
















الدارجيدي بين 

الدارجيدي بين 

00-0-

أحدمن دعوة تلهيت ه،  ١٤٣١عام ق ولعاه تقريبا، أعوام عثرة منذ 
قرغبه زملائه من محموعة عل صيفا أكون كي القفاسن الملازم؛ن 

بضاعتيأن إياه إعلامي ْع فوافقت القضائية، والمدارمة العلمية الاستفادة 
والاستفادة.السإع عل محفزهم ما لدي يكون لا وقد مزحاة، 

علمية،مسالة معهم أطرح لن أض لهم ذمت ' ٢٠٦?اللقاء تهل مول 
بعضعليهم امحلرح ؤإنإ محكمة، ل قضية ولا فقهيا بابا معهم أتدارس ولن 

بعضلهم ذاكرأ المتواصعة، القضائية يرق مخلال نيا مررت التي التجارب، 
بالقاضي)الحديد(علاقة له مما أهلها من سمعتها أو -يا، مررت التي الواقف 
أوالخلمي والتنا?ل فيه، يعمل الن-ى وبلدْ ومحكمته أسرته مع وتعامله 
فيهاواحدة، وريقة أعددت قل وكنت، القاضي، فيه يهم الذي الدعوي 

متهاوقيقال_، _كإ وعناصر أقلام رووس بمثابة جعلتها يسيرة كل،ات 
لنأنه قدرت الذي اللقام هذا ل لدي ما محلمح عل عرمتا وقد أقام، أربعة 

المرتحلحديثي ق وث.رءتا تعال، بالله واستعنت، حال، بأي الساءة يتجاوز 
والإنصات،الاهتإم من شهديه ما بربع محفلي أن بحبال يكن لم الذي 

قضائيون.ملازمون وكلهم المجلس، ل الحاصرين من التدوين عل والحرص 
حينإعل طرح لو وددت حديثا، عليكم ماحنرح إش * له*أ قلته ومما 

الكبارالقضاة لودون ممنين، وكم والعمريه، العملية مرحلتاكم مثل ل كنت، 
منبعدهم يأل ومن تلاميذهم منها يستفيد كي تحارييم؛ ووققوا ثرتيم، م

القضاء)الوعر(.طريق مالكي 



>بم<.اه
إلاوالوقائع الشواهد من أورد ألا فيه الزمن الذي حديثي وواصلت 

ثقة،زميل به حدثني أو قرب، عن عليه وقمتا أو شخصيا، ل حديث، ما 
ءه

فيها..يتح أخطأ واحتهادايت، فيها، ونمتح ووقاع حنة، شواهد لهم وذكريتح 
ومقنعا.جاذبا عمليا الموصؤع جعل ق منى رغبه إلا ذاك وما 

ففوجئعت،ساعتي، إل الضت، المرمل الخدسثح من ومت، مفى وبعد 
فتوقمتطعنه، الحل.ستح نوست، مما فقهل الريع إلا أمحلرح ولر انتهى، الوقت، أن 

لقاءق الموصؤع استكإل عل الحاصرون فاصز الاستمرار، عن واعتذريت، 
قادم،فوافمت،.

وقرامحليّهم!أقلامهم وحصزُتا عددهم وقدزاد اكاق، اللقاء ق والقينا 
نصفإل بعد أصل ول؛ الومتا، انقضى ما وسرعان الحل.ين،، ق ومفستح 

الالاختصارم عل فيه حرس، الذي اكالث، اللقاء عل فألتوا الموضوع! 
يعلول.أن له ِّح أحلر الذي الحديث، ولأمي أمنهم، 

حديثإولكنه منتلقي! جاذبية ولا حديثي حن من ذللثؤ إخال ولا 
الجاربملغ ق التمعين، لدى ماسة حاجة ووافق الخرح، عل وبع 

العملية.الفوائد وتناقل التجارب توثيق محلومن يكاد مهم جانسا ل والعجر 

ومناقشاتيم،الحاصرين أمثله عن وأحيتح حديثي، أتممت، أن ويحل. 
حديثيمن بقائده ثعرتم هل المريح: جواثمم وطليت، سوالأ لهم وجهتا 

لولاكلهم: فأجابوا لقاءاُت،؟ ثلاثة ل القيل اس فيه كث، الذي 
الذيالوحيد وأنت، وثالأة! ثانية مرة استقمناك لما الفايوة من ناه ملما 

مرة!من أكر امتضفناه 



١١ر الدارج بلي بين 

له

مضموماقدمت ثم ورقتى، حبية العناصر هذه ثقيت اللقاء ذلك وبعد 

فيهأعزم يوم يأق أن أظن كث وما القفاة، من لعدد عابرة تدريبية ورة دل 
التيا،لتواصحة انة القض مسيرق من ثيء حvكاية من الأن، بصيده أنا ما عل 

التجاربتدوين بأهمية إيإف مع ه(،  ١٤٤١_١٤١١)عامي بين امتدُتح 
اصمراحل وتوث؛ق 

لعى الكر، التقاعد طلب عل وعزمن، تعال، اف استخرت وحينإ 

)القليلة(والحاموبية الورقية الملفات وبعض تلك،، وريقتي إل أعود أن 
يهلويهأن أحاف، ما منها وأستحلب ذاكرق أتحنمنؤ وأن لدي، نحمعت، التي 

الورقاتهذْ تدوين ق الشرؤع ل واتخرته تعال، باق فاسمتعنتج النيان، 
زملاءمنها يتقيد جارية صدقة تكون وأن ما، تعال اممه ينفع أن مؤملا 
وتحاربه،مراحله بتدؤين والمهتمون القضائي، للشان والراصئءون المهنة، 

ممنيوالنفس سلكه، ق انضممت، ومني أهلا، له ولمست، بالقضاء ا؛تلسته وقد 
لأوائه،عل الصابرين يه العارفين لأهله وتركه ؛مغادرته والأخر الحين بين 

المستعان.واض 

الدارج!هده تدوين هن.ا حلال عيني نمؤ جعلتها التي المعال؛ ومن 

محدوقتعنف،، ولا نكتم، دون جتة العل الحديث، عل حرصت، 
مننحلو تكاد قضائية لحقبة الشهادة ونجيل المجربة توثيق عل الحرص 

الاجارب.تدوين 

وكانفيها! ونمت، ووقائع حا، مررت وتحارب مواقف، سردت وفيها 
والعذلةابالعثرة يثي الذي المز ومنها المفس، يهلرب الحلوالذي منها 







>بم<.ا.
نصبوجعلغ أمرى، وحزمت الخواطر، هذه عن أعرصت ولكني 

منهراجيا وحده، سبحاه به متعينا ماكتبإ، فيإ تعال الله مراقبة عسي 
متحديا.ونفعا حيرآ فيه محعل وأن التإم، العمل لهدا يكتب، أن جلثلاله 

التيالعمل مراحل حب محطاُتج، مت، ق الداؤج هده انظنتؤ وقد 
تبما مررت 

القضائية.اللازمة رحلة أولهات 

بلقرن.محاففلة ق ووانيها1 

٠االمجمعة®.الفيحاء رحابج ق وثالثها! 

والمجلس•الوزارة بتن درابمها؛ 

الامتئنافج.محكمي و ها: وحام

التقاعد.محطة وآحرهات وسالمها 



انقضاستائلازنام رحلز 

اهضاقةاللازفة رحله 

^١٥٠١^!عوة د® 

الإسلاميةسعود بن محمد الإمام بجامعة الشريعة كلية حرمحي من كنت 
الخدمةديوان راجعت ومحي -(، ٠١ ٤١)•الخامحي العام ق لرياض اق 

حينداك،المتاحة الوظائف عل للمارئح المطلوبة الأوراق لأستكإل الدنية 
واقترحالقضاء، سلك ق للعمل العدل لوزارة محجور اسمي أن فأحتروف 

الاحتياط،باب من التعلسمية الوظائف عل أتقدم أن الديوان ق موظم، عل 
الوظائف_وحصوصا الوظائف عل للتقدم المحددة المدة تفوتني لا كي 

بنصيحته،محأحدت ترشيحي، عن العدل و3ارة عدول حال ل التعليمية- 
المثرفنمن انمن إل أحالتني التي بالرياض التعليم لإدارة وتوجهت 
بالمقابلأت،المحنة المركزية اللجان أعإل لانتهاء نفلرأ لمقابلتي، التربويض 

القراءةمتى وطكج يومية، جريدة أحدهما ناولني الشخصية المقابلة وحين 
محيلمن الكويت، احتلال حينئد كلها— —والدنيا الناس حديئ وكان فيها، 

وسألنىالاحتلال، هدا حول الخريدة ل الرئيسة الحتاوين وكانت، صدام، 
لدياكنحاكم لو متحاكم بإذا للقضاء، مرشحا دمث، ما قائلات الشرض أحد 

إارأثوف؛، عندي حضرا إذا ذأجبته! وصدام؟! جابر الشخ 
قوأنا هاتفيا، اتصالا تلميت، - ٥١٤١١عام من الأيام أحد صحى وق 

فقال1نعم، ث ت، فقالعبدالمجيد؟ أأنتا المتصل! وسألنى j-^^، الوالد منزل 
رئيسمع الشخصية للمقابلة مدعو وأنت، الأعل، القضاء محلر محلث، 

ح،رآ.فوعدته المجلس، 



>ي<.ا.ء
الكليةكانت التي الشخصية للمقابالة أحصر لر فانا للأمر، فعجت 

أنيقينا— — نعلمه لما للقضاء، ترشيحهم ق للنفلر التخرج قاربوا لمن يعقدها 
علالقدرة ولا الرغبة نمى من آني ت، ولللقضاء، الترنيح القابلة مقصود 

يقابلهموكان الطلاب، زملائي من ممر للمقابلة حفر وقد القضاء، وظيفة 
والدكتورحينذاك الشريعة كلتة وكيل الملريقي إبراهيم بن عبداض الدكتور 

كإنا، تدريلهإ سق وقد الفقه، قم ق الأستاذ الهليل عئإن بن صالح 
الداويمحمد بن عبدالعزيز كالشيخ الكبار اندتنا وأممشاثننا من عدد درننا 

عبدالرحمنوالدكتور الرييحة عبدالعزيز والدكتور الأطرم صالح والشيح 
الشخ،آل عثداف بن عبدالمحزيز الشح وسإحة زءهإدو4، الدرويش 
والدكتورالهليل، صالح والدكتور الركبان، عل بن عبداف والدكتور 

غرهم•وآحرين المهرى محمد والدكتور الأطرم صالح بن عبدالرحمن 

الدكتورشيخنا فضيلة الكلية ق متوى آجر ل درننا وص 
أنمع ن وكنا واحدأ، واحدا العللأب عل ف، وتم الرشيد، صعد بن عبداللة 

زيارتهإبان بلقرن محكمة ق زارق بعد وفيا للقضاء، الترشح ل دورأ له 
قامالتي العلمية المعاهد عل حولته صمن العلأية صبت ق العلمي للمعهد 

المعاهدلشؤون الإسلامية صعود بن محمد الإمام لحامعة وكيلا تعيينه بعد ما 
وسكته.فابتسم ا الوظيفة١١حده ورطثتي رءلقد مداعبات له وقلح، العلمية، 

—القضاء لعمل يناسب، واختيارمن ترشح —ق حينذاك به المعمول وكان 
التيالعدل وزارة إل الأساء وترفع منامتهم، ترى من الكلية ترئح أن 

للقاءالمرسحون يستدعى ثم الرشاحة، يالأساء الأعل القضاء محلى محيهل 
التعيينباقتراح والرغ الترشح، إجراءات لأستكال تمهيدا المجلس رئيس 





ط(..
مإحةزمن ل عرف مما فان لأهميتها، النقطة هده عند قليلا ولوتوممنا 

قضانيا،ورئيس المملكة عام مفتي الشح آل إبراهيم بن محمد الشيح 
بملحمن بينهم من ليختار الشريعة، كلية محرمحي أماء عليه يعرض أن 

القضاءعل القائمن أن بعده من حصل الذي أن ؤيبدو للقضاء، 
ترىمن أساء ويرفع الخامعة، أو الكلية تتولاه الذي بالرثيح اكتموا 

عنه.النفلر أويمزق الرشح بيذا فيؤخذ للقضاء، مناسبتهم 
الطلابترشح ق المشاركة أهمية العدل وزارة رأت بعد، فيا إنه ثم 
عميديشارك عنها مندوبا الوزارة وبحثت للقضاء، منهم المناب، واختيار 

وحرىالمرسحين، اقراح ق للقضاء العال العهد وعميد الشريعة كلية 
مشاركةرئي نم بينها، من الاختيار نم الأماء استعراض عل حينذاك العمل 

يرىمن لاختيار محرجهم المتويع الطلاب مقابلة لحنة ق العدل وزارة ممثل 
مناسبته.

ه،١٤٣٠لأعللالقضاءومثاشرتهنم٠لهل٣/م 
الشريعةكاليامت، حمح ق الرشح لحان ق المجلس مشاركة عل العمل استقز 

يرئحهمالذين القضاة يحفس وتسممه للقفاء العال والمحهد لملكة اق 
ورياللجان، هذه من الأول الرشح وبعد المقابلة، لحان لرئاسة المجلي 
أعضّاءأحد —يرأسها المجلي ق مركزية لحنة تتول المجلي، إل الأس،اء 

بينهم.من للاحتيار المرشحين الخللأب مقابلة المجلس- 

قشاركت، فقد اللجنت^ن، كلتا ق شاركت، أن ل تحال اممه قدر وقد 
ول١^،  ١٤٣٤،  ٤٣٣عامي)حلال المجلس ل الركز.بة اللجنة عضوية 
الأعوامحلال بالرياض الثريعة كلية ق بالرشح الكلفة اللجنة عضوية 



اثهضاس/ا\بمااللازمم رحلم 

الهيئةرئيس فضيلة لقابله ذهبت المجلس، اتصال بعد . لخديثنا. ونعود 
شاؤعقرب المعدر حي ق المجلس مقز ق الأعل القضاء لمجلس الدائمة 

بعضفضيلته فنألتا المرسحين، الزملاء أحد معي ولكن التخصسمي، 
لأستكإلالمجلس ق القضائية الشؤون بمكتس، للمرور وجهنا ثم الأمثلة، 

٦برقم العامة حتثته الأعل القضاء محلس قرار صدر بعل وفيإ المتهللبات، 
محكمةل قفاش® ررملازم درجة عل بتعييني لهل/ة/ااةاه_ وتاريخ 

الملك.إل القرار ورلإر ه، تاريخ اعتبارامن الرياض 
فيهللدراسة للقضاء العال العهد إل بالتقدم وزملائي أنا سارعنا وقد 

ويحضالمقارن، الفقه م قق القبول نصيبي من ولكن الماجستير، درجة ليل 
يبقبوله ألخ من ومهم قبل، من فمنهم الأنفلمة، م لقوجهوا الزملاء 

نفلرأمحل —حينها— الأنفلمة دراسة ولكنت المقارن، الفقه م ق

بغصالقضاء ق للحمل المرمحن جع — فته —للدراسة يقبل والعهد 
الميزاتمن هدْ ولكنت الهلالب، به نحرج الذي والمعدل التقدير عن الفلر 

مرحلةحلال الماجستير درجة نيل لحم يتاح بان للقضاء المرشحين ترععب، التي 
—قوسبقون أقل، أو أعوام ثلاثة حلال الدرجة فينالون القضائية، الملازمة 

وغيرها.الشريعة لكية ق الماجستير مرحلة ق الدارسين زملأءهم الغالب،— 

الجضقبل من  ٠٠قضائيين راملازمتن للحمل دفعتنا ترشيح وتزامن 
لأنامرتب،؛ أي لنا ؤ يصرفيكن ولر الموافقة، ورود فتاحر الخلج، أزمة ْع 

علمشقة هذا ق وكان بعدا فيه تتفلم ل؛ الذي القضاء سللثح عل محوبون 
محيثية.ومتهللبات عائلة لديه من وخصوصا المرشحين، 



>ة<.ا.ح
وأمكننهرية، بمكافأة مجد إمام كنت أن عإ؛آ تعال اف قفل ومن 

حينهاالقفاثي اللازم مرتب أن ْع ممرآ، أتضرر فلم ^؛4^، الوالد يت بق 
قالمعشن زملائنا مرتب كان بينإ ،، Dj'^Ijالرمن مئات، وبضع ألاف خمسة 
الملازمبينإ رغبامم، حب ؤيعثتون ريالإ آلاف محبعة قرابة التعليم ملك 

عنبعيدة أماكن ق ناصيآ للعمل يوجه مم رغبته، دون خار القضائي 
المرتسجسوى له وليس ا بدل ولا مقابل أي دون نشأته ومراع أمرته قئ ت م

السهريإ

يتلوهادراميان، عامان الدراسة ومدة العهد، ق الدراسة ق مرعت، ُم 
قريبوهو بالرياض، عليشة حي ق العهد مقر وكان تكميل، بحثا تقديم 

عامييبن سنوات ثإن فيه عشنا الذي لوالدي السابق النزل من 
سإماالالجاْعالجاورسهد.وم«ةا'ه،  ١٣٩٤

كليةق دراسته خلال للقفاء مزمحا نَمنآث4 والدي كان وبالنامبة، 
دراستهيكمل أن فطاو_، إبراهيم بن محمد الشيح زمن ق الشريعة 

بالرياض،الك؛رى الحكمة ل قضائيا ملازما قنزجه بعد ثم أولا، 
وألحفاعتدر والأحاء، الدوامر وادي قضاء إل وجه اللازمة إكإل وبعد 

المحهدل درس ملازمته وحلال القضاء، من فاعفي الإعفاء، لب، طق 
ملازماالحمل ْع ائية المالقرة ق حينها الدراسة وكاست، للقضاء، الحال 

الدراسةكانت، فقد دراستي، وقتر ق وأما الرسمي، الدوام وقت، قضائيا 
للممحكمةندمج ثم الفلهر، وقت، قبيل إل المباح وثت، فقط، أيام لاثة ثق 

مرحلةمح، ثم الأمبع، من الاءيين اليوم؛ن وكامل اليوم باقي فيها للملازمة 
بحدإلا الحكمة ق العمل يباشر ولا للدراسة، يفئغ اللازم أصبح تلتنا، 



٢١)القضايبم، اللازمز رحلش 

اللازمفيها يعمل التي المدة قلمة ذلك عل وترئب ة، الدراسمرحلة انتهاء 
تفيدالتي العرص بعض وفوات الحرة ينقص عليه عاد مما لحكمة، ال 

التعلمحلال، من الهارات اكتساب عل حريما اللازم يكن لر ما الملازم 
للملازمانالوجهة التخصصة والدورات الدروس بعض وحضور الداق 

آنق واللازمة الدراسة بمزج العمل أعيد لاحقة مرحلت وق القضاين، 
العهد.ق للدراسة اللازمين، تفرخ ق تشدد قد المجلس أن باشي ثم واحد، 

إلتوحهت، ئفائيا، ملازما نعييتى عف اللكية الوافقة وردت وحين 

الشخفضيلة الوقور ريها عل حلئ، ود بالرياض، الكيرى الحكمة 
وأعرفه;^4_، للوالي وزميلا صديقا وكان مهنا، آل، عبداض ين يإن لس 

قمعين، قاض إل توجيهي منه طلبتا عليه ّسالمتا أن وبعد ويعرفني، 
منالقاصي هدا عن ح عرفلما لنا، السابقين اللازمين، أحد بمشورة الحكمة 

إلوجهك، الحكمة رئيس ولكن وتقديرهم، اللازمين، ْع التعامل حن 
حينهاوكان العبيكان، ناصر بن عبدالحن الشيح فضيلة هو آحر قاض 

أنل تثيرأا يحد، ففيإ التوجيه، هزا عاقثة وحمدت الحكمة، قضاة أبرز من 
اللازم.يفيد علممم، ومميز إنجاز ذا يكن لر إليه التوجيه طلثت، الن،ي القاصي 
قضائياملازما للحمل الحبيكان عبدالمحن الشيخ لفضيلة توجهت، ثم 

محمدبن سل،ان الشخ فضيلة الدة نفى ق لديه اللازمة ق وقدزاملتي لديه، 
مرحلةحلال، رافقته الزى الوق والصديق الكلية، ق الدراسة زميل المشوان 
القضائيالتفتيش ق أحرى مرة والتقينا العمل، مواخ بنا افتريحج ثم اللازمة، 

واللجانالهإت بعض ق وترافقنا ه،  ١٤٢٨عام فيه باثرُت، حين لوزارة اق 
وأحثرأسويا، وعملنا للقضاء الأعل الجلي ق التقينا ثم المدة، هده حلال، 



ونعممتقاعدأ، غادرتبا ح؛ن بالرياض الامتثناف محكمة رئيس هو كان 
هو.والأخ والصديق الزميل 

الحهةل ويقع ٥ الرقم محمل العبيكان عبدالحن الشيح مكتب وكان 
جامعمكانه وأقيم موحرآ، أنيل الذي السابق مبناها ق للمحكمة الغربية 
الأن.العامة الحكمة مقر شإل دحنة ق الشيخ إبراهيمآل بن محمد الشح 

اللازم؛نمع طريقته كانت عبدالمحسن، الشيح ْع عمل وحادل 
ومناقثةوالإجابة الدعوى م،إع ق القضائي الملازم تفويض القصابين 

حنهايوجه الذي النع^ عل عرضها نم المف^|ه، وتلحمي الهمة اطراف 
—معشركنا ولما ه، بنفتولاها للبت القمية تبيأت ؤإذا ّ-ؤال، أو يطلب 

قليلة،س إلا ندرك لا فاننا الفلهر، قبيل إلا للممة نأق لا الملازمتن- 
صبوطهاق القضايا من كثير ونتح الضبوط قراءة عل انكثبت، ولكني 

ذللث،.من ممرآ واستقيت، 

مرحلةأوائل ق ووقائعها تفاصيلها قرأت النير القضية تللث، أنمى ولا 
قضيهوكانت، عبدالمحن، الشيح لدى القضائي الكتب، ضبوط ق اللازمة 
وكنت،الولدان، لهوله تشبب، ما والأ-حدايث، التفاصيل من حويت، جنائيه، 
وأحداثهاالقضية هذه ووقاغ أياما، فبقي.تإ الأمور، ببذْ عهد حديث، 

علاعتدت القضائي— عمل —وحلال، بعد وفي،ا وترعجتير، بخاطري تمر 
القاضى.عل ئعرض قضية كاي القضايا هذه مثل مع التعامل 

الدرامة—أيام أحد وق الشريعة، كلية ق دراستي —خلال أني وأذكر 
وكانل، حاجة لشراء ررالديرةاا صوق إل ماشيا المحاضرات بينر ذهبت، 

منهاوالخارجين الداحالن منظر فهاثنى الكبرى، ؛المح\كمة يمر الهلريؤر 



مآ\ القضا رحدت 

طأطؤواوقد قيودهم، ق يرمقون الذين اجن الممن ومحموعة وكثرتم، 
الحاكمأق بالعمل أبتل ألا تعال افه فاث رؤؤسهم، 
بإالمرحلمة هذه استئإر محاولا القضائية اللازمة مرحلة ل مميث وقد 

مدةحلال، القاصى من القضائي اللازم استفادة ركائز أن ظز وق ينير، 
الاق:ق تتلخص اللازمة 

وتلمسمآكتبه، موظفي ومع الخصوم مع القاصي تعامل طريقة تبع - ١ 
امتيعابجوكيفية الخصوم القاصى -ما يناقئى التي والأسالسي، الوسائل 

اخرإسفاهة عن الإعراصى أو ذاك، أذى ونحمل هدا، غضت، 

توجهوحن وتكيفها الدعوى ماع ق القاصى طريقة سمّ - ٢ 
عليها.الإجابة س،إع ثم وتحريرها ال.ءوى وتركيز الأسئلة 

وطريقة،، UJJbيتعلق وما والإجابة الدعوى صبهل. أساليب، معرفة ٣— 
والحكم.التبب، ق القاصي 

منهايرد وما الاستئناف محكمة مع القاصي مناقشات، عل الاطلاع - ٤ 
التنبيه.أو ياللاحفلة قرارات، من 

اللازملأن وذللمثج إليه، ١^!، وما السابقة القضايا قراءة من الإكثار - ٥ 
مدةقصر سسب، وذللمثج مائي، بحكم انتهائها حتى القضية ابتداء يدرك قلمإ 

منالكاملة القضية قراءة ولأن آحر، قاض إل الملازم وانتقال، بيا نالملازمة 
العملومراحل للقضية دقيقا تصورآ اللازم يعهلي انتهائها حتى ابتدائها 





انقضاسناللازم^ رحلم 

متجزآتعامله، ق ذكيا عمله، ق ماهرآ كان الذي الدؤيس سليإن بن راشد 
احكمكي القضايا بعض عئ أحال، وقد الإتقان، عل حريصا لقفاياه، 

_حلألالقضاة عادة من ي\كن ل؛ إذ الفترة؛ تللثح ق نادرآ ذلك وكان فيها، 
كثربعد، فيا ثم فيها، والحكم القضايا بتظر اللازم تكليف ملازمتي- مدة 

العملنحفيم، ق واضح أر لدللث، وكان القضايا، بنفلر الملازمن تكليف 
علالقضاة حرص نم ومن القضايا، إنجاز وسرعة القضاة عن 

قللملازم مفيد ذلك أن ومع القضايا، نغلر ل للامهام ببمم، والهلالة 
مغصا يزال لا القضائي فاللازم مم، ذلك، ل التوسع أن إلا الحملة، 
أهلالخصوم بعض ومع الصعبة القضايا ل إقحامه الصمب، ؤمن العود، 
مLJيارت،لدلك فان له، ومددأ الملازم من قريبا القاصي يكن، ز وما الليل، 

ه)تفليم١  ٠٤٣ الأول عامه ل للقضاء الأعل الجلس أمحير وقد نحمى، لا 
الووليةتركيز مع اللازمتن عمل وتقليم لضبمل القضائيتن( اللازم؛ن أعإل 

علعمل ممن كنت، أن وثزفتج القضايا، من نغلره للملازم يسوغ ما وتحديد 
باعتإده.الجلس قرار صدور حتى الأول لحفلاته منذ التنفليم هذا 

اللكإل الجلن ورقع الانتهاء، عل ملازمتي مدة قاربن وحذن 
الحاكمةق -حينها- وكنئ، ب(، )قاصي درجة عل قاصيا تعييني اقتراح 

الدويش،ّليإن بن راشد الشيح فضيلة لدى قضائيا ملازما المتعجلة 
محمدبن عبداتثه الشيح فضيلة لدى اللازمة مدة امتكإل ق فاستاذنتته 

قرابةومكثن، الضبومحل، عل بالاطلاع ل وأذن ب، رحب، الذي خين آل، 
ونتعالضبومحل عل الاطلاع من كقرآ فاستقيت، الحال، هذه عل شهرين 

ءثداuةللشخ التقلة القضائية العلمية الشخصية عل ووقفت، القضايا، 



ائة-القض ملازمتي محليلة — \او\شو1 من أش كإ والفقهي، العلمي ومميزه 
مغربالقضا_؛j؛ لالملأزمن خضه الذي الأسبوعي درسه حضور عل 
القضاء((رركتاب ق الزملاء أحد يقرأ أن درّه ق الشح وحتلريقه سبت، كل 
الشواهد،ذكر مع ائل المق ويفصل الشيح يعلق ثم  ٠١المربع رءالروض من 

ودل؛هبيته لهم قح الذي الشح درس من القضائيون اللازمون استفاد وكم 
الحناء.حير عنا الله فجزاه علميهم، يثكل ما وحل امتشاراتمم لتلمي 

سإحةمع دوريا لقاء رتبوا القضائيين الملأزمين بعض أن أتن.كره ومما 
يشاركهمولا باللأزمين يجمعه ;ِكهآددئ باز بن عبداممه بن عبدالعزيز الشح 

قعمل قل مإحته أن وحموصآ نافعة، حميلمة لقاءارؤتح وكاست، أحد، فيه 
عاما.عشر بضعة القضاء 

بحمىفيها تميف ندورية لقاءات، اللأزمين س لدفعتنا كان كإ 

ومحللثةالعلمإء مع والتواصل اللقاءات لهده كان وقد الحلم، وطلبة العلمإء 
غنىولا الحيرة، ؤإنضاج التجربة صقل ق فاعل أر القضاة وكبار الحلم 

قللدراسة التفرغ ويتخللها بيا، نقصيرة المالازمة فهرة لأن عنها؛ للملازم 
يجلسحين اللازمة مرحلة استغلال ق قرط ومن للقضاء، العال المعهد 

مكتبهأو محكمته عن والأخير الأول المؤول ويصح القضاء، كرمي عل 
القضائي.

اللقاءاتترتسس.، عير زملائهم، مع فاعل أثر اللازمين( لبعض كان كإ 
يملازمالا_فعة وهمت، وإذا والعالياء، المشايخ أومع الملازمين بين فيإ الدورية 

أثرهلدللث، كان واستئيادمم، احتإعهم ق م_ا محتزملائه، عل حريمي حاد 
نحفى.لا الذي الق، 



\y؟ااقض1سن األأزمات رمدت .

عل- عمل ل عاصرمحم -الذي القفامحن الملازم؛ن إن القول ويمكن 
ثلاثة!أصناف 

منقدر أكر تحصيل عل حريص عماله، ق حاد ملازم أحدها! 
ا.لرحلةقصر تثعرأ م الومحائل، بشتى اللازمة مرحلة وامتثإر الاستفادة 
وحطورته.القضاش العمل وصعوبة 

عنمعرض دوامه، ق منضثهل غر عمله، ق متهاون ملازم وثانيها! 
دفعتهمن الملازم؛ن زملائه عن يعيد لديه، يعمل الذي القاصى من الاستفادة 

القضاء،توق ل لهم نية لا ض الغالب— —ق الصنف، وهاوا له، الساشن أو 
القضاء.من يثعفون ثم اللازمة، مرحالة إكإل ق يرغبون ولكن 

بخهلورةشعر الذي هوبالحاد فلا الصضن، هذين ب؛ن صنفا وثالثها! 
ياثرلن بأنه ويعتذر يتعلل بل يال، لا الذي بالهازل ولا لها، ييأ التي الهمة 

لإشعالحاجة لا ولذ.ا الإعفاء، سيهلل-ا وأنه اللازمة، انتهاء بعد القضاء 
مدةحلال الاح.ىر درجة ينل مكتفا بل، الهن.ا ق وكدها النفس 

لها.تفريغه من معتفيدأ اللازمة 
اللازمينمن الأحثرين الصنفين من كان من أنصح زلق- -ولا وكنت 

تركعل عازما كان لو حتى يستعلح، ما بآقصى اللازمة مرحلة ستثمر بأن 
فيهابل مطلقا، تضرم لن العمل عل والإقبال الحدية إن لهم! وأقول القضاء، 

إلاسال لا قضائية مهارة واكتساب المنال، عزيزة لفوائد وتحصيل للذمة براءه 
وعمله.موقعه كان ايا مستقبلا الحادة اللازمة تحربة من وصيستفيد بصعوبة، 

خ؛الملازم،من فمنهم اللازمين؛ ْع تعاملهم ق القضاة أنإط وأما 
نفلرحلال ويرشده الهام، ببعض ويكلفه إفادته، عل ومحرص له ويصغي 
غاب.إن ويتفمل.ه القضايا، 





القضائيزيحدنا 

والحاذير.الفضائل وبئن والإحجام، الإقدام ب؛ن القضاء ق العمل - ١ 
القفاء.وظيفة ق والييات الإمحاييات _ ٢ 

وأهميتها.وأهدافها، مفهومها، القفاتية! الملازمة 

القضائي.التدرب مهارات أبرز ٤— 
القضاب.الصقللحات أبرز ه_ 

اللازمينأعإل، تقليم تضمنها التي والإجراءات، الأحكام أبرز _ ٦ 
القفائيين.

هنا_:إيراده بحن مما - أوردئه ومما 

واللازممحدود، وقتها أن القضائية! اللازمة مرحالة مإت من أن 
القضاة.من عدد عل يمر القضائي 

استكعالق الهارات من حملة إل اليومي عمله ق بحاج القاصى وأن 
والراجعن،والخصوم الزملاء مع والتعامل الإدارية، لإحراءاما الدعوى 

وأنهؤإعلأنه، الحكم وسس، القضية، ودراسة والإجابة، الل.ءوى وسلع 
الشاق؟العمل لهدا والحدية ية النقالتهيئة من بد لا 

توىم ل متفاوتون والقضاة العمل، ق أسالوبه قاض لكل وأن 
اللازمتنالقضاة، من الزملاء الحكمة، )رئيس العلاقة؛ ذوى ْع التعامل 

وزارةللقضاء، الأعل الجلس الاستئناف، محكمة المراجع١ن، القضائيين، 
الحيل(.

