراءات  تتعارض مع الكتاب والسنة

تختص مكاتب المصالحة بإجراء المصالحة و، بما ورد في ھذه القواعدنظرھا 
ویحدد الوزیر بقرار منھ التدرج الموضوعي للقضایا التي  ،المتنازعةطراف ألل

تسري أحكام ھذا القواعد على طلبات كما ، تختص بنظرھا مكاتب المصالحة
دم طرفاھا بطلب ، و طلبات المصالحة التي یتقلمصالحة التي لم تحل إلى المحكمةا

 .المصالحة ولو كانت منظورة لدى المحكمة المختصة
ً یدخل في حدود وظائفھم، في طلبات ال یجوز للمصلحین أن یباو شروا عمال

، حتى الدرجة المصالحة الخاصة بھم، أو بأزواجھم، أو بأقاربھم، أو أصھارھم

 :یليیشترط في المصلح ما و .الرابعة، وإال كان ھذا اإلجراء باطالً 
 .أن یكون سعودي الجنسیة -١
 .أن یكون مؤھال للعمل -٢
أن یكون من المشھود لھم بالنزاھة والخبرة، وأن یكون حسن السیرة  -٣

 .والسلوك

 .أن ال یكون قد حكم علیھ بحد أو عقوبة في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة -٤
 .أن یجتاز المقابلة الشخصیة المعدة لھذا الشأن -٥

  :یقوم بالمصالحة یحظر على منو           

 .أن یكشف ألحد األطراف ما أطلعھ علیھ الطرف اآلخر إال بموافقتھ -١
ً أؤتمن علیھ أو عرفھ من خالل إجراءات المصالحة ما لم یأذن  -٢ أن یفشي سرا

 .صاحب الشأن أووا فق األطراف على خالف ذلك
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ال یجوز للمصلح العمل كمحكم أو وكیل أو محاٍم بعد العمل كمصلح ، في  -٣

 .زاع قام بإجراء المصالحة فیھ أو أي نزاع مرتبط بھ أو ناشئ عنھأي ن

إجراءات التسویة تتم خالل  وفي شروح ھذا النظام أشارت وزارة العدل إلى أن
 وعند الحاجة إلى الزیادة ُیرفع طلب تحدد فیھ المدة الكافیة واحد، شھر

 ،نماذج عملھاوتحدد الجھة المنظمة اإلجراءات المتبعة أمام اللجان، وتعتمد 
وتقوم اللجان بالنظر في الموضوع عندما تتم إحالة القضیة من قبل مكتب اإلحاالت 
بالمحكمة من تلقاء نفسھ، أو بناًء على طلب أطراف المنازعة من اللجنة مباشرة، أو 

وُتطلع الدائرة المدعى علیھ  ،من رئیس المحكمة أو القاضي بحسب األحوال
ً على الئحة الدعوى ومستنداتھا، أو م ،بحضور جمیع األطراف ن یمثلھم شرعا

ن من إبداء وجھة نظره في ذات الجلسة وال یتم تبادل المذكرات والمستندات  ،ویمكَّ
بین أطراف المنازعة، بل وال یجوز للدائرة أن تكشف ألحد األطراف ما أطلعھا 

ّ بموافقتھ  .م)٢٠١٣(وزارة العدل، علیھ الطرف اآلخر إال
 :وكان واشتمل على سبعة مواد ).االختصاص(وجاء بعنوان:  الباب الثاني ،

بنظر طلب المصالحة التي ترفع  تختص مكاتب المصالحة من أھم ما ورد فیھا أن

محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فیما   على السعودي وغیر السعودي الذي لھ

حال القضیة للمحكمة تو .عدا طلبات المصالحة العینیة المتعلقة بعقار خارج المملكة

إذا أمتنع المطلوب حضوره ، وإذا تعذرت المصالحة بین طرفي الدعوى المختصة
 ً من الحضور أو تعذر تبلغھ أو لم ترد ورقة التبلیغ ما لم یطلب الطرف اآلخر موعدا

إذا كان المدعي ال یعرف ، وآخر على أن ال یتكرر الموعد أكثر من ثالث مرات
كان محل التبلیغ داخل المملكة خارج نطاق  وإذا .عنوان المطلوب حضوره

اختصاص مكتب المصالحة فتحال القضیة إلى مكتب المصالحة المختص ، فإن لم 
یوجد مكتب مصالحة في بلد المطلوب حضوره فیحال طلب المصالحة للمحكمة 

 .المختصة بنظر الموضوع
طاق یحق لمكاتب المصالحة إجراء الصلح بین األطراف ولو في غیر نو

اختصاص نظر طلب المصالحة برضا الطرفین صراحة أو ضمنا ، وللمرأة طلب 

ال و .المصالحة في القضایا الزوجیة والعضل في مكتب المصالحة محل إقامتھا
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یجوز إجراء المصالحة على األوقاف ،وال على أموال القصر ،وال على ما یحتاج 

 .النظر فیھ إلى الغبطة والمصلحة
ب المصالحة اتخاذ اإلجراءات التحفظیة ،كما ال یحق لھا المنع ال یحق لمكاتكما 

من السفر، مع أحقیة طالب المصالحة بالرفع للمحكمة المختصة بطلب اتخاذ 

 .اإلجراءات التحفظیة والمنع من السفر والطلبات المستعجلة
 واشتمل على مادتین  .)طلب المصالحة وقیدھا( وجاء تحت عنوان:: الباب الثالث

إلى مكتب المصالحة من طالب المصالحة  ترفع المعاملة أشارتا إلى أن ،فقط
بصحیفة تودع لدى المكتب، ویجب أن تكون محررة ویعد القید في مكتب المصالحة 

ً لھا في المحكمة المختصة بنظر الموضوع یجوز للمصلح عقد عدة جلسات و .قیدا

تجاوزھا وجب إحالة  للمصالحة ،على أال یزید عدد الجلسات عن ثالث جلسات فإن
المصالحة إبقاءھا واستمرار عقد  اما لم یطلب طرف ،المعاملة للمحكمة المختصة

 .الجلسات
 ثالث مواد  واحتوى ).حضور أطراف المصالحة(: وجاء بعنوان: الباب الرابع

وحاالت التعامل  مھام الوكیل وعالقتھ بالموكل،تناولت مواعید جلسة المصالحة، و
 مع طالب المصالحة إن غاب عن جلسات المصالحة. 

  أن: إلى لمصالحة القضائیةا نظام كما أشار
 جلسات التسویة سریة. 
   ُبموافقة أطراف النزاع أو من ینوب عنھمبح ألحد سمَ ال ی ّ  .حضورھا إال
  یحق للجنة التوفیق والمصالحة االنفراد بكل طرف من أطراف النزاع على

 .حدة
   لإلصالح بتقریب وجھات النظر، بھدف الوصول تتخذ اللجنة ً ما تراه مناسبا

 .إلى حل ودي
  إبداء رأیھا في النزاع لجنةیجوز ل. 
 عرض األسانید الشرعیة والنظامیة یحق للجنة. 
  السوابق القضائیة، وغیرھا من اإلجراءات التي تسھل یحق للجنة عرض

 .أعمال التسویة
 على إّن إجراءات التَّسویة سّریة أكد النظام. 
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  بما تم التوصل إلیھ من مصالحة بین یجوز االحتجاج أكد النظام على أنھ ال
أو تنازالت من طرفي النزاع أمام  ،، أو بما تم فیھا من أقوالأطراف النزاع

 .م)٢٠١٣(وزارة العدل،  أي محكمة، أو أي جھة كانت
أنھ یجوز بقرار منھا الترخیص لمختصین  إلى نظام المصالحة القضائیةأشار و

بافتتاح مكاتب خاصة إلجراء التسویة، وتصدر التراخیص بمزاولة مھنة التوفیق 
والمصالحة بعد القید في جدول خاص، وتكون مدتھ خمس سنوات قابلة للتجدید، 
وتصدر وزارة العدل الئحة تبین األحكام والشروط واألتعاب المتعلقة بھم، ونص 

ً  المشروع ً أو مرخصا المقترح على أنھ یشترط فیمن یتولى التسویة سواء كان موظفا
لھ أو غیرھم، أن یكون من المشھود لھ بالنزاھة واألمانة والقدرة على االضطالع 
بھذه المسؤولیة، من خالل سجلھ العلمي وعملھ المھني، ولم یسبق أن حكم علیھ بحد 

أو صدر بحقھ قرار تأدیبي بالفصل من أو تعزیر في جرم مخل بالشرف أو األمانة، 

 .م)٢٠١٣(وزارة العدل، وظیفة عامة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره
ً و ً لما  ،لما یتطلبھ إجراء الصلح من مفاوضات ونقاشنظرا من قد یتخللھ ونظرا
ً بعض التنازالتتقدیم  یصدر من األطراف في حالة الرغبة  قدلنقاش الذي ل ، ونظرا

ّ  ،أن جلسات التسویة سریة النظامرر فقد ق ؛في الصلح وال یسمح ألحد حضورھا إال
اللجنة الحق في االنفراد بكل طرف من أطراف النظام بموافقة األطراف، وأعطى 

ً لإلصالح اللجنة مع اتخاذ ما تراه  - كما سبقت اإلشارة  -النزاع على حدة  مناسبا
إجراء التوفیق والمصالحة،  بتقریب وجھات النظر، كما منع االحتجاج بما یتم أثناء

أو بما یتم خاللھا من أقوال أو تنازالت من طرفي النزاع أمام أي محكمة، أو أي 
جھة كانت، وذلك لضمان الجو المناسب إلنجاز العمل من دون تخوف أو تردد من 

  .أطراف النزاع

عقد جلسات مع األطراف المتنازعة، في جلسة ویمكن للجنة المعنیة أن ت
النزاع وجلسات انفرادیة مع كل طرف على حدة،  یحضرھا أطرافمشتركة 

 قیام الوسیط بإلقاء عرض یوضح فیھ مھمتھ،و ،وبحضور دفاعھ إن وجد أو بدونھ
تنبیھھ األطراف إلى ضرورة التعامل مع النزاع الذي یتوسط فیھ بنوع  إلى جانب

ستعداد الكامل االو من الجدیة والصراحة أثناء تقدیم كل واحد منھم لوجھة نظره،
والطوعي لتقدیم بعض التنازالت بغرض الوصول إلى حل متفق علیھ الن من شان 

أطراف النزاع  وتذكیر ذلك الحفاظ على استمرار العالقة بین أطراف النزاع،
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بالوقت الذي یستغرقھ حل النزاع أمام الوسیط عن غیره أمام القضاء ، وما یمكن أن 

  .م)٢٠١٣(وزارة العدل، بینھم یخلفھ النزاع من عداوة دائمة

 تناولت  واحتوى خمس مواد ،)إجراءات الجلسات: وجاء بعنوان: (الباب الخامس
وما یصحبھا من إجراءات روتینیة متعارف علیھا ، تدوین وقائع المصالحةإجراءات 

ً إجراءات وإجراءات التوقیع على المحاضر وما إلى ذلك.  وتناول ھذا الباب أیضا
مناقشة األطراف مجتمعین أو منفردین، واسالیب التوفیق بین الطرفین المتنازعین، 
وما یتعلق بسریة الجلسات، والعدل في منح الفرصة لكل طرف لعرض ما عنده من 

للمصلح عند االقتضاء أن یقرر ندب خبیر أو أكثر إذا رضي بذلك حجج. كما أن 

ویحدد في القرار مھمة الخبیر وتكون تكالیف الخبرة على نفقة   طرفي الصلح

 .طرفي الصلح ما لم یتفقا على غیر ذلك
ویُعد بمنزلة الحكم في موضوع  ،عند الوصول إلى حل النزاع ُیكتب محضرو

وتنھي اللجنة إجراءات التسویة خالل شھر من تاریخ قید الطلب لدیھا،  ،الدعوى
ّ وعند الحاجة لزیادة  ً للمحكمة یحدد فیھ المدة الكافیة، على أال المدة یرفع رئیسھا طلبا

تتجاوز مدة التسویة ثالثة أشھر، وال یقبل الطلب إذا كان بسبب مماطلة أحد 
الخصوم، بل وال یجوز تكراره ما لم یتفق أطراف المنازعة على خالف ذلك، وإذا 

ً، ت ً أو جزئیا قدم إلى رئیس مكتب الصلح توصلت الدائرة إلى تسویة النزاع كلیا
ً علیھ من أطراف المنازعة أو من وكالئھم، یرفق بھ اتفاق  ً بذلك، موقعا محضرا

  .م)٢٠١٣(وزارة العدل، التسویة الموقع من طرفي النزاع للتصدیق علیھ

وُیعّد ذلك المحضر بمثابة الحكم في موضوع الدعوى بعد تصدیقھ، ویعطى 
ق إجراءات تسلیم األحكام القضائیة، وال یجوز التصدیق صفة االستعجال، ویسلم وف

االعتراض على المحضر بعد التصدیق علیھ بأي طریق من طرق االعتراض، 
ً لقواعد تنفیذ ذیَّ ویُ  ل بالصیغة التنفیذیة لألحكام القضائیة، إلى جانب تنفیذه وفقا

األحكام القضائیة النھائیة، واذا لم تتوصل الدائرة إلى تسویة النزاع، فعلیھا أن تعد 
ً تبین فیھ عدم توصل أطراف النزاع إلى تسویة، على أن یوضح في ھذا  تقریرا

 النظامحضور جلسات الصلح، كما أن مشروع التقریر مدى التزامھما ووكالئھما ب
ً یعھد بالتصدیق على الوثیقة لرئیس المحكمة أو قاضي الموضوع قدَّ   -م خیارا

من قبل رئیس  - مكتب الصلح  -وأن تكون اإلحالة إلى اللجنة  -بحسب األحوال 

 .م)٢٠١٣(وزارة العدل، المحكمة أو قاضي الموضوع ولیس مكتب اإلحاالت
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 واشتمل على ، )إعالم المصالحة وتفسیرهوجاء بعنوان: ( :الباب السادس
 ،علیھ بختم المصلحالتوقیع والختم و خالصة ما تم علیھ الصلح، تناولتخمس مواد 

إعالم المصالحة الذي یكون التنفیذ أن  إلىمع اإلشارة  ویحال للتصدیق علیھ.
َّ وال یُ  ،التنفیذیةبموجبھ یجب أن یختم بالختم الرسمي بعد أن یذیل بالصیغة  م إال سل

، ویجوز إعطاء نسخ من اإلعالم لكل ذي للطرف الذي لھ المصلحة في تنفیذه
 مصلحة.

