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 العددكلمة 

 
ير محمد بن فهد بالمنطقة القانون بجامعة األمكلية ب ول من رسالة المنبر القانونيمع صدور العدد األ

سيس صرح قانوني توعوي ودعم الفكر القانوني  تود أسرة ألت هدفت خطة عملطار إوفي ، الشرقية

الكريمة على صدور  الموافقةعلى  إلدارة الكليةوإلدارة الجامعة  شكرها وتقديرها تعبر عنالتحريرأن 

الرسالة وإشرافها المقدر وحرصها على وفيرها السخي لمعينات صدورالرسالة المعرفية التنويرية وت

عمل الوكبيرة الجهود الطيبة والمبادرة وتود أسرة التحرير أن تثمن ال  نبيلة تحقيق أهداف الرسالة ال

 عميد كلية القانون الدكتور محمد الجداوي.لدائم الحرص الدؤوب وال

عداد والتنقيح شكلن النواة األولى للتحرير واإل لطالبات العلم بالجامعة الالتيموصول الشكر والشكر كل 

العلمي  الدقيق لربط البحث العلمية واألسئلة الجادة والتخطيط ادةالالزم لهذه الرسالة بالم والدعموالبحث 

وقائع حوث المفيدة في تقصي وإطالق العنان للبتقديم اإلجابات المعاش ليتسنى المثابر بالواقع العملي 

جتماعية ومن ثم وضع قتصادية واإلالعالقات الشخصية واإلالمجتمع واإلفادة اإليجابية في تفهم إشكاليات 

 الحلول الناجعة لها.

تفاعلية بين ولرسالة علمية إخبارية وتنويرية  الكريم لهذه الرسالة وتحويلها ودعمكم وكلنا أمل في تتبعكم

أسوة  المختلفة من جهة أخرى المجتمعقطاعات و رها من جهةومنابالجامعة كافة أقسام ب طالبات العلم 

في شتى بقاع العالم وتبادل الخبرات بين القانونيين في شتى المجاالت مستفيدين  الهادفبالتفاعل العلمي 

وتقديم معالجة  هم القضاياأل مما تيسر من التقنيات الحديثة في مجال االتصال وتبادل المعلومات.مع رصد  

 .لى تطبيقات مواكبة لهافي نهاية المطاف إ ؤديت نيةلنصوص قانو

 

 سامية عوض محمد حسن د.
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 هدافاأل :اوالا 

 
د القانونية واآلراء الفقهية المساهمة الجادة في إثراء الفكر القانوني من خالل نشر القواع  .1

عالية للمادة المنشورة وصلتها الوثيقة بالواقع الوطني جتهادات القضائية، مع التأكيد على الجودة الواإل
 والعربي.

 

 نشر الثقافة القانونية وصوالا إلى تعزيز الوعي القانوني لدى المواطن ومؤسسات الدولة..  .2

 التعريف بالتطور القانوني الذي تشهده المملكة العربية السعودية  .3
 والصياغة القانونية الكتابةعلى المهارات الالزمة في تدريب الطالبات  -4

 ومساعدتهم على تطويرها كتشاف قدراتهم البحثية والعلميةإتمكين الطالبات من  -5
 

 

   ثانياا : المضمون:

 
 المقاالت.  .1

 ملخصات الرسائل الجامعية. 2
 تهادات المحلية والعالمية والفتاوى القانونية.جواإل التعليق على األحكام القضائية  .3

الترجمات والمصطلحات، مراجعات الكتب  والمتابعات  ،الحديثة التشريعات بعات قانونية )أهممتا  .4
 العلمية  والتقارير العملية عن للمؤتمرات والندوات واألنشطة(

 قانونيين ساهموا في تحقيق العدلمع آت راء ومساهمات )لقاءآ -5
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 برنامج مدروس لمستقبل مهني واعد
 

 

 د.سامية عوض محمد حسن

 داب قسم القانونواآلكلية  العلوم 

عن  مما يجعله متميزاا  برنامج القانون في جامعة األمير محمد بن فهد باللغتين العربية واإلنجليزيةيدرس 
 .تخصص القانون مجالالمملكة في ب باقي المؤسسات التعليمية

 

 عضاء هيئة تدريس لهم  باع  طويل  في المجال القانونيالبرنامج  كفاءات علمية عالية وأ يستوعب  

 رؤيتنا
وتقديم  ودوليا   قليميا  إسهام في نشر المعرفة والثقافة القانونية  في التأهيل و البحث القانوني واإلالتميز  

 .قادرين على قيادة األمةيين وإعداد قادة  قانونميزة نية مخدمات قانو

 رسالتنا
المهن القانونية والخدمة العامة إسهاما   كافةنخراطهم في إقانونيا  مميزا  يساعد على  تأهيل الطالب تأهيال  

 .في بسط العدل والقيم الفاضلة، ونهوضاُ بالمجتمع لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 قيمنا

 مانة المهنيةإعالء قيم الحق والصدق واأل 

 

http://www.pmu.edu.sa/Academics/Law_Dept_CAS_UDP.aspx
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 بث روح التعاون والعمل الجماعي 

 

 مراعاة الشفافية في جميع األوجه العلمية واإلدارية 

 هدافناأ
 

 والنظرية والقيم األخالقية  بالمعرفة العلمية ن موهوبين ومزودينقانونيي إعداد وتأهيل 

 

  المساهمة في التأثير على النظام القانوني للدولة بطريقة إيجابية وبناءة 

 

  إظهار المعرفة الواضحة للقوانين المحلية واالقليمية والدولية والتي تهدف إلى حماية حقوق

 اإلنسان 

  في  العدالة والمساواة دعم وترسيخيساهموا في  لكيخريجي القانون  مهاراتتنمية قدرات و

 المجتمع

 

 تمهيد

من األقسام مير محمد  بن فهد  امعة األللطالبات بججتماعية العلوم اإلنسانية واإل بكليةالقانون  يعتبر قسم

حيث يوفر لطالبات قليمي والعالمي درة طيبة على المستوى المحلي واإلبين الكليات الوطنية وبا الرائدة

العالي في تخصصات القانون المختلفة باللغتين العربية  نشرقية فرص مناسبة لمواصلة تعليمهالمنطقة ال

ا التخصص في لندرة هذ ذا الجزء من المنطقة الشرقية يعتبر هاماا واالنجليزية. كما أن وجوده في ه

من األهمية الكبيرة التي تتمتع بها  هذه المنطقة الحيوية الهامة.  دورها الرائدالكلية  ستمدت.  والمنطقة

األخرى. و تثقيف في مختلف العلوم  ةوبالتالي نلمس من دراسته إستزاد فالقانون من العلوم اإلجتماعيه

لالزمة نشاء جهات نسائية في مختلف التخصصات  تعني بتقديم  الخدمات  اا اصبحت الحاجة ملحة إلكم

بداعية في كافة طاقات المراة اإلل استنهاضاا عمالهن بالصورة المطلوبة ألهن لمساعدتهن على تسيير 

   .ةا صالأو ة فكراا أعملية مستقبلية تساهم فيها  المرالمجاالت لخلق برامج 

أن السنوات المقبلة ستشهد  ةا اصخ عتبراستحداث هذا القسم أهم خطوة تعزيزية للمرأة السعودية،لذا  ي

والالتي في مجال المحاماة واإلستشارات القانونية القياديات لعدد من  مير محمد بن فهدجامعة األ تخريج

ي المجتمع قادرة على كعناصر فعالة فالحكومية والمدنية األخرى في الشركات والجهات إنخراطهن يتوقع 

 .بمهنية عاليةالعدل  تطبيق أسسوالمساعدة في الدفاع عن حقوق المراة 
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من المقررات عدد كبير م قسويقدم الكثر من مائة طالبة ويضم أميالدي  2011 عام  سس قسم  القانونتأ 

مهارات  لك من أجل صقلوذالقانونية  الجوانب كافة في كاديميعتماد اإللمعايير الجودة واإل المصممة وفقاا 

فقه وسرة ،ين األ، وقوانين الشركات والبنوك ، وشراء وبيع األصول ، وقوانفي القانون التجاريالطالبات 

 كما يتمووضع الشروط والظروف المالئمة لتصريف األعمال ، وحماية المستهلك. المعامالت المالية 

 للقانون المقارن. طرقلقانون العامة مع التبمبادئ ا تدريس مواد القانون الدولي وتثقيف الطالبات

وتهدف هذه الدراسة  جامعة األمير محمد بن فهد أول جامعة سعودية تدرس القانون باللغة االنجليزيةتعتبر

في ظل حاجة العديد من  خصوصاا  وطنهن لخدمة  الباتطلمن أهمها إعطاء فرصة ل هدافاأل إلي عدد من 

كما تهدف لعالم الخارجي . تشارين قانونين قادرين على التواصل مع االشركات الوطنية إلي خبراء ومس

التعامل مع جميع األنظمة الدراسة إلى تأهيل الخريجات وتأهيلهن وزيادة قدراتهن حتى يسهل عليهن 

 .درجة البكالريوس.  الجدير بالذكر أن القسم يمنح الخريجات ة في هذا المجالباللغتين العربية واالنجليزي

 مة المضافة للمجتمع لقيا
 

 قران المستمدة من الد دراسة القانون على  المصادر األصيلة للمجتمع السعودي المسلم وتعتم
 جماع والقياس. الكريم  والسنة النبوية واإل

  ،مر الذي يمكنها من التعرف األتمكن دراسة القانون الطالبة من معرفة حقوقها وواجباتها
لشرع والقانون، وبالتالي التمسك بها والدفاع عنها حال التعدي على الحقوق التي كفلها لها ا

 على حقوقها او االنتقاص منها من قبل أي جهة.