قرةق الحهد يضاعف أن القضائي اللازم من فالمومل لدلك، وأنه 
القضاء.ول إذا تاعدْ التي الفوائد من ممكن قدر أكر بمي كي اللازمة؛ 



؛اء رين.'جزأين إل القضاتي التدرب مهارات تمم يمكن أنه وذكرت 
القاصي.عمل نتع خلال من الملازم بها يكتمهارات الأول؛ الحرء 
الملازمة.وقت بنفسه اللازم ءر-ا يقوم وأمور مهارات الئاف؛ ابًزء 
الأول:الخزء فمن 

والخصومالكتب، موفلفي مع القاصي تعامل كيفية ملاحظة — ١ 
والس•المراجعتن وْع المحامي، وْع السن، دكبثر بأنواعهم، 

والزملاء،الحكمة، رئيس مع مكاتباته ق القاصي أسلوب د.رامة - ٢ 
الإدارية•وابهات والوزارة، والمجلس، والإدارة، 

الهإتيم تقحيث من مكتبه، إدارة ق القاصي حلريقة ملاحغلة . ٣ 
المعاملات،حفظ وؤلريقة التقنية، من والاستفادة الموظفين، بين والأعإل 

اليومية.للجلسات والترتيب القضايا إعداد وآلية 

أعإله.وتقليم لوقته القاصي صط طريقة ملاحفلة ٤- 
وتكييفها.القفية توصيفح ق وسرعته القاصى طريقة ملاحظة ٥- 

للخصوم.القاصي يوجهها التي الأسئلة دقة ملاحغلة ٦- 
الزوجية،القضايا ق الصالح عرض ق القاصي مهارة ملاحفلة ٧- 

ونحوها.المالية والقضايا الخنائية، والقضايا الملثة، والقضايا 

وسرعةالغلامية الموصى استحقار ق القاصي مهارة ملاحغلة ٨- 
وتصنيفها.إليها الوصول 

إليها.الاحتياج عند المتخصمة الاستثارة ق القاصي مهارة ملاحظة ٩- 



ام\ القضأسم اللازمم رحلس 

ب.الاستدلال وكيفية الراجع ١لرجوعإإا 3، القاصى مهارة ملاحظة - ١ ٠ 

الثاو:الخزء ومن 

القضائة.الصطلحات عل التعرف - ١ 

الكب.وموفلفي والزملاء للقاصى الساشر السؤال - ٢ 

بقا.ملها والتحضر القضية درامحة — ٣ 

القضية.نظر متطيات بعضر تحضر ٤- 

والإجابة.الدعوى ورصد الهرفن ماقثة ٥- 

الفوائد.تدوين — ٦ 

ونحديثها.والتاااليإت الأنفلمة تصنيف ٧— 

التقاصي.أصول محبط ٨- 
متحشرة.عثر لأما الإماءات؛ أصول صبط — ٩ 

المتتمزةوتصهنفها.المثايت صهل — ١ ٠ 

الخطابات.صياغة عل التدرب - ١ ١ 

العدل.كتابة أعال عل التدرب - ١ ٢ 

المحكمة.ما_التمفءلقضاة 

اللقاءاتحلال من المشتركة، والاستفادة الملازم؛ن مع التعاون - ١ ٤ 
التعاونية،العلمية الرامح وؤلرح التجارب، ذوى واستضافه الل-ورية، 

ذلك.يتح وما والأنغلمة الفوائد وتصنيف وتلخيص 



ء>؛< 
الأنفلمةعل الاطلاع بعد- -فيا القضاسن الملازمن عل مهل وقد 

الصائرة،التعاميم ومعرفة وامتثناءات، وقيود لوائح من حا يتعلق وما 
الواقعكثرت كا الإلكارونية، ائل الوسمن عدد عبر صدورها فور وتلقيها 

الخانب.هدا يثري التي التواصل ووسائل الالكترونية 

وبعضالملازمن دفعات من سبقنا ومن القضاة من لحيل بالنسبة وأما 
نحدلا وقد والأنظمة، التعاميم مر الصعوبة من كان فقد اللاحقة، الدفعات 

محاكموأحكام قرارامحت، عل الاطلاع عن قفلا إليه، الحاجة تمز مما بعضها 
الملازمونوكان القضائي، العمل وناذج الأعل القضاء ومحلي التمييز 

الزملاء.عل منها سخ وتوزبمر تصويرها، عر التعاميم هده يتبادلون 

القضاءتمباسرق وئيل اللازمة انتهاء بعد أتدكرْ ومما 

للحملالدهاُب، قبيل الوضوء عل بالحرمحى نصحني ^؛^١^٥ والدي أن 
ركعتن.وصلاة 

الحكمةرئيس مهنا آل عبداممه بن سلميإن الشيح فضيلة ونصحني 
صكوكي،عل والتوقئر قراراق انحاذ ق أستعجل ألا بالرياض العامة 

والتريثمؤثر، قراو أوإصدار مهم حهلانم، توقيع عند بالتمهل ونصحنمئ 
قأو غضب نزوة عل مبنيا الإجراء هدا عل الإقدام يكون لا كي للث،، ذي 

ذهن!شرود حال 

معمحلويلة تحارب له ولكن وعامي، السن، j( ير ل، قريب نًئخي ك،ا 
نوايت،،المن لعقود امتدت، بلدته، ق زراعية ومشكلات قضايا ق القضاة 

مرإذا الخصم لأن ا((، الخصوم تنهر أن ررإياك فمهل! واحدة بنصيحة نصحني 



زامالقضانيز اللازمس رحلص 

كلاموللفقهاء وصدق! موقفه، وصعق حجته صاعت — استحقاق —دون 
منها.وهده القاصى، زآدابح حميل 

مرحلةأنإستا قد حلالها وكنت، الملازمة، مرحلة انتهت، أن وبعد 
القفاءمحلّى قرار صدور انتفلمار وق هادة، العل وحصل..ت، الماحتر، 

اما! لمحكمة وتوجيهي ب( درجة)قاصي عل قاصيا تمسي، باقتراح الأعل 
يوجهالتي الحكمة احتيار ق دور أي حينذاك القضائي للملازم يكن لم لعم، 

زملاء.الة العالوتحقق التوجيه، عملية تقلم صوابهل. أي توجد ولا إليها، 
توجهأن للث، ويقدر يقال—، —كإ احفل للئ، يتم فقد الواحدة، الدفعة 
نائيةبلدة ق قدرك يكون أو وغثرها، واليمام والمدينة كمكة مرغوبة عامرة 

بعد'نؤوربإ تحاورها، قريبة مدينة ولا فيها، هاتفية اتصالات، لا أوهناك، هنا 
سريعة،حعلوؤل ولا مهنار حوللث، يوجد ولا مرات الكيلو مئات بلدك عن 

واحتال.حال من أكثر الاحتالن هذين وبتن 

الذينالملازمين لتوجيه المجالس يعقدها التي ة الخلوقت كان ولذا 
حولهمومن الملازمئن عل يبا عم وقتا التوجيه وامتحقوا اللازمة مدة أموا 

والزوجات!الأهل من 

عنوالأمتناع هزل، لا جد فالأمر ويقلقوا، جروا يف أن لهم وحى 
وتيونللاعراصى، محال ولا سيئا، محيي لا التوجيه صدور يحل المباسرة 

—يوجهمحكمة أول ق يمضيها أن القاصى يلزم اش المدة أن لو كثرأ الأمر 
ولكن!المدة، هاوه أمضى إذا الانتقال له يتاح ثمم معلومة، كانت، لها— 

لرقيناالحاكم اختيار ق الزملاء بين للمفاصلة معاير هناك كان ولو 
ولكن!!وسلمنا، 



 >$< .١.ْ
منظمةموجودة العايثر هده رأيت حتى عثت تعال، اش وبحمد 

معلومة،بحدها النقل القاصى يستحق التي المدة وأص1ءصتا ومهلثقة، 
قعمله استهل الذي للقضاء الأعل للمجلس الحديد العهد ق وذلاكا 

منكان ان الذكران هذه كاتب عل تعال اف فضل ومن ه، ١  ٠٤٣ / rم 
وعددالمجلس لوائح ق العمل عم الهمة، بيذْ اضهللع الذي الفريق صمن 

الذكريات.هذه ق لاحقآ عنها الحديث، وسيأق واللجان، الدراسات من 

المجلسانفضاض بعد اللازم؛زت وزملائى وحال لحديثي ونعود 
التيالتوجيه جهة عن لاإسؤالا بالمجلس الاتصال ل نثئ أعإله، وانتهاء 
حثرالا وحينا محيينا، من نجد فحينا المجلس، قررها 

أخرفهاكذا بلقرن(! لمحكمة)حجاز وجهت، أن نصيبي من كان وقد 
أقربوما تغ؟ وأين بلقرن؟ حجاز محكمة هي وأين سألته، الذي ح الموفلف
التساؤلاتهذه كل فيها؟ قاضيا وكم القضاة؟ مع حالها وما لها؟ مدينة 

والترقب،.القلق من ثيء ْع عل تزاحمت، 

-يذاالمإة بالحكمة فاتصلتج للمحاكم، الهاتفي الدليل إل ارعت، ق
عسير،منهلقة ق الحكمة بان فافادن أجابني، الذي الموفلف—، وسالت، الأمم، 

الحكمةق يوجد لا وأنه العلأية(، رسبت، الحكمة فيه الذي البلد واسم 
ؤينتفلرونالعام، ونصف، عام منذ شاغرة والحكمة الراهن، الوقت، ل قاض 

به.وعدوا اللءي الحديد القاصى 

سرببعتر:حلي ر® 

المده فيه ساعيش الل.ي البلل,. عل التحزف ق ورغبه للمباسرة، وتمهيدا 
قللعمل معا وجها قد الزملاء من اثن؛ن بصحبة سافرت تعال، الله إلا يعلمها 



القضائيزاللأنمم رحلم 

عبدافبن فيمل الشح فضيلة وهمات الباحة؛ منطقة ق الواقعة المندق محكمة 
الدكتورالشيخ وفضيلة بعد، فيإ بالقصيم الاستئناف محكمة عفو الفوران 

عملهأوائل ق القضاء من الإعفاء طلب الذي المقيهي، سليإن بن عل 
وأعجبناسريعا، بالمتدق فمررنا التعليم، سلك إل وانتقل فاعفي القضائي، 

الملتوي،الخبل الطريق ْع جنوبا توجهنا ثم وبرودما، وارتفاعها حمالها 
ونحنعمّ، منطقة لخننا الباحة منطقة محاورة وبعد واحدآ، مسارآ وكان 

تدن،لوحة نز لر الطريق هدا ي مجرتا وطيلة نقصدها، التي البلدة نترمح 
صغيرةمدينة دخلتا حتى )بلمقرن(، ولا بالقرن( )حجاز بلدة أمامنا أن عل 

مدينةوهي بمراحل، إليها المسافة عن تنئ الطريق لوحات كانت، حميلة، 
المجلسموظف، به أفائق الذي الاسم من قلقا وكنت، الحلأية(، ربت، 

ووجودومحلأما مساكنها توفر أعجبنا المدينة لحلنا وحين بالقرن(! )حجاز 
أثرآأجد لر أق أقلقني ولكن قسمين، إل يشمها ارين- رئتس-بم'؛-١^٤ 

المطاعمأحد إل الرفقاء أحد نزل وحين بالقرن(! )حجاز باسم لوحة ولا 
حجازهي هده هل أحدهم! يسال، أن منه طلبتؤ الغداء، وجبة لإحضار 
المقصودةهي البلدة هذه بان السار، والخثر الغداء وجبة ومعه فعاد بلقرن؟! 

إلامقدور عل محمد لا الذي تعال الله فحميين، بلقرن(، )حجاز ي المسإة 
سِحادةؤنال.هو 

منخالية والمحكمة ثقيل، القضاء فجمل وأترفب،، أقلق أن ل وحق 
رأمحيومسقط بلدي الرياض( عن)مدينة وتبعد الراهن، وقتها 3، القضاة 

أكثرعنها يبعد الذي بيثة مهنار هو لها مطار وأقرب مر، كيلو ألف من أكثر 
حننها"•3، جبل"موحش طريق( عبر متر كيلو مائة من 





\بماثقضاست اللازمخو رحيم 

إلالرحال شددت ثم الندوبية، ق شاغرة تعلمية وظائف توفر عن وأبان 
مباشرةوقبيل الوظيفة، عل الممدبم إجراءات وأمينا زوجتي، ومعي هناك، 

للعملأشهر ثلاثة الدب، العدل وزير من طلبث، اكعليم، ق عملها زوجتي 
فضيلةولكن قضائيا، ملازما الحكمة ق العمل فياثرت الليل، كمة حمق 

الالزميل معاملة عاملتي الضميان عبدافه بن محمد الشيخ المحكمة قاصي 
زاملتوقد الحكمة، ق شاغر قضائي لكتب ووجهني القضائي، اللازم 

يالرياص.الاستئناف محكمة ق لاحقا فضيلته 

الذيكن للممحاورة مدرسة ق معلمه العمل زوجتي وياسرخ، 
نتنالذا )أيمن( ابننا فيها نضع حضانة فيها وكان بالشهر، استأجرته 

أشهر.وبضعة 

أمحرقوعل عئ إمحابا أثر لها كان أشهر، بضعة ليل الق وبقينا 
الأهل،عن والثعل الغربة مع فيها نتعايش لنا، جديدة تحربة وكانت المعرة، 
جدد.وجيران أصدقاء عل ونتعنف 

اجد،المق العالمية الدروس نجربة حضت، أن عل تعال افه فضل ؤمن 
ممافيه، العلم وطالبه البلد أهال من وقبول طيب أثر تعال اض بحمد لها وكان 

طالبنرئيسه، بفضيلة ويلتقون الأعل القضاء محلى بزيارة يبادرون جعلهم 
رئيسولكن فيها، شاغر مكتب ووجود الحكمة، لحاجة الحكمة ق بقائي 

أشد.بلقرن محكمة حاجة بأن اعتذر الجلس 

دروساله إن الفقير العبد عن الجلي لرئيس قالوا أمم به أفادوق ومما 
منليس لهم• فقال العلمية، للدروس بحاجة وبلدنا منها، واستمد.نا علمية 

يدرسنافمن القضاة يدرننا ب إن له! فقالوا الدروس! إلقاء القاصي واجب 



وقتله فصل ومتى القضاء، الأساس القاصي دور إن فأجا-م: إذأ؟إ 
صدق.وقد الدروس، تقديم له فيمكن 

فيها،للعمل توجيهي المجلس من طلجغ ليل، المدينة ل ولارتياحي 
وقدبالقبول، محفل لر طلبي ولكن زوجتي، بوظيفة معتذرا بلقرن من بدلا 
لظروذاإلا العمل جهة تعديل باب محي قد المجلس لأن متوقعا؛ هذا كان 

واحمدمقدمة، العمل فمصلحة ذلك، ق أءانرهم وأنا خاصة! وأسبانم، 
لعدةل حيرأ بلقرن محكمة ل مباشرق كانت فقد ل، قدره ما عل تحال اممه 

ل،بة بالنيدة حل. منطقة وكوما أجوائها، وبرودة المدينة حمال منها أسباب، 
محتلمة.وقبائل عل؛^٤ للتعرف فرصة وهي 

منبقدر وسه سه محال ودكن ويتمئاْ، العبد عليه محرص أمر من وكم 
تعال•الله وصدق الخيرة! ذللئح ل له ويكون تحال، اف 

بملءِلأضلأمحأديه لخكر ؤئوقل محيأثقا أن ؤبمئ ؤئوحترتحطر ثقا 
فتباركذلك، مصداق وعمل— عمري محطات —خلال رأيت، وكم قأْونه، 

الحاك٠ان٠أحكم الله 



اثعلايزسبت ه

طفرن()محافظه امملأة ستا دينه مؤ 

ههء|

إلالانتقال أوان وحان ياصيآ، تعييني عل اللكية الوافقة وردت حين 
بقربوعلمت بالقرن(، )محكمة محكمتها ق للمياشرة العلأية،، ررسست، مدينة 

ه، ١٤١٤عام المبارك رمضان نهر قبيل ذللث، وكان التوجيه، قرار صدور 
اختيارعل حريما وكنت الناسب،، النزل واختيار الانتقال ترسب، ق بدأت 
ألاعل الحرص طبيعتي فمن للحرج، منعا الباشره قبل واستئجاره النزل 
النطفةأهال بهلثيحة بقة الولعرفي صغرت، مهإ منة عل لأحد يكون 

أكانوامواء أحد، لكل ذللخ، ق وتسابقهم إليهم مد من خدمة ل ورغبتهم 
لقاضىكان وقد الوحيد! البلد قاضى عن قفلا يحرفون، أولا يحرفون ممن 

آخر.لموول ليس ما والتقدير الهابة من حينها البلد 

زميلأن أعلم وكن النزل، استئجار ق ياعدق من التملتؤ ولذا 
عمرالشيح الشريعة كلية وق بالرياصى العالمي العهد ق الدراسة خلال 

عمنمائلا به فاتمسنثح بيشة، ق العالمي العهد ق معلما يعمل الشوح 
علفدلني أهلها، من وليس العلأيةاا ارمست، مدينة ق يكن ممن يعرفه 
يعملالذي الثهراف حموض بن أحمد بن عثدالرحمن الشح وهو لهم ومل 
محادثةوطلبت بالعهد فاتملت، الحلأية، مست، ق العلمي العهد ق 0^^ 

بعدي اتمل نم بالماعدة، فرحبط رغبتي، عن وأخيرثه عبدالرحن، الشيح 
أهلمحن وصاحبه يل•، جد ولحي مناسب، موقع ق جديد منزل عن محثرأ أيام 

ثخصن،ثم ^؛؛، j^>-liالتوقعة الأجرة عن الته ق، jJlJlأعيان ومن الخير 





\اغاثعلايص سبت مدينم .إهن 

ولكنشاسع، خارجي وملحق سيارة، ومدخل جلوس وصالتي نوم غرف 
_فيالوحيد وابني زوجتي سوى معي يكن ل؛ إذ ل، ية بالنيرآ المزو هدا 

بعدعلينا توافدوا الدين صيومنا ومع كإ ممرآ، فيه ارتحت، ولكني حينها—، 
-فيإالتزل، صاحبا وبين بيني حصل أنه مع جرْ، تيعل الحمد وف ذلك،، 
ممرأ.وغمني عل، نعص موقف—، بعد— 

لملمةق سرعت، التوجيه، قرار واستلممتؤ »_ Ijالر إل رجعت، وحين 

ّستاإل لنقلها شاحنه واستاجرئت، مكتبتي وحمعتؤ بيتي، وأثاث أغراضي 
العلأية'.
بالهلائرة،بينة إل وحدى ّافررتا فقد مهم، أنر المباشرة لتاريخ لكن ولما 

الحلأية،سست، صوب، وجهي ميمإ امتطيتها نم هناك، إل سيارق وشحنت، 
رمضانشهر س عنر الثاس اليوم ق ذللئ، ولكن مرة، لأول المحكمة فدخلت، 

فضيلةإل الرسمي يالريد وبعثتها مباشرق، وكتست، ه،  ١٤١٤عام المبارك 
الحكمةلحول حن ومن حينها، المعتاد هو كإ جر، عمنطقة محاكم رئيس 
ليسالدى )الشاب،( القاضى عل ومتعزفن ملمن موظفوها عل توائد 

العمرهذا ل لفاة عل معتادين يكونوا ولر بيضاء، ثحر0 لحيته ولا أسه رق 
والعشرين!السادسة يتجاوز لا الذي 

الأخالحكمة موظفي كبير باذرف الحكمة، دخول حن وس 
وياوأقامها، بالمحكمة ، بالتعريفالقرف حزمي بن عثدالرحمن بن عثداض 

العالقةوالقضايا المعاملأيت، س كثر عدد بوجود وأخرف إ محكمة! س لها 
أنوأراد فتها، النظر يكمل قاضيا وتنتظر التمييز، ومحكمه الحكمة بين 

تحال-•اف -بإذن العيد بعد ولكن الأن، ليس له فقللم، ل، محضرها 



دوامأول ق بالحكمة اتصل البييء أمثر أن \.\وظ0خن كبير وأحترل 
لدلك،ألشت، فلم ياشريت،! إذا يه بالاتصال يشعرق أن منه وطلب اليوم، 
هداق عنه معرض وأنا بالأمير، بالاتصال والأحر الحين بين ق يدكر وأحد 

ؤإنإأحمب،—، —محيإ لكم لا ب، هو يممل أن الأول أن حباق ول الشان، 
قدرهله بلنحففل وألايبتدل، والرعاية، العناية يقتفى القاصى منصب، لكون 

البلد،إل الوافد وأنا عليهم، أوالنعال الأحرين ثمان من الغص دون ومكانه 
هاتفبعن ؛البحمث، فبادريتؤمنزله، إل ويدعوق هو يتصل أن وتومحعت، 

وعشرينخمسة عنها وتبعد الحديدة، لمحأكمتى الجاورة عمرو بني محكمة 

قريبلأنه ولكن به، ألتق وإ قبل من أعرمحه لر الذي بقاضيها واتصللمؤ كيلا، 
ألتمهأن فاحبثنؤ به، العارفين الزملاء من عدد عليه أثنى وقد بسى، من 

أهلها،وطبائع المنهلقة عل أتعرف، كي آحر، نخص أي قبل عاليه ١ وأتحنف
ستوايت،بثالأيثا ستقني حيمث، له، قضائي عمل أول ق حيرته من وأمتفيد 

هدالديه للافهنار ودعاق فرح_، بنفي، فته عن به اتصلت، وحين تقريبا، 
إليه،الطريق عل ودلني فوافقت،، رمضان، من عثر الثامن ل وكنا اليوم، 
لمنزله،ودعاق بير وحب الذي الأمير اتصال وريق به، اتصال أن؛يت، وحين 

إلتعال— القه —باذن غد يوم مفري وبأن زميل، مع لارتثاطي فاعتذرلتح 
حنة.وعشرة الأمير، هذا مع كثيرة لقاءايت، بحد— —فيإ ل وكان الرياض، 

بنيبلدة إل توجهتا الحكمة، ق ل الأول اليوم ق دوامي انتهاء وبعد 
صالحبن إبراهيم الشيح الول الصديق الأخ قاضيها فضيلة والتقيت، عمرو، 

علله وكان واحتإءاJتإ، لقاءاُت، لما وكان معه، عثرق طالت، الذي الزغيثي 
معالتحامل طريقة ق الكثير منه استفدُت، فقد اه، أنلا فضل تعال— الله عد ب— 
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القيناما وكشرأ قضايا، من يير يمن فيا كشرأ وامتنره والمراجعين،، ااوظفير1، 
وباتعنده، بت، وقد متقارب،، من ق كانوا الذين وأولادنا أنزنا ومعنا 
نقلبعد فيا ثم جر، عمنطقة ق عملنا حلال، بالقليلة، ليست، ليال عندي 

وسعينبضعة المجمعة عن تبعد والزلفى لها، رتبآ وعين الزلفى محكمة إل 
المجمعة.ق عمل حلال ولقاءات تزاور بيننا وكان كيلوآ، 

الدواموقح، وحضر محا، ونحرنا عنده، الليلة تلك، متإ أن وبعد 
الذيبينة مطار إل منها انهللمتط الدوام انتهاء وبعد محكمتي، إل عدت 

زميللدى ميارق وتركت، الرياض، إل يوميا واحدة رحلة إلا فيه يوجد لا 

المثوح.عمر الثخ 

الخارجيالملحق ق وأنزل ، ١١العلاية ارمبت، بعدإل فيا عفثي وصل وقد 
الحيي.وصول؛عل- منتظرأ النزل، من 

وطفلنازوجتي صحبت، هر،  ١٤١٤عام نوال من السادس اليوم ول 
واديمهنار إل الرياض من افرين؛الaلائرة مالثلايثح، نوات الذا انمغر 

وطلبإجازة، طلب، وتقدم ليل، الق عملها زوجتي لتباشر الدوامر، 
بيثة،إل الا-وامؤر وادي من بالهلائرة افزنا مالغن- من ثم بلقرن، إل النقل 

العصر،قبيل الحلأية ممتؤ مدينة إل تبا فانهللمتج المطار، ق ميارق وكانت، 

تدخلوهي دموعها، ب، وتغالعبراما، تكتم الطريق حلال زوجتي وكانت، 
مداها!تدري لا مدة فيه لتعيش بلدأ 

عقميووجدت قبل، من امتاجرته الذي للمنزل انحهح، ومباشرة 
سوىثيء الفرش من النزل ق يوجد ولا الخارجي، الملحق ل مكيما 

لأحدوانطلقت، النزل، ق أمرق وفورأتركت، عفثي، صمن كانت، زل قهلمر 
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الحلعامل ْع أتفاوض كنت ومن المنزل، ضوحل المفروشان محلات 

البلدأهمل ْن رجل المحل ل حالما كان الفرش، ووقت، والسعر النؤع حول 
كيفوتعجبت ؟ IjJiLقاصي ^، ١١وءالت إئ، التفت، ثم الوقار، سيإ عليه 

رلكبربنؤع من، اللي عل الغرية سيارق من، عل تعرف وربا ءرم،إ 
وأهلهيلدنا عن وصللئ، ربإ ل! قال ثم التخاطس،، ق ولهجتي ١ ٩  ٩٣صغ 

حماعتناوأن قضاياها، وأنولع الحكمة مع التعامل ق بالخسنة ليت، سمعة 
له:فقالت، حيدة! وأحلاقهم يون خمامحتا بأن إفادتك أود ولكن )قثران(! 

تعال_اممه -بإذن فالقاضي طين اJالاJ أهل كان فان ١^^، ابن القاصي إن 
كنت،بحد وفيا ا منهم! أقشر فالقاصي كانوا)قنران( ؤإن أوأطس-،، مثلهم 

يتأملولكن الناسي،، الوبا الأمهو يكون لا وقد هدا! ردى من أءج-_، 
يكان البلد لأن الأنسب، الخواب ظني_ _في هدا كان لاحقا، حصل ما 

والأحوال، الغلروفمن غنيها التي محتها ؤإعاده الحكمة حزم إل حاجة 
الأهال!من ممر لدى نظر محو جعلها ما 

رجلكان المحل، ق معي محديث، الذي هذا صاحبي أن لاحقا وعلمت، 
ووجهائه.الملي عقلاء وهومن متقاعدا، تعليم 

المنزلفرش 3، العال وشنع الحل، سيارة حمرُتج ساعة من أقل وبعد 
طرف،ق كان الذي الرتفع النزل هذا ق ليلة أول نمتا نم رُالوكيت،®، مجاد ي

طيلةإليها نحثج ولر مكيفات، النزل ق يكن ول؛ طيعية، غابه وحلفه الحي، 
مكتنافيه.

وهومنالنزل)أبوعل(، صاحب، يكن المنزل، من العلوي الدور وؤا 
الأمرمحة عضوآق وكان للبلده، السابق والخهلمب، وهوالإمام حماعته، كار 
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إمامه،هو كان مؤقت مجد المنزل وبفرب النكر، عن والنهى بالمعروف 
التعاملإلا منه أجل لر له محاورق وطيلة إماما، للصلاة قدمني حفزيتؤ ؤإذا 

لتناولدعوته تلبية ل عل يلغ وهو سكنث، ومنذ الحسن، والحوار الهلسس، 
قالدعوته، تلبية عن معرضا رآق ولما وأتمغ، اعتذر وأنا العشاء، أو الغداء 

أجيبولا بيته، ألحل ولا له، جارأ مزكوف والببا بالخجل يشعر نه إل 
ولكونهإصراره، رأيت، ولما أولأد0، سوى أحد يشاركنا ألا ل والتزم دعوته! 

سوىأحد حضور وعدم الاختمار بشرط دعوته تلبية رأينا جارآملاصقا، 
ممرآ.ومر بذللئ، فرحن، أولاده، 

بالأمتناعنمى ألزمت، فإش والولائم، الدعوامته حول الحديث، دام وما 
منالبلد أهل غم وأما البلد، أهل من لها أذعى وليمة أو دعوة أي عن 

فكنث،المجاورة، البلدان ق المحبين وبعض القريبة الحاكم وقضاة المؤولين 
تقتضيها.مناسبة وحول حال ل الدعوايتج أحسب، 

لالإيجابي( والأثر الحميدة العاقبة تعال— اف —بحمد وحدت وقد 
وحصولالإحراج لباب سل ذللثؤ ففي البلد، أهل دءواُت، تلبية عن الامتناع 

الدءوا١تابحض عن وترقع احتشام أيضا وفيه أمئها، يقلمني التي المنة 
أحرى.مآرب، لهم تكون قد الذين والداعين 
يتصورهلا ما والأثر الهيبة من البلد ق وقاضيها للمحكمة كان وقد 

والزمان!والخال المكان عن البعيد 

ووالدهالحاففلمة، أبناء من المشهورين الدعاة أحل أن وأذكر 
موقمإإثر عل ما يوما الحكمة j( زاربي( وثيوحها، القبيلة رجال كثار من 
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وجهةؤإيفاح الوصؤع ق الشفاعة منه وطلبوا البلد، أهل وبين بيني حدث 

أفاضمعي، حديثه وخلال الغد، من منزل ي الشيح استضمت، ثم نغلرهم، 
النبيهدي هدا وأن ومحالهلتهم، دعواتيم ويبول الناس، مع بالدخول ناصحا 

الشيحسإحة قصص س شيئا وذكر والخلف، لفح الوقضاة 
لماتقديري —مع بأنه فاجبته الدلم، ق قضائه خلال باز بن عبدالعزيز 

سوءس للمانحي حمايه أول؛ يكون قد المقام هدا ق اليراع سد أن إلا ذكره— 
هداق القضائي عمل ل نواُت، والالأيام مرور ومع السوء، وقالة الظن 
هوالأول،—والتزمته— الشأن هدا ق عليه كنت ما أن —وبجلأء— ل تبين البلد 

منتهم.عن والبمد الناس عن الاعتناء ل ذللث، حلاوة ووجدت 
الذيوالمعلمين الحلم طلبة س حملة الثلي. ق كان المثال! مميل وعل 

الدعوةمركز برامج خلال من الساجد ول مدارسهم، ق دعوي نشاط فم 
الدعوةمندوب، ْع الأجتإءاُت، بحض ق وألتقيهم ومجاراته، والإرشاد 

منازلهم،إل بالدعوة عل يلحون وكانوا العلأية، سست، ق العلمي المعهد مدير 
لهمشكري ْع وتقدير، أمتع؛أديت، فكنت، ومجتمرة، )محفوفة( ستكون وأما 

اللطيف،.واعتداري 

يرمل. منزل ل مجلس _عأّولأء_ حمعنى تقرسثا، نوام—V يج دلأأ،مضى وبعد 

لتدارسالبلد— ق الدعوة مركز —وهومندوب، العلأية سبت، ق العلمي المعهد 
وعددأ-أا، ق والإرشاد الدعوة مركز مع فيها والتنسيق الدعوية الرامح 

ْعمنهم ط كان -تقريا- أكثرهم أن ل وني، العشرين، قرابة الحارين 
إبه لصيقا قريبا أونحص أحدهم، نحص قضية إما قصيه، أو موقفه الحكمة 

أختهابن أخل. إل عمد حين أحدهم بحبر أمرُت، الأيام— أحل. —ل إنني، بل 
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رروهيوحاضنته والدته من الحضانة، سنوات ق زال لا الذي الصغر الصبي 
وأمرتالزوجئن، ب؛ن وربع شقاق إثر عل أحيه، من وبايعاز أ•حيهاا، زوجة 

يده!أحدت ما يودي حتى ه بحب

همبل وحاشا، كلأ فيهم، لسوء ذلك أن القارئ- -أحي تفلس ولا 
تعرضقد وعن الماس، فع عل الحريصتن الدعاة من عرقت من حم من 

محرجأو بالخصومة، أحد يتل أو الحاكمة، ومراحعة للتقاضي الحاجة 
وقاضيها.المحكمة لدى الشفاعة خماعته؛ءللم_، ْع أحدهم 

إليهأكتب، وكنت خماعته، لدى ومقدرأ مقدما كان أحدهم أن وأذكر 
الحكمةلدى منظورة ودعاوى قضايا ق بالملح المدخل به1ل_، أحيانا 

أكتفىوإنإ رسمي، إليه؛كتانم، أكتن، ألا مني فهلو_، •حماعته، من أفراد بين 
أنوظنوا ممرأ، أحرجو٥ حماعته لأن الأمور؛ هدْ مثل ق الهاتفي بالاتصال 

الأمور.بعفس ق والمدخل الشفاعة منه ويطلبون لدي، موعة مكلمة له 
تردهالمي الشخصية، الدعوات تلبية عن الماضي امتناع أن ظني ول 

الحمححى مراعاة مع مطلقا يتعارض لا الحكمة ومراجعي البلد أهل من 
منالحجا وذوو المروءة أشل يستحقه ما وأداء والمعامل، العشرة ن حق 

الجميعيتساومح، مهنا الحكمة، ق خصوما يكونوا لر ما مم، اللائق اكقل>ير 
القاضي.أمام 

عنوالاستغناء بالامتقلالية القاضي شعور ذللثح! جراء من لمسته وتما 
ضيم!خهلة لوميم فيإ حجته، وقوة موقفه، وسلامة الماس، 

عملوانتهاء البلد مغادرق قبيل حدث الل.ي الوقف، ذللث، أنسى ولا 
الدأنذوي ص رجال ثلاثة الحكمة ق لدي حضر فقد تقريبا، بؤع بأّفيها 
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منوثلاثتهم عاما، متين مند لقبيك نخ أحدهم حماعتهم، ق والقام 

مكانتهم،لم وأعرف أقدرهم وأنا البلد، ق والمكانة الشأن وذوي العقلاء 
الذيالقبيلة كبار أحد نحص قضة ق الشفاعه الزيارة من الغرض وكان 

الحكمهدا أن ل وذكروا حلية(، أربعين )قرابة تعزيزي بمحكم علته حكمت 
—بحمدولكنى العفوعنه، ؤيلتمون القبيلة، نهئاق ق عليه المحكوم يضر قد 
فببمت،الشفاعاتر، هدْ مثل أتل ولا بإحكام، الباب هذا مغلي تعال- اف 
افحقوق من هدا وأن للتعزير، عليه المحكوم استحقاق وهدوء— —؛أددسا لهم 

يستدعيفيه وي الذي حتلماه وأن فيها، التهاون للمقاصي يّوغ لا التي تعال 
أست،ثسخا يا قاتاS! حينها الثإنين عمره محارب الذي الشبخ فانهللق التادسبط، 

نذكركفاحعلنا الأيام، هذْ وستغادر بالحير، وذكرناك قاصيا، عندنا حئث، 
أناشيخ... يا بحزمت فأجبته واستفزز، أمالوبه فآلمني ر"حلشا إذا أيضا بحم 

عنأ؛حثا لآ افه وبحمد وماغادر، نوارّتج، الهذه لديكم عملت، انفه بحمد 
فوصلث،تثاوون! ما فافعلوا ما، يوما غضبكم أحش ول؛ ما، يوما رمحاكم 

وحرجوا.واعتذروا الرسالة، 

-وهمونحوها ولائم ق هؤلاء دعوة لبيثؤ قد لوكنث، أن ظني• ول 
قيل؛وقديأ معهم، النقاش ل الأسلوب هذا عل أقوى لن الناس- رام كس 

العين!تستحي البهلن أطعم 
كيوخلروفه، البلد وحال حال يستصحب، أن القارئ أخي وأرجوس 

ولكنومكان، زمان لكل صالح أنه أزعم لا وأنا لنفسي، نرجته فيإ يعذرنر 
العاقثةووجدُتج عمل، هليلة والتزمته لنفسي ارتضيته ما ^ا أن حبي 
حمدة.القه محمد 
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رائف:ط. 

