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واآراء  مقرتح��ات  م��ن  لك��م  ه��ل  ٭ 

للقائمني على  وملحوظ��ات تبدونه��ا 

الق�ضاء؟ 

- املقرتحات كثرية ج���داً وما ال يدرك 
كله ال يرتك جل���ه فلدي بع�ض املقرتحات 
واالآراء املهم���ة لو �صنحت الفر�صة اأخ�ض 
بها من هو على راأ�ض الهرم العديل معايل 
الوزير مبا ي�صمن حتقيق العدالة بني النا�ض 
وه���و مناط �لتحقي���ق يف �ل���وز�رة و�أهم 
م���ا ت�صعى اإليه يف ه���ذا ال�رصح العظيم، 
ويي�رص طريقة التقا�ص���ي ويخفف االأعباء 

عل���ى الق�ص���اة وموظفي ال���وزارة املوقرة 
واأ�صح���اب امل�صالح والق�صايا واذكر منها 

هنا على �صبيل املثال ال احل�رص:
1- ب���ذل اجله���ود وال�صع���ي احلثي���ث 
االلكرتوني���ة  احلكوم���ة  دائ���رة  لتو�صي���ع 
وتطويرها وحتديثها ب�ص���كل �رصيع  داخل 
الوزارة وفروعه���ا التابعة  لها من املحاكم 
وكتب���ات الع���دل والدوائ���ر التابع���ة لها 
وربطها ب���ني االإدارات حتى تت�صل املظلة 
العدلية ببع�صها وحتد م���ن تاأخري الق�صايا 
وكذا ربط الوزارات  واإداراتها باالإدارات 

اأجرى احلوار: حمد بن عبداهلل بن خنني
يتجدد لقاوؤنا مع ف�ض��يلة ال�ض��يخ حممد بن عبداهلل ال�ضويلم يف اجلزء الثاين 
ا�ض��تكماًل حلديث��ه امل��دون يف اجل��زء الأول يف العدد املا�ض��ي 66 وقد حتدث 
ف�ض��يلة ال�ضيخ حممد بن عبداهلل ال�ضويلم الكثري عن جتربته الق�ضائية وعن 
ن�ض��اأته وتعليمه واآرائه حول تطوير الق�ضاء ومرافق العدالة وطرح العديد 
م��ن الآراء واملقرتحات التي ت�ض��هم يف النهو�ض بالأداء والعمل الق�ض��ائي 
واأ�ضاد يف النقلة النوعية يف �ضتى املرافق العدلية ونرتككم مع ما دار يف هذا 

احلوار...



358359

ف�سيلة ال�سيخ حممد بن عبداهلل ال�سويلم

العدد |67| حمرم 1436هـ   

يف مراف���ق الدول���ة املتع���ددة حي���ث اأن 
م���ن اأ�صب���اب تاأخ���ر الب���ت يف الق�صاي���ا 
اعتماد االإج���راءات التقليدية يف ت�صدير 
اخلطاب���ات للجهات احلكومي���ة الكثرية مما 
ي�صتغرق معه وقت���اً طوياًل ناهيك عن بعد 
مواعيد النظر يف الق�صاي���ا، وهذا اأحفظ 
للمعامالت م���ن ال�صي���اع واأ�صلم لها من 
التنق���ل من دائرة اإلى دائرة اأخرى و�صمان 
لل�رصية يف بع����ض الق�صايا املهمة وبالتايل 

قد ي�صتغنى عن موظفي الربيد. 
2- حث الق�صاة على اإ�صدار االأحكام 
للح���ق  الب�صيط���ة  الق�صاي���ا  يف  البديل���ة 
الع���ام والت���ي ال مت�ض احل���ق اخلا�ض الأن 
املق�صود هو التاأدي���ب والتقومي والتوجيه 
واالإ�ص���الح، وميك���ن اأن يك���ون باأحكام 
بديل���ة عن ال�صج���ن واجلل���د، ومما يجدر 
بالذكر هنا اأن وزارة الداخلية اأقرت نظام 
العفو عن بع�ض العقوبات وتخفيف مدة 
�صجن املتهم اإذا حفظ القراآن الكرمي وتبني 
�صالح حاله ويطلق �رصاح���ه ليكون فرداً 

�صاحلاً يف نف�صه والأهله وجمتمعه  بهداية 
كت���اب اهلل العزي���ز، وقد �صل���ح من هذا 
خلق كثري وهذا ومم���ا يخفف من ازدحام 
ال�صجون بالنزالء واالآث���ار ال�صيئة املرتتبة 
عل���ى خمالط���ة ال�صجن���اء  يف الق�صاي���ا 