  سرتها ومجتمعها أو من ناحيةتمكن دراسة القانون الطالبة من معرفة واجباتها تجاه نفسها
 . من ناحية أخرى ووطنها

 ة أقانونية في المجتمع، ذلك أن المرال للقانون في نشر الوعي والثقافة بةدراسة الطال تساهم
 وتعليمهم ورعايتهم. ءوكل تربية النشتليها إ، ووتربي النصف اآلخرتمثل نصف المجتمع 

  تمكن دراسة القانون الفتاة من محاربة العادات والتقاليد البالية، والتي ال يقرها شرع وال
 عرف وال ذوق سليم.

  المراة لدفاع عن قضايا ميات والقانونيات لالمحاتساعد دراسة القانون في تخريج جيل من
 مام المحاكم وفي كافة المحافل. أسرة والدفاع عنها والطفولة، وتولي قضايا األ

  في رقي وحضارة  تسهم بشكل فعالالقانون  تهادراسفإن ساس المجتمع ألما كانت المرأة هي
 .مةأي ساس الحضارة ألأالقانون هو ألن  المجتمع

 ة وتوفير وسائل أرتقاء بواقع المرواإل قدراتهن تعزيزلقانون في للطالبات ا تساهم دراسة
 مشتركةالهداف األجل تحقيق من أنفسهن أتنظيم  إضافة إلىالمشاركة في اتخاذ القرار، 

  ،مقهورة المظلومة والة أالمرفتساهم دراسة القانون في زيادة الوعي والثقة بالنفس
 والمدرسين والقضاة وحماة الحقوق. قادةان تربي ال حقوقها ال تستطيعمحرومة من الو
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  التغيير الذي تحدثه دراسة القانون في طريقة تفكير الطالبة يجعلها قادرة على محاجة اآلخر
  .ي أمرأبوقائعها و التريث قبل الحكم في تحليل األحداث كذلك و ،بشكل منطقي و علمي

 حترام القانون واألنظمة وضرورة إنحو  كة العربية السعودية الجادةتعزيز تطلعات الممل
 ممارستها والعمل بها لتطوير المجتمع وتنظيمه .

  استنباط حلول فعالة للمشاكل والقضايا المعقدة التي تفرضها مستجدات الظروف واألحداث
 الداخلية والدولية .

 تكوين محيط قانوني علمي مهني وفق معايير وأسس شرعية وعالمية. 

 ؟ئية قيادية قانونية كشريك أساسي في تنمية المجتمعتكوين شخصيات نسا. 
 

عتماداا على تنوع المنهج وخطط التدريب إسوق العمل من الخريجات المؤهالت يمكن للكلية أن تسد حاجة 

مجال هذا الفي  زيادة كفاءتهنودراكية  للطالبات وبناء المهارات المعرفية واإلاألعمال الوافية باحتياجات 

 لوج سوق العمل مباشرة بعد التخرج لإلسهام في تقدم المجتمع. وتشمل  المهارات:ووبالتالي ، 

  القانون وقواعده اإلجرائية يءمبادعلى  مهارات التفكيرالمنطقي القانوني السليم المستند 

 أهميته وأنواعه و آدابه و أنماط   مهارات الحوار و اإلقناع، ويتضمن مفهوم الحوار و
الحوار ، ومفهوم اإلقناع و أشكاله و   لتعامل معهم ، ومهارات إدارةالمتحاورين وكيفية ا

 أنماطه و مهاراته

 اآلداب العالمية واألخالقيات الدولية واخالقيات المهنة  )مجال الوجداني(مهارات  اكتساب 

  زيادة الفهم و الوعى والقدرة على التحليل واالستنتاج وربط النتائج بالمقدمات واتخاذ
 القرار 

 ويمكن اختصارها فيما يلي: ،مية مهارات التفكير العلميتن 

 * التصنيف و الترتيب.               

 * التحليل و المناقشة.               

 .* اتخاذ القرار               

 * تحديد األولويات و البدائل.               

 ستنتاج * التجربة و اإل               

 لى النتائج.التي تفضي إت ضع الفرضيا* و               

  على معرفة اللغات واستخدام وسائل االتصال الحديث المدعوم  المبنيةمهارات االتصال
 الحاسب اآلليبأنظمة 

 العمل مهارة التعامل مع فريق 
 تخاذ القرارامهارة القيادة و. 
 جماعي والتطوعي من قبل الطالباتالقدرة على إعداد الملتقيات والعمل ال 
 دوات البحث عن الحقيقة والقدرة على النقد العلميأهمية الدراسة البحثية وامتالك أ 
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  و أثناء الدراسة أت في المجاالت المختلفة والتغيرا المستجداتتطوير التعلم الذاتي لمتابعة
 بعد االنتهاء منها واالستفادة من كل وسائط التعلم

 
 
 

 جهات العمل:
 

يمكن للطالبات ت  في مهن عديدة في جهات مختلفة، حيث لطالباشرق لبرنامج مستقبل مهني ميضمن ال
 : مجال العمل  في

 اإلدارة القانونية لشركات سيدات األعمال 
 

 المحاكم األسرية 
 

 القطاع الخاص 
 

  في وزارة العمل تقديم االستشارات القانونية 
 

 دور التوقيف مثال السجون النسائية ودور و رعاية الفتيات 
 

  قانونية في مختلف الدوائر الحكوميةال البحوث 
 

 المنظمات الدولية الحقوقية وهيئات حقوق اإلنسان 
 

 الخطط المستقبلية 
 

 ربط المنهج والتي من شأنها أرامكو المختلفة وشركة مع المصالح الحكومية همية شراكات القسم أ

لطالبات بهذه الممارسات ية اوتحدياتها المختلفة مما يسهم في توع العملالدراسي بممارسات بيئة 

 .بيئة العمل المناهج الدراسية المختلفة و الهوة بين يقربجراءات مما واإل

 فتح مراكز قانونية لزيادة التوعية القانونية. 

 تحليل القوانين وتقديم مقترحات لإلصالح. 

 همية أ وفي المجتمع وذلك لما للبحث من نشر البحوث العلمية القانونية الطالبية داخل الجامعة

 رتباطه بجميع جوانب الحياة والعمل. كبيرة في العالم إل

 حترام القانون واألنظمة وضرورة ممارستها إكة العربية السعودية الجادة نحو تعزيز تطلعات الممل

 لتطوير المجتمع وتنظيمه . سعياا  والعمل بها

 لظروف واألحداث الداخلية استنباط حلول فعالة للمشاكل والقضايا المعقدة التي تفرضها مستجدات ا

 والدولية .
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  بهذه الحقوق وسط النساء إضافة المعرفة  حيث تقل للنساءقانونية وشرعية ستشارات إتقديم

، والتقاليدستشارات الشرعية والقانونية ألسباب تتعلق بالعادات لى اإللصعوبة حصول هذه الفئة ع

ية يؤدي للتنوير بالحقوق والواجبات ستشارات القانونية والشرعلذا فإن دعم هذه الفئة باإل

 .جتماعية المختلفةل األعمال واألنشطة التجارية واإلوإطالق إبداعات النساء في مجا

 مج لألساتذة الزائرين، واستقطاب أعضاء هيئة التدريس من خالل برا ستحداث برامج لتبادلإ

 .عريقةالقانون الليات تفاقيات مع كعن طريق عقد إن جامعات أخرى لتبادل الخبرات ساتذة مأ

  إلى اإلبداع  اللعلوم القانونية والتقنية ودفعهالسريع  طورالت مواكبةتشجيع الكفاءات العلمية على

 بتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.واإل

 ــة.عي، ودعم النشر فـــي المجـــالت القانونية المتخصــصـتشجيع الـتأليف الجام 

 حماية حقوق الملكية الفكرية للعاملين بالجامعة وتنوير المجتمع بهذه الحقوق. 

 ودي الدخلدة الفقراء ومحدستشارات قانونية مجانية لمساعإم قدينشاء مكتب للدعم القانوني إ. 

 ة دراسية نترنت من خالل دورات تدريبينونية لبناء المهارات القانونية عبر شبكة اإلنشاء شبكة قاإ

    .رشاد فيما يتعلق بالمصادر المهنيةهرية وتوفير الدعم واإلش

  دعم جهود المجتمع القانوني السعودي بشكل عام واآليلة إلى تقديم فرص  للنمو والتطور المهني

 من خالل عقد ورش عمل تدريبية عملية وسمنارات  وندوات ومحاضرات لمتابعة

 

 
 :و تشمل هذه الدورات على سبيل المثال ال الحصر ،المستجدات في المجاالت القانونية المختلفة

  البحث والصياغة القانونية باللغتين العربية واإلنكليزية وبناء مهارات المرافعة

وتدريب المحاميات الشابات على المهارات القيادية، إلى جانب التدريب على  القانونية

 مهارات اإلدارة التنظيمية.