ً ألنص النظام على وجوب رد الصلح و حكام الشریعة أو لألنظمة إذا كان مخالفا

 .تعاد المعاملة للمحكمة المختصةمن ثم و ، سبب الرد في الضبط، مع بیان المرعیة
أن   غموض أو لبس جاز لطرفي الصلح  وقع في إعالم المصالحةإذا أما 

یطلبوا من مكتب المصالحة الذي صدر منھ اإلعالم تفسیره ویجب على مكتب 

 .المصالحة تفسیر الغموض
 نصت  واشتمل على مادة واحدة ).االعتراض: وجاء تحت عنوان: (الباب السابع

لحة مكتسبة القطعیة بعد جمیع اإلعالمات الصادرة من مكاتب المصاعلى أن 
المصادقة علیھا وغیر خاضعة لالستئناف ویطبق في االعتراض علیھا ما ورد في 

 .نظام التنفیذ
  واشتمل على ، )أحكام ختامیةبعنوان: (واألخیر فقد جاء  الباب الثامنأما

ت الشرعیة، وردت في نظام المرافعاأمورا إجرائیة مھمة  تناولتثالث مواد 
ولم ینص علیھا في ھذه القواعد بالقدر الذي  ،ونظام التنفیذ ،الجزائیةواإلجراءات 

یتالءم مع أحكامھ وتتطلب المصلحة العمل بھ عند النظر في منازعات الصلح 

الناشئة عن إعالم المصالحة من   جمیع طلبات المصالحةكما أن  .والفصل فیھا

 .اختصاص المحكمة المختصة بنظر الموضوع
  النظام ما یلي:ھذا  ما وورد فيمن أبرز ویشیر الباحث إلى أن 

 -تكوین لجنة للتوفیق والمصالحة في كل محكمة من محاكم الدرجة األولى  -١
  .خیارات مقترحة عدةوفق 

وزارة العدل صالحیة التصریح بفتح مكاتب خاصة تعمل تلك النظام منح    -٢
 .محددةاللجان خارج أروقة المحاكم وفق ضوابط وقواعد 
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إسھام القطاع الخاص في العمل العدلي، بل ویسھل النظام ویسمح بیساعد   -٣
ً عن المحاكم  .على من لدیھ الرغبة في إبرام عقد صلح القیام بھ بعیدا

ضمانة بأن ھذا العقد بعد تمام  النظام لمن لدیھ الرغبة في إبرام عقد صلحیقدم   -٤
 .ضائیةبأسلوب تنفیذ األحكام القسیتم توثیقھ توثیقھ 

لن یتمكن أحد من االعتراض علیھ أو المنازعة فیھ أو اللجوء بموجب النظام   -٥
 .إلى القضاء

استبعاد بعض القضایا من اختصاص لجان التوفیق  النظاممن أبرز مالمح ھذا   -٦
 .العتبارات شرعیة ونظامیة ، وذلكوالمصالحة

لقضایا التي ااستبعد النظام من أنشطة ومھام واختصاص لجان المصالحة تلك   -٧
تدخل في نطاق القضاء المستعجل التي یجب الفصل فیھا بسرعة وفق ما ھو 

التي یكون للزمن أثر كبیر ، ومنصوص علیھ في نظام المرافعات الشرعیة
 .یؤدي إلى حدوث آثار ال یمكن تداركھا بالتعویض ونحوهففیھا، 

ً من  القضایا التي ال یجوز الصلح فیھا كذلك تم استبعاد -٨ أنشطة ومھام شرعا
اختصاص تلك اللجان أو المكاتب الخاصة التي تصرح لھا وزارة العدل و

 .م)٢٠١٣(وزارة العدل،  .بإجراء التوفیق والمصالحة
 تقییم المزایا والنواقص في نظام المصالحة 

یتضح أنھ في حال تسھیل مھمتھ وتذلیل عقباتھ  للنظام متأنیةمن خالل قراءة 
فإنھ یبشر بنقلة  ه؛ھیكلیة، وجدیة الوزارة في تنفیذاإلداریة والمالیة والتنظیمیة وال

 –كبیرة في قطاع العدالة في إطار منجزات مشروع الملك عبدهللا بن عبدالعزیز 
منازعات قبل لتطویر مرفق القضاء، وذلك لتفعیل أھم وسائل فض ال -یرحمھ هللا 

من متابعة الباحث لردود اللجوء إلى القضاء المتمثلة في التوفیق والمصالحة، و
ً و على  بشكل خاص المختصین في الشؤون القضائیةأفعال المجتمع السعودي عموما

تحقق من اآلثار والنتائج عوائد إیجابیة في غایة األھمیة، تعود سأن ھذه الوسیلة 
زعة خاصة، والمؤسسة القضائیة والنسیج المجتمعي بالمصلحة على أطراف المنا

ّ "انتفاء اللدد" في الخصومة،  عامة، بل وتقلل من اقتصادیات العدالة، ولو لم یكن إال
وتقلیص حجم الدعاوى المطرد، مع تقلیل اآلثار السلبیة للمنازعات بین الناس، 

لقضاة لنظر والمتمثلة في العداوة والبغضاء والشحناء، كما تؤدي إلى تفرغ ا

  م).٢٠١٣(آل الشیخ، .الدعاوى المستعصیة التي تتطلب فصل القضاء
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إلى أن قضاء المملكة لیس بحاجة إلى المزید في أعداد  كما تجدر اإلشارة
ّ المختصون  القضاة بقدر ما ھو بحاجة إلى ھذه الروافد المھمة التي ال یدركھا إال

على أن ویجب التأكید المھنیون ذوو الباع والخبرة في الجانب القضائي والحقوقي، 
وال  العدل وزارةر افر عدة جھود، وأنھ لیس بمقدوتنفیذ ھذه األفكار یتطلب تض

الطموح ببعده  البرنامج اإلصالحيصالحیتھا وحدھا أن تنفذ كافة أفكار ھذا 
ً االستراتیجي، و أن نصوصھ كما اتضح من استقراء نصوص النظام الواردة سلفا

، وبقي أن اآلثار االیجابیةالكثیر من العدید من األحكام والمبادئ التي تحقق  تحتوي

  .شكل یواكب أحدث النظریات والقواعد واألسسب النصوصتفعل ھذه  یتم
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  ات تطبیق نظام المصالحة القضائیةمعوق
فبإمكان أي  ،قضاء مفتوح -و الحمد-یدرك الجمیع أن القضاء في بالدنا 

وفي أي  ،شخص سواء أكان مواطنا أم مقیما أن یذھب إلى المحكمة في أي منطقة

أو أن یطلب من  ،أي شخص ضدیقیم أي دعوى أن و ،في أي وقت ،محافظة

ویطلب  ،ألي شخص كان دین أو علیھ ،القاضي إثبات حق أو دین لھ على اآلخرین

ً وأخذ الصك الشرعي یطلب القاضي أي إثباتات مادیة  أنمن غیر  توثیق ذلك شرعا

 فٌ رْ وھذا عُ  ،بل قد یكتفي القاضي بالشھود ،مصداقیة المدعي أو المشتكيحول 

فالقاضي في مثل ھذه الحاالت غیر معني وغیر ملزم بطلب أي  ،سائد ومتوارث

ن القاضي أو مكتب القاضي أكما  ،عند التقدم لھ بطلب إثبات شرعي إثباتات رسمیة

غیر ملزم بإرسال المدعي أو المشتكي أو المتقدم لھ في المرة األولى إلى جھة 

 ،اه قبل مقابلة القاضيإلثبات مصداقیة دعواه أو شكو ،التحري أو التحقق أو التثبت

  .)١١م، ص ٢٠١٢(آل الشیخ، وھذه مشكلة كبیرة یعاني منھا القضاء

o :القضایا الكیدیة 

ً من القضایا والخالفات التي ترد  أنلذلك فمن الطبیعي  یكون ھناك كم كبیر جدا

سواء أكانت جھات  ،كان باإلمكان حلھا وحسمھا من قبل جھات أخرىو ،للمحاكم

ولكن ساد لدى الناس  ،یة متخصصة في مثل ھذه القضایاأم جھات رسم ؛صلح

وھو سھولة التقدم للقضاء من أجل تعلیق أي موضوع لسنوات أو أشھر  ،عام رفٌ عُ 

أو  ،أو روتینیة ،ولھذا انشغل القضاة والقضاء بقضایا كیدیة ،عدة أو سنوات !!

ً وصولھا إلى القضاء ال ،عادیة  . تستحق أصال

وھو أساس أي  ،وھو مرآة الحاكم ،ھو صوت الحقالقضاء في أي مجتمع 

ومتى ما صلح القضاء صلحت جمیع  ،استقرار أي مجتمعأساس وھو  ،تنمیة

وكلما ارتفع حجم  ،وكلما عدل القضاء عدلت جمیع القطاعات ،القطاعات الحكومیة

وكلما زاد عدد   ،المزایا المالیة للقضاة زاد ذلك من حمایتھم من المغریات األخرى

(آل الشیخ،  قضاة كان ذلك عامال في سرعة إصدار األحكام وعدم تأخر القضایاال

 .)١١م، ص ٢٠١٢
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وفي ھذا الشأن الكل یستلھم حكم وسیرة السلف الصالح من أمتنا اإلسالمیة بدایة 

أو في  ،ومن بعده الخلفاء الراشدون ،من عھد رسول الھدى صلى هللا علیھ وسلم

وكیف  ،عدھم، وكیف كان القضاء من أھم المسؤولیاتعھد الخالفات اإلسالمیة من ب

ً في ازدھار  كانت مكانة القضاة في تلك العصور فقد كان القضاء عامال رئیسا ومھما

وأسھم عدل القضاء في انتشار اإلسالم وإثراء الفتوحات  ،المجتمعات اإلسالمیة

 .اإلسالمیة إلى أقصى المعمورة

وتمرس  ،وتباعدھا ،وطول الجلسات ،القضایاولكن تبقى مشكلة تأخیر البت في 

تعیق أداء العمل كلھا عوامل و ،إلى أسالیب ومبررات معلومة ءالمحامین في اللجو

التي  تكالوھذه من المش  ،تساعد على إطالة القضایا ألشھر ولسنواتالقضائي، و

 ،المجتمعتعود أسبابھا إلى قلة عدد القضاة مقارنة بنمو و ،یعاني منھا المجتمع

 .)١٢م، ص ٢٠١٢(آل الشیخ، والتي منھا القضایا الكیدیة ،وكثافة حجم القضایا

o :الزواج بنیة الطالق  

ویشیر الباحث إلى أن ھذه القضایا من أھم القضایا التي یتم عرضھا على لجان 
ناشد المستشار القضائي لوزارة العدل عضو مجلس الشورى الشیخ المصالحة، فقد 

العبیكان خادم الحرمین الشریفین الملك عبدهللا بن عبدالعزیز للتدخل عبد المحسن 
لوضع حل النتشار مشكلة الزواج بنیة الطالق حیث تطالب مئات النساء من خالل 
المحاكم الشرعیة في المملكة بأحكام رادعة ضد األزواج الذین بادروا بتطلیقھن بعد 

  أو ذنب ارتكبنھ.انقضاء فترة وجیزة من االستمتاع بھن دون سبب 
و طالب في تصریحات خاصة لـ"الوطن" بتشكیل لجنة على مستوى عال 
لمناقشة ھذا الموضوع وإیجاد الحلول المناسبة لھ ثم وضع األنظمة التي تحد من 

   انتشار ھذا العمل المشین.
وأكد العبیكان أن من یقدم على خطبة امرأة والزواج بھا بنیة الطالق وھي ال 

ذلك محرم ألن األمر فیھ تدلیس وخدیعة على المرأة ولذلك صدرت تعلم فعملھ 
ً في تحریم ھذا العمل.   مؤلفات كثیرة حدیثا

رأى العبیكان أن من یرتكب مثل ھذا العمل على القاضي تعزیره إما بالسجن و
ً جزاء لھذا العمل الذي یعتبر زواجا محرما  ً لما یراه القاضي مناسبا أو الجلد وفقا

ً فھو بذلك یخالف أصول  لدى الجمھور في حالة عدم علمھا بنیة الزوج مسبقا
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ً فھي لھا  ومقاصد الزواج في الشریعة اإلسالمیة وكأن المرأة سلعة ولیست إنسانا
ً ال  حقوق وواجبات والتي تتعرض منھن لزواج مثل ذلك وتصبح بعد الزواج ثیبا

  عة ومحرم باإلجماع.ُترغب مثلما ُترغب البكر، أما إذا كن موافقات فھو نكاح مت
وأوضح العبیكان أن اإلسالم عندما شرع النكاح والزواج إنما شرعھ ألجل مقاصد 
سامیة من أجل تكوین األسرة الشریفة القائمة على الرحمة والشفقة وعلى أصول 
النسل الذي البد أن تكون نشأتھ سلیمة صالحة قائمة على المحبة والتآلف 

ً لمشكلة قائمة وال یمكن تسویتھا بدونھ ،  واالستمراریة في المقابل شرع الطالق حال
فعندما تتعثر األلفة في الحیاة الزوجیة یعتبر آخر الدواء الكي وھو الطالق الذي ھو 
أبغض الحالل عند هللا إذ تلك ھي المقاصد السامیة للنكاح الشرعي الصحیح بخالف 

الفساد والقائمة على عدم  الزنا القائم على الشھوة الدنیویة البحتة والقائمة على
  الحفاظ على األنساب وانتشار األمراض وفیھ من المفاسد العظیمة كما ھو معروف.
وشدد على أن الشارع ھنا فرق ما بین الحرام المجمع علیھ وبین الحالل المجمع 
ً ثم حرمھ الرسول علیھ الصالة والسالم لما  علیھ وھو أمر المتعة والذي كان جائزا

  من المفاسد العظیمة وقد أجمع أھل السنة والجماعة على تحریمھ.ترتب علیھ 
o :ارتفاع وتیرة الطالق  

كشفت وزارة العدل السعودیة ضمن كتابھا اإلحصائي السادس والثالثین لعام 
ھـ عن إجمالي صكوك الطالق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة، ١٤٣٣

صكا یومیا، وبینت أن حاالت  ٩٦ألف صك، بمعدل  ٣٤والذي قدرتھ بما یزید على 
في المائة، وأن حاالت  ٨٦ألف حالة طالق، بنسبة  ٢٩الطالق سجلت ما یربو على 

ة فسخ نكاح، بنسبة حال ٣٣٨٢ورصدت  % ٤.٢حالة، بنسبة  ١٤٦٨الخلع بلغت 
  من إجمالي القضایا المرصودة بالمحاكم الشرعیة بالبالد. % ٩.٨

بینما رصد الكتاب أعلى عدد لحاالت الطالق والخلع والفسخ في العاصمة 
من إجمالي الحاالت في  % ٣٠.٢حالة، بنسبة  ١٠٤٦٠الریاض، حیث بلغ 

، في % ٢٨.٩، بنسبة حالة ٩٩٩٦المملكة، تلیھا منطقة مكة المكرمة، حیث بلغت 
حالة،  ٣١٩حین أن أدنى عدد لتلك الحاالت كان في منطقة الحدود الشمالیة بعدد 

  .% ٠.٩وبنسبة 
مؤشر خطیر ینعكس على الحیاة  المملكةأن ارتفاع نسب الطالق في كما 

ویخرج جیل العوانس وشتات وضیاع األطفال خاصة من یحدث بینھم  ،االجتماعیة
یث یواجھ ھؤالء األبناء مشكالت نفسیة تنعكس على المجتمع ح ،طالق ولھم أبناء

