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اأجرى احلوار : حمد بن عبداهلل خنني:
ن�شللاأ يتيمللًا, وتعلللم يف الكتاتيللب, واعتنى بالقللراآن حفظًا وتللاوة وجتويدًا, 
در�س االبتدائية يف مدر�شللة حتفيظ القللران, ثم املعهد العلمي ملرحلتي املتو�شللط 
والثانوي, والتحق بكلية ال�شريعة وتخرج منها, فعني يف الق�شاء مازمًا يف حمكمة 
اأبهللا, فقا�شيًا يف قنا ثم االأمواه ثم املجاردة, واأخللرًا يف ا�شتئناف اأبها, حيث دام 
40 عامللًا يف الق�شللاء, عرف بالف�شل يف طلب العلم لل�شيللخ عامر بن علي البارقي 
وال�شيخ حممد بن �شنان وال�شيخ عبد العزيز بن باز وغرهم, متيز يف اخلطابة واالإمامة 
واإلقللاء الدرو�س الفقهية وخا�شة يف علم املواريللث. كان ميار�س اأ�شلوب الن�شح يف 
عملللة الق�شائي باللللني واحلكمة وال�شرب والتاأين واال�شتعانللة باأهل اخلربة والوقوف 
علللى موقع النللزاع, وكان ال يتعمد اإيللذاء املتهم يف الق�شايا اجلنائيللة, ودائمًا ما 
يذكللره باأن اجلزاء رمبا يكون كفارة ملللا اقرتفه, ويقوم بن�شحه بعدم تكرار اخلطاء, 
وكثللرًا ما حت�شل باأ�شلوبه القناعللة باحلكم, فنال ثقة املتخا�شمني حيث خرج من 
الق�شاء وله اأ�شدقاء اغلبهم ممن نظر يف ق�شاياه, وكانوا يعاهدونه بالزيارة ويدعون 
للله وياأخذون براية وم�شورته يف كثر من االأمللور, فاأ�شبح باأخاقه ومعاملته اأمنوذج 

القا�شي املثايل.
طرحنللا عليلله مللن االأ�شئلة التللي ا�شتطللاع فيها اأن يبللدع يف االإجابللة بكل ثقة 
واقتدار, مقارنًا بالق�شاء احلديث عن ال�شابق, ومقدمًا اأراء �شديدة من واقع جتربته 
الق�شائية, كان ي�شدد على ا�شتغال وقت الدوام باإجناز الكثر من الق�شايا, وكان 
يلللوم من يوؤخر االإجنللاز وي�شوف بحجج واهيللة, مذكرًا اأن الق�شللاء يف هذا الزمن 
اأ�شعب بكثر من الزمن ال�شابق ملا ا�شتجد من نوازل واأحداث و�شعوبة قناعة النا�س 
ووجللود الكم الهائللل من الق�شايا وتنوعهللا, واأ�شاد بللدور وزارة العدل بالنهو�س 
بالق�شللاء ومرافقلله, وال�شعي اإلى اإحللداث ثورة عارمللة نقلت الق�شللاء اإلكرتونيًا 
وتقنيًا, وختم ب�شكر جملة العدل التي اأعادته لاأذهان ونقلت وجهة نظره وجتربته. 

واإليكم ما ورد معه من حوار:
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٭ عرفونا ب�شخ�شكم الكرمي وميادكم 

ون�شاأتكم؟

- اال�س����م: حمم����د بن عل����ي بن زهري 
البارقي.

باأرق  املولد: بقري����ة الفرع����ة مبحافظة 
يف منطق����ة ع�س����ري ع����ام 1364ه�����, وقد 
ن�س����اأت يتيما حيث ت����ويف والدي رحمه 
اهلل رحم����ة وا�سع����ة واأنا �سغ����ري وتولت 
تربيتي والدتي تغمدها اهلل بوا�سع رحمته 
و�سانده����ا �سقيقها خايل حممد بن اأحمد 
البارق����ي حيث كان ب����ي رحيما ويتحلى 
ب�سف����ة اجلود والكرم, وه����و من حكماء 
قبيلتنا ووجهائه����ا ونوابها وت�سمى: قبيلة 
اآل مو�سى, وهي من اأهم القبائل بباأرق.