 القضايا الخاصة  ق والواجبات في المجتمع السعودي مثلدورات مجانية  للتنوير بالحقو

متعة أرد المصاغ واالو الحضانة،و النفقة،و الطالق،و الوصية،و الهبات،و ،ثراباحكام المي

 الزوجية.
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  ة،العامل ألدي فئات المجتمع المختلفة )المررفع مستوى الوعي والثقافة القانونية

وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم  اهم،الخ(،الموظف،الطالب ،الصحفي ،المستاجر ،المس

 والتزاماتهم

  في تنمية القدرات الشخصية  التدريبيةالدورات 

 نجليزية للقانونيين وكتابة العقود وتعليم اللغة اإلدورات للقضاة والمحامي 

 اللغة العربية ومراجعة الترجمة التي تقوم إلى القانونية  والمراجع والكتبرجمة النصوص ت

 .ارجية للتاكد من مطابقتها للمعنى القانوني للمستند الصحيحبها جهات خ

 العنف االسري

 الفياض الجازي:  أعداد الطالبة 

 
 

 

. الم يشمل وقصود بالعنف االسري: القوة المادية أو المعنوية إللحاق األذى بآخر استخداماا غير مشروع 

عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها، وعنف الوالدين تجاه األوالد وبالعكس، كما أنه 

طر أنواعه ما يسمى يشمل العنف الجسدي والجنسي واللفظي وبالتهديد، والعنف االجتماعي والفكري، وأخ

 بـ)قتل الشرف(.

  أسباب العنف:

 .ضعف الوازع الديني وسوء الفهم .1

 .سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة .2

 .غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل األسرة .3

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://media2.apnonline.com.au/img/media/images/2010/01/14/istock_court_465x288_140110_t460.jpg&imgrefurl=http://www.qt.com.au/news/murri-court-is-axed-to-save-35-million-closure/1545357/&h=284&w=460&tbnid=9Cy7pFNLmryHfM:&zoom=1&docid=fjmOh3xDwOlNFM&ei=RXtLU6G3FMLS0QW1qIGoDA&tbm=isch&ved=0CPMBEIQcME44yAE&iact=rc&dur=2191&page=13&start=266&ndsp=25
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://media2.apnonline.com.au/img/media/images/2010/01/14/istock_court_465x288_140110_t460.jpg&imgrefurl=http://www.qt.com.au/news/murri-court-is-axed-to-save-35-million-closure/1545357/&h=284&w=460&tbnid=9Cy7pFNLmryHfM:&zoom=1&docid=fjmOh3xDwOlNFM&ei=RXtLU6G3FMLS0QW1qIGoDA&tbm=isch&ved=0CPMBEIQcME44yAE&iact=rc&dur=2191&page=13&start=266&ndsp=25
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 .سوء االختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية .4

 طالة.ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والب .5

 :أنواع العنف: العنف المادي

 اإليذاء الجسدي: 
  

 .وهو كل ما قد يؤذي الجسد ويضره نتيجة تعرضه للعنف، مهما كانت درجة الضرر

 

 

 القتل 

 

 عل معظمها يكون دفاعاا عن الشرف.وهو من أبشع أنواع العنف، وأشدها قسوة، ول           

 العنف المعنوي والحسي 
 اإليذاء اللفظي 

رة عن كل ما يؤذي مشاعر الضحية من شتم وسب أو أي كالم يحمل التجريح، أو وهو عبا
  .وصف الضحية بصفات مزرية

 
 الحبس المنزلي أو انتقاص الحرية 

 ية ألنه قد بدر منه سلوك مشين فيالحبس المنزلي قد يشيع لدى بعض األسر وذلك اتقاء لشر الضح       

 .من العنف المعنوي يمارس ضد النساء والفتياتنظر من يمارس العنف. وربما هذا النوع 

 الطرد من المنزل:  
إن كان النوع السابق يمارس ضد اإلناث فهذا النوع من العنف يمارس ضد الذكور وذلك 

 المرحلةالعتبارات اجتماعية تميز المجتمعات العربية عن غيرها، وهذا النوع من العنف يعد
 دم التمكن من تهذيب سلوك االبن الضحية.األخيرة التي يستخدمها األبوان عند ع

  دوافع العنف:

 :الدوافع الذاتية
 .وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات اإلنسان، ونفسه، والتي تقوده نحو العنف األسري

 الدوافع االقتصادية: 

وإنما في محيط األسرة ال يروم األب الحصول على منافع اقتصادية من وراء استخدامه العنف إزاء أسرته 
 .يكون ذلك تفريغاا لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل األب إزاء األسرة



يلقانونا منبرال  

 

14 

 

 الدوافع االجتماعية: 

قدراا من  -حسب مقتضيات هذه التقاليد-العادات والتقاليد التي اعتادها مجتمع ما والتي تتطلب من الرجل 
 المقياس الذي يبين مقدار رجولته.الرجولة في قيادة أسرته من خالل العنف والقوة وذلك 

 قرارت الحكومة:

 .تشكيل لجان تقصي حقائق لألحداث .1

حتياطي للتأكد من أنها االإنشاء خط ساخن لتلقي بالغات المواطنين عن عمليات القبض والحبس  .2

 .تتم في إطار القانون واحترام حقوق اإلنسان

رة التربية والتعليم وفي المدارس توجيه األخصائيين والمرشدين االجتماعيين في مدارس وزا .3

الخاصة بالحرص على التعامل مع حاالت العنف األسري وتشجيع الطالب على إخبارهم بأي عنف 

 .يتعرضون له

تقوم وزارة اإلعالم والمؤسسات الدينية بحمالت توعوية ترمي إلى تبصير أفراد األسرة بعواقب  .4

 .ممارسة العنف

عليم أوصت الدراسة بضرورة إدخال المقررات التعليمية التي وزارة التربية والت نظر ومن جهة .5

تشرح معنى العنف وأسبابه واألساليب االجتماعية للتعامل معه وتستحدث األنشطة غير الصفية 

 التي تدرب الشباب على مواجهة أساليب العنف بالمنطق والعقل.

 التوصيات و الخالصة:
 

 .والمناهج الدراسية ومراكز التوجيه في المجتمعنشر الوعي الديني من خالل وسائل اإلعالم  .1

رصد مظاهر العنف األسري من خالل مؤسسات متخصصة، والعمل على تحليلها والتعامل معها  .2

 .بصورة علمية وفق النظريات التربوية واالجتماعية

 .التنسيق بين المؤسسات المجتمعية في سبيل معالجة ظواهر العنف األسري ومحاصرة أسبابه .3

ة ضحايا العنف األسري من خالل مؤسسات الرعاية االجتماعية الرسمية واألهلية، تحسباا رعاي .4

 الستفحال أدوار غير إيجابية لهم في المستقبل.
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 نظرة على حقوق العامل في قانون العمل والعمال السعودي

 

 ريم إبراهيم السماعيل:  أعداد الطالبة 

وق وتحقيق العدل والمساواة، وإن قانون العمل والعمال لم يوجد إال ليحمي توجد القوانين دائماا لحفظ الحق

الطرف الضعيف في العقد والمتمثل بالعامل. يعرف قانون العمل على أنه تلك القوانين التي تحكم العالقة 

ه أشد بين العامل ورب العمل التابع.  لقد كفل نظام العمل والعمال السعودي للعامل كافة حقوقه وحفظها ل

الحفظ نظراا ألنه الطرف األضعف في عالقة العمل. يلتزم صاحب العمل بعدة التزامات سواء كانت مفروضة 

بسبب القواعد العامة للعقود كااللتزام بتقديم العمل المتفق عليه للعامل، االلتزام بتوفير األدوات الالزمة 

العامل شهادة خدمة عند انتهاء العقد، وهناك  للعمل، عدم معاملة العامل معاملة جائرة، االلتزام بإعطاء

التزامات يفرضها قانون العمل منها االلتزام بدفع األجر ر وااللتزام باإلجازات، كاإلجازة السنوية وإجازة 

 الحج، االلتزام بالرعاية الطبية، االلتزام بتوفير وسائل النقل إلى مقر العمل.
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للعمال، فمنها اإلجازات المرضية والتي للعامل الحق فيها كل  تتعدد اإلجازات التي يضمنها قانون العمل

سنة، فيستحق األجر كامالا في أول ثالثين يوم، وثالثة أرباع األجر للستين يوماا التالية، أما الثالثين يوم 

لوضع التي تليها فبدون أجر. كما أن من اإلجازات التي تمنح للعامل، أو للمرأة العاملة تحديداا، هي إجازة ا

من قانون العمل، فإنه يحق للمرأة الحامل إجازة لمدة عشرة  151ورعاية الطفل، حيث أنه طبقاا للمادة 

أسابيع منها أربعة أسابيع قبل الوضع وستة بعده. كما يتفرد القانون السعودي بمنح المرأة العاملة إجازة 

منه، وهذه ميزة تحسب  160للمادة  الحداد والتي يبلغ حدها األدنى خمسة عشر يوماا بأجر كامل طبقاا 

 لصالح قانون العمل السعودي.