وتؤثر على التركیبة األسریة واالجتماعیة بإخراج جیل ربما یتحول إلى عاطلین أو 
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مجرمین بسبب فقدان الحیاة األسریة السلیمة التي تعتبر العامل الھام في حفظ 
  التوازن النفسي لألفراد.

o :األسباب التافھة للطالق  

یومیا في المحاكم یظھر أن أسباب  االتعاطي معھیتم إلى القضایا التي  بالنظرو
ما ومنھا  ،فمنھا بدافع الغیرة ة بل تافھة في أحیان كثیرة،سباب عادیالطالق تحدث أل

أیضا حدوث حاالت طالق في  وحظول ،اختالف مواقع عمل الزوجینسبب بكان 
أو بسبب رفض  ،إما بأسباب الزواج في الخارج ،أوساط المبتعثین إلى خارج البالد

  وكذلك أمور تتعلق بتدخل األھل بین الزوجین. ،الزوجة السفر
السلبیة التي تعوق أداء  اھروإن المجتمع مطالب بالتحرك لمواجھة ھذه الظ
وحفظ  المجتمع، لحمایة أفراد نظام المصالحة القضائیة لدوره الذي وضع من أجلھ

األسري من خالل تدخل األكادیمیین في الجامعات بإجراء االستقرار واألمن 
مما  ،وطرح الحلول من خالل التعاون مع محكمة األحوال الشخصیة ،البحوث

  .)٥٥م، ص٢٠٠٦(حلواني، سیعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام
o :ضعف الوازع الدیني  

بسبب ضعف الوازع عند بعض األفراد حاالت الطالق تحدث ھة أخرى فمن ج
ن أغلب حاالت الطالق إإذ  ،وعدم مراقبة هللا في حسن التعامل مع الزوجة ،الدیني

ارتفاع ثقافة ومن جھة أخرى ف، تحدث من الرجل باعتبار أن العصمة في یده
وقدرتھم على التعامل مع المشكالت التي یواجھونھا یسھم في الحد من  ،الزوجین
قرر عدم استمرار الزوجین بعد في نطاق ضیق جدا عندما یت مما یجعلھ ،الطالق

  .لول التي أمر بھا الدین اإلسالمياستنفاد الح
إلى أن بعض مبادرات مكاتب الدعوة واإلرشاد وجمعیات تیسیر الزواج  ویشار

وتدریب  ،كان لھم دور فعال في التقلیل من حاالت الطالق في نشر الثقافة اإلسالمیة
علمیة وحوار ھادف، مشیرا إلى أن األزواج على مواجھة المشكالت وحلھا بطرق 

الزواج إنما وضع لیكون مودة ورحمة، معتبرا أن الفھم الضیق للطالق جعل منھ 
وتشتیت استقرارھا وعدم قدرتھا على القیام بدورھا  ،معول ھدم لكیان األسرة

(الحاروني، األساسي، وھو إنتاج جیل جدید یساھم في بناء المجتمع وحفظ استقراره
  .)٧٨م، ٢٠٠٩
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وكانت وزارة العدل استعرضت في كتابھا اإلحصائي عددا من قضایا المحكمة 
العلیا، وقضایا محاكم االستئناف، والمحاكم االبتدائیة (العامة والجزئیة)، وصكوك 

  كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك الطالق.
لقضایا ل وإحصاءً  یتضمن تحلیالً  اإلحصائي وزارة العدل أن الكتابت وأوضح

حیث بلغ عدد القرارات  ،لمرفوعة للمحكمة العلیا حسب نوع القضیة ونتیجة التمییزا
قرارات، أما القضایا المرفوعة لمحاكم االستئناف  ٩٠٥الصادرة من المحكمة 

  قضیة. ٦٢٠٦٢ھـ فبلغت ١٤٣٢بالمملكة خالل عام 
حیث بلغت  ،واستعرض الكتاب أعمال القضاة في جمیع المحاكم بالمملكة

، إنھائیة ١١٦١٩٠، جنائیة ٢٥١٣٩٠حقوقیة  :موزعة كما یلي ،عمال ٦٣٦٧٨٢
(الكتاب ١٢١٤١١، صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل ٢٦٩٢٠٢

  .ھـ)١٤٣٢اإلحصائي لوزارة العدل، 
قضیة، إضافة إلى تحلیل أعمال  ٣٢٥٠٦٥أما القضایا المنتھیة فقد بلغ عددھا 

ھـ ١٤٣٢غ مجموع ما أنجزتھ خالل عام كتابات العدل في المملكة التي بل
  صك. ٢٠٢١٠٠١

واتخاذ  ،انطالقا من دور اإلحصاء وأھمیتھ في رسم الخطط وتحدید األھدافو
وما تمثلھ بیانات الزواج والطالق  ،وما یحتاجھ من تقاریر مفصلة وشاملة ،القرارات

بإعداد قامت وزارة العدل ممثلة بإدارة اإلحصاء فقد من أھمیة كبیرة في ذلك، 
 ،ھـ١٤٣٢تقریر إحصائي مفصل عن الزواج والطالق في مناطق المملكة لعام 

عقدا  ١٨٧٩٨تم منھا  ،عقدا ١٦٢٨٨٠حیث بلغ إجمالي عقود الزواج في المملكة 
في حین بلغ عدد العقود التي  %،١١.٥عن طریق قضاة المحاكم المتخصصة بنسبة 

  .% ٨٨.٥بنسبة  عقد ١٤٤٠٨٢تمت عن طریق المأذونین المرخص لھم 
وتناول الكتاب مجمل حاالت الزواج التي وثقت رسمیا في سجالت الوزارة 

في حین بلغت وقوعات %،  ٨٩عقد زواج، بنسبة  ١٤٥.٠٧٩بلغت فللسعودیین 
 % ٨٨.٤صكا وبنسبة  ٣٠٦٢٦الطالق التي سجلت في الوزارة رسمیا للسعودیین 

من إجمالي طالق  % ٨٧.٦حالة طالق وبنسبة  ٢٦٨٤٠من اإلجمالي العام، منھا 
حالة فسخ نكاح بنسبة  ٢٧١٥و %، ٣.٥حالة خلع بنسبة  ١٠٧١السعودیین و

  من اإلجمالي العام. %٨.٩
مأذونا بمتوسط عمل  ٤٦١٥وبلغ عدد المأذونین المرخص لھم بالمملكة 

لما بأن المأذون الشرعي یختص ھـ، ع١٤٣٢عقدا خالل عام » ٣١«للمأذون 
أما إذا كان الطرفان أو أحدھما غیر سعودي فإن  ،بإجراء العقود للسعودیین فقط
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إجراء عقد الزواج یكون من اختصاص المحاكم العامة أو الجزئیة للضمان 
  واألنكحة.

حیث بلغ  ،وكان أعلى عدد إلجمالي عقود الزواج في منطقة مكة المكرمة
تلیھا  ،من إجمالي عقود الزواج التي تمت ھذا العام % ٣٠.٧ عقود بنسبة ٥٠٠٠٧

، بینما أقل عدد لعقود الزواج % ٢١.٦عقدا بنسبة  ٣٥١٣٢منطقة الریاض بعدد 
  .% ٠.٥عقدا وبنسبة  ٧٤٤كان في الحدود الشمالیة حیث بلغ 

 ١٤٥٠٧٩وتطرق الكتاب لعقود الزواج في حالة كون الطرفین سعودیین بلغ 
وكانت منطقة مكة المكرمة ھي األعلى بعدد  ،من إجمالي العقود % ٨٩عقدا بنسبة 
من إجمالي عقود الزواج التي تمت ھذا  % ٢٧.٧عقدا بنسبة  ٤٠١٨٢عقود بلغ 

بینما أقل منطقة تم  %، ٢١.٢عقدا وبنسبة  ٣٠٧٢٦تلیھا منطقة الریاض  ،العام
عقود  ٧١٠ة حیث بلغ إجراء عقود الزواج فیھا للسعودیین كانت في الحدود الشمالی

  .% ٠.٥وبنسبة 
وأوضح الكتاب عدد عقود الزواج في حالة كون الطرفین أو أحدھما غیر 

  من إجمالي العقود. % ١١وبنسبة  ١٧٨٠١سعودي قد بلغ 
حالة صلح وبلغ أعلى  ٢١٥٤أما عدد حاالت الصلح التي تمت في المحاكم فبلغ 

تلیھا  %، ٤٣صلح وبنسبة حالة  ٤٩٦عدد لحاالت الصلح في منطقة الریاض 
من اإلجمالي العام  % ٣٧حالة صلح وبنسبة  ٤٣٢منطقة مكة المكرمة بعدد 

  ح بالمملكة.لحاالت الصل
م، ثبت أن ٢٠١٤وفي آخر إحصاءات وزارة العدل الصادرة في سبتمبر 

 ،% من قضایا محاكم المملكة٦٠القضایا األسریة واألحوال الشخصیة تمثل نسبة 
لمرفق العدالة في حمایة األسرة من اإلیذاء من خالل  ولذلك ھناك دور مھم 

األحكام القضائیة الحاسمة، ومن خالل مرحلتھا التمھیدیة عن طریق مراكز الصلح 
المشمولة بتنظیم خاص لھا مسند لوزارة العدل التي یسعد الجمیع بأن تتم معالجتھا 

  .م)٢٠١٤(وزارة العدل، تجمع وتؤلفعن طریقھا من خالل التسویة الودیة التي 
شار إلى التعاون والتفاھم بین الوزارة وبین العدید من الجھات المعنیة لخدمة یو

ھذا الھدف الشرعي والوطني المھم، مع تقدیر الدور الذي تقوم بھ تلك الجھات وفي 
ً بھذا األمر، والنظام  ،طلیعتھا وزارة الشؤون االجتماعیة وھي المعنیة تأسیسا

لصادر في ذات السیاق مناط بھا، مشیدا بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني ا
والتي تشرف علیھا  ،والجھات الخیریة األخرى التي أسھمت بفاعلیة في ھذا الشأن

   .لمناطق ووزارة الشؤون االجتماعیةإمارات ا
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دور الصلح والقضاء في حمایة األسرة من “ندوة  ویشیر الباحث إلى أھمیة
كاتب الخدمة على ھامش برنامج تأھیل العاملین في م ، والتي انعقدت”اإلیذاء

 ،دور وزارة العدل في حمایة األسرة من اإلیذاء ، حیث تناولتاالجتماعیة بالمحاكم
ً من أھم واجباتھا باعتبارھا المالذ اآلمن الذي یحمل المعتدي على وھو ما  یمثل جانبا

ھم إیجاد اإلجراءات الوقائیة وھي أنفع جادة الحق بسلطة القضاء، كما أنھ من الم
 ً ً والمجتمع عموما    ھـ).١٤٣٣(وزارة العدل، وأنجع لألسرة خصوصا

لقد انتھجت وزارة العدل سیاسة محددة بشأن تأخیر البت في القضایا، حیث 
 ،جرى التأكید على محاكم األحوال الشخصیة بسرعة البت في القضایا األسریة

لواحدة متى توجھت للفصل فیھا قدر اإلمكان، وعدم ورفع شعار قضایا الجلسة ا
جرى توجیھ محاكم  كماتأجیل القضایا األسریة عن األسبوع في غالب األحوال، 

األحوال الشخصیة بأن یتم شمول قضایا الطالق والخلع بحسم متعلقاتھا في نفس 
وال تؤخر عنھا بحیث ال تفرز في دعوى خاصة  ،وھي الحضانة والنفقة ،الدعوى

النظر إلى أن ھناك قضایا قد  مع لفتمستقلة، ما لم یكن ثمة سبب یتطلب غیر ذلك، 
ً من التأخیر وھي ، شرعالیتطلبھ  مثل ھذه القضایا المعقدة أمر نظرلكن  ،تأخذ ھامشا

  .في نطاق محدودعلى كل األحوال 
% من القضایا ٦٠أن القضایا (األسریة) واألحوال الشخصیة تمثل نسبة  كما

 .ھـ)١٤٣٤(وزارة العدل، المنظورة في المحاكم العامة بالمملكة
دورھم المھم ب للقیامالعاملین في مكاتب الخدمة االجتماعیة في المحاكم  تأھیل إن

جاء لتزویدھم باإلجراءات التنظیمیة  ،في الصلح وحمایة األسرة من اإلیذاء
تي تتعلق وال ،والمھارات المھنیة في كیفیة التعامل مع القضایا التي یتم مباشرتھا

التدریبي الذي تم تناولھ في  إلى أن البرنامج باإلضافة، بقضایا األحوال الشخصیة
 ً وكیفیة  ،حتوى على اإلجراءات التنظیمیة في تحویل الحاالتا الندوة المذكورة آنفا

تقدیم المساعدة المھنیة في تقدیم الدراسات االجتماعیة للحاالت التي ترد من القضاة 
  .وتحدید آلیات التعاون في ھذا المجال

م التدریبي للعاملین بالمصالحة القضائیة قد أن البرنامج ویشار إلى ُدِّ  ٣١إلى  ق
 ،االجتماعیة بالمحاكممختصا في العمل االجتماعي من المعینین في مكاتب الخدمة 

وإیضاح أھم  ،تب الخدمة االجتماعیة في المحاكمواشتمل على التعریف بمھام مكا
األدوار المھنیة التي یضطلع بھا األخصائي االجتماعي في المجال العدلي، وعرض 
لبعض التطبیقات العملیة على التعامل مع الحاالت التي یتوقع أن یعمل معھا 

ً تلك التي تكون نتیجة للطالق وأثارھا من  ،األخصائي االجتماعي وخصوصا
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مشكالت النفقة والحضانة والعضل وغیرھا من القضایا التي ترد للمحاكم وتحتاج 
  ھـ).١٤٣٥(وزارة العدل، إلى التدخل المھني المباشر معھا

ً على  ویرى الباحث أن االھتمام باالستفادة من مثل ھذه البرامج ینعكس إیجابا
في الوزارة في  المسئولینویحقق تطلعات  ،مستوى المختصین في العمل االجتماعي

وتعزیز مفھوم المسؤولیة االجتماعیة للوزارة،  ،تفعیل البرامج االجتماعیة واألسریة
والمراجعات لمكاتب الخدمة ویحقق تقدیم المساعدة الحقوقیة العادلة للمراجعین 

أھمیة وجود األخصائیین االجتماعیین المختصین في المجال  ، إلى جانباالجتماعیة
ً لما یتوافر لدیھم من المعرفة  ،یعرف بمعاوني القضاة االجتماعي ضمن ما نظرا

وكیفیھ التعامل المباشر معھا السیما في قضایا  ،والدرایة بالمشكالت االجتماعیة
(صحیفة الوئام اإللكترونیة،  لزوجیة والمشكالت األسریةزاعات االن

http://www.alweeam.com.sa)./   
  ویضاف إلى معوقات تطبیق نظام المصالحة القضائیة ما یلي:

  :بنیة العالقات االجتماعیة وتطّور تقنیات اإلنترنت - ١
العالقات االجتماعیة قد تأثرت بطریقة ما بالتطورات الھائلة مما الشك فیھ أن 

