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كتاب :ت�صور مقرتح ملمار�سة اخلدمة االجتماعية يف املحاكم
ت�أليف :حممد بن عبدالرحمن الق�صي

���ص��در ع���ن دار ال����زه����راء ك��ت��اب
ب��ع��ن��وان «ت�����ص��ور م��ق�ترح مل��م��ار���س��ة
اخل���دم���ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف امل��ح��اك��م
ال�����ش��رع��ي��ة» ل�ل��أ����س���ت���اذ حم��م��د بن
ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ق�������ص�ي�ر ،ح��ي��ث
ت���ن���اول ال���ك���ت���اب م���ق�ت�رح���اً لإي���ج���اد
دور ل�ل�أخ�����ص��ائ��ي�ين االج��ت��م��اع��ي�ين
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع امل�����ش��ك�لات الأ���س��ري��ة
داخ��ل املحاكم ال�شرعية يف اململكة،
و�أن ي��ك��ون ه���ذا ال�����دور م���ن خ�لال
وح�������دات م��ل��ح��ق��ة ب���ه���ذه امل���ح���اك���م،
وذل�����ك مل���ا مي��ث��ل��ه ه����ذا ال������دور من
�أهمية ل�صالح الق�ضاة ومعاونيهم،
وما يقدمه الأخ�صائي االجتماعي
م����ن خ����دم����ات وب����رام����ج ل��ل��م��ح��اك��م
والأط����������راف امل���ت���ن���ازع���ة يف ���س��ب��ي��ل
االرت��ق��اء ب��ج��ودة العمل ،علماً ب���أن
الكتاب يت�ضمن طرح غري م�سبوق
يف املجتمع ال�سعودي يف هذا املجال،
وميثل �إ�ضافة حقيقية للمهتمني
يف اخلدمة االجتماعية يف اململكة،
وم����رج����ع مي���ك���ن اال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه
ل���ل���دار����س�ي�ن وال���ب���اح���ث�ي�ن ،ك��م��ا �أن
الكتاب احتوى على تقدمي معايل
وزي���ر ال��ع��دل ال�شيخ د .حممد بن
ع��ب��دال��ك��رمي العي�سى ،وق���د انتهى
ال��ك��ت��اب �إل����ى و���ض��ع ب��ن��اء ت�����ص��وري
ملمار�سة اخل��دم��ة االجتماعية مع
امل�������ش���ك�ل�ات الأ�����س����ري����ة يف امل��ح��اك��م
ال�شرعية ،حيث �أ�شتمل هذا البناء
ع��ل��ى امل��ع��اي�ير امل��ه��ن��ي��ة ال��ت��ي يجب
ت��وف��ره��ا يف الأخ�����ص��ائ��ي امل�����راد له
العمل يف املحكمة و�أه���م امل�شكالت
التي من املمكن �أن يتعامل معها،
ك��ذل��ك الأدوار املهنية ال��ت��ي ميكن
�أن ي�ؤديها الأخ�صائي االجتماعي،
بالإ�ضافة �إلى �أن امل�ؤلف قدم ت�صوراً
م���ق�ت�رح���اً ل��ل��م��ك��ون��ات الأ���س��ا���س��ي��ة
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ل�����وح�����دة اخل�����دم�����ة االج���ت���م���اع���ي���ة
امل����ق��ت�رح����ة م�����ن ح���ي���ث �أه����داف����ه����ا
و�أ���س��ال��ي��ب ال��ع��م��ل ب��ه��ا وارت��ب��اط��ه��ا
�إداري���اً ومالياً و�أه��م العاملني بها،
كما �أن هذا الت�صور ميكن �أن يكون
نواة لدرا�سات قادمة يف هذا املجال.
ولقد �أف���اد الباحث ب���أن��ه تناول
ه����ذه ال���درا����س���ة ن���ظ���راً مل���ا ي��واج��ه��ه
امل��ج��ت��م��ع يف ال���وق���ت احل��ا���ض��ر من
التغريات االجتماعية التي �أوجدت
�أمناط و�صور متعددة من امل�شكالت
الأ���س��ري��ة ال��ت��ي حت��ت��اج �إل����ى رع��اي��ة
م��ت��خ�����ص�����ص��ة م��ه��ن��ي��ة ق�������ادرة ع��ل��ى
م�ساعدة الأ���س��رة على ا�ستقرارها
و�أدائ����ه����ا ل��وظ��ائ��ف��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة،
ون����ظ����راً اله���ت���م���ام م��ه��ن��ة اخل��دم��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة يف ال�������ش����أن الأ����س���ري
ودوره��ا يف ما يحقق �صالح الأ�سرة
�إمنائياً ووقائياً وعالجياً.
ل����ذا ف������إن ه���ن���اك ح���اج���ة ملحة
وم����ت����زاي����دة ل��ت��ف��ع��ي��ل ه�����ذا ال�����دور
م��ن خ�ل�ال �إن�����ش��اء وح���دة للخدمة
االج���ت���م���اع���ي���ة م��ل��ح��ق��ة ب��امل��ح��اك��م
تعني بالق�ضايا الأ���س��ري��ة ،ويقيناً
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من الباحث ب�أهمية هذا املو�ضوع،
ف��ق��د انبثقت ف��ك��رة ه���ذه ال��دار���س��ة
ال��ت��ي ه��دف��ت لو�ضع ب��ن��اء ت�صوري
مل���م���ار����س���ة اخل����دم����ة االج��ت��م��اع��ي��ة
م��ن خ�لال �إن�����ش��اء ه��ذه ال��وح��دة يف
املحاكم ال�شرعية ،وه��ذه الدرا�سة
من وجهة نظر الباحث هي مبثابة
�إ�����ش����ارة ل���ل���دور ال���غ���ائ���ب ل��ل��خ��دم��ة
االجتماعية ،وذل��ك بهدف تدعيم
ه����ذا ال�����دور ال����ذي م���ن امل��م��ك��ن �أن
ت�ؤديه هذه املهنة الإن�سانية يف حالة
فتح املجال لذلك.
ول���ق���د ج������اءت ه�����ذه ال���درا����س���ة
م��وزع��ة ع��ل��ى �سبعة ف�����ص��ول ،حيث
اح��ت��وى ال��ف�����ص��ل الأول ف��ي��ه��ا على
ال���ت���ع���ري���ف مب�����ش��ك��ل��ة ال����درا�����س����ة،
�أهميتها� ،أهدافها ،ت�سا�ؤالتها و�أهم
املفاهيم التي جاءت فيها� ،أما ف�صل
ال��درا���س��ة ال��ث��اين ،ف��ق��د ت��رك��ز على
الإط���ار النظري للدرا�سة ،وال��ذي
ت�ضمن الدرا�سات ال�سابقة يف هذا
املجال و�أه��م النظريات التي ميكن
اال�ستناد عليها يف تف�سري مو�ضوع
الدرا�سة� ،أما الف�صل الثالث :فقد
خ�ص�ص للتعريف بدور الأخ�صائي
االج��ت��م��اع��ي يف امل���ج���ال الأ����س���ري،
وب��الأخ�����ص �أث���ن���اء ع��م��ل��ه يف جم��ال
املحاكم ،و�أهم املعايري املهنية التي
يجب توفرها يف هذا الأخ�صائي.
ويف ال��ف�����ص��ل ال�����راب�����ع :ج����اءت
الإج��راءات املنهجية امل�ستخدمة يف
ال��درا���س��ة م��ن ح��ي��ث منهج البحث
العلمي ،وجمتمع وعينة الدرا�سة
ب���الإ����ض���اف���ة �إل������ى امل�����ج�����االت ال��ت��ي
مت��ت ف��ي��ه��ا ال���درا����س���ة ،والأ���س��ال��ي��ب
الإح�صائية التي مت ا�ستخدامها.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س
م���ن ال���درا����س���ة ف��ق��د اح���ت���وى على