اهتم قانون العمل بحفظ حقوق العامل، فال يجوز فصل العامل خالل إجازته المرضية إذا لم يتعدى المدة 

المحددة له في النظام. كما أن القانون أجاز له ترك العمل دون إشعار سابق وفسخ العقد من جهته في 

ة منها عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، معاملة صاحب العمل للعامل معاملة حاالت عديد

جائرة أو االعتداء عليه أو أحد أفراد أسرته، غش العامل وقت التعاقد. والجدير بالذكر أن قانون العمل 

 أجاز للمرأة العاملة ترك العمل دون إشعار للزواج أو حضانة األطفال.

ر ما يمكن أن يجلب المتاعب للعامل هو جهله بحقوقه التي ضمنها له القانون، وكثيراا ما يظن أرباب إن أكث

العمل الظالمين أنه بمجرد توقيع العامل على عقد العمل المحتوي على شروط تضر به وتتناقض مع 

حيح، حيث أن حقوقه فإنه ال يمكن له الشكوى والحصول على حقه. من حسن الحظ أن هذا األمر ليس بص

للعامل المطالبة بحقه ولو كان قد وقع على تنازله عنه مسبقاا في عقد العمل ألن أي اتفاق يحرم العامل من 

 باطل. حقوقه يعتبر

من المغالطات الكبيرة المنتشرة بين العمال، هي قيام رب العمل بمنح العامل مكفأة نهاية الخدمة قبل انتهاء 

الشهري وعندما تنتهي خدمته فعالا يظن أنه ال مكافأة له ألنه قد أخذها مسبقاا خدمة العامل كجزء من راتبه 

خالل فترة عمله. الصحيح أن مكافأة نهاية الخدمة ال تصرف إال بعد نهاية الخدمة فعلياا، فيجب أال تنطلي 

عد انتهاء عمله هذه الحيلة على العامل ألن مكافأة نهاية الخدمة لم توجد إال لتوفير حياة كريمة للعامل ب

ولتحمي عائلته وتضمن لها مستقبل مالي مستقر، ففي حالة حرمانه منها بحجة أنه تم صرفها له أثناء 

عمله فيمكنه تقديم شكوى في مكتب العمل للحصول على مكفأة نهاية الخدمة بعد انتهاء مدة عمله. ولعل 

( من نظام العمل  84مل. تنص المادة )هذه المشكلة هي من أكثر المشاكل انتشاراا في شكاوى مكتب الع

السعودي على أنه : " إذا انتهت عالقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة 

خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األولى ، وأجر شهر عن كل 
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أساساا لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء سنة من السنوات التالية ، ويتخذ األجر األخير 

 السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل."

في النهاية، يقع على عاتقنا كقانونيين توعية المجتمع بحقوقه. وواجبنا الخاص نحو العمال هو نشر 

نين إال لحماية هذه الوعي بينهم حتى ال تضيع حقوقهم ويفوت األوان على المطالبة بها. لم تفرض القوا

الفئات من الظلم والجور من األطراف األقوى في العالقة التعاقدية، فكان من الواجب علينا أن نبين للعامل 

حقوقه كافة من حيث األجر واإلجازات والحقوق األخرى التي يمنحها إياه القانون مثل القدرة على ترك 

الرعاية الطبية له، وتوفير وسائل النقل للعمل. إن العمل دون إشعار مسبق، تكفل صاحب العمل بتوفير 

ويطالب بها قبل  وجود عمال واعين يعني مجتمع واع  بحقوقه وبالتالي يقلل من نسبة انتهاك حقوقه

 ضياعها.

 سلطة القاضي في التعزير
 رزان الحسيني:  أعداد الطالبة 

 

ته في ارتكاب الجريمة. يختلف نوع على من ثبتت مسؤولي يوقعتعرف العقوبة بشكل عام بأنها جزاء 
ا من حقوق هللا ال يجوز االعتداء  العقوبة باختالف الجريمة، بعض العقوبات قد تكون حدود مقدرة شرعا
عليها بتخفيفها أو إلغائها، وقد تكون في حاالت أخرى عقوبات تعزيرية يقررها القاضي حسب ما يراه 

  .امناسب

ة التعزيرية، فإن مقدار العقوبة المقررة يتراوح بين التوبيخ وهو اقل بناءا علي التعريف السابق للعقوب
درجات العقوبة والقتل التعزيري في اشد حاالتها. وتقدير العقوبة يقع على عاتق القاضي بناءا على نوع 
، الجريمة . تتسم سلطة القاضي في التعزير بكونها سلطة مطلقة غير مقّيدة اال بما ذكر في القرآن والسنة

 فللقاضي الحق في تحديد العقوبة ومدى شدتها مالم تتعارض العقوبة مع النصوص الشرعية.
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اكد المحامي والمستشار القانوني أحمد الشهراني القاعدة التي تنص على أن  ١٤٣٥\٣\٢٠في تاريخ 
ت القضية القصاص ال يقام على األب لكونه أساس الفروع، في حين أن القتل التعزيري قد ُيطبق إذا استدع

  لقاضي.ل راجعاذلك ويكون القرار 

تذكر لنا صفحات التاريخ قضية الطفلة غصون التي لم يتجاوز عمرها تسع سنوات. قضت غصون سنين 
طفولتها التي لم تلبث أن تجاوزتها على األرض الطاهرة مكة المكرمة مع أبيها وزوجته. تعرضت غصون 

ا التي لم يرق لها قلب بتعنيفها بشتى الطرق التي ال يقبلها ألشنع محاوالت العنف حيث قامت زوجة أبيه
نقلت غصون الى المستشفى بعد تعرضها للضرب المبرح. لكن الوقت لم  ٢٠٠٦العقل االنساني. في عام 

يسعفها وفاضت روح الطفلة إلى خالقها وبارئها. بعد النظر في القضية تم إصدار حكم بالقتل التعزيري عى 
 وجته. ويمكننا خالل هذه القضية االستدالل بمعنى القتل التعزيري وتحديد العقوبة التعزيرية.والد الفتاة وز

، إال أن تلك ”نصب اال ال جريمة وال عقوبة “ بالرغم من وجود القاعدة الفقهية التي تنص على أنه 
محددة، وللقاضي   ةالقاعدة تم تطبيقها بتوسع في التعزير. فال يشترط في جرائم التعزير أن تكون العقوب

 السلطة المطلقة في تخفيفها وتغليظها أو العفو عنها كلها أو بعضها حسب ما تستدعيه الحاجة.

 

 تنازل المرأة عن حضانة أطفالها
 حنان زياد غالم:  أعداد الطالبة 

 

 

 

 

 

 

غياب الوعي  للمرأة كما للرجل حقوق وواجبات كفلتها الشريعة اإلسالمية وحافظ عليها القانون. لكن مع

في قضايا المرأة واألسرة مما  على وجه الخصوصالشرعي والقانوني نتجت ثغرة كبيرة في المجتمع و

ا في التربية والتعليم والعناية بأطفالها، فهي  ا مهما أدى إلى هضم الكثير من حقوقها. لما  كانت المرأة شريكا

هللا عيه وسلم ـ: ))والمرأة راعية في بيت لألمومة والتوجيه وقد قال الرسول ـ صلى  ىاألول كيزةالر

 زوجها ومسئولة عن رعيتها(( مسلم.

الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه وتربيته إلى أن يكبر ، أي أنها واجبة لحفظ الصغير 

ان واألحق بها هي األم. روى أحمد عن عبدهللا بن عمرو أن امرأة قالت: ))يارسول هللا إن ابني هذا ك

بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول هللا 
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صلى هللا عليه وسلم: أنت أحق به مالم تنكحي(( فهذا دليل على أن األم أحق من األب. وقد نهى الرسول  ـ 

 ا وفي رعايتها.صلى هللا عيه وسلم ـ أن يفرق بين الوالدة وولدها، فيبقى  في حجره

ا ويكونوا في رعاية األم  ا أم إناثا فإذا وقع الطالق بين الزوجين انتقلت الحضانة لألم سواء كان األوالد ذكورا

ما داموا صغارا إذا كانت األم صالحة لذلك ولم تتزوج. وإذا بلغ الطفل سن التمييز سبع سنوات يتصالح 

جان فيما بينهما هل يكون عند أحدهما كل الوقت أو يتشاركان في حضانته فإن تنازعوا فيه خّيره الزو

القاضي حينئذ بين األم واألب، والقول بالتخّير مذهب الشافعية والحنابلة لما روى أبو هريرة رضي هللا 

ا بين أبيه وأمه(  رواه  الترمزي. أما البنت فقد اختار عنه: )أن النبي  ـ صلى هللا عيه وسلم ـ  خّير غالما

ا ألنه أحفظ لها وأصون لها من الضياع والصحيح أنها تخّير  الحنابلة انتقالها إلى األب عند بلوغها سبعا

كالصبي ألنه لم يرد دليل شرعي على عدم جواز ذلك وهذا القول هو مذهب الشافعية. وقد قال ابن القيم 

في الصبي وعطله واآلخر مراع له فهو أحق وأولى به. وقال: )) متى أخل أحد األبوين بأمر هللا ورسوله 

ا عند بعض الحكام، فخّيره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه: سله ألي شيء يختار أباه؟  تنازع أبوان صبيا

عب مع الصبيان، فقضى به لألم. الفسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، والفقيه يضربني وأبي يتركني 

 : أنت أحق به((. فهل يجوز أن تتنازل المرأة عن حقها في حضانة أطفالها؟ قال

من العلماء من قال أنه يجوز لألم إسقاط حقها في الحضانة مقابل مال تتصالح عليه مع زوجها. فالحضانة 

ا من االتفاق على التنازل عن  حق لألم، إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته. مما يعني أن ال مانع شرعا

 لحضانة مقابل مال تأخذه من طليقها.ا

وإذا رجعت الحاضنة عن ذلك ورفعت إلى المحكمة تطالب بحضانة طفلها  فإن القاضي يحكم لها بذلك ألن  

( من القانون الموحد لألحوال الشخصية لدول مجلس ١٣٤الحضانة حق للمحضون. كما جاء في المادة )

 التعاون لدول الخليج العربية:

نة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها". والصلح في الحضانة غير ملزم ولو بحكم "تعود الحضا 

حاكم، فلو أثبت الحاكم الصلح بين الطرفين، ثم رجعا عنه بعد مدة قصيرة أو طويلة، فيقبل رجوعهما 

وينظر في الدعوى، وال تسقط الحضانة باإلسقاط، ألن الحضانة حق يتجدد بتجدد الزمان كالنفقة. وعند 

 الحكم بالحضانة فإنه ينبغي أاّل ينص على نهاية مدة الحضانة، وال يحدد لها وقتاا. 