المتتالیة التي حدثت في المجتمعات في ظل العولمة، خاصة فیما یتعلق بتكنولوجیا 
المعلومات وتقنیة اإلنترنت؛ وھو ما یھیئ الفرصة لتغیرات قد تكون جذریة في المجالین 

ختلف نماذج العالقات االجتماعیة المادي والمعنوي الذي تتخذه وتتشكل في إطاره م
  .)٤٩م، ص٢٠٠٦(المقرن، المشار إلیھا أو غیرھا من نماذج أخري قائمة لم یتم تناولھا

فبنظرة تحلیلیة مدققة، نجد أن اإلنترنت لم تعد مجرد شبكة عالمیة أو مخزن ھائل أو 
ً ا   ستثنائیة ذاتأداة استثنائیة للتبادل السریع للمعلومات، بل أصبحت تؤدي الیوم مھاما

منعكسات سیاسیة وإعالمیة واقتصادیة وثقافیة وعلمیة واجتماعیة، كما تدور حولھا 
حوارات معمقة في جمیع أنحاء العالم. ولكن رغم أھمیة اإلنترنت التي  -أي اإلنترنت  -

استخدامھا أحیانا إلى حد التناقض الكلي،  آثارتتعارض اآلراء حول  ؛ال ینكرھا أحد
ض نعمة فریدة وأفضل تطور تقني في عصرنا، ویدافعون عن أھمیة فیراھا البع

السلبیة مخاطر جمة ال حصر  آثارھامنعكساتھا اإلیجابیة، في حین یري فریق آخر في 
  .لھا یتحتم رصدھا والتعامل معھا

وعلیھ فقد ازداد االھتمام بدراسة إدمان اإلنترنت كظاھرة مجتمعیة انتشرت بین 
المجتمعات المختلفة، وربما یرجع ذلك إلى ما لھذه الظاھرة من آثار متعددة األفراد في 

نفسیة واجتماعیة وصحیة تؤثر على األشخاص المستخدمین لھذه الشبكة. فمع استمرار 
قضاء مستخدمي اإلنترنت المزید من الوقت على الخط المباشر من الطبیعي أنھم 

ً أقل للنشاطات األخرى واألشخا ، وھو ما ینعكس ص اآلخرین في حیاتھمیخصصون وقتا

http://www.alweeam.com.sa)./
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سلبا على العالقات األسریة بین الزوجین من جھة، وبین الزوجین واألبناء والبنات من 
جھة أخرى، وھو ما یضاعف من مشكالت العنف األسري، والتصدع االجتماعي، 
واشارت دراسات عدیدة إلى ارتفاع نسبة الطالق بین حدیثي الزواج بسبب انصراف كل 

  )/http://www.asbar.com/ar م،٢٠١٣ف إلى التواصل مع أصدقائھ(عبده، طر

  بأجانب:سعودیات الأجنبیات أو بزواج السعودیین   - ٢

دائما سلبیا أو مبنیا على مصالح شخصیة أو أطماع ألحد من ھذا الزواج لیس 
الطرفین، وھناك نماذج كثیرة ناجحة لھذا النوع من الزواج، إال أن مشاكل ھذا 

من الزواج تكون أكثر من غیره بسبب اختالف البیئة والعادات والتقالید  النوع
(الزھراني، ونتائجھا تكون وخیمة على األسرة واألبناء الذین یواجھون الضیاع

 ).٥٢م، ص٢٠٠٤
والسؤال ھل ھناك أسباب تدفع البعض للزواج من أجنبیات، وعند حدوث 

مخطئة؟ وما أسباب إقبال بعض مشكالٍت ھل دائما تكون الزوجة األجنبیة ھي ال
الفتیات على الزواج من رجال من خارج الحدود، ورفضھم ألبناء الوطن رغم 
الصعوبات التي قد تواجھھنَّ في المستقبل، وھل یشكل ھذا النوع من الزواج تھدیدا 

  ؟.للثقافة والھویة الوطنیة؟، وھل حقا أن الزواج من الخارج أقل كلفة من الداخل
لمعوقات التي تناولھا الباحث؛ توجد معوقات أخرى یمكن تناولھا وإلى جانب ا

  كالتالي:
وھو الزواج الذي بدأ ینتشر في اآلونة األخیرة  :زواج المسیار السیاحي - ١

معظم في المجتمع السعودي، وھو ما یعیق تطبیق نظام المصالحة، خاصة أن 
في ھذا  وارد جدا الطالقو تتم خارج الحدود، حاالت "زواج المسیار السیاحي"

األمر الذي جعل البعض یطلق علیھ "زواج  ،بعد انتھاء موسم الصیف الزواج
نھ یتم خارج أعدا  ،وھو في نھایة المطاف أحد أشكال زواج المسیار ،الصیف"

ضحایا الزواج السیاحي ھن في الغالب فتیات صغیرات ومن أسر و ،حدود الدولة
مال الظاھر، ویقبلن بالزواج السیاحي تحت فقیرة ولكنھن یتوفرن على قسط من الج

وتعد اندونیسیا ذات  ،وطأة الحاجة االقتصادیة، ومن رجال یكبرونھن في السن
الغالبیة السكانیة المسلمة من الدول المفضلة للسائح الخلیجي لغرض "زواج 

دوالر  ٥٠٠حیث یمكن االقتران بفتاة بمھر ومؤخر صداق ال یتجاوز  ،الصیف"
أن لھذا الزواج مشكالت  والشكم)، ٢٠١٢(الردیعان،  بما أقل من ذلكور ،أمریكي

المشكالت  معظمف ،تبعات قانونیة عندما یقرر الزوج إبقاء الزوجة وعدم تطلیقھاو
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الوضع القانوني للزواج في ظل تباین اھتزاز و ،األبناءتتعلق بتجنیس الزوجة و
ترقیة نمط زواجھ من حالة عندما یقرر الزوج خاصة  ،األنظمة من دولة إلى أخرى

" سیاحي" إلى "زواج دائم". ومع ذلك فبعض من ارتبطوا "سیاحیا" قد یھجرون 
الزوجة مما یخلق لھا مشكالت قانونیة تتعلق بوضع أبنائھا في حالة رزقت بأبناء، 
بل إن البعض منھم ینكر أبوتھ، وھو الملف الذي تناولتھ أحدى الصحف الخلیجیة 

، أبناء الخلیجیین في بعض الدول العربیةن معاناة زوجات ومعرض حدیثھا ع في
باإلضافة إلى تصدع الوضع األسري لھذا الزوج، ما یدفع زوجتھ إلى طلب الطالق 

ً على لجان التوفیق والمصالحة  ً إضافیا   (الردیعان،أو الخلع منھ، ما یشكل عبئا
وبخاصة أداء كل من األخصائي االجتماعي  :ضعف أداء لجان المصالحة- ٣

عند  اقتراحاتھماقاضي شؤون األسرة من  استفادةوالنفسي، حیث یتجّسد عملھما في 
في تقدیم  النظر في الدعوى قبل أو بعد إصدار الحكم فیھا، إلى جانب دورھم

لألشخاص واألسر للخروج من األزمات المتسّببة في إحداث المشاكل  االقتراحات
، فھما یقومان بدور مساعد للقاضي في حّث أطراف النزاع واالجتماعیةسیة النف

ف على المشكلة ھو جزء من على أساس أن التعرّ  ،األسري للركون إلى الصلح
بھم ضرورة  االستعانةسیما قبل عرض المشكلة أمام القضاء، مما یجعل الحل ال

للقاضي من خالل ما یجرونھ ملّحة، فعالقتھما بمحاكم األسرة عالقة مكّملة ومساندة 
 االقتراحاتمن تحقیقات ومقابالت وزیارات لألسرة والمحیطین بھا، فیقدمون 

، ولھ السلطة التقدیریة مع أن باقتراحاتھملألسرة وللقاضي الذي یمكن أن یستعین 
یصبح التقریر أو  باالقتراحاتبعض التشریعات اعتبرت أنھ عندما یأخذ القاضي 

ً ا   لصیغة التنفیذیة.المحضر مكتسبا
والحّد من الیأس الذي یعتري الفرد أو األسرة، واإلسھام في التقدیر السلیم لحكم 
القاضي، أما الصعوبات التي تواجھ ھؤالء األخصائیین النابعة من طبیعة وثقافة 

  المجتمع العربي.
األمن  الختاللالمسّببات التقلیدیة للتصّدع األسري المفضي  التصدع األسري:- ٤

األسري، ومن أھمھا التدّخل الخارجي الذي یساعد أحیانا في التصّدع  االجتماعي
تعّدد االجتماعیة وأعبائھا، إلى جانب األسري، واختالل أمنھ وتكاثر العالئق 

الزوجات وعدم العدل بینھن، وعدم التوافق الدیني بین الزوجین، والتقصیر عن أداء 
(الشھري، المرأة في التصدع األسريالحقوق والواجبات األسریة، وأثر عمل 

  .)٣٨م، ص٢٠٠٨
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وضعف الدور الدعوى والتربوي،  :األسري االجتماعيضعف تحصین األمن  - ٥
 االجتماعيوغیاب الدور المجتمعي، وضعف الدور القضائي في إرساء دعائم األمن 

األسري من خالل تناول دور القضاة العلماء، ودور التوفیق والصلح القضائي في 
األسري، وضعف دور المدرسة في تھذیب وإصالح  االجتماعيساء دعائم األمن إر

ً والجانح بصفة خاصة.    الطفل عموما
وضعف تأثیر  :لألسرة االجتماعيضعف دور القضاء في تحقیق األمن - ٦

والتوجیھ  االجتماعياإلصالح والتھذیب في المؤسسات العقابیة كأحد مقومات األمن 
الدیني والتثقیف والتعلیم والتھذیب األخالقي والتأھیل المھني والعنایة بھا في ھذه 

  .)١٣، ص٢٠١٣المؤسسات وخارجھا(الھاشمي، 
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  وسائل التغلب على المعوقات لتنفیذ
  بیق نظام المصالحةتط 

األكمل لكي یمكن ھناك مجموعة من األدوار البد من تأدیتھا على الوجھ 
  التغلب على معوقات تنفیذ تطبیق نظام المصالحة، ومن أھمھا:

 :المجتمعدور الدولة و
البد أن تتكاثف كل الجھود من الدولة والمسؤولین وأفراد المجتمع للتصدي لھذه 

 :ومن ھذه الوسائل ،المشكلة التي باتت تشغل كافة المستویات
o  زل الذي یستطیع بناء الشباب من تامین المنإقامة المساكن الشبابیة بحیث یتمكن

المشكالت التي تواجھ الشباب في بدایة بذلك تختفي احد أھم أسباب و ،أسرتھ فیھ
 .تأخر الشباب عن الزواجحیاتھم الزواجیة، وقد یكون أحد أسباب 

o ذلك من خالل إقامة المشاریع االقتصادیة الكبیرة التي توفر و ،توفیر فرص العمل
ح بإمكانھ توفیر بذلك یصب، ودد كبیر من الشباب العاطل عن العملفرص عمل لع

 . یتخطى احد األسباب التي تؤخره عن الزواجمصاریف الزواج و

o  وھو ما یقلل إلى بعد فترة طویلة نسبیاإال دون تسدیدھا و میسرة،توفیر قروض ،
القادر حد كبیر من النزاعات األسریة، كما قد تفید شریحة كبیرة من الشباب غیر 

على نفقات الزواج، وھو ما یقلل إلى حد كبیر من مشكالت العنوسة للفتیات، 
وتأخر سن زواج الشباب، وبالنسبة للمتزوجین تساعد ھذه القروض في تخفیف 
حدة النزاعات األسریة نتیجة ضعف الدخل الشھري، بل قد یكون سداد القروض 

  قصیرة األجل أحد أسباب التصدع األسري.
o ء المجتمع رفع شعار (الصلح خیر) للصلح بین الزوجین بحیث ال یصل عقال على

 ).١٣٨م، ص٢٠١٣النزاع إلى القضاء(عبده، 
o بتعالیمھ السمحة وتطبیقھا  واألخذ ،أھم الحلول تكمن في االلتزام بتعالیم اإلسالم

الزوجین، أو تسمیة  كان ذلك على صعید اختیارأفي الحیاة األسریة، سواء 
اإلسالم ھو دین  تربیتھم والتعامل معھم، أو احترام األبوین، وجعلاألبناء، أو 

 للحیاة ولیس للعبادات فقط، مع ضرورة وتوضیح مقصد الشرع من اآلیات
، وھو مبرر واألحادیث التي ورد فیھا ذكر الضرب حتى ال تستغل باسم اإلسالم

  .الذین یمارسون العنف السري بكافة أشكالھ
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o فقد  القویم، ة األولى في التنشئة وإكساب أفرادھا السلوكلكون األسرة ھي النوا
 وقع على كاھلھا العبء الكبیر، حیث إنھا مطالبة بعدة مسئولیات، وفي عدة

(الردیعان،  :مسئولیاتالفراد األسرة من العنف، ومن تلك مجاالت لحمایة أ
 ).١٨٧م، ص٢٠١٢

  .األسالیب الواعیة في التحاور بین أفراد األسرة إتباع •
  .األبناء المساواة في التعامل مع •
  .المادیة إشباع احتیاجات األبناء النفسیة واالجتماعیة والسلوكیة، وكذلك •
  .نفوسھم المشاركة الحسیة والمعنویة مع األبناء، ومصادقتھم لبث الثقة في •
  لفاز.دة مناظر العنف على أجھزة التالتقلیل من مشاھ •
  .ربیات في إدارة شئون األسرةاالعتماد على الم عدم •
  .الزوجات، وخاصة األجنبیات الحد من ظاھرة تعدد •
  .منذ الصغر غرس القیم والمبادئ واألخالق في نفوس األبناء •
  .متابعة األبناء وتوجیھ سلوكھم •
  .اإلبداعیة والمواھب الدفینة لدى األبناء تنمیة المھارات •
  .الوطن والمجتمع واالنتماء إلیھما تنمیة العواطف الكامنة من حب •
   .ظاھرة الطالق حسن العشرة بین األبوین، والحد من •
o  ،دور اإلعالم یتبلور في ولذا فلإلعالم دور مھم في توجیھ السلوكیات وتقویمھا

 ).١١١م، ص٢٠١٣(عبده،   :اآلتي

 .تساعد األسرة في تخطي العنف األسري تخصیص قنوات إعالمیة •
  .توعوّیةرسائل  من الفواصل اإلعالنیة لبثاالستفادة  •
  الرجل بحقوق  نشر الثقافة األسریة حول احترام الجنس اآلخر، مع تعریف •
  .المرأة   
  األمھات بضرورة  تدریب األسرة على كیفیة مواجھة المشكالت، مع توعیة •
  .مراعاة المراحل العمریة للطفل من خالل البرامج الموجھة   
  .األسباب التي تؤدي للعنف مع الوقایة منھ الكشف عن •
  األسري من خالل االستشھاد باألدلة علیھ،  تسلیط الضوء على العنف •
  وآثارھا السلبیة على المجتمع  وتوعیة األسر بنتائجھ النفسیة واالجتماعیة  
  .والفرد  
   .النفسیة للعنف على األطفال طباعة ونشر كتیبات تبین اآلثار •
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o  قاصرا على التعلیم خاصة ونحن في حقبة زمنیة تمكن  دور المدرسةلم یعد
بھدف التعلم من خالل وسائل االتصال  اإلنسان فیھا من معالجة المعلومات