املتنوعة. 
3- ت�صني���ف وفرز الق�صايا التي تدرج 
يف املواعيد املعت���ادة املتاحة لدى القا�صي 
والق�صاي���ا التي يقت�صي النظ���ر فيها على 
وج���ه اال�صتعج���ال كم���ا كان يف ال�صابق 
ت�صمى )املحاكم امل�صتعجلة( التي يت�رصر 
املدع���ون م���ن التاأخر يف نظره���ا ب�صبب 
املواعي���د املعتادة الطويل���ة االأجل فاأ�صبح 
بع�ض النا����ض ال يكرتث باإقام���ة الدعوى 
�ص���ده ورمب���ا دف���ع بخ�صمه للج���وء اإلى 

• ينبغي ت�سريع اجلهود 	
وال�سعي احلثيث 

لتو�سيع دائرة احلكومة 
الإلكرتونية
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املحكم���ة لعلمه بتاأخر النظ���ر فيها ح�صب 
مواعي���د املحكمة الطويلة ليماطل يف اأداء 
احلق الذي علي���ه وي�صتفيد من بقائه حتت 
يده  ولو ترتب عل���ى ذلك اإحلاق ال�رصر 
بخ�صم���ه ورمب���ا ترك �صاح���ب احلق حقه 
دون مطالبة، وبالنظر اإلى نظام املرافعات 
ال�رصعي���ة جند اأن امل���ادة الرابعة واالأربعني 
تن�ض على اأنه يج���وز للمحكمة املرفوعة 
اإليه���ا الدعوى يف الدع���اوى النا�صئة عن 
ح���وادث ال�صري اأو عند ال����رصورة  نق�ض 
�ملوع���د �إلى �أربع وع�رشي���ن �ساعة ب�رشط 
اأن يح�ص���ل التبلي���غ للخ�ص���م نف�ص���ه يف 
حالة نق�ض املوع���د واأن باإمكانه الو�صول 
اإل���ى املحكمة يف  املوع���د املحدد، وهذه 

ال�رصورة يقدرها القا�صي ويتقي اهلل فيها.
4- تعمي���م مكات���ب ال�صلح يف جميع 
املحاكم متى ر�صي املتخا�صمون باالإحالة 
عليه���ا وراأت املحكم���ة اأنه ميك���ن وقوع 
ال�صلح بني املتداعني، وتزويدها باملوؤهلني 
ال�رصعيني وعق���د الدورات التدريبية لهم 
مما يخفف العبء عل���ى الق�صاة ويق�صي 
على ال�صحناء يف النفو�ض اإذ احلكم ثقيل 
عل���ى النفو�ض ور�ص���ا النا����ض باالأحكام 
�صدهم غاية ال تدرك اأما ال�صلح  فاإن كال 
اخل�صمني قد ر�صيا مبا ا�صطلحا عليه ومن 
تاأمل قوله تعالى:  ڇ ٺ ٿ ڇ الن�صاء: 12٨  
وعمل ب���ه اأدرك  امل�صالح العظيمة املرتتبة 

عليه والثمرات املجتناة منه.
5- التعجي���ل يف تطبيق م�رصوع تقنني 
االأحكام ال�رصعي���ة مع فتح باب االجتهاد 
للق�ص���اة فيما يخال���ف التقنيني مع ت�صبيبه 
ورفعه ملحكمة اال�صتئناف لتدقيقه وال بد.

6- و�ص���ع اآلي���ة ملراقب���ة دوام الق�صاة 
واالإ�رصاف املبا�رص علي���ه  بالتقنية احلديثة 

• زيادة رواتب الق�ساة 	
وتوفري �سكن اأو �سرف 

بدل �سكن وتاأمني 
�سحي للعمل يف ال�سلك 

الق�سائي
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من قلب الوزارة اأو داخل املحكمة ليكون 
حم�صوب���اً عل���ى اأداء القا�ص���ي يف تقدير 

الكفاءة والرتقيات.
7- �رصورة وج���ود مفت�ض ق�صائي يف 
كل حمكمة درجته اأعلى من درجة الق�صاة 
يف املحكمة ليقوم بالتفتي�ض على من هو 
دون درجت���ه واالط���الع املبا�رصعلى �صري 
العم���ل الق�صائي ويف ه���ذا حت�صني الأداء 
القا�صي و�صري االإج���راءات ح�صب نظام 
املرافع���ات ال�رصعي���ة الأن العمل اجلاري 
االآن اأن مفت�ض املجل����ض االأعلى للق�صاء 
يقوم بالتفتي����ض على الق�ص���اة يف ال�صنة 
مرة اأو مرتني وال يتمكن من االإطالع على 
جميع اأعم���ال كل قا�صي لفرتة طويلة مع 