جاء في المبسوط: "فإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز، والشرط 

تزوجت لم تكن  باطل، ألن األم إنما تكون أحق بالولد لحق الولد، فإن كون الولد عندها أنفع له، ولهذا لو

أحق بالحضانة، ألنها مشغولة بخدمة زوجها، فال منفعة للولد في كونه عندها. وإذا ثبت أن هذا من حق 

الولد، فليس لها أن تبطله بالشرط". وجاء في رد المحتار البن عابدين: "في رجل طلق زوجته ولها ولد 

الرجوع بأخذ الولد؟ الجواب: نعم لها صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم، فهل لها 

ا".  ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فال تقدر على إسقاط حقه أبدا

وفي كثير  من القضايا ُتجبر فيها الزوجة من قبل زوجها على التنازل عن حضانة أطفالها مقابل طالقها. 

ا إذ أن بإمكان الزوجة أن ُتطلّق من زوجها مع استحقاقها للحضانة وال يمكن  وهذا شرط باطل شرعا

 اإلجبار على تنازلها.
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 هذا ماكان عليه اجتهادي وهللا ولي التوفيق.

 

 

 

  

 غسيل األموال بين الشريعة والقانون

 

 موضي المغلوث:  أعداد الطالبة

 

 
 
 
غسل األموال هي ظاهرة قديمة ظهرت في أوروبا في القرون الوسطى، حيُث كان المرابون يشتغلون في  

الربا ليحققوا الثروات من وراءه ثم يظهروا أموالهم في صور مختلفة عن ما فعلوه من قذارة ربوية 
ة شرعية سليمة. تعد جريمة غسل األموال من أهم الجرائم االقتصادية، وفي هذا المقال لتظهر بصور

سأتحّدث عن مفهوم غسل األموال، خصائص عمليات غسل األموال، مصادر األموال التي يتم غسلها، 
 مراحل وأساليب الغسل، واآلثار المرتبة على جرائم غسل األموال.

 
، المفهوم لغسل األموال أخ ذ به عدد من االتفاقيات والمنظمات الدولية منها اتفاقية مكافحة الفساد في أوالا

المادة الثالثة والثالثون بأنها "العميلة التي تشمل كل عائدات الفساد التي من شأنها أن تحتاج إلى غسل 
ا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )اإلنتربول( غسل ا ألموال من جراء فساد تحصلت عنه." و عرفت أيضا

بأنه "أي عمل أو الشروع في عمل يهدف إلى التحكم أو التستر على طبيعة األرصدة المكتسبة بصورة 
 غير مشروعة، بحيث يبدو أنها قد جاءت من مصدر مشروع.

 
( في ٣٩أما نظام مكافحة غسل األموال في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

ف غسل األموال في المادة األولى بأنه "ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه ُيقصد من هـ عرّ  ٢٥/٦/١٤٢٤
ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفاا للشرع أو النظام، وجعلها تبدو وكأنها مشروعة 

 المصدر.

http://www.google.com.sa/imgres?biw=1440&bih=780&tbm=isch&tbnid=_USFtdJsipohBM:&imgrefurl=http://www.emaratalyoum.com/business/local/2010-10-31-1.310975&docid=NdKUv9mP38qmKM&imgurl=http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.310973.1288457050!/image/3540252969.jpg&w=400&h=250&ei=RgHqUtSUI6PD0QWOwYGwDw&zoom=1&ved=0CKUBEIQcMBk&iact=rc&dur=663&page=1&start=0&ndsp=32
http://www.google.com.sa/imgres?biw=1440&bih=780&tbm=isch&tbnid=_USFtdJsipohBM:&imgrefurl=http://www.emaratalyoum.com/business/local/2010-10-31-1.310975&docid=NdKUv9mP38qmKM&imgurl=http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.310973.1288457050!/image/3540252969.jpg&w=400&h=250&ei=RgHqUtSUI6PD0QWOwYGwDw&zoom=1&ved=0CKUBEIQcMBk&iact=rc&dur=663&page=1&start=0&ndsp=32
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ا، نستخرج  أن غسيل األموال هي جريمة اقتصادية تعّبر عن كل عملية يقُصد من عمله ا إضافة الصفة إذا

الشرعية على األموال الُمكتسبة من الجرائم المختلفة مثل تجارة المخدرات وجرائم اإلرهاب واختالس 
ا فغاسلي األموال يقومون بإيجاد وخلق مبررات كاذبة  األموال العامة والتزوير وغيرها من الجرائم. إذا

رة مشروعة ليقوموا بنقلها وتحويلها ألموالهم التي جاءت عن طرق أنشطة غير مشروعة ليظهروها بصو
ا أن غسل األموال ال يقتصر  بسهولة دون وجود من يعترض عنها أو يحقق بشأنها. وعلينا أن نعرف أيضا
على العمليات المالية فقط وإنما يشمل العمليات الغير مالية، فكما في المادة التاسعة والثالثون من نظام 

ا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو مكافحة غسيل األموال بالمملكة: "ا ألصول أو الممتلكات أّيا
 ثابتة.."

 
 

ولغسل األموال عدة من الخصائص منها أنها تتمّيز بسرعة االنتشار الجغرافي وأنها عمليات مِرنة 
في ومتطورة، فبعد أن ُعِرفت عمليات غسل األموال في القارة األوروبية أصبحت هذه العمليات منتشرة 

ا في الدول النامية  جميع أنحاء ودول العالم، فلم تقتصر على الدول الصناعية الكبرى بل انتشرت أيضا
ا تطورها تعّدى العمليات المعروفة من شراء سلع باهظة  وأصبح الكثير من تجار السوق يمتهنونها، وأيضا

هذه العمليات. خاصية أخرى  الثمن كالسيارات والمجوهرات إلى استخدام شبكات االنترنت السرّية لعمل
 لعمليات غسل األموال أنه نشاط إجرامي تبعي ِسبَقه وجود نشاط إجرامي أصلي.

 
( قام المجرمون بغسلهم ألموال هذِه   وهذا يعني أن بعد حدوث الجريمة األولى )تجارة مخدرات مثالا

 التجارة وهذه تُعتبر جريمة أخرى.
 

ة لألموال التي يتم غسلها، منها تجارة المخدرات التي تعد أهم هناك العديد من المصادر الغير مشروع
ا تجارة األسلحة التي تزعزع بأمن الدولة التي تجري فيها هذه  مصدر لعمليات غسيل األموال. وهناك أيضا
العمليات، واالتجار بالبشر وباألعضاء البشرية حيث يقوم ُغّسال األموال باستغالل الظروف االقتصادية 

اعية للمجتمع بحيث يقومون بخطف أطفال وبيع أعضاء لكسب األموال الطائلة من وراء هذِه واالجتم
 العمليات.

 
ا على مدى سنوات  أما مراحل غسيل األموال فهم ثالث، قد تحدث جميعها في وقت واحد أو تحدث تدريجيا

مال غير مشروعة في عدة. تبدأ هذه العملية بالتوظيف واإليداع، وهي إيداع األموال المتحصلة من أع
مصارف أو شركات مالية. وتكون هذه المرحلة من أصعب المراحل لوجود المبالغ الطائلة، وتتم هذه 
المرحلة بأساليب كثيرة منها إيداع األموال في البنوك أو تحويلها إلى دول أخرى أو شراء السلع باهظة 

مرحلة التغطية أو التمويه حيث يقوم غاسلو  الثمن كالفنادق والسيارات والمجوهرات. ثم يلي هذه المرحلة
األموال بمحاولة قطع الصلة بين األموال والجريمة، حيث يقومون بعمليات مختلفة منها إنشاء شركات 

 وهمية لدى الدول التي تقدم تسهيالت لفتح الشركات أو بإيداعها في بنوك خارجية.
 
