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اأجرى احلوار: حمد بن عبداهلل بن خنني
در�س على نخبة من العلماء االأفا�ض��ل، والزم يف حمكمة الطائف ور�ض��ح للق�ضاء يف 
حمكمة وادي بن ه�ض��بل يف ع�ض��ر فكان اأول قا�ٍس لها بع��د افتتاحها ، ثم نقل اإلى 
حمكمة اأبها العامة اإلى اأن متت ترقيته اإلى قا�ض��ي ا�ضتئناف يف ع�ضر اإلى اأن تقاعد، 
وقد خ��رج بالكثر من التجارب واخلربات و�ض��اهم يف النظر يف الق�ض��ايا احلقوقية 
واالإنهائي��ة واجلزائي��ة، وقام باإلق��اء العديد من املحا�ض��رات الديني��ة اإلى جانب 

االإمامة وا�ضرتك يف جلنة بناء جامع �ضكوردا يف األبانيا. خا�س جتربة ق�ضائية رائدة.
يتحلى بال�ض��رب واحلكمة واالإخال�س يف العمل، كان مثااًل حيًا يف االأخالق، له نظرة 
ثاقبة يف كثر من الق�ضايا املعا�ضرة، وله ُبعد نظر يف الروؤى واالأفكار، اأبدع يف االإجابة 
على اأ�ض��ئلة اللقاء، وطالب الق�ضاة ب�ضرعة االإجناز، وقال اإن ندب القا�ضي يعطل 
ويربك االأعمال ويوؤخرها. وطالب ب�ض��رورة وجود رقابة على تطبيق االأنظمة، كما 
هو احلال يف ق�ض��اء التنفيذ، وقال اإن امل�ضلحة حتتم �ضرعة تنفيذ االأحكام وتطبيق 
النظام، كما طالب ب�ض��م اإدارة ال�ض��جون ل��وزارة العدل لتحقي��ق العدالة بوجود 

ق�ضاء التنفيذ وجناحه ونادى بزيادة حماكم االأحوال ال�ضخ�ضية يف كل منطقة..
 نرتككم مع القا�ض��ي ال�ضيخ حممد بن �ض��عيد بن دخيل اهلل اآل �ضعيدان القحطاين، 
وما طرحه من جتربة ق�ض��ائية ي�ضتفيد منها املخت�س والقا�ضي، واإليكم ما دار معه 

من حوار:
الك��رمي  �ضخ�ض��كم  عل��ى  عرفون��ا  ٭ 

ون�ضاأتكم وتعليمكم؟

- حممد بن �س���عيد بن دخي���ل �هلل �آل 
�سعيد�ن و�للقب �آل �سعيد�ن من قبيلة �آل 

�ل�سعر �آل قرعه قطحان. 
�مليالد يف 1363/7/1ه� �لو�ديني قرية 

�لبطحاء بع�س���ر، وقد در�س���ت �البتد�ئي 
يف �لقرية �مل�س���ار �إليها على يد جمموعة 
من �ملدر�س���ني وهم مدير �ملدر�سة �الأ�ستاذ 
حمم���د ب���ن ناج���ي و�الأ�س���تاذ حممد بن 
�س���لمان، ثم �نتقلت مع �الأهل �إلى مدينة 
�أبها، و�أكملت �لدر��سة �البتد�ئية باملدر�سة 
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�لفي�س���لية على يد كل من مدير �ملدر�س���ة 
�الأ�س���تاذ �إبر�هيم بن عامر و�الأ�ستاذ قا�سم 
�ل�س���ماخ و�أمتمت �لدر��س���ة به���ذ� �ملعهد 
عام 1389/1388ه���� بعد ذلك �لتحقت 
بكلية �ل�رشيع���ة بالريا����ض وكان عميدها 
�ل�س���يخ عبد�هلل �لفنتوخ، در�ست على يد 
جمموعة من �الأ�س���اتذة وهم �ل�سيخ مناع 
�لقطان و�ل�س���يخ �س���الح بن علي �لنا�رش 
و�ل�س���يخ فالح �لفالح و�ل�سيخ عبد�لرحيم 
�لزغبي، و�أمتمت در��س���تي �جلامعية عام 
1393/1392ه����، ومت �ختيارن���ا للعم���ل 
بالق�ساء، والزمت مبحكمة �لطائف وكان 
رئي�س���ها �ل�س���يخ ح�س���ن باب�س���ل وبع�ض 
�لق�س���اة ومنه���م �ل�س���يخ حمم���د �لطيب 
حممد يو�سف و�ل�سيخ حممد بن جار�هلل 
و�ل�س���يخ عب���د�هلل �ملان���ع و�ل�س���يخ علي 
بن حمم���د بن حمم���ل و�ل�س���يخ حممد 
�حللو�ين، ثم ر�سحت للعمل بالق�ساء بعد 
عام يف حمكمة و�دي بن ه�س���بل �لتابعة 
ملنطق���ة ع�س���ر وبا����رشت �لعم���ل بها يف 