تراكم الق�صايا.
٨- درا�ص���ة اإمكاني���ة عم���ل القا�ص���ي 
وبع����ض الكتاب خارج ال���دوام الر�صمي 
لنظر بع����ض الق�صايا املتاأخرة ودرا�صتها مما 
يخفف ال�صغط عل���ى املحاكم ويقلل من 
ك���رة الق�صايا يف مكت���ب القا�صي واجناز 

ما ميك���ن اجنازه خارج الدوام وتقليل اأمد 
مواعيد اجلل�صات يف نظ���ر الق�صايا ريثما 

يتم تزويد املحاكم بق�صاة جدد.
9- منح القا�صي مميزات جاذبة واإعادة 
النظر يف رواتب الق�ص���اة وزيادتها حيث 
اأنها يف مقارنته���ا برواتب وظائف اأخرى 
يف بع�ض التخ�ص�صات جند بوناً �صا�صعاً مع 
اأن ما يتحمل���ه القا�صي من اأعباء اأكر من 
طاقت���ه، مع توفري م�صاكن راقية تليق مبقام 
اأو �رصف  الق�صاة ومنزلته���م االجتماعية 
بدالت لل�صكن���ى، والتاأم���ني ال�صحي له 
والأ�رصته وتوفري من يقوم ب�صوؤونه اخلا�صة 
اأثناء الدوام الر�صمي وطيلة اليوم  ليتوفر 

• لتقليل مواعيد املحاكم 	
هذه مقرتحاتي

• ح�سا�سية الق�ساء 	
اأفقدتني العالقات 
اجليدة والتوا�سل 

الجتماعي
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علي���ه وقته وجهده ويتفرغ ملا هو موكل به 
وموؤمتن عليه.  

ع���ن  االإداري  العم���ل  ف�ص���ل   -10
الق�صائ���ي وذلك بتوظيف ك���وادر اإدارية 
مدربة مع النظر يف تقدير ن�صبة ت�صجيعية 
لالأعم���ال  املبا�رصي���ن  لروات���ب  ت�ص���اف 
االإدارية باملكات���ب الق�صائية حيث جند اأن 
املوظف���ني البارزين يعين���ون يف االأق�صام 
وتزوي���د  وفروعه���ا  بال���وزارة  االإداري���ة 
املحاكم باملجال����ض  وحم�رصي اخل�صوم 

فهم اأعوان الق�صاء. 
العلي���ا  املحكم���ة  دور  تفعي���ل   -11
وتوحيد املب���ادئ الق�صائية �صواء بالق�صايا 
اجلزائية واالأحوال ال�صخ�صية اأو احلقوق 
الأن هذا داعم مل�صرية العدالة وو�صوحها. 
م���د يد الع���ون للقا�ص���ي بتعيني   -12
باحثني على اطالع باالإجراءات الق�صائية 
يتول���ون تلخي�ض بع����ض الق�صايا املطولة 
�صي�صاه���م يف �رصعة ا�صتيع���اب القا�صي 
للق�صي���ة وت�صوره���ا وتوف���ري اجلهد عليه 

يف �رصع���ة الب���ت فيها فالقا�ص���ي تداهمه 
ق�صايا كثرية فلم���ا يجد ق�صية كبرية جرى 
تلخي�صه���ا م���ن خمت�ص���ني �صيعينه على 

مطالعتها.
13- اال�صتف���ادة من الق�صاة املتقاعدين 
مل���ن يرغب منه���م -ولو بنظ���ام جزئي- 
لدرا�ص���ة الق�صاي���ا وتلخي�صه���ا وو�ص���ع 
مرئياته���م حياله���ا فخربته���م يج���ب اأن 
ي�صتفاد منه���م وهم اأول���ى يف اأن يكونوا 