انقطعت عالقتها بالجرائم المالية واكتسبت الصفة ثم يلي ذلك مرحلة الدمج حيث تكون هذه األموال قد  

ا ليكون من الصعب تمييزها عن  –كذباا  –الشرعية  ا وقانونيا فيقوم ُغّسال األموال باستثمارها اقتصاديا
ا في وجودها.  مصدرها األصلي الذي كان سَببا

 
ا، هناك الكثير من اآلثار التي تترتب على غسل األموال، منها ما هو اقت صادي ومنها ما هو اجتماعي أخيرا
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ومنها السياسي. فاالقتصادي قد يكون كاآلثار على اإلنتاج واالستثمار حيث يدفع غسل األموال أصحاب 
ا  األموال المشروعة إلى هجر األعمال القليلة الربح والشروع في األعمال الغير مشروعة التي تدر أرباحا

ا لما يجدون من   ربح هائل ألصحاب األموال الغير مشروعة. أكثر مثل تجارة المخدرات نظرا
 

ا لغسل األموال أثر على االدخار المحلي حيث تؤثر هذه العمليات في نظام االدخار المحلي ألن ُغسال  أيضا
األموال يقومون بتحويل أموالهم إلى بنوك دولية وهذا يؤدي إلى عجز المدخرات المالية عن الوفاء 

ار االجتماعية فيمكننا تلخيصها في ارتفاع البطالة بسبب تحويل الدخل باحتياجات االستثمار. أما اآلث
المحلي إلى دول أخرى مما يجعل الدول التي تخرج األموال منها غير قادرة على توفير الوظائف 
لمواطنيها. ومن رأيي أن هناك عالقة وثيقة وطردية بين البطالة وجريمة غسيل األموال حيث تمّهد البطالة 

ريقاا للجريمة محاولةا لكسب المال، وبعد ذلك يضطر هؤالء المجرمون لغسل هذه األموال لكي ال للشباب ط
ُيشّك في أمرهم! أما اآلثار السياسية لعمليات غسيل األموال فهي زيادة المجموعات اإلرهابية في المجتمع 

  ذي تحتاجه لعملياتها اإلجرامية.حيث تجد هذه المجموعات طريقة لكسب المال ال
 

ا، قامت المملكة العربية السعودية بالعديد من الجهود لمكافحة غسل األموال منها إصدار األنظمة  ختاما
واإلجراءات الرقابية على المؤسسات المالية، التعاون الدولي مع الجهات والسلطات القضائية والقانونية 

جارية المالئمة لتسجيل المؤسسات التنفيذية ذات العالقة ودخول معاهدات مختلفة، وتوفير األنظمة الت
التجارية واالعتبارية المستقلة. وبالنسبة لنظام مكافحة غسل األموال في المملكة العربية السعودية الذي 

فقد شَمل جميع الصور و األساليب التي ُتمّكن األموال الغير مشروعة  ٣٩صدر بالمرسوم الملكي رقم م/
لم يحصر هذه األموال المغسولة في جرائم محددة كالمخدرات  من أن تصبح أمواالا مشروعة، كما أنه

 واإلرهاب بل شمل كافة الصور المستحدثة له.
 
في رأيي هذا النظام نظام شامل كامل لشموله جميع العقوبات واإلجراءات وجميع من تشمله المسؤولية  

ا أم اعتبارياا وغيرها من المواد المه ا طبيعيا مة الواضحة. وعلى هذا فإني أرى الجنائية سواءا كان شخصا
 نظام قوي ال توجد به أي ثغرات.  منه
 

 حكم بيع التقسيط والبيع االيجاري
 دينا بخرجي: أعداد الطالبة

 
للبيع في االسالم صور متعددة ، منها التأجيل والتعجيل . فتعجيل الثمن وتأجيل المبيع يسمى بيع السلم ، 

فيسمى ببيع النسيئة . بيع التقسيط يعتبر صورة من صور بيع النسيئة  أما تعجيل المبيع وتأجيل الثمن فهو

ولكنه يختلف في تأجيل الثمن سواء كله أو بعضه على أقساط و أجل معلوم . سوف نتعرف في هذا البحث 

 عن حكم بيع التقسيط وعالقته بالبيع االيجاري .

يعجل فيه المبيع ويؤجل فيه الثمن  يعرف بيع التقسيط بأنه مصداق من مصاديق بيع النسيئة ، بحيث

بعضه أو كله ألقساط محددة سواء متساوية المبلغ أم مختلفة ألجل معلوم . قواعد الشرع حققت مصالح 

االنام ، فقد أجازت أن يبيع االنسان سلعة محددة ألجل معلوم ولو زاد ثمن بيعها إلى أجل على ثمن بيعها 
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ستوفي البيع الشروط االساسية والمعتبرة الصحيحة مثل : اتفاق حاال فال حرج في ذلك ولكن يشترط أن ي

الطرفين على طريقة الدفع سواء كانت بالتقسيط أو الدفع حاال ، يجب أن يكون المبيع مباحا وأن يتم البيع 

 من مالكها الرسمي أو وكيله . 

فين على ان يبيع أحدهما سلعة البيع االيجاري يعرف بأنه إيجار ينتهي بالتمليك بحيث يتم االتفاق بين الطر

لألخر ويحدد قيمتها ففي هذه الحالة تنتقل ملكية السلعة للمشتري حاال ولكن تبقى بينهم عالقة على اساس 

عقد االجارة حتى يكمل المشتري االقساط المتفق عليها خالل مدة معينة ،عند إكمال جميع االقساط تنتقل 

كامل الحقوق عليها . يلجأ العديد من االشخاص لهذا النوع من الملكية للمشتري بشكل نهائي ويصبح له 

البيع لرغبته باالحتفاظ بملكيتها حتى إتمام أخر قسط فيتحقق ضمان التزام المشتري وحرصه على إتمام 

 تدخل في التفليسة . السداد كامال باالضافة اال ذلك اذا افلس المشتري فأن السلعة ال 

تضمن صحة البيع بالتقسيط و التي تضمن تحقيق الهدف وهو تيسير هنالك عدد من الشروط التي 

معامالت الناس وتسهيل حصولهم على حاجتهم . عند جمهور العلماء يعتبر العقد باطال اذا كان الثمن 

 مجهوال واذا كان الهدف منه محرما  . 

يترتب على كال الطرفين فاالحكام الفقهية والنصوص القانونية وضحت العالقة بين البائع والمشتري وما

فيبقى  ماحقه مامن حقوق والتزامات ووضعت القيود ومنحت الضمانات لكال الطرفين التي تضمن له

 التعامل بين الناس واضحا وال يفضي إلى خصومة بل يكون تحقيقا للغرض المطلوب . 

 وهي الناس، من الكثير حاجيات قضاء منه الهدف ان بالتمليك المنتهي بالتأجير البيع إيجابيات أهم وعن

 الكثير على جداا  صعبة األحيان بعض في تكون قد ربما صعوبة بها يوجد عوالبي من األخرى فاألنواع األهم

 المنتهي البيع في توجد التي الشروط مثل حقوقه، كافة سداد يضمن البائع ذلك، الى باالضافة الناس من

  . تالعقارا أسعار في ارتفاع وجود ظل في بالتمليك،

 السلبيات أهم من هي العمليات هذه مثل في فالدقة ع،والبي أنواع من نوع أي في الموجودة السلبيات أما

  . البيع من النوع هذا في تتركز التي

 يمكنه المشتريف  االيجاري البيع من اكثر ئعللبا للمشتري فوائد يحقق بالتقسيط البيع ان  :الشخصي رأيي

 من فيزيد البائع اما نقدا السلعة سعر له يتوفر حتى رينتظ ان دون  هالكهاواست السلعة على يحصل ان

 ويستفيد في حال التقسيط من زيادة الثمن ألجل التقسيط. مبيعاته
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 قضايا من الواقع ....
 

 وأذا أصيب القوم في أخالقهم فأقم عليهم مأتما وعويال

 جمانة الشيحهأعداد الطالبة: 

جثه لفتاه على رصيف بحي السامر مع وجود كمية مخدرات بحوزتها. بدأت  قضية فتاة السامر: تم وجود

االحداث عندما اعتقد الجاني بان الفتاه كانت سبب من أوقعته بقبضة الشرطة في قضية مخدرات ما أدى 

الى عزله عن مهنة التدريس. فبعد انتهاء القضية قام بترصد الفتاه ومحادثتها لمالقاتها بغرض تسوية 

. قاد الجاني الفتاه إلى استراحته وقام باستجوابها عن كيفية اإليقاع به وهو يوجه ضربات وحشيه األمور

 متتاليه علي جسدها وحرق صدرها بالسجائر مما أدى الي كسر اضلع إلى أن ماتت. 