قعمل متهل ق حصلغ التي الهلرائف بمص لتيكر قليلا ولنتوقف 
لي:الهذا 

ُة يالروصة،الثلاث السنوات ذا الصغ؛ر)آيمن( ابي ألخمغ قد نت ك ٠
حارسوكان دوامها، مائة ق وآخذه صباحا، إليها به آق الذي أنا وكنت 

الخروج،عند الأهلفال نداء يتول الذي وهو ن، الكبثر شيخا الروصة 
الظهر،قيل ابمي، لأحد قدث وحنن أيام، وبعد كرب، عل جالس وهو 

قمتهاديآ عصاه عل متوكثا إل متوجها كرميه من قام الحارس هذا ورآف 
أتح،مرات! ثلاث ل وقال حارآ، ملاما عل فلم ميارق، ق وكنت، مشيته، 

لقواررما قائلات إل مشرأ بيدْ لحيته فاخذ وصلت،! نعم، له فقلت الشيخ؟! 
الركة.يطرح أن اممه عى ت فقلت، منلثج،ا؟!! أكر 
الارشح،اجتتعلع وحفرت الر، حمعية عفوية ق للمشاركة عيتؤ د ٠

وقدواحل، بيان ق مرصودة وأعإرهم وأعإلهم المرصحن أمإء وكانت، 
حينهاعمري وكان أصغرنا! هو قاصينا ت أحدهم فقال باسمي، صدرت 

عاما.وعشرين سبعة 

ل،قريب، أيام- -بضعة بيتي ل معي ومكن العلاية، ستؤ ل ارف ز ٠
إلالبلد أم،ر لعاق وقد أشياخي، س وق العلم، وطلبة الدعاق س وهو 

صدرق وصعت، وقد صيفى، ورافقنى فحفرت به، نزل لفبميم، أقامها مأدبة 
وهوالطعام، إل التوجه عند وقدمن، والشاي، القهوة ق ب وبدئ المجلس، 

لدىمعروف، غير وصيفي البلد، قاضى لكون وذلك كلمه، ذللث، ق يتلون 
لدىأحضر أن تقريبا بأسبوءان المادية هذه بعد تعال اممه ويقدر الحاصرين، 
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وأنهأجرة، من دفعته ما ل بعيد أن عئ وعرض الكبثر، النزل هذا بناء بسبب 
إمنامب يبتا عن البحت ق عننى م

باننيأمرى أول أحبمريه ■من ;ِتهآدئق أيير ل قاله ما تذكرت وهنا 
لروفث؛ فبهت،، السنوات؟! من نرطش كم فمالي! المنزل، استأجرت 

أست،قد المنزل صاحمب، رآك إذا ربإ فقال! الإجارْإ عقد ق لهذا أتعرض 
أستبعدفهيت،! الخروج، أو الأجرة زيادة منلث، طاو_ا فيه، وتلكلفت، البيت، 
سترى!فقال؛ طنجج، رجل فهو المنزل صاحب، من ذلك> 

ولهذللث،، ق عذره قدم النزل __، فصا>؛أمري، من جمرة ق ووقعت، 
؟،Jlajأن السنة انتهت، إذا حثه من فإن أوافق، لر أنني وهنؤ عندي، قدر 
الأيام،هذه ق الخروج عئ يشي إنه له؛ وقلمت، أمري، فحزمت، الخروج، مني 

—.تعال افه بإذن — الأمور تتير وبحاJها محنتي، ماكمل ؤإنني 
ومنأرتضيه، بيتا أجد لر ولكني إليه، أنتقل آخر بيتؤ عن وبحثت 

عنعدل قد النزل صاحب، أن علمتج وق- الانتهاء، الأول السنة قارلمتؤ 
المهللوبةواكحا-يلأت الهللمثات لكثرة اكحليم لإدارة منزله تأجمر ق رغبته 

له؛قلت، حديثي وخلال المزل، ق القهوة معي ليتناول يوم ذات دعوته منه، 
فإنبيتلمثؤ، المسث، ؤإن الانقضاء، عل توقسكؤ علميها المتفق الإجارة مدة إن 

الخيارول أعوام، خمسة مدة عليلتح أمترهل فإنني فيه، استمراري ل رغثن، 
وبعدؤيال، ألفج عثر اثني الأجرة ذكون وأن عام، كل رأس عل خلالها 
خلالها،الخيار ل وأن أعوام، ثلائه الل،ة ■كون أن عل اتفمنا قلملمة مناقشة 
ورضا،خاطر طيب، عن فاتفمتا ؤيال، ألف، عشر خمسة الأجرة وكون 
هذهانته-اء مع البلد من انتقال يكون أن تعال اممه ويشاء عشدآ؛lJ^،، ووقعنا 

علميها.المتفق المدة 







-ْئ|اجا. >؛ْ< 
الشرطةقم اختصاص حارج بالتزؤير يتعلق ما أن مميدأ الشرطة دير مي 

الرحلميبعثون وأنم أ-با، مدينة ق العامة الإدارة اختصاص من ذلك وأن 
هذهمن ار امحتفوريق مدة ويعد بدلك، المختصة الإدارة إل والأوراق 

فبعثتالتوقع، إليه المنسوب المحكمة قاصي توقيع صحة مدى عن الحهة 
كنتأنهر يعد ئم صحح، غجر التوقع بان فأفاد المقصود، للقاصي ذلك 

معالرجل هدا صورة عل عيناي فومحعتر اليومية، الصحف، إحدى أتصفح 
منعدد معاقبة عن المختصة الخهة من إعلان صمن من محموعة 

هذا!صاحبنا ومنهم والغرامة بالجن المزورين 

وهوالمحكمة، موظفي أحد ل وقال البلد، ق أثره الإجراء لهذا وقدكان 
الخطاياتاعلينا يززر كان من عرفنا الأن قبيلته: ق ئمدم 

ومراجعون:عاملات، م® 

المعاملاتأصحاب إليها مع المحكمة، ق العمل مثاشرق فور 
ليلإصافه وامتكإلها، قضاياهم يإنجاز ثيبين العالقة والقضايا 

اليومية.والطلمبات المعاملات 

مرحلةإن إذ ويالقفاء؛ يل الحكمة، يموولية عهد حديثا كنتا ولما 
آخر،قيء المحكمة مسؤولية ونحمل القضائي العمل واستلأم قيء، اللازمة 
أهلهاولهجة وقضاياها المنطقة كون عن ناهيكم المسووليتينا ؛؛ن وشتان 
قبلالتاق عل الحرص آشذ حرصت، فقد ولذا قبل، من عهديه عإ محتلفة 

قالعالقة والمعاملات القضايا من قضية أي ق البش أو إجراء، أي انحاذ 
الأمر.ق احتياطا المحكمة 



العلايزسبت مدينان ه

كنغفقد صباحآ، السابعة الساعة قبل مبكرأ الحضور عائق من وكان 
يممباشره، للمحكمة آق يم المدرمي، الدوام أول للمدرمة بزوجتي أذهب 
موعدا،اليوم هدا لها حدد الش والقضايا العاملات لدراسة المختصر أدخل 
أنتهيومحلمإ محلفه! أو سلفي -٦١ بدأ التي للقضايا السابقة ات الحلموأتتع 

jL_عادة_-؟فيها تبدأ التي الساعة وهي التاسعة، الساعة قبيل ذك من  L)
الحكمة)صالة( أن لحفلت، مبكرآ، آق أنتي الناس اْع توحن القضائية، 

لأحد؛آذن أكن فلم والخف،! السابعة الساعة قبل بالراجعن، كتلئ تكاد 
التركيزيتهللث، مما والمعاملات، القضايا ودراسة التحضبمر ل منهمكا لكوق 

محضرحتى المهمة، هذْ من أذت-هي، أكاد ولا الأنةطاع، وعدم الذهن، وحضور 
ناخرهم،ويمعبإ بعيدة، أماكن، من، أصحا-ها ياق، قا- التي ات الحلموفتح 

نحصهم،ما إنجاز دون الوقت، ويمضى الحلسات، أصحايثح يتكدس لا كي 
متباعدةات الحلممواعيد أن سيإ لا ة، للجلالمحدد بالوفتح أحق وهم 

الوحيد،الحكمة قاصي وكنت، العمل، كثافة ثح يبأحيانا والشهرين بالشهر 
سعلوكانت، العامي،، قرابة ثابت،— رّمث، قاض —دون متروكة والمحكمة 

زملاءذك يدرك كإ حوء! ص يغنى، ولا من يلا الذي اكبح يق محل عن 

الهة.

منتغلرآالراجع يمضيه الذي الوقت، محلول آلي، الواغ، هذا رأيت، ولما 
أوتعديله، أو ما موعد حللسا أو يته، قف عن شوال القاصى عل الدخول 

أوورثة حصر كعللث، موعد، لتحديد فيه محتاج لا مما إنأاديا ؤللتؤ لتقديم 
كواهل ١٦٢ناءت التي، الهللبات من، ونحوذك أوإعالة اجتإعية حالة إثبات 

بقي،يولر حينها- —ق جريئة أراها حهلوة عل فاهدممت، حينذاك! الحاكم 



اسقبالفيه يكون وقت تخصيص قررت إذ أعلم، فتإ القضاة من أحد إليها 
ووضعتمباشرة، الظهر صلاة لعد وهو انتظار، أي دون فورآ المراجعين، 

لهارتاحوا ثم الأمر، أول، المراجعون فامتعض بدلك،، تحر الصالة ل لوحة 
بعدللقاصي الفورية ا،لقابلة ثر وتيالوقت تنظيم ل حدواه رأوا حتن كثيرآ 

لديوكان لد-إ-م، ما لعرض كافج بوقت لهم الفرصة ؤإتاحة الظهر صلاة 
معهدق كرتارية الفن ل بدورة التحق وقد عالية، ذوأحلاق متميز موفلمر 
طلبانمم،ومحصر المراجعين، لحول، ينظم مكرتيرأل فكلفته العامة، الإدارة 

متوفرة،المعلومات تكون كي عئ؛ الدحول، قبل يلزم عا متهم تفر وي
الإفادةأو الحاملة كرقم المعلومات، هذه طلب لأجل الراجع يتاحر ولا 

ذللث،،ونحو التمييز محكمة من القضية بورود أوالإحاطة سائقة، ؛خهلا؛ات 
المراجعينواستقبال، الطارئة المعاملات تنفليم طريقه الموظف، هذا مع وربت، 

الرسميالدوام من وقت، أي ق الفونية المقابله معاملأتيم تتهللس، الذين 
ونحوذللث،.آحر بلد من قادما الرا-ح أولكون ه، الاعترافكتصلءيق 
ممغموطمط إبحاد وقبل التنفليم، هذا وصع قبل أش أنسام، لا ومما 

كانوالمعتاد، منها المتعجل ببنان معاملامم ويرب المراجعين،، يتلمى 
الراجمتنمن، أحي ؛يحول، أسمح ولآ متوالية، ات جلمالأيام أحد ل لدي 
بعد;م ذللث،! ق يدافعهم والعسكري ؛الدحول،، وأ-ائوا الصالة ملأوا الذي 
للمحكمةبعثؤ رجل بينهم من وكان للمراجعين، أذنت، الخلسات انتهاء 

البارحةتوقيت، التي زوجته بان إقراره عل للمصادقة الشرطة قبل من 
أحد؛ذللث،،أواتبمام جناية أي وقدرأدون قضاء توفيت، قد — صاعقة ت، ب-؛

واستكإل،أقواله عل للتصديق الدحول، ينتظر المكين المراّح هذا وكان 



اثعلايزسبت مدينز ث ,

اكاحرعن إليه واعتذرت بذلك فتأزت زوجته، حثإن امتلأم إجراءات 
وعزيته.اكصود، غير 

الغلهرصلاة يعد الوقت وتخصيص اراجعين دخول تقليم داية بق 
فقامالبلد، ق الماجد أحد ق الغرب صلاة بعد محاصرة ألقى مره كث لهم، 
بعدإلا مقابلتهم عن والامتناع المراجعين زذ ءإّا وأنكر الحاصرين، أحد 

عمله،ولكل الحكمة، ق نا ولمحاصرة، ق الأن باش فاجبته الغلهر، صلاة 

الرسب،.هذا ق الإمحابي| الأثر - -باحتصار بتنت ثم 
وباستالإجراء، هذا تقبلوا بعد- —فيعا المراجعين أن أحيه والذي 

لدىيكن فلم ل، بالنسبة وأما لهم، بالنسبة هذا فيه، الفلاهرة المصلحة لهم 
قيمتيالأمر، أول ل رقصن، ؤإن الختلوة، هذه عل الإقدام من مندوحة 

القضايال الفلر وهو الحكمة، ق عل واجت، التهاون نحتمل لا 
والذهنبالحكم، البث، قبل والتاق المتخاصمين، حقوق واستيفاء وامتكإلها 

يمكنهلا المومحلفين، ومتابعة المرافعين وحللمات المراجعين يصرحان الشنش 
ظني—•—حسمتا ينبغي عملهكإ الواجب بالعمل القيام 

ذللتاوق ذهنه، انشغال أو غضبه حال، القضاء عن القاصي مي ولذا 
فيهااستعجل قضية من وكم الخصوم، لحق وحفظ القضاء، لخناب حمايه 

لايغتفر!الذي حهلوه ياو أو فندم، قاضيها 
فقدأعإلها، وازدحام الحكمة قضايا كثرة حول الحدسث، دام وما 
وكانثالث،، قاض ثم ثان، بقاض الحكمة دعم سيل ق )معركة( خضت 

حصل:تما 



>إْ<.ء
ضفيها ثرع مما العالقة والقضايا اشاملأت من اس ام رأت ئا 
العاملات،هذ0 إحصاء ( jijiisالومن طالبئ القضاة، من الحكمة ق سقنى 

بالقضاة،لدعمها الانة الحكمة حاجة ط الأعل القضاء لجالس كتت ثم 
وعليهاسمني، كس فيها الحكوم السابقة القضايا ق النفلر من امتنعت، كإ 

العدللوزارة وكتست، الامتكإل، وتتهلاو_ا التمييز، محكمة من ملحوظات 
لالفلر مع إكإلها، عن يضيق وقتي لأن فيها؛ النفلر يتول قاض ندب طالبا 

عهدق.ق دحلت، التي الخديدة القضايا 

كانالصدى رجع ولكي والوزارة، للمجلس بالكتابة وألخحمت، 
وأنير، العمل حجم بأن البلد أهل وكبار المراجعتن فأئعنت ضعيفا! 
التيالقريبة الحاكم عن يقل لا عملها وأن للتعزيز، مانة بحاجة الحكمة 

ذللثج،حيال والجلس للوزارة ي؛رقوا أن منهم وامتحنت، قضاة، ثلاثة فيها 
أثرأ.أجد ل؛ ذللث، وْع 

حاجةحول عير منهلقة أمم لرححه يكتس، كي الحاففل مع فرثستط 
-آن.احهلا؛ا العدل وزارة إل الأمير بعث وبدوره بقفاة، لتعزيزها الحكمة 

الشأن.

مهرينكل الرياصى مدينة أزور الحكمة هذه ق عمل حلال وكنت، 
رّميةحهلايات معي آحذ زيارة كل وق الرّمية، الإجازات وق تقريثا، 

مطالباالأعل القضاء محلى رئيس وأقابل الحكمة، واحتياجاُتح ؛هللثايي، 
الوظٌينْن الحكمة احتياجات ق العدل وزارة وكيل وكدللئ، بقفاه، 

دلك.وعثر الكتيية والخدمات 

بقاضي،الحكمة تعزيز حيال طلبته ما ل يتحقق ل؛ الخهد هدا وْع 
الحكمةموظفي أحد وكان أيامي، ولر الحكمة واقع نرح فواصلتح 







العلايمسبت مدينم -ق •

والرويالهدوء النفس عل وغلب ونجوما، القضاء ووظيفة وثووما، 
الفائدة،وتعميم انمرة، تلمس ذلك ق ومقصدي الأمور، لآلامتح والنفلر 
إماع!ثمة ن  15لوالقارئ ؤإمتاع 

ممرأعل يلحون الدين الراجع؛ن من الأمرين أعاق وكنت 
الاستحكام،حجج وخصوصا فيإماءامم، والنظر حلسامم مواعيد بتقريم، 
تقدمالتي الاستحكام حجة ق للنظر موعد بطلب عئ ألح أحدهم أن وأذكر 

الكي الهللبات هده ق الواعيل- باب أفتح لر أمرى أول ل وكث بطلها، 
المراحح)فقال بالخاية، وأوجب بالتقديم أحي هي التي القضايا بقية تزحم 

يومموعدك محتدآ! القاش فورة ق له فقلت، بعيدآ! كان ولو موعدآ أعطني 
بأننيوالوزارة المجلس لدى وشكاق انمارة، هذه هوبدوره فالتمتل الدين؟ 
الدين؟يوم 3، مواعيد أعطي 

وأمثالها،الثكايات حده أبال — تعال اف —بحمد أكن لآ ذللث، وْع 
قدوأنني ذلك، ق الواضح عذري ل وأن أجريه، ما بسلامة لامحلمئناق 

إرفاقمع للدعم حاجتها وميس الحكمة بحال والوزارة المجلس أشعرمحتج 
لرإن الخهتينت لهات؛ن مرة من أكثر كتبت، بل ذللث،، ق الدقيقة الإحصائيات 

إالموضع من يتحقق مفتنا فابعثوا بكلامي، تقتنعوا 

القرىوعدد باسإء تزويدي طالبا البلد لأمر كتبت، عمل تهل مق 
المتكررةمهنالباق ق ما أستشهد كنت، التي الإحصاءات من لدي بإ لضنها 
مأونعأش وظتوا الهلد-إ، حدا الناس وتسامع الحكمة؛قضاة، بتعزيز 
الدولةق الموولن كثار أحد سلمني أن تعال اممه وقدر إ المالغ بعض عليهم 

البلد،ق الستحقين عل لتوزيعه بالقليل ليس مال بمبلغ باسمي شيكا 





زآآالعلابم سبت مديمم .

منهجالسابقون قفاما مج التي الحاكم من بلفرن محكمة وكانت 
وتاركنه،الإحياء ق القاسية الشروط عن والخص الماس عل المخفيف 

الماسحمل مما الشأن، هذا ق والمعاميم القرارات بعض عل تنيه م
التملكبدعوى البيضاء، الأراصى ؤإحاطة راالإحاJاثاتاا حمى ق يتسابقون 

والخ،رانالأفراد بين عويصة حلافات نشبت حتى الحديث، أو القديم 
القبائلأفراد من حماها يقرب ض تعترض المي المائل وبتن بل والأقارب، 

الكبثرالخمل حجم عل وقمت، الحكمة هده ل عمل وخلال، الأخرى، 
UJUحصل مما الكشر والنازعات الخلافات من وشهدت الهلثات، ذه هق 

أوامرفيها صدر الموايي بعض أن ل ونبهن الهللبات، هده حزاء من الأقارب 
لبابوما-آ للمنزلع قطعا أحد لأي تمليكها ومنع فيها الإحدايث، بمنع سامية 
الفتة.

وفهلنة،ذكاء أهل وهم البلد، أهل بعض إليها عقد الى الحيل من وكان 
ما،موير عل استحكام حجة استخراج طالبا الحكمة إل أحدهم يتقدم أن 

طبيعتهاعل باقية والأرض الطلب، هدا عن وه ومنافمرانه يدرى أن دون 
الحكمةل الشهود وشهادة الإماء ميلع موعد وصل إذا ثم بعد، يقزما ولر 

النعومةأرصه وأحاط )بلولك(، ععالأولبنآ وأحفر الليل، ق صاحبها عتل 
يبادروأحيانا إ مناهل. والخز عل الشهادة تكون كي مترين، ؛ارتفاع ور ب

الأراصىمراقبة )لحنة الغور عل تثعثح الش الإمارة لدى بالشكوى مرانه 
صاحبهلدى يكن لم ما ؤإزالمه، الحديث، عل للوقوف المعديان( ؤإزالة 

أنيفيد ما لهم أبرز البناء، من أحدثه ما إزالة أرادوا ؤإذا شرعي، اث، تمم
برعمنهلقة إمارة وكانت، الحاكمة، لا-ى منظورا استحاكام حجة طلس، له 

أصبحالوضع لأن إحداثه؛ يزال لا فانه ذللث،، يفيد ما بيده من أن ترى 





العلابتست مدسز .هت 

العامعل تزيد الخمج محللبات ق النظر مواعيد كانت رابعات 
والمشاحهموصوعها امحيه حلالواعيد، هده أعتلى بقى وكنت وأكثر، بل 

وصلنوقد ه،  ١٤١٨عام مستهل ق الحكمة غادرت أش وأذكر فيها، 
هدا ١٤٢٠عام الحجج طلبات مواعيد 

لمعارصات وحول من الحجج طالبات ملفات نحلو لا ا؛ حام
ومعلوم١^١٥^؛،، من أو الحكومية الحهات من كان ما سواء الأغلب، 

الإجراءاتمن مزيدآ يتطلب المعارصة عل المشتمل اللفح ز النظر أن 
صدوربعد ثم ة، جلمن أكثر ويمملو_، المعرصن، وحضور والاحتياط 

هداق القضاة يتأش ولدا التمييز، لحكمة يرغ عدمه أو بالتمللئ، الحكم 
الطلبات.من النؤع 

الاعتراضاتتقليل عل وحثا الطلبات، هده أصحاب، خدمة ل ورغبه 
أيمن الخالية التكملة اللفات أصحاب، أراعي كنث، الناص، بض فيإ 

الماصتسامح ل إمحابى أثر لدللثه وكان مواعيدهم، فاقدم اعتراض، 
•بينهم فيإ المتعارصن 

معالماص، لصالح مراعاة الحجج ق امحين التمنهج سلكت، سائسا! 
الرقمذي العليا القضائية الهيئة بقرار والمبسبح والأستل-لأل، بالضبمل العناية 

تكوكاستخراج لممحكمة >غ الذي ; ٤٥١٣٩٥; ; ٢٢والماريخ  ١٨٦
علمحددةُأ؛، بشروط ه ١  ٣٨١^عام بعد الحياة كنية الالأراصي عل الحجج 

ولرإليه الثار الأمر بعد إحياوه كان ®إذا نمه؛ ما امار ص الرابعة الفقرة ل ورد )١( 
فإمالأحد أههلمتظ أو لثرؤع عينتا أرض عل يكن ولر التخهليهل ْع يتعارض 

وزيرمعال بتحميم المحاكم عل معمم وهو التعايءاات،اا، حميا بالقيمة عليه ؛^٤ 
ه. ١٣٩٦؟/ ٣; والتاريخ ت ا/ ٢ A ٩ ارفم ذي الحيل 



التمييزمحكمة وكانت البلدية، لصالح قيمتها الأرض صاحب من يوحد أن 
قضاهاحتتأه الذي النهج لهذا ولكن الأحكام، هذ0 عل تصادق ا،لكرمة بمكة 

وحصولالبلد توسع ق حسن أثر عمل— حلال عليه —ومزت قبل المحكمة 
الأراضيمحطءلات أوانعدام لقالة نفلرأ وتندمهم، تمالكهم يتبتر ما عل الناس 

وكثرةالحبلية النهلقة طبيعة بسبب وذللث، الناس، عل توؤع التي كنية ال
بينها.فيإ ومرافقها القبائل أراضى وتداخل سكاما 

عملضبهل عل الإحراءايت، هذه محاعدت أن تعال الله فضل من ولكن 
البلدعقلاء لمس كإ تعثرا س فيه تعثر الذي الشائلث، الحقل هذا ل الحكمة 

هذهق سابقا الحاصل والتشاح التسابق ومغ التمللثؤ تنفليم ل البائر الأثر 
الهللباتج.

الأستاذوهوالأخ البلد، ق التعليم ورحال البلد وجهاء أحد أن وأذكر 
وأركدورك إلا منلث، ي،كن لول؛ مرة• ذامت، ^١١،!؛، دنحظث القرف بالريش محمد 

لكفى.مشكلاما س والحد الأراضي فتنة دئة مق 
مواطنه،ق الصلح عرضى عل حريما المحكمة ق عمل حلال كنتح 

عليها،المتنانع الخالية والواغ بالإحداثات المتعلقة القضايا ق وخاصة 
المرافقنطاق خارج هو مما الواحدة، القبيلة وأفراد الأقارب وبالأخص 

والأودية.الهلرق مع يتداخل ولا العامة 
الحججواستخراج للتمللمثؤ المنظمه التعاليإت، مقصود أن أءتقا.ْ والذي 
التيالحل.ود أونحاوز بعضهم، عل التحدي س ومنعهم الناس، هومصلحة 

وكنح،دوما، والحيلولة العامة ا،لرافق انتهاك أو عندها، الوقوف، ينبغي 
حاءين،التعاليعامحنج أن للخصوم مبيتا الأحوال هذه مثل كشرأق الصلح أعرفي 



العلايمسبت ميستن  'إ. 

الالحكومة وأن الناس، مملحت مقصودها وأن الناس، ين الحقوق لتنفليم 
أووأمرته له مسكنآ لتكون صغثرة بمساحة أرض لقتلعة فلأن تمللئج ل تماع 

)قيعدوكإ لا الحي فان التخاصإن— الهلرفان —أنها اصطلحتإ فلو مزرعة، 
يطلب،فيإ الشغ عل منكا واحد كل وأصن تصعللحا، إ ؤإن الحال(، ءلاهر 

هداعن حمعا أيديكم برغ متحكم المحكمة فإن معه، موصلة بينالن، ولا 
لأحدكممملحة ولا والمستقبل، الحال ق منه الاقتراب س وتمنحكم الموقع، 

الحكمأي الأرض(، )تبييض الناس عرف ل مي يذلك، وكان لائ٠ا ذق 
وتسليمهاتملمكها، ومغ بتضاء ؤإبقائها الأرض عن المتخاصمن أيدي برفع 

عليها.للمحامملة الاحتصاص حب الزراعة إدارة أو للبلدية 

فهووهلة، أول منن. حاله أزعجني الذي ومبناها للم1حكمة ولتعن 
الذهب،لبع محلأيث، منه الأرصي الهلا؛ق وق القديم، السوق لب، قق 

تشغلان^٧ ١١العادل وكتابة للمهحكمة تابعة ومتودعايتؤ والجوهرارتح، 

مكانيوحد ولا بموؤلفيها، الحكمة قسم صاق وقد الثان؛، الطابق ق ثتجن 
ومعهينعه، بالكاد القاصي ومكنبح للنساء، ولا للرحال لا للأنتذلار مناسب، 

قديم.والمبني الو^؛،، من اثنان 

جهديو؛ذلتإ المبنى، امتبدال ق >ثعينإ الحكمة ق أيامي أول ومنذ 
والإداريالمال المرمع هو الذي ير عق الوزارة تن، كتبفقد للئف، ذق 

وأوسع،أفضل مبنى إل للانتقال المحكمة احتياج لهم وبينتح للمحكمة، 
الإحراءايت،فثدأيتح الحكومية، الدوائر ببقية أسوة العام الهلريق عل ويكون 
والوقوفللمحكمة الضع من مندوب شخوصي من الشأن، هذا ق المعتادة 

إحراءاُننجوهذه آحر، مقر استئجار طلب، عن الإعلان يم الاحتياج، عل 





العلايمسبت مدينم ق

منيمكنه ما كل امتعإل إلا الفطر حيلة ما ولكن وصعبة، جريتة بخلوة 
العامة.للممالحة تحقيقا الومائل 

قرابةالمحكمة عن تبعد صغيرة قرية أهال من موظفن المحكمة ق كان 
أعندكممداءبا1 مرة له فقالت حجابا؛، سبت ٠٠اسمها كيلوات عثرة 
يتم ٠٠لمدينة منافة وهي البظاءلةا٠؟ ١١بلدة ل أو للمحكمة، مناسب مبنى 

أعلنقد الوزارة مع وكان إيصالها، أردت التي الرسالة فوصلش الحلأية؛،، 
معيتقدم لر أحدآ ولكن للمحكمة، مثنى امتثجار محللب عن البلد ق مرتتن 
المبنىمالك هيبة ذللث، دون حال ربإ ولكي المناسبة، الباف من عدد وجود 
والمتابعة.الطالبة ق ممرآ وكنتر خماعته، لدى ووجاهته الخال 

ناصربزجامرالأخ البشائر مركز رئيس ي اتصل الأيام أحد وق 
ولقاءاتتزاور وبيننا العمل، باشرت ما أول بلقرن أمثر كان وقد الماصى، 
مركزإل مل الناطق نظام صاوور ثم؛حل. بعوائلنا، أحيانا ونجتيع أخوية، 
ولمعرفةالشإل، جهة كيلوأ وعشرين خمسة بلقرن عن يبعد الذي البشائر 

التوسطمحنه طاو1ا فسد المودة، من ناصر الأخ ويم، بيك، با المجى صاحب 
صاحبأن وأبلخني ي، فاصل الحكمة، مثنى موصؤع ق وبينهم بيني 

مانعلا وأنه بالفكرة ورحبتا ودية، بصفة الموصؤع معالخة ق يرغب المبنى 
طلبيو؛ين بيني حيل فقد للرصوخا مضهلرأ وكنلم، ذلل؛،، يحث، من لدي 
مناك،!مقر إل الحكمة مل 

المثنىصاحب، ومعه الماضي، ناصر الأخ المحكمة ل زارف الغد ومن 
قولطم، حنن حلت، ذا الحكمة ق العمل باشرت مند عرفته الذي 

بقيسالترحيسا وبعد الخمح، من ومحبوب حماعته، ق وهووجيه التعامل، 



منالمبنى لصاحب أن وذاكرأ الموصؤع، ق شماعته عاوصا ناصر الأخ تكلم 
ْوصوعق وحماعته معارضته وأن التقدير، معه يستحق ما والمكانة الوجاهة 

لأنرممالمعنوي لأثرها ؤإنا الأجرة، ق العلمع باب من ليسلم، الحكمة نمل 
يودونولا السنين، عشرايتف منذ منزلهم ق فالحكمة ذللئج، فوات محبون ولا 

للأجرة،بحاجة وليسوا جيدة، المالية أمورهم وأن ا المنقبة هذه ق التفريهل 
نملق عي المن إئ ___، ما بان وأصاف الكلام، هذا المبنى صاحب وأكد 

كشرأ،أزعجهم بلقرن لمحاففلة التابعة أوالبلدات القرى إحدى إل الحكمة 
فقالا!ثيء؟ لديكإ بقي هل —وسالتهإ حديثها صيفاى أكمل أن وبعد 

قتكون وأن البلد، محكمة صورة تحسين ق وسعى موقفي لهإ بينت لا— 
مسؤوليةتحملني العدل( وزارة أن لها وبينت عام، محنريق وعل واسع مقث 

بالقليلة،لبست يدفع التي الأجرة أن مع المناسسمح غير المقر هدا ق البقاء 
وزيريزورها قد الحكمة وأن بكثير، منه أفضل مقر استئجار بالإمكان وأن 

بانإياه ثذكرأ المبنى صاحب إل التفئ( كإ قريا، الوزارة وكيل أو العدل 
نمطمن أوائل من بانه وذكرل بأمثاله، يلغ( لا المنى تغيثر ل لي، الموقفه 

موقفهكان بينا ذللئج، ؤ، جهده وبذل للمحافغلة مناّمتج مبنى عن البحثج ؤ، 
غيرهامن أقل المحكمة تكون أن أقبل لا ٌوأنني للمحكمة! ية بالنسلبيا 

ثمإ حي، وأحسن، مقر أحمل ي تكون أن اكع؛ز( بل، الحكومية، الدوائر من 
الحاكمةلتنتقل ؤإنا المثنى، ؤ، لأسكن لا الموصؤع L،< ،j-؛ إش، لهإ• قلت 
عنأتوامح، لن، م محل وجه، أقفل، عل الموامحلنتن لخدمة مهاة تكون كي، إليه، 

أكونالأقل فحل أريد، ما حصول عدم قدر ؤإن مهنالبتي، ؤ، الاستمرار 
منولا الوزارة، j، ؤول( ميلومني فلا ساحتي، وأحلبئ، ذمتي أبرأت قد 

الحكمة.تسننحقه بإ الم۵لالبة إهمال عل المحكمة ؤ، مخ.لفتى 



٧١١العلايز سبت مدبنم ه

ق)أطلبك( أيمزإش أبا يا وقال؛ الماصي، ناصر الأخ الحديث التمط ثم 
البنيصاحب ؤإن طلي، ترذ فلا ثيء، j( طلبتك أن ل بق يول؛ الموضع، 

وصاحبالكاتب، من المحكمة تحتاجه ما وتحهيز علوية أدوار باصافة ملتزم 
علإ.عرصاه ما وقبلت موقفي، لهم فألنغ كلامه، عل يصادق المثنى 

أحدؤمن صاحي من موثعا محضرأ أعددنا أن بعد المجلس انفص نم 
كامل،علوي دور بإصامحة المبنى ماللث، التزام ومضمونه! الحكمة موظفي 
للكرتبمر،ومكتس، مناب ومحتصر الحكمة لرئيس وامحع مكتب ؤإصافة 

المراجعين.لأنتفلار كثيرة ومحالة بلوازمه، آخر قضائي مكتس، وإبحاد 
حصلت،ما أقصى هي التي النتيجة 7؛ذه البني( )معركة انتهغ وهكذا 

إلوانتةاJث، المضافة، الأعال انتهلم، أشهر وخلال خثرآ، فتها ولعل عليه، 
تيسثره.عل الحمد وفه الموظفين، مكاتب وتوثعتا الوامع، الحديد المكتبا 

وقدل، الشاغل الهر وقتها- -ل كانت، لأما الحكاية؛ هل0 ق أطلت، وقد 
يركمن أساي هع أناه، أن يمكن لا صيتا وجهدي تفكثري من اسمتنفديتج 

١^^،هذا يكمى أن الأول وكان ه! بنفالهلالثة ويوليه ومعاناته، القاصي 
هذاق زاJتا لا الح،كمة أن وأظن اس، الأسمهمته بغثر القاصي يشغل وألا 

ه!١ ٤ ١ ٨ عام عنها رحلت، وقد المنى 

عمل_في أهب هو عإ الحديث، مني تثفلث القارئ- -أخي ولعللث، 
ينبغىلا مما الحكمة، ومتهلالبادت، الإدارية الشؤون متابعة من القاصى- 

انتهجتهاالتي الهلريقة فإ اس، الأسوظيفته اب حعل به القاصي انشغال 
ذلك،.ونحو الأقفسة ؤإدارة الدعاوى إع سي 





\؟Uاتعلأ}نو سبت ْدينص ه .