1394/10/14ه� وكنت �أول من �فتتح 
�ملحكم���ة، ثم تعاقب بعدنا للعمل بها عدة 
م�س���ايخ، ومنهم �ل�س���يخ فوز�ن �لفوز�ن 
و�ل�س���يخ �لنعم���ان عبد�لرحمن �مل�س���عل 
و�ل�سيخ عبد�ل�س���الم �لغامدي وغرهم، 
حي���ث مت نقلي �إلى حمكمة �أبها �لعامة يف 
عام 1415ه� وكان رئي�س���ها �ل�سيخ حممد 
ب���ن �إبر�هي���م �لر��س���د �حلديث���ي وبع�ض 
�لزمالء من �لق�ساة ومنهم �ل�سيخ عبد�هلل 
�ملطوع و�ل�س���يخ ع�ساف فرحان �لع�ساف 
و�ل�س���يخ  �الأحم���ري  عب���د�هلل  و�ل�س���يخ 
حممد بن فائز و�ل�سيخ عبد�هلل بن عي�سى 
وغرهم وكانو� جميعاً -من ذكرنا ��س���مه 
ومن مل نذك���ره- من خ���رة �لزمالء يف 
�الأخالق و�ملناق�س���ات �لعلمي���ة �ل�رشعية 
يف بع�ض �لق�سايا �ملعقدة وما يحتاج �إلى 

٭ درا�ست��ي عل��ى نخب��ة م��ن العلماء 
املتميزين خدمتني يف الق�ساء 

٭ جتربتي الق�سائية منحتني الكثري 
من الفائدة واملعرفة واخلربات
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نقا�ض بعد ذلك، متت ترقيتي �إلى قا�س���ي 
��ستئناف وعملت مبحكمة �ال�ستئناف يف 
�أبها مبنطقة ع�س���ر، وكان رئي�س���ها �ل�سيخ 
�لفا�س���ل مب�رش غرمان �ل�س���هري وبع�ض 
�لزمالء من �مل�س���ايخ ومنهم على �س���بيل 
�ملثال �ل�س���يخ عبد�لو�حد و�ل�سيخ عبد�هلل 
بن عي�س���ى و�ل�س���يخ �س���لطان �لدو�رشي 
و�ل�س���يخ حممد �لبارقي و�ل�سيخ عبد�هلل 
�ملطوع و�ل�س���يخ ع�ساف فرحان �ل�سهري 
وغرهم وكانو� جميعاً مثااًل يف �الأخالق 
ويف �لتعاون و�ملناق�سات �لعلمية �ل�رشعية 

وما يحتاج �إلى �ملناق�سة.

٭ حدثون��ا ع��ن �ض��رتكم العملي��ة يف 

الق�ضاء، ومباذا خرجتم به؟

-�أما �س����رتنا يف �لق�س����اء وما خرجنا به 
فكثر جد�ً، الأن �لق�ساء �ل�رشعي يعطي من 
ويل �لق�س����اء �لكثر من �خلرب�ت ملا ميار�سه 
يف عمله �سو�ء كانت �لق�س����ايا حقوقية �أو 
�إنهائي����ة �أو جز�ئية �أو �إد�رية، فهو ي�س����تفيد 
فائ����دة عظيمة مع ما ي�س����تفيده من خمالطة 
�لزمالء و�س����ماع مناق�ستهم وما قد يح�سل 
له م����ن اجتماع واختالط بروؤ�س����اء الدوائر 
�حلكومي����ة و�لت����ي لها عالق����ة باملحاكم وما 
يك�سبه �أي�ساً من �خل�سوم وقت �ملناق�سة يف 
مكتبه، �أما عن جتربتنا �لق�س����ائية يف م�سرة 
�لعم����ل فاالأب����رز و�الأهم فيها ماقد عاي�س����نا 
�لكثر منها و�لكثر من �لق�س����ايا طيلة هذه 
�ملدة �لطويلة هي ق�سايا معقدة و�لتي م�سى 

عليها �لكثر من �لزمن دون �إجناز.