وقد كان الجاني في حالة سكر مما أرغمه علي االستعانة بشقيقه لنقلها ورميها في حي السامر الساعة 

 لسابعة صباحا من يوم الجمعة.ا

فتيات، تتراوح أعمارهم  8عاما قام باستدراج  42اغتصاب القاصرات: مواطن سعودي يبلغ من العمر 

عاما، من أماكن مختلفة بمحافظة جدة، وخطفهم، وترويعهم وذويهم، واالعتداء عليهم  12و 6بين 

بالقوة، وإرغام بعضهم على شرب المسكر، بالضرب، وإدخالهم إلى منزله باإلكراه، وفعل الفاحشة بهن 

وإجبارهم على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله، وإلقائهن 

 في شوارع عامة

كجم من مادة  220أشخاص، أدينا بنقل  8تهريب مخدرات: عصابة لترويج المخدرات مكونة من 

دود، ووصلت إلى جازان ثم إلى جده. وتم الحكم  بالقتل تعزيرا الحشيش المخدر من دولة مجاورة عبر الح

على اثنين منهم تماشيا مع الفتوى التي اعتمدت عقوبة القتل تعزيرا لمهربي المخدرات و الحكم بالسجن 

جلدة لتعاطيه المسكر، وتبرئته من المشاركة في نقل  70عاما لخمسة آخرين، وجلد أحد المتهمين  15

 . الحشيش وترويجه

 موال:ألاختالس ا

بالغ تقدم به محامي أحد البنوك بجدة ضد مسؤول يعمل لديهم تضمن اختالسه  أربع ماليين لاير حيث  

باشرت الدوريات األمنية القبض على المتهم وإحالته لهيئة التحقيق واالدعاء العام والذي أقر أمامه بأنه 
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بالعقار باإلضافة إلى تسديد بعض الديون مشيرا إلى أنه بالفعل قام بأخذ المبلغ الذي استثمره في المتاجرة 

 نادم على ذلك ومستعد بسداد جميع المبالغ التي بذمته للبنك. 

وقد نتج عن ذلك عقد اتفاقية التي بموجبها التوصل لجدولة تحصيل المبلغ خالل فترة محددة بضمانات 

 شهر.رسمية وقد تم الحكم عليه بموجب الحق العام بالسجن أربعة أ

تزوير شهادات:  تم القبض على طبيب عربي الجنسية أثر تورطه في سرقة سيارة طوال فتره امتهانه 

للطب في مستشفيات جدة الخاصة واتضح مع التحقيق أن شهادة الطبيب مزوره. حيث قام المتهم بشطب 

ات الموجه له في اسم ورقم هوية صاحب الشهادة االصلي وابدالهما ببياناته الخاصة. تم فصل االتهام

 ملفين مستقلين حيث األول يتعلق بالتزوير واآلخر يتعلق في سرقة السيارة.

ومضه: الشر ال يظهر اال اذا اختفى الخير فلنزاحم حياتنا بالخير والشكر لنمنع الشر من تدمير حياتنا 

 البالد.حات يقوم تضيق بهم فسلم تتسع أخالق واخيرا وليس أخرا اذا  وحياة االخري

 

 

 

 خالديلقاء مع المحامي عبد الجليل ال
 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b7jq0VA0PAnoVM&tbnid=NWLPFV7vYUTE3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nourislamna.com/vb/t40398.html&ei=NQXqUpu0BdGn0wXt9YHgAg&psig=AFQjCNH1nRRgTKsCiP1sX-4autHq0Caq6Q&ust=1391154338880102
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b7jq0VA0PAnoVM&tbnid=NWLPFV7vYUTE3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nourislamna.com/vb/t40398.html&ei=NQXqUpu0BdGn0wXt9YHgAg&psig=AFQjCNH1nRRgTKsCiP1sX-4autHq0Caq6Q&ust=1391154338880102
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 سارة البنعليأعداد الطالبه 

لتسليط الضوء حول أبرز مالمح مهنة المحاماة و مراحل تطوير القضاء السعودي التقت مجلة )منبر العدل 

لخالدي للمحاماة" و االستشارات و القانون( المحامي عبدالجليل الخالدي صاحب مكتب "عبدالجليل جابر ا

الشرعية و القانونية و الذي يجمع االشتغال بمهنة المحاماه و التحكيم من منطلق ايماننا بدور و مكانة 

هذه المهنة الحرة و االجتماعية المتعلقه بمصالح كافة االفراد و ذات التاريخ العريق في حمل مشاعل الحق 

الحقائق و أبراز الواقع عبر هذه المعنة األنسانية ذات الدور  و العدالة و معاونة القضاء في كشف

األجتماعي المشارك في تحقيق العدالة و تأكير سيادة القانون, و لقد انتهجت الطالبة سارة البنعلي نهجا 

 جريئا في أعداد محاور جديرة بالحضور و النقاش من أجل اثراؤها حيث كان معه الحوار التالي: 

 لقانون؟سبب ممارستك ل .1

من اهم المرتكزات لنجاح الحقوقي في عمله واالبداع فيه هو تعلقه بالبحث واالطالع في القضايا الفقهية 

والقانونية وقد مارست ذلك عمليا في بعض القضايا لالقارب في المحاكم، مما اكسبني مرانا عمليا لما كنت 

 ابحث فيه، وهو ما دعاني الختيار هذا المجال.

 القانونيه بكلمه.اوصف مسيرتك  .2

 مهما قرأت ودرست في الفقه والقانون تكتشف انك لم تكن تعلم شيئا.

 ماهو القانون بالنسبه لك؟ .3

كل شئ فمارسة القانون ال تقتصر على المحاكم ودوائر الحقوق بل تصبح منظومة ترتب لك جميع أمور 

 حياتك.

 ان يتم االعتماد على القانونين كليا؟ برأيك هل مهم ان يكون للجميع خلفية قانونية و لو بسيطة أو  .4

ال شك ان من االهمية بمكان معرفة الجميع بحقوقهم االساسية التي كفلها النظام، ولكن ينبغي 

 للمتخصصين ان يركزوا على الجانب التفصيلي في المسائل القانونية.

 لك في القانون سنوات عدة، هل ترى ان الساحة القضائية في تطور ؟ .5
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مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء والمجال القانوني والقضائي يتطور سريعا بما يخدم منذ تدشين 

التنظيمات العدلية والمنظومة الحقوقية سواء من النواحي الفنية أو التنظيمية بدءا من صدور نظام القضاء 

شرعية ونظام الجديد قبل اكثر من سنتين الى اقرار أنظمة االجراءات الجزائية ونظام المرافعات ال

 المرافعات أمام ديوان المظالم قبل اسبوع.

 تحديات واجهتها عند ممارستك للمهنه؟ .6

من المعلوم ان المجتمع هو أول من يقع على عاتقه اقرار القوانين وممارستها، ونري وبكل أسف الكثير 

لتنفيذية  فيفترض ممن ال يحترم القوانين إما بانتهاكها أو بالسكوت على منتهكيها خاصة من الجهات ا

للفرد عند قيام أي جهة تنفيذية بانتهاك او مصادرة شئ من حقوقه أن يطالب بمحاسبة المسئول وذلك 

 حتى تكون ممارسة القانون ثقافة مجتمعية مما يؤدي لسلوك اجتماعي منظم.

 

ت في تم منح رخصة المحامى للفتيات فيا المملكة العربية السعوديه، و بالتأكيد سنواجه صعوبا .7

بداية مشوارنا المهني , نصيحتك لنا كقانونيات في بداية مهنتهم, و كيف لنا ان نتعامل مع 

 التحديات التي ستواجهنا؟

ال شك انني اميل الى ان ممارسة المرأة لدور المحامية سيكون له انعكاس ايجابي على المجتمع لما 

المحافظة عليها وصون حقوقها، واألقدر على لمجتمعنا من خصوصية فيما يتعلق باحترام وتقدير المرأة و

ادارة شئونها القانونية الحقوقية هي شقيقتها المحامية، لما قد تجد عندها من الراحة والطمأنينة ما ال 

 تجده عند الرجال. 

وبذا فإنني اتوقع ان يكون هناك نجاحا للمرأة في هذه المهنة خاصة مع شقيقاتها من نساء المجتمع. وال 

ن هذه المهنة يسيرة خاصة واننا نواجه الكثير من الصعوبات في ادائها سواء امام الدوائر القضائية ازعم أ

أو التنفيذية أو حتي على مستوى البنية التحتية وقناعات المجتمع بتلك المهنة. وعلى الحقوقية ان تختار 

بتعد عن القضايا الجنائية ما يناسبها من أعمال وتخصص مثل االستشارات ومتابعة قضايا الحقوق وان ت

 والترافع امام القضاء لما في ذلك من مشقة نفسية وجسدية يشتكي منها الكثير من الرجال.

 ماللذي اضاف لك دراستك و ممارستك للقانون لك كشخص مستقل ؟ .8
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كل يوم اجد اضافة جديدة، فمقياس المجتمعات في تطورها هو ما تحويه من أطر قانونية وتنظيمية ترسم 

القاتها ، ولما كان القانون هو أساس وعماد عالقات االفراد والمنظمات ببعضها  لذا فإنني اجد نفسي ع

 منسجما في عالقتي مع نفسي وغيري. 