فيهم،والضعف القوة نقامحل وتلتس الحآكة موظفي عل والتعرف 
منقولمحابق تموو عل بناء أحدهم عن محلية صورة تكوين من والخدر 

أحدهم!عن 
فبعضالأمر، أول ق الامحتعجال وعدم والتاف بالهدوء والوصية 

أوموظم،، أو زميل أو رئيس من بتصرف عمله أول ي يبتل قد القضاة 
الخديد،القاصى كثفت، التصرف لهدا الداعي ويكون الخصوم، أحد من حتى 

تحاماله!وطريقة أفعاله ردود عل والتعرف 

محبطاستهلال ق به الخاصة بصمته أعد قد يكون أن بالقاصي ومحسن 
عليهمالمدعى أحوبة وترتيب وتحريرها الدعاوى س،إع وطريقة القضايا 

أحكامهتسأسسا ق وطريقته التلمرفين، ومناقشات، وطلباما لليعوى وملاقاما 
المرافعات.نفيام ق المقررة الإفهامات من ذللثؤ يتح وما بالحكم، والعلق 

حا،عمله ابتدا الى وطريقته ببصمته القاصى تمر يالغالب وق 
هبكرأ!بصمته يعد الحصيف والقاصي 

الغالي،،ق الشائكة القضايا من تعد العقارية المنازعات أن العلوم ومن 
الهمومن القبائل، وتحدد السكانية الكثافة ذات الصغثرة الل.ن ق وخصوصا 

كيمتخصص من معد دقيق احي مرسم ؤإرفاق بدقة، فيها الدعوى تحرير 
الشهود،ؤإفادات عنها الخوابا وساع الدعوى مناقشة القاصي عل يسهل 

المختصة.والحهات الحكمة من تنفيذه يمهل با فيها الحكم لم 

يسئعمن فمنهم والإحابة، الدعوى صبعل طريقة ق القضاة وثفتلف، 
الذيالضبعل كانج، عل خلاصتها أو نصها - -مشافهه يمل ثم الدعوى 





 L- ٧٥/ العلايم' سبت سست

جوابي العناية من الكم يستحق الشرعي وقضاونا الخلل، لهذا التنبه 
المحوصر.وسلامة الإحراج وحن الصياغة 

ذللئحلأن المهمة؛ ؟أذْ للقيام القضاة أعوان من عدد تاهيل وبالإمكان 
ظني.حب المالم دول غالب ق هوالعتاد كإ عملهم من الأ<أماس_ —ق 

هعالعلاقة نحسير؛ وريها المحكمة لقاصى والمتحن المهم ومن 
العلاقةذات الحهات وخصوصا البلد، ل الحكومية الخهات مؤول 

ؤإدارةوالبلدية والشرؤلة العامة والنيابة كالمحاففلة المحكمة، مع الباشرة 
حايهلآولا وتقفز، فتحتمر قصبمرآ حدارأ الحكمة تكون فلا وغثرها، الزراعة 
أحداإليه لايمل الارتفاع ل موغلا 

والمحاففلاتوالرياض والمدينة كمكة الكبرة الدن ين الأمر وقدعنملف 
والمغثرة.المتوسهلة 

الحهاتْع التعامل ل ل حصل تما شيئا القارئ- -أحي لك وماحكي 
بلمقرزتمحافهلة محكمة ز عمل إبان الحكومية 

الحكوميةالخهات مؤول ْع التعاون جور مد عل حريصا كتعت، 
ارحبوكنن بم، تتعلق، إجراءات من يسوغ محا نظرهم وجهات وتفهم 

الحانب.هذا ق مبادرة باي 

مديرالمحكمة- ق الأول عمل -أيام منزل ل زارف المثال؛ سمل وعل 
وامتعاJادهوالشرهلة المحكمة بن التعاون أهمية عل ومؤكدا مسلما الثرؤلة 

ياييرحب وأنه فورآ، الحكمة محللبات سيلي وأنه ذللئح، ق التام بالتعاون 
هذهعل وسكرته مهاتفة، أو رسمى بختناب كان سواء للمحكمة ءلل_.، 

ذللث،.ق الإمحاي والأثر والشرطة الحكمة تعاون أهمية له وأكدت المشاعر، 



الشرطة،مدير به وعدنر ما -خلاف، أشهر بضعة بعد حصل الذي أن إلا 
)الهادئ(الحزم أسلوب امتعإل إن؛ اصهلرق موقف وبينه بيض وحصل 

الخصومإبلاغ الشرطة من الحكمة تطالب أن المعتاد من كان أنه وذللت، معه، 
الأعإل)تنظيم نر ورد لما وفقا نحدد التير الخلسات، بمواعيد علميهم المدعى 

طلمثؤخلال سارا وكان ه،  ١٣٧٢عام الصادر الشرعية( الدوائر ق الإدارة 
الخصمبلغ القضايا إحدى، ونر الهمة، هزْ تقوم الشرطة وكانت، المدة، 

إبلاغه؛الموعدطالبا للشرطة فكبت، نحمر، فلم بالوعد الشرطة قبل من 
مديرمن خطاب ووردق ة، الخل3، نحضر ب الخصم أن إلا كالمعتاد، اكاق 

إبلاغهميكون بعدها وما واحدة، مرة إلا الخصوم يبلغوا لن بأمم الشرطة 
بقلميفشرحمت، الخواب، هدا من منزعجا وكنت، الحكمة، اختصاص من 

المحدد(،بالموعد الذكور إبلاغ لاماي التحية مع )يحاد الخطاب! أمقل 
يخهلابفوحشت، الغد ومنر بذللئح، عليه مشروحا الشرطة خهناب وأعدُتؤ 
للحكمةالشرطة مدير من قاس عتاب وفيه الشرطة، س وارد مرى رممى 

عللهاأمر ليس الحكمة وأن للمحكمة، تابعة ليسستؤ الشرطة وأن وقاضيها، 
للختصنرالتوصية وطلب، فقط، الحافظ هو الشرطة مرجمر وأن الشرطة، 

مضمونهذا الرسمية! الخاطبايت، نر الحز الأسلوب يامتععال المحكمة نر 
أستعجلفلم بالقرن(، محافظ عادة لالتحية مع )صورة أعلاه! وؤر الختلهاب 

تحالالله يقدر الغد ون، أحد، عليه يطلع ولر لدي الختلماب وحبستإ الرد، 3( 
باثبايتحمعنه كانت، التي، الإسلام( إشهار الحكمة)لحنة 3، لدي نحتمع أن 

ورئيسالحكمة قاض، س مؤلفة وكانت، الإسلام، 3، حديثآ الداخلين، إسلام 
الحلم،طلثة وأحد الشرطة ومدير النكر عن والنهي، بالمعروف الأمر هيئة 



yyXالعلايم سبت ث

ولكنالشرطة، مدير استث~أا أعضائها، وانصراف، اللجنة أعإل انتهاء وبعد 
حطابهعن مأش ثم الخصر، ق معي الدخول( منه وطلسئ، نقيب، برتبة 
وأناررنعم، واطمئنان—! _يثةة فأجايب، وثعه؟ الذي هو وهل الذكر، آنف—، 

له؛ففلتإ عمل®، صميم من وهذا منه صورة المحافظ لمتح وّكتبته الذي 
وأنحال،، كل ل الحكمة طلبايت، وتلبية به وعدتني الذي التعاون وأين 

كتبث،أنالئ، بإ له؛ قل؛؛، ثر، ينقاش وبعد مباشرة؟! بيتنا يكون التواصل 
وألزمالنذلام التيكملها الحكمة ٠^١^؛؛، عن الأمتناع وفيه الذكور، حطابلئ، 

المحافظوزودت، محاطباما، وأسالسب، بالحكمة التعريض وفيه الشرطة، حا 
أنإما تريد؛ ما منه،ا واحتر أمرين، ,yu أخيرك فان( خهلا؛لث،، من بصورة 

وتبعث،الأول(، ل ورد ما كل ينخ مماثل يخهلاد_إ هذا خءلا؛لثح عن تعتذر 
لساكتّح أنني أو السابق، خهلا؛الث، صورة وتحب منه، نسخة للمحافغل 
محموإل الشرطة، عمل حيال، ملحوظاُأنإ من لدي وما ومسبثاته، الموصؤع 

الناسكل قال؛ بل والبالأة؛قوإ؛ا، الاهت،ام عدم ل( فأظهر الداخلية، وزير 
فلمإغرإ المحكمة كتابة إن له؛ ت، فهالثي،ءا لنا حصل ما ذللث، ومع يشكوننا، 

خثرآ.ووعد موقفه، ل تراخى الخد رأتح، 

حديدخطاب ومعه ه، ينفالشرطة مدير إل مع غد صباح ون( 
نمحصل، عإ والأءتنار المهللق، بالتعاون الاستعداد وفيه حديد، ملونمؤ بأ 

-،٠١٣٧٢عام الصادر الشرعية( الدوائر ق الإدارية الأءإل( )تنظيم أريته 
أنعل تنمى مرمحة مادة وفيه حينها، ل المرافعامتح نفلام بمثابة ولكن 

شخصيآالشرطة مدير عل فان شخص، أي إحضار طؤنذ إذا الحكمة 



ءِفءا. >يآ< 
له!وقاث كتاُيآأاا، أم هاتفيآ أم شفهيأ الطلب أكان سواء الطلوب إحضار 

ويلزمْحأ.( وأمره السعودية، العربية المملكة مللث، من صادر التقليم هدا إن 
الموضعفتفهم الحكمة، طلبات تلبية ق لغيرك ولا لك منه ولا الحمح، 
وانصرف.واعتل.ر 

فكامم،، الوقفهدا الوقت،— ذلك _في الزملاء من لأثنين حكيثؤ وقد 
ذللئؤ،من أكثر متقي كان الحزم أن ورأوا المحالحة، ق أسلوبي ستحنوا لر 

الإمكان،قدر العليا للمراجع الثكاية تقليل المعالحة ل أملوي أن لهإ فبيت، 
للجهاتيرفع وألا يالتفاهم، الحكومية الدوائر يقع ما محالحه الأول وأن 

الوقم،.معالحة حا يمكن التي الومائل امتنفاد بعد يستحق ما إلا الأعل 
قماول الذي البلدية رئيس مع ل حصل ما الوقف، هدا من وقرسب، 

وهيابقا، ّإليها أشرت التي اللجنة أعإل( ق المحكمة ْع يتعاون ولر عمله، 
منوالتأكد الاستحكام، حجج طلبات مواقع عل بالوقوف الكلفة اللجنة 

إذالتمللئ،، فيها الممنؤع والمواقع العامة المرافق مع اكواحل وعدم الإحياءات 

كمكةالكبار المدن من ما.ينة كل ل ارثنمص التقليم! هن،ا من ٢ ٤ المائة ونص ( )١ 
مشتملمنها قريبا أو بالعحآكمة مقر0 يكون شرؤلة نحفر والطاض وحدة والمدينة 

إحفِارل أوامرها وتنفياو المحكمة طلبات إجابة مهمته جنود وعدة صابهل عل 
الهلل—،كان مواء الحكمة تحددها التي الأوقامحت، ل بإحضاره الحكمة تشعره من 

ناريةودراجات تلفون الذكور بالمخفر يكون أن عل تلفونيآ أو شفهيا أو كتابيآ 
وعليهالأعءإل^، هده ق رأسا بايحكمه مرتثهلآ الهللثات أمور لتسهيل الحاجة بقدر 
يكونالكبار الدن غر وي مرجعه، إل رجؤع غر من الحكمة طلبات تنفيلم. 
شرطةمدير المذكور المحو عل الحكمة طلثات ؤإجابة الخصوم بإحضار ، المكلف

أشخاصإحضار إل للمحكمة الحاجة اقتضاء راعني ٢! ٥ المادة ونص البلدة.،. 
الهلاو—حإجابة الشرطة مخافر وحمح العام الأمن مديرية فعل الشرطة بواسّهلة 
للمحكمةه.العللوبذن ؤإحفار المن.كور 



العلايمسبت مدينم ه

ثانياحطابا فكتبت اللجة، أعإل أول ق عنها مندوبا البلدية رئيس يبعث، لر 
ْعوتفاهمت، ماكنا، تحزك ل؛ البلدية ولكن الندومحتح، حفور بضرورة وثالثآ 

الحافظل فدكر يثرره، ما له ليس البلدية امتناع وأن الموضع حيال المحاففل 
لرإن للمحافظت فقلت، الأمور، من كثير ق متعاون غير البلدية رئيس أن 

•سرى له؛ فقلت، ستفعل؟ ماذا ^١^ بنفي! توليته معه الموصؤع تعالج 

 sمع)صورة أعلاه; وق للمهحاظ، موجها مطولأ حهلا؛ا فاعددرت
اللجنةعمل طبيعة إل فيه وأثرمحتف ثر(، عمنهلقة لأمير والتقدير التحية 
والأوامرالتعليإيث، وأن الشأن، هدا ق واختصاصها البلدية مشاركة وأهمية 

رئيستبماون وأن الحاكم، مع البلدياُت، تعاون صرورة أكدُتؤ قد العليا 
حجةأي عن مسووليتها نحل الحكمة وأن عنه، كويت، الينبغي لا البلدية 

البلديةمسؤولية تحت، هو مما التمللث، فيه ممتؤع موغ عل تصدر استحكام 
منهكةلأمير وصورته للمحاممل، الخهلايبح نم به، للمحكمة علم لا مما 
الحافغلاحللاع وفور البلدية، لرئيس منه وصورة الرسمي، الثريد عثر ثر ع

عسير،لأمير الثحوثة الخهإاُب، صورة حبس وطلبا يير، اتصل الخءلاُآ، عل 
معالخام باكعاون ومتعدآ معتدرأ إليه مع البلدية رئيس بأن وأفادف 
أولق اليريد لقم سلمتا قد الخهلادتا صورة بان له فاعتدررتح الخهّح، 
الخطايتظ،صورة لأسرجاع الوظفجن أحد بعنا ملتمسآ عل فالح الدوام، 
بعد،ينعللق لآ ال؛ريد فوحد موظفا، ؛عشت، رعثته، عند ونرولأ له وتقديرا 
ويعلمالإجراء، هدا مقصود الله يحمد وتحقق الخهلارث<، صورة فحب 

وحففلالحكمة مأكانة وترسيخ الملحة تحقيق كله ذلالئ، ق قصدي أن اض 
يواجها-جهة كل وقيام الحقوق 



ْ>ي<.١. 
العالخةؤإن الإيراد، تستحق لا مواقف، هذه إن القراءت أحد يقول، وربا 

أراهما الأسالم؛، من انحدمتح أنتي حسي ولكن أ ونائل نظر محل التخذة 
قكنت، وأنتي الحوادث،، هذه وحال زمن إل فيه منظورا حينه ل مناسبا 

لفائدة،تحميلا ، الأحرفهده تدؤين فاحيبت، حينها، القضائي عمل بداية 
ا،لواقف،!أشد من حينها ق كانت، أوتدكرأبمواقفح 

المستجدينوخاصة القضاة ونملأئي إحواق —كقرأ— به أنصح ومما 
متندفيه لهم ما إلا والقضائية الإدارية الإجراءات من يتخذوا ألا منهم• 

وكنت،ومثرعة! متنوعة الشكايايت، وأبواب، بصر، فالناقد إليه، يركنون 
فالتشرذللئج، خلافه ثيء مني حصل وربعأ عمل، حلال ذللئ، عل حريصا 
الناسواختلاف، والأحوال القضايا تنؤع مع وخصوصا عرضة 
معهم•ليتعامل القاضي لهم يتعرض الذين 

الحكمة،j ل حطتف التي المواقف أحد ل المدأ هذا خالفت، وقد 
احتهدمحتحمنا، القريبة والناطق البلد ق دوي له وكان أنسام، لا موقف وهو 

يكونوقد يمل قد واعتذار تأؤيل ولكن صريح، مستند فيه ل ليس بإ فيه 
الرقص!حظه 

وقبلمض زمن ل بأنه أخ؛روف الحكمة موظفي ان أولا له وأمهد 
أشخاصيبين الحكمة داخل مضاربة حصلتؤ الحكمة، ل مثاشرق 

منوكان الشرطة، وحصرمحت، التئرفن، من الدماء ومالت، متخاصمن، 
الناسحنأ مما حينها، الحكمة من التخذ الإجراء ضعف، ذللن، أسباب، 

الحرأة،نالك، بقايا من شيئا ألس وكنت، ذللث،، فآلي بحفهم، عل والخموم 
متعقدة،قضائية ه حلملدي كان فقد قبل، س حسابا له أحسس، أكن ل؛ ما فوقع 
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أحوان،وهما حلستهإ موعد ينتظران خصإن حلس الانتظار قاعة وق 
الجالسالعكرى إئ مع ثم أصواتيإ، وارتفعت تلاسن بينهإ وحصل 

ظهره،عل بيده خصمه صرب الخصمين أحد إن قائلاث الأمن لحفظ ببارJا 
واتمثانمدي، عل التعحقظ العسكري من فطلث الخرأة، لهذه فغضت، 

وبعد)اللكبنة(، القيد ومعهم الأمن رحال إحضار طالبا الشرطة بمدير 
أحيه،بضرُبج قام وسألته، العتدى فاستدءست، الأمن، رحال حضر دقائق 
الظامئالإجراء وص أحدهما ا،لوقف،ت -هإ أعالج أمرين بين ترددت وهنا 

أربعآالمعتدي ؤإيقاف حمل، بإ محضر إعداد ق ويتلخص حيتها، المعتاد 
للنظرللممحكمة العام المدعي مع الإحالة ثم للتحقيق، وبعثه ساعة، وعشرين 

المعتديعقوبة ناحر وأل تكفي، لا المحاية هده أن حيتها وظننت، ازاته، حمق 
المحكمةلمهابة تعزيزأ الفوري والتاليس، الزجر وهو بالغرض، يفي لا فد 

طلستحين عليهات أقدمتج التي الثانية أوالمعالجة الاعتداء، عن للذلالم وردعا 
ففعلوابالباب، ممدأ الحكمة باب عل المعتدي إيقاف الأمن رحال من 

ومراجعوالتجارية، المحلات وبين وق الوسهل ل والحكمة فورأ، ذللمثؤ 
مئاتيكن لر إن عثرات بالباب المقيد الرجل يبمدا مر وقد كثيرون، المحكمة 

للرطةبتسليمه أمرت ثم كاملة، ساعة الحال هده عل بقي وقد النا'س، من 
نبذهالركبان سارت وفر مجازاته، ق والطر التحقيق إجراءات لأستكإل 

وددتقال! الحادثة صاحب الرجل أن وبلعني الناس،  ١٦٠وتسامع الحادثة، 
كالشاة!بالباب معلقا مقثدآ أكون ولا الخليات، مئات حلدت لو 

وأسالله، ومعالختي الموقف هدا تقييم القارئ— -أحي لك وأترك 
اكتفيت،أنني وأظل والعافية، العفو - الحادثة _صاحب ولأحي ل تعال اممه 



ط(.؛.
متحريامحتهدأ حينها كنت أنى وحسي تأديب، من حقه ل أجريته بإ لاحقا 

أحطات.ؤإن الجتهد أحر محرمتي ألا تعال الله وأسأل للمصلحة، 
بمواعيدالناس ماون العمل بداية ق لن، أني، ْذا• س يقرب ومما 
الحكمة،لأوهات ؤإصاعة الخصوم عل مشقة ذلك ل وكان المحكمة، 

هبحب-آا_ تبلغه ثبوت _ءع ة الخلحضور عن يتغيبا من تأديب، فقررت 
وكانيقبل، عير للمتغيبؤ يكن ام ما اعة ٌعثرة اثنتى أو وعشرين أربعا 

تعالالله وأستغفر الحكمة، مواعيد عل الخصوم حرص ل بالع أنر لدللثؤ 
ؤختالتعليإت أن أظن ولا الإجراء، 7يذا أحد حق، ل أحطأت قد كنت، إن 

ذللثؤفعلت، أنتي تحال اممه وأسهل اليوم؟ ذللث، ولا بل الثوم، الإجراء هذا 
أوالأجرين.الأجر محرمتي ألا تعال الله وأسال محتهدآ، 

دونهادئا عرصا التخاصمن ؛ juالمالح عرءس عل حريما كنتا ولقد 
طلبتاوربإ أوجثران، أءارد_، الخصوم كان إذا وحمومحا إلخاء، ولا إلحاح 

أستصءصتاوأحيانا الصلح، بهللبا حماعتهم التدخل؛؛ن الوجهاء بعض من 
المواييببعض للتحريم، النز؛ع لموير خرجت، إذا القبيلة أو القرية كبثر معي 

الوجيهيتخش، وقد المتخاصمن، بين الإصلاح ومحاولة والحدود المجاورة 
ذللمثه.ق وأعذرهم الطرفين بين فيه يقع قل الذي للحرج مراعاة الحضور عن 

قدالتي والعبارات اللهجات بعض عل للتعرف، القاصي محتاج وقد 
نغلرأالخنوبية، المناطق إل القادم القاصي وخصوصا المراجعين، من سمعها 

طزقفقد وبادية، ومامة سراة بين ما تمارسها وتتؤع فيها القبائل لكثرة 
أسمعولمر أعريها أكن ب التي العبارات من كثير قدمت،— ما أول، — سمعي 

شرحها،الضبط كانبج من أو ه نفالمتكلم من طلبتؤ وربإ قل، من ما 
مباشرة.له يقال ما ويفهم اللغوي محيطه ل القاصي يندمج ما وسرعان 



AT/ العلايم سبت سينم إ

إقامتهوحلال لدي، ومكن أسرته، ومعه زارف إحواف أحد أن وأذكر 
زوجةقالت، الزيارة وبعد عل(، حارثنا)أم أحي وزوجة زوجتي زارت لدي 
أملأن وذلك علي(إ ْع)أم به تتحدثتز كنت مما نيئا أفهم لر أيمن؛ لأم أحي 
عجائزها.وكلام البلد لهجة عل وتعزمحت، البلد ل معلمة كانت أيمن 

عماله،ق القاصى عتاد وهم جنودها، فهم الحكمة موظفو وأما 
ؤيمهلالقاصي، يعد أحلاقهم وحميل تعاملهم ولطافة تاهيلهم وبحنن 

يشقىذلك وبضد منهم، يطاو_، ما والمراحعون الماس ويتقهم العمل عليه 
الميبالصورة والخموم الماس خدمة وب؛ن بينه ومحال ويفجر، القاصي 
يأملها.

أعإلهموتقليم محكمته، موظفي تفهم إل محتاج القاصي فان ولدا 
نعرةمتزان عن يغفل ولا جهدهم، ،ير وتقا.الحسن بالثناء وتشجيعهم 

المتانروفيهم والأحمق، العاقل ففيهم واحدة؛ حال عل الموظفون فإ معاؤية؛ 
ولاللقاضي وليس ئغتفر، لا حطا ل بعضهم يقع وقد والتعجل، والهليء 

الوظفحمى —الذي المدنية الخدمة ، Llajق ورد ما إعإل محوى للموول 
اللخطا الموظف ارتكاب حال ق أنه و؛يرن عليه—، المؤول عسف تس 

إءل.ادثم الكتابير، ثم الشفهي المنبيه لوب أم امتحإل يمكن محاوزه، يمكن 
انحاذثم الحقيق، أو للتحقق الأعل الإدارية الحهة إل وبعثها الحاصر 

الربس الحم تتجاوز لا وهي الاستحقاق حال ل المأديبية القرارات 
ذك.ونحو أيام، بقعة 

الموظف،نمور معالخة - نفلرى وجهة -من الأرفق اليل فان ولدا 
أرغذلك لأن الأعل؛ الخهات إل اللجوء دون الحكمة داخل وأخطائه 

معالمحقيق ينتهي ففد المؤول، أو القاصي حق ق احتياط وفيه لمعالحة، اق 



٠هلج!. >،ث< 
هووالقاصي السليم هو ا،لوظف موقف أن يت؛يرن أو الإدانة، يعدم ا،لوظف 

اللوم!