وتوجیھ  ،في التوعیة المجتمعیة المختلفة، لذا البّد أن یكون للمدرسة دور بارز
شاریع، وبین من م السلوك لدى األفراد من خالل ما تعده من برامج وتتبناه

األسري یتبلور  استطالع الرأي أن العینة ترى دور المدرسة في الوقایة من العنف
 ).١٤٧م، ص٢٠٠٤(الزھراني،  :في ما یلي

  القضایا المجتمعیة وإیجاد  االھتمام بتوعیة اآلباء واألمھات من خالل طرح •
  .الحلول الناجعة  
  .المجتمع محاربة السلوكیات الدخیلة على •
  .إبراز أھمیة العمل التطوعي •
  .التبرعات المساھمة بتقدیم •
  .المساھمة باألفكار واآلراء للحد من البطالة •
   .المقترحات المقننة للحد من ظاھرة العمالة الوافدة تقدیم •
o من ً المسئولیات كل  أما المؤسسات الحكومیة غیر سالفة الذكر فتقع علیھا بعضا

  :األدوار المناطة بھم في اآلتياختصاصھ، وقد تمثلت  حسب

  .تخصیص مواقع على اإلنترنت لتقدیم االستشارات األسریة •
  .القانونیة تقدیم الخدمات •
  .تنفیذھا لحمایة األسرة وأفرادھا من العنف األسري، ومتابعة أنظمةسن  •
  .الحد من البطالة ومالھا من آثار سلبیة •
  خاصة تلك التي ال ترتبط بثقافتنا العربیة العمالة الوافدة، الحد من ظاھرة •
   .واإلسالمیة  

  تسخیر وسائل االتصال لتوعیة األسر وتبصیرھا بالعنف األسري من خالل •
  .الرسائل القصیرة  

  إلزام المقبلین على الزواج بضرورة خضوعھم لدورات تدریبیة حول تربیة •
  .األبناء، والعالقات الزوجیة واألسریة  

  .اتخاذ القرار وحل المشكالت المتزوجین وإكسابھم مھارات تأھیل •
  على االنفعاالت الجسدیة إقامة الدورات التدریبیة لألبوین حول السیطرة •
  .والنفسیة واللفظیة  

  العنف األسري لالھتمام بقضایاھم و لحمایتھم إیجاد مراكز للمتضررین من •
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  .وإعادة تأھیلھم  
  .والعقوبات لدى األفراد على مستخدمي العنف ضد األبناءالقوانین  توضیح •
  توفیر دور حضانة في مقار عمل األمھات تحت إشراف الجھات  ضرورة •
  .المختصة  
  وجود اختصاصیین نفسیین واستشاریین اجتماعیین للعنایة بشئون ضرورة •
  .األسرة 

  .الطاقاتالتواصل مع المراكز األسریة المختلفة لتبادل الخبرات و •
o  ،م) واستفادت منھا الدراسة الحالیة، وھي ٢٠١٢ھناك دراسة سابقة حدیثة(العوید

(واقع لجنة إصالح ذات البین في إمارة منطقة مكة المكرمة وإسھاماتھا بعنوان: 
لجان إصالح البین في المناطق إلى ھیئة تحویل طالبت باالجتماعیة والتربویة) 

 . وآلیاتھالھا أنظمتھا ولوائحھا 
وبناًء على اقتراح الدراسة ترى الدراسة الحالیة أن یتم تحویل لجان المصالحة 

ائف طریق تثبیت العاملین المتفرغین على وظالقضائیة إلى ھیئات مستقلة عن 
ھدفھا تحقیق األمن االجتماعي في المجتمع السعودي، على أن یتم وقف رسمیة 

المتعلقة  إلیجاد دخل ثابت لتغطیة نفقاتھامشروعات وأوقاف مختلفة لصالحھا 
في قضایا السعي والدیات مع تحدید مبالغ مقبولة ومعقولة بأمور التعویضات 
ھذه رجال األعمال والمقتدرین والوجھاء إلى دعم مع دعوة ، بالعفو في القصاص

  .انلجال

، تضم الح ذات البین في إمارات المناطقفتح مكاتب إلصكل ھذا إلى جانب 
موظفین من اإلمارة وأعضاء لجان اإلصالح بھدف التنسیق المباشر لنظر قضایا 

تكوین فرق عمل و ،المنازعات والخالفات األسریة وتسریع آلیة معالجتھا
ة اإلدارات الحكومیة والمؤسسات التعلیمیة لتوسیع رمتخصصة من الجنسین لزیا

ج تمكن من احتواء وما رصدتھ من نتائ ،مساحات التوعیة برسالة ھذه اللجان

  . ، وللتعریف بثقافة العفو والتسامح وبیان األجر العظیم للعافینالخالفات

 التألیف في مجال الصلح :  

یرى الباحث وجوب تحفیز المختصین على التألیف في مجال التصالح، 
، رفع إلى القضاء ، وأن الخصومة لیست مقصورة على ماوقائيوبخاصة الصلح ال

الشروط المطلوبة في الصلح، وأن الصلح ال یدخل في كل ة توفر وضرور
التحایل على المحرم بحجة عدم و ،دور القاضي في اإلصالح بین الناس، وخصومة
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م البداءة بعرض الصلح على الخصوم، وحاالت عرض الصلح على ، وحكالصلح
، ومشروعیة دفع الصلح مراعاتھا عند عرض الصلح، واآلداب التي ینبغي الخصوم

ألجل اإلصالح بین الناس، وموافقة الخصوم على الصلح، وحكم  الخاص مالال من
، الصلح إذا وقع، واألحوال المسوغة لنقض الصلح، وأحكام النیابة في الصلح

، وحكم مصالحة یل في الصلح مع بیان حكم كل حالة، وحكم النیابة عن التغیروالوك
ً  وكیلوحكم الرجوع لل ،الوكیل بعد عزلھ وقبل علمھ ، إذا تبین أن في الصلح عیبا

، وتوثیق الصلح الموكل عدم الرضى لمصالحة وكیلھ والوكالة عن إدعاء

 . ومشروعیتھ
 :دور الدعاة والمصلحین 

الصلح یھدف إلى نشر التآلف والتسامح والتعاون  وھذا الدور في غایة األھمیة، ألن
ً مما حثنا علیھ دیننا الحنیفبین الناس انطال إلى اإلصالح ونشر  والذي دعا، قا

اإلسالمیة في  ، وفي ھذه األقسام ھدف سام ھو تحقیق مراد الشریعةالخیر والمحبة
وھذا مما یوفر الوقت للنظر  في المحاكم، ، وتقلیل عدد القضایااإلصالح بین الناس
، والصلح سمة من سمات اإلسالم ویقرب مواعید الجلسات ،في القضایا األخرى

، بھ تحقیق مقتضیات األخوة اإلسالمیة ومسلك من مسالك ،الب الدینومطلب من مط
، ومیدان الصلح فسیح عنھا ریب الشرور وبواعث البغضاء تصفو النفوس وینقشع

وحصول كل خصم على بعض ما  ،للقضاء والقضاة في سبیل فض الخصومات
 ومبعث االستقرار واألمن ،وھو مصدر الطمأنینة والھدوء ،یدعي بھ ویرضاه

، والمشاكل أقضت مضاجع القضاة فینبري لھا وینبوع األلفة والمحبة االجتماعي،
، فالتنازع مفسد للبیوت وا نار الفتن وینزعوا فتیل اللھببمساع حمیدة لیطفئ دعاةال

، وبالمشاحنات للثرواتوسافك للدماء ومبدد  ،ومفرق لألسر ومھلك للشعوب واألمم
ومن أجل ذلك سمى رسول هللا  ،ریب والبعیدویعم الشر الق ،تنتھك حرمات الدین

ما یجعل ولكنھا تحلق الدین، وھذا  ،فھي ال تحلق الشعر "الحالقة"فساد ذات البین 
مین ویعید الوئام إلى األمة في حاجة إلى إصالح یدخل الرضا على المتخاص

(الحقباني،  أتلف بھ القلوب، إصالح تسكن بھ النفوس وتالمتنازعین

  ).http://www.kharjhome.com/newsم،٢٠١٣

محاكم األحوال الشخصیة كغیرھا من المحاكم بحاجة ماسة إلى تطویر مكاتب  إن
والخالفات  ،الصلح فیھا، فاغلب القضایا في محاكم األحوال الشخصیة تخص األسرة

األسریة تحتاج إلى الصلح أكثر من الحكم باإللزام، فتحتاج المحاكم إلى تطویر 
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اء أصحاب االختصاص الشرعي فكْ وتھیئتھا بالموظفین األ ،مكاتب الصلح فیھا
وعقد  ،وتدریبھم التدریب الكافي في الداخل والخارج ،واالجتماعي والنفسي

 ،المجال لالستفادة من تجاربھمالدورات والزیارات لمن سبقونا في ھذا 
محاكم األحوال الشخصیة بحاجة إلى قضاة التنفیذ، وسرعة إجراءات كما أن 

التقاضي بتوفیر العدد الكافي من القضاة والموظفین وتدریبھم وتأھیلھم وعقد 

   .الندوات لھم

  برنامج األمان األسري "مشروع وطني متكامل للتصدي للعنف األسري
  سعودي".داخل المجتمع ال

جاء إنشاء برنامج األمان األسري الوطني بناء على األمر السامي الكریم رقم 
م كبرنامج ١٨/١١/٢٠٠٥ھـ الموافق ١٦/١٠/١٤١٣/م الصادر بتاریخ ١١٤٧١

وطني یحظى بدعم مادي من حكومة خادم الحرمین الشریفین تحت إشراف الشؤون 
  الصحة بالحرس الوطني.

األسري الوطني صاحبة السمو الملكي األمیرة صیتة تترأس برنامج األمان 
بنت عبدالعزیز فیما تتولى صاحبة السمو الملكي األمیرة عادلة بنت عبدهللا بن 
عبدالعزیز منصب نائب الرئیس ، وقد أسندت مھمة المدیر التنفیذي للبرنامج 

  للدكتورة مھا بنت عبدهللا المنیف.
سري والدفاع عن حقوق األفراد من ویسعى البرنامج إلى محاربة العنف األ

، والشراكة لتوعیة الشاملة بھاتین الظاھرتینضحایا ھذا النوع من العنف من خالل ا
یة على المستویین الرسمي واألھلي، وفي الوقت نفسھ إیجاد البرامج الھادفة لرعا

، وتعزیز دور المملكة في المجاالت اإلنسانیة المتضررین ورفع المعاناة عنھم
، وإیذاء الوطنیة لمكافحة العنف األسريمل على إعداد األنظمة والسیاسات بالع

األطفال في المملكة، وإعداد اإلستراتیجیات والخطط المستقبلیة لمكافحة العنف 
ً على قاعدة علمیة مستمدة من مسوح اجتماعیة  األسري وإیذاء األطفال، اعتمادا

لمملكة، والعمل على رفع مستوى ودراسات إحصائیة یتم إجراؤھا في كافة مناطق ا
ً ومؤسسات بأضرار العنف األسري وإیذاء األطفال،  الوعي لدى المجتمع أفرادا
وتأثیراتھا السلبیة على المجتمع من المنظور القریب والبعید، وتعزیز الشراكة 
والتضامن مع القطاعات الحكومیة واألھلیة والخیریة المعنیة، من اجل توحید 

العمل الوطني المشترك، وتجاوز العقبات واالزدواجیة في األھداف الجھود وتنظیم 

http://www.kharjhome.com/news
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 (المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف األسري واألداء
www.amanjardan.org  .  

ھذا إلى جانب إعداد وتنفیذ البرامج العالجیة والوقائیة ، إضافة إلى برامج 
تأھیل الكفیلة بمساعدة ضحایا العنف األسري وإیذاء األطفال، وحمایتھم من قبل ال

فرق متخصصة تعالج القضیة من كافة جوانبھا الطبیة والنفسیة واالجتماعیة 
واألمنیة، وتأھیل وتدریب العاملین لدى مختلف الجھات المعنیة، للتعامل بالشكل 

  ذاء األطفال.المطلوب والفعال مع حاالت العنف األسري وإی
 : مجاالت عمل البرنامج  

وتتضمن إقامة الحملة الوطنیة لمكافحة العنف األسري، التي یتخللھا الملتقى 
الوطني لمكافحة العنف األسري، وتشتمل الخطة على سلسلة من الندوات 
والمحاضرات وورش العمل، مع حملة إعالمیة مكثفة في وسائل اإلعالم، واألماكن 

وإجراءات مسح اجتماعي شامل لواقع العنف األسري وإیذاء األطفال، العامة، 
وكیفیة تعامل مختلف الجھات الحكومیة واألھلیة معھما في كافة مناطق المملكة، 
وإعداد تقریر شامل ومفصل بذلك، وھو ما سترتكز علیھ منھجیة المكافحة في 

األطفال بالتعاون مع السنوات القادمة . مع إنشاء المجلس الوطني لحاالت إیذاء 
مستشفى الملك فیصل التخصصي ومركز األبحاث لتسجیل الحاالت وتوثیقھا ، وھو 
ما یوفر قاعدة بیانات علمیة یمكن االستفادة منھا في إجراء البحوث العلمیة 

  والدراسات اإلحصائیة.
ھذا إلى جانب عقد اجتماعات دوریة مع ممثلین من القطاعات الحكومیة وكذلك 
المؤسسات األھلیة والجمعیات ذات النفع العام المعنیة ، وذلك بحث أوجھ التعاون 
المشترك ، وتذلیل العقبات وتفادي االزدواجیة في الرؤى واألھداف ، مما یخدم 
المصلحة العامة من ناحیة ، ویفّعل دور كل جھة ، وینظم الجھود المبذولة من ناحیة 

  أخرى.
مكثفة تأسیسیة ومتخصصة لتأھیل مختلف  كما سیتم عقد دورات تدریبیة

العاملین في القطاعات المختلفة في عدد من مدن المملكة ، وذلك على مدى عدة 
  أسابیع ، بالتعاون مع الجمعیة الدولیة لمكافحة إساءة معاملة األطفال أو إھمالھم.