 

 هل باألمكان ان تشاركنا باختصارعن قضيه ساهمت في حلها ؟ )أو قضيه مميزه بالنسبه له( .9

عندما تساهم بإخراج بريئا من حبسه أو تقدم  الحقيقة ان هناك الكثير من القضايا ولكن اعظم شعور

 تشارة تفرج فيها عن كربة مكروب. اس

 كلمة تضيفها؟ .10

كلمتي االخيرة اوجه نصيحة الخواتي الحقوقيات بأن ال يفترن عن القراءة واإلطالع والحرص على متابعة 

ت دائمة، لذا كان لزاما كل جديد بالشأن القنوني الن المجتمع يتطور ويقتضي ذلك اصدار تشريعات وتنظيما

كما انه واهم من ذلك االطالع على الكتب الفقهية, يقول السنهوري: ‘ متابعة ما يستجد من تلك االنظمة

"لقد أعطى اإلسالم للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع ثباتاا، وهي تفوق الشرائع األوربية، وإن استقاء 

ق مع تقاليدنا القانونية..إنها تراثنا التشريعي العظيم تشريعنا المعاصر من الشريعة اإلسالمية هو المّتس

..وبها يتحقق استقاللنا في الفقه والقضاء والتشريع ..إنها النور الذي نستطيع أن نضيء به جوانب 

الثقافة العالمية في القانون..لقد اعترف الغريب بفضلها...فلماذا ننكره نحن؟! وما بالنا نترك كنوز هذه 

 ”! في بطون الكتب الصفراء، ونتطفل على موائد الغير، نتسّقط فضالت الطعام؟ الشريعة مغمورة

 مترجمة لحات قانونيةطمص
 سارة البنعليأعداد الطالبه 

 
أصبحنا في زمننا الحاظر النعتمد و النكتفي في سماع األخبار من مصدر واحد فقط أو من قناة اخبارية 

اث تحدث حول العالم, كاألحداث السياسية التي تحدث في واحدة و قد التخلو األخبار اليومية من أحد
الواليات المتحدة االمريكة التي قد تهمنا, و قد النكتفي بأعالمنا و نبحث في مصادرهم الرسمية عن 
األخبار و االحداث, و التخلو مقاالتهم و نقلهم لألحداث من مصطلحات قانونية غير متعارف عليها بيننا, 

بعض من المصطلحات القانونية باللغة االنجليزية كثيرة التداول في القضايا و سنترجم  هذا المقال ستجدون
 الى اللغة العربية لنساعد في فهم هذه المصطلحات و زيادة في الثقافة القانونية العامة:

 Felony    جناية 

 Misdemeanor   جنحة 
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 Contravention  مخالفة 

 Manslaughter قتل خطأ 

 Homicide  قتل جريمة 

 Genocide   ابادة جماعية 

 Capital Punishment اعدام 

 Hearings  جلسات محاكمة 

 Judicial Immunity  حصانية قضائة 

 Parliamentarian Immunity  حصانة برلمانية 

 Diplomatic Immunity  حصانة دبلوماسية 

 Legislative Authority  سلطة تشريعية 

 Judicial Authority  سلطة قضائية 

 Executive Authority  سلطة تنفيذية 

 مؤتمرات قانونية قد تفيدك:

 الملتقى القانوني لألساتذة في الشرق األوسط 

 دبي     -دوله االمارات العربيه المتحدة: البلد

  2014يناير  13التاريخ: 

 مؤتمر األجرائات األمنية و سرية تداول المعلومات و توثيقها الكترونيا 

 دبي  -ارات العربيه المتحدةدوله االم :البلد

  2014يناير  9التاريخ: 

 :المراجع

 . الجوهري تقي محمد بن حسن –- المعاصر الفقه في بحوث : المراجع

  . الرحمن عبد الزبير هللا عبد للدكتور الرسمي الموقع

tp://www.mubasheer.com/news.php?action=show&id=22375ht 

http://www.mubasheer.com/news.php?action=show&id=22375
http://www.mubasheer.com/news.php?action=show&id=22375
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 هـ(. اإلجراءات القضائية في المشكالت الزوجية. السعودية. مكتبة الملك فهد الوطنية.١٤٣٢الخضيري، حمد. )

 

 هـ(. حقوق المرأة السعودية. حقيبة تدريبية.١٤٣٣البهالل، عبدهللا. )

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130516/Con20130516600977.htm 

http://www.alyaum.com/News/art/80661.html  

0131105/Con20131105652298.htmhttp://www.okaz.com.sa/new/Issues/2  

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20130504/Con20130504596254.htm  

madina.com/node/498682-http://www.al  

 (. 12/19/2013(. موقع السكينة. )5/15/2013حقوق العامل في النظام السعودي. )

http://www.assakina.com/rights/workers-rights/23800.html 

حقوق طرفي العالقة  نصوص صريحة لحماية نظام العمل في المملكة يحفظ حقوق العامل ويحميه من االستغالل 
http://www.mohamoon-(. 12520(. جريدة اليوم العدد )9/25/2013. )التعاقدية

ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=71800&TreeTypeID=4 

(. 12/18/2013(. الفصل التعسفي للعامل في نظام العمل السعودي. )8/6/2012العريان، حسام. ) 
http://www.startimes.com/?t=31151908 

 (.12/19/2013مجموعة الرافعي القانونية. نظام العمل السعودي. ) 

http://www.alrafey.com/main/articles.php?action=show&id=41 

 (. 18/12/2013(. )7013(. جريدة االقتصادية العدد )12/23/2012الغيثي، فهد. ) 

http://www.aleqt.com/2012/12/23/article_719171.html 

(. 12/18/2013(. موقع وزارة العمل. )7/1/1435(. )51نظام العمل الصادر بمرسوم ملكي رقم )م/ 

ork.aspx?m=3http://portal.mol.gov.sa/ar/pages/organizew 

(. 12/18/2013(. موقع وزارة العمل. )10/15/2013الئحة نظام العمل. ) 

.gov.sa/ar/MolLists/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%http://portal.mol

A6%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8

%B0%D9%8A%D8%A9.aspx 

http://www.almostshar.com  

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEUQFj

AD&url=http%3A%2F%2Fwww.saaid.net%2Fbook%2F9%2F2799.doc&ei=A9axUpG8H6T

ADw&usg=AFQjCNErUjmvw1m4qoZUv1dPtiOeHvs8WQD0QX524H  

https://mail.pmu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=wyZbsEw7IUCjVe8DCe9qBZSHE2Iu-NAI-E9rW7zziMDOGCgpmDbfIqnpVqhqkh9YkJy7MPlEoFY.&URL=http%3a%2f%2fwww.okaz.com.sa%2fnew%2fIssues%2f20130516%2fCon20130516600977.htm
https://mail.pmu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=wyZbsEw7IUCjVe8DCe9qBZSHE2Iu-NAI-E9rW7zziMDOGCgpmDbfIqnpVqhqkh9YkJy7MPlEoFY.&URL=http%3a%2f%2fwww.okaz.com.sa%2fnew%2fIssues%2f20130516%2fCon20130516600977.htm
https://mail.pmu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=wyZbsEw7IUCjVe8DCe9qBZSHE2Iu-NAI-E9rW7zziMDOGCgpmDbfIqnpVqhqkh9YkJy7MPlEoFY.&URL=http%3a%2f%2fwww.alyaum.com%2fNews%2fart%2f80661.html
https://mail.pmu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=wyZbsEw7IUCjVe8DCe9qBZSHE2Iu-NAI-E9rW7zziMDOGCgpmDbfIqnpVqhqkh9YkJy7MPlEoFY.&URL=http%3a%2f%2fwww.okaz.com.sa%2fnew%2fIssues%2f20131105%2fCon20131105652298.htm
https://mail.pmu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=wyZbsEw7IUCjVe8DCe9qBZSHE2Iu-NAI-E9rW7zziMDOGCgpmDbfIqnpVqhqkh9YkJy7MPlEoFY.&URL=http%3a%2f%2fwww.okaz.com.sa%2fnew%2fmobile%2f20130504%2fCon20130504596254.htm
https://mail.pmu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=wyZbsEw7IUCjVe8DCe9qBZSHE2Iu-NAI-E9rW7zziMDOGCgpmDbfIqnpVqhqkh9YkJy7MPlEoFY.&URL=http%3a%2f%2fwww.al-madina.com%2fnode%2f498682
http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=71800&TreeTypeID=4
http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=71800&TreeTypeID=4
http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=71800&TreeTypeID=4
http://www.startimes.com/?t=31151908
http://www.startimes.com/?t=31151908
http://www.alrafey.com/main/articles.php?action=show&id=41
http://www.alrafey.com/main/articles.php?action=show&id=41
http://www.aleqt.com/2012/12/23/article_719171.html
http://www.aleqt.com/2012/12/23/article_719171.html
http://portal.mol.gov.sa/ar/pages/organizework.aspx?m=3
http://portal.mol.gov.sa/ar/pages/organizework.aspx?m=3
http://portal.mol.gov.sa/ar/MolLists/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.aspx
http://portal.mol.gov.sa/ar/MolLists/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.aspx
http://portal.mol.gov.sa/ar/MolLists/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.aspx
http://portal.mol.gov.sa/ar/MolLists/Pages/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.aspx
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEUQFjAD&url=http://www.saaid.net/book/9/2799.doc&ei=A9axUpG8H6TD0QX524HADw&usg=AFQjCNErUjmvw1m4qoZUv1dPtiOeHvs8WQ
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEUQFjAD&url=http://www.saaid.net/book/9/2799.doc&ei=A9axUpG8H6TD0QX524HADw&usg=AFQjCNErUjmvw1m4qoZUv1dPtiOeHvs8WQ
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEUQFjAD&url=http://www.saaid.net/book/9/2799.doc&ei=A9axUpG8H6TD0QX524HADw&usg=AFQjCNErUjmvw1m4qoZUv1dPtiOeHvs8WQ
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEUQFjAD&url=http://www.saaid.net/book/9/2799.doc&ei=A9axUpG8H6TD0QX524HADw&usg=AFQjCNErUjmvw1m4qoZUv1dPtiOeHvs8WQ
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http://onaeg.com/?p=1154915  

http://www.minshawi.com/vb/showthread.php?t=4769  
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