اعآرصىيوم ذات، الحكمة موظفي أحد أن أذكرها الي الواقف ومن 
بالحقدواممتي منامحبة، غبمر بألفاظ عن وتلففل العمل، من وامتغ بشدة، عن 

فلمممهم، وأيل الوظفين كبار من الوظف، وهذا وبلده! حماعتنه وعل عليه 
بإعدادواكتفيث، حقي، ق محاقها التي الألفاظ أبادله ولر عليه، صوق أرفع 

ومحمعوْ،شاهدوه ما عل الوظفين بعض توقع ْع منه حصل محضر؛،ا 
ممرولر محاصغ، ما حول لن أق وز مكتي، درج ل بالحضر واحتففث 

مصابوأنه حطأ، الوقف فهم ممتدرآ؛أنه ه نفالوظف حاء حتى ٌاءادتا 
يكن،لر شيئآ وكأن اءتدار0 فملتا الوقف! محتمل ول؛ والضغتل بالمكر 

عشرينقرابة واستمر معي، الحكمة موظفي أوق من الوظف هدا وبقي 
عيد!كل ل للسلام يير الاتصال ق عاما 

ضاياشايكس}ق® 

قدوي لها وكان الحكمة، ل عل عوضت التي الغريبة القضايا من 
وهيإحداهما، إل أقرب هي بينها، مواقع عل ملتتن بتن منازعه اللي، 

أرادات،ما، مواقعها صافت، التي الأحرى القبيلة أن إلا أعرافهم، j أخ:بما 
متنزئيكون فلم_، انشاء 

المليح!هدا مثل إمحاد عن مواقعهم صاقت، الدين الشباب لأنشهلة ومكانا 
العامةالرئاسة إل الوصؤع أحالت، التي العليا للجهاث، مْلالباترم ريعوا وقد 

وقدجر، عمنهلقة إمارة إل والaلالبة العاملة أحالت، وبدورها الشباب، لرعاية 
الهلرفين،؛؛ن والاعتراصامتؤوالaلالاتا الرقيااتح من المثالتج العاملة حولت، 
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أحالتوقد مرحلة، كل ق يتابعوما اكيلتين من والخبون واالراحعون 
مسمىؤإطلاق الناطق نظام صدور قبل — بالقرن أمثر إل المعاملة الإمارة 

الحكمة،ق مباشرق قبل ذلك وكان حيالها، الرييايت، لإبداء المحافظا^،— 
الوقوفقرر وأنه المعاملة، ورود بحد لديه حصل ع،ا الأمير حدثني وقد 
الشرطةدورJاتا من عددأ معه واءسصحمِ_ا والهلالثة، النزلع موضع عل 

المتنازعئ،الهلرفين من غفير جع معه وحضر و)الأحوياء(، الأمن ورحال 
مناقشةوحين من لحون مرحال القريبة والحبال التلال وعل 

بائحالالهلرفان وتبادل النقاش احتد النزلع، موضع حيال الهلرفين الأمير 
قؤإركابم الحاصرين من عدد عل القبص إل الأمير واصعلر والشتائم، 

الموغغادر اليهلرة عن ينرج يكاد الوصع رأى ولما الشرطة، سيارايتإ 
الحكمةإل برمته الموصؤع أحالت، التي للامارة مرئياته كثب، ثم برجاله، 

فدرست،الحكمة، ق عمل أوائل ق ذللئ، وكان الهلالبة! هده ق للنفلر 
الموصؤعلتفهم الحكمة ق الهلرفين لدى ما منع لموعدأ وحيدين، العاملة، 

منهعاواحد كل وْع القبياكتن، شيخا حفر وقد الدعوى، لسإع والتمهيد 
فاصهلورتأصواتيإ، ورفعا الهلرفان احتد المناقشة وحلال حماعته، من رحال 

لثعفهإ،لوأماءا فيإ والحبس بالإخراج ومديدهما وتوبيخهإ صوق لرفع 
الالقبيكزت لشيحي وقاJتا الهلرفن، وأ؛الوت، الموير عل الوقوف قرريت، ثم 

ثالث،،حضر ولو فقهل، الوكلاء من اثنان أو واحد إلا الموير ؤ، معكعا محقر 
ماحاسبحفانتي القريبة، والحبال اكلأل ق أحدأ رأيتإ أو محمع، حصل أو 

صارماعامل، ق حازما وكنتط يتوقعهإ لا عقابا ومحاعاقبه ه نفالقبيلة محيح 
قدرلا العقد انفراط ولختلمورة القبلية، لحامحيتها القضية هذه ق أجريته فيما 
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منعلموا وقد القضية، ق وحازم حاد أش الطرفان علم وقد تعال، الله 

وأفعل.أقول أش المحكمة ق ل السابقة الواقف بعض 

كىالشرطة ير بمد واتصلت الحكمة من حرجت المحلءد الوعد ول 

فركئطريفي، عل وهم جاهزون بامم فأمحرف أمن، دورية معي يبعن، 
الزلع،لوغ وانطلمنا الحكمة، وعسكري السائق ومعي الحكمة سيارة 
الكلفةالدورية ففلنتها أمنية، دورية بنا لحفت الشرطة مركز حائينا وحن 
تتبعنا،تكن ول؛ آخر طريق ْع الدورية انحريت، قليل بعد أنه إلا معي، 

علمتوكاs أمضى أو أمن، دورية لأسممبمحال—، أعود هل • حينها• وترددت، 
الحوالةالهواتف تكن وإ إ تعال—؟ اممه —بإذن الخير إلا يكون ولن تحال، الله 

وغاياتفسيحة منطقة ق وكان الوقع، إل القي ففررُت، حينذاك، موجودة 
القبيكنشيحي وجدت عاليه، التنانع الكان وصالت، وحن بالأشجار، مليئة 

علأر ول؛ آخرون، أشخاص معهإ يكن فلم طلبته، ما وفق عل نتظاري ال 
وناقشت،الوقع امتطالعت، ثم تعال، افه فحمدت رجال؛ أي واللأل، الحبال 

وطالست،الوصع، تطور قبل مريعا الوقع فغادرن نقاشهإ، واحتد الطرفن 
ةالحلورفعت، والإجابة الدعوى صبطت، ثم الحكمة، ق ي اللحاق منهإ 

النظر؛صرف، حكمت، وامتخارة واستشارة تأمل وبحد والدراسة، للتأمل 
إقامةالطالور_ح الأراضي لكون الا>ءين، ق الصفة توفر لعدم الدعوى عن 

الرسميةالخهة اختصاصي من اللاعب، ؤإنشاء حكومية، أراضى فيها اللعب، 
حالق الطالبة ئ محق التي الشاب،، لرعاية العامة الرئاّة وهي الختصة، 

منالحكم صدق ثم إليها، هل.يتج التي ثيبات التمن ذللث، وغير النازعة 
تعال.الله بحمد الفتنة هذه فانعلفات التمييز محكمة 
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والمرافقبالوابع يتعلق فيا الملية المنازعات عل اطلع أو عمل ومن 
إلحاجتها ومسيس القضايا هذه مع التعامل خطورة أدرك عليها، المتنانع 

الإمكان.قدر التنانع باب وط مهدها ق الفتنة وأد ق عي والوالتنبه الحزم 

أخرىرقضيز و® 

الحبالسفوح ل مواقع عل قديم نرل؛ متجاورش ؛خن كان 
قاصيفيها كلف ثم فيها، للنغلر قاض من أكثث فيها كلف أن ومحبق بينها، 

الذيلآمهاس_ ه  ١٣٩٢عام -التوق البين عل بن محمد الشيخ الهلادف 
إلونزل مم، كيلو ثلانائة قرابة الهلادفج عن يبعد وهو ١^^، إل شخص 
قرارهأصدر ثم القضية، تمحور واستول بالدواب، عليها المتنانع المواغ 

منالحكم هدا وائد تتجاوزها، لا التي حدودها نيلة لكل وحد وحكمه، 
العليا،ا-لحهارتإ إل ورفع الشيح آل إبراهيم بن محمل الشيخ ماحة 
بالتنفيذ.والتوجيه التاييد فمدر 

إلالقبيلتان وتداعنتط محددأ، الموضع ^ا أثم بلقرن ق عمل ؤإبان 
فيإللنغلر الحكمة ق ل وأحياث جديد، مرن المعاملة ودارت التجمعات، 

فيهاالحكم صك عل واءللعغ المعاملة، درت أن وبعد فيها! امتجو 
الموصؤعبأن للإمارة عليها ءليه_كتثت مزيد لا با ومثملأ محلويلأ —وكان 

فيه،النظر إعادة يؤخ ولا العليا، الراجع من المؤيد السابق بالحكم منته 
حالل بأنه أصمت كإ مهدها، ق للفتنة وأدأ الموصؤع؛ ل المجال فتح أو 

قاصيلكون لذللئ،؛ التصا.ي يؤخل لا فانه القضائي، الفلر إل الاحتياج 
محكمةق القمحية خصومهم؛نغلر يرصى ولن المتنازعتتن، القبيلتتن إحدى بلد 

أتذكرهوالذي ذلك،، بعد حمل أدرما ولر المعاملة؛ن.لاك، وبعثت ا خصومهم 
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ذاتمألنى اكازعتين، الخسلت؛ن احدى من محكمتي ق شابآ موظفا أن جيدآ 
ففهمتيعدشهيدأ؟ا وأرصه ماله دون قتل من أل صحح هل شيخ يا يوم! 

فضلاباللسان فيها الخوض حال بأي يؤغ لا فتنة هذه بل له'. فقلت مراده، 
ا،لطهروالمع بالحكمة، ا،لوصوع متعالج الحكومية الحهات ؤإن القتال، عن 

ؤإليه.به التسليم محب والذي النزلع مواصع ق الفيصل وهو الحميع، فوق 

الناس،س ؛الاحتشام الحكمة ق عمل؛ حلال ملكته ما أن وأظل 
أراضيهمق مزاحمتهم وعدم الحاصة، دعوامم قبول عن والامتاع 

علساعدتني التي، الأمور أبرز س تعال- افه توفيق -بعد كان وشزومم، 
هل.اكلها، الأطراف، لدى القبول لإحراءاق وجعلت( الحزم، مواطن، ل الحزم 
أعلم.تحال وافه ظني، 

لهكان المراجعين أحد أن ت الحكمة ؤ، عمل، بدايات ق حصل، ومما 
البلد،طرف، ق أرض عل تبا تقدم التي، الاستحكام حجة طلسا لفلر موعد 
طريقتيحررت قد أكذ ولر فيها، أنظر استحكام حجة أول، هذه كانت، وربإ 

الأرضبأن شهدا شاهدين أحضر أنه حصل، والل.ي الامتحكامات، ظر نق 
أعرفأكن ولر مميآن، بارتفاع ور بمحاطة وأنبا الشرعي، الإحياء محياة 

وصدمنه، وقريبه أسكنه الذي الثيت، س( حلفكانتا التي؛ الأرض هذه موقع 
بالوقوفالنظر هيئة لتكليف( ة الحلرفعتا الحكم، إصدار وقبل، البينة ٌّّاع 
ليلةوق متهللثاما، الحجة تستكمل، كير إحياء س فيه عإ والإفادة الموقع عل 

ولمناعنالأ صاحبها أحضر الأرض، عل، الفلر هيئة لوقوف المحدد اليوم 
كانتاالتحديات ؤإزالة الأراضي مراقبة لحنة ولكن السور، لبناء )بلولك( 

الغدومن؛ الأرض، صاحمتج وحثسرا أحديثج، ما بازالة ارعتا قبالمرصاد، 
كانواوشاهديه الهللب( صاحّب( أن ونبس حضن،، بإ الإمارة إفادة وردت 
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وتبينسائقة، إحياءات ولا سور ش-هادتيم وقث يوحد يكن فلم يكذبون، 
جازاتم،ل النظر ثم للتحقيق، \لأكوووو إحالة فطلسغ زورأ، شهدوا أمم 
الحمعةخطبة حمصت ففد والبعيد، القرم، لدى معالومآ الحدث كان ومنا 
لإمحابط أثر لدلك وكان الكبائر، أكر من وكونيا الزور شهادة خطورة عن 

الزور.شهادة جريمة من التحدير 

مراحلمن لحقها وما بلقرن محافظة محكمة ل الواضعة نحربتي ومن 
بالأمرلمي احز.امءم لنيل الناس قلوب كب أن أظن القضائي؛ العمل 

ذللن،تق يساعد تما ولعل أحد! لكل النمر بالأمر هوكذللثح ولا الصصثؤ، 

قولوليتدكر حاْ، أو دنيا من الناس أيدي ق القاصى،لآ يتطلع لا أ ■
الناسأيدي ق فيإ وازهد افه، محبك الدنيا ل ))ازهد I النبي

محوك((راا.
كخهنابةبه، اختصوا فيإ الشرعية الوظائف ذوي القاصى يزاحم لا أ "

أنيوم — ونحوها خارية حمعية رئاسة أو ذاك، أو السجد هدا أوإمامة الحمعة 
فيإالقاصى مشاركة س ذلك ولايمع حقه، له فالسابق متاحا_؛ ذلك كان 

بالأمر.ا،لعنلن مع بالتعاون الحرة الماشط هده س له يتيسر 
الكشرين،هسا حميل ومسلك حميدة، منقبة الماس وجوه ق لمسلم ا ا
أخيكوجه ز ))وتبسمك ءديأقلأْزدلأم قال الحديث ففي لعتاب، اس 

صادةة((لأآؤ

الباطللقالة وأقطع أنكف رأت وما الوظيفية، بالواجبات لقيام ا ٠
يلجمنفي للمرصد يكون لا كي عمله! بواجبات والقاصي ا،لوظف قيام من 

الألبان.وصححه ماجهوغره، ابن أحرجه )١( 
الألبان.وصححه وغره، الرمدى أحرجه )٢( 





العلابصسبت سسنا -ق 

أستعمللر بندها وين الفائدةا هذه فالتقطت وافه! صدق وقد الخكومةأ! 
وبكلبالقول أكتفي وإنإ الأمن، برجل أهدئ ولا بل مطلقا، الأسلوب هذا 

ولكنمحييك، واف بيتي، ق ولث الحكومة، محل ق أنت أحي يا هدوء! 
بحديثكتشغلني ولا ك، ليس ما وقتي من ناحل ولا ااوتقهو<ا! احلى 
ووقيوعمل، وقتي ل حؤ ولخوك عندي، ما لك ببمتح وقد المكرر، 

منالصنف، هدا إسكات، ق فنال الأسلوب هدا أن ل ونغز ل. ملكأ ليس 
•والتحايلن اللحوحتن المراجعن 

القاصىفميزان الخمح، ؛؛ن القاصي- -أيبما اعدل وهوالأهم! وأجمرا، 
باللاميده مد عن قفلا عينيه، ولحفنات عباراته ترصد والناس دقيق، 

قورد ما وتذكر بعضي، دون المراجعن لبعض القيام أو ذاك! دون هدا عل 
الحش وعدللث، ومحلسلث، وجهك، ق الناس بين ررآس ;يهمحنبمل! عمر كتاب 
جورك((.من صعيف، ولاقاف حنقك، ق ثريف يهلمع 

للحيين،..عودة )؛( 

قل نتن يمن أكثر ومخي للمحكمة الموحهين القاصي؛ن مباشرة بعد 
وموظفيزميل بتعاون ثم وتوفيقه، اف بحمد فيها العمل استقر المحكمة، 
أوقاتوتنظيم المراجعين خدمة ق حن أثر لدلك، كان وقد المحكمة، 
عير-يدوء اب ينولكنه كثيفا، العمل أن مع والتخامحمين، المراجعين 

المراجعين.أوانصر الحلمات تداخل وعدم والتنظيم الارسِج 
فيها،العمل قلة ورأيت، المجمعة، لقضاء انتقلت، بعدما أنني وأذكر 

اتالحلموتوال القضايا كثرة من بلقرن محافظة محكمة ق علميه كنا بإ مقارنه 
لقضاةوكان ذلك،، عن الحكمة ق زملائي أحد>ن، كنتط ١^١٠^٠، وتباعد 
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لكنبل الجمعة، محكمة إل ح؛ن أيضا الفائدة هل0 لمت ويد 
لكونهالحمعيات إدارة محالن لاجتاعات الناب الوت هو الغرب وقت 
أنمىمن الانتقال الراكب يستطيع إذ بعضهم، من الخمح ولمرب لكفيا، 
دثائق!عثر حلال أدناه إل البلد 

العليانمجد الأموعية-ق درومي -صمن لرما حمصث، وهد 
لواكل الكن فوائد عن بتاريخ؛Y/ بالجمعة 

وحلاصته:الصغثرة، الدن 

منوأن نحلومنآفات، ولا ممرة، إمحابيات الصغيرة المدن سكتى ق أن 
الإبحامحات:

دقائق.عثر يتغرق مشوار فابعد الوقتات توفر ١— 
ووقتالوفاة كخر — الخوالة الهواتفإ توفر —قبل الخير انتشار سرعة س ٢ 

الخنائز.وشهود الصلاة 

أنتستطع واحدة ساعة ففي والير، الصلة القيام؛واجس، سهولة ٣- 
ذللث،.يستحيل الكبيرة الدن وق أوأكثر، بيوت خمسة تزور 

كلقرية، ررق تقول: المشهورة الحامية والمقولة الآحرين، معرفة ِ ٤ 
اثنان،يلتقي فقتإ يقابله، من يعرف، وكل صغيرة، قرية ق أي: حيه®، يعرف، 

منها.آ أحوأو أمرته ، أويعرفالأحر، ، يعرفوأحدهما إلا 
حير.لكه والحياء المعرفة، بحكم الماس، س الحناء توافر _ ٥ 
عنوأبعد اطة، والثللفهلرة أقرب الصغيرة والل.ن القرى سكان - ٦ 

غالآ.المكلف 

القرىاستوطنوا الدين المن كبار صحة أن ويلحفل المقية، الميثة ٧- 
المدن.ي ينظرانهم مقارنة أفضل، الصغيرة والدن 
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أوسعوقتآ يتيح والسكنى، العمل أماكن وتقارب الوقت، سعة أن — ٨ 

~إم.والعناية الأولاد مع وفن، لقفاء 
والخروجالتنزه يسهل الرئة والتنزهاينؤ والقياض النعاب قرب — ٩ 
جلنتجوكم الجارية، السيول يمناظر الأّتمتإع ويتيح ير، وقت ل إليها 
وصعو؛ن المتاح الوقت ق بالسيل جريانه حن ررالكلىاا ثحي-، صفاف، عل 

والمحكمةالشاب_، وبين المحكمة، ق الدوام ومباسرة الدارس ل أولادي 
دقائق!بضع مسيرة 

أوبمحاصرة ذلك، كان سواء بيسر، الدعوي الختلماب إيصال إمكانية - ١ ٠ 
الخهلباءولونحديث، ثإنية، الوقت،— ذلك، ق —مثلا المجمعة ق فالخوامع حهلبة، 

كلهم.البلد سكان لسمعه كلهم النارس تيم مما واحد وصؤع مق 

المتنوعةالخير محالأُت، ق والعاملين العلم أهل مع التواصل سهولة — ١ ١ 
معهم.والتعاون لبلد اق 

اجتإعي.أو دعوي منشط أي عن الإعلان سهولة — ١ ٢ 
المدى؛محلويلة الدعوية والبرامج الخطتل وتنفيذ وضع —إمكانية ١٣

قمأو الل.عوة، مكتب، ينفلمها التي والدروس الحاصرات، كسلاسل 
قالحاملة الخيرية بالحمعيات المتعالمة الأنشهلة أو التعليم، إدارة ق التوعية 

البلد.

والبواديالقرى ق تعال افه إل الدعوة ؛وا-صا القيام إمكانية — ١ ٤ 
الكثير!عنها يغفل التي الدعوية البرامج فمن ماسة، حاجة ق وهي المجاورة، 

والذكر.الحلم إل حاجة ق هم ممن القريبة والهجر القرى ل الناس دعوة 
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تحفيظحلقة أو والدرمة العلم مع أمر ول تواصل مهولة - ١ ٥ 
ونحوذلك.الكريم القرآن 

محنسلبيات، يقابلها المبرم الدن ل للإقامة المميزة السإت وهذه 
ومنها؛إليها؛ التتت 

الاحتياعيةالماثهل ق الفاعلة المشاركة عن القادؤين بعض إحجام 
وذللئ،يفيد، ما تقديم إمكانية بعدم والشعور والدعوية، والعلمية والخترية 

عنبحيي نقمي شعور ولكنه كيثرآرا، حقرك صغ،رأ عتفلئ، ارمن ت بحجة 
التيالهناقات من فكم محمود، غير وحجل مصتلمع هوتواصع وإن،ا الواقع، 

التصورأهدا خلل و وئدت الخي والإبداعات أهدرت، 
الدروسمن العلمية الحركة أماكن عن البمد أيضا: السلبيات ومن 

العلم،ءلاو_ا ق بالرحلة ذللث، تلاق يمكن ولكن العلمية، والدورات 
البلد.ق الوحودة العلمية الدروس من والاستفادة 

العلميةوالبمرامج الدعوي بالئان الهتمين أحد مرة ذات سألني 
والجتمعية:

ؤإذاالمغيرة، مدينته أو ق؛لد0 نشامحل شعلة القفاة بعض نرى لاذا 
بعافاحبته همته؟ وفترت نثاؤله حثا لبلمره، عاد أو أحرى، مدينة إل انتقل 
كغيرهم،تتفاوت القضاة قدرات أن ذللثح: ومن حينها، ذهني ق حضر 
وحد،حسا فيبيع بهلبيعته، القيادي العلمية، وقوته محته ق التميز فمنهم 
ربياالعلم، وحللبة بالعلياء عامر بلل. إل انتقل ؤإذا ذللث،، هودون من ومنهم 

كثثرآأو شاقا الحديد عمله كان أو فأحجم، الأهلية بقلة شعر أو تكاسل 
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منفهي عداها وما الحساسة، القضائة وظيفته بواجبات والقيام الناس 
غثر0.مع فيه يشترك الذي الكفائي الواجب 

كغرههو بل القاصي، عن المسؤولية نحفيف ذلك س نملي وليس 
تعالالله أوجب بإ القيام ؤيلزمه وجاها، وحكمة عنأ تعال الله آتاْ ممن 

عننشغله أن أو طاقته، فوق القاصى يحتل ألا مقصودي ولكن عليه، 
الخصوم،بذن والفصل للقفاء التصدي وهي إليه، الموكلة الأساس وظيفته 

هم،محالوغثيان الناس مداحلة عن التحمظ من الوظيفة هذه تقتضيه بإ 
أعلم.تحال وافه 

بلمرن:تنزهات، م® 

لنومتنوعة، قريبه فهي حولها، وما بلقرن ق التنزه أماكن عن وأما 
تبامه،ق منحدرة مواير أو مشجرة، وغابات الخبال ثواهق ق مهللات 

الأجواء.ورطوبة البكر والهلبيحة الدفء حيث 

قزملائي اإتقي.ت، ما وممرآ بامرق، والتنزه الخروج أحب وكنت 
الوقت،من تفيل.ين مباجوائها، مستمتعين أسرنا مستصحيين المواير هذه 

القضايامن محاكمنا ل علينا أشكل ما ومناقشة الفوائد وتبادل ؛التشاور 
والإجراءات.

الغاباتولا للجبال تصلح لا التي )كابرس( نؤع من سيارق وكانت، 
الحال،تناب سيارة شراء به أستعلح ما لدي يكن ولر الثرية، الموافي ولا 

الغرض،لهن.ا الأحيان بعض ق رااابّ_حاا الحكمة سيارة لأستعإل فاحتجت 
محاممرذللئج أن ويرون الموصؤع، هذا ق يتساهلون حينها القضاة بعض وكان 
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الركنورئيس المحافظ أو الأمثر من أقل ليس القاصى وأن الحاجة، عند 

وقدو)الأحوواء(، والسيارة الكن من الخدمات من الكم له وفزت الذي 
عنللمجلس مراجعاق إحدى ق الأعل القضاء محلى رئيس فضيلة سألت 

الصغثرة سيارق وأن الاحتياجات، هدم مثل ق الحكمة ميارة استعإل 
نحتمحىإداري شان هدا بان الحواب، عن فاعتذر العبدة، غير الهلرق تناسب، 

التوسعإن فقالت رأيلث،، أؤيد ولكني ذللث،، أعلم إنّي له فقلت الوزارة* به 
داموما مناسب، غير الأمتناع ق التشدد أن كإ ينبغي، لا البارة ّتعإل اق 

هكذاالعمل• من جرء فهذا بينكم، فيإ وتتثاورون زملائلئ، مع تحتمع أنلث، 
علوتوسعه للأحوال مراعائ وفيه كافج، به أفاد ما أن ظني وق أجابني، 
الحهات.تاللث، مثل ق بالعمل ابتلوا الذين القضاة 

فيهاأركسا لر أعوام عثرة الجمعة محكمة ق ذللث، بعد عملتا وقد 
وكنتالزلع، مواقع يحض عل للوقوف، ثلاثا أو مرت؛ن إلا الحكمة سيارة 
استعإلها.عن متغنيا الله بحمد 

وكناالجاورة، الحاكم ق الزملاء وجود - -النسبية غربتنا ق اسنا ومما 
فضيلةإئ الزملاء أقرب من وكان بعوائلنا، ابح الأسمائة ق كثثرآ نجتمع 
الشيخوفضيلة عمرو بني محكمة قاصي الزغيى صالح بن إبراهيم النيح 
زميلايإلينا انفافح يم النإصى، محكمة ق القاصي حول الإبراهيم بن محمد 

قالخميس يوم ومار باستمرار، الاثنتن يوم ماء نلتقي، وكنا الحكمة، ؤ، 
يزورناوأحيانا الفاصلة! بعد عوائلثا، ومعنا إجازة— يوم كان —حين الغالبط 
ورباأسرته، ومعه بينة ق القاصى الحسني عبداممه بن إبراهيم الشيخ فضيلة 

اءرجالأونلنا حياتنا مراحل أحمل من وكانت، عوائلنا، هوومحنا استضافنا 
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هذاوكان الحتمية، الفقهية المتون نس عل رصينا فقهثآ متنا كونه ثن الفقه 
والعثاء.الغرب صلاق ( juالدرس 

قإليها دعيت التي العلمية والدورات المحاصرات عددأس ألقيت كا 
يتطلبهلما الرامج؛ هذه كئبمرآس أنا واستقيت المجاورة، والمدن القرى بعض 

أهلس لت ؛ألكب ^٠۶؛، ْع المسائل، وتحرير والتحضر الإعداد من ذللئ، 
لبدلوي الإدلاء عن التخلف يثعتى ولا قائمة، الحاجة ولكن اليدان، هذا 
البارك.المضإر هذا 

مدينةق الحواْع أحد أتعاهد كنت، أنتؤب الباب• هذا ق الطرف ومن 
الشيخالحاْع إمام لحرص ننلرآ العامة، بايحاصرات مني القريبة البشائر 

هذهمحقر كبثرأ شيخا أبوه وكان ومتابعته، الثمراق صالح بن محمد 
وغيرها،والصلاة العلهارة ق فقهي درس إلقاء 3، بدأت ثم الحاصرات، 

إمامومحدسي فيها، والترحيح ومناقشتها الخلافية ائل المامتعراض مع 
ماذالأ؛نهت قال الفقه، ق درس أول بحد لاوبست، رجع حنن أباه أن الخاْع 

أنهابنه فأحبمره الدرس—، ق يهلرح كان ما يفهم لر —حيث الشيح؟ يقول كان 
بأننيأباه أمحير إذا بحد فيعا أنه ابنه وأخيرق علمتة، اثل مؤب فقهي درس 

الدرسهل أي تيلث،؟ والأ ق أبوه! مآله الخامع ؤب أومحاصرة يرما مالقي 
ماأدرك لا التي الفقهية الدروس تللثؤ س أم أفهمها، التي لحاصرات اس 

فصيحة.عربية لغة وهي إمارة، أمإء وارتيائ،اا ررقءا أن ومعلوم أ فيها؟ يقال 

®الرحيل

بحمدوكنت، تقريبا، أعوام ثلاثة البلد ؤب واستقراري عمل عل مضى 
نحلمنكن ولر لنا، كن—، ما تقبل عل نا أنفوثا وقد وأمرق، مرتاحا اممه 



ه..
وجودعدم من قبل، من ذكريه أوءام؛نا!ا عام ولوبعد النقل بحصول 
إلالانتقال بعدها القاصي يستحق التي المدة نحدد للنقل ومعايثر صوابهل 
وكانالمتحى! عل المنحى غر تقديم وتمثع فيها، يرغم، أحرى محكمة 

وقدمعي، اينئن قاصيتن بوجود امتقر قد الحكمة ق فالعمل ل، مرمحا البالي 
الكيدية،التنكيات أهل وخافها الناس، ءالوب ق الحكمة هيبة زرعت، 

الناسوتفهم البلد، ق الحكومية الخهايت، ْع التعامل واتضبممت، 
ذلكوكل حقوقهم، وحففل مصالحهم تحقيق فيه بإ وتنظيمه العمل خطوات 

ونعمة.تحال اف من بفضل 

عقب،عل رأسا وصعنا قلب، تما الحسبان، ل يكن لر ما حدمثج أنه غر 
إلالإمعافج بسيارة نقلتها الفور وعل صحية، زوجتى؛وعكة أصيبت، فقد 

حانزلت، الصباح وق ينبغي، كإ مؤهلا يكن لر الذي العلأية سبت، ثض ت م
اللازمةالفحوصات إجراء بعد يم أكثر، إمكانايت، لوجود بيشة مستشفى إل 

الللث،نى تث م  ١٢■وراجعتؤ الرياض إل طائرة أقرنمح عل حجزت والأشعة، 
واستقرارالوعكة نحاوزها تحال— اممه —بحمد وتبين بالرياض، الحامعي خالد 

لتابعةمتخصمى لمستشفى الدورية للمراجُة تحتاج ولكنها الصحية، حالتها 
ئ.الصروف الحلاج نتائج عل والاطمئنان الحالة 

القضاءمحلس عل والإلحاح الراجعات من سلسلة بدأت هتا ومآن 
زوجتي،لحال مراعاة منه القريبة الدن إحدى أو الرياض إل لنقل الأعل 
ماالهلبية التقارير من وأرمحقت، فر، اللتكلفة وتوفثرآ وباسرق، بى ورفقا 
الجلسرئيس فضيلة وكان تمرة، الللمراجعة وحاجتها بحالتها يشهد 

ةجلأقريبا ق النمل حصول أمل عل عمل إل فرجعتا خثرأ، يعيق 
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فراحعتنقل، ق النظر دون انفص ايجلس اجتاع ولكن للمجلس، 
فضيلةل قال ومما الأمريه، لفنروق نظرأ النقل ملحا بعدها المجلس 

المحاكم،إحدى إل لينديك العدل وزير إل اذهب حينهات المجلس رئيس 
والقضاةأمهر، بثلاثة محدودأ لكونه مشكلتي محل لن الندب إن له! فقلت 

ليكن لر ولو أوضاعهم، معالخة المجلس يتول أن تحقون ؤيالجالس، أبناء 
محرأ.فضيلته يعدنر مرة كل وؤر عليكم، ألححمئ، لما ذللثح ؤ، عذر 

j،وكث فيها، الفل حصول أملث، المجالس حلساُت، إحدى وحلال 
موضوعييكن ولر تنتهي تكاد ة الخلأن وبلغني ظلمي، لتابعة قصرة إجازة 

تعال،اممه إلا يعلمه لا ما ١^٠ من فريتي أماما، الأتمال جدول نر معروضا 
مطارطريق عن بالهلاJرة المست صباح محكمتي إل فعدت إجازق، وانتهت، 

ووضحن،الحلأية سست، وصلت، حتى المهلمار من صيارق ركستح ومني بينة، 

اقليل يعد علميه سأقيم والفكرفيعا النغلر أقيب، وأنا النزل، ل أمرق 
الديرالخهلماب هذا وأعددت للممخممر، انحيت، الحكمة لحون، وفور 

يالنهستفيه ورد ومما نصه، أحففل زلتا لا 

علميكماللام تعال_، اممه -حففله الأعل القضاء محلى رئيس )مإحة 
النقلطلمهمر بثان لمإحتكم كتبته لما فإلحاقا بعدت أما وبركاته، اممه ورحمة 

مستشفىمن قريبة تكون أن تستدعي التي الصحية زوجتي لفلروف نظرآ 
مدينةمحاكم إحدى إل نديير أو نقل، آمل ؛الرياض، الخامعي حالي الملك 

تعذرؤإن عام، تثفى مفيها يتوفر التي منها القريبة الدن أوإحدى الرياض 
—بإذنوماجد مراحي، ؤإطلاق استقالتي قبول فآمل استحال، أو الفل 

اءؤؤمسافدمموذ،تحال! الله قال وقد أربح، حيمثا يوظفنى من تعال— الله 
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ثموبركاته(. اف ورحمة عليكم واللام محفظكم، واممه \وقمؤح 
المجلسإل بالفاكس الخطاب وبعثت بنفي، وتارنحه الخطاب رقم وصمت 
سبحانهوسألته تعال، افه إل أمري وسلمت نفسى، اطمانت، وقد مباشرة، 

_>،بالبقاء أو الأسفالة قبول أو بالفل كان سواء الخثر، فيه ما خارل أن 
عمل.مقر j منى_ كر؛ 

ورأىحصل، بجا أحرتم حن حول كانوا الذين زملائي تعجب وقد 
مناسبا،يكون لا قد الأسلوب وأن الخطاب، -أال.ا استعجلّثج أنتي بعضهم 

أجزرهوأسابح أياما ليقست، الخطاب مثل سأيعن، كنت، لو أحدهم! وقال، 
حرفأي عل أندم لر تعال اممه فثحمد أنا وأما ؤإرساله، اعتماده قبل وأتأملمه 

أوالإعفاء.الطل سواء طلثح، فيعا صادقا وكنت؛ فيه، كتبته 

الأمحر،حطابير من قليلة أيام فبعد الله..  JL^tjاهمج جاء وأحثرأ 
إلبنقل البشرى فوردت الدوري، اجنعاعي انتهاء بعد بالمجلس اتصلت، 
قتلقيتها التي الأحبار أسعد من تحال الله يحمد وكان المجمعة، محكمة 
حلاوةفسيعرف الأونة تللئ، ق زملائي وحال حال يدرك كان ومن حياق، 

ا.لحرأهذا

ويشرمعا،بوالدي اتصلث، منه، ونومت، النقل حر ورئف وحن 
أنتيوأذكر العمة، هذه عل تعال الله فحمدوا المغبمرة، أمرق وأحبمرت 

اليومذلانإ عمر منزل j ليزوروف العلم طلة بعض مع موعد عل كنث، 
الخووكان عاحق_، غبمر —عل موعدهم فنسيت، النقل، حّر فيه تلقين، الذي 

للمنزلفحضروا القريبة، الشعاب ل نتنزه بامرق فخرجت، ومملبمرأ، 
١١١الفرح!شدة من ارنسيتؤ أحدآ، محدوا لر ولكن 
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إلشحنه تمهيدأ دأ! منه الذي الملحق إل وأعدته عفتي، لملمت ثم 
الفيحاء.رحاب ق الحديد عمل مكان 

وستةأعوام ثلاثة فتها أمضست أن وبعد ه،  ١٤١٨عام صفر شهر وق 
يعفوويتجاوزأن تعال النه داعيا وأهلها، العلأية بت، مدينة ودعت، أشهر، 

محرميوألا محتهدأفيه، عمل من قدمته ما عل الإثابة ومؤملا زلل، كل عن 
لدىالهلسة والذكرى الحسن الذكر ل بقي ولعله الأجرين، أو الأجر اض 

تعالوفه بينهم، بالعمل وأنست، بلدمم، وأحببت، أحببتهم الذين الأهال 
بعد•ومن قل من الأمر 

ذلائؤ_،ق منهم إلحاح -بعد التلمد ق وأصدقائي زملائي ي احتفل وقد 
بزهكلمة وألقيت، الوداعية، الكلإرا بعض فيه ألمت، احتفالا وأعدوا 

التذكارية.الدرؤع بعض ل سلمت، ثم المناسبة، 

صغيرةلاضر ح@ 

أهالمن ايحنن أحد استفافنى بمدة، بلمقرن محاففلة من انتقالي بعد 
إلالفشر عل وأثنوا حماعته، بعض وحصر المكرمة، مكة ق الساكنين بلمقرن 

قتدناك!اما شيح يا محنا أحدهم: قاله وتما تعال، اطه 
هذه!ممولته فهمت، القارئ— —احي ولحلك 
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قاهماءراضس(

——ؤب—حب—ؤب——

،®،JjaLارمحافهلة العلأية سست مدينة ق العمل مباشرق قبيل فعلت كا 

قالعمل ومجاشره إلها انتقال قل ونيارما المجمعة عل اكمف أبغ 
بالقرن،ق وزميلنا صاحبنا الماضي جاسر بن ناصر الأخ لعاف وقد محكمتها، 

راقبللبلقرن أمثرأ كان فقد الدارج، هدْ من مر فيإ إليه أشريت، أن وسبق 
المجاورالبشائر لمركز رئيا نفل ثم والمحافذلات<، الناؤلق نفلمام صدور 

بلدتهإل عاق د وقد عائلية، ولقاءات تزاور بيتنا وكان العلاية، سست لمدينة 

فزريهللمجمحة، والملاصقة المجاورة المدينة وهى ا< حرمه  ٠١رأسه ومقعل 
للمجمعةل زيارة أولر وهدم الجمعة، محكمة ق مثاشرق قبل أمرق بصحبة 

فيها.العمران وحركة احها واشاعهأ اتأعجبني وقد أظى، فيإ 

الرياضنمن انهللمت، المحكمة، ق عجل مثاسرة عل عزمتج وحين 

شهرل وذللث، - رسمي دوام يوم كان -حن بنإ يوم صاح j( -وحدي- 
إنإذ اليوم، هذا بمباشرق علم الحكمة لدى وكان ه،  ١٤١٨عام صفر 

اليوم،هذا ق معه الغداء بتناول علإ ألح قل الماضي حامر بن ناصر صاحي 
وبينهبيتي ولما الأعيان، وبعض وقفانيا المحكمة رئيس ميدعو أنه وأفادق 

والودالعهد لسابق ذللثج، ق حرجا أر ولر طلته، لبيث، فقد وتقدير، ود من 
قعمل وطيلة القضاة، من غيري وفيها الحكمة ل عفوآ ولكوق بيننا، 

طالب.أو معاملة أي له يكن ب الحكمة 



محكمةل عمل —وخلال أيام سضعة تقاعدي قبيل أنه الطريف ومن 
العامة؛محافظةالحكمة من قضه الدائرة ق إلينا ورد بالرياض— الاستئناف 

عقار،أجرة ق له حكم وقد الماصى ناصر صاحبتا فيها والدعي المجمعة، 
والصداقةالعلاقة لسابق الحكم وتدقيق القضية درامة عن تنحيت، ولكني 

بيتا.