٭ ه��ل م��ن عمل �أو ن�س��اط مار�س��تموه 

بجانب عملكم وبعد تقاعدكم.

- اأما عن وجود ن�س���اٍط منا اإلى جانب 
عملن���ا بع���د �لتقاع���د، فه���ذ� و�حلمد هلل 

الأطم��اع  وزي��ادة  الأم��ور  تغ��ريرُّ  ٭ 
اأوج��دت فرقًا ب��ن الق�س��اء املا�سي 

واحلا�سر

٭ �س��رورة �سرع��ة الب��ت يف ق�ساي��ا 
النا�س وعدم تعليقها وهو مطلب ملح
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موج���ود، فقد قمت ببع����ض �ملحا�رش�ت 
�لدينية �إلى جانب �إمامة �مل�س���جد �جلامع 
بو�دي بن ه�سبل ثم �إمامه م�سجد �ملقطاع 
بعد نقلنا �إلى مدين���ة �أبها و�لتابع ملحافظة 
خمي�ض م�سيط، و��س���ركت �أي�ساً مبر�فقة 
جلن���ة خرية لبناء م�س���جد جام���ع باألبانيا 
لبناء م�س���جد يف مدينة �س���كورد� و�لذي 
قام بذلك �أحد �ملح�سنني فجز�ه �هلل على 

ذلك خر�ً.

٭ م��ا الف��رق ب��ني الق�ض��اء يف ال�ض��ابق 

والزمن املعا�ضر؟

- �أما بخ�س���و�ض �لفرق بني �لق�س���اء 
يف �ملا�س���ي و�حلا�رش فهذ� �س���يء و��سح 
وملمو����ض و�لف���روق و��س���عة حي���ث �أن 
�لنا�ض يف �ملا�سي كانو� يتقبلون �الأحكام 
�الإ�س���الح  ويقبل���ون  بقناع���ة  �ل�رشعي���ة 
و�لن�س���ح بني �لنا�ض، �أما �الآن فقد تغرت 
�الأطم���اع  وك���رت  و�لوج���وه  �الأم���ور 

وتغرت �الأحو�ل عما كانت عليه �سابقاً.

٭ هل لديكم مقرتح��ات واآراء تبدونها 

للقائمني على الق�ضاء؟

- �أم����ا ع����ن �ملقرح����ات و�ملالحظ����ات 
و�الأمور �لتي نتمناه����ا للقائمني حالياً على 
�لق�س����اء فه����و �ل�س����رب و�لتحل����ي باحلكمة 
و�الإخال�ض يف �لعمل مبا ير�سي �هلل ومر�قبة 
�هلل يف �ل�����رش و�لعلن و�أن يك����ون مثااًل يف 
�أخالق����ه و�أعمال����ه وحتمل ما ي�س����ند �إليه من 

�لق�سايا ب�سدر رحب م�ستعيناً باهلل تعالى.

٭ م��ا راأيك��م بزيادة حماكم اال�ض��تئناف 

والتو�ضع الذي ح�ضل لها؟

- �أما ر�أينا يف زيادة حماكم �ال�ستئناف 
و�لتو�س���ع �لذي ح�س���ل عليه���ا فهذ� �أمر 

وحماك��م  الإنه��اءات  حماك��م  ٭ 
يف  �ساهم��ت  ال�سخ�سي��ة  الأح��وال 

تخفيف العمل على الق�ساة

��ل التط��ور التقن��ي اإج��راءات  ٭ �سهَّ
التقا�سي و�ساهم يف حل الكثري 
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جي���د وحمم���ود ك���ون ذلك ي�س���اعد يف 
�إجناز ق�س���ايا �لنا�ض يف وقت ق�سر، زيادة 
على ذلك فهي تنظر ق�سايا كل منطقة يف 

حملها تي�سر�ً على �ملر�جعني.