اأعواناً للق�صاة.
بزمالئك��م  عالقاتك��م  ع��ن  م��اذا  ٭ 

واأ�ضرتكم وعموم النا�ض بعد التقاعد؟

باأ�رصت���ي واأقارب���ي ح�صن  - عالقت���ي 
وكذل���ك  حقوقه���م،  وحف���ظ  املعا����رصة 
اأ�صاتذتي وم�صائخي االأجالء الذين نهلتم 
من علمهم، وطالب العلم زمالئي رفقاء 
درب���ي يف احلي���اة علماً وعم���اًل، وكذلك 
جرياين وجماع���ة امل�صاجد الت���ي توليت 
االأمام���ة واخلطاب���ة فيها من قب���ل التقاعد 
وم���ن بعده طيب���ة بف�ص���ل اهلل واحلمد هلل، 
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وق���د اأك�صبتن���ي االأمام���ة واخلطاب���ة ربط 
اجلي���دة والتوا�صل االجتماعي  العالقات 
ب�رصائح املجتم���ع املختلفة بعك�ض الق�صاء 
حل�صا�صيته، وقد من اهلل علي مبعاملة النا�ض 
جميعا باحل�صنى �صغريهم وكبريهم غنيهم 
وفقريه���م متعلمهم وعاميه���م منذ �صغر 
�صن���ي  حتى تاريخه عالق���ة ت�صودها روح 
املحبة واالحرتام املتبادل واحلكيم العاقل 
هو ينزل النا�ض منازلهم ويحفظ اأقدارهم 
ووده���م، ويعط���ي كل ذي ح���ق حق���ه، 
ويعامل النا�ض باحل�صن���ى كما قال تعالى:   
وقول���ه   ،٨3 البق���رة:  ڇ  ې  ې ى  ڇ 

ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  تعال���ى: 
ڈ ڈ ژژ گ ڇ االإ����رصاء: 53 وخماطبة 
النا����ض باأحب اأ�صمائهم وكناهم من اآداب 
امل�صل���م وخا�ص���ة طالب العل���م ال�رصعي 
والقا�صي فهو ق���دوة للنا�ض ملا يحمله يف 
قلبه من القراآن والتحلي باأخالقه وامتثال 
اإر�صادات���ه وتوجيه���ات ال�صّن���ة واله���دي 
النب���وي اجلامع ل���كل خري، ومن���ذ بداية 

االأول���ى االبتدائية ثم  الدرا�ص���ة  مرحل���ة 
املعه���د العلمي ثم كلي���ة ال�رصيعة ال تزال 
العالقة بالنا�ض ومع���اريف م�صتمرة وقوية 
وهلل احلمد مع كونه���م متفرقني يف اأنحاء 
اململكة بحكم وظائفهم املختلفة يف مرافق 
الدولة يف الق�صاء والتعليم واالأمن العام 
والتجارة وغريها، وقد زادت هذه العالقة 
والتوا�صل بهم �صيم���ا بعد التقاعد كما اأن 
بيننا جامعاً م�ص���رتكاً وهو طلب العلم يف 
املا�صي ومدار�صت���ه وامل�صاورة مع زمالئي 
امل�صائخ والق�صاة يف ق�صايا الع�رص النازلة 
وامل�صتج���دة بحك���م عملن���ا يف املحام���اة  
واال�صت�ص���ارات وال�صلح ب���ني النا�ض قبل 

• فتح حماكم التنفيذ جعل 	
للق�ساء هيبة يف نفو�س 

النا�س
• وزارة العدل جنحت 	

مبنح ق�ساة التنفيذ 
�سالحيات وا�سعة
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رفع الق�صايا للق�صاء. 
وه��ل  التنفي��ذ،  حماك��م  ج��دوى  ٭ 

ا�ضتطاعت اأن حتقق الأهداف املن�ضودة؟

- مما ال �ص���ك فيه اأن من ثم���رة اإ�صدار 
االأحكام ال�رصعية هو �صمان تنفيذها على 
وجه ال�رصعة واإي�ص���ال احلقوق  ال�رصعية 
الأهله���ا ولطامل���ا انتظروها بف���ارغ ال�صرب 
لف���رتات طويل���ة وا�صتغرق احلك���م فيها 
اإل���ى �صه���ور اأو اأعوام اأحيان���اً، وال فائدة 
من ق�صاء ال نف���اذ له، فكان اإن�صاء وتفعيل 
حماكم التنفيذ مبثابة فت���ح جديد فتح اهلل 
به عل���ى وزير الع���دل واأعوانه  بدعم من 
الدول���ة الر�صي���دة لتطبيقه���ا وتزويدها مبا 
يحقق امل�صلحة من اإن�صائها وما يجعل لها 
الهيبة يف نفو�ض املدينني واملحكوم عليهم 
لق���د جاء ق�ص���اء التنفيذ ليحق���ق العدالة 
احلقيقي���ة الكاملة الت���ي ال تنتهي ب�صدور 
احلكم بل بتنفيذه وقد قال عمر ر�صي اهلل 
عنه: )ال ينفع ق�ص���اء الإنفاذ له( وقد قراأنا 
وال نزال عن ملي���ارات الرياالت )تفوق 

22 ملي���اراً( الت���ي ع���ادت الأ�صحابها بعد 
مماط���الت بقيت �صنني طويل���ة الأ�صحاب 
احلقوق الذين مل تكن لديهم القدرة على 
اإنف���اذ مقت�صاها حتى جاء ق�ص���اء التنفيذ 
ال���ذي اأعتربه واحدة م���ن اأهم اخلطوات 
التي جنحت فيها وزارة العدل يف اإقرارها 
وتفعيله���ا وا�صتط���اع ق�ص���اة التنفي���ذ مب���ا 
منحهم هذا النظام من �صالحيات وا�صعة 
من حتقيق ذلك.، فقد منح قا�صي التنفيذ 
ال�صالحيات الوا�صع���ة والو�صائل اجلربية 
القوية لتحقيق االأه���داف التي من اأجلها 
اأن�صاأت  هذه املحاكم كاال�صتعانة بال�رصطة 
اأو القوة املخت�صة واالأمر باملنع من ال�صفر 
ورفع���ه واالأمر باحلب�ض واالإف���راج واالأمر 
باالإف�صاح عن االأ�صول والنظر يف دعاوى 
االإع�ص���ار وق���د �صمل���ت اأعم���ال التنفيذ 
االأح���كام والقرارات واالأوام���ر ال�صادرة 
من املحاكم واأحكام املحكمني املذيلة باأمر 
التنفيذ وحما����رص ال�صلح  التي ت�صدرها 
اجلهات املخول���ة اأو التي ت�ص���ادق عليها 
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كال�صيكات  التجارية  واالأوراق  املحاك���م 
وال�صن���دات الأمر والكمبي���االت والعقود 
واملح���ررات املوثق���ة  ولو كان���ت �صادرة 
يف بل���د اأجنب���ي واالأوراق العادي���ة التي 
يقر با�صتحق���اق حمتواها كلي���اً اأو جزئياً 
وللمت����رصر م���ن املماطل���ة يف اإجراءات 
التنفيذ اإقامة دعوى يف مواجهة املت�صبب 
اأمام قا�صي التنفيذ لتعوي�صه عما حلقه من 
�رصر فق�صاء التنفيذ ناجح جداً وكان فرجاً 
الأ�صح���اب احلق���وق لكن هن���اك م�صكلة 
اأنه مل ي�صم���ل الق�صايا ال�صابق���ة التي قبل 
اإقرار النظام  وكان ينبغي اأن تدخل حتت 
مظلة الق�صاء ويف ذلك م�صالح  وثمرات 
متعددة جتنى من ذلك اأن �صاء اهلل واأهمها 
ح�صول اأ�صحاب احلقوق على حقوقهم 
وملا يرتتب عل���ى تاأخري التنفيذ من مفا�صد 
نهى عنها ال�صارع احلكيم ومنها: ح�صول 
ال����رصر باأ�صح���اب احلق���وق والقاع���دة 
ال�رصعي���ة: ال �رصر وال �رصار، ومنها: بقاء 
احلق املحكوم به يف اأيدي  املدعى عليهم 

يتمتعون فيه وينتفعون به وي�صتثمرونه. 
٭ ما راأيكم يف �ضم اإدارة ال�ضجون لوزارة 

الع��دل خا�ض��ة بع��د النج��اح لق�ض��اء 

التنفيذ؟

- ال �ص����ك اأن جعل االإ�����رصاف على 
ال�صج����ون مرجع����ه اإل����ى وزارة الع����دل  
ومنح الق�صاة �صالحية االإ�رصاف املبا�رص 
على ال�صجون، ه����و ما يت�صق مع ح�صن 
وكمال العدالة يف كاف����ة مراحلها ويعد 
ا�صتكماال لبنية النظ����ام العديل وتعزيزاً 
للعدل، وه����و ما درجت علي����ه االأنظمة 
والت�رصيع����ات الع�رصي����ة الت����ي اأوكلت 
االإ�����رصاف عل����ى ال�صجون جله����ة مدنية 
ولي�����ض لالأجهزة التنفيذي����ة.. وقد �صبق 
لتعزي����ز قيم العدالة و�صالم����ة اإجراءاتها  

• الربط الإلكرتوين بني 	
الأجهزة ذات العالقة 

والأجهزة العدلية اأ�سبح 
�سرورياً
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اأن مت ف�صل ال�صبط اجلنائي عن التحقيق 
باإن�ص����اء هيئة التحقي����ق واالإدعاء العام، 
واإ�ص����دار االأنظمة املتعلق����ة بهذه االأمور 
كنظ����ام االإج����راءات اجلزائي����ة ونظ����ام 
املرافعات وغريها،  كل ذلك ياأتي حر�صاً 
م����ن الدولة الر�صي����دة يف بن����اء منظومة 
الع����دل واأجهزته يف كاف����ة املراحل، مبا 
يكاف����ئ وي����وازي اأف�صل النظ����م العاملية 
وهو ما ت�صعى اإليه وزارة العدل. واأعود 
الأوؤكد اأن نقل االإ�����رصاف الق�صائي على 
ال�صجون هو ع����ودة لالأ�صوب واالأكمل  
م����ن جه����ة  �صي�صاعد ذل����ك على حت�صني 
لل�صجن����اء  املقدم����ة  اخلدم����ات  نوعي����ة 
وحت�ص����ني ظروف ال�صج����ون، واحلد من 
امل�ص����اكل الت����ي ت�صهدها، وه����ي �صمانة 
اأ�صا�صي����ة لتطبيق النظم الت����ي تكفل منع 
تعر�����ض ال�صجن����اء الأي اأذى حمتم����ل. 
التبعي����ة لي�ص����ت �صكلية حم�ص����ة بل لها 
اأهمي����ة كب����رية خا�صة يف حتدي����د فل�صفة 
ال�صج����ون ونظرته����ا اإل����ى الوظيفة التي 

ت�صطل����ع به����ا وال����روح الت����ي ت�صودها، 
وه����و ما ينعك�����ض على نوعي����ة براجمها 
وموظفيه����ا و�رشوط �ختياره����م وبر�مج 
تدريبه����م، الفل�صف����ة العقابي����ة التقليدية 
ال ترى يف وظائ����ف املوؤ�ص�صات العقابية 
كال�صجون �صوى التحفظ على املحكوم 
عليهم ومنعه����م من اله����رب وال�صيطرة 
ال�صج����ن ومنع  عل����ى �صلوكهم داخ����ل 
ح����وادث اله����رب والتم����رد وال�صغب؛ 
فاالأم����ن والنظ����ام هم����ا اله����دف االأول 
العك�ض  التقليدي����ة. وعلى  للموؤ�ص�صات 
تعني تبعية االإدارة العقابية لوزارة العدل 
التعب����ري عن هدف ه����ذه املوؤ�ص�صات يف 
اإ�صالح املحكوم عليه����م وتاأهيلهم، اإن 
م����ن امل�صلحة خ�ص����وع مرحلة حماكمة 
امل�صج����ون والتنفي����ذ العقاب����ي ل�صلط����ة 
واحدة واأن  ي�صتمر اإ�رصاف الق�صاء على 
تنفي����ذ االأحكام بع����د اإ�صدارها كل ذلك 
يحدث من خالل وحدة اإدارية  م�صوؤولة 

عن العدل هي الق�صاء.
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٭ ما نظرتكم للتطور التقني للمحاكم 

وهل مل�ضتم بعدًا ا�ضرتاتيجيًا يف ت�ضهيل 

اإجراءات التقا�ضي؟

- التطور التقن���ي ما هو اإال جزء ي�صري 
ا - واإن كان هاماً - من م�رصوع امللك  جدًّ
عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل امل�رصوع 
ال�صخم لتطوي���ر الق�صاء وال�صك اأن اأمتتة 
وحو�صبة املرافق العدلية  وربطها الكرتونياً 
فيما بينه���ا اأو بني االأجه���زة ذات العالقة 
اأ�صب���ح ����رصورة يتطلبها الع����رص ب�صبب 
ما متنحه من �رصعة ودق���ة و�صبط وتوثيق 
املتقا�ص���ني ومراجع���ي  اأم���ور  وت�صهي���ل 
الدوائر واالأجه���زة العدلية والق�صاء على 
التاأخ���ري واالنتظ���ار وغ���ريه، والو�صول 
يف نهاية املط���اف اإلى الرتافع االإلكرتوين 
وال�صب���ط ال�صامل االإلك���رتوين للوزارة. 
ويهمني هن���ا اأن اأوؤكد عل���ى اأن امل�رصوع 
ح�صب اطالعي عل���ى تفا�صيله وعنا�رصه  
�صخ���م ج���داً  وج���اء �صاماًل وبن���ي على 
اأح���دث خطط التنظي���م االإداري ب�صياغة 