٭ حدثونا عن مراحل تعليمكم؟

- عندم����ا بلغت �سن التميي����ز اأحلقني 
خ����ايل بكّت����اب كان ببلدن����ا وكان يتولى 
التدري�����س في����ه ال�سي����خ عامر ب����ن علي 
القبا�س����ي البارقي وق����د تعلمت يف هذا 
الكّتاب مب����ادئ الق����راءة والكتابة, ويف 

ع����ام 1379ه����� �سافرت ب�سحب����ة ال�سيخ 
عامر بن علي املذكور اإلى مدينة الريا�س 
والتحقت مبدر�سة حتفي����ظ القراآن الكرمي 
التي كان ي�رشف عليه����ا ويديرها ال�سيخ 
حممد بن �سنان رحمه اهلل حيث تعلمت 
ت����اوة الق����راآن وجتوي����ده وحفظه, ويف 
اآخ����ر عام 1380ه� ع����دت لبلدتي بباأرق 
تلبية لرغبة والدتي, وقد منحني �سماحة 
ال�سيخ عبدالعزيز بن ب����از مكافاأة �سهرية 
قدره����ا مئة ري����ال الأقوم باإمام����ة م�سجد 
قريتن����ا واأخطب فيهم اجلمعة, ويف بداية 
عام 1382ه� عدت ملدينة الريا�س �سحبة 
ال�سي����خ عامر بن عل����ي �سال����ف الذكر, 
وع����دت ملدر�س����ة حتفيظ الق����راآن وبقيت 
بها حت����ى نهاية الع����ام, ويف هذه الفرتة 

يف  قب��ويل  امتح��ان  اجت��زت   •
املعه��د العلم��ي بالرغ��م من عدم 

حمل ال�شهادة االبتدائية
• ال�ش��يخ عامر بن عل��ي البارقي 

�شاحب الف�شل علي يف التعليم
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التحق����ت مبدر�سة ليلي����ة حيث مت قبويل 
بال�س����ف اخلام�����س, وعند نهاي����ة العام 
اأكملت حفظ ن�سف القراآن مع جتويده, 
وجنحت من ال�سف اخلام�س اإلى ال�سف 

ال�ساد�س يف املدر�سة الليلية.
ويف اإج����ازة ال�سيف م����ن نف�س العام 
تقدمت بطلب ل�سماح����ة رئي�س الكليات 
واملعاهد العلمي����ة ال�سيخ عبداللطيف بن 
اإبراهيم اآل ال�سيخ طلب����ت فيه اأن يجرى 
يل امتحانا ويتم قبويل يف املعهد العلمي 
وقد واف����ق �سماحته وقبل معي ما يقارب 
�سبعني طالب����اً ال نحمل ال�سهادة االبتدائية 
التي ي�شرتط وجودها للقبول يف املعهد, 
ومت اختبارن����ا فع����ا وجنح من����ا اإثنا ع�رش 

طالباً كنت يف الرتتيب الثاين منهم, ومت 
قبويل باملعه����د العلم����ي بالريا�س حيث 
وا�سل����ت الدرا�سة فيه, ث����م التحقت يف 
كلية ال�رشيع����ة بالريا�س حيث تخرجت 

فيها عام 1392/91ه�.
٭ مللن تذكرون مللن م�شايخكم؟ واأبرز 

زمائكم؟

- مم����ن اأعرتف له����م بالف�سل واجلميل 
بعد اهلل ال�سيخ عامر بن علي الذي اأ�رشت 
اإليه �سابقاً فقد �سجعني على التعلم, كما 
الريا�س واأ�سكنني  اإل����ى  ا�سطحبني معه 
معه يف داره حيث كان����ت زوجته اأختي 
من الر�ساع وتول����ى االإ�رشاف واالإنفاق 
عل����ي حتى مت التحاق����ي باملعهد العلمي, 
وقد �سهل هذا الت�رشف مهمتي يف طلب 
العلم حيث كانت احلياة يف ذلك الوقت 
�سعبة على الطاب املغرتبني, ياأتي بعد 
ذلك ال�سيخ حممد ب����ن �سنان, فقد كان 
يراعي ظرويف, ويعطيني حوافز ل�سمان 
ا�ستمراري يف الدرا�سة, وكنت من الطلبة 

• منحن��ي ال�شيخ ابن ب��از مكافاأة 
الإمامة امل�ش��جد يف ب��اأرق وتعليم 

اأهل بلدتي
• ال�ش��يخ حممد بن �شنان منحني 
ملوا�ش��لة  احلواف��ز  م��ن  الكث��ر 

درا�شتي
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املتميزي����ن يف الت����اوة, ف����كان يقدمني 
لت����اوة الق����راآن يف احتف����االت املدر�سة 
وقد كان رحم����ه اهلل ذا دين وخلق رحيماً 
نا�سح����اً حازماً, ومم����ن �سملوين بعطفهم 
�سماحة ال�سي����خ عبدالعزيز بن باز رحمه 
اهلل رحم����ة وا�سع����ة, فق����د كان ي�ساندين 
ويحثني على طلب العلم ومينحني بع�س 
الهب����ات وامل�ساعدات املالي����ة, مما دفعني 
اإل����ى م�ساعفة جهدي رغ����م ال�سعوبات 
الت����ي تواج����ه الط����اب املغرتب����ني م����ن 
خارج مدينة الريا�����س , وكنت حري�سا 
عل����ى ح�س����ور درو�سه, وم����ن م�سايخي 
ال�سي����خ �سال����ح العلي النا�����رش وال�سيخ 
عبدالرحمن الرباك وال�سيخ مناع القطان 
وال�سيخ عبدالرحم����ن االأطرم وغريهم, 
ومن الزم����اء ال�سيخ حمم����د بن ح�سن 
النا�رشي رحم����ه اهلل وال�سيخ عبدالواحد 
القحط����اين وال�سي����خ �سليم����ان الربع����ي 

وغريهم كثري ال حت�رشين اأ�سماوؤهم. 
٭ ماذا عن �شرتكم العملية يف الق�شاء؟

- من����ذ مبا�رشت����ي للعم����ل الق�سائ����ي 
عودت نف�سي على ال�سرب والتاأين وعدم 
اال�ستعج����ال قب����ل ا�ستيف����اء اإج����راءات 
الق�سية واأ�ستعمل اأ�سلوب الن�سح باللني 
واحلكم����ة واإن كان الن����زاع على عقار, 
وهو الغالب يف املحاكم التي عملت بها 
اأنتق����ل اإلى حمل الن����زاع واأ�ستعني باأهل 
اخلربة م����ن اجلهة التي به����ا موقع النزاع 
وعند ذل����ك تت�سح الروؤي����ة وغالبا تنتهي 
الق�سايا بال�سلح واإن كانت الق�سية جنائية 
واأ�سدرت فيها حكما جزائيا فاإين اأو�سح 
للمحكوم علي����ه اأنني مل اأتعم����د اإيذاءه 
ولك����ن ال بد من احلك����م مبجازاته لقاء ما 
اقرتفه من خطاأ ح�سب �رشع اهلل واأو�سح 
له اأن اجلزاء رمبا يكون كفارة ملا اقرتفه من 

اأغل��ب  ثق��ة  كث��رًا  نل��ت   •
املتخا�شمني باالإقناع واحلوار

• حماكم قنا واالأمواه واملجاردة 
حمطات��ي  اأبه��ا  وا�ش��تئناف 

الق�شائية
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اإثم واأن�سح����ه بالتوبة وعدم تكرار اخلطاأ 
مل�سلحة نف�سه وكثريا م����ا حت�سل القناعة 
باحلكم, وق����د نلت به����ذا االأ�سلوب ثقة 
اأغلب املتخا�سمني وخرجت من الق�ساء 
ويل اأ�سدقاء كثريون اأغلبهم ممن نظرت 
لهم ق�سايا يقومون بزيارتي ويدعون يل 
وياأخذون راأيي وم�سورتي يف الكثري من 

ق�ساياهم اأحمد اهلل على ذلك.     
٭ مللا هي املحاكللم التللي مت تعيينكم 

فيها؟

- يف 1392/7/1ه� مت تعييني مازماً 
ق�سائي����اً برئا�س����ة حماكم منطق����ة ع�سري, 
وقد ا�ستفدت م����ن رئي�سها اآنذاك ف�سيلة 
اإبراهي����م الرا�س����د احلديثي وابنه  ال�سيخ 
ال�سيخ حممد بن اإبراهيم احلديثي, وبعد 
�سنة �سدر القرار بتعييني قا�سياً  مبحكمة 
قنا بتهامة منطقة ع�س����ري وبا�رشت العمل 
بها يف بداية عام 1394ه� ومكثت اأعمل 
تاري����خ 1424/10/20ه�,  حت����ى  فيها 
حي����ث مت نقل����ي اإل����ى حمكم����ة االأمواه 

ومكثت بها م����ا يقارب �سنت����ني ون�سف 
ال�سن����ة, ثم ح�س����ل نقلي اإل����ى املحكمة 
العامة مبحافظة املجاردة وعملت بها حتى 
تاري����خ 1431/5/10ه�����, حي����ث متت 
ترقيتي اإل����ى قا�سي ا�ستئن����اف وبا�رشت 
العمل مبحكم����ة اال�ستئناف مبنطقة ع�سري 
حت����ى بلغت ال�س����ن النظامي����ة للتقاعد, 
حي����ث ح�سلت اإحالت����ي للتقاعد بتاريخ 

1434/7/1ه�.
٭ ه��ل من عم��ل �أو ن�س��اط مار�ستموه 

بجانب عملكم وبعد تقاعدكم؟

- كن����ت اأق����وم بالدعوة اإل����ى اهلل من 
خال اإلق����اء بع�س املحا�����رشات الدينية 
باالإ�ساف����ة اإل����ى االإمام����ة واإلق����اء خطب 

غرفت��ني  يف  ع�ش��ت  قن��ا  يف   •
م��ن احلج��ارة واح��دة حمكم��ة 

واالأخرى �شكن
• الق�ش��اء يف هذا الع�ش��ر اأ�شعب 
وتن��وع  لك��رة  ال�ش��ابق  يف  من��ه 
الق�شايا و�شعوبة اإقناع النا�س   
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اجلمع����ة وال زلت اإلى ه����ذا التاريخ اأعد 
خط����ب اجلمعة واألقيه����ا, كما كنت اأقوم 
ببع�س الدرو�س يف امل�سجد منها درو�س 
للطلب����ة يف علم املواري����ث يف ال�رشيعة 

االإ�سامية.     
٭ مللا الفللرق بللني الق�شللاء يف ال�شابق 

والزمن املعا�شر؟

- الق�س����اء يف ال�ساب����ق كان من ناحية 
ن����وع الق�سايا وكمه����ا اأ�سهل من����ه اليوم 
ولكنه من ناحية �سعوب����ة احلياة ووعورة 
الط����رق وانعدام و�سائ����ل النقل وو�سائل 
الراحة للقا�سي كان اأكرث م�سقة فالقا�سي 
اإذا عني خ����ارج املدن الكربى فاإنه ينقطع 
عن النا�س ويجد �سعوبة يف املعي�سة وال 
تتوفر له و�سائ����ل النقل وال توجد و�سائل 
ات�س����االت مث����ل الهات����ف اأو اجلوال وال 
يوجد �سكن مريح وال حمل عمل منا�سب, 
واأذكر اأنني عندما با�رشت العمل مبحكمة 
قنا وجدت املحكم����ة مكونة من غرفتني 
مبنية م����ن احلجارة وم�سقوف����ة باخل�سب 

والطني, وق����د خ�س�ست اإح����دى هاتني 
الغرفت����ني للمحكمة يعمل به����ا القا�سي 
وجميع املوظفني والغرفة االأخرى ل�سكن 
القا�سي وعائلته وقد بقيت اأعمل واأ�سكن 
مع عائلتي به����ذا املبنى ب�سع����ة �سنوات 
الأن����ه ال يوجد مب����اين اأف�س����ل وال يوجد 
م�ست�سف����ى وال حت����ى مرك����ز �سحي وال 
كهرباء, اأما االآن فو�سائل الراحة موجودة 
واملباين حديثة ووا�سعة والقرى اأ�سبحت 
ت�ساهي امل����دن تتوفر بها جميع متطلبات 

احلياة.
غري اأنه اختلف نوع الق�سايا وت�سعبت 
وك����رث كمه����ا واختلف����ت ط����رق التوثيق 
ووجدت الق�سايا الكب����رية املعقدة, مثل 
ق�ساي����ا ال�رشكات وامل�ساهم����ات وق�سايا 

االإ�ش��تئناف  حماك��م  تع��دد    •
خطوة يف االجتاه ال�شحيح  

ال�شخ�ش��ية  • ق�ش��ايا االأح��وال 
من اأ�ش��عب الق�ش��ايا فتحتاج اإلى 

قا�شي متخ�ش�س ومتفرغ
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االإره����اب وق�ساي����ا العق����ار واملخدرات 
والق�سايا املعلوماتية وغري ذلك, واأ�سبح 
النا�����س ال يحرتم����ون القا�سي وال يثقون 
باإجراءات����ه وال يقنع����ون بحكم����ه ووجد 
املحامون وا�ستحدث����ت اأنظمة واأمور مل 
تكن موج����ودة يف ال�سابق, وذلك نتيجة 
للتط����ور احلا�س����ل يف اململك����ة, ووجود 
املايني من الوافدي����ن الذين جاوؤوا من 
اأقط����ار متع����ددة حاملني معه����م عاداتهم 
ومعتقداتهم, ونظرا ملا ا�ستجد من ق�سايا 
وعدم قناعة النا�س مب����ا ي�سدره القا�سي 
ووجود الكم الهائل من الق�سايا وتنوعها, 
فالق�س����اء يف هذا الع�رش اأ�سعب منه يف 
ال�سابق, ومن ناحية �سعوبة املعي�سة فهو 