مباشرةوتوجهنا صباحا، العاشرة الساعة قرابة المجمحة إل وصللما 
خمسةمن أكثر إنشائه عل مضى حكوميا مبنى تشغل كانت، التي المحكمة إل 

•فها محانرق قيل بترميمه بدئ وقد عاما، وعشرين 

ظافربن محمل الشخ الهسب، رئيسها إل توجهت، المحكمة دخول وفور 
التسعينايت،أوائل منذ نفسها الحكمة ق القضائي عمله امتد الذي الحقثاق 
قالتمسز محكمة ق ومباشرته تمييزا، ررقاضى درجة إل ترقيته حتى الهجرية 

لآء؛هآلثئعرف وقئ ه،  ١٤١٨عام تقريبا بشهرين مثاشرق بعد المكرمة مكة 
والتعارفالسلام وبعد الرجال(، أقدار ومعرفة الشخصية وقوة بالدهاء 
الغداءتناول مني وطل!، الغداء، عل جامرا، ارأي من مدعواليوم أنه أ-محرق 

فوافقت،.الأحد، ض يوم لديه 

الشخالأنيق والقاصي الوقور الشخ الحكمة رئيس اعد مزرت ثم 
بالتوفيقل ودعا ير رحب ^٠^( ١١لآذه١قق بيعي العبدالعزيز بن محمد 

حتىالهجرية التعينات منتصف، منذ الحكمة ق عمل وقد والدال، 
المكرمةمكة ق التمييز محكمة ل ومباشرته تمييزا، قاصي ١٠درجة إل ترقيته 

قالثالث، القضائي العضو وأما ه،  ١٤١٨عام تقريبا بشهرين مباشرق بحد 
ه١ ٤ ٠ ٢ عام الجمعة محكمة ق بائر وقد محازأ، —حينها— كائن فقد المحكمة، 



 k- ٦٠٩٦)الجمعم( الفيحاء

الشيخرئسها انتقال بعد للمهحكمة رئيسا وأصح فيها، عمله وامتد تقريبا، 
محكمةق وباشر تمييزا؛، ررقاصى درجة إل رقي حتى الحقاف، ظافر بن محمد 

الحسنالخلق إلا منه أر لر معه عمل وطيلة ه،  ١٤٢٦عام بالرياض التمييز 
عىوقد الذمة، براءة عل والحرص الدوام، ل والانضباط الراقي، والتعامل 

كتابةحتى يزال ولا ه  ١٤٣٨عام للقضاء الأعل المجلس ي متفرغا عضوآ 
الأسهلر.هذه 

ناصرالأخ منزل إل انتقلنا الحكمة ق ل الأول اليوم دوام انتهاء وبعد 
الداعي،وأقارب، البلد أعيان من لفيفث حفر وقد الغداء، لتناول الماصي 
أهلها.وطبيعة البلد عل للتعرف ل فرصه وكانت، 

الجمع،راللتا س® 

الكنيقابل ما له وليس محصمى، بيتط معلوم— هو —كإ للمقاصي ليس 
ويتأحره،يلائمه الذي المنزل عن يثحث، أن محيره ؤإنإ كذلك، ا، مكن رربدل 

ومواقفذكريات الحلأية® ررمت ق وسكنته استأجرته الذي البيت، مع ول 
منإل بحاحة وأنا المناسب، الببحا عن البح،ث، هم حملت، وقد ذكرها، سبق 

وأحياءه.البلد يحرف 

المعروصةالساكن ق شحا للمجمحة انتقال وقت، صادف وقد 

■ومعل شى قد رئبا شارعا لأن منها؛ التوفر أجرة ق وارتفاعا للامحار، 
منها،أهلها محرج التي المنازل من عشرات ملكية ننع عليه وترئب، المجمعة، 

للامحار،المعروصة النازل بحص شاهدت وقد المتاحة، النازل واستآجروا 
الذيبيتي أن وخصوصا أجرما، ارتفاع أو لصغرها إما تناسبني ب ولكن 



-mm^
واسعة،ومجالس كشرة غرف ذا يحا جديدآقكان العلأيةاا ررسستا ق سكنته 

اليد!متناول ق وأجرته 

أحدبى اتصل الجمعة ق مجامرق من الثاق أو الأول الأسبؤع مائة ول 
منزلاوجد أنه محرأ مناسب مزل عن البحث ق ساعدوق الذين الإخوة 
تأجيره!لا بيعه يريد صاحبه ولكن الرغوية، الحديدة الأحياء أحد ق مناسبا 

ماليةقدرة ولا نة لدي ياكن إ ولكن والحز، اليت، و صاحي ربي وقد 
أنموكدأ بالشراء، عئ أشار هئوئ الوالد وباّتشارة مطلقا، الثراء عل 

الثمن.من جزءأ سيمرصني وأنه ذلك، ق الملحة 
وتحولت،الماصى ناصر الأخ برفقه البيت، عل ولمت، أيام بقعة ويعد 

التوسط،من أقل تشهليبه ولكن الداخل، وتفصيله موقعه وأعجش فيه، 
الوالدمن وتاط استخارة وبعد سنواُتؤ، أرع قرابة صاحبه سكنه وقد 

ينرولكن الثمن، رع سوى حننه ق لدي يكن ول؛ الثراء، قوريتج ^٥١^ 
بدهانوطلأنه برميمه قمت، وقن. النزل، وسكنى الثمن استكإل تعال اممة 

تحالالله وجدت العلأية، سستإ من لآءأنتياا ج1ستا ثم فرثه، ؤإعادة جديد 
ؤإعانته.تيسيره عل 

الحكمةقضاة زملائي إليه دعوت النزل، ق القام ب استقر أن وبعد 
أقدمويعد محضرم، موخلس الحاصرين من وكان غداء، وجبة عل وموقلميها 

يعثرب إنه ل! فقال الماشن، ضاتما قس 
سوىالسابفن القضاة من أحد لال٠جمعة القدوم فور منزل بثراء صنيعلئإ 

الهجرية!التعينات أوائل ق واحد قاصي 
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الاستقرار،شعور ففيه والمنة، الحمد وفه النزل تمللن، عاقبة حمدمحت، وقد 
وقدالعلارة_، سبت ق معي مق —كإ به التلموح أو الإحراج من وأمان 

مالهبرأس يعته الرياصن إل انتقال يعد يم أعوام، عنرة البست، هذا ق أكملت، 
تعال.افه بحمد ل مملوك بينؤ ق إلا أسمر ر بعده ؤمن ريالءا، ألم، ااأر؛ماوة 

قوأنه القاصي،،، اربيتا باسم البلد ل وقب بوجود — يحد —فيإ وعلمتا 
الةاJJمالحي ق طينيا بيتا كان وقد القاصي، ليسكنه موقوف، بتت الأساس 

أجرتهوتونع متواصعة، باجرة منويآ يؤجر دكان به واشتري يح ثم للبلد، 
الجمعة.محكمة قضاة عل 

الجمعز:لأستقرارخ ا® 

أحضريتؤالبيت،، نحهيز وأكملت، الجمعة، ل القام بي( استقن أن بعد 
مدرسةق أيمن ابني وسجلتا المجمعة، إل زوجتي عمل وانتقل أمرق، 

علوكنا الأول، السنة ذ طالبا بالجمعة الابتدائية الكريم القرآن تحفيظ 
منعلينا به تحال اطه أنعم مجا عل اغتبطنا وقد الدرامي، العام ابتداء وشلئ، 

كإحيته، ق المنال صعب، حنا ذللثؤ كان وقد الجمعة، إل الانتقال تيسر 
قبل.من لدللث، أشرت، 

وأقاربط—والدي ومستقر رأسي —مسقط الرياض عن تبعل. والجمعة 
هدْوكانت، بالسيارة، بالزمن الساءتين وقرابة افة، بالمكيلوآ وثممانتن مائة 

الأمثؤعوسهل تطال قريثة ليت، الرياضر فمدينة مثالية، نظري— —ق المسافة 
عله)رتب مما ؤإلها، منها فر الى مالتي ؛الثحا.ة ولن، هوله، بم

اليومية،والأعباء الأع،ال ل والانطلاق النحور؛الاستقرار، أو الاستقرار، 
وساكنيها•إليها والحنن بالرياض التعلق دون 





( رالجممت اثميحاء  eL.

مماتعال الله يسر فيإ حافرأل ذلك كان وقد بعد، فيإ وهيأتيا اساجرتها التي 
الورقات.هد0 ق به سأحثرك 

الجمعهن:محكمم ث ® 

النوطوواجبي الأساس عمل مقر فهي ونجوما، للمحكمة ولعي 
صعوباتس ف مز وقد أهلا، له لت أنني وأشعر بالقضاء ابتليئ وقد ي، 

كلبه ؤيثحر قاض، كل يدركه ما ومراجعيها القضايا ومكابدة فيه العمل 
حلاوةولقسك مرارتيا، وذهبت الأيام، نالك انهلوت وقد للمحكعة، مرام 

فيه.قصرت أو اقترفته عإ يتجاوز أن تعال اممه وأسأل ذكراها، 

زميللكل نافعا أراه ما بذكر الورقات هده ق نفي يه ألزمت، ما ولولا 
علالأمر حته من مطلعا القضاة، ل*الم المنظار أقرب وأن لاحق، أو محاصر 

نشرها.فضلاعن الكليات هذه بتدوين لما-طلت ويعانونه، القضاة مايكابد٥ 

صلعدد محاورأ حكوميا مبنى وتشغل البلد، وسهل ق تقع الحكمة 
وغيرها،والشرطة المدنية والأحوال والبلدية كالمحافظة الحكومية الإدارات 

منؤيتاش وموظفيها، الحكمة قضاة سيارات من عددا يستوعب فناء ولها 
للقفاةريبة مكاب؛ ثلاثة طابق كل وق ثان، طابق ؤيعلوه أرصي طابق 

—مباشرق _وقت وتشغله المتنوعة، الإدارية الكاتب س وعدد العدل وكانب، 
بحد.فيئا الحاJل كتابة استقلن، وقد الحيل، وكتابة الحكمة 

وكلاهماله، اعد ومرئيس فيها كان الحكمة ق عمل باشرت وجم، 
ثالث،وقامحس يعد، الملكية الموافقة رد ب ولكن التمييز، محكمة إل رقي قد 

(،٤ ) رقم محمل حديد قضائي مكتت، ي للمباشرة المحكمة رئيس فوجهتي 
رئيسفكلقنى ومساعده، الرئيس الحكمة س انتقل ما سرعان ولكن 



>ي<..إ
ماعديثغله لكن الذي الثاي القفائى ا،لكتب ل بالعمل ا،لكنف الحكمة 
تكنولر قضايا، من إئ محال ما نغلر ق وشرععت يافه فامتعنت الرئيس، 

اتكيفاولا الكتا حيث، من لا بلقرن، محكمة ق عهدما التي القضايا كتلك، 
القضاياوتندر يسيرة، مباغ ذوات، مالية معاملات، ق وغالبها قليلة، فالقفايا 
علورعت، التي الكنية المخهلaلات١ كثرة س_، ظني— —ل وذللئ، الحقانية، 

غالبوانتهاء الزراعي، التمللث، ق يرغب، لمن الزراعية المح وتوفر الواطن؛ن(، 
الزمن.من محبق فيإ القديمة المتعلقة؛الأملاك المنازعات 

الشاحناتبينهم تقل الذين الفضلاء بأهله عامر بلد والجمعة 
لفاعل دور — مسق —فيإ ورئيسها للمحكمة لكن كإ الكيدية، والدعاوى 

بالحكممنها يهلرأ فيإ البتر وسرعة مهدها، ق ووأدها الخصومات تقليل 
الحكمةرئيس مقام لعلول أن ريم، ولا لكها، ؤ للأطرافالمرصي أوالصلح 

افهفضل بحد لكه ذلك، ق فاعلا أيرا بالناس ومعرفتهم المحكمة، ق وقضاما 
وتوفيقه.تعال 

لمويرلكن ربإ ولكن اللفت،، بالكثير فليتؤ الحنائية القضايا وأما 
التحلمقةالقضايا كثرة ق دور فيها الرئيسة الئلمرق من عدد والتقاء المجمعة 

ما.نوعا بالحوادث، 

العدد،متوسهلة فهي دعاوى، تتعللمؤ لا التي الإمائية الهللبات وأما 
ونحوذللث،.الاجتإعية الحالة ؤإثبات الإرث حمر طلبات بيرأ، وتدور 

أننيوأذكر الجمعة، ق النوادر من فهي الاستحكام حجج طلبات وأما 
عرضن،الي الاستحكام حجج عدد يزد ولر أعوام عشرة الجمعة ل عملتؤ 

تعال.الله نعم من وهذه طلبا، خمسين عن عل 



را,دحممتا(اصحاء ث

وهروحلجلة، دوي السامة محكمتي ق الأساءتكام لحجج كان ولقد 
معارصةفيه كان ما وخصوصا الطليات، هده وأصحاب وموفلفيه للقاصى 

محكمتيغادرت وقد أكثرها! وما ا،لواءلنين أو الحكومية الحهات من 
عامتتجاوز الحجج لنظر القررة والواعيد ه،  ١٤١٨عام مستهل ق السابقة 

لاليومي النظر معدل وكان وصعوبتها، كثرتبما ثب يوذللثج ه! ١ ٤ ٢ * 
عنيقل لا الحجج طالبات 

قوسعة القضائي، الحمل ق براحة المجمعة محكمة ل شعرت وليلك 
الدواموقت خارج التهلوعي العمل حيال ونشاط تعال، الله بحمد البال 

الرسمحا•

إلالتبكثر عل المجمهة، وق بلمقرن ق عمل خلال اعتدت وقد 

السابقة.محكمتي ق فيه شأق من بعضا القارئ أحي لك وذكرت الحكمة، 
مدارسهم،إل وأمهم أولادي أوصل أيامي غالب ففي المجمعة، ق وأما 

البابمفتاح معي وكان للثين،، الرجؤع دون الحكمة إل مباشرة أنهللق ثم 
فأفتحوبواتبما، الحكمة حارس حضور قبل آق لأف للمحكمة؛ الخارجي 

معييكون وقد لمكتبي، وأذهب الباب أغلق ثم ميارق، وأدخل الباب 
الحرائدأتصفح ثم إفطاري، فاتناول البيت، س معي أحضره خفيف إفهلمار 

وحصزتراجعت، وربإ للمحكمة، باكرة وصلتا قد تكون التي اليومية 

شبكةتصفحتا وربإ الحمعة، خعلبة أعددت أو العلمية، درومى س شيئا 
بعداالثامنة الساءة تصل ولما ارالإنةرنت،اا 

المتنوعت،أعإل وعل عئ بركة تعال الله بحمد التبكمِ لهدا كان وقد 
البكور.ق صئُهقؤوثؤ؛الركة الني دعا فقد بالغريب، هدا وليس 
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عرقاينبض،لحظ ماهرا طبيبا ولكن قدتول، أنه الأطباء وظن واطلوت، الحياة 
الخطرفزال الداخل، الزق لإيقاف جراحية عملية يإحراء المسارعة فعللمب 

جنتبإ إقرارْ عل للممصادقة الحكمة إل بالحاق وأق علميه، المجني عن 
وحده،الحال وأنه فيه ما يكل فاقر الحاف فسالت، إل الإقرار وأحيل يداْ، 

الحهوديدلت، المدة هده وحلال مؤقتا، سراحه أطلق ثم أيام، بضعة وأؤقمؤ 
الخاص،بالحق المطالبة عن وذووْ علميه المجني يتنازل كي الأعيان بعض من 

يستحقه،بإ الحاف ومحازاة الشرعي حقهم وطلوا بحقهم تمسكوا ولكنهم 
إحضارالعام المدعي من فطلست، العام، الحق ل للنظر إل العاملة فاحيلت، 

ذويهجهود زالت، ولا محصر، لر ولكن القضية، لظر عاليه المدعى الحاف 
عليهالجني لدي حضر مدة وبعد للتنازل، وأقاربه علميه المجني مع مجدولة 
بناءالمعاملة إعادة مني طلبج تم الخاص، حقه عن وتنارل الحكمة ل ووالده 

التعليإُتإبنصوص متمكا ذلك، رفضت، ولكني الخاص، الحق انتهاء عل 
وطلست،بالحكم، فيها النفلر انتهاء بحد إلا المعاملة إعادة تمغ التي المؤكدة 
لالمختصة الحهة تتجاوب، لر ولكن العام، الحق لفلر علميه المدعى إحفار 

—ممنأقاربي( أحد مع وتواصلوا الموضؤع ق جهدهم الحاف ذوو وبدل ذللمثخ، 
دونالمعاملة ؤإعاده الموضع ل للثماعة كجر- محير عندي وله حى عل له 

منذلك، ق لما أقبلها ولر الشفاعة، هذه عن أعرصت، ولكني العام، الحق نظر 
دونلكن عليه المدعى إحضار أطل، زلت، وما نظري- _في بالأمانة الإحلال 
إعادةبملل—إ المختصة الإدارية الحهة حْلابف المحكمة إل ورد ثم جدوى، 
أماالحاملة، من تريد ما عل تطاغ أن المحتمة للجهة بأن فأجست، العاملة، 

النذلاميةبالنصوص تمسكا يمكن، فلا نظرها امتكإل دون العاملة تعاد أن 
المنهلقةق العليا للمجية الموضع الحهة فرمحعت، ذللمثج، ل المؤكدة والتعليإُت، 



>ثت<ئ|!ج.
باأحبت ولكني الأمور، بعض لامحتكإل العاملة بعث سرعة طلنت، التي 

طالبهللمحكة كبش التي الحيل ووارم الحهة تلك فخاطست آنفا، ذكرته 
محازآكوف للمحكة الخطاب ورود ووافق لدراستها، إليها المعاملة بعث 

ذلك،.بعد حيالها حمل ما أدر ولر للوزارة، المعاملة بعمل القائم فبمن، 
أنمع أتوقعه، ب إنحابير أثر البلد— أهل من كشر —لدى الموقف لهدا وكان 

فيه.صرمحة والتعليإت، القضاة، لدى محتال عمل مني حمل ما 

الواني:ديق ص® 

وحينمكبي، عند جالس برحل العمل أيام أحد صبيحة ق فوجئت، 
•• بن■ همدالرحمن دعوى بشأن أيام مند إئ الخي المعاملة ذكرت، لمحته 
بعينهوأنه بالباب، الخالي هو المدعى أن ظني عل وغالب، بن..,، حمود صد 

^اعن أعرصت، ولكني وصداقة، وزمالة ود وبينهإ ، ;^١٥الوالد صديق 
هذ0عن تتحئ يقبل لن الحكمة رئيس أن ظني عل غلب، ولأنه الشعور، 
مللئ،ق حممه صد عبدالرحمن دعوى وممعت، نقلنها، قثرر، القضية، 
لدىيكن لر ولما النزلع، موير عل جيعا ووممنا الخلساتط، وتعددت، زراعي، 

يمفهللبها، الدعوى نفي عل عليه المدعى يم؛ن عليه عرصتا المدعي؛ينات، 
يدعيه،فيا حق للممدعي ليس وأنه الدعوى نفي عل عليه المدعى حلم، 

ضثهلعل الهارفين وتوقيع بالحكم النهلق وفور ذللث،، بموجب، فحكمت، 
عليه،وسلمت، للمدعى، وانحهت، الكرسي، من قمت، به وقناعتتها القضية 

صديقالمدعى أن عليه المدعى حممه وأحرت، رأسه، وقبلت، وعانقته 
تقتلوق- القضية، نفلر حلال بثيء تمييزه أرد إ ولكني للوالي أقر 

للموقف,تقدير0 ل و؛يرن عيري، المدعي 
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الشاممس:لقفسرا ا® 

بيناماوتقابل حبالها تتعقد قضايا أو قضية من قاصي أي عمل نحلو لا 
درايةل جهده ؤيتضا وليال، أياما -ها القاصي ذهن وينشغل أوتتساقط، 

ودفوعهم،المتداعين مستندات، ل الطر ؤيمعن وجوهها، وتقليب، القضية 
يتكونأن بعد فيها بالحكم للنطق تتهيأ حد إل القضية لتصل اتج الحلمونتعيد 
وأسابه.فيها الحكم للتؤ مله واتضح القضية درب له استنار قد القاصى 

قضيةكانتإ فقد القضايا، هزه مثل من عنها أحدثلئ، التي وقضيتنا 
علتزيد الأرض من مساحة ل البلد، أهل من كريمت؛ن ءائلتين بان عقارية 
لنفوها ثدئ وقد رص، محريق عل وتقع أقلن، فيا مربع متر ألف خمسين 

لبعضنمتا؛عتها عن أطرافها تولف، ولكن تقريبا، عاما عشرين مند المحكمة 
والدافعة،الهلالثة ق الحق أصحاب من عدد منها طرف، كل ول الأسباب، 

عرضتجحلساتح عدة وبعد القضية، أطراف استأنمها العمل مباثرق وبعد 
ولكنالهرفين، لكلا الصيحة فيه أن ظهرل ما عل يصعللحا أن الطرفن عل 

ماالبيناتح من معه وأن يدعيه با أحميته عل وأصن الملح رفض الدعي 
امتولولما النزلع، محل عل يشتمل استحكام حجة صلث، بيناته ومن ^٠^؛،، 

علتوجب، الضلح، الدعي ورممي والبيناته، الحجج من ليتها ما الهلرفان 
أطوالفيه وأضيف، قديا، المال-عي صلث، كان ولما ل، يفلهر با القضية 3، الثن، 

إلأحرام ما يرغ ب ولكنه الحكمة، ق سلفي قبل من لاحقة ومساحاتؤ 
الأنظمةق علته والنصوص التع هو —كا إجرائه لتدقيق التمييز محكمة 

ولذاموحرأ، الصافة الساحة صمن عليه التتانع الحزء وكان والتعليات،—، 
ولابعد، القهلعية الصفة يكتسب، ل؛ المدعي صلث، أن القضية ضبهل ق قررتح 



ج(..
عل-بناء وقررت التمتين، محكمة إل يرفع حتى إصافات من فته بإ محتج 

لازمه.يستكمل حتى الصك ق التصرف إيقاف عليه— الدعي محللب 

وهوالمدعي، أحو المنزل— هاتف —مر يير اتصل الأيام أحد عمر وق 
كليةق درسي وقد ل، شيح وهو فيها، أخاه وكل وقد القضية، ق تلمرف 

إلألح لام الويعد الأحرين، وعند عندي ومكانته قدره وله الشريعة، 
للجمح،المصلحة ذللث، ق يكون قد وأنه أحرى، مره الصالح عرض مناسبة 
الصلحعرض ق جهدي بدلم، بأذني له واعتدرت اتصاله، له قدرت ولكني 

ويصعبابه، تحج لا المدمن صلنا أن القضية صبعل ق قزرت وأنني قبل، من 
ذللث،ق التعليإت لأن عنه؛ والعدول الأمر هذا عن الترا-؛ع ذللث، بحد عل 

أرادوا.متى استكإله ق محفوظ وحمهم واصحة، 
ولكنالزلع، بموضع وأحقيته عليه، المدعى ، موقفقوة ل توجه وقد 

النزلع،موصع عل المشتمل — الل.ءي ييل. —الذي الاستحكام صلن، عئ عكر 
عددأواستشرت أيام، عدة بالقضية بال انشغل وقد وبستان، شهادات وفيه 
سأجدأنني ءلّيا عل وغلب، للهلرف؛ن، موعدأ حددت وقد الزملاء، من 

ذهنيق ينقدح أن تعال الله ويشاء ة، الحلموعد قبل تعال— الله —يإذن الحل 
المحددْة الحلوق أتوقعهإ، ز وحال وقت، ق الإشكال هدا عن الحواب، 

بعدفيإ وعلممتخ بالصادقة، فعاد التمييز، محكمة إل رفع ثم بالحكم، يهلمت، 
عليه.فمحادئت، الأعل القضاء لمجلس الدائمة الهيئة عل عرض الحكم أن 

حنينآل محمد بن عبداننه شيخنا مرة— من —أكثر ّمٌتح أنني وأذكر 
قدأنه القضائية، اللازمة مرحلة ق أحضرها كنت، التي دروسه حلال 

وتتعادل،القرائن أو البينان فيها تتقابل قضايا، أو قصيه للقاصى يعرض 



)الجمعم(الضحاء ث

هنالتتجة حركة أدنى يكفيها الهرم، أو الحبل رأس مثل عل القضية وتصيح 
القضية؛هده إزاء هر من القاصي يعينه عإ تل لا الحالة هذه وق أوهناك، 

ماتفنيد بعد إلا بالحكم للنهلق ه نفتركن ولا ذمته، براءة عن يبحث لأنه 
موهفاسلامة إل الامحلمئنان وحصول صده، الحكم التوجه الحصم لدى 

داك،أو هذا موقف تقوي التي المعرة تكون وقد لصالحه، الحكم توجه من 
ونحوذللئجالرافعات، حلال النزلع طرق لأحد أوكلاما حافية، كانت، قرينه 

مزالأمبابح.

البينانبتن والمقارنة والتاف الفهم إل واحتياجه القاصي عمل ولمعوبة 
الهلرف؛ن،ودفوعات، عاليهم المدعى وأجوبة المدعين ودعاوى والقرائن 

منكشر ق كلها تحققها يصعمب، ررقامحيةا< شروطا القاصي ق الفقهاء اشترط 
قدبينهم، يقفي من إل الماس ولاحتياج والمقاربة، بالمديد ولكن القضاة، 

الشرومحلتوفر ق الغلن غلبة مع الشروط، بعض به تقصر من القضاء يول 
فيه.توفرها دون يقصى أن للقاضي يمكن لا المي الضرورية 

البعيدينبعض يفده —كإ بالضرورة ليس القاضي عمل أل ومقصودي 
البينان،وأن ملفا، موجودة محددات، ذا روتينيا عملا القفاه— واغ عن 

سالثعفس يعجي، وقد عليه، المدعى عل فاليمن عدمّثخ ؤإذا معلومة، 

واضحة،سهلة التعجّت، يراها التي القضايا بعض ق الحكم ق القاصي ناحر 
سالقضية ق المريض-ثنى ْع -كالهلببّث، القاضي أن الحال واقع ولكن 

مثانرق يرى هو إل الحكم، ق يتانى محعله ما والحفية الذلاهرة الأمباب، 
الهلرفهذا كئة ومحعل القرينة، أو البينة تللث، يقوى ما وتضاعيفها القضية 
تحولالمى المكدراتؤ ببعض القاضى ذهن تشوش وربإ العكس، أو راجحة 
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طفأي عن الاعتذار ق صارما وكنت كله، يومي عد تكدر ^ ١٢٠۵^قل 
الدوامانتهاء وقت، ولأنه الثانية، الساعة عن ناحري يتلزم المراجمن من 

والوًلفينالحارس قل المحكمة يصبح الذي مثل من وحموصا الرسمي، 
انتهاءوعند الأيام أحد ق أنه إلا علميه، ما أدى قد انه ويرى أكثر، أو سماعة 

مكانمن أتى مراحعا أن مفيدأ الضبط كانس، إئ أتى الرسمي، الدوام وفتح 
أصحاب،وكان والمزكون، الشهود ومعه وراثة، حصر صلمثح لاستخراج بعند 

ويصم،انتهى، الدوام وقت، بان إليه قاعتدريتح أمرهم، س عجلة ق الشأن 
يراجعواأو غد، صباح يراجعونا أن الصلمثؤ لمهلمالي ؤيمكن البقاء، عل 
ولكنهيضنهم، قد الأن امتعجالما وأل لخدمتهم، منهم قريبة محكمة أي 

وسمعت،فوافمتج، الموضع، انتهاء حتى معهم يبقى بان والترم عل، ألح 
معهمالكانس، وبقي وحرجتا، الورثة، حصر واعتمدلت، والشهادة الإماء 

التالاليوم صباح ل فوجستا ولكني إياه، وتسليمهم الصلمثا صدور حتى 
فالتمت،الصك، ق مؤثر حهلما بوجود مفيدأ الصالث، وصاحمج والكان_، 

ملكإنامتعجالاقديفرنم!\f للكاتب،وقلت،لهَ: 
يد:قطع على اهد ش® 

وفيهالحكمة، رئيس إئ أحاله الشرطة س حهل١ب الحكمة إل ورد 
الخميسيوم صباح الجمعة ق الكب،ر الخاهع ساحة ل قاض حضور طلب، 
المحكمةقضاة أصدره أن سبق شرعي حكم لتتنفيد إجازة— يوم —وكان القادم 
الحكمتضمن وقد السارقن، أحد يد بقطع فيها- العمل مباثرق —قز 

وتهللس،^، ٥٥١١؛الحكم تنفيد حتى إقراره عن الحاف رجؤع عدم اسأراط 
التمالصوحاولت، التنفيذ، قبيل ستجد قد ما لإثباين، قاض حضور الأمر 
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بعدإلا ١^٥؛^، الحر أجد فلم صحيحا، لولكن عليه والاعتراض الحر من 
ققنر المجلس أن الأعل القضاء محلى أعضاء أحد أفائق فقد يومئن، 

منيرونه لما الخرج لحكمة رئسا تعييني الماصي الأمحبؤع المنعقدة ة الخل
لترقيةنظرأ ة الخلأيام من يوم آخر ق القرار عن عدل أنه إلا ذلك، منامبة 
أصلح،الجمعة ق بقائي ورأواّأن التمييز، محكمة إل المجمعة محكمة رئيس 

والرسائلالاتصالات من الحديد ورئف وقد ذللث،، عل تعال اممه فحمدت 
فشكرتبقائي، ل ورحمتهم حرصهم بدين المجمعة أهال من انمن من 
مماحبمرأ محعلني أن أسأله— زلت —ولا تعال الله ومالت، المشاعر، هده لهم 

يعلمون.لا ما يغفرل وأن ي، الناس يقلن 
تلقائياعمله فاستلمنغ بالرياض التمييز محكمة إل الحكمة رئيس انتقل 

وقدللمحكمة، رئيسا عينت، أصهر بضعة بعد ثم للرئيس، مساعدا لكوق 
أكثرليكون الرئيس، مكب ل اليسيرة التعديلات بعض عمل ي شرعت 
محيةق السابقة تحربتي مستحضرأ والمراجعتن، الخصوم لاستقبال، مناسبة 
السكرتير.عثر مكتبي عل الدحول( تقليم التعديلات." هذه أهم وس بلمقرن، 

منمعتمدة سنوية لفة س الحكمة رثيس لدى أن الخميل من ولكن 
فقدلها، التايعة والحاكم الحكمة لوازم ي صرمها المحكمة لتتول الوزارة، 

وكتاباتمحاكم ويتعها المج٠عةاا محاففلة محاكم رررئاسة الحكمة! مسممي لكن 
__،تيسر وقد ونمير، مدير وحومحلة وجلاحل والأرءلاوية الغامحل ق الحيل، 

لوحةوصع ومنها الحكمة، ق اليسيرة الإصلاحات بعفس لفة الهذه 
لنتوفرها يلزم التي الْللبات عل تشتمل الحكمة مدخل ق كبيرة إرشادية 