اإ�صرتاتيجية بعيدة االأم���د لع�رصين  خط���ة 
�صن���ة قادم���ة وتق�صيمه���ا خلط���ط خم�صية 
جمدول���ة زمنياً ومن يدرك ه���ذه االأمور 
من فنون االإدارة العلمية  احلديثة  �صيدرك 
اأهمي���ة هذا امل����رصوع ال���ذي ي�صمل عدة 
حماور منها: حمور املوارد الب�رصية الذي 
يهدف اإلى حتديد االحتياجات امل�صتقبلية 
للوزارة واآلي���ات اال�صتقطاب واال�صتبعاد 
والتطوير امله���اري والنمو املهني، حمور 
الهي���اكل التنظيمي���ة ويه���دف اإلى و�صع 
والفرعية  الرئي�صي���ة  التنظيمي���ة  الهي���اكل 
الأجهزة مرفق العدل والق�صاء والتوثيق، 
حم���ور االإج���راءات والنظ���م والنماذج 
اإل���ى درا�ص���ة االإجراءات  الذي يه���دف 
والنظ���م االإدارية احلالية يف مرفق الق�صاء 
والتوثيق وتقوميها واق���رتاح اأمثل الطرق 
وا�صتخدام  هند�صته���ا  واإع���ادة  لتب�صيطها 
التقنية احلديث���ة املنا�صبة لها، حمور البيئة 
العدلي���ة ويه���دف اإل���ى درا�ص���ة الو�صع 
الراهن ملكون���ات البيئ���ة العدلية وحتديد 
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االحتياج���ات واق���رتاح و�صائ���ل التطوير 
الالزمة لها، وحمور الثقافة العدلية الذي 
يهدف اإل���ى �صياغة اإ�صرتاتيجي���ة لتعزيز 
متطلب���ات الثقافة العدلية ل���دى من�صوبي 
اململك���ة  يف  والتوثي���ق  الق�ص���اء  مرف���ق 

واجلهات ذات العالقة.
٭ لدينا م�ض��كلة يف تراكم وازدياد عدد 

الق�ض��ايا والدعاوى التي تق��ام وتنظر 

من قبل املحاك��م ويتاأخر البت فيها ما 

اأ�ضباب ذلك يف نظركم ؟

- اأما من جهة ازدياد الق�صايا وتراكمها 
يف املحاكم فهذه اإحدى املع�صالت قدمياً 
وحديث���اً وهو واق���ع م�صاه���د وملمو�ض 
ويع���اين منه اأ�صح���اب الف�صيل���ة الق�صاة 
اأعانه���م اهلل وكذلك يتذم���ر منه اأ�صحاب 
اأن يحت�صب  الدعاوى واحلقوق فينبغ���ي 
الق�ص���اة االأج���ر يف ذلك حت���ى ياأتي اهلل 
بالفرج من عنده وهو قريب باإذنه  لقد كنا 
يف ال�صابق ناأخذ بع�ض الق�صايا اإلى املنزل 
لدرا�صته���ا ك���ي ال تتاأخ���ر خا�ص���ة ق�صايا 

ال�صجناء والق�صايا االأ�رصية، ويرجع تاأخر 
البت فيها اإلى اأ�صباب ومنها:

1- قلة عدد الق�صاة  يف بع�ض املحاكم 
وخا�صة املحافظات الكبرية. 

2- قل���ة املوظف���ني االإداريني والكتاب 
املعاونني للقا�صي. 

3- عدم كفاية �صاعات الدوام الر�صمي 
يف نظرها ف�صاًل عن درا�صتها جيداً.

4- ع���دم قدرة القا�ص���ي على تكوين 
قناعت���ه باحلكم يف امل�صاأل���ة ب�رصعة  بحكم 
الفروق الفردية اأو ب�صبب تزاحم الق�صايا 
واحلاج���ة ملن���ح النف�ض ف�صحة ك���ي ال يتم 