٭ ه��ل ح�ض��لت لف�ض��يلتكم خالل 

ممار�ضة الق�ض��اء �ض��يئًا اأفرحكم اأو �ضق 

عليكم؟

- ما ح�سل لنا من �إزعاج �أو فرح �أثناء 

عملنا �أو يف �حلي���اة �الإعتيادية بعد �لعمل، 
فاحلمد هلل على كل حال حيث مل يح�س���ل 
لنا �إزعاج وذلك بف�سل �هلل وتوفيقه مع �أن 
�لق�ساء كله م�سقة لكن �ل�سرب و�حلكمة هي 
�حلل �الأمث���ل وما خرجنا به م���ن فرح فهو 
خروجنا من �لق�ساء بعد هذه �ملدة �لطويلة 
بعزة و�رشف ون�سكر �هلل تعالى على ذلك.

٭ ما هي نظرتكم يف ف�ضل ق�ضايا االأحوال 

ال�ضخ�ضية عن الق�ضايا العامة؟

- �أما ر�أينا يف ف�س���ل ق�س���ايا �الأحو�ل 

�ل�سخ�سية من �لق�س���ايا �لعامة فهذ� عني 
�ل�سو�ب ملا فيه من �رشعة �لبت يف ق�سايا 
�لنا�ض �ل�سخ�سية وكذلك �لتخفيف على 

�لق�ساة.

٭ هل ترون تخ�ض��ي�س حماك��م اإنهاءات 

ي�ضاهم يف تخفيف العبء على الق�ضاة؟

- �أما عن تخ�سي�ض حماكم للنظر يف 
�الإنه���اء�ت للتخفيف على �لق�س���اة فهذ� 
�أم���ر مطلوب، ملا فيه م���ن �رشعة �لبت يف 
ق�س���ايا �مل�س���لمني وذلك لكرة �الإنهاء�ت 
وما يح�سل يف بع�سها من �لتعقيد وبع�ض 

�ملخابر�ت لدى �جلهات �ملعنية.

٭ ه��ل ت��رون جع��ل امل�ض��األة يف ال�ض��اأن 

االإداري للقا�ض��ي ل��وزارة العدل حفظًا 

العم��ل واحلف��اظ عل��ى  ل�ض��بط �ض��ر 

املكت�ضبات والعهد؟

- �أم���ا ع���ن ر�أينا يف جعل �مل�س���األة يف 
�ل�سوؤون �الإد�رية للقا�سي مبا�رشًة لوز�رة 
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�لعدل حفاظاً ل�س���بط �سر �لعمل وحفاظاً 
على �لعهد فهذ� �أمر مطلوب، �أي�ساً ملا فيه 
من �لتخفيف على �لقا�سي، �إال ما �حتاج 
�إلى �ل�رشية لوجود معامالت لديه تخت�ض 

بها فذلك يخ�سه.

٭ م��ا ه��ي نظرتك��م للتط��ور التقن��ي 

للمحاك��م.. وهل �ض��اهمت يف ت�ض��ير 

االإجراءات؟

- عن نظرنا للتط���ور �لتقني للمحاكم 
وما مل�س���ناه يعد ��س���ر�تيجياً يف ت�س���هيل 
�إج���ر�ء�ت �لتقا�س���ي وكان عم���اًل موفقاً 
ومطلوباً يف �لتقنية �لق�س���ائية وقد �ساعد 

يف كثر من �الأعمال.

٭ ماه��ي نظرتك��م لتمدي��د االإيق��اف 

للمتهم حلني حماكمته؟

- �أم���ا متدي���د �الإيق���اف للمته���م حلني 
حماكمته �أو �س���دور �حلكم ف���اإن �لبع�ض 
يذهب �س���حية عندما ي�رشف �لقا�س���ي 

�لنظ���ر يف �لدعوى �ملنظ���ورة لديه لعدم 
�الخت�س���ا�ض �أو لعدم وج���ود تهمة بحق 
�ل�س���جني، فرنى �أن على �لقا�س���ي �رشعة 
�رشف �لنظر عن �ل�س���جني يف حالة عدم 
وجود تهمة �أو لعدم �الخت�س���ا�ض �أو يف 
حكمه �إحالة �ملعاملة جلهة �أخرى خمت�سة، 
�أم���ا يف حال���ة وج���ود تهم���ة قوي���ة بحق 
�ل�سجني �أو من �لق�سايا �ملوجبة للتوقيف 
فاإن على �لقا�سي �رشعة �لنظر يف �لق�سية 
وع���دم تعطيلها �أكر من �ل���الزم حتى ال 
يت�رشر �ل�س���جني ويف حدود �خت�سا�سه، 
�أما متديد �ملو�عيد لعدة �أ�سهر وقد تتجاوز 
�لعام الأ�س���باب نقل �لقا�س���ي �أو ندبه �أو 
مر�س���ه �أو �إجاز�ته �أو �أي �أمر قد يح�س���ل 
فرنى �أواًل �لعدل يف �لتوزيع بني �لق�س���اة 
حت���ى ال يت�رشر �أحد �لق�س���اة �أو تتكد�ض 

٭ يذه��ب املته��م �سحي��ة التوقي��ف 
ومتديده يف حالة عدم ثبوت التهام 

٭ �س��رورة �سرع��ة الب��ت يف ق�ساي��ا 
ال�سجناء وعدم تعطيلها 
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�لق�س���ايا لدي���ه ونرى عدم نقل �لقا�س���ي 
�إال بوجود خلف ي�س���تلم �لعمل وينجز ما 
بقى من �الأعمال ونرى عدم �ملو�فقة على 
ندب �لقا�س���ي حيث �أن ندب �لقا�س���ي 
يعطل �لق�س���ايا ويربك �الأعم���ال وبقاوؤه 
يف عمل���ه �أولى من ذل���ك، �أما �الإجاز�ت 
فهي حق م�رشوع للموظف، �أما غر ذلك 
فتحتاج �إلى حلٍّ �أمثل ملثل هذه �الأمور من 

قبل جهة �الخت�سا�ض.

٭ ما م��دى التن�ض��يق يف الدوائ��ر اأثناء 

العم��ل يف حمكم��ة اال�ض��تئناف وكي��ف 

يوفقون بني وجه��ات النظر عند اتخاذ 

القرار؟

- �أم���ا مدى �لتن�س���يق يف �لدو�ئر �أثناء 
�لعم���ل يف حمكمة �ال�س���تئناف، فاإن كل 
قا�ٍض يدر�ض �لق�سايا �ملحالة �إليه مبفرده مبا 

يربئ ذمته، وعند �الجتماع تتم �ملناق�سة، 
وكثر�ً ما يح�س���ل �التفاق، وقد يح�سل 
�ختالف يف بع�ض �لق�سايا وهي وجهات 

نظر وقليلة كما ذكرنا.

٭ م��اذا ع��ن ق�ض��اء وق��ت فراغكم بعد 

التقاعد ومَب تن�ضحون؟

- �أما عن ق�س����اء وقتنا بع����د �لتقاعد فهو 
بينهم و�لدعوة  للنا�ض و�الإ�س����الح  �لن�سح 
�إلى �هلل باحلكمة و�ملوعظة �حل�س����نة، �أما عن 
عالقتن����ا بالنا�����ض و�لزم����الء و�الأقارب بعد 
�لتقاع����د فهي مالحظ����ة �الأ�����رشة ومر�قبتها 
�الأق����ارب و�ال�س����تمر�ر يف عالقتنا  وزيارة 
بالزم����الء على ما كان����ت عليه م����ن �ملحبة 
و�الإخال�ض يف �لقول و�لعمل و�ملذ�كرة يف 
�جلل�سات يف �الأعمال �لنافعة ون�ساأل �هلل لنا 
وللجميع �لتوفيق و�ل�سد�د وح�سن �خلتام.

٭ �سرورة وجود اآلية ملتابعة الأنظمة 
٭ عدم نقل القا�سي اإل بعد مبا�سرة 

اخللف وال�ستالم منه

٭ م��ن مع�سالت تعطيل الق�سايا نقل 
القا�سي اأو ندبه اأو اإجازته اأو منحه 

دورات مما يحتم اإعادة النظر فيها 
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٭ ماذا عن تعدد االأنظمة و�ضعف التطبيق؟ 

وهل من �ضرورة وجود رقابة اآلية للتطبيق؟

- �أم���ا ع���ن تع���دد �الأنظمة و�س���عف 
�لتطبي���ق وهل من �ل����رشورة وجود رقابة 
على �لتطبيق فهذ� عني �ل�س���و�ب ونرى 
�أن هذ� �س���يء مهم جد�ً حيث ال ي�ستقيم 

�لعمل �إال باملتابعة ووجود رقابة.

٭ جدوى حماكم التنفيذ هل ا�ضتطاعت 

اأن حتقق االأهداف املن�ضودة؟

- �أم���ا عن جدوى حماكم �لتنفيذ وهل 
��س���تطاعت �أن حتقق �الأهد�ف �ملن�سودة؟ 
فنقول نع���م، وهو عمل فع���ال يف �رشعة 
تنفيذ �الأحكام �ل�رشعية ووجودها �س���بب 
يف حتقيق �مل�سلحة �لعامة �أواًل باأول لياأخذ 

كل ذي حق حقه عداًل و�سدقاً.

٭ م��ا هو راأيكم يف �ض��م اإدارة ال�ض��جون 

لوزارة العدل خا�ض��ة بعد جناح ق�ض��اء 

التنفيذ؟

- �أم���ا ر�أينا يف �س���م �إد�رة �ل�س���جون 
لوز�رة �لعدل بعد �لنجاح لق�ساة �لتنفيذ، 
فاإن �إد�رة �ل�سجون من �أهم �مل�سوؤوليات ملا 
فيها من كرة �لق�سايا و�إن �إجنازها و�سمها 
لوز�رة �لع���دل �أمر مطل���وب ويف حمله 

لتحقيق �لعد�لة.

٭ هل فر�س ر�ض��وم على املتخا�ض��مني 

اأمام املحاكم ال�ضرعية يخفف الدعاوى 

يف  املماطل��ة  م��ن  ويخف��ف  الكيدي��ة 

الق�ضايا؟  

- �أما فر�ض ر�س���وم على �ملتخا�سمني 
�أمام �ملحاكم �ل�رشعية لتخفيف �لق�س���ايا 
�ملحال���ة للمحاكم فال نرى ذلك �أما معاقبة 

٭ هن��اك تع��دد يف الأنظم��ة ولك��ن 

يوجد �سعف يف متابعة التطبيق 

٭ �س��م اإدارة ال�سجون لوزارة العدل 

ق�س��اء  اإجن��اح  يف  رائ��دة  خط��وة 

التنفيذ
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من يق���وم باخل�س���امات يف �أعمال كيدية 
فهذ� �أمره عائد للقا�سي لتاأديب من يفعل 
ذلك الإيقافه عند حده ومتاديه يف �الأعمال 
�لكيدية وقد ن�ض على ذلك �أهل �لعلم يف 

كتب �لفقه.

٭ ه��ل توؤيدون اإ�ض��دار دليل اإر�ض��ادي 

اإجرائ��ي حلق��وق امل��راأة الت��ي تقوده��ا 

الظروف اإلى اأروقة املحاكم؟

- �أما تاأييدنا يف �إ�س���د�ر دليل �إر�سادي 
حلقوق �مل���ر�أة و�لتي تقودها �لظروف �إلى 
�أروقة �ملحاكم فرنى �أنها كغرها وال تتميز 
ع���ن �لغر يف �ملخا�س���مات وه���ذ� �الأمر 

يعود للقا�سي ومن �خت�سا�ض عمله.

٭ مل��اذا حتتاج ق�ض��ايا النفق��ة والطالق 

واحل�ض��انة اإل��ى وقت طويل م��ن االأخذ 

والرد؟

- �أما ر�أينا يف ق�س���ايا �لنفقة و�لطالق 
فمن �مل�ستح�سن �أن يخ�س�ض لها حماكم 
لالأح���و�ل �ل�سخ�س���ية كما ه���و موجود 

مبحاكم �ال�ستئناف.

٭ هل من كلم��ة عن وزارة العدل وجملة 

العدل تنهون بها هذا اللقاء؟

- �أما كلمة منا عن وز�رة �لعدل وكذلك 
جملة �لعدل فاإين �أقدم �سكري وتقديري 
�أواًل ملع���ايل وزير �لع���دل وعلى �لقائمني 
على جملة �لعدل وذلك باإتاحة �لفر�س���ة 
لنا يف ه���ذ� �للق���اء، و�أمتنى �أن تو��س���ل 
�ملجل���ة �س���رها وحتقق �لهدف �ملن�س���ود، 

وذلك خدمة لل�سالح �لعام.
وفق �هلل �جلمي���ع ملا يحبه وير�س���اه �إنه 
�س���ميع جميب،  و�س���لى �هلل و�سلم على 

�سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم.

خلدم��ات  الإجرائ��ي  الدلي��ل  ٭ 
املحاكم ي�ساهم يف الو�سول للخدمة 

املطلوبة

٭ جناح م�سرية )جملة العدل( دليل 
على حتقيقه��ا الأهداف املن�سودة يف 

خدمة العدالة


