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اأجرى احلوار : حمد بن عبداهلل بن خنني:
لقاوؤنا هذه املرة جاء مليئًا باجلديد واملفيد، جاء من �سيخ خم�سرم، كان قا�سيًا ممار�سًا 
للمهنة، ثم اأ�سبح حماميًا يطبق ما يف الأنظمة، �ساحب فكر نيرّ وراأي �سديد وعلم نافع، 
وعمل �س��الح. ن�س��اأ ن�س��اأة مباركة يف حب العلم والعمل به وفعل اخلي والدعوة اإلى اهلل 
والإ�سالح بني النا�س وق�ساء حوائجهم، نقل ذلك من والده القدوة واملثال، وتربى بني 
ي��دي اأم حنون ذات خلق ودين. فكان هذا الرجل املثايل يف كل �س��يء حياته و�س��وؤونه، 
فالكلمات تعجز اأن ترقى اإلى �س��موخ وعظمة هذا ال�سيخ الهمام، مع عظم �ساأن والده 

ووالدته ومكانته وامتداد جذور الأ�سرة العريقة يف العلم والعمل والتح�سيل.
 �سيفنا ف�سيلة ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال�سويلم، ولد عام 1376ه�، وتخرج من 
اجلامعة عام 1400ه� وعنيرّ مالزمًا ق�س��ائيًا باملحكمة العامة بالريا�س، ثم قا�س��يًا 
يف املحكم��ة العام��ة باخلرب ثم املحكم��ة اجلزائية بالدمام، فطل��ب التقاعد املبكر 

لي�سبح حماميًا يف خدمة ق�سايا الأمة.
حتدث الكثي عن جتربته الق�س��ائية، وقبلها عن ن�س��اأته وتعليمه واأبدع من اإجاباته 
حول تطوير الق�ساء ومرافق العدالة، وطرح العديد من الآراء واملقرتحات التي ت�ساهم 
يف النهو�س بالأداء والعمل الق�سائي واأ�ساد بتخ�سي�س الق�ساء وتعدد حماكم ال�ستئناف 
واملحاكم املتخ�س�س��ة وحماكم التنفيذ. وطالب ب�سم ال�س��جون لوزارة العدل، وف�سل 
العم��ل الإداري للقا�س��ي عن العمل الق�س��ائي واأثنى على التطور التقني وم�س��روع 

تطوير الق�ساء وجهود الوزارة  والنقلة النوعية يف �ستى املرافق العدلية.

٭ عرفون��ا ب�سخ�س��كم الك��رمي وميالدكم 

ون�ساأتكم؟

- اأخوك���م / حمم���د ب���ن عب���د اهلل ب���ن 
عبدالعزيز بن عبد اهلل بن ح�ص���ن بن �صالح 

ال�ص���ويلم، وننتمي اإلى العرين���ات من قبيلة 
�ص���بيع، وه���ي اأ����رة معروف���ة له���ا مكانتها 
وخدمت الدولة يف �صتى مراحلها ومرافقها، 
العل���م  وطلب���ة  والق�ص���اة  العلم���اء  فمنه���ا 
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�ص���ارك ج���دي عبدالعزيز  واملوظفون وقد 
رحمه اهلل يف اجلهاد حتت راآية املوؤ�ص����س يف 
معركة كنزان املعروفة يف الأح�صاء، وكانت 
اأمي لأبي رحمه���م اهلل  حتتفظ ببندقية جدي 
التي يطلق عليها )ال�ص���معة( التي �صارك بها 
يف تل���ك املعركة ول يزال حمفوظ���اً تتناقله 
الأجيال تاأكيدا لعهد الولء مع دولة التوحيد 

ون�رتها. 
ولدت يف مدينة الدمام عام 1376ه� ومن 
ف�صل اهلل علي ن�صاأت ن�صاأة مباركة  يف كنف 
والدي���ن كرمين بن اأب يح���ب العلم وفعل 
اخل���ر واأهله والدعوة اإل���ى اهلل تعالى والأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، والإ�صالح بن 
النا�س وال�ص���عي يف ق�ص���اء احلاجات، وبن 
اأم حن���ون ذات خل���ق ودين ولهما الف�ص���ل 
بع���د اهلل يف ن�ص���اأتي الدينية، ن�ص���األ اهلل لهم 
الرحمة والغفران و�ص���كنى اجلنان، والدعاء 
مقرون لأ�ص���اتذتي ومل�ص���ائخي واأ�ص���دقائي 
واأقاربي ولكل من �صنع الينا معروفاً وجزى 
اهلل اجلميع خراً، لأن �ص���كر النا�س من �صكر 

اهلل جلَّ وعال فقد ورد : »ل ي�ص���كر اهلل من ل 
ي�صكر النا�س« ويف ال�صحيح: »من قال لأخيه 

جزاك اهلل خراً فقد اأبلغ يف الثناء«. 
٭ حدثونا عن مراحل تعليمكم؟

- يف الوقت الذي ولدت فيه كان قد بداأ 
التعليم النظامي للبنن، اأما البنات فلم تفتتح 
بعد،وكانت توجد مدر�صة �صعبية غر نظامية 
بر�ص���وم ي�ص���رة يدفعها ويل الطالب املو�ر 
للمدر�ص���ة الأهلي���ة، فدر�س فيها �ص���قيقاتي 
الكربيات وكانوا ي�صطحبون �صقيقي الأكرب 
ف�صيلة ال�ص���يخ الفقيه الأ�صويل الدكتور /

عبدالعزيز الأ�صتاذ بكلية ال�ريعة �صابقاً رحمه 
اهلل وكانت املدر�ص���ة عبارة عن بيت �ص���عبي 
ولقربها من منزلنا كنت اأ�صحبهم اأحياناً لي�س 
للدرا�ص���ة، واإمنا كم�صتمع لالطالع على �صر 

متت��ع 	• ع��ن  التن�سي��ق  �س��رورة 
القا�سي باإجازته اأو تدريبه

يف 	• الق�ساي��ا  وازدي��اد  تراك��م 
املحاك��م اإح��دى املع�سالت التي 

يتطلب معاجلتها
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الدرا�صة فيها وطريقة التعليم اآنذاك لأن �صني 
تق�ر عن �صن الطلب  ثم در�صت يف املرحلة 
البتدائية مبدر�صة ال�صاطئ يف عام 1382 ه�، 
ومديرن���ا اآنذاك هو ال�ص���يخ/ اأحمد حممد 
�ص���فيع رحمه اهلل وا�صتهر عنه ال�رامة ونهج 
ال�ص���دة يف تربية الطالب، وكان ه���ذا غالباً 
دي���دن التعليم �ص���ابقاً، فقد كان���ت املدار�س 
يف ال�صابق م�ص���نعاً للرجال والعلماء الذين 
كان له���م دور يف املجتم���ع وتعليم الأجيال 
وتربيته���م عل���ى الآداب ال�رعي���ة املرعي���ة 
والتح�صيل العلمي واجلد يف الطلب، وكان 
عقاب الطالب املخالف ماي�ص���مى )بالفلكة( 
وهو �رب القدمن بع�صا اخليزران وقد كان 
مديرن���ا رحمه اهلل من ذلك الرعيل الأول وله 

مع حزمه و�صدته ح�ص���نات ل تن�صى ويوؤجر 
عليها م���ن الرتبية الديني���ة للطالب، واحلث 
على املحافظة على ال�ص���الة واملداومة عليها 
فكان كل طالب يت�صلم ورقة من املدر�صة فيها 
جدول لل�صلوات اخلم�س املفرو�صة لي�صلي 
جماعة يف م�ص���جد حيه ومي�ص���ي عليها اإمام 
امل�صجد على كل فري�صة ح�رها فمن حافظ 
عليها �صلم ومن اأ�ص���اعها فالعقاب ينتظره، 
ومل ينلني من ذلك �ص���يء بف�ص���ل اهلل فكنت 
حمافظ���اً عليها ب���ل كان رحم���ه اهلل  يقدمني 
لالإمامة باملعلمن والطالب يف �ص���الة الظهر 
مع �ص���غر �صني وذلك ت�ص���جيعاً منه وتقديراً 
لرتبي���ة وال���دي الديني���ة احلازم���ة رحمه اهلل 
وكانت تربطه باملدير عالقة  اأخوية ودينية يف 
الدع���وة اإلى اهلل تعالى مما كان ل���ه اأكرب الأثر 
يف ن�صاأتي الدينية وان�راح �صدري لدرا�صة 
ال�ريعة وحب العلم واأهله والدعوة اإلى اهلل 
على نور وب�صرة والحت�صاب هلل يف اأعمال 

اخلر.
ثم در�ص���ت يف املعه���د العلم���ي بالدمام 

يف الوقت ال��ذي ولدت فيه بداأ 	•
التعليم النظامي للبنني 

كنا ندر�س حتت عقاب)الفلكة( 	•
فكان تعليمنا جادًا

يف 	• اهلل  بع��د  الف�س��ل  لوال��دّي 
تربيتي وتعليمي
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املتو�صطة والثانوية، وتخرجت عام 1396 ه�  
وتخرجت يف كلي���ة ال�ريعة بجامعة الإمام 
حممد بن �ص���عود الإ�ص���المية بالريا�س ق�صم 

الفقه والأ�صول عام 1400ه�.
٭ م��ن تذك��رون م��ن م�س��ايخكم واأب��رز 

زمالئكم؟

-  ل يخفى ما لالأ�صاتذة وامل�صايخ من عظيم 
الأث���ر يف نف�س كل طالب علم فوالدي يعترب 
هو اأ�صتاذي و�صيخي ومعلمي الأول  الذي له 
الف�صل بعد اهلل يف تربيتي وتعليمي الديني، 
واأذكر يف املرحلة البتدائية على �صبيل املثال 
الأ�ص���تاذ مبارك ق���دم من حمافظ���ة جيزان 
رحمه اهلل الذي در�صني القراآن الكرمي، وكان 

معجباً بتفوقي واإجادتي للدرو�س.  
 وم���ن اأب���رز زمالئ���ي املقرب���ن لدي يف 
البتدائ���ي علي بن ال�ص���يخ اأحم���د الفار�س 
وهو رجل اأعم���ال الآن بالريا�س ودبي، وقد 
ا�صتفدنا من والده ال�صيخ اأحمد رحمه اهلل يف 
الفقه والنحو وحل امل�صائل احل�صابية  وق�صمة 
الفرائ�س، ومن زمالئي الأخ العزيز عي�ص���ى 

بن اإبراهيم الأن�ساري يف اخلطوط ال�سعودية 
وغرهم.

وم���ن اأ�ص���اتذتي يف املعه���د العلمي على 
�ص���بيل املث���ال ال�ص���يخ/ عب���داهلل بن حممد 
الدبيخ���ي يف مادة احلديث وقد راأ�س هيئات 
الأمر باملع���روف والنهي ع���ن املنكر باملنطقة 
ال�رقي���ة لحق���اً، واأق���ام يف الق�ص���يم  ول 
اأزال على �ص���لة ب���ه وباأبنائه، وال�ص���يخ حمد 
ب���ن حممد الزيدان يف مادة التوحيد وبكيت 
على فراقه رحمه اهلل، وكان لهذين ال�صيخن 
منزلة كبرة يف نف�ص���ي خا�صة لتقديرهم يل 
خا�ص���ة وقد قاما باإعداد الرحالت والأن�صطة 
الدعوية وامل�ص���ابقات الثقافي���ة خارج املعهد 
يف ج���ولت يف املنطقة ال�رقي���ة وخارجها 

تباعد املواعيد دليل على خلل 	•
يف ع��دم ان�ضب��اط القا�ض��ي يف 

عمله
القا�س��ي 	• ب��ني  فج��وة  وج��ود 

واملحامي وع��دم تفهم القا�ضي 
بدور املحامي 
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روح  واإذكاء  والدع���وة  اخلطاب���ة  ملمار�ص���ة 
املناف�ص���ة الطالبي���ة  وم���ن اأب���رز زمالئي يف 
املعهد العلمي ال�صيخ عبداهلل ابن مدير املعهد 
ال�ص���يخ عبدالرحمن اليو�ص���ف وهو اأ�ص���تاذ 
يف وزارة الرتبية والتعليم بالريا�س وال�ص���يخ 
ح�صن بن �صعد ال�صهري وال�صيخ عبدالكرمي 
بن اإبراهي���م املطرودي وهم���ا يف هيئة الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر باملنطقة ال�رقية 
وال�صيخ الدكتور عبدالله ال�صليمان،  واأبوه 
ال�ص���يخ �ص���ليمان ب���ن عبدالعزيز ال�ص���ليما 
ن رئي����س حماك���م املنطقة ال�رقي���ة ورئي�س 
وم���ن  �ص���ابقاً  بالريا����س  التميي���ز  حمكم���ة 
اأ�ص���اتذتي وم�ص���ائخي يف كلية ال�ريعة كل 
من �ص���ماحة ال�صيخ عبدالعزيز بن عبداهلل اآل 
ال�ص���يخ مفتي اململكة حالياً وال�ص���يخ �صالح 
العل���ي النا����ر رحم���ه اهلل ومعايل ال�ص���يخ 
عب���داهلل الركبان ع�ص���و هيئة كب���ار العلماء 
�ص���ابقاً وهم مدر�ص���وا الفقه ومعايل ال�ص���يخ 
الدكتور اأحمد �صر مباركي ع�صو هيئة كبار 
العلماء وال�ص���يخ الدكتور حممد عبداخلالق 

من علماء الأزهر يف اأ�ص���ول الفقه وال�ص���يخ 
الدكت���ور عبدالرحم���ن بن عب���داهلل اجلربين 
وال�ص���يخ حمود العق���ال رحمهما اهلل يف مادة 
التتوحيد ومن اأبرز زمالئي يف كلية ال�ريعة 
ف�ص���يلة اأخي العزيز ال�ص���يخ الدكتور م�صفر 
بن عبداهلل ب���ن يحيى البواردي وله خربة يف 
التدري�س وت���ويل منا�ص���ب كرئي�س هيئات 
الأمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر بالريا�س 
امل�صاعد ورئي�ص���ها مبحافظة الأح�صاء وع�صو 
املجل�س البلدي بالريا�س �ص���ابقاً وتربطني به 
عالقة وطيدة وحميم���ة حتى تاريخه من قبل 
التقاعد وبعده ومعايل ال�صيخ الدكتور علي 
ال�ص���ويحي ع�ص���و هيئة كبار العلماء �صابقاً 
واأ�ص���تاذ الفقه والأ�ص���ول يف كلية ال�ريعة 
بجامعة الإمام حممد بن �ص���عود بالأح�ص���اء 

وداعي��ة 	• اإمام��ًا  وال��دي  كان 
وموؤ�س�س جلنة الوعظ والإر�ساد

اأن 	• اأخ��ي �سابق��ه الق��در قب��ل  
يرف��ع للوزارة ج��دول للأحكام 

التعزيرية
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وال�صيخ / �صعد بن �ص���عود البديع وال�صيخ 
عي�صى بن را�صد القعيمي وال�صيخ/ يو�صف 
ب���ن عبدالعزيز العفالق وال�ص���يخ/ �ص���عود 
احلام���د وه���م ق�ص���اة ا�ص���تئناف يف حمكمة 
ال�ص���تئناف باملنطق���ة ال�رقي���ة  وال�ص���يخ/ 
عبدال�صالم �ص���فق املرزوقي قا�صي ا�صتئناف 
يف اجلوف وال�صيخ /حممد بن عبداهلل اجلار 
اهلل وال�صيخ الدكتور اإبراهيم اخل�صري ق�صاة 
يف املحكمة ال�ص���تئناف بالريا�س وال�ص���يخ 
/ من�صور البكر قا�ص���ي بدرجة ال�صتئناف 
يف املحكمة العامة بالريا�س وال�ص���يخ احمد 
املزروع قا�صي ا�صتئناف مبحكمة مكة املكرمة 

وغرهم كثر. 
٭ ماذا عن �سيتكم العملية الق�سائية وما 

املحاك��م التي مت تعيينكم فيها، وهل من 

حيث عن الن�س��اأة والق�س��اة التي تعاقبوا 

فيها؟

- بع���د تخرج���ي يف كلي���ة ال�ريعة عام 
1400ه� مت تر�صيحي للق�ص���اء مالزماً ق�صائياً  
باملحكمة الكربى بالريا����س وكان من توفيق 

اهلل يل اأين اأم�ص���يت مدة املالزمة الق�ص���ائية 
لدى �ص���يخن فا�ص���لن الأول ف�صيلة ال�صيخ 
الدكتور �ص���عد ال�ص���لوي يف املحكمة العامة 
بالريا�س وهو قا�صي ا�ص���تئناف مبكة املكرمة 
والثاين: ف�صيلة ال�صيخ عبداهلل بن عبدالعزيز 
املزيع���ل رحمه اهلل م�ص���اعد رئي����س املحكمة 
العامة مبحافظة اخلرب ومتت ترقيته اإلى قا�صي 
متييز )ا�ص���تئناف(  يف حمكم���ة التمييز مبكة 
املكرم���ة وتويف هن���اك، وخا�ص���ة املالزمن 
ويعتربانهم زمالءهم و�ركاءهم يف الق�صاء 
با�صت�ص���ارتهم يف الق�ص���ايا، ثم مت قبويل يف 
املعه���د الع���ايل للق�ص���اء ودر�ص���ت فيه فرتة 
وانتقل���ت بعدها اإلى املحكمة العامة مبحافظة 
اخلرب عام 1402 وكان يراأ�ص���ها اآنذاك ال�صيخ 

عم��ر  	• اأخ��ي  اأن  فخ��رًا  يكف��ي 
رئي�ضًا لربنامج )عدل( لتطوير 

الق�ساء
عمل��ت يف حمكم��ة اخل��رب ث��م 	•

طلب��ت  ث��م  الدم��ام  جزائي��ة 
التقاعد
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�صالح بن حمود اللحيدان، حيث مل يكن يف 
املحكمة �صواه وم�ص���اعده رحمه اهلل  وكنت 
ثالثهما ثم مت دمج حمكمة الثقبة اإلى حمكمة 
اخلرب ومت حتويل قا�ص���يها ف�صيلة ال�صيخ نا�ر 
بن فايز املدرع حفظه اهلل اإليها ونعم ال�ص���يخ 
يف خلقه ورحابة �ص���دره، ومتت ترقيتي اإلى 
قا�ص���ي )ج( يف املحكمة امل�صتعجلة بالدمام 
)اجلزائية( وكان يراأ�ص���ها ال�ص���يخ ال�صبيحي 
وم�صاعده ال�صيخ عبداهلل بن فوزان الفوزان 
وكنت ثالثهما وكان العمل اآنذاك مرهقاً جداً 
لك���رة الق�ص���ايا اجلزائية املتنوع���ة ومل تكن 
الق�ص���ايا احلقوقي���ة بحجم اجلزائي���ة اإذ كان 
املبلغ املحدد للنظر فيه ل يتجاوز ع�رة اآلف 
ريال ثم متت ترقيتي اإلى قا�صي )ب( ثم اإلى 
قا�صي )اأ( وقبيل ا�ص���تحقاقي الرتقية لوكيل 

حمكم���ة طلبت الإحالة عل���ى التقاعد املبكر 
لظرويف اخلا�ص���ة ومت حتقيق طلبي واحلمد هلل 
وتلقيت خطاب �صكر من وزير العدل اآنذاك 
معايل ال�ص���يخ اإبراهيم بن حممد اآل ال�صيخ 
رحم���ه اهلل على ما قدمته من خدمة ق�ص���ائية 
�صابقة وهذا و�صام �رف يل واإن كانت نزرة 

ي�صرة واحلمد هلل. 
٭ ملاذا خرجتم بع��د تقاعدكم من خربات 

وجتارب وعالقات؟ 

- كما هو يف �ريف علمكم فان الق�صاء 
ولي���ة عظيمة من اأعظ���م الوليات ال�رعية 
الت���ي يقلدها اإمام امل�ص���لمن نيابة عنه لعدم 
تفرغه وان�ص���غاله باأحوال الرعية ملن هو اأهل 
له���ا من حمل���ة ال�ريعة ممن تفق���ه يف الدين 
وعلم التنزيل احلكيم وا�صتقى من معن ال�صنة 
الهادية لف�صل الق�ص���اء بن النا�س، واحقاق 
حقوقه���م وحف���ظ م�ص���احلهم و�روريات 
حياته���م ومن���ع الظل���م ورفع ال����رر ودرء 
الف�ص���اد عنهم، وكان قراري لطلب التقاعد 
خطوة مباركة طلباً للراحة من عناء الق�ص���اء 

و�ضع اآلية ملراقبة دوام الق�ضاة 	•
والإ�سراف عليه

ع��ن 	• الإداري  العم��ل  ف�س��ل 
الق�ضائ��ي وجع��ل لل��وزارة حق 

متابعة القا�سي اإداريًا
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وثقل���ه وال�ص���المة م���ن مغبته والتوج���ه اإلى 
خدمة ومهنة �ريفة ل تقل اأهمية عن من�صب 
الق�صاء وهي املحاماة وال�صت�صارات ال�رعية 
والقانونية فاملحاماة عمل جليل يف م�ص���اندة 
الق�صاء يف حتقيق العدالة ون�رة املظلومن 
مبا لدي من خربة �صابقة يف الق�صاء، وعملت 
بع���د التقاعد م�صت�ص���اراً �رعياً غ���ر متفرغ 
يف املكتب اخلا�س ل�ص���احب ال�صمو امللكي 
الأمر بندر بن خالد بن عبدالعزيزاآل �صعود 
ع�ص���و هيئة البيعة �ص���ابقاً �ص���فاه اهلل وعافاه 
وتولي���ت املحام���اه م���ع اأعم���ايل اخلا�ص���ة، 
وبع���د �ص���دور نظ���ام املحاماة مت ح�ص���ويل 
عل���ى رخ�ص���ة املحام���اة واأن�ص���اأت �رك���ة 
املحامون الدولي���ون باململكة ولها فروع يف 
اململكة ب�راكة زميلي الأخ  العزيز ف�ص���يلة 
ال�صيخ الدكتور م�ص���فر بن عبداهلل بن يحيى 
الب���واردي ويتع���اون معنا يف ه���ذه ال�ركة 
نخب���ة متميزة م���ن ذوي اخل���ربة العريقة من 
الق�ص���اة املتقاعدين واملحامن وامل�صت�صارين 
اأفدت  ال�رعين والقانونين الدولين، وقد 

اأثناء عملي يف الق�صاء، واأنا يف ريعان �صبابي 
مع ق�صاة اأكرب مني �صناً واأكر علماً وخربة يف 
واملعامالت  التقا�ص���ي  واإجراءات  الق�ص���اء 
الإداري���ة والدراية باأحوال النا�س، مما زاد يف 
ح�صيلتي العلمية مبراجعة م�صائل الفقه الذي 
در�ص���ناها يف كلية ال�ريع���ة وتطبيقها عملياً 
مع التحري يف اإ�ص���ابة احلق، وزادين العمل 
الق�ص���ائي معرفة باأحوال النا�س ونف�ص���ياتهم 
والتفر�س يف معرفة املحق من املبطل والربئ 
من �ص���احب ال�ص���وابق اجلنائي���ة، ومواجهة 
�رائح عدي���د ة يف املجتم���ع على اختالف 
اأعمارهم ووظائفهم وتوجهاتهم يف ق�ص���ايا 
متنوع���ة يف املحكم���ة العامة وه���ي الكربى 
�ص���ابقاً، واملحاكم اجلزائية وهي امل�ص���تعجلة 
�ص���ابقاً، وقد كانت يل عالق���ة طيبة وحكيمة 

وتط��ورًا 	• �سا�سع��ًا  بون��ًا  هن��اك 
ملحوظ��ًا ب��ني الق�س��اء ال�سابق 

واحلايل 
جمموعة مقرتحات واآراء اآمل 	•

ال�ستفادة منها والأخذ بها
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مع الكت���اب العاملن يف مكتب���ي وموظفي 
املحكم���ة بعامة واحتوائه���م والتعامل معهم  
بروح الأخ���وة والزمالة والتع���اون يف اجناز 
م���ا اأوكل اإلينا من عمل فكنا �ركاء متعاونن 
بان�صجام ول تزال عالقتي بهم بعد تقاعدي 
طيبة ومت�ص���لة، وكذلك مع بع�س رووؤ�ص���اء 
الدوائر احلكومية يف نطاق �ص���يق ملا يكتنف 
القا�ص���ي م���ن ح�صا�ص���ية يف خمالط���ة عامة 

النا�س. 
٭ يف م�س��ية عملك��م بالق�س��اء وجتربتكم 

الق�سائية ما هي اأبرز واأهم الق�سايا؟

- ل يخفاكم اأن حجم الق�ص���ايا التي ترد 
اإلى املحاكم لف�صل الق�ص���اء فيها كثرة جداً 
مع تنوعها وهي يف ازدياد مطرد، وكلها ذات 
اأهمية ولعله ياأت���ي يف الأهمية والأولية وفيها 
حرج �ص���ديد لتعلقها بالأنف�س ق�ص���ايا القتل 
والق�صا�س يف الأطراف واحلدود والتعازير 
املغلظة امل�ص���توجبة للقتل لعظم جرم اأفعالها 
واآثارها اخلط���رة، ومن املعلوم اأن اخلطاأ فيها 
لي�س بالأمر الي�ص���ر الذي ميك���ن تداركه بعد 

فواته، والقاعدة امل�صهورة يف الق�صاء: اخلطاأ 
يف العفو خ���ر من اخلط���اأ يف العقوبة، وقد 
عملت يف املحاكم امل�ص���ماة �ص���ابقاً بالكربى 
واملحورة الآن اإلى ا�صم العامة، ويف املحاكم 
امل�ص���تعجلة املح���ورة اإل���ى ا�ص���م اجلزائي���ة 
حالياً، ومن اأبرز الق�ص���ايا التي واجهتنا اأثناء 
الق�ص���اء يف املحكمة الك���ربى مبحافظة اخلرب 
اإنكار اأحد املتهم���ن ارتكاب كبرة من كبائر 
الذنوب وهي الفاح�ص���ة مع اإح�ص���انه ويف 
اأول جل�ص���ة ملحاكمته اأنكر التهمة املن�ص���وبة 
اإلي���ه ويف اجلل�ص���ة الثاني���ة والثالث���ة اأعرتف 
�راح���ة بالتهمة ولدى مناق�ص���ته عن عدوله 
عن اإنكاره ال�ص���ابق واعرتافه الالحق اأجاب 
اأنه عزم على تطهر نف�ص���ه م���ن هذا الذنب 
كما فعل ال�صحابي ماعز بن مالك ر�صي اهلل 
عنه وكذلك الغامدية ر�صي اهلل عنها، جاءت 
وقال يا ر�ص���ول اهلل: »اأ�ص���بت ذنباً فطهرين« 
وبعد مغادرة املتهم جمل����س احلكم ومل يبق 
علي���ه �ص���وى اعرتافن لإ�ص���دار احلكم عليه 
باحلد ال�رعي وهو رجم املح�ص���ن، لأنه من 
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املعلوم فقهاً يف �رشوط اإقامة حد املح�س���ن 
اإقراره ال�ريح اأربع مرات يف اأربعة جمال�س 
متفرقة، فجل�س اأ�صحاب الف�صيلة يتناق�صون 
بعدها من �صيبداأ بالرجم اأثناء تنفيذه اإذا اأ�ر 
على اعرتافه ال�ريح؟ ويف اجلل�ص���ة القادمة 
لدى �ص���وؤاله عن �ص���حة التهمة املوجهة اإليه 
يف الدعوى اأنكرها وقبل اأ�ص���حاب الف�صيلة 
الق�صاة رجوعه  ومل يكن اأمامهم اإل درء احلد 
عنه وتعزي���ره على القرائ���ن املحتفة بالتهمة 
واعماًل للحديث: »ادروؤا احلدود بال�صبهات«  
واإن كان احلديث فيه �ص���عف ولكن له طرق 
يف جمموعها ي�صد بع�صها بع�صاً ويكون يف 
درجة احل�صن لغره واحلديث الآخر: »اإدروؤا 

احلدود ما ا�صتطعتم«.
وكذلك وردت ق�صية  يف املحكمة الكربى 
باخلرب اأثناء مالزمت���ي تهمة القتل العمد ومع 
وجود اإقرار املتهم امل�صدق �رعاً فعدل عنه 
اأثن���اء حماكمته، وع���زا اإنكاره اإل���ى اإكراهه 
على الع���رتاف، ولدى التحق���ق عن مكان 
اجلرمية املذكورة يف الدعوى مل يوجد �صوى  

بقية عظام حلمار فتم درء حد الق�صا�س عنه، 
ومت احلكم عليه بالدية لذوي املتوفى لوجود 
التهمة املع�ص���دة بوجود العداوة ال�صابقة بن 
املقتول واملتهم، اإل اأين راأيت اأن ي�ص���لك يف 
هذه الق�صية م�صاألة الق�ص���امة املعروفة �رعاً 
لوجود اللوث وهي العداوة الثابتة بن املتهم 
والقتيل، هذا بع�س مما ا�ص���عفتني به الذاكرة 
واإل فالق�ص���ايا كثرة ومتنوعة، وكل ق�ص���ية 

حتتاج اإلى معاجلة خا�صة.
٭ هل من عمل �أو ن�ساط مار�ستموه بجانب 

عملكم وبعد تقاعدكم؟

- بع���د جت���اوزي احلل���م وقب���ل الق�ص���اء 
توليت مهم���ة �ريفة بعد وال���دي رحمه اهلل  

ق�ضاء حوائج النا�س وخدمتهم 	•
والإ�سالح بينهم خري ما مرَّ بي

�س��رورة متابعة ال��وزارة لعمل 	•
�س��ري  لنج��اح  اإداري��ًا  القا�س��ي 

العمل
من��ح الق�ساة الإ�س��راف املبا�سر 	•

على ال�سجون تكمياًل للعدالة
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اإماماً وخطيباً يف وزارة ال�ص���وؤون الإ�صالمية 
والدع���وة والإر�ص���اد من ع���ام 1397ه�، يف 
جامع بجانب اإمارة املنطقة ال�رقية ثم جامع 
اأ�ص���امة بن زيد بالدمام  قرابة 39 �ص���نة حتى 
تاريخه وكنت �صنداً بعد اهلل للوالد رحمه اهلل 
يف اأعمال���ه التجارية والعقارية منذ ال�ص���غر 
وكان ماهراً وتاجراً �ص���ادقاً واكت�صبت خربة 
من���ه رحمه اهلل  يف تل���ك الأعم���ال واإدارتها 
والبي���ع وال����راء فق���د كان م�ص���تاأمناً م���ن  
النا����س ومعارفه عل���ى اأمواله���م وعقاراتهم 
وا�ص���تثمارتها، وعملت بعد التقاعد يف اإدارة 
اأمالك الأ�رة والتف���رغ للعبادة واإلقاء بع�س 
الدرو�س العلمية والدعوة اإلى اهلل والن�ص���ح 
لعباده والإ�صالح بينهم، وبذل ال�صت�صارات 
ال�رعي���ة والنظامية واأعم���ال املحاماة، ثم مت 
احل�ص���ول على رخ�ص���ة املحاماة وتاأ�ص���ي�س 
�ركة املحام���ون الدوليون وفروعها باململكة 
واإدارته���ا مع �ركائي بعد و�ص���ع الأهداف 
ال�ص���امية من ان�ص���ائها والعمل عل���ى حتقيقها 
وه���ي حتقي���ق العدال���ة والعم���ل باإخال����س 

واأمان���ة واملحافظة على �رف املهنة وحقوق 
املظلوم���ن والدفاع عن غ���ر القادرين على 
دف���ع اأتعاب املحام���اة باملجان بع���د التحقق 
من �ص���حة دعواهم وعجزهم ون�صعى الآن 
م���ع جمموعة م���ن املحامن املمار�ص���ن اإلى  
اإن�صاء جمعية خرية للمحاماة وال�صت�صارات 
ال�رعي���ة والقانوني���ة لي�ص���ت ربحي���ة لغر 
القادري���ن وللقيام بدعاوى الحت�ص���اب يف 
احلق العام عند املقت�ص���ى وم���ا عند اهلل خر 

واأبقى. 
٭ ما الفرق بني الق�ساء يف ال�سابق واحلا�سر؟

- من املعلوم ل���دى العقالء واحلكماء اأن 
مرفق الق�ص���اء �ص���اأنه خط���ر يف كل جمتمع 
اإن�ص���اين على وج���ه الأر�س لرت���كازه على 
حتقيق العدالة لالإن�ص���ان والأمن العام ومنع 

تفعي��ل حماك��م التنفي��ذ فت��ٌح 	•
احلق��وق  لإي�ض��ال  جدي��د 

مل�ستحقيها 
تطور مذهل لوزارة العدل على 	•

كافة الأ�سعدة التنظيمية
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الظلم والتظ���امل بن النا�س واإذا اختل ميزان 
الق�ص���اء وق���ع الف�ص���اد يف النا����س والهرج 
والتظامل والفو�ص���ى التي ل حتم���د عقباها، 
ولن تنتفي هذه الآثار الفادحة  التي ل ح�ر 
له���ا اإل بتطبيق اأحكام ال�ريع���ة التي اأنزلها 
احلكيم اخلبر على ر�ص���وله �ص���لى اهلل عليه 
و�صلم املبنية على حتقيق امل�صالح العامة لالأمة 
وحتقي���ق الأمن العام للنا����س جميعاً وكذلك 
حفظ امل�صالح اخلا�ص���ة وهي حقوق العباد، 
لكونها مبنية على ال�صيق وامل�صاحنة، ولدرء 
املفا�ص���د عن النا�س وتقليلها، ل�ص���ك اأن من 
اطل���ع على اأنظمة الق�ص���اء ال�ص���ابق و�ص���ر 
الق�ص���اة يف الدعاوى  وبن الق�ص���اء احلا�ر 
يج���د اأن هناك بوناً �صا�ص���عاً بينهما ولعل من 
اأهم الف���روق كفاءة الق�ص���اة ال�ص���ابقن من 
الناحية العلمية ملن �صرب �صرتهم واطلع على 
ق�صائهم وذكائهم ويف كل الق�صاة خر، ومن 
الفروق قل���ة الق�ص���ايا يف ال�ص���ابق وكرتها 
يف احلا����ر وتنوعها لزدياد عدد ال�ص���كان 
والوافدي���ن للعم���ل يف اململك���ة والتط���ور 

التج���اري وال�ص���ناعي وانفت���اح الدنيا على 
اأهله���ا والتكالب عليه���ا والتناف�س يف جمع 
املال باأدنى احليل واملخادعة والغ�س والتزوير 
والكذب ل�ص���عف الديانة واأم���ا قناعة النا�س 
باأحكام الق�ص���اة فهذا اأمر لي����س بالهن على 
النفو�س وي�ص���توي فيه النا����س قدمياَ وحديثاً 
فن�ص���ف النا�س اأعداء ملن ويل الق�ص���اء هذا 
اإن ع���دل ومن الف���وارق اأي�ص���اً �رعة البت 
يف الق�ص���ايا وتنفيذه���ا يف املا�ص���ي لكونها 
غر معق���دة  ولعل التقنية احلديثة �ص���اعدت 
كثراً يف تطوير الق�ص���اء وت�ص���هيل اإجراءاته 
وتنفيذ الأحكام، واملجتمع يتطلع اإلى املزيد 
من هذا التط���ور الذي يي�ر لهم التقا�ص���ي 
ويق�ص���ي عل���ى الروت���ن ال���ذي ي�ص���تهلك 

الطاقات والأوقات. 

املراف��ق 	• وحو�سب��ة  اأمتت��ه 
اإلكرتوني��ًا  وربطه��ا  العدلي��ة 
�ساهم يف ت�سهيل اأمور املتقا�سني

مرك��ز التدريب العديل اإ�ساءة 	•
يف عامل العدالة 
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٭ م��ا راأيك��م بزي��ادة حماك��م ال�س��تئناف 

والتو�سع الذي ح�سل لها؟

-  يعترب زيادة حماكم ال�صتئناف والتو�صع 
فيها اإحدى مراح���ل التطور يف وزارة العدل 
وق�ص���ى على املركزي���ة التي ظل���ت عقوداً 
من الزمن يعاين اأ�ص���حاب الف�ص���يلة ق�صاة 
ال�صتئناف من تراكم الق�صايا وتاأخر تدقيقها 
وتخفي���ف العناء عل���ى اأ�ص���حاب احلقوق 
والدعاوى يف ال�ص���فر اإلى مئات امل�ص���افات 
ملراجع���ة ق�ص���اياهم يف ال�ص���تئناف غر اأنه 
وجد نق�س ملحوظ  اأحياناً يف ق�ص���اة بع�س 
املحاكم وذلك لنقل بع�س ق�ص���اتها وترقيتهم 
اإلى حماكم ال�ص���تئناف مما زاد العبء على 
الق�صاة  احلالين وعدم اإيجاد البديل عن هذا 
النق�س ب�ص���كل عاجل، ولع���ل يف التعيينات 
الأخرة  واملتتابعة خرا كثرا يف معاجلة هذا 

الأمر.
٭ موق��ف اأزعجك��م واآخر اأفرحكم �س��واء 

حياتك��م  يف  اأو  املطروح��ة  الق�س��ايا  يف 

العتيادية؟

-  مت����ر ب����كل اإن�ص����ان مواق����ف يف حياته 
بع�صها ي�ر وبع�صها ي�صجي ويوؤمل واملوؤمن 
اأمره كله له خر اإن اأ�صابته �راء �صرب فكان 
خراً له واإن اإ�ص����ابته �راء �ص����كر فكان خراً 
له، واإن مما ي�رين وي�ص����عدين ق�صاء حوائج 
النا�س وح�ص����ول ال�ص����لح على ي����دي ومما 
يزعجن����ي �ص����ماع الأخبار املوؤمل����ة التي تقع 
للنا�س على حد �ص����واء فاملوؤمن يحب لأخيه 
ما يحبه لنف�ص����ه ويكره له ما يكرهه لنف�ص����ه، 
وم����ن املواقف الت����ي اأفرحتني واأ�ص����عدتني 
وقد كنت م�صت�ص����اراً �رعياً واأ�رياً متعاوناً 
يف مرك����ز التنمية الأ�����ري لوال����دة الأمر 

اأت�ض��اءل ع��ن من��ع املحام��ي م��ن 	•
ح�سور التحقيق مع املتهم؟!

يوج��د ق�س��اة يرف�س��ون اط��الع 	•
املته��م اأو املحام��ي با�ست��دراكات 

ال�ستئناف
م��ن اأب��رز الق�ساي��ا اإن��كار مته��م 	•

ثم اعرتافه ث��م اإنكاره فتم درء 
احلد بالتعزير
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ماجد ب����ن عبدالعزيز بالريا�����س اإقناع زوج 
يف العقد ال�ص����ابع من عمره ي�ص����كن الدمام  
بتطليق زوجت����ه التي هجرها ع�����رة اأعوام 
وعمرها خم�صون �صنة تعي�س يف بيت اأختها 
طيلة هذه ال�ص����نن حيث اأنه����ا تكره الع�رة 
معه  وق����د نهوها اإخوانها ع����ن اإقامة دعوى 
�ص����ده بطلب الطالق ومل ت�صتطع اخلال�س 
من����ه خوفاً م����ن اإخوانها الذي����ن تخلوا عنها 
يف الريا�س فكتب اهلل عل����ى يدنا اإقناعه يف 
جل�ص����ة واحدة مبكتبنا بالتطليق ومت ذلك وهلل 
احلمد يف غ�ص����ون �ص����هر وذل����ك لوجه اهلل 

تعالى  وابتغاء مر�صاته. 
٭ م��ا ه��ي نظرتك��م حيال ف�س��ل ق�س��ايا 

الأحوال ال�سخ�سية عن الق�سايا العامة؟

- ل �ص����ك اأن توفر الق�ص����اء املتخ�ص�س 
ب�ص����كل عام خطوة متميزة وايجابية  ونوعية 
حتتمها طبيعة و�رورة العمل فن�ص����بة ق�صايا 
الأح����وال ال�صخ�ص����ية تقارب ال�����60 % من 
العامة الأخرى وتخ�صي�س حماكم  الق�صايا 
لهذه النوع من الق�صايا مينح القا�صي مزيداً 

م����ن  الرتكيز واخلربة والإجادة واملرا�س ومن 
ثم �صينعك�س على �رعة ح�صم هذه الق�صايا 
ل�ص����يما اأن هذا النوع من الق�ص����ايا ح�صا�س 
ج����داً ويتعل����ق باأف����راد الأ�����رة والأوا�����ر 
والعالق����ة الزوجي����ة مم����ا يتطل����ب معاجلتها 
وتناولها بالدق����ة والتوثق وعد الت�رع وهذا 
ل يتاأتى اإذا دجمت هذه الق�صايا مع الق�صايا 

املختلفة. 
٭ ه��ل ت��رون تخ�س��ي�س حماك��م انهاءات 

لتخفيف الع��بء على الق�س��اة للنظر يف 

الق�سايا؟

- التخ�ص���ي�س مقرون بزي���ادة الإنتاجية 
و�رعة اإجناز الق�ص���ايا �ص���واء يف الإنهاءات 

وغرها.

م��ن اأب��رز الق�ساي��ا اإن��كار متهم 	•
ثم اعرتافه ثم اإنكاره فتم درء 

احلد بالتعزير
زملئ��ي 	• م��ع  علقات��ي  اأق��وى 

يف املكت��ب الق�ضائ��ي وموظف��ي 
املحكمة
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٭ه��ل ت��رون امل�س��اءلة يف ال�س��اأن الإداري 

للقا�سي  لوزارة العدل حفاظًا ل�سبط �سي 

العمل واحلفاظ على العهد؟

- اأن���ا م���ن موؤي���دي كل اأمر ي���وؤدي اإلى 
حت�س���ن اأداء اجله���از الق�س���ائي ب����رشط اأن 
يكون ذلك ب�صوابط دقيقة حتقق الهدف ول 
توؤثر باأي �ص���كل من الأ�صكال على ا�صتقالل 
الق�صاء، فاإذا كان هذا الأمر ممكنا فما املانع؟ 
وميكننا القتبا�س ممن �صبقونا يف تنظيم البيئة 
العدلية بنظم تعالج مثل هذه امل�صائل، فالعربة 
بالنتيجة وما يوؤديه هذا الإجراء اأو يحققه من 

م�صالح. 
٭ م��ا م��دى التن�س��يق يف الدوائ��ر اأثن��اء 

عملك��م يف املحاك��م؟ وكي��ف توفقون بني 

وجهات النظر عند اتخاذ القرار؟

- من املعل���وم اأن املحاكم العامة الكربى 
�ص���ابقاً ه���ي املخت�ص���ة يف النظر يف ق�ص���ايا 
الق�ص���ا�س يف الأنف�س والقطع يف الأطراف 
والرجم ويتولى ثالثة من الق�ص���اة النظر فيها 
ف���اإذا كان يف املحكمة اأكر م���ن ثالثة فيقوم 

رئي�س املحكمة بالتن�صيق بن الق�صاة بتوزيعهم 
يف نظر الق�ص���ايا امل�ص���رتكة  ويك���ون احلكم 
املعتم���د لت�ص���ديقه من حمكمة ال�ص���تئناف 
اتفاق الق�ص���اة بالإجماع اأو بالأكرية وغالباً 
ما يكون اتفاق عل���ى احلكم بالجتماع وملن 
كانت له وجهة نظ���ر �رعية خمالفة لزمالئه 
يدونه���ا يف احلك���م لط���الع ق�ص���اة التمييز 

عليها.  
٭ م��اذا ع��ن ق�س��اء وق��ت فراغك��م بع��د 

التقاعد ومبا تن�سحون به؟

- ق���د وجدت بعد التقاع���د بع�س الفراغ 
اهلل  كت���اب  العب���ادة ومراجع���ة  اق�ص���يه يف 
وامل�ص���ائل الفقهي���ة واإلق���اء بع����س الدرو�س 
والدع���وة والإفتاء ونفع النا����س والأن�س مع 
الأ�رة وزي���ارة الأق���ارب يف اململكة ابتغاء 
ث���واب اهلل يف �ص���لة الرح���م واإدارة اأمالك 
الأ�رة واأعمايل التجاري���ة والعقارية وزيارة 
الأ�صدقاء القدماء وكل يوم نك�صب الرجال 
كما قي���ل: ك�ص���ب الرجال ول ك�ص���ب املال 
فاملال يفنى واملحبة يف اهلل تبقى ك�ص���بنا بعد 
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التقاعد اأخوة يف اهلل طيبن ن�صعد بالتوا�صل 
معهم وتبادل اخلربات وامل�ص���الح امل�ص���رتكة 
خل���ر الدنيا والآخرة ندعو له���م ويدعون لنا 
باخلر ونتخذهم �صفعاء لنا عند اهلل جلَّ وعال 
يف يوم يق���ول فيه الكفار وه���م يف ح�رة:  

مالنا من �صافعن  ول �صديق حميم
الت��ي  الق�س��ايا  نوعي��ة  ع��ن  حدثن��ا  ٭ 

متار�سونها وجنحتم فيها؟

- نق���وم ع���ادة با�ص���تقبال اأي ن���وع م���ن 
الق�ص���ايا وعدم التخ�ص�س �ص���واء جنائية اأو 
جتاري���ة اأو اإداري���ة اأو حقوقي���ة اأو عمالية الخ 
ونحن ننطلق من مبداأ اأن املحاماة مهنة �ريفة 
ل�ص���تظهار احلق واإحقاقه واإي�صاله اإلى اأهله 
ومن���ع الظلم، ومن الظل���م اأن متتنع عن من 
جلاأ اإليك مظلوماً اأو عاجزاً عن ا�ص���تيفاء حقه 
ب���اأي حجة، فنحن ننطلق من مبداأ اإ�ص���المي 
نبيل يف قوله �ص���لى اهلل عليه و�صلم: »اأن�ر 
اأخاك ظاملاً اأو مظلوماً«  البع�س يتخ�ص����س 
يف نوعي���ة معينة من الق�ص���ايا لأنها تزيد من 
مكا�ص���به املادية وهذا يف راأي���ي يناق�س مبداأ 

اإذا  وفل�ص���فة املحاماة ومنطلقاتها، خ�صو�صا 
كان لدي���ك املخت�ص���ون املتمكنون من ذلك 
كل يف جم���ال تخ�ص�ص���ه  واخل���ربة اجلي���دة 

ملعاجلة هذه الق�صايا.
٭ هل م��ن كلمة ع��ن وزارة الع��دل وجملة 

العدل تنهون بها هذا اللقاء؟

- من نعمة اهلل علينا ومنته بعد هدايتنا لهذا 
الدين القومي تويل هذه الدولة الر�صيدة زمام 
احلكم فيها، وقيام كيانها منذ تاأ�صي�ص���ها على 
تطبيق ال�ريعة يف معامالتها بالق�صاء العادل 
ورعاي���ة �ص���وؤون الرعي���ة و�ص���مان حقوقهم  
وحمايته���ا باملجان حتى ل ميتن���ع غر قادر اأو 
�ص���عيف اأو فقر عن اأخذ حقه امل�صلوب منه  
ممن ه���و اأقوى منه نف���وذاً اأو غن���ى اأو جاهاً، 
وهذا يرجع اإلى ا�صتقالل الق�صاء فال �صلطان 
علي���ه ال �ص���لطان ال�ريعة كما ن�ص���ت عليه 

اأن�ساأت جمعية خريية للمحاماة 	•
وال�ست�سارات ال�سرعية

مت درء حد الق�سا�س عن متهم 	•
ب�سبب وجود عداوة �سابقة
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املادة  46 من نظام احلكم الأ�صا�ص���ي للمملكة 
العربية ال�ص���عودية، وقد مل�ص���نا يف ال�صنوات 
الأخرة القريبة دعم حكومتنا ملرفق الق�ص���اء 
وم�ص���اعيها حثيثة لتطوي���ره وتزويده مبيزانية 
�صنوية �صخمة ناهيك عن دعم خادم احلرمن 
ال�ريفن امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز حفظه 
اهلل لهذا املرفق يف عهده امليمون مبا يزيد على 
امليزانية املعتمدة من اأجل تطوير الق�ص���اء يف 
اململكة واأ�ص���اليبه واإجراءاته مببلغ �صبعة مليار 
ات ري���ال �ص���عودي ويدل ه���ذا الدعم على 
الهتمام ب���ه ورعايت���ه كمرفق ذو ح�صا�ص���ية 
بالغة، ومبا ي���ربز مكانت���ه يف الداخل والبالد 
العربي���ة والإ�ص���المية والع���امل اأجمع، ومن 
توفيق اهلل لهذه الوزارة املوقرة اإن�ص���اء جملة 
العدل التي تعترب منرباً اإعالمياً متميزاً يحقق 
الأهداف ال�ص���امية من اإن�صائها يف ن�ر الفقه 
الإ�صالمي وتن�صيط الجتهاد يف جمايل الفقه 
والق�ص���اء يف الع�ر احلا�ر من خالل ن�ر 
البحوث العلمية املحكمة مما ي�ص���هم يف رفع 
اأداء القا�صي وتو�صيع مداركه وزيادة ح�صيلته 

العلمية وكذلك املعنين ممن لهم �صلة مبا�رة 
بالق�ص���اء كاملحام���ن والدار�ص���ن والباحثن 
املتخ�ص�ص���ن، ورفع م�صتوى الوعي الفقهي 
والق�ص���ائي والإداري يف املجتمع ال�صعودي 
من خالل التوا�ص���ل الإعالمي والإجابة على 
ا�صتف�صاراتهم ذات الطابع العمومي  وتوثيق 

العالقة مع اجلهات الق�صائية يف اخلارج.

ويف اخلت���ام؛ اأزجي �ص���كري ملعايل وزير 
العدل ووكالء الوزارة ومن�ص���وبيها العاملن 
يف ����رح العدالة واأع�ص���اء هيئة الإ�راف 
على هذه املجل���ة ورئي����س حتريرها وجميع 
من�ص���وبيها،  ملنحي فر�ص���ة امل�ص���اركة بجهد 
املقل يف ه���ذا ال�رح العلم���ي والإعالمي 

جملة العدل.

�ساهم��ت 	• احلديث��ة  التقني��ة   
وت�سهي��ل  الق�س��اء  تطوي��ر  يف 

اإجراءاته
 جمل��ة الع��دل �ضاهم��ت يف رفع 	•

والع��ديل  الق�ضائ��ي  الوع��ي 
وحققت اأ�سداءها باقتدار