التحكيم وال�صلح وتطبقاتهما يف املجال اجلنائي
ت�أليف :د .حممد ال�سيد عرفة

�صدر ع��ن مركز ال��درا���س��ات
وال�����ب�����ح�����وث ب���ج���ام���ع���ة ن���اي���ف
العربية للعلوم الأمنية كتاب:
التحكيم وال�صلح وتطبيقاتهما
يف امل��ج��ال اجل��ن��ائ��ي ت���أل��ي��ف :د.
حممد ال�سيد عرفة يف طبيعته
الأول����ى ع��ام 1427ه����ـ ،ويحتوي
ب�ين دفتيه � 535صفحة مليئة
باملعلومات القيمة التي حتدثت
ع��ن التحكيم وال�����ص��ل��ح وم��دى
ت�����أث��ي�ره����م����ا يف ال���ف�������ص���ل ب�ين
امل���ن���ازع���ات وت�����س��وي��ت��ه��ا و�إي���ج���اد
مراكز متخ�ص�صة لتلعب دوراً
مهماً بجانب الق�ضاء ،و�صدرت
�أن��ظ��م��ة يف ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ج��اري
ال���ذي �أم��ت��د �أث����ره �إل���ى امل�سائل
اجل���ن���ائ���ي���ة ال���ت���ي ي���ج���وز ف��ي��ه��ا
ال�����ص��ل��ح .ك��ال�����ص��ل��ح يف ال���دي���ات
مث ً
ال.
فالتحكيم وال�صلح يلتقيان
يف ال��ن��ط��اق امل��و���ض��وع��ي لهما
(م���ت�ل�ازم���ان ي������دوران وج����وداً
وع���دم���اً) �إذا ج���از ال�صلح ج��از
ال����ت����ح����ك����ي����م ب�����ه�����دف حت��ق��ي��ق
ال���ع���دال���ة اجل��ن��ائ��ي��ة وم����ن هنا
كانت ال��درا���س��ة التي ج��اءت يف
خطتها على تو�ضيح اجلوانب
املختلفة يف التحكيم وال�صلح
ك�����إج����رائ��ي�ن م���ت�ل�ازم�ي�ن ي��ت��م
ال���ل���ج���وء ل���ه���م���ا يف ال��ت�����س��وي��ة
خ���ارج �ساحة ال��ق�����ض��اء ،فكانت
الدرا�سة يف �أحد ع�شر ف�ص ً
ال:

 -1مفهوم التحكيم وم�شروعيته
وح����ك����م����ه -2 .م���ف���ه���وم ال�����ص��ل��ح
وم�شروعيته وحكمه -3 .تنظيم
التحكيم وبيان جماالته و�أنواعه
يف القوانني العربية -4 .جماالت
ال�صلح و�أنواعه -5 .تنظيم ال�صلح
اجلنائي يف ال��ق��وان�ين الو�ضعية.
� -6أح����ك����ام ال�����ص��ل��ح اجل���ن���ائ���ي يف
ال���ق���وان�ي�ن ال��و���ض��ع��ي��ة -7 .هيئة
التحكيم وال�صلح-8 .االتفاق على
التحكيم وال�صلح� -9 .إج���راءات
ال��ت��ح��ك��ي��م وال�����ص��ل��ح يف ال��ق��وان�ين
العربية� -10 .إج���راءات التحكيم
وال�صلح ل��دى القبائل العربية.
 -11ت��ق��ي��ي��م ن���ظ���ام���ي ال��ت��ح��ك��ي��م
وال�������ص���ل���ح و�أث����ره����م����ا يف حت��ق��ي��ق
العدالة االجتماعية.
وختم مب��ا تو�صل �إل��ي��ه امل�ؤلف
م���ن ن��ت��ائ��ج يف �أن ذل���ك ذا �أه��م��ي��ة

م��ع��ا���ص��رة مم���ا ي��ت��ط��ل��ب و���ض��ع
ت��ن��ظ��ي��م و�����ض����واب����ط و�إ������ش�����راف
و�إيجاد مراكز تهتم بتفعيل هذا
العمل وع��م��ل درا���س��ات وبحوث
ت�����س��ه��م يف ت���وح���ي���د ال���ق���واع���د
والإج����راءات وتكثيف التدريب
لإع�����داد امل��ح��ك��م�ين وامل�صلحني
وت�أهيلهم للو�صول �إلى تخفيف
الأع��ب��اء ع��ن الق�ضاء ويتحقق
ب���ذل���ك ال���ع���دال���ة ال���ت���ي ي�����س��ع��ى
اجلميع �إليها.
ث����م �أورد امل�����ؤل����ف امل���راج���ع
العربية ب�شقيها املتخ�ص�صة يف
كل من جمال التحكيم وجمال
ال�صلح و�أهم الوثائق والأنظمة
والقواعد واالتفاقيات الدولية
والأحكام املثبتة واملقارنة و�أبرز
امل����راج����ع ب���ال���ل���غ���ات الأج��ن��ب��ي��ة
الأخرى  .فكانت درا�سته م�شوقة
وم��ث��م��رة ،وك���ان م��ن ال�����ض��رورة
ق��راءة هذا الكتاب لرفع الوعي
العديل يف هذا اجلانب وخا�صة
�أ���ص��ح��اب االخ��ت�����ص��ا���ص مل���ا فيه
م����ن امل���ع���ل���وم���ات ال����ت����ي حت��ق��ق
الأه������داف امل���رج���وة وي�����ص��ل بنا
�إلى �إحدى الدعامات الأ�سا�سية
من دعامات احلياة االجتماعية
و�أ�سا�ساً من �أ�س�س بنائها� .إ ْذ به
تعود احلياة �إلى توازنها ملا فيه
من ق��وة الأث��ر يف الق�ضاء على
ال��ن��زاع��ات واخل�لاف��ات لتحقيق
ال�سالم والوئام.

العر�ض اجلدويل لنتائج الدرا�سة.
يف ح��ي�ن ج�����اء ال��ف�����ص��ل ال�����س��اد���س
مت�ضمناً الإج���اب���ة ع��ل��ى ت�����س��ا�ؤالت
الدرا�سة ومناق�شتها بالإ�ضافة �إلى
الت�صور امل��ق�ترح ملمار�سة اخلدمة

االجتماعية يف املحاكم ال�شرعية يف
املجتمع ال�سعودي.
و�أخ�يراً احتوى الف�صل ال�سابع
والأخ�����ي�����ر ع����ل����ى م���ل���خ�������ص لأه�����م
نتائج ال��درا���س��ة والتو�صيات .فقد

�أدى امل�����ؤل����ف دوراً ب�������ارزاً ل��و���ض��ع
ب���ن���اء ت�������ص���وري مل��م��ار���س��ة اخل��دم��ة
االجتماعية ،فكان هذا اجلهد الذي
ب��ذل يف اجن���ازه حمققاً ل�ل�أه��داف
املرجوة.
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