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جهود الوساطة يف الطالق دراسات حالة يف ضوء الدعوة ماالنج رجينسي  0102. 01001101أومي احلسنة. 

كلية الشريعة، جامعة والية الالقاعدة، القاعدة،  الشخسية قسم األحولالاحملكمة. البحث. 
 املاجستري فاضلصج كاتري احلاجد الاإلسالمية موالنا مالك إبراهيم ماالنج. املشرف: 

 
  .كلمات: الوساطة، الطالق، وهو حماميال

د اليت اجلهو الوساطة هي واحدة من آليات بديلة لتسوية املنازعات خارج احملاكم. الوساطة هي واحدة من 
بذلت يف املفاوضات للتوفيق بني اخلصوم. توفر العديد من الفوائد وساطة، مما يساعد بني واجبات القضاة للبت 
يف القضايا بسرعة حبيث يتم االنتهاء من القضية. يف الوساطة األوىل املنصوص عليها يف التعميم رقم احملكمة العليا 

على أمل احلد من تراكم قضية احملكمة. ولكن  0112سنة  0مة العليا رقم ، واملكرر الحقا يف احملك0110لسنة  0
  0110لسنة  0يف الواقع كانت احملكمة العليا يست فعالة. وأخريا، أصدرت احملكمة العليا ائحة احملكمة العليا رقم 

  .كعنصر مكمل لألنظمة السابقة
(  0الدينية؟  جأو تنفيذ الوساطة يف ماالن( ما هي عملية 0فهذه الدراسة، هناك صياغة املشكلة، ومها: 

 كيف الدعوة ضد جهود الوساطة احملكمة الدينية يف ماالنغ؟
هذا البحث هو دراسة جتريبية باستخدام هنج نوعي. مصدر مجع البيانات هي البيانات األساسية مع 

ليل مع املنهج الوصفي، الوثائق مث مت حتالبيانات الثانوية معتمدة. البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل املقابالت و 
  .وكان املقصود من املقابلة أن يكون احملامي يف احملكمة اجلزئية يف ماالنغ

نتائج من هذه الدراسة وجدت أن تنفيذ عملية الوساطة يف احملكمة اإلسالمية ماالنج وفقا للمحكمة ال
، وقد مت 0110يوليو  20اليت مت التصديق عليها يف  بشأن إجراءات الوساطة يف الدينية، 0110سنة  0العليا رقم 

بعد ذلك تنفيذ مبدأين من احملاكم الدينية، ومها املبدأ ومبدأ اإللزامي توفق بني بسيطة وسريعة وتكلفة اخلفيفة. مع 
  لذلك العديد من احلاالت القادمة يف ماالنغ الدينية مث مع جهود الوساطة واملساعدة على حل هذه القضية. وحو 

كيفية وجهة نظر احملامي يف حالة جهود الوساطة الطالق يف احملكمة اجلزئية يف ماالنغ، أهنا تفرتض أن الوساطة هي 
مهمة جدا، على الرغم من أن الوساطة تتعارض مع رغبات األطراف الذي طلب خدمات املساعدة عن إنفاذ 

اطة، اخلالف ميكن حلها واحلصول على أرضية القانون أو احملامني. الوساطة جهدا نبيال جدا، بسبب وجود وس
مشرتكة. الوساطة ميكن أن تساعد يف ختفيف والقضاة يف البت يف القضايا. الوساطة مصطلح شاع بشكل كبري 
جدا من قبل األكادمييني واملمارسني. حاول العلماء لتكشف بوضوح معىن الوساطة يف جمموعة متنوعة من املؤلفات 

 .حث والدراسة األكادمييةالعلمية من خالل الب
 

 

 


