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�ــصــدر عـــن دار الــــزهــــراء كــتــاب 
بــعــنــوان »تــ�ــصــور مــقــرح ملــمــار�ــصــة 
اخلـــدمـــة االجــتــمــاعــيــة يف املــحــاكــم 
الــ�ــصــرعــيــة« لـــ�أ�ـــصـــتـــاذ حمــمــد بن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــقـــ�ـــصـــر، حــيــث 
تـــنـــاول الـــكـــتـــاب مـــقـــرحـــاً الإيـــجـــاد 
االجــتــمــاعــيــن  لــ�أخــ�ــصــائــيــن  دور 
لــلــتــعــامــل مـــع املــ�ــصــكــ�ت االأ�ــصــريــة 
اململكة،  يف  ال�صرعية  املحاكم  داخــل 
واأن يــكــون هـــذا الـــــدور مـــن خــ�ل 
وحـــــــدات مــلــحــقــة بـــهـــذه املـــحـــاكـــم، 
ـــا ميــثــلــه هــــذا الــــــدور من  وذلـــــك مل
الق�صاة ومعاونيهم،  اأهمية ل�صالح 
االجتماعي  االأخ�صائي  يقدمه  وما 
مــــن خــــدمــــات وبــــرامــــج لــلــمــحــاكــم 
واالأطــــــــــراف املـــتـــنـــازعـــة يف �ــصــبــيــل 
بــاأن  علماً  العمل،  بــجــودة  االرتــقــاء 
م�صبوق  يت�صمن طرح غر  الكتاب 
يف املجتمع ال�صعودي يف هذا املجال، 
للمهتمن  حقيقية  اإ�صافة  وميثل 
اململكة،  يف  االجتماعية  اخلدمة  يف 
ـــتـــفـــادة مــنــه  ومــــرجــــع ميـــكـــن اال�ـــص
لـــلـــدار�ـــصـــن والـــبـــاحـــثـــن، كــمــا اأن 
معايل  تقدمي  على  احتوى  الكتاب 
بن  حممد  د.  ال�صيخ  الــعــدل  وزيـــر 
انتهى  وقـــد  العي�صى،  عــبــدالــكــرمي 
ــــى و�ــصــع بــنــاء تــ�ــصــوري  الــكــتــاب اإل
مع  االجتماعية  اخلــدمــة  ملمار�صة 
املـــ�ـــصـــكـــ�ت االأ�ــــصــــريــــة يف املــحــاكــم 
البناء  هذا  اأ�صتمل  حيث  ال�صرعية، 
عــلــى املــعــايــر املــهــنــيــة الــتــي يجب 
تــوفــرهــا يف االأخــ�ــصــائــي املـــــراد له 
امل�صك�ت  واأهـــم  املحكمة  يف  العمل 
معها،  يتعامل  اأن  املمكن  من  التي 
ميكن  الــتــي  املهنية  االأدوار  كــذلــك 
االجتماعي،  االأخ�صائي  يوؤديها  اأن 
باالإ�صافة اإلى اأن املوؤلف قدم ت�صوراً 
ــيــة  ــا�ــص مـــقـــرحـــاً لــلــمــكــونــات االأ�ــص

لـــــوحـــــدة اخلـــــدمـــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
املــــقــــرحــــة مـــــن حـــيـــث اأهــــدافــــهــــا 
واأ�ــصــالــيــب الــعــمــل بــهــا وارتــبــاطــهــا 
بها،  العاملن  واأهــم  ومالياً  اإداريـــاً 
كما اأن هذا الت�صور ميكن اأن يكون 
نواة لدرا�صات قادمة يف هذا املجال.
تناول  بــاأنــه  الباحث  اأفـــاد  ولقد 
هــــذه الـــدرا�ـــصـــة نـــظـــراً ملـــا يــواجــهــه 
املــجــتــمــع يف الـــوقـــت احلــا�ــصــر من 
التغرات االجتماعية التي اأوجدت 
اأمناط و�شور متعددة من امل�شكالت 
االأ�ــصــريــة الــتــي حتــتــاج اإلــــى رعــايــة 
مــتــخــ�ــصــ�ــصــة مــهــنــيــة قـــــــادرة عــلــى 
ا�صتقرارها  على  االأ�ــصــرة  م�صاعدة 
واأدائــــهــــا لــوظــائــفــهــا االجــتــمــاعــيــة، 
ونــــظــــراً الهـــتـــمـــام مــهــنــة اخلــدمــة 
االجــتــمــاعــيــة يف الـــ�ـــصـــاأن االأ�ـــصـــري 
ودورهــا يف ما يحقق �صالح االأ�صرة 

اإمنائياً ووقائياً وعالجياً.
لــــذا فـــــاإن هـــنـــاك حـــاجـــة ملحة 
ومــــتــــزايــــدة لــتــفــعــيــل هـــــذا الـــــدور 
اإنــ�ــصــاء وحـــدة للخدمة  مــن خـــ�ل 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــلــحــقــة بــاملــحــاكــم 
ويقيناً  االأ�ــصــريــة،  بالق�صايا  تعني 

املو�صوع،  هذا  باأهمية  الباحث  من 
الــدار�ــصــة  فــكــرة هـــذه  انبثقت  فــقــد 
ت�صوري  بــنــاء  لو�صع  هــدفــت  الــتــي 
ملـــمـــار�ـــصـــة اخلــــدمــــة االجــتــمــاعــيــة  
مــن خــ�ل اإنــ�ــصــاء هــذه الــوحــدة يف 
الدرا�صة  وهــذه  ال�صرعية،  املحاكم 
من وجهة نظر الباحث هي مبثابة 
اإ�ــــصــــارة لـــلـــدور الـــغـــائـــب لــلــخــدمــة 
تدعيم  بهدف  وذلــك  االجتماعية، 
هــــذا الـــــدور الــــذي مـــن املــمــكــن اأن 
توؤديه هذه املهنة االإن�صانية يف حالة 

فتح املجال لذلك.
ولـــقـــد جــــــاءت هـــــذه الـــدرا�ـــصـــة 
فــ�ــصــول، حيث  �صبعة  عــلــى  مــوزعــة 
على  فــيــهــا  االأول  الــفــ�ــصــل  احــتــوى 
ــــة،  ـــعـــريـــف مبــ�ــصــكــلــة الــــدرا�ــــص الـــت
واأهم  اأهدافها، ت�صاوؤالتها  اأهميتها، 
املفاهيم التي جاءت فيها، اأما ف�صل 
الــدرا�ــصــة الــثــاين، فــقــد تــركــز على 
والــذي  للدرا�صة،  النظري  االإطـــار 
هذا  يف  ال�صابقة  الدرا�صات  ت�صمن 
التي ميكن  النظريات  واأهــم  املجال 
مو�صوع  تف�صر  يف  عليها  اال�صتناد 
فقد  الثالث:  الف�صل  اأما  الدرا�صة، 
االأخ�صائي  بدور  للتعريف  خ�ص�ص 
االجــتــمــاعــي يف املـــجـــال االأ�ـــصـــري، 
وبــاالأخــ�ــص اأثـــنـــاء عــمــلــه يف جمــال 
التي  املهنية  املعاير  واأهم  املحاكم، 

يجب توفرها يف هذا االأخ�صائي. 
جــــاءت  الـــــرابـــــع:  الــفــ�ــصــل  ويف 
امل�صتخدمة يف  املنهجية  االإجــراءات 
البحث  منهج  حــيــث  مــن  الــدرا�ــصــة 
الدرا�صة  وعينة  وجمتمع  العلمي، 
ــــــى املـــــجـــــاالت الــتــي  بـــاالإ�ـــصـــافـــة اإل
متــت فــيــهــا الـــدرا�ـــصـــة، واالأ�ــصــالــيــب 
ا�صتخدامها.  مت  التي  االإح�صائية 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــفــ�ــصــل اخلــامــ�ــص 
مـــن الـــدرا�ـــصـــة فــقــد احـــتـــوى على 

كتاب: ت�شور مقرتح ملمار�شة اخلدمة االجتماعية يف املحاكم 
تاأليف: حممد بن عبدالرحمن الق�شي
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الــدرا�ــصــات  مركز  عــن  �صدر 
والـــــبـــــحـــــوث بـــجـــامـــعـــة نـــايـــف 
كتاب:  االأمنية  للعلوم  العربية 
التحكيم وال�صلح وتطبيقاتهما 
يف املــجــال اجلــنــائــي تــاألــيــف: د. 
حممد ال�صيد عرفة يف طبيعته 
االأولــــى عــام 1427هـــــ، ويحتوي 
مليئة  �صفحة   535 دفتيه  بــن 
باملعلومات القيمة التي حتدثت 
ومــدى  والــ�ــصــلــح  التحكيم  عــن 
بــن  الـــفـــ�ـــصـــل  تــــاأثــــرهــــمــــا يف 
املـــنـــازعـــات وتــ�ــصــويــتــهــا واإيـــجـــاد 
دوراً  لتلعب  متخ�ص�صة  مراكز 
مهماً بجانب الق�صاء، و�صدرت 
اأنــظــمــة يف الــتــحــكــيــم الــتــجــاري 
اإلـــى امل�صائل  اأثــــره  اأمــتــد  الـــذي 
اجلـــنـــائـــيـــة الـــتـــي يـــجـــوز فــيــهــا 
الــ�ــصــلــح. كــالــ�ــصــلــح يف الـــديـــات 

مثً�.
فالتحكيم وال�صلح يلتقيان 
لهما  املــو�ــصــوعــي  الــنــطــاق  يف 
)مـــتـــ�زمـــان يــــــدوران وجــــوداً 
جــاز  ال�صلح  جـــاز  اإذا  وعـــدمـــاً( 
الــــتــــحــــكــــيــــم بـــــهـــــدف حتــقــيــق 
الـــعـــدالـــة اجلــنــائــيــة ومــــن هنا 
التي جــاءت يف  الــدرا�ــصــة  كانت 
اجلوانب  تو�صيح  على  خطتها 
وال�صلح  التحكيم  يف  املختلفة 
كــــاإجــــرائــــن مـــتـــ�زمـــن يــتــم 
الــتــ�ــصــويــة  لـــهـــمـــا يف  ـــجـــوء  ـــل ال
فكانت  الــقــ�ــصــاء،  �صاحة  خـــارج 
ف�صً�:  ع�صر  اأحد  يف  الدرا�صة 

التحكيم وال�شلح وتطبقاتهما يف املجال اجلنائي
تاأليف: د. حممد ال�شيد عرفة

وم�صروعيته  التحكيم  مفهوم   -1
الــ�ــصــلــح  مـــفـــهـــوم   -2 وحــــكــــمــــه. 
تنظيم   -3 وحكمه.  وم�صروعيته 
واأنواعه  وبيان جماالته  التحكيم 
يف القوانن العربية. 4- جماالت 
ال�صلح واأنواعه. 5- تنظيم ال�صلح 
الو�صعية.  الــقــوانــن  يف  اجلنائي 
6- اأحــــكــــام الــ�ــصــلــح اجلـــنـــائـــي يف 
هيئة   -7 الــو�ــصــعــيــة.  الـــقـــوانـــن 
التحكيم وال�صلح. 8-االتفاق على 
اإجـــراءات   -9 وال�صلح.   التحكيم 
الــتــحــكــيــم والــ�ــصــلــح يف الــقــوانــن 
التحكيم  اإجـــراءات   -10 العربية. 
العربية.  القبائل  لــدى  وال�صلح 
الــتــحــكــيــم  نـــظـــامـــي  تــقــيــيــم   -11
والـــ�ـــصـــلـــح واأثــــرهــــمــــا يف حتــقــيــق 

العدالة االجتماعية.
املوؤلف  اإلــيــه  تو�صل  مبــا  وختم 
اأهــمــيــة  ذا  ذلـــك  اأن  نــتــائــج يف  مـــن 

مــعــا�ــصــرة ممـــا يــتــطــلــب و�ــصــع 
تــنــظــيــم و�ــــصــــوابــــط واإ�ـــــصـــــراف 
واإيجاد مراكز تهتم بتفعيل هذا 
وبحوث  درا�ــصــات  وعــمــل  العمل 
الـــقـــواعـــد  تـــوحـــيـــد  تــ�ــصــهــم يف 
التدريب  وتكثيف  واالإجــــراءات 
وامل�صلحن  املــحــكــمــن  الإعـــــداد 
وتاأهيلهم للو�صول اإلى تخفيف 
ويتحقق  الق�صاء  عــن  االأعــبــاء 
بـــذلـــك الـــعـــدالـــة الـــتـــي يــ�ــصــعــى 

اجلميع اإليها.
املـــراجـــع  املــــوؤلــــف  اأورد  ثــــم 
يف  املتخ�ص�صة  ب�صقيها  العربية 
كل من جمال التحكيم وجمال 
ال�صلح واأهم الوثائق واالأنظمة 
الدولية  واالتفاقيات  والقواعد 
واالأحكام املثبتة واملقارنة واأبرز 
املــــراجــــع بـــالـــلـــغـــات  االأجــنــبــيــة 
االأخرى . فكانت درا�صته م�صوقة 
ومــثــمــرة، وكـــان مــن الــ�ــصــرورة 
قــراءة هذا الكتاب لرفع الوعي 
العديل يف هذا اجلانب وخا�صة 
اأ�ــصــحــاب االخــتــ�ــصــا�ــص ملـــا فيه 
مــــن املـــعـــلـــومـــات الــــتــــي حتــقــق 
االأهــــــداف املـــرجـــوة ويــ�ــصــل بنا 
اإلى اإحدى الدعامات االأ�صا�صية 
من دعامات احلياة االجتماعية 
واأ�صا�صاً من اأ�ص�ص بنائها.  اإْذ به 
اإلى توازنها ملا فيه  تعود احلياة 
الق�صاء على  االأثــر يف  قــوة  من 
الــنــزاعــات واخلــ�فــات لتحقيق 

ال�ص�م والوئام.

العر�ص اجلدويل لنتائج الدرا�صة. 
يف حــــن جـــــاء الــفــ�ــصــل الــ�ــصــاد�ــص 
تــ�ــصــاوؤالت  عــلــى  االإجـــابـــة  مت�صمناً 
اإلى  باالإ�صافة  الدرا�صة ومناق�صتها 
اخلدمة  ملمار�صة  املــقــرح  الت�صور 

االجتماعية يف املحاكم ال�صرعية يف 
املجتمع ال�صعودي.

ال�صابع  الف�صل  احتوى  واأخــراً 
واالأخـــــــــــر عــــلــــى مـــلـــخـــ�ـــص الأهـــــم 
فقد  والتو�صيات.  الــدرا�ــصــة  نتائج 

لــو�ــصــع  ـــــــارزاً  ب دوراً  املــــوؤلــــف  اأدى 
بـــنـــاء تـــ�ـــصـــوري ملــمــار�ــصــة اخلــدمــة 
االجتماعية، فكان هذا اجلهد الذي 
لــ�أهــداف  بــذل يف اجنـــازه حمققاً 

املرجوة.