ھذا إلى جانب إقامة محاضرات علمیة وإرشادیة ورش عمل ودورات تدریبیة 
  ھات التعلیمیة واألمنیة واالجتماعیة والصحیة المختلفة.في الج

كما تتضمن مجاالت العمل إنشاء (مراكز لمعالجة إساءة معاملة األطفال 
والعنف األسري) في المستشفیات الكبرى في كافة مناطق المملكة ، وتقدم ھذه 

http://www.amanjardan.org/
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یة بالمناطق المراكز خدماتھا الطبیة واالجتماعیة بالتعاون مع لجان الحمایة االجتماع
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة ، ھذا باإلضافة إلى إقرار إلزامیة التبلیغ عن 
حاالت العنف األسري وإساءة معاملة األطفال على العاملین بالقطاعات الصحیة 
الحكومیة والخاصة بالمملكة . وتوفیر االستشارات المختصة للجھات الحكومیة 

األسري وإیذاء األطفال في المملكة ، باإلضافة إلى  واألھلیة فیما یتعلق بالعنف
االستشارات الطبیة واالجتماعیة لألفراد من خالل الھاتف والبرید االلكتروني والتي 

واالختصاصین في المجاالت الطبیة والنفسیة  نیقدمھا مجموعة من االستشاریی
معیات المحلیة واالجتماعیة ، إضافة إلى تمثیل المملكة لدى كافة المنظمات والج

واإلقلیمیة والدولیة ، وكذلك الملتقیات والمؤتمرات العلمیة في مجال العنف األسري 
 (المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف األسري وإیذاء األطفال

www.amanjardan.org    
 : نشاطات البرنامج  

البرنامج على تقدیم الخدمات الطبیة واالجتماعیة والنفسیة تتركز أنشطة 
لضحایا العنف األسري بتوفیر الخبرات والموارد المالئمة لذلك ، وال یغفل برنامج 
األمان األسري الوطني دور التوعیة واإلعالم في مكافحة ھذه الظاھرة والوقایة 

  منھا.
االجتماعیة بتقدیم الخدمات ویقوم البرنامج من خالل إدارتي الخدمات الطبیة و

الالزمة لضحایا العنف األسري وإساءة معاملة األطفال أو إھمالھم ، بإشراف 
مجموعة من األطباء االستشاریین واالختصاصیین االجتماعیین والنفسیین 

  والمختصین في ھذا المجال ، ومن أمثلة ذلك :
 ي وإساءة تلقي البالغات واالستشارات من مراكز معالجة العنف األسر

ً مع  معاملة األطفال على مدار الساعة ، والتواصل مع المراكز بشأنھا فوریا
 إبداء الرأي والمشورة المتخصصة.

  ، معاینة الحاالت الواردة إلى مدینة الملك عبدالعزیز الطبیة بالحرس الوطني
وكذلك المحالة إلیھا من قبل المستشفیات والمستوصفات األخرى من كافة 

ملكة ، وتقدیم الرعایة الطبیة والنفسیة واالجتماعیة للضحایا أنحاء الم
 وأسرھم.

  من قبل فریق متكامل في ً متابعة ضحایا العنف األسري وإیذاء األطفال دوریا
عیادات برنامج األمان الوطني المتخصصة في مدینة الملك عبدالعزیز الطبیة 

 بالحرس الوطني.

http://www.amanjardan.org/
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 قوق ضحایا العنف وحمایتھم وأفراد اتخاذ كافة اإلجراءات الكفیلة بضمان ح
أسرھم ضد أي تعدیات مستقبلیة ، وذلك بالتنسیق مع الجھات المنیة 
والقضائیة إضافة إلى التعاون مع وزارة الشؤون االجتماعیة والجمعیات 

 الخیریة وفق اإلجراءات المعتمدة.
 فسیة توفیر الخدمات العالجیة واإلرشادیة للمعتدین وإلحاقھم ببرامج تأھیل ن

 واجتماعیة بالتعاون مع الشؤون االجتماعیة.
 والمنظمات والھیئات داخل المملكة وخارجھا  ةالتنسیق مع الجھات األكادیمی

فیما یخص البرامج العالجیة واإلرشادیة في مجال العنف األسري وإساءة 
 معاملة األطفال أو إھمالھم.

 خط ھاتفي مجاني ، أو  تلقي االستشارات الطبیة واالجتماعیة لألفراد م خالل
عبر البرید االلكتروني ، والتي یقدمھا مجموعة من االستشاریین 

 واالختصاصیین في المجاالت الطبیة والنفسیة واالجتماعیة.
كما یھدف البرنامج إلى إعداد األبحاث العلمیة والدراسات وبرامج التدریب األساسیة 

  فال ، وتتركز مھام ھذه اإلدارة في:والمتقدمة المتعلقة بالعنف األسري وإیذاء األط
  دعم حركة النشر والبحث العلمي في مجال العنف األسري وإیذاء األطفال في

ً لسد النقص القائم في ھذین المجالین ، إضافة على إرسال القواعد  المملكة تمھیدا
واألسس التي تحكم إجراءات الدراسات والبحوث العلمیة في ھذین المجالین 

 یمھما.ومعاییر تقی
  المساھمة في إنشاء السجل الوطني لحاالت إیذاء األطفال ، وكذلك العنف األسري

 واالستفادة من قاعدة البیانات في إجراء الدراسات والبحوث العلمیة.
  المساھمة في إنجاز البحوث المعتمدة ومتابعة تنفیذھا ، ومن ثم إعداد تقاریر

ً لالستفادة منھا في   إعداد اإلستراتیجیات والخطط المستقبلیة.مفصلة نتائجھا تمھیدا
 .دراسة االحتیاجات التدریبیة للعاملین في مجالي العنف األسري وإیذاء األطفال 
 .إقامة برامج التدریب األساسیة والمتقدمة من مؤتمرات ، دورات ، وورش عمل 
 التنسیق مع الجھات األكادیمیة والمنظمات والھیئات داخل المملكة وخارجھا فیما 

 یختص بالدراسات العلمیة والبحوث والتدریب.
وعلى المستوى اإلعالمي یھدف البرنامج إلى زیادة وعي المجتمع بظاھرة 
العنف األسري وإیذاء األطفال، وسبل الوقایة والمكافحة ، مع إبراز دور برنامج 

  األمان األسري الوطني في ھذا المجال. 
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عالم عقد الندوات والمحاضرات وفي ھذا الصدد تعتزم إدارة التوعیة واإل
واللقاءات االجتماعیة في المدارس والجامعات والمراكز االجتماعیة والترفیھیة ، 
وكذلك المؤسسات الحكومیة واألھلیة المعنیة ، ودعوة أقطاب المجتمع والمختصین 
للمشاركة في ھذه الفعالیات التوعویة، وإصدار المطبوعات اإلرشادیة من نشرات 

وتوزیعھا على أفراد المجتمع ، وكذلك  الجھات الحكومیة واألھلیة المعنیة، وكتیبات 
وإعداد المواد اإلعالنیة التي تھدف إلى تعریف المجتمع بأھداف البرنامج والخدمات 
التي یقدمھا لألفراد والمؤسسات في مجال مكافحة العنف األسري وإیذاء األطفال ، 

عالم المختلفة المقروءة والمرئیة والمسموعة وتنمیة وتوطید العالقات مع وسائل اإل
والتعاون معھا في مجاالت التوعیة وإبراز األنشطة والخدمات التي یوفرھا برنامج 

  األمان األسري الوطني.
كل ھذا إلى جانب االھتمام بموقع البرنامج على شبكة االنترنت، وتضمینھ كافة 

ر الموقع وإجابة عن تساؤالتھم، المعلومات والمستجدات، والتواصل الفعال مع زوا
وإعداد ونشر التقریر السنوي والتقاریر الفصلیة لبرنامج األمان األسري الوطني 
بالتعاون مع األقسام األخرى بالبرنامج( المركز العربي للمصادر والمعلومات حول 

 www.amanjardan.org العنف األسري
  

http://www.amanjardan.org/
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 قاضي تحقيق 2عدد 
4386% 

   أعضاء تحقيق وإدعاء 0 عدد
4386% 

   استاذ جامعي 4 عدد
   أخصائياً اجتماعياً  2 عدد 787%

4386% 

   صحافياً  2 عدد
4386% 

   باحث ماجستير1 عدد
787% 

   كاتب عدل  2 عدد
4386% 

 

 تخصص شريعة  0
20% 

 فقه مقارن 4
787% 

 آداب 2
4386% 

 شريعة مرافعات 4
787% 

 اجتماع 0
20% 

 أنظمة وسياسة شرعية 0
20% 
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 دكتوراه 4
787% 

 بكالوريوس 3
43% 

 ماجيستير 0
20% 
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  المصادر والمراجع
  
  

 ةالمراجع العربیة والمعرب  
  

 روابط اإللكترونیة  
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ً: المراجع العربیة والمعربة :   أوال

  
)، الخصائص النفسیة واالجتماعیة والعضویة لألطفال ٢٠٠٨أحمد الشھري(

المعرضین لإلیذاء، رسالة ما جستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم 
  األمنیة، الریاض.

 ، بیروت.اإلمام أبو حامد الغزالي(د.ت.)، إحیاء علوم الدین، مؤسسة الرسالة
): ظاھرة الطالق في المجتمع م٢٠٠٥العقیل، سلیمان بن عبد هللا (

السعودي، وزارة الشؤون االجتماعیة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .الریاض

  . ١٩٦٦القاھرة  –تفسیر القرآن الكریم دار القلم  –اإلمام محمود شلتوت 
مكتبة  قاھرة،م)، منھجیة البحث وتحلیل المضمون، ال٢٠٠٨أوزي، أحمد (

  األنجلو المصریة، القاھرة.
 السلوك اإلجرامي بین واقع األمن االجتماعي ھـ)،١٤٣٥(محمد بن عبدهللا ،البكر

 المجتمع(إلى ندوة  االجتماعي، ورقة عمل قدمتوالضبط 
بمركز البحوث والدراسات األمنیة بكلیة الملك فھد األمنیة في  )واألمن

 ،یة اإلداریة، معھد اإلدارة العامةھـ، مجلة التنم ١٤٢٦شعبان  ٢١
  .١١٧ھـ/ العدد ١٤٣٥ جمادى اآلخرة

  ، مكتبة ابن الجوزي، الریاض. ٦، جالسنن الكبرى ،البیھقي
). ندوة بعنوان "الوساطة كوسیلة بدیلة لتسویة ٢٠٠٤الجازي، عمر (

 .المنازعات"، جامعة الیرموك، إربد، األردن
..pdf٠٥http://www.jcdr.com/pdf/jcdr_january_.  

جماد ثاني  ٠٢األحد،  م)، محاصرة القضایا الكیدیة٢٠٠٧(جریدة االقتصادیة
  .٤٩٩٧العدد  -م  ١٧/٠٦/٢٠٠٧ھـ الموافق  ١٤٢٨

محاولة ١١٦٧مكتب اإلصالح بالمحكمة یوقف   ھـ)،١٤٢٨(جریدة الریاض

ینایر  ١٠ -ھـ( أم القرى )١٤٢٨المحرم  ١الخمیس  ،طالق بالریاض
  .١٤٤٤٤العدد  -م ٢٠٠٨

http://www.jcdr.com/pdf/jcdr_january_05.pdf
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ألف قضیة..  ١٧مكاتب الصلح بالمحاكم تنظر في  ھـ)،١٤٣٢(جریدة الریاض
الموافق  ھـ/١٤٣٢شوال  ٠٩ ، األربعاءوتراجع ملحوظ في نسب الطالق

  .١٥٧٨٠العدد   ٢٠١١سبتمبر ٧
  جریدة الریاض، أعداد متنوعة.

  .١٣١٢٠م ، العدد جریدة الیو
أكتوبر  ٢٦الثالثاء الموافق  م)، ارتفاع نسب الطالق،٢٠١٠(الیومجریدة 

  .١٣٦٤٧العدد  ا ٢٠١٠
ینایر  ١٠،محاولة طالق بالریاض ١١٦٧ وقف م)،٢٠٠٨(أم القرى جریدة

  .١٤٤٤٤العدد  ،م ٢٠٠٨
في  دور القضاء السعودي ن)،٢٠٠٦(صبحي بن یحیى بن صالح ،الحارثي

  ، الریاض.ربوي في المملكة العربیة السعودیةاإلصالح الت

): العنوسة والطالق في دول مجلس التعاون م٢٠٠٩الحاروني، علي عبد الفتاح ( 

الخلیجي (اإلمارات نموذجا)، مركز اإلمارات للدراسات واإلعالم،األحد 
إبریل  ١٩ -ھـ ١٤٣٠ربیع ثاني  ٢٤

٢٠٠٩، http://www.emasc.com.  

م) ، اإلساءة إلى المرأة ، األنجلو المصریة . ٢٠٠٥، ھبة محمد علي (حسن
  القاھرة.

 الشریعة ءضو في الودي والتحكیم ). الصلح٢٠١١شحاتة( حسین، حسین
  .للجامعات النشر اإلسالمیة، القاھرة: دار

عیة على ): ما وراء الطالق ـ دراسة استطالم٢٠٠٦حلواني، ابتسام عبدالرحمن (
عینة من المطلقین والمطلقات بمدینة جدة، (في): تقریر ندوة "ظاھرة 
الطالق في المملكة العربیة السعودیة"، التي نظمھا مركز البحوث 

-٥والدراسات الجامعیة للبنات بجامعة الملك سعود خالل الفترة من

  .م٧/٣/٢٠٠٦-٥ھـالموافق٧/٢/١٤٢٧

زواج المسیار والزواج السیاحي، مركز م)، ٢٠١٠خالد الردیعان، خالد بن عمر(
  .أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم

ضد المرأة في مدینة الریاض دراسة العنف األسري م)، ٢٠٠٥الخطیب، سلوى (
والمركز  لبعض حاالت المترددات على مستشفى الریاض المركزي

http://www.emasc.com/
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الخیري لإلرشاد االجتماعي واالستشارات األسریة، مجلة مركز بحوث 
  .١٤٢٦/  ٢٠٠٥.  ٢٠الدراسات الجامعیة للبنات. عدد رقم مركز 

م) ، العنف األسري ضد المرأة دراسة وصفیة ٢٠١٢الردیعان، خالد بن عمر (
لى عینة من النساء بمدینة الریاض، رسالة ماجستیر، كلیة األدب ع

  . الریاض.جامعة الملك سعود
مطلقة: رؤیة اجتماعیة، ـ): النظرة االجتماعیة للم٢٠٠٩الرمیح، صالح بن رمیح (

(في): مجلة جامعة الملك سعود، كلیة اآلداب، المجلد الواحد والعشرون، 
  .م٢٠٠٩یولیو  -ھـ ١٤٣٠)، رجب ٢العدد (

 للطباعة رالخیدار  ، القصة القرآنیة ھدایة وبیان،م)١٩٩٢(وھبة، ، الزحیلي
  ، دمشق.والنشر

سري لدى عینة من م) ، ظاھرة العنف األ٢٠٠٤الزھراني، سعد بن سعید (
طالبات جامعة الملك فیصل باإلحساء ، رسالة دكتوراة ، جامعة الملك 

  فیصل . اإلحساء.
، مجلة الشاب الوسیط، العدد الثالث-زین الدین، شادي. الوساطة العائلیة، 

.٣h.org/userfiles/file/magazineyout٤http://www.taawon
pdf.  

م) ، إیذاء األطفال ، الثقافة ٢٠٠٠آل سعود، منیرة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا (
 المصریة للطبع والنشر ، القاھرة .

ھـ)،  الصلح في عقوبتي القصاص وحد ١٤٣٥(، سعود بن عبدهللا بن محمداألحمد
ضاء، جامعة اإلمام محمد بن القذف وتطبیقاتھ القضائیة، المعھد العالي للق

  سعود اإلسالمیة، الریاض.
م)، علم االجتماع ٢٠٠٦السمري،عدلي؛ والجوھري، محمد؛ وآخرون(

  والمشكالت االجتماعیة، دار المعرفة الجامعیة، القاھرة.
 م)، خطوط أولى في عملیة الوساطة، مجلة الشاب٢٠٠٩سمیرات، ھاني(

  مان، األردن.م، ع٢٠٠٩الوسیط، العدد الثاني، أغسطس 
م)، المشكالت االجتماعیة للمرأة الفقیرة في ٢٠٠٩بنت محمد( الجازي ،الشبیكي

مركز الملك عبدالعزیز للحوار الوطني، المجتمع السعودي، منشورات 
  الریاض.

م)، األمن االجتماعي األسري، ٢٠١٢شرفي، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن(
مسببات تصدعھ و إسھام القضاء في إرساء دعائمھ، المؤتمر الرابع 

http://www.taawon4youth.org/userfiles/file/magazine3.pdf
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- ٢٤لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة، دولة قطر، الدوحة، من 
  سبتمبر. ٢٦

الوطن العربي: ماھیتھ  م)، البحث العلمي في٢٠٠٩عبدالحي، رمزي أحمد (
  ٠ومنھجیتھ، القاھرة : مكتبة زھراء الشرق

 ھـ) تأخر الفصل في القضایا، جریدة١٤٣٣(عبدالرحمن عبدالعزیز آل الشیخ
 -م ٢٠١٢مارس  ٢٣ -ھـ  ١٤٣٣ربیع اآلخر  ٣٠الجمعة  الریاض،

  .١٥٩٧٨العدد 
 الصلح القضائیة النزاعات حل في البدیلة م)، الطرق٢٠١٢عبدالكریم، عروي(
واإلداریة، رسالة   المدنیة اإلجراءات لقانون طبقا"القضائیة والوساطة

  ماجستیر، الجامعة الجزائریة، الجزائر.
األسرة السعودیة بین تأخر سن الزواج وتزاید م)، ٢٠١٣(إبراھیم إسماعیلعبده، 

  ، دار الشروق، القاھرة.حاالت الطالق
حلول عاجلة لضحایا الزواج بنیة م)، ضرورة إیجاد ٢٠٠٥، عبدالمحسن(العبیكان

 ٢٨ھـ الموافق ١٤٢٦ذو القعدة  ٢٦األربعاء ، جریدة الوطن، الطالق
  ) السنة السادسة١٩١٦م العدد (٢٠٠٥دیسمبر 

م)، ظاھرة بطء التقاضي وأثرھا على المتقاضین.. ٢٠١٣عزام، مجدي أحمد (
إلى معھد المحاماة باإلسكندریة، المشكالت والحلول، بحث مقدم 

  اإلسكندریة.
م)، اتجاھات الشباب نحو اإلدمان والمشاركة ٢٠١٢العمري، عبیـــــد بن عبدهللا(

  في برامج الوقایة، كلیة اآلداب، جامعة الملك سعود، الریاض.
تقنیاتھ، مطابع  –مقوماتھ  األمن االجتماعيھـ)، ١٤٢٩إبراھیم( العواجي،

  .الحمیضي، الریاض
واقع لجنة إصالح ذات البین في إمارة منطقة مكة م)، ٢٠١٢( ، سعدالعوید

كلیة التربیة،  ، رسالة ماجستیر،التربویةالمكرمة وإسھاماتھا االجتماعیة و
  جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

م)، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقلیدیة ٢٠٠٧جي، عامر (یلقند
  : دار الیازوري العلمیة للنشروالتوزیع. واإللكترونیة، عمان

م، المنع ترجمة: عال عبد ،الوساطة في حل النزاعاتم)، ٢٠١٣(سلیكیو كارل أ.
  .الناشر: الدار الدولیة للنشر والتوزیع ـ مصر
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م)، الوساطة في إنھاء ٢٠٠٩المساعدة، محمد أنور صدقي؛ وزغلول، بشیر سعید(
رنة، مجلة الشریعة والقانون، العدد الخصومة الجنائیة دراسة تحلیلیة مقا

  م)، جامعة  األزھر. القاھرة.٢٠٠٩ھـ، / أكتوبر١٤٣٠) ، ٤٠(
م)، الوساطة كوسیلة بدیلة لتسویة المنازعات، دار صفاء ٢٠٠٤مشھور، عمر(

  للطبع والنشر، عمان. األردن.
) : وقوعات الطالق في ضوء سجالت وزارة م٢٠٠٦المقرن، محمد بن عبدهللا (

، (في): ندوة الطالق في المجتمع السعودي، وزارة الشؤون العدل
ینایر  ١٦ھـ الموافق ١٤٢٩محرم  ٧االجتماعیة، الریاض، األربعاء 

  .م٢٠٠٨
، إصدار: وزارة الشئون اإلسالمیة بدولة ٣٢ھـ)، جزء١٤١١الموسوعة الفقھیة(

  الكویت.

، قسم اجتماع ، المستوى السابع، مقرر مشكالت اجتماعیة م)، ٢٠٠٨ھند( المیزر،

  الریاض. ،قسم الدراسات االجتماعیة ،جامعة الملك  سعود

اطن م)، المشكالت الناجمة عن زواج المو٢٠٠٦النفیعي، مطلق بن عایض(
السعودي بأجنبیات وأثرھا على المرتكز األمني، رسالة ماجستیر، كلیة 

 الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض.
م)، إصالح منظومة القضاء العربي، ورقة عمل ٢٠١٣الھاشمي، السید مالك(

لدوحة مقدمة  للمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة، ا
  م، الدوحة. ٢٠١٣سبتمبر  ٢٦-٢٤

  إحصائیات عن العنوسة في المملكة العربیة السعودیة. م)،٢٠١٢وزارة التخطیط(
  م)، إحصاءات متنوعة.٢٠١٣وزارة التخطیط(

  ھـ)، الكتاب اإلحصائي لوزارة العدل.١٤٣٤وزارة العدل(
  م)، الكتاب اإلحصائي لوزارة العدل.٢٠١٣وزارة العدل(

ودورھا في اختصار الوقت  المحاكم المتخصصةم)، ٢٠١٣، الحاج (ولد الطلبة 
على ضوء التجربة الموریتانیة، ورقة  وتحقیق الجودة وتیسیر اإلجراءات

عمل مقدمة للمؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العلیا في الدول العربیة، 
  سبتمبر. ٢٦-٢٤دولة قطر / الدوحة، من 
) ، العنف األسري دراسة منھجیة في م٢٠٠٥الیوسف ، عبدهللا عبدالعزیز (

  . بیروت. ءالمسببات والنتائج والحلول ، دار المحجة البیضا
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  :ثانیاً : روابط اإللكترونیة

 إحصائیات عن العنف األسري في المملكة العربیة السعودیة. -
        www.okay.com.sa الرابط:

  م٣/١١/٢٠١٤تاریخ الزیارة:        
 

 االغتصاب الزواجي. -

  www.alarabiya.comلرابط:  ا -
  م٢٢/١١/٢٠١٤تاریخ الزیارة:  -

  
           ثقافة العنف من المنظور اإلسالمي -

 www.kewwaraat.com الرابط: -

  م٢٣/١١/٢٠١٤تاریخ الزیارة:  -
 

 زواج القاصرات في المملكة -

 www.balagh.com     ابط: الر -

 م٣/١٢/٢٠١٤تاریخ الزیارة:  -
 

 م)، العنف األسري في السعودیة٢٠١٢عبدهللا الرشید( -

- http://www.majalla.com/ 

 م١٧/٣/٢٠١٥تاریخ الزیارة:  -
 

 مات حول العنف األسريالمركز العربي للمصادر والمعلو -

  www.amanjardan.orgالرابط:   -
  م٢٠/١٢/٢٠١٤تاریخ الزیارة:  -
 

 م) ، العنف األسري من منظور علم االجتماع٢٠١٠المھیزع ، ناصر محمد ( -

  www.balagh.com الرابط: -

 م.٢٠/١٢/٢٠١٤ تاریخ الزیارة: -

http://www.alarabiya.com/
http://www.kewwaraat.com/
http://www.balagh.com/
http://www.majalla.com/
http://www.amanjardan.org/
http://www.balagh.com/
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 نماذج وإحصاءات عن العنف األسري.   -

 www.balagh.com الرابط: -

 م.٢٠/١٢/٢٠١٤تاریخ الزیارة:  -
  

 وزارة الشئون االجتماعیة -

 www.mosa.gov.sa                                                                            الرابط: -

 تاریخ الزیارة: مرات عدیدة. -
 

 إحصاءات عن العنف األسري   -

  com.٦agtya٦.http://www           الرابط: -

 م.٢٠/١/٢٠١٥تاریخ الزیارة:  -
  

 <یةتدریب العاملین في لجان المصالحة، صحیفة الوئام اإللكترون -

  /.(http://www.alweeam.com.saالرایط:  -

 م.٢٨/١٢/٢٠١٤تاریخ الزیارة:  -
  

م)، دور الدعاة والمصلحین في الحد من ٢٠١٤قباني(الشیخ خالد الح -
 المشكالت األسریة، 

 )harjhome.com/newshttp://www.kالرابط:، -

 م.١٥/١/٢٠١٥تاریخ الزیارة:  -

 السعودیة في قضایا العضل ،سوزان المشھدي -

- www.lahamag.com   

 م٢٠١٥/ ١/ ١٤تاریخ الزیارة:  -

نحو وضع نظام جدید للمصالحة والتوفیق لتقلیص أعداد القضایا المنظورة  -
  د. فیصل بن منصور الفاضل،  بالمحاكم

- http://www.al-jazirah.com/٢٠١١  
 ھـ١١/٥/١٤٣٦تاریخ الزیارة:          

http://www.balagh.com/
http://www.mosa.gov.sa/
http://www.6agtya6.com/
http://www.alweeam.com.sa)./
http://www.kharjhome.com/news
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  استمارة أداة المقابلة

  :لدراسة بعنوان
  

ً لألمن االجتماعي   تفعیل نظام المصالحة القضائیة تعزیزا
  السعودیةفي المملكة العربیة 

 
  

  إعــداد
  مبارك ظافر القحطاني

  
  
  

  إشراف
  أمیر عبدهللا النعماند.   . أ

  
     

   االستراتیجیة العلوم في الماجستیر درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  ةمقدم رسالة
  

  
  الریاض

  م٢٠١٥ -ھـ١٤٣٦ 
  

  

  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة
  االستراتیجیةكلیة العلوم      
 االستراتیجیةدراسات القسم      
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  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ .. وبعد:

  

ً ((  :بعنوانأقوم بإعداد دراسة     تفعیل نظام المصالحة القضائیة تعزیزا
  )).في المملكة العربیة السعودیة لألمن االجتماعي

  
ً بقضایا  ي وبوصفكم خبیرا اعي ف ززة لألمن االجتم المصالحة القضائیة المع

عودیة ة الس ة العربی ع المملك ة مجتم ن كیفی ة ع ة متكامل دیكم رؤی ذا ؛ ول ل ھ تفعی
ھ في التخفیف عن كاھل الجھاز القضائي، وإنھاء الخصومات االستفادة منالنظام و

ة  ر) تحت شعار (الصلحوالنزاعات األسریة واالجتماعی اركم خی ؛ فیشرفني اختی
  إلجراء مقابلة معكم بھدف الحصول على إجابات حول موضوع الدراسة. 

  وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه المقابلة تنقسم إلى قسمین:

   معلومات أولیة. القسم األول:

عادتكم  ن س ل م ي آم ئلة الت ن األس ة م ن مجموع ون م اني: یتك م الث والقس
  براتكم المقدرة.اإلجابة عنھا وفق اختصاصكم وخ

واردة  ات ال لذا أرجو التكرم باإلجابة عن جمیع التساؤالت، علماً بأن المعلوم
في ھذه االستمارة ستعامل بسریة تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

  . فقط

  

  مع خالص احترامي وتقدیري،،،،،
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 أوال – العمر

          سنة٣٩إلى  ٣٠من  -٢                       ســـــنة ٣٠أقل من - ١

فأكـــــــثر  ٥٠من  -٤ سنة                     ٤٩إلى  ٤٠من  -٣  
 

 

 ثانیا -  نوع الوظیفة:

   ...............................ُیذكــر:  -
  

           

 ثالثا - التخصص:

 

 :     ............................................ ُیذكــر -
 

 

 رابعاً - المؤھل العلمي : 

                

    بكالوریوس - 

  ماجستیر                                   - 

دكتوراه           -        

 أخرى : ُتذكر: ....................................... -
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ن  دیكم م ا ل ة بم اؤالت التالی ن التس ة ع ى اإلجاب ریم أتمن تاذي الك أس
-معلومات،  أو وفق وجھة نظركم: 

النزاعات االجتماعية واألسرية التـي   أهممن واقع مشاهداتكم؛ ما  - ١
تؤدي إلى اللجوء للمحاكم 

..................................................................................
.................................................................................. 

ما المشكالت االجتماعية الناجمة عن تأخُّر الفصل في برأیكم؛  -٢
  القضايا بالمملكة العربية السعودية؟

...................................................................................
................................................................................... 

ما تأثير النزاعات االجتماعية واألسرية على األمن برأيكم؛  - ٣
  االجتماعي للمجتمع السعودي؟

...................................................................................
................................................................................... 

المتوقعة لدمج نظام المصالحة  نقاط القوة والضعفما برأيكم؛  - ٤
  القضائية في النظام القضائي السعودي؟

...................................................................................
................................................................................... 

 ؟تحول دون تحقيق المصالحة القضائيةما المعوقات التي  - ٥
...................................................................................

................................................................................... 
  ما سبل تالفي المعوقات التي تعترض تحقيق المصالحة القضائية؟ - ٦

...................................................................................
...................................................................................  

  تساؤالت وتفید أھداف الدراسة؟الإضافة أیة معلومات لم ترد بجو أر -٧
...................................................................................

...................................................................................  
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  نظام المصالحة القضائية
  (قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها)

  األول الباب

  أحكام عامة

 (المادة األولى)
تُجرِي مكاتب المصالحة الصلح وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وما 

  . أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنةيصدره ولي األمرِ من 

  (المادة الثانية)

ي للقضايا التي تَختص يحدد الوزير بقرارٍ منه التدرج الموضوع

  مكاتب المصالحة. بنظرها

  (المادة الثالثة)

 ههذ صاتَسرِي أحكامْل إلى القواعد على طلبات الملحة الَّتي لم تُح

التي يتقدم طرفاها بطلب المصالحة من المحكمة، ولو كانت والمحكمة، 

  منظُورةً لدى المحكمة المختصة.

  

  (المادة الرابعة)

  يشترطُ في المصلحِ ما يلي :

  أن يكُون سعودي الجِنسية. - ١

٢ -  ،والخبرة لهم بالنَّزاهة ودن المشهم أن يكُون وأن يكون حسن

.لُوكوالس يرةالس  

 أن يجتاز المقابلةَ الشَّخصية. - ٣
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 (المادة الخامسة)
يدخُُل في حدود  - ال يجوز للمصلحين أن يباشروا عمالً      

في طلبات المصالحة الخاصة بهم،  أو بأزواجهم، أو  -وظاِئفهم 

كان هذا اإلجراء  وإالبأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، 

  باطالً.