التعجل باتخاذ قرار خاطئ.
5- الق���رارات االإدارية من ندب ونقل 

وغريه لبع�ض الق�صاة. 
عل��ى  رمزي��ة  ر�ض��وم  فر���ض  ه��ل  ٭ 

املتخا�ض��مني اأم��ام املحاك��م ي�ض��هم يف 

الكيدية، ويخفف  الدع��اوى  تخفيف 

من املماطلة يف الق�ضايا؟

- من حما�صن نظام الق�صاء يف اململكة 
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م�رصوعيته جلميع النا����ض باملجان لت�صهيل 
مطالب���ة النا����ض بحقوقه���م ال�رصعية التي 
قررتها ال�رصيع���ة االإ�صالمية  وحمايتها من 
التعدي عليها بغري احلق باإيقاع العقوبات 
الرادعة من احلدود والتعزيرات على من 
ينتهكها للحفاظ عل���ى �رصوريات الدين 
اخلم�ص���ة، واملحاك���م ال تنفك م���ن زيادة 
الق�صاي���ا كل يوم وهن���اك جزء غري ي�صري 
منها ي�صل للق�صاء كيدا وم�صارة لي�ض اإال 
رغم اأن نظ���ام املرافعات قد منح القا�صي 
�صلطة تعزير اأ�صح���اب الدعاوى الكيدية 
اإذا ثبتت كيديته���ا ويجاب اخل�صم الذي 
ت�رصر م���ن كيدي���ة الدع���وى بالتعوي�ض 
اإال اأن  تفاقم اأو ازدي���اد مثل هذه الق�صايا 
مرده عدم �رصامة بع�ض الق�صاة يف تطبيق 
هذا االإج���راء واإال لو حتمل املدعي الكائد 
اأتع���اب التقا�صي اأو ما مياثله���ا اإذا حامى 
اخل�ص���م عن نف�صه يف اأقل تقدير لرمبا كان 
هن���اك �صيء من ال���ردع ف�صاًل عن وجود 
�صلط���ة تقديرية للقا�صي يف زيادة العقاب 

وفقا حلجم ال�رصر الواقع على املت�رصر.
٭ه��ل توؤي��دون اإ�ض��دار دليل اإر�ض��ادي 

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

الظروف اإلى اأروقة املحاكم؟

-الدلي���ل وحده ال يكف���ي، فكثري من 
الن�ص���اء اأميات ق���د ال يقر اأن وق���د يقراأن 
ولك���ن ال يفهم���ن، وبع�صه���ن متعلمات 
ولك���ن لديهن اأمي���ة يف الثقاف���ة احلقوقية 
وباحلقوق،  واملطالب���ة  التقا�صي  واآلي���ات 
وهنا ن���رى اأن يتم توفري ع���دد من الن�صاء 
املوؤهالت واملدربات لالأخذ باأيدي هوؤالء 
ب�ص���كل مبا�رص، واإن  واإر�صادهن  الن�ص���اء 
كان توفري حمامني عل���ى ح�صاب الدولة 
الأمثال هوؤالء كما هو مقرر يف نظم العامل 
املتق���دم اأمر ل���ه وجاهته وه���و حل دائم، 

ويحقق العدالة. 

• خم�سة اأ�سباب لتاأخر 	
البت يف الق�سايا.. وهذه 

ن�سحيتي للق�ساة
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٭ ه��ل هناك م��ن اأفكار تخدم م�ض��رية 

مهنة املحاماة .. وماهي؟

من هذه الأفكار التايل:

1- من����ع جميع الدخ����الء على هذه 
املهن����ة من املكات����ب الت����ي حت�صل على 
ترخي�����ض م����ن وزارة التج����ارة بتق����دمي 
خدم����ات جتارية ومراجع����ات يف بع�ض 
وكاالت  مبوج����ب  احلكومي����ة  الدوائ����ر 
�رصعية ولكنها متار�ض نهاراً جهاراً اأعمال 
املحام����ني وهم لي�صوا من املوؤهلني لهذه 
املهن����ة ال�رصيف����ة وتعلق الالفت����ات التي 
تعلن عن القي����ام باأعمال من اخت�صا�ض 
املحام����ني وتن�����رص اإعالن����ات  للمحاماة 
واال�صت�صارات القانونية ويف هذا تلبي�ض 
على النا�ض وتغرير بهم و�صياع حقوقهم 
وت�صوه �صورة املحاماة و�صمعة املحامني 
وكثري من العامة ين�ص����ب هذه االأخطاء 

لوزارة العدل. 
2- تاأ�صي����ض نقاب���ة للمحام���ني لي����ض 
للق�صاة دخل بهم حلل م�صاكلهم ومدار�صة 

ق�صاياهم على غرار النقابات املعمول بها 
يف اخلليج والدول العربية وغريها.

3- هناك قلة م���ن الق�صاة يجب اإفهامهم 
ب���اأن ال���ذي  اأمام���ه �صخ�صي���ة اعتباري���ة 
واإعطاوؤه حقوقه التي منحه النظام اإياها. 
4- تق�صيم املحام���ني اإلى درجات كما 
ه���و املعمول ب���ه يف اأنظم���ة املحامني يف 
الدول العربي���ة وغريها كمح���ام ابتدائي 
وحمامي ا�صتئناف فلي�ض كل املحامني يف 
درجة واحد من الكف���اءة العلمية واخلربة 
وهذا التق�صيم ي�صب يف م�صلحة الق�صاء 

واأ�صحاب احلقوق. 
5- التفريق بني من ي�صتغل يف املحاماة 
كمهنة �رصيفة لتحقيق اأهدافها ومن ميار�ض 

املحاماة لال�صتثمار. 

• اأرى توفري عدد من 	
الن�ساء املوؤهالت يف بيئة 

ن�سائية لإر�ساد املراأة قبل 
املطالبة بحقوقها