الإثبات.صكولث ص ثيء استخراج أراد 
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مضغ،زمنية مدة عن أتحدث، فانا القارئ-، -أحي اعذرف ولكن 
لزملأءالخاصة والتسلية العام الفع رجاء أحداثها؛ بعض نجيل ق ورغبت 

الخيريةالخمعيات ل التهلوعي والعمل القضاة يئن موحرأ حيل وقد المهنة، 
الرئيس،وواجبهم الأساس لعملهم القضاة وليتفرغ أكر، لصالح مراعاة 

ؤإعفاءه.تعيينه يململمثإ الذي الأمر ول من بمدر بإ عمله ي ممد والقاصي 

الكريم:القرأن الخيري،/؛ الجمعينن ث ® 

القرآنلتحفيظ الخيؤية الخمعية إدارة محلى رأست، أن ل تعال افه ينر 
واشتركت،ه،  ١٤٢٨عام المجمعة مغادرق حتى ه ١ ٤ ١ ٩ عام مند الكريم 

القرآنتحفيفل مناشهل من الحديد ق الخمعية محلى أعضاء زملائي مع 
قجيدة حهلوايتح -حطن، أن الخمعية عل تعال الله فضل من وكان الكريم، 

حاسمت، الي البائرات، بعض وًُلرح الكريم القرآن وتحميظ تعلم محال، 
منها.وأقدم أكر خمعياُت، الخمعية 

نيارةرب الحمعية إدارة محلس رئاسة j( عمل بداية 3، أنني ذللئ، ومن 
مناشهلهإعل والهلاJم، جدة ق الكريم القرآن تحفيفل لخمحيتي 
معيولكن الخمعياُت،، أميز الوقت، ذلك، ق لكونه،ا فيهإ؛ العمل وءلريقة 
تحفيفلحمعية زيارة وحلال، الخمعية، ق الحاملتن وأبرز الإدارة محلى أعضاء 
فيها،والتميز الننامحل حجم من دهلمنا قياداما ولقاء جدة، 3، الكريم القران 

ترونهما نحملكم لا ومحفزآ_ لهم —مسليا لزملائي التمت، الاجملع وخلال، 
حمعتتكماحتقار عل جدة حمعية 3، الباهرة والمناشهل الخهود من وتسمعونه 
فال،مقصودي، وفهم جدة حمعية رئيى نائب، الخيط فالتقط فيها، وأ-مالكم 

طلأيبقعدد عن مال، نم فاخيرناه، الجمعة حمعية حلقا^j، طالمحب، عدد عن 





اثفيحاء)الجممت(ث

الأسري:مركوالإرشاد ث ® 

تأسيسعل الهتمين— الإخوة بعض _هع عملن، ه ١ ٤ ٢ ٦ ام عق 
الترابطعل تمتن التي الأسرية الرامح وطنح الأسري بالإرشاد مركزبمي 

الأسريةالمسورة تقديم عل ونمتن الزوجية، للحياة والإعداد الأمري 
استشارةوبعد والتثقيف،، والتوعية الأمري الإصلاح محالأُت، ق المخصصة 

هداق تعمل التي الخمعيات، بعص وزيارة والمهتم؛ر،، الخمصن من عدد 
اسمهأصح الذي الأمري١٠ الإرشاد انئللاق؛رمركز تعال اض يمر ايمإر، 

أصبحالأحرف هده تدوين وحلال ، ١٠الأمريه للتنمية سعداء ررمركز بحد فيإ 
.١١الأمريه للتنمية سعداء ررحمعية باسم متقالة حمعية 

إليه،الحاجة يس مورأيت ومحاله، المركز هذا ل الحمل إئ حبمبإ وقد 
بينإنتن، العثرات مند أنثشت، قد الكريم القرآن ونحفيغل البمر حمحياُت، وأن 

والإصلاحوالإرشاد المشورة ق يتخصحس الذي المركز هدا مثل إنشاء تأخر 
المملكةتوى م عل الثالث، هو كان هذا، مركزنا انمللق وح؛ن الأسري، 

لهوكان الثرامج، بعض ق البق — الله -بحمد له وكان — أظن بإ ح— 
التيالمراكز بحص تأسيس ل فاعل أثر له كان بل عمله، محال ق فاعل دور 

وبحقهاوالحافذiادت،، الدن بعضي ي وانهللمتؤ المركز، نحربة من امتفادُت، 
والإ؛داع.والعتناء الحهد ل مركزنا فاق قد 

بعدفيه المشاركة عن واءتذررت^ أعوام، ثلاثة قرابة المركز هذا مع وعشتح 
فقدعمله، محال دون بالمركز علاقتي وانتهت،  ٥١٤٢٨عام للرياض انتقال 

ومشاركاقإسهامي امتثإر ورأيت، وثيق، ارتاط الأسري الصلح ْع ل كان 
الذكرياتح.هذْ ل إليه سأعود ما وهو القضائي، عمل محال ق فيه 



الكتبمن عدد عل اٍنمث الركن تأسيس مرحلة خلال أنتي وأذكر 
تعينالتي والأسباب الأسرية العلاقات عن تتحدث التي والدراسات 

فعلهينبغي وما صاب منهإ واحد كل وتقبل بعضهإ تفهم عل ١لروجين 
الخاصة،حياق ق منها أفدت وقد ذلك،، ونحو والمثوز الشقاق ال حق 

جهديبدلئ، وقد زوجية، قضية عل عرصت، المرحلة هذه خلال أنه وأذكر 
بذكرففاجأف زوجته، مع لحاله منامته أرى ما إل وتوجيهه الزوج نصح 3، 

زوجته.مع ءلبقها وأنه ويدركها، يعرفها التي والمعالخات الوصايا من حملة 

ال٠حيريلوالعمل لقضاة ا® 

الخمعياتق يعمل الذي القاصي محي ألا الكريم.. القارئ اءل تربإ 
عنوبعد استقلال من يتهللبه وما القضائى عمله __،._، حرجا الخرية 

لأجلها؟بالقاضي الفلز قدثساء ام الواقف 
المحكمة،ق لديه خصا كان من مع التحامل ق حرجا القاصى محي ألا 

العملخلال وحليدة علاقة القاصي ْع لهم كان خصوم لديه يتخاصم أوأن 
،_،؟Juأوالخمعية ذْ هق 

مجرفهاعل والعمل اكرعين أموال استلأم شائبة من القاصى محشى ألا 
الخمعية؟ناشتل مق 

بهتليق لا التي المناسهل بحفر ق عمله وصفة القاصى اّم يبتدل، ألر 
بأمثاله؟ولا 

لهيبني كان الذي القاصي وقث، الخرية الخمعيات ق العمل يأحد ألا 
القفائي؟العمل عل تتحد التي ال والمبقضاياه يتعلق فيإ إشعاله 



\آمأمرالجمعم( اثفيحاء ث

التساؤلات:هذه عن -؛اقتضاب- أجيب ولعل 

أوأسهممحر، عمل عل تعال افه من الثواب رغب إن القاصى يلام لا 
امحليافسائر مثل ذلك ق ومثله وأجره، نفعه يرجو متعد صالح عمل 3، 

المبارك.الضار هدا ق الإمهام لهم يتاح الذين ومووليه المجتمع 

يانفلمةمحكوم فيها يعمل التي الخثلية الحمعية ول عمله ل والقاصي 
استلأمأعال نفئمت وقد بينها، للخلط محال ولا واصحة، وتعليات 

علالمثرفة وللجهات الخ؛رية، الخمحيات ق وصنفها والتبرعات الأموال 
والمراقبة.المتابعة j فاعل ص الحمعيات 

التنحيالقاصى عل فيها محب التي الخالات عل المرافعات نفلام نص كا 
ويهللبيتنحى أن الصور بحص ق له وأناخ علاقة، فيها له قضية نفلر عن 
كانسواء لدلك—، موجبا رأى —إذا التنحي، عل الموافقة المباشر رئيسه من 

لعمل أوزميل أوقريثا أوصديقا جارآ لأجله التنحي حمل الذي الخصم 
أوغبرهما.الخمعية أو المحكمة 

يسوغولا القضائي، عمله هو للقاصي الأساس الواجب أن رست، ولا 
عملل كان لو حتى آخر لحمل الرسمي الدوام وقت من ثيء صرث له 

سكغبره القاصي ولكن الأساس، عمله ل يوثر ذللن، أن دام ما حيرى، 
الإجازاتوق الرسمي، الدوام وقت، خارج واسع وقتتا له ياح الناس، 

ونحوعلمي أومثرؤع خثري عمل ق هدا وقته س جزءآ فلوبدل الرسمية، 
عليه.تثريب، فلا ذللث،، 

الخمحياتأموال عل الناس أحرصن س الغالب،— —ق القضاة إن ثم 
الهدرأو التلاعمتج ووسائل الاختلاس بل بوأدراهم التثرء؛ن وتثرعات 



ءه.!. 
دونتعال— اطه —بإذن محول ما والظامي الشرعي التأهيل من ولد-رم المال، 

والتصرفات.الأموال من تعال اش حرم فيإ الخوض 

ذلكوأر الختيية الخمعيات ل القضاة عمل حول دراسة يإعداد —تقريا— 
بحثوتطلب الزملاء، أحد فيها وشاركي الخمعيات، وعل عليهم 

بالموصؤعالمحتية الرئيسة الخهة من مندوبا طالبنا أن أبعاده ودراسة الموضع 
الحمعياتق العمل من القضاة منع بطل—، الأفراح رفعن، التي —وهي 

علاحتصاصهم- -بحكم وقفوا وهل الموضع، حيال وناقثناه الحرية- 
الخبحية؟الخمعيات ق مشاركون قضاه فيها وير مالية أو إداؤية محالفات 

تفنخق ترغ——، جهته ولكن ذللئ،، من القضاة راءة عل وأكد ذللمثؤ، فنفى 
أوالتفرعن من لخرهم الخمحيات يدعوا وأن القضائي، لحملهم القضاة 

القفاة.كعمل لست، التي المرة الأعإل ذوى 
صدربمخرمشاركةقد — —موحرا الأمر أن دام وما ،، الهلافمائة ل ولكن 

صدورهداالمنعرعضوآحن وكنت، فمعاوطاعه، الحرية الخمعيات ق القضاة 
وانحمتجالخمعية من فاعتازرت بالرياض، الوالدين لبر الحيية لخمحية ال 

الخمعياتل عمل من لكل والأ-وبة الأجر يكتب أن تعال اممه ولعل منها، 
تعال.افه عند مايرجوقبوله الصالح الحمل من ه لفوقدم الخيمية، 

الثاني:®الرحيل 

وماأعوام، عثرة المجمعة محافظة ق العامة الحكمة ق أعوامي قارن 
ارياض،إل الأبوعي المفر أمرق وعل عل س وقد لها، ربا زلئ، 

الأهلمن فيها ومن بالرياض الخميع قلوب وتحلمن، الحائلة، أفراد كثر فقد 



 L- آأآم)الجمعم( اتضحاء\

اممهبحمد ل نحقق فمد الرياض، إل الانتقال بهللب شي وءلاب٠ئv والأقارب، 
ومتره.وتوفيقه ثره تيعل اممه وحمدت منه، أوكثير أملته ما 

قوأ-لثبمت الرياض، إل النقل ءلالا الأعل القضاء يجلس فتقدمت، 
معتادأهدا كان وقد مرات، عدة وريه المجلس بنفي وراجعت '؛^٦٠، 

ووردتالمتللوب، تحقق أن إل ومتابعة، بإلحاح إلا نقل فلا مفى، فيإ 
علتعال افه حمدت وقد الوزارة، ق القضائي التفتيش إل بنقل البشرى 

ولكنالقضائي، التفتيش ل العمل ل رغة ل يكن ل( ولكن للرياض، النقل 
تعال؛الله وصدق واسعة، سبحانه وحكمته نافد، تعال الله قدر 

ؤإددذيكز ؤئوثز محيإثظ أن وبم-ئ ؤئوحنزلخئر ثقا أن
القضائيالتفتيش إل الانتقال أن بعد- -فتإ ل وتب؛ن تلزو1ضلأظو0ه، 

قستراه مما الكثين تعال- الله -وبحمد ثبه يل ويسر ل، خثر باب أصخ 
المدارج.قادم 

داحلزملائي ي واحتمل ومحكمتها، وأهلها الجمعة ودعت ثم 
مودعين.المحكمة 

أحملشهدت فقد المجمعة، دكرت متى وتحقق محن قلبي، زال ولا 
قالإسهام تعال- اممه -بحمد فيها ل وأنح ونثاؤلآ، شبابا عمري مراحل 

اعتبنحطبا ألقيئ فيها، القديم الحامع منثر ومن، الخيرية، الحمعيات بعفر 
فلقيشلرالألوكة،؛، موخ نر خطبة ستين منها وئثزت ؤإلقاء، تحضثرأ -٦١ 

يثرهعل تعال الله أحمد القفائي عملي وق والإشادة، القبول الله بحمد 
زلل.كل عن والصفح العفو سبحانه وأساله وتوفيقه، 





١٢٥)بينالمحزارةوالجلس 

واسى

فيهومحاوري أقامها، أهم أرام الدارج من القلم هذا القارئ، أحي 
وكنتالسعودي، القضاء ثهدها الي والتهلوراين، التحولأيت، من حمله 

محياقل وحرصت، والتهلور، التحول( هدا مركز من قريبا تعال— النه —بحمد 

تضاعيفهابعض ل أطلتا وربإ منها، أتدكزه ما توثيق عل الدارج هذ0 
لهدهالعاصرين القضاة لغر وخصوصا المنهي، وتوثيق الواقع نحلية ل رغبه 

اكحولأ>تا.

التحولأرت،وأبرز السعودي القضاثي النظام ق بلمحة أمهد وأ،
نمالعدل،، بوزارة القضائي التفتيش ق عمل عل أعرج ثم فه، التنغليمية 

وانهللاقللقضاء الأعل الجلس تأسيس مشهد ل القارئ- أحي - أضعلث، 
ثمصعوبات، من والأعال( الأيام تللئ، اكتنم، وما الأول، أيامه ل أعإله 

متثارآللحمل للقضاء الأعل الجلي إل العودة حين معي أصحبلن، 
العدليةالقرحات من حمالة ذاكرآ الجالس، رئيس مكنمج عل عاما ومشرفا 

بإالأحد مؤملا القرار لأصحاب - الرحلة هلْ ق عمل -حلال( قدمتها التي 
التكلأن(.وعليه المتعال، وافه منها، ينامسي( 

اسودي:القميائي اثظام )§( 

تعرفبخلاصه التمهيد الدارج من القسم هذا يدي بين الناسج، من 
طالت،التي والتغيرات شهدها، التي التحولات وأبرز السعودي بالقضاء 

حولي،الللقضاء النفيس الحوهر عل الحاففلة مع فيه، القضائي النذلام 



>$<َئأأجمح
التيالإسلامية الشريعة من وانهللأيه الشرعي، القضاء عل ارذكاوه وهو 

للحكم،الأمامحي نظامها عليها تبني أن السعودية العربية الملكة ارتضت 
الاحتكامعن الدولاكلها فيه نحلن، العصرالذي هذا فريدأل نموذجا فكانت، 

المرةوالأستثناءاث، الضيقة الحوانب، بعض ق إلا الإسلامية الشريعة إل 

الإسلامية.الدول، بعض لدى 

العملءاصزتا عاما ثالاجن امتدتر التي القضاء ل عمل مئة ولأن 
ثلاثةبل للمرافحايت،، ونفلامين ه(  ١٤٢٨— )ه؟ّآاه للقضاء تين 
،^١٤٢١الشرعية المراقان نفنام - الإدارية الأعإل )تقليم 

ولوائحأنفلمة من الأنفلمة هده 5ع وما ه(  ١٤٣٥الشرعية المرافحات، فلام ن- 
درجتينق والرافع التقاضي تفعيل ولأف أوئتلورْ، القضائي العمل نظم 

الإشارةالمناب، من فإن المدة؛ هذه ق حصل الاستئناف،( — الأول )الدرجة 
هدهحلال، والحطات التغيرات أبرز وبيان والمملور، التحول هذا لمفاصل 
قحوض أو إطالة دون منها، والمقصود الدارج هذه يناسب، بإ المرحلة 

التفاصيل.

منقريبا ليكون _الراع_ القم هدا إل اللمحة هل.ه تأحثر رأيت، وقن، 
معوتتزامن القضائي، الشأن ق الكبير الحراك مهدت التي الزمنية المدة 

والجاش<ا.الوزارة رابين العمل من الرابعة محطتي 

العربيةالملكة تفخربه وثيق تحال_ارتباط اش الشرءي_؛ءحمد وللقفاء 
العزيزعبد الاللثج يد عل وتوحيدها نشاما منذ أولت، إل ، حولية ال

مولحالعنكثوتية، الشبكة عل المودية العدل وزارة موغ ت اللمحة ط، ق انفلر 
=العارل وزارة كتاب، العنكبوتية، الثبكة عل الوزراء محلى ل الحراع هيئة 



\بماوالجلمى اثوزارة بين 

العدالةمدا ترسيخ سيل ق وُذلت< حقوقهم، للناس محففل بإ كبثرا اهتإما 
الحاكمس العديد وأنشأن والإمكانيات،، الخهود من الكم المتقاصن بين 

الاحمماصاتح؛كافة ق محة الالإسلامية الشريعة أحكام وفق تقضى التي 
كافةللخصوم حن، وأنا الشخصية، والأحوال والتجارية، والخنائية، المدنية، 

المملكة؛أنحاء ق الحاكم توزع وروعي درحاما، بكافة القضائية الضإنات، 
أوعناء.مشقة دون للقضاء الوصول للجمح ليتسنى 

وفقاالقضاء تأسيس ل الأول اللبنة عبدالعزيز المللث، وضع وقد 
واحدةقضاة رئاسة أسسست، الملكة، قبحيتوحيد الإسلامية، الشريحة لأحكام 

U ٤ تاريخ المكرهة بذكة الغربية لمنهلقة اي  /Y / قضاءعل كثرف، ه؛  ٤١٣٤
قمنفردون قضاة فيها فيقضى وملحقاما نجد وأما يتبعه، وما الحجاز محاكم 

الأحدامحثؤوعموم القضايا حمح ق ينظر قاضى مدينة كل ق الدن، أمهات، 
صدراآ/'ا/آ"ةماه تاريخ وق القرى، وماحولهامن مدينته ق تقع التي 

درحات،!ثلايث، عل الحجاز ق الحاكم بتأسيس يقضى ملكي مرسوم 
جزئية(.)محاكم المتعجلة الأمور محاكم ١- 

عامة.محاكم عن عبارة وهما ملحقاتح، ومحاكم كجري، محاكم — ٢ 

الرسوموتضمن وإبرام(، نقض )محكمة القضائية المراقبة هيئة — ٣ 
المحاكم.تللث، احتماصى 

٤٠طبعة والتعاليعار، واللواثح لأنغلمة ا=  ارالتفتيشبعنوازت عمل ورقة ه، ١ ٠ 
لنثرت، الموارج، هده لكاتبح السعوديةاا العربية المالكة ق وتطوره القضائي 

ه.١  ٤٣٣محرم الثالث، العدد العدل وزارة عن الصادرة ا< ))القضانية محالة 



وهوالتخممة، الحاكم من نؤع يوجد المحاكم هذه جانب ؤإل 
والقضاياالتجار و؛و؛1 الناشئة القضايا بنظر عئتص الذي التجاري، المجلس 
والحرية.التجارية 

النحوالاق!عل القضاء لدواتر رئامتان ت أّه ١  ٥٣٧ عام وق 
ومتطقةالثإلية، النطقة ويتبعها الغربية؛ المنطقة ق القضاة رئامة أ— 

ومحموعةالقضائية، لتا ١^٠٥^١ هيئة تحتها ويندرج جازان، ومنطقة ثر، ع
العدل.كتاب، ودوائر الحاكم من 

وحائلالترهية، المنهلقة ويتبعها الوسهلى، المنهلقة ق القضاة رئاسة — ب 

العدل.وكتابات الحاكم من ومحموعة وتوابعها، 

الريانحىمقرها واحوة، قضاة رئاسة ق الرئاستان هاتان وحدت يم 
-،٠١٣٧٩ا/٠ لحهةاكرiةعلالقضاء،وذك،؛تابحخا/ 

-٥١٣٨١عام وق لها، فرعا الغربية المنهلقة ق القضاء رئاسة وأصبحت، 
العاصمةق الحاكم من الصادرة الأحكام لتمييز تقلمة ممحكمة س\كلتإ 

المكرمة.مكة ق الحكمة لهذه فنع وفتح الرياضي، 

عللتشرف، العدل وزارة بإنشاء ملكي أمر صدر ه  ١٣٨٢عام وق 
ومهاماأعالها تباشر ب أما إلا والإدارية، المالية احتياجاما وتلي الحاكم 

إلأفىءام»بمماهؤ

ررالهيثةباسم عرفحج قضائية هيئة ش،كلت، ه،  ١٣٨٩العام أواخر وق 
هد، ١٣٩•عام لأعالها العدل وزارة مباشرة ْع تزامنت، وقد العليا®، القضائية 

٠١٣٩٥عام ق أنى الذي الأعل القضاء لجالس نواه الهيثة هذه وكانت، 



>بم؟اوالجلس الوزارة بين 

علالجلس تشكيل جرى وقد ه،  ١٣٩٥عام الصادر القضاء ، lliJوفقا 
ةالخاممادته ق القضاء ظام تضمن وقد عامة(، وهيئة دائمة )هيئة هشن 
إل!المحاكم درجايت، ترتبي، 

الأعل.القضاء محلى ١. 

 _Y التمييز.محكمة

وااحاكمالخزئية.الخامة، الحاكم مأ_ 

جهاته،اختصاص وبيان مسؤولياته وتركيز القضائي الخمل ولتنفليم 
الشرعياا،القضاء مووليات تركيز نظام  ١١ه ١  ٣٧٢/ ١ / ١ ق صدر 

الشرعيةالحاكم وتفتيش القضاة، رئاسة تشكيل متضمنا مائة ( ٢٥٨)ق 
كلوصلاحياُن، اختماصات، وبيان وصلاحياما، اختماصاما وبيان 

ونواحا،الحكمة نائما معاون القاصى، الكبمرى، الحكمة رئيس من! 
رئيسالشرعية، الحاكم كتاب المتعجلة، الحاكم قضاة القاصي، نائب 

وختمومعاونوه، الال بيت مامور الخيل،، كتاب الحضر، الحضرين، 
عامة.ياحكام 

ه١  ٣٧٢/ ١ آ/ ٤ ءدرفيتارJخ فقد القضائية، للاحراءات، ية وأمابالن
إجراءات،نفح مائة، ٩( )٦ ل الشرعية(( الدوائر j الإدارية الأعإل تنظم ١١

وكانبالقضايا، التعالقة الإجراءات، وبعض تدقيقها وآليات القضايا نغلر 
لاإمرافحات.بنظام أشبه 

ذيالوزراء محلى بفرار الشرعية الأحكام تمييز لائحة صدرت كإ 
مادة.( ١٤هفي)١٤١٠ا اt \ والتاريخ ٦ ٠ الرقم 



متفمنأ!الشرعية ا،لرافعات نظام صدر تاريخ وق 
أمحلوبالحل(، — الوعي، )الدول، الاحتصاص ،، iJaJJالعأمة الأحكام 

فوالتوكل الحضور وغيابيم، الخصوم ور حف وقيدها، الدعوى رفع 
الدفؤعونظامها، ان الخنإجراءات أحدهم، أو الخصوم غياب الخصومة، 
وانقطاعهاالخصومة ومحق العارضة، والطليان والدخل والإدحال 

الأحكام،الإنات، إجراءات الخكم، عن وردهم القضاة تنحي وتركها، 
أحكامالمتعجل، القفاء والتقيد، الحجز الأحكام، عل الأعراض طرق 

خامة,

القضاة،بعض من اءراصالت، صدورْ أول ق الذلام هدا لقي وقد 
العملامحتقن ما لبعض محالفه فيها رأوا الى اللحوظات بعض وأبرزوا 

ومقابلةالمناقشة يعد ولكن به، القول ترجح لما محالفه فيها ظنوا أو عليه، 
الفئةهده عل أثكلن، الي الأمور بحض ؤإيفاح الحدليين، الموولن كبار 
باحكامهوالخمد الرافعات ، Llijاعتإد عل ومحقي العمل امحتقز القضاة، من 

الإدارية،للاجراءات تنفليءأ الذلام هدا يكون أن يعدو ولا ؤإجراءاته، 
عملها.ؤإجراءات الحاكم أعإل من انتثر ما لبعض وصبهلآ 

متضمنانالخزاتية الإجراءات نفنام صدر ه ١ ٤ ٢ ٢ U/ / ١ ٤ تارخ وق 
الاستدلال،إجراءات الخزائية، الدعوى الخزابة، للقضايا اس الأحكام 
الحاكمة،إجراءات الخزائية(، )الاختصاصات المحاكم الخحقيق، إجراءات 

الهائية،الأحكام قوة الظر، ؤإعادة اكمييز أحكام عل الأعراض طرق 
النفيد.الواجبة الأحكام 

القضاءنفنام ظل _ق الرحالة هده معالم وأبزز ذللئؤ، عل الحال وبقي 
ووحوئوأعالها، الحاكم عل العدل لوزارة الماشر الإشراف ;.: ٥١٣٩٥



>اأاوالجلس الوزارة بثن 

منونحوهما والإحازة كالتيب بالقضاة تتعلق العدل لوزير صلاحيات 
الدرجةوهي فقعل واحدة درحة ق الآراني وبقاء للقضاة، الوظيفية الشؤون 
الأود•

٤١أ/ارقم م الم الأم صدر \^ ir-i/y/rrتاريخ ري 
القضاءمن القادمة للمرحالة إعدادأ القضائية الرتيبان من بجملة موجها 

الجالسواّميس الاستئناف درجة ل القضائي النغلر وتفعيل المتخصص 
نصه;ما تضمن وقد إليه، للقضاة الوظيفية الشؤون ؤإيكال للقضاء الأعل 

وقضىالقضاء لأجهزة اكفليمية الرتيبايتتح عل المبدأ حسثا من ®المواممة 
حاتارت التي الأنفلمة لتعديل الفنامية الإجراءات، واستكإل ايازعات، 

فيصوءذلاكا<.

القضائيالشأن وق بل القضائي، الومممهل ق دوي الحديد الأمر لهدا وكان 
تركيزق عي والوتعلويره، القضائي العمل ق آذن؛الحراك فقد والإعلامي، 

قضائيت؛ندرجتين ق الراني وتفعيل المتخصعس بالقضاء والبدء استقلاله، 
الماليةالشؤون عل العدل وزارة دور وقصر والاستئناف؛؛، الأول، ررالدرجة 
للقضاة.الومحليفية الشؤون دون والإدارية 

العدل،راوزارة العدلية الحهايت، من ممثلون فيها شارك علميا لحان وألفن، 
نظاممشرؤع لدراسة وذلك وغرها، الظالماا ديوان الأعل، القضاء محلمس 

رممق حثيثة ومداولأرث، نقاشا اللجان هده سهديتت، وقد الحديد، القضاء 
العامالقضاء جناحي بين التياع واشتد للقضاء، الحديدة الرحلة معالم 

كلومهإيتث، احتصاصات تعزيز ق الأعل؛؛ القضاء ومحلمس الحيل راوزارة 
ّءة  م

نقلره،وجهة من العامة للمصلحة محققا طرف، كل يرام مما انمللاقا منه،ا، 



قياداتمواع تغم الحديد القضاء نظام صدور ْع يرافق أن تعال اممه ؤيثاء 
العدJينأالحناحين هدين 

بالرسومالحديد القضاء ذفلام صدر تاريخ وق 
وصاناته،القضاء امتقلالية عل التأكيد متضمأ: م/٨٧ الرقم ذي الملكي 
وولأيتهاالمحاكم ومهإته، احتصاصاته وبيان للقضاء الأعل المجلس إنشاء 

الأول،الدرجة محاكم الأستشاف، محاكم العليا، الحكة المحاكم، )ترتبب 
وندبهمالقضاة نقل وترقيتهم، القضاة )تعين القضاة المحاكم(، ولاية 

خدمةانتهاء القضاة، تادسب، القضاة، أ-مال عل التفتيش ؤإ-حازاتيم، 
)كتاباتالعدل، وكتاب الحيل( كتابات ومهياما، العدل، وزارة القضاة(، 

الأوراققوة عليهم، والتفتيش العدل، كتاب تعين واختصاصانها، العدل، 
عامةأحكام العدل،، وكتابات الحاكم موخلفو الحيل،(، كتاب عن الصادرة 

وانتقالية.

الحهازهيكلة إعاده ق تمثلث، نوعية بإضافات، الفنام حاء وقد 
الأولالدرجة ومحاكم الاستئناف، ومحاكم العليا، الحكمة ؤإنشاء القضائي، 

الشخصية،الأحوال، محاكم الخزائية، الحاكم العامة، ارالمحاكم المتخممة! 
المالية((.المحاكم التجارية، الحاكم 

الشؤونمن حملة ؤإيكال للقضاء الأعل المجلس تاسيس تضمن كعا 
الفنام،من السادسة المائة عليه نصت، كيا إليه، والحاكم ؛القضاة المتعلمة 
ونصها:

الأخرىالاختصاصات إل _بالإصافة للقضاء الأعل المجلس رريتول 
يل:ما الثلام_ هن.ا ق البينة 



)?٤١والجلس اتوزارة بين 

وندبوتأديب وترقيه تعيين من الوظيفية، القفاة شؤون ل التنلر — أ
للقواعدوفما ذلك، وغر خدمة ؤإماء ؤإجازة ونقل وتدريب ؤإعارة 

القضاة.استقلال يضمن بإ وذلك القررة، والإجراءات 

الملكموافقة بعد الوظيفية القفاة بشؤون التتعلقة اللوائح إصدار — ب 
عليها.

القضائي.للتفتيش لائحة إصدار — ج 

هذامن التاسعة المائة ل عليها المنموص الأسعاء وفق محاكم إنشاء — د 
البإ والتوعي المكان( اختصاصها وتحديد إلياوها، أو لمحها أو الثذلام، 

الدوائروتأليف، النذإام، هذا من والعشرين ة الخامالمائة حكم ْع يتعارض 
•فيها 

هذاق المسة الحدود j( وأعإلهم والقضاة الحاكم عل الإشراف س ه 
الغنام.

محاكمفضاة بين من اعد-؛م ومالامتئناف محاكم رومحاء تسمية _ و 
اعدييم.ومالأول الدرجة محاكم اء ورؤسالاستئناف، 

الحاكمرومحاء وصلاحيات اختصاصات تقلم قواعد إصدار — ز 
عد-يم.ا وم

وصوابهنؤإجراءات القضاة، اختيار طريقة نبئن قواعد إصدار - ح 
للدراسة.تفريغهم 

ائيين.القفبمالملازمين أعإل تقليم — ط 
القضائية.الدرجات لشغل المهللوبة الفلثرة القضائية الأعإل تحل.يد _ ي 



له.القرره بالاخمماصات الصلة ذات اكرحات من يراه ما رفع - ك

تحققتالتي الإنجازات يتضمن عام كل مائة ق ثامل تقرير إعداد — ل 
ا،لالكا،.إل ورفعه بشاما ومفرحاته والعوفات 

السعوديالقضاء ق حل،ياله بمرحلة إيذانا النذلام هذا صدور وكان 
الاستئناف.درجة ق الترافع وتفحيل التخصص، القضاء ق حهلوات بالتقدم 

بثثغالتي القضاء« لفنام اكفيذية #الالية صاروز القضاء نظام رافق وقد 
وآليةالقضاء، نظام عليه نص ما كفيذ العمل وحطوات الانتقالية المراحل 

الظالمبديوان منوطا كان —الذي الخزائي والقضاء التجاري القضاء انتقال 
ووزارةللقضاء الأعل المجلس عليه يثرف الذي العام القضاء مبق-إل فيإ 

ومماالقضائية، شبه ياللجان التعلقة الإجراءات لبعض فيها أشر كإ العدل، 
الإجراءات!من الإلية هذه تضمنته 

محكمتيإل وجدة الرياض ق والأكحة الضإن محكمتي تحويل - ١ 
لجاء ما حب القضاء نظام نفّاذ تاؤح محن سنت؛ن حلال شخصية أحوال 

محكمة.لكل القضاة من الناسب، العدد وتحديل. اكفيذية، الإلية 

نظامنفاذ تارخ من مستين حلال جزائية إل الخزئية الحاكم تحويل — ٢ 
القضاةمن الناسب، الخود وتحديد اكفيل.ية، الإلية ق جاء ما حسبا القضاء 

لكلمحكمة.