  

  (المادة السادسة)

  

 : الحةصبالم على من يقوم حظَري  

أن يكشفَ ألحد األطراف ما أطْلَعه عليه الطَّرفُ اآلخَر إال  - ١

 .هبموافَقَت  

٢ -  ،الحةصالم الِل ِإجراءاتخ نم فَهرأو ع عليه نا اؤتُمرس يفْشي أن

  يْأذن صاحب الشَّأنِ، أو وافقَ األطرافُ على خالف ذِلك.ما لم 

أن يعمَل كَمحكِّمٍ أو وكيٍل أو محامٍ بعد العمِل كمصلحٍ في أي نزاعٍ   - ٣

.ٍئ عنهأو ناش به رتبطزاعٍ من أو أي ،فيه صالحةالم اءربِإج قام 

 

 (المادة السابعة)
 لِّ اِإلقامةبِمح دقصفي  ي إليه يرما ُأش دالقواع هأحكامِ هذ في تَطبِيق

.ةييذالتَّنف هولواِئح ةيالشَّرع رافَعاتظامِ المن  
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  (المادة الثامنة)

  سلَّميتْ  المحضرهجإلى من و دعوذج المسب النَّميغِ حورةَ التَّبلص

عمله إن وجِد، وإال فَيسلِّمها إلى من يوجد في ِإليه في محلِّ ِإقَامته أو 

،لهَأه نم هعم ينناكمن الس هتلِّ ِإقَامحم ،وأقَارِبِه  دجوأو من ي ،ارِههوَأص

  بِعددهم.ممن يعمُل في خدمته، وإذا تَعدد من وجه ِإلَيهِم تَعين تَعدد التَّبليغِ 

مكتَبِ طَلَب السجينِ أو الموقُوف لجلسات المصالحة في مكتبِ لوِل

  المصالحة المختص في بلد السجين.

 نم بِالنِّزاع بأي عنيينالم صالحة إبالغُ األطرافدير مكتبِ الموِلم

ورِ جلسة المضالتَّبليغِ التي يراها مناسبةً لح قصالحة.طُر  

  

  (المادة التاسعة)

السابقة، إذا امتنع المادة في جميعِ الحاالت المنصوصِ عليها في  

المراد تبليغه، أو من ينُوب عنه من التَّسلُّمِ، أو من التَّوقيعِ بِالتَّسلُّمِ، فعلى 

 المحضرِ أن يثبِتَ ذلك كتابيا، وعلى مكتب المصالحة إحالة المعاملة إلى

المحكمة المختصة، ما لم يطْلُبِ الطَّرفُ اآلخر موعداً آخر على أال 

 .اتمر أكثر من ثالث دالموع ريتكر  

  االختصاص الباب الثاني

  (المادة العاشرة)

طَلبات التي تُرفَع على السعودي التَختص مكاتب المصالحة بِنظرِ  

حلُّ ِإقامةختارٍ في المملكة، فيما عدا  وغير السعودي الذي له  معام أو م

  طلبات العينية المتعلِّقة بعقارٍ خارج المملكة.ال
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  (المادة الحادية عشرة)

  يحاُل طَلَب المصالحة ِللْمحكمة المختَصة في الحاالت التَّالية: 

  إذا تَعذَّرت المصالحةُ بين طَرفَي الدعوى. - ١

٢ - هورضح طْلُوبتَذَر من إذا امتنع المأو اع يغُهلتَب ذَّرورِ أو تَعضالح

 فُ اآلخَرطْلُبِ الطَّريغِ ما لم يورقةُ التَّبل صالحة أو لم تَرِدول المعن قب

.اتمر من ثالث أكثَر دالموع رتَكرا آخر على أن ال يدعوم  

  ال يعرِفُ عنوان المطْلُوب حضوره. إذا كان المدعي- ٣

  

  (المادة الثانية عشرة)

إذا كان محلُّ التَّبليغِ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص مكتب 

 دوجلم ي فإن ، ختَصالم ةالحصةُ إلى مكتب المياُل القَضالمصالحة، فَتُح

المصالحة للمحكمة  بُل طَلمكْتَب مصاَلحة في بلد المطلوب حضوره فَيحا

  المختَصة بِنَظَرِ الموضوع.

  

  (المادة الثالثة عشرة)

بيج  ةالحصم بِطَلَبِ المي أن يتقَدعدمكتبِلعلى المفي  ل ي يقعالَّذ

 المطْلُوب دالمطْلُوبِ حضوره ، وإذا تَعد ةه محلُّ ِإقاماصصاخْت طَاقن

م ففي نهورضح طَاِلب كُونالتَّساوِي ي نْدوع ، ةاصِ األكثَرِيصاخت طَاق

  المصالحة بِالخيارِ، ما لم يكن الصلْح جزئيا في حقِّ من حضر.
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  (المادة الرابعة عشرة) 

يحقُّ ِلمكاتب الْمصالحة إجراء الصلْحِ بين اَألطْراف ولو كان في غيرِ 

خْتصاصِ المكاني ِلنَظَرِ الْمصالحة بِرِضا الطَّرفين صراحةً أو نطَاق اال

ايا الزوالقَض ،في قضايا: النَّفقَة ةالحصالْم طلَب أةرنًا، وِللْممة، وضجي

والْعضِل، وذلك في مكْتَبِ الْمصالحة محلِّ إقامتها، ما لم يكُنِ الْمدعى 

  و موقُوفًا، فَينْظَر طَلَب المصالحة في بلَد السجِينِ . عليه سجينًا أ

  

  (المادة الخامسة عشرة)

   ن ال تُعتَبرمالمصالحة في مكاتب المصالحة م ِإجراء وزجال ي

 النَّظَر تَاجحرِ وغيرهما، وال على ما يالْقَاص ِليوو قْفكناظرِ الو قَناعتُه

. ةلَحصوالْم طَةبإلى الغ يهف  

  

  (المادة السادسة عشرة)

اإلجراءات التَّحفُّظية، كما ال يحقُّ ال يحقُّ ِلمكاتبِ الْمصالحة اتِّخاذُ  

 ةختصالم كمةحفْعِ ِللمبِالر ةالحطاِلبِ المص ةمن السفر، مع أحقي نعلها الْم

  بِطَلَبِ اتِّخاذ اإلجراءات التَّحفُّظية والمنع من السفر والطلبات المستعجلة.

  الباب الثالث

  طَلَب الْمصالحة وقَيدها

  (المادة السابعة عشرة)

يقدم طلب الْمصالحة من طالب الْمصالحة بصحيفة تُودع لَدى  

المكتب، ويجِب أن تَكُون محررةً ويعد القَيد في مكْتَبِ الْمصالحة قيدا لها 

  في المحكمة الْمختصة بنظر الموضوع.
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  (المادة الثامنة عشرة)

ِللْم وزجي ددع الحة، على أال يزيدصللم ة جلساتحِ عقد عدصل

 ِللْمحكمة لةعامِإحالةُ الْم اوزها وجبتَج الجلسات عن ثالث، فإن

  الْمختصة، ما لم يطْلُب طَرفَا الْمصالحة إبقَاءها واستمرار عقد الجلسات.

  الباب الرابع

  حضور أطراف الْمصالحة

  التاسعة عشرة)( المادة 

في اليوم الْمعين لنظر جلسة الْمصالحة يحضر طرفا الصلحِ بَِأنْفسهِم 

أو من ينُوب عنْهم ، فإذا كان النائب وكيالً، تَعين كونُه ممن له حقُّ 

  الصلحِ وما يلْزم ِلذَِلك من حقِّ اإلقرار والتَّنازل. 

  

  (المادة العشرون )

 هرقرما ي بِمثابة كُونكِِّل يوورِ الْمضيُل في حكالو هرقركُلُّ ما ي

الْموكُِّل نفسه ، إال إذا نَفَاه أثناء جلسة المصالحة نفسها، وإذا لم يحضر 

الْموكِّل فال يصح من الوكيل الصلح ما لم يكن مفَوضا تفويضاً خاصا في 

     الوكالة.

  

  (المادة الحادية والعشرون)

إذا غاب طالب المصالحة عن جلسة من جلسات المصالحة فَيحفَظُ 

ِ من جديد، وإذا غاب  طلب المصالحة، ولَه بعد ذَِلك المطالبة بِنَظَرِه

فيعامُل وفقاً للفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من المطلوب حضوره 

  تكن المعاملة قد ُأحيلَت من المحكمة فَتُحاُل ِإليها.هذه القواعد، ما لم 



- ١٥٠ - 
 

  الباب الخامس

  إجراءات الجلسات

  (المادة الثانية والعشرون)

يقُوم الْمصلح بِتدوينِ وقائع الْمصالَحة في الضبط ، ويذْكُر تاريخ 

وساعة افتتاح كل جلسة، ورقم القيد وتاريخه، واسم الْمصلحِ، وأسماء 

البي الصلح، أو وكالئهم، ثُم يوقِّع عليه الْمصلح ومن ذُكرتْ أسماؤهم ط

 يفالتَّكل قرار ذْكُرفَي وبي الوزارةمن منس حلصفيه، وإذا لم يكن الْم

. ةيالحبِ الصاحرِ من صادالص هوتاريخ  

  

  (المادة الثالثة  والعشرون)

الوقاِئع الْمراد الصلْح عليها أثناء الْمصالحة متعلِّقةً يجِب أن تكون 

  بالدعوى، جائزاً قبولها شرعاً ونظاماً.

  

  (المادة الرابعة والعشرون)

للمصلحِ في جلسة الْمصالحة أن يتَنَاقَشَ مع األطراف مجتمعين أو 

بِالْخَلْوة بالمرأة األجنبية أو منفردين، مع مراعاة األحكام الشَّرعية الْمتعلِّقة 

 َأي نم طَلُبمعهم في موضوع النِّزاعِ أو أن ي تَشَاورنحوها، وله أن ي

منْهم  تقديم معلُومات إضافية، وأن يتَّخذَ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات 

 دساععلى إتمام المصالحة .النظر بما ي  
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  شرون)( المادة الخامسة والع 

أن تكون علنيةً الطرفان  جلساتُ الْمصالحة سريةٌ، إال إذا رغب

على قَدمِ الْمساواة، وتُهيُأ ِلكُلٍّ منْهما الفُرصةُ الكاملَةُ والْمتكافئةُ ال يعام،و

.ةصالحفي الموضوع محلِّ الْم هْأيضِ ررِلع  

                                      

  (المادة السادسة والعشرون)

ِللْمصلحِ عند االقتضاء أن يقَرر نَدب خَبِيرٍ أو َأكثر إذا رضي بذلك 

طرفا الصلْحِ  ويحدد في القرارِ مهِمةُ الخبير، وتكون تكاليف الخبرة على 

  .نفقة طرفي الصلح ما لم يتَّفقا على غير ذلك

  الباب السادس

 إعالمهيرالمصالحة وتَفْس  

  (المادة السابعة والعشرون)

يصدر مكْتب الْمصالحة إعالماً حاويا ِلخُالصة طَلَبِ المصالحة 

ويوقَّع من الْمصلحِ ويخْتَم عليه بِختْمِ  و ما تم عليه الصلح،والجواب 

لقاضي الْمكلَّف ِللتَّصديق مكتب الْمصالحة ،ويحاُل للمحكمة الْمختَصة أو ا

 .هعلي  

  

  (المادة الثامنة والعشرون)

على القاضي الْمختَص  بالتَّصديق رد الصلْحِ إذا كان مخالفاً ألحكام 

سبب الرد في الضبط وتُحاُل  مبيناًالشريعة اإلسالمية أو لألنظمة، 

 .ةختَصالْم حكمةعاملةُ ِللْمالْم  

  (المادة التاسعة والعشرون)

 يغَةَل بالصذَيأن ي جِبي وجِبهيذُ بِمالتَّنف الذي يكُون صالحةالْم إعالم
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ةييذالتَّنف هةُ في تنفيذلَحالْمص ي لَهالَّذ فإال ِللطَّر لَّمسوال ي  وزويج ،

.لحةصالمِ ِلكُلِّ ذي من اإلعخٍ منُس إعطاء  
  

  (المادة الثالثون)

إذا وقَع في إعالمِ الْمصالحة  غُموض أو لَبس جاز ِلطَرفي الصلْحِ   

 جِبوي ،هيرمنه اإلعالم تَفس ردالحة الذي صصكْتَبِ الْمن موا مطْلُبأن ي

  على القَاضي الَّذي صادقَ على الصلْح تفسير الغموض. 

  

  والثالثون)(المادة الحادية 

يلْحقُ اإلعالم الصادر بِالتَّفسيرِ  بِنُسخَة اإلعالمِ األصلية ، ويوقِّعها 

ويعـد التَّـفْــسير متَمـما ِللـصلْحِ األصلي  ،من صادقَ على اإلعالم

  ويسرِي علَيه ما يسرِي على إعالم الْمصالحة.

  

  الباب السابع

  عتراضاال

  (المادة الثانية والثالثون)

 دةَ بعيةٌ القَطْعبكْتَسصالحة مبِ الْمكَاتم نة مرادالص اإلعالمات جميع

 روغَي ،يقدبِالتَّص كَلَّفأو القاضي الْم ،عليها من المحكمة قَةادصالْم

يها ما ورد في طُرق خاضعة ِلالستئنَاف، ويطَبقُ في االعتراضِ عل

 .يذالتَّنْف اتنَداالعتراضِ على س  
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  الباب الثامن

  أحكام ختاميةٌ

  (المادة الثالثة والثالثون)

تُطَبقُ أحكَام أنظمة الْمرافَعات الشَّرعية، واإلجراءاتُ الجزائيةُ  

هذه القواعد، وبِما يتَالءم مع طَبِيعة والتَّنفيذ فيما لم يرِد لَه حكْم  في 

  الْمصالحة وِإجراءاتها.

  

  (المادة الرابعة والثالثون )

جميع الخُصومات النَّاشئة عن إعالمِ الْمصالحة من اختصاصِ 

  الْمحكمة الْمخْتصة.

  

  (المادة الخامسة والثالثون)

مكْتَبِ الْمصالحة في القضايا الزوجِية التي تَعذَّر الصلْح  يجِب على

فيها، أن يبين رْأيه في اَألصلَحِ من حاِل الزوجينِ _ الجمع أو التّفْرِيق 

.حكمةا ِللْمهالَتَل ِإحضٍ، قَبوبِال ع ضٍ َأووبِع وْل هبينهما _ وه  

  

  السادسة والثالثون)(المادة 

يحدد الوزير في قَرارِ ِإنشَاء مكَاتبِ الْمصالحة الجِهةَ اإلدارِيةَ الَّتي 

.بلها المكات تتبع  

  (المادة السابعة والثالثون)

   تَسرِي أحكَام هذه القَواعد اعتبارا من صدورِها.

 

  