يف ال�سابق اأ�سعب منه اليوم.
ويحتاج الق�ساة يف ه����ذا الع�رش اإلى 

التدري����ب على م����ا ا�ستجد م����ن ق�سايا 
واأنظمة وطرق التوثيق, ووزارة العدل مل 
تق�رش يف هذا اجلانب, وفق اهلل العاملني 

فيها اإلى كل خري و�سدد خطاهم.
٭ مللا راأيكم بزيادة حماكللم اال�شتئناف 

والتو�شع الذي ح�شل لها؟

- ه����ذه خط����وة مباركة ق����ام بها والة 
االأمر وفقهم اهلل, وتول����ت وزارة العدل 
م�سك����ورة االإ�����رشاف عليه����ا وتنفيذها, 
وقد خفف هذا االإجراء امل�سقة التي كان 
يعاين منها املواطنون من تكد�س الق�سايا 
وتاأخرها لدى حمكمتي التمييز بالريا�س 
ومك����ة املكرم����ة, وخفف����ت عنه����م عناء 
االأ�سفار اإلى هات����ني املحكمتني, و�ساهم 
تعدد ه����ذه املحاك����م يف جمي����ع مناطق 

اململكة يف �رشعة اإجناز الق�سايا.    
٭ مللا هي نظرتكم حيللال ف�شل ق�شايا 

الق�شايللا  عللن  ال�شخ�شيللة  االأحللوال 

العامة؟

- ه����ذا عمل جيد, فق�ساي����ا االأحوال 

• حماك��م االنه��اءات متيز فريد 
لتوثيق �شرعي

• اأالح��ظ اأن القا�ش��ي اإذا وع��د 
بالنقل يوؤجل الق�شايا ال�شعبة!
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ال�سخ�سية من اأ�سع����ب الق�سايا وحتتاج 
الأن يتول����ى النظر فيه����ا قا�س متخ�س�س 
ومتفرغ لها حت����ى ي�ستطيع االإحاطة بكل 
جوانبه����ا وحتى يب����ذل جه����دا اأكرب يف 
ال�سل����ح والتوفيق ب����ني الطرفني, حيث 
ي�سع����ب توف����ر البين����ات ويتع����ذر اأخذ 
االأمي����ان يف الكث����ري م����ن ه����ذه الق�سايا, 
ويرتت����ب على تاأخ����ر البت فيه����ا اأ�رشار 
وخ�سو�س����ا الق�سايا الزوجية مثل ق�سايا 
النفقة واحل�سان����ة واخللع, ووجود قا�س 
متخ�س�س يف هذه الق�سايا ي�سهل حلها 
ويعني القا�سي عل����ى االإبداع يف جمال 
تخ�س�سه بداًل من ت�سعب االأفكار وتنوع 
الق�ساي����ا وتزاحمها, مما يك����ون �سببا يف 
تاأخر النظر يف هذه الق�سايا رغم اأهميتها 

والتي حتتاج ل�سرب وحكمة وتعقل.
٭ هل تللرون تخ�شي�س حماكم اإنهاءات 

لتخفيف العبء علللى الق�شاة للنظر 

يف الق�شايا؟

- ل����و ح�س����ل ذلك لكان خ����ريا فهذه 

االإنه����اءات والنماذج الت����ي ال ح�رش لها 
ت�سغ����ل القا�سي عن النظ����ر يف الق�سايا 
املهم����ة, ولو خ�س�س����ت حماكم لها ولو 
عل����ى االأقل كلف به����ا قا�س م����ن ق�ساة 
االإنهاءات,  املحكمة يكون متفرغا لهذه 
ويتفرغ البقية لنظ����ر الق�سايا العامة التي 
يتاأخر البت فيه����ا ب�سبب ان�سغال الق�ساة 
بهذه النماذج ل����كان عما جيدا مع دعم 

املحاكم بزيادة ق�ساة .
٭ مللاذا عن ق�شللاء وقللت فراغكم بعد 

التقاعد ومبا تن�شحون به؟

- عن����دي مكتبة يف املنزل اأق�سي فيها 
بع�����س الوقت للق����راءة واإع����داد خطب 
اجلمعة الأنني اإمام م�سجد جامع, وجزء 
من الوقت اأخ�س�سه لتاوة القراآن الكرمي 
وقراءة تف�سريه, وباقية اأق�سية يف اأ�سغايل 
اخلا�سة, واأحيانا اأخ����رج باأهلي للتف�سح 

للق�ش��اء  احلديث��ة  االأنظم��ة   •
اأ�ش��لوب تنظيمي رائع وخريطة 

طريق للقا�شي
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واال�ستجمام.
اأن�سح م����ن اأحيل للتقاع����د اأن ي�سغل 
وقته يف الق����راءة وخا�سة ق����راءة القراآن 
وتف�س����ريه اإذا كان م�ستطيعا, واأن يجعل 
له عما يق�سي فيه جزء من وقته ويجعل 
بع�س وقت����ه الأ�رشت����ه لق�س����اء حاجاتهم 

والرتويح عنهم.     
بزمائكللم  عاقاتكللم  عللن  مللاذا  ٭ 

واأ�شرتكم وعموم النا�س بعد التقاعد؟

واحلم����د هلل  ح����ال  اأح�س����ن  عل����ى   -
بيننا م�ستمر  فبالن�سبة للزماء فالتوا�سل 
ونتبادل الزي����ارات ونناق�س م����ا نرى اأنه 

جديد من االأحداث.
اأما اأ�رشت����ي فهم جزء من����ي ولهم يف 
نف�سي املكان����ة العالية, وهم زوجتي واأم 
اأوالدي, تزوجتها واأنا طالب يف املعهد, 
ومل اأتزوج غريه����ا, ويل منها اأربعة اأبناء 
اأحم����د وعام����ر وعل����ي وعب����د املح�سن, 
ثاث����ة منه����م نال����وا ال�سه����ادة اجلامعي����ة 
م����ن كلية اللغ����ة العربية بجامع����ة االإمام 

حممد بن �سع����ود االإ�سامي����ة ويعملون 
بالتدري�س باملعاه����د العلمية, واأ�سغرهم 
املاج�ستري  لدرا�سة  مبتع����ث  عبداملح�سن 
والبنات  االأمريكية,  املتح����دة  بالواليات 
ثمان جميعه����م تخرجوا من اجلامعة عدا 

اأ�سغرهن هي طالبة بالثانوية.
اأنا اأرحمهم واحنوا عليهم, واأ�ساأل اهلل 
لهم التوفيق والثب����ات, واأجمل االأوقات 
بعد ال����ذي اأق�سيه يف العب����ادة هو الذي 

اأق�سيه معهم وهم بخري و�سعادة.
اأما عاقتي مع النا�س فح�سنة واآمرهم 
باملع����روف واأنهاه����م عن املنك����ر واأزور 
واأح�����رش  امل�س����اب  واأع����زي  املري�����س 
منا�سبات����ي  يف  واأدعوه����م  منا�سباته����م 
واأن����زل كل منزلته واأجد منه����م القبول 

واالحرتام.
٭ مللاذا عللن تعللدد االأنظمللة و�شعللف 

التطبيق؟ وهل من �شرورة وجود رقابة 

على اآلية التطبيق؟

- االأنظمة اأوج���دت خلدمة املجتمع 
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وت�سهيل معاماته وق�ساء حوائجه بي�رش 
و�سهولة و�سعف التطبيق ناجت عن عدم 
اخلربة واالإمل���ام بهذه االأنظم���ة فاأغلبها 
حديثه ومنذ زمن ي�سري مل تكن موجودة 
وال معروف���ة ويتطلب االأم���ر وقتاً حتى 
يلم به���ا املوظفون ويح�سن���وا التعامل 
معه���ا ووجود الرقابة ����رشوري لتايف 
جهل اجلاهل واالأخذ على يد املتاعب 
فلي����س كل النا����س لديه���م االأمان���ة يف 
العمل, الب���د من وجود مهمل واإذا اأمن 
العقوب���ة زاد اإهمال���ه وت�ساعف �رشره 

على النا�س.
وهللل  التنفيللذ,  حماكللم  جللدوى  ٭ 

ا�شتطاعت اأن حتقق االأهداف؟

- مل مي�س الوقت الكايف على اإحداث 
ه����ذه املحاكم ومع ذل����ك ف�سمعتها لدى 
النا�س طيب����ة وحتتاج لدع����م وزيادة عدد 
الق�ساة واملوظف����ني حتى ت�سمل خدماتها 

اأنحاء اململكة.
ووجوده����ا اأم����ر مه����م, فك����ون تنفيذ 

احلك����م يك����ون م����ن قب����ل قا�س����ي ملم 
باالأح����كام ال�رشعي����ة جي����د, ولو �سمت 
اإدارة ال�سج����ون اإلى ه����ذه املحاكم لكان 
اأجدى واأ�����رشع يف التنفيذ وي�سهل على 
القا�سي االط����اع على اأحوال ال�سجناء 

ومعاماتهم.
٭ نظرتكم للتطور التقني للمحاكم؟ 

يف  ا�شرتاتيجيللًا  بعللدا  مل�شتللم  وهللل 

ت�شهيل اإجراءات التقا�شي؟

- ال �س���ك اأن ث���ورة االت�س���االت 
احلا�سوب  وتق���دم  املعلومات  وتقنية 
اأفادت يف الرق���ي واالإجناز يف اأعمال 
الدوائر احلكومي���ة واخلا�سة و�سهلت 
على املواط���ن ومكنته م���ن احل�سول 
يف  الدوائ���ر  ه���ذه  خدم���ات  عل���ى 

• م�شروع تطوير الق�شاء اأدى اإلى 
نتائج جيدة يف النه�شة العدلية

• تقنية املعلوم��ات اأدت اإلى رقي 
واجناز االأعمال و�شهلت احل�شول 

على اخلدمات بكل دقة
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ي�رش و�سهول���ة وكان���ت وزارة العدل 
�سباق���ة اإل���ى اال�ستف���ادة م���ن تطبي���ق 
ه���ذه التقني���ة يف ال���وزارة والدوائر 
ال�رشعي���ة اإل���ى اأق�س���ى ح���د ممكن, 
ويعد ما قامت به ال���وزارة نقلة كربى 
للرقي باخلدم���ات وت�سهيل اإجراءات 
التقا�س���ي وق�سى عل���ى املعاناة التي 
الق�ساة وكت���اب العدل  كان يعانيه���ا 
وكت���اب ال�سبط من العم���ل اليدوي 
يف ال�شبوط وال�شج���ات, كما ي�رس 
مراجعتها  و�سهول���ة  املعلومات  حفظ 
يف وق���ت قيا�سي, ومك���ن امل�سوؤولني 
بالوزارة واملجل�س االأعلى للق�ساء من 
متابعة اأعمال الدوائر ال�رشعية واإبداء 
املاحظات عليه���ا اإذا ا�ستدعى االأمر 
ذل���ك, و�سهل عل���ى املواطنني متابعة 

معاماتهم دون عناء.
ووزارة الع����دل ت�سكر عل����ى ما قامت 
به والذي من �ساأن����ه اأن يعود بالنفع على 
من�سوبي الوزارة واملواطنني وقد ظهرت 

نتائج تطبيق ه����ذه التقنية يف زيادة اإنتاج 
عم����ل املحاكم م����ع الدق����ة يف اإجراءات 

التقا�سي وت�سهيلها.
٭ ملللاذا حتتللاج ق�شايللا النفقللة والطللاق 

واحل�شانة اإلى وقت طويل من االأخذ والرد؟

ب����ني   م����ا  الأن  ذل����ك  ال�سب����ب يف   -
الزوج����ني من عاق����ات اأم����ور خفية ال 
يطل����ع عليها كل النا�س ب����ل حتى اأقرب 
النا�س منهما ال يعلم من هو املحق منهما 
ومن هو املبطل وي�سعب اإيجاد البينات 
يف ح����ق الق�سايا الزوجية, ويف الغالب 
ال يعرف حال الزوجني من ناحية الغنى 
والفقر والذي يرتت����ب عليه تقرير النفقة 

• ا�ش��تغالل وق��ت الدوام يق�ش��ي 
و�ش��رعة  الق�ش��ايا  تاأخ��ر  عل��ى 

اجنازها
• �ش��رورة ع��دم متك��ني القا�ش��ي 
والنق��ل  والن��دب  االإج��ازة  م��ن 
حت��ى ينه��ي م��ا لديه من ق�ش��ايا 

ومعامالت
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وال يعل����م االأ�سل����ح للح�سان����ة اإال ب����اأن 
يتحرى القا�سي ويتاأن����ى حتى تت�سح له 
الروؤية وكذا ال يعلم متى يكون الطاق 
هو احل����ل االأمثل للق�سي����ة ومن هنا البد 
باأقاربهما  القا�سي وي�ستع����ني  يتاأن����ى  اأن 
وباحلكمني عم����ا باالآية الكرمية يف حالة 
ح�س����ول ال�سقاق ب����ني الزوجني, وهي 

قول����ه تعال����ى: ڇ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ ژ  ڑ ڑ کک ک  ک گ          ڈ       

گ گ  گ ڇ الن�ساء: 35 . 
والأن الت�����رشع يف احلك����م باخلل����ع اأو 
اإلزام الزوج بالطاق قبل التعرف على 
اأ�سباب اخلاف وحماولة االإ�ساح ومل 
ال�سمل ال ينبغ����ي, الأن االنف�سال يرتتب 
عليه اأ�����رشار نف�سية وخا�سة على االأوالد 

ملن لهما اأوالد.
٭ حدثنللا عن تطللور املحاماة واجلديد 

فيه واالأفكار التي تخدم م�شرتها؟

- املحام����اة ه����ي الرتاف����ع ع����ن الغري 

اأمام املحاك����م ويعترب وكيا يلزم لقبوله 
يف الرتاف����ع ع����ن الغ����ر م����ا ي�شرتط يف 
الوكي����ل ال�رشع����ي واجلدي����د اأن����ه �سدر 
نظام للمحام����اة مبوجب املر�سوم امللكي 
وتاري����خ 1422/7/28ه�  رقم م/38 
يو�شح ما للمحامي وما عليه وما ي�شرتط 

المتهان هذه املهنة.
واإذا �س���دق املحام���ي وجعل خمافة 
اهلل ن�س���ب عيني���ه وجعل هدف���ه اإقامة 
العدل واإحقاق احلق فهو عون للقا�سي 
يف اإجن���از عمل���ه, الأنه ي�ستطي���ع حترير 
الدع���وى وا�ستيف���اء االأدل���ة وب�سطه���ا 
اأم���ام القا�سي وذلك با �س���ك ي�ساعد 
القا�سي يف �رشعة فهم الق�سية واحلكم 

وه��م  املتخا�ش��مني  �ش��راخ   •
قريب��ني م��ن بع���س دلي��ل عل��ى 

تباعد القلوب   
• من اإيجابيات املحامي م�شاعدة 
الق�ش��ية  اإنه��اء  عل��ى  القا�ش��ي 

واحلكم فيها



 العدد |65| رم�ضان 1435هـ404

فيها, حيث اأن تاأخ���ر البت يف الق�سايا 
وخا�س���ة يف القرى ال�سب���ب االأول فيه 
ع���دم ا�ستطاعة املدع���ى حترير الدعوى 
اأو عدم ا�ستطاعة املدعى عليه اأن يجيب 
اإجابة ماقيه الأنهم ال يجيدون التقا�سي 
ويجهل���ون االأنظم���ة وعل���ى القا�س���ي 
اأن يح���رتم املحامي امل�ستقي���م ويعتربه 
عونا ل���ه, وعلى املحامي اأن يتق اهلل وال 
يجعل هدف���ه الك�سب املادي وا�ستغال 
�سعاف النا�س قا�رشي احلجة والتحايل 
عليه���م واإال كان ك�سب���ه حرام���ا وعمله 
وب���اال عليه وم���ن امل�ساكل الت���ي تواجه 
املحام���ني اأن بع�سهم ال يح�سن التعامل 
م���ع الق�س���اة, فيح����رش اإل���ى املحكمة 
متعاليا معت���دا بنف�سه ال يوق���ر القا�سي 
وال يعطه حقه م���ن االحرتام, مما يجعل 
القا�س���ي يت�سايق منه وي�سع���ر اأنه يريد 
اأن يفر�س اإرادته علي���ه فيح�سل التنافر 
ب���ني االثنني, والواجب عل���ى املحامي 
اأن يح�رش اأمام القا�سي باحرتام ويديل 

بحجته ب���اأدب وعلى القا�سي اأن ي�سمع 
منه وينزله منزلته, ويعلم اأنه عونا له يف 
اإحقاق احلق وبهذا التعامل تزول اأغلب 

امل�ساكل.
اإعطاءنللا ملحللة عللن ق�شللاء  ٭ حبللذا 

اال�شتئنللاف من حيث الن�شاأة والدوائر 

ونوعية الق�شايا؟

- م���ن املعلوم اأن ق�ساء اال�ستئناف 
�سهد نقلة كربى بعد �سدور اأمر خادم 
احلرم���ني ال�رشيف���ني بتطوي���ر مرف���ق 
الق�س���اء فلم يكن يوج���د باململكة اإال 
حمكمت���ني, اأم���ا االآن فتوجد حمكمة 
ا�ستئن���اف يف كل منطق���ة, كما جرى 
حتديث اأنظم���ة اال�ستئناف وا�ستعمال 
النظ���ام االآيل مم���ا ي�رش عل���ى الق�ساة 
�رشع���ة اإجن���از الق�ساي���ا وق���د تعددت 
الق�سايا من  بتن���وع  الدوائر وتنوعت 
واإنهائية  واأح���وال �سخ�سي���ة  حقوقية 
وجنائية حي���ث خ�س�س لكل نوع من 

هذه الق�سايا دائرة اأو اأكرث.     