ووضعالحإلية، الحاكم ق للعمل القضاة من الناسب، العدد تحديل. — ٣ 
ذلالiحومتطلبات نيا ومحا الملكة مناطق ل ءءألية محاكم لإنشاء زمنية حهلة 

مناكابع البنل. ق جاء ما حنمسبج القضاء نظام نفاذ تارخ من ستتن حلال 
الآلةاكفذُةب











١٤٩)بثنالوزارةواتجلس 

انتهاءبعد مالي الحراء— هيئة —ممثل اللجنة رئيس أن وأذكر 
والقلةالحديدة للمرحلة متعدان العدل ووزارة للقضاء الأعل المجلس هل 

جاهزانبامإ محاجته ه؟  ١٤٢٨الحديد القضاء نظام تضمنها الي اكطويرية 
الشرعيةالمرافعات نظامي صدور من بد لا ولكن الظام، إنفاذ ق للبدء 

ؤإجراءاته.الحمل نطاق يتضح تحديلهإ—كي —بحد الحزانية والإجراءات 

منعالحزائية والإجراءات الشرعية المرافعات نظامي صدور وبعد 
الترافعطريقة ق الوعية القلة وتحقيق أحكامه إنفاذ ق والوزارة المجلس 

هدينوفق الحاكم من عدد ل المشتركة الدوائر وتفعيل الحاكم وتخصيص 
ه.١  ٤٣٣التقيد ونفلمام . ٠١٤٢٨القضاء نذلام إل إضافة الظا٠ين 

الجاريةالحاكم انشئت عليها المثرفه والحيات المحاكم تييأت وحينإ 
ه،\  ٩iT / \ إ \ بتاريخ أعإلها وباشرت والحافخلات، ادون مجن دد عق 

ومكة)الرياض وت عالية محاكم مع أنثث ه ١ ٤ ٤ ٠ آ/ أ/ ٠ وبتاريخ 
سعإل بالإضافة وبريده(، واليمام وأ؟آا وجدة المنورة والمدينة المكرمة 

عاليهدوائر وشع الملكة، ومحافذلات مدن ق عالية دائرة وعشرين 
كملتوبدا المملكة، مناطق يه>ختلفا امتثناف محاكم مت ل للاستئناف 

المتخممى.القضاء منفلومة 

الحكمةمن القص وطلب الاستئناف محاكم ل الترافع تفعيل كان وئا 
ؤإنفاذالقضاء لمملوير نغلري- _في والأهآا الأحبمرة الخهلوة يمثل العليا 

القضاةمن وأعداد إعداد إل واحتياجها الرحلة هده ولأهمية الحديد، 
حتلواتالعدل ووزارة المجلس -خطإ فقد الحاكم، ومقزات وأعوامم 

ينقلرفيا والدرج الممهدة، الإجراءات من لة ي عثر الترافع لفعيل متأنة 





١٥١^والجيس الوزارة بين 

الاقمماديوالحراك التنمية محالات شتى ق فاعل وحفور ناقر تعال— 
الشي.والتقدم 

الأوراق،هازْ من القصيد ليت أعود الخنصر، التطواف هدا ويعل 
القضائي،عمل خلال شهده مما جزء وتوثيق الدكريات، بعض تدوين وهو 
التحولاتمن الكثير شهد زمنه لأن الدارج؛ من القسم هدا ق أؤللت وربإ 

عنالمرحلة هده ل وحاصرآ شاهدأ وكنت، القضائي، الوسهل ق والتغزات 
رغبهالتفصيل، من ثيء ل ل يشفع أن الحدث من القرب هذا ولعل قرب، 

أيعن سلفا اعتدارى مع معالمها، أبرز ونجيل المرحلة هده وثيق تل 
بحصمحلل عن أحرى- -مرة واعتدارى القامحل، بعض ق إحمال أو تقصير 
أويكسمإ!يقال يعلم ما كل فإ والأحداث، الأمور 

القضائى:اتمتيس ث ® 

الوظيفةهذه إل ميل ل يكن ولر قضائيا، مفتشا أكون أن ببال نحْلر لمر 
والتحري،والبحث، التفتيش عل البني مإها -وبمرئك- عنها يسئ التي 
القضائي.السلك، هذا ق لحقوك ممن الهنة زملاء إنيم من؟ ونع 

عامالجمعة محافظة محكمة من الانتقال طال_، عل عزنتط حين 
إلالفل بطلب، العامة ممينته الأعل القضاء محلمس عل ألححت، ه ١ ٤  ٢٧

وبعدهذللئج وقبل الطلي،، هذا ق مفيدأ ظننته بمن وتشئمتح الرياض، مدينة 
مهللبي.يتحقق كي بالدعاع تعال اممه عل ألححت، 

إليهاالنقل يمكن التي الحكمة ق للمجلس الدائرة توسيع ل ورغبة 
محاكممن محكمة أي ق العمل ي رغبتي الفل طلي، حطابات ل ذكرت 





>?هاوالجلص الوزارة بين 

كرسيه،ومغادرة مكتبه ونغم حاله لتبدل عرصة حكومي موءلف_، كل لأن 
واحلمئنان،يثقة وشكره— افه —بحمد خطوتها جريئة خهلوات لاحقا وسنرى 

بعد.فيإ عاقبتها حمدت وقد 

داعيتيرش ٣ مغله الكسور المكتب صاحس؛ زميل أن والطرف 
علميه!وسطوت فيه حللت الذي الكتب بأجرة متلمالبا 

التيالحكومية اللجان ق المناركه القضائي التفتيش أعإل من كان 
ذاتالحكومية الحهات مندوبير من عدد بمشاركة عليا ؛توجيهاj^، تولف، 

الحالواقع من والتحقق والخلاف، النزلع مواقع بعض عل للوقوفج العلاقة 
الةارحات.ورغ 

للوقوفالباطن حفر إل ثخممتج لحنه اللجان من فيه شاركن، ومما 
القاعدةأراصى ق داخله الأن وهي الأشخاص، أحد ادعاها مواقع عل 

منوغرها جدة، وق الهتاف وق الباحة ق أخرى ولحنة هناك، العسكرية 
ؤإبداءاللجنة أعفاء مع قضائي مفتش مشاركة تتعللب كاننج التي اللجان 
الوضع.من التحقق بعد النابج الرأي 

إحدىمحكمة إل الشخوص ه ١ ٤ ٢ ٨ عام -٦١ كلفن، التي الأعإل ومن 
حيالالحكمة قاصي رفعه ما لدرامة النورة الدينة لنعلفة التابعة الحاففلات 

عامالوجهاء لأحد منحه بالأساس كانت، التي كنية الالخعلaلات أحد 
وسمن،الأرض هد0 حطعلت، مدة وبعد العام، نفس ق وباعها . ٥١٣٩٥

وأقيمالواطنين، عل وبيعنط الكنية، والقطع الخططات من عدد إل 
تقتفيثائبه النحة أساس ق أن القاصى رأى وقد الساكن، مئات عليها 

إلوكتب، العليا، الحهات من عليها الصرمحة الموافقة صدور حتى التوقف، 



>س<.ا.
استفسارهرير ثم نظر، محل الأرض لهذه الأماص الصك أن العدل كتابة 

الحكمةإل فثحمت الموصؤع، بدراسة هكلمت، ذللئ،، حيال العدل لوزارة 
بيعقد الأول الممنوح أن ل ونين الموصؤع، ق وناقشته قاصيها ولقيت 

أحدإل آلت، ثم كاملا، ثمنها واستلم العدل، كتابة لدى وأفرغها الأرض، 
الناس،عل وباعها سكنية، أراضى ومملمر محهلهلات إل قنمها الذي الملاك 

أملاكْع تتداحل لا كلها الأرض وهذه كذلالئا، الحيل كتابة لدى وأفرغت، 
أودية.ما يمز ولا الحكومية، المرافق ولا الغثر 

للمنحةلاحقة بإحازة يفيد ما — كبير طرد ل —وهي العاملة ل يوحد كإ 
التفتيرس ملمته الذي تقريرى فآعددثتج ا، علمحهايت، من الامامحى 

صالحالصلث، وأن تصرفاُن،، من حصل ما إحازة أرى أش وفته القضائي، 
وصدرالتفتيش رئيس ذلك ق فايدق الأسباب، من لحمالة عليه للاعتإد 

علأصر الحكمة قاصي ولكن ذلل؛،، وفق بالعمل للمحكمة الوزارة نوحيه 
ثمثان، مفتش وكلف، القضائي، للتفتيش المعاملة وأعيدُت، ورأيه، موقفه 
زاللا القاصي ولكن سابقا، قررتبما التي التيجة إل فانتهيا بدرامتها، ثالث، 
حصلعإ أدرى ولا العليا، الحهاات، إل الموصؤع رير وطلب، رأيه عل مصرأ 

ذللثج.بعد 

؛خهلاالأحر المتقيد يواحذ ألا القضايا هذه مثل ق إليه أميل والدي 
وتحت،الحيل كتابة لدى حمل الملكية نمل أن دام ما واكاق، الأول المتقيد 

العامة.أو الخاصة الحقوق ذوي من فيه معارض لا فيإ وخاصة مسؤوليتها، 

لفةمؤ لحنة ق بالمشاركة كلمت,، القضائي التفتيش ق عمل وحلال 
قارالاحتلأف، موضع لدرامة والمفّتثّين القضاة من عدد من الوزارة 3، 



>ههابثنامحزارةواتجلس 

محتمة،شرعية جهة ب، طلعل بناء التإيلة® القضايا ق القفانية الأحكام 
الكثرىايحاكم من عددا وررنا الاصتتللاع، نإذج من عددأ فاعدذنا 

متضمناذلك يعد تقريرنا وقدمنا املكرمة، ومكة الرياض ق التمييز ومحكمتي 
محييأو سست، لوجود الحكم احتلاف، يكون الغالب، وق ثر، ي، الاحتلأفأن 

تلك.أو الصورة هده ق أوماح 

ستيشيز:ولي حه 

تفتيشيةبجولة قفائيآ_ مفتشا عمل _-حلأل كثفت، - ٥١٤٢٨ام عق 
محيرهاثإنيةمدة ق عشرقاصيا، ة لخمه ١ ٤ ٢ _آُ  ١٤٢٥عامي أءإل، عل 

ومحيفيها، كان قامحى أعإل عل للتفتيش بجازان بدأتها يوما، وثلأيون 
القبوطبعض ق الحريق آثار وجود من محعانيت مدة، مند مكتبه احترق 
نمارالخاصرة١١، محكمة نم ارتر؛ةاا، محكمة عل عرجت، ثم اطلكتبؤ، وأثايثج 
قاصيأع،ال عل للتفتيش تبوك إل ؛الهلائرة لأنمللق الرياض إل عدت 
الحزائيةالحكمة ق قاصيين ثم ، ^٠١١۶١١محكمة ثم هرماساا بن رابئر محاكمة 

محكمةإل بالسيارة ذهبت، ثم تبوك، ق العامة المحكمة ق وقاصيين بوك، تق 
يمفالرياصس، ؛الهنايرة تبوك إل عديتؤ مم الأحمر، البحر حل محا عل ^^٠١١ ١٠

الحكمتينق قضاة أءإل، عل للتفتيش ، الحوفمدينة إل بالطائرة محافرتؤ 
بعضعمل عل للتفتيش القريات، إل يالهلائرة محافريتؤ ثم والحزائية، العامة 

قضاتها.

ويفامت،؛بضع التفتيشية الخولة هدْ ْع ول 

المحتمةالإدارة محن طلت، التفتيشية، الهمة هذه مباشرة بيل ق ٠
بدنمباشرة رحلات وجود ولعدم الحرلة، هده كنفيي سفر تذاكر بالوزارة 



>آثت<.ا.
فقدوحدة، الرياصى مهلاري عم إليها الذهاب يلزم فإنه المدن، هده أغاو_، 

ولكنالرياض، مهنار طريق عن والإياب بالذهاب سفري حتلة اقرحت، 
العملمكان إل الرجؤع جواز عدم بحجة اعرصى المخممى المسوول 
إلالرجؤع عدم التزام ْع الم حطة فعدلت، الانتداب، مدة حلال الريس 

بالرحؤعوأذن رأيه عن المؤول ذلك، فعدل التكالمةا فتفاعمت، الرياضي، 
اداراض•

الصائرةالقضاتى التفتيش لائحة بموحّسؤ التفتيش أعإل انتؤ ك ٠
U ٤ والتاريخ  ٠٥٦ ٠ الرقم ذي العدل ونير معال بمرار  /Y /بعد١ه، ٤  ٢٣

(٤١)من اللائحة هذه وتتكون العامة، •؛يثته الأعل القضاء محلى موافقة 
القانحى،تقييم ق معتمدة ناذج عل مشتملة تكن وب فصول، ثلاثة ق مادة 
منالقاضي وتقييم التفتيش ق الرتيبان، بعض وضع ل اجتهدت ولذا 

خلالها.

عملهمسنوات، أول ق كانوا الحولة بلْ المشمولون لقضاة ا ٠
منهمواثنان أءا، ورقانحي ب® ررقاضي بين ما القفاية ودرجتهم القضائى، 

أتذكر.فيإ ب® محكمة ®وكيل درجة عل كانوا 

الذينالقضاة أعإل ّأجل. أنني المهمة- مباشرة -نيل أتوقع نت ك ٠
العملق عهدهم لحداثة نفلرا المأمول، المستوى دون أعإلهم عل سافتس 

ظننتهما ممرأ فاق متواهم أن الحولة انتهاء بعد ل نبئ ولكن القضائي، 
الأنظمةتطبيق عل والحرص الإتقان حملتهم- -ق رأيت فقد فيهم، 

الزمنهاوا لقفاة ير لما لاحقا هذا وعنون الإمكان، قدر والتعليإت 
بكةث وتوقر الزملاء، هع التواصل وسهولة والأنظمة، التحاميم جع من 

بالكثم.المتعلم وزودت الحاهل، وعثمتؤ بحيي، كل التي الإنترنت 



١٥٧)بينالمحزارةوالجلس 

وقت—الأن الحولة هده ل أعإلهم عل فتني الذين القضاة وهؤلاء 
وتم،بتا يدور والزمان امتتناف١١، راقاصي درجة عل الدارج_ هذه كناية 
والداي.التوفيق ولهم ل أمال تعال وافه 
تقديمل الفتشتن زملائي ناحر يلحظ القفائي التفتيش رئيس ان ك ٠

لهذهمفزعان يكونوا لر أمم الزملاء عذر كان وربإ التفتيشية، نقا 
نصوصيوجد لا كإ واللجان، الأعإل من يرئ مع نحالهلوما بل المهمة، 
أتفنخأن عل عزت ولذا التفتيش، آلية وتنظم الزمنية، المهل ثضبط نظامية 
لزامآوكان جاهزة، والتقارير الوزارة ق لعمل؛ أعود وأن التفتيشية، لهمتى 

الحكمةؤ، بقيت، ما وكثثرآ الهمة، فذْ والتفنخ الحهد مضاعفة _لذلك_ عل 
قوأفؤغ كلها، جولتي( ل المحمول الحاسب جهازي معي، وكان اللل،، إل 

قاض،لكل والمجلألتا الضبوط دراسة من الانتهاء فور نقانيري تدوين 
هذه؛ذن متنقلا السيارة j، وأنا المحمول الحاسب جهازي ن، كتبث، وربإ 

تيسرحتمح، وهكذا، إليها، الصعود منتفئرآ المطار أوؤ، الهلادرة أون، الحاكم، 
الوزارة،ؤ، لمكتبي عودق فور التقارير وتسليم الهمة إنجاز تعال افه بحمد 
•آحرين؛ وتعجبا الزملاء بعض استغراب محل صنيعي فكان 

القضاش،التفتيش عملية ق الزائد التدقيق أحسا لا باش عرفا أ ٠
إذاالقثتم هذا عل الوقوف المفتش ويتطيع للقاضي؛، العام التقييم وحني، 

لعملتقويم التفتح، أن عذري ولعن، القاضي؛، قضايا من حملة عل اطلع 
المعايبط'م، بحنح لا الإشادة، بمواضع ؤإشادة له، وتصويب القاضى 

أعلم.وافه ذك، ؤ، دور بضاعتي لقالة كان وريإ والأحءلاء، 





>بمهاوالجلس الوزارة بين 

الأسرىالإرشاد وتقديم الإصلاح يتول قم إبجاد ل حيد دور الو 
الأسرية.القضايا ق التخاص.مين أو الهللاق، عل للعازمين 

الشيخ- الحين -ذلك العدل وزارة وكل فضيلة رزن ولذا؛ 
فأفادنزالمجال، هذا ل الوزارة جهود عن شيرأ م اليحيى محمد بن عبل.اف 

منومبادرات فردية جهود هي ؤإنإ الشأن، هذا ق ترتيبالت، وجود بعدم 
روية،إعداد مني ءللّ_ا بالموصؤع اهتإمي رأى ولما الحاكم، رؤساء بعضي 

المحكمتينوذوت تعال باض فاستحنن، الموصؤع، حول عمل ورقة أوتقديم 
كإفيهإ، المجال هذا ل بالعاملين واجتمعت، المجال، هذا ق بادرتا اللت؛ز، 

أعددمامحاكمة استبانه —عير القفاة الزملاء من محموعة آراء استْللمتج 
ومدىالأسرى الإرشاد محن موقفهم وتبيتت المتحصصين—، يعصى بمشورة 

لمراجعيالأسري والإصلاح الإرسال محال ل يتخصص قم لوجود تقبلهم 
المحاكم.

الأسرية®،القضايا ل الحاكم رردور بعنوان! الموضع، ق ورقة وأعددت 
والإرشادالإصلاح تتول ام أمإيجاد ق ورغبتهم القضاة تقبل فيها وبينتج 

بالتعاونواستعدادهم الأسرية، المنازعات من وغرها الهللاق فايا قق 
الفكرة.إنجاح ق المعينة المقرحان بحض صمنتها كإ وجدت، لو معها 

اليحيىمحمل، بن ءباJاض الشيح الوزارة وكتل فضيلة مني طلب ثم 
توىم عل اوكوي1، دولة ل المنعقد الأمرى® الإرشاد رامؤتمر ل المشاركة 

أشاركأن عليه فعرصمن، ه، ١  ٤٢٨عام الخليجي التعاون محلر دول 
المؤتمريناسب بإ إليها والإضافة تعا-يلها —يعد ذكرها السالف، بورقتي 

الزىالوزارة وفد -صمن المؤتمر ي فحفرت ؛ل>للئا، فرح-، والحاضرين-، 





١٦١٦واتجلس الوزارة بثن 

مرائلكل الإحصاية والبيانات العلومات أحد المكتب يتيح ك،ا 
والأساليبلحلول إل التوصل ؤيمهل الخانب، هذا يثري مما الطلاق؛ بقصد 

الطلاقبأحكام الحهل ظل ل السلبية وتخفيفآثاره الطلاق من للحد الناسبة 
المجتمع.ق فئات لدى وآدابه 

المسورةطلب لهم ثق يإ للمكتب الراحع\ن أغلب أن ل تبمن كإ 
الإصلاحق المتخصصة المراكز أو الكاتب أحو من الأسرية شكلاتم مق 

يؤكدوهدا حينذاك—، ؤإنتاجها امكاناما وصعق عودها قلة —مع الأمري 
ورغبةوحرة بمعرفة له يتصدى من إل ماسة بحاجة الأسري الإصلاح أن 
لإصلاح.اق 

لمرونة ومحيي الكتب، دور يتفهم المراجعن أكثر أن _أيضا_ ل وص 
اّتثإرها.ينبغى ميزة وهذه إليه، الوجهة الأسئلة عن الإجابة 

منمنهم القليل أن إلا الكتب، لدور الراجعتن من ممر تفهم ْع وأنه 
عايد— ظني —ل هذا وأن بالإصلاح، التيحل يقبل أو الطلاق عن يعدل 

تمنها لأسباُتج؛ 
المرميين.عدد زيادة إل المكتب احتياج — ١ 

مراعاةخاص؛ مكتب، مرثمي. لكل يكون أن إل الكتب، احتياج — ٢ 
مناقشتهمأثناء تجزجون الذين المراجعين لمشاعر وحففلآ العمل لخصوصية 

آخرين.أشخاص بحضور 

متخصصروجود وعدم المكشبإ، أعضاء لتطوير برنامج وجود عدم — ٣ 
الكتب،.عمل ق الملبية الحوانب وتلاق الإمحابية الحواب، لتعزيز اجتإعى، 



ْ>!؛؛< 
المشكلةق — الغالب ق الأحر—الزوجة الطرف مع التواصل صعوبة ٤— 

الطلاق.إثبات جمن حضورها لعدم الأسرية، 
الراحة.بوم ال4أة اياسة الأنتفلار لأماكن الكتب افتقاد ٥- 

الحكمة،لرئيس قدم ما منها المقترحات، من حملة التقرير وصمنن، 
التوجيهاتتتضمن الأنتذلار، صالة ل جيد بإحراج توجيهية لوحة كوصع 
وآدابهالئللاق أحكام وأهم الزوج؛ن، حقوق حول المكتب، لمراجعي الناسبة 

ونحوذللمثؤ.التللاق يعد الأولاد مصر عل والحرص 

ْعالكتب،، ق العاملين للمرثدين موجه هو ما المقترحات ومن 
الحرصومنهات الكتب،؛ عمل ل عليها وقفش التي الإيجابيات أبرز إيراد 
المراجعينبعض أذى ونحمل جيد، باسلونمؤ فيه عي والالإصلاح عل 

حتىالإصلاح، سبيل ق الوقت، وبذل جهالتهم، عن والغض وفظاظتهم، 
الكاملالتعاون إل إضافة للمكتبح، رسمية محالأبمفة المراجع كن لر ؤإن 

وتبادلالواحد الفريق بروح والعمل الكتب،، ق العاملين( المرثيين بين، 
الحانبؤ.^ا ق الخيرة 

ومنها!للمرئدين؛ الموجهة المقترحات ببعض التقرير حتمت، نم 

الاتصال.وأسالبب التواصل مهارات عل الاْللاع إل الحاجة - ١ 
ينهللقالراجع يجعل مفتوح بوال الإرسال جلسات فتح ق السعي — ٢ 

لا.أو نعم جوابها! يكون مغلقة أسئلة ق حصره دون لحدين،، اق 
المراحع.عن الكدر ؤإزالة الأجواء تلهليف، ق الفعال أثره م للتبأن ٣— 

مشكلته،مرد حلال التحل.دثح مقاءإعة عدم عل الحرص الهم من — ٤ 
والإنصات.الأّتءرع بل 



)rnوالمجلس الوزارة بين 

—الإمكان حب — الكتب اخل د أسبوعي لماء عقد اقتراح _ ٥
بينالخيرة وتبادل معالخنها، وطريقة المشآكلأت إحدى لتدارس لالمرشالين 
المشورةل المتميزين أو المتخممين أحد مع دورى لقاء وتقليم الو-٠؛^^،، 

وحلها.معها التعامل وطريقة أمرية مشكلة لدرامة الأسرية 

الآف•ق الحاكم ز الصلح ام أتمسثرة تلخيص ويمكن 
امبإنشاءأقه، بتارخونيرالعدل صدرقرارمعال 

العامةالحاكم الأول: الرحلة وتشمل مراحل، عل الحاكم ق الصلح 
والدينةبالرياصن الحزئية والحكمة الخرج، ومحافغلة وأبا حدة يمحافغلة 

الحاكمق الأمام تللثح إنشاء ق التدرج يتم أن عل حدة، ومحافنلة النورة 
الحاجة.حب الأحرى 

والأنكحةللضإن الحزئية الحكمة ق الصالح ام أقافتتاح ذلك وملق 
ه، ١٤٢٤عام حدة بمحافغلة العامة الحكمة وق ه،  ١٤٢٠عام بالرياض 

هدهروماء من بمثادراُت، ه،  ١٤٢٥عام الكرمة بمكة العامة الحكمة وق 
للفكرة.الوزارة تشجح ظل ق الحاكم 
بتاسيسالحيل وزير معال كتاب صدر ه،  ١٤٢٩ه/ ١/ ٩ تارخ ق ثم 
العامةبالإدارة وترتعد الصلح، ام أقعل الإشراف تتول إدارية وحدة 

هن.ْكاتب، تعال اممه إل _الفق،ر القضائي الفتش وتسميه الإداري للتتلوير 
عمله.إل إصافة الوحدة عل مشرفا هلور_ ال

شاركعمل ورثة وعقد.نا الوطة، لعمل القترحة الرؤية فأعددت 
والإرثادالإصلاح محال ق والتخمصين والهتمين القضاة هن عدد فيها 

الوصوعّحيال الأولية الرئيات لاستطلاع الأمري 



امأقتاسيس فكرة ترمخ عل الرحلة هده خلال اجتهدت وقد 
ومؤولالحاكم ورؤساء القضاة —من العنتثن لدى وقبولها الصلح 

وزارةدور ممرآأن وكزرت لوهاJين، ١Jومدها الحاكم ق وتفعيلها الوزارة— 
وموثرأ.فاعلا يكون أن نحب الخانب هدا ق العدل 

العدلوزارة إن والتحقير؛ الخث باب من للممتين أقول كئت ما وكشرأ 
لوزارة،١ عليهم تئرف الدين الأنكحة عقود عثرمأذوق الناس بتزؤيج نحتص 
نشوبحال ول الحاكم، عثر إرثهم وتحمر التوفن وقنان تثبت، التي وهي 

الحاكم،اختصاص من فيه والبت، النزلع معالخة فإن الزوجتن، ب؛ن خلاف 
نصوصمن كشر ل إليه ودعت، بالصلح، الإسلامية الشريعة رحتت، وقد 

مندوحةلا ولدا موامحلته، ق المالح بعرض مامور والقاصي والسنة، القرآن 
بإمآكانوأن الأسري، والإرشاد الإصلاح بواحب، الوزارة تنهض أن من 

الفاعل،الدور مذا القائمة الأسرية الراكز مع نتعاون أن والحاكم الوزارة 
الصلح.ام أقق للحمل التفرغين الوهلن من الvكافي العدد توقر حين إل 

ونحميصبالصلح الاهتإم عل القضاة بعض اعتراض أسمع وكنت، 
مصلحااجاض!وليس قاض القاصي بان ونحتجون لأحله، وموفلفين أقام 
نحسنومتتللبات مهارات وللاصلاح كله، خثر الملح بأن أحييهم وكنت، 

طرف،كل به يدل ما وتقتل لتحمل والبال؛ الوقت، ق سعة مع وحولها، 
قأءص.صت، لو الوزارة يفجر وماذا أوتلك،، الأسرية الشكلة هده حول 

الواحل-ةالقضية ق الملح ان بل الجال، هدا ق للعمل أكفاء ومومحلفين 
الخلافاتتشب، الغالب، ق إذ القضايا؛ من عدد موونة الحكمة يكفي 

الشديدالزلع ثم الحاشرة، أوحن بالفخ مهلالبة بين ما وتتثنب، النوحية 
انتهت،لو بينإ جرأ، وهلم ذللئ،، بحد وتقديرها والفقه الحضانة أحقية حول 





>آإت<ي|لجا.
عنوغجرهم الخامعات لكماندة الوزارة غرمنسوبي من الصلح ام أقعمل 

أوالإعارة.الاستشارة محلويق 

المحاكمق الملح ام أقوالتنسيق للتعاون مرنة آلية إيجاد — ٥ 
المتخصصة.الأسرية والمراكز 

الصلح،أقام ق حاليا العاملين لتاهيل وعمل علمي برنامج إعداد آُ_ 
الحاكم.ق الصلح ام أقلتهلوير زمنية حهلة ووضع 
 _U والإرشادالإصلاح محال و الماسة الإرشادية الْلوطت إعداد

إصدارانمن الاستفادة مراعاة مع القسم، مراجعي عل وتوزيعها الأسري 
ماذولإدارة ْع والتنسيق الخام،، هدا ق المخصصة الخيرية المراكز 

عندللزوحين وتسليمها الماسة المهلويايت، ببعض الماذوفن لتزود الأنكحة 
النكاح.عقد 

لتقويمالحاكم ق الصلح ام أقق العاماو1ن بين دورية لقاءات عقد _ ٨ 
الخيرة.وتبادل العمل 

ومنها:الصلح، ام أقوحدة لعمل ررطموحة،٠ مستقبلية حهلوات الثاق: 
الخواماق الخصحs.ين من الكافية الصلح أقسام تعزيز _ ١ 

والتربوية.والنفسية الاحتإعية 

الومحليفيالثلم وفق بمحاملتهم ميزة الصلح ام أقق العامال^ن إءهلاء ٢— 
الأجاص.الصمأو 

دلائية المالفترة ق تعمل بأن الصلح، أنسام عمل نطاق توسيع — ٣ 
الحكمة.حن عن بحيدأ الأسرى الإصلاح وعرض الخاحة 



١١٨بثنالوزارةوالجلص 

الحاكمخارج الأمري للاصلاح مكاتب إيجاد إمكانية ق النظر — ٤
الوزارة.بإشراف 

الصلحأقام اعد يما الحديدة القضائية الأنظمة ق عي ال٥- 
القوةاحا واكتالقسم إليها يتوصل التي الصلح وثيقة كاعتيإد ملها، عق 

قبلمباشرة الصلح ام أقإل الأمريه القضايا ؤإحالة محاثرة، التنفيذية 
القضائية.الدوائر 

التوعيةق تساعد الش والإرمادية العلمية المواد وطبامة إعداد — ٦ 
الأمرة.أفراد حقوق وبيان الأمريه 

امأقق الأنتفلار صالة ق وعرضها أسرية توعية برامج إعداد ٧— 
الصلح.

)الأمرةبعنوان! اكرضن الحرمين حائم برعاية موسعة ندوة عقد — ٨ 
إلمدق السعودية(، للأسرة القضائية )المرجعية أو القضاء(، حاب رل 

الوزارةجهود ؤإبراز بالأسرة يتعلق مما القضائية الأنقلمة تضمنته ما بيان 
الأمرة.خدمة ق ودورها والحاكم 

أمثاحا،واقعها، الأسرية، )المشكلات بحنوان موسعة ندوة عقد — ٩ 
فيها(.القضائية الإجراءات معالحتها، وسائل 

العليا،للجهات عنه والوح الصلح لقضاء نظام مشرؤع إعداد _ ١ ٠ 
الملحعقود لتوثيق واضحة الية ؤإمجاد للصلح قفاة نحصمر عل يشتمل 

ّوتنفيذها 

إيجابياماوبيان للأسرة محاكم نحصيعس ق شاملة درامة إعداد س ١ ١ 
وسلبياما.





>آآابثنالوزارةوالجلس 

مهمةلكهل عن أصع أنتي شعرت الكتاب هذا معاليه لنت م وحن 
لهمها.وحاملا -يا، متعلقا أيضا أنا وكنت ب، متعلقة كانت 

الأمريالإصلاح أصح أن بعد- -فيإ علته تعال اممه وحمدنا ير، ومما 
غرهم،قبل القضاة ويتمله الحمح، ينثدْ ومطلبا واقعا المحاكم ق وتفحيل، 

ازدياد.ق والحاجة مبدولة، الباب هن-ا ل الحهود زالت، ولا 

وزيرقرار — ه  ١٤٤١عام -ل الدارج هذه تدوين حلال( صدر وقل 
معالشيق بعد ، ٥١٤٤١والتاريخ ٧٢٠٤٤الرقم ذو العدل، 

الرافعات، LiiJالتتفيدية اللوائح إل مادة بإضافة للقضاء الأعل المجلس 
التال:بالمص (، برقم)rT-\١ الشرعية 

إذاوإجراءاته(؛ الصالحة مكانب، ق العمل ب)قواعد الإخلال، رردون 
المكاحفسح أودعوى أوالخلع، الهللاق، إلمالتخ بطلب، الزوجين، من أتم( تقدم 

المالية:الإجراءات الحكمة فتتخذ ولد-؛ بشهإ -وكان 

الصالحة،لركز الأحوال،— —؛ح-_، الدعوى أو الهللب، إحالة —أ 
منيوما عنرين عن تزيد لا مدة 3، الزّوجين بحضور الصلح ؤيعرض 

ويعدبمحضر، الملح فيثسّت، الزوجان؛ اصهللح حال، وق الأقد.يم، تاريح 
تنفيذيا.ّند.آ 

قعليهإ الصلح فيعرض الزوجية؛ باستمرار الصلح تعذر إذا — ب 
اتفاقيةذللئ،)بمحضر شتح اصحللحا؛ فإن والزيارة، والمفقة الحضانة قضايا 

الدائرةأوالخغإل الطلاق، طلمب،إثباين، ومحال، ستدآتنفيذيآ، وتعد مصالحة(، 
لأناته.انمة 





١٧١١والهجلس الوزارة بثن 

امحراءهيئة ق الصالحة،، مركز راتنغليم مشرؤع مناقشة ق شاركئ وقد 
وقدشهداه،  ٤٣٣عام للقفاء- الأعل الوزراء-ممثلاالمجلس بمجلس 

الأعلالمجلس من كل اختماصات حيال قوية مناقشات المشرؤع هدا 
الصالحة.أعال عل ؤإشرافها علاقتها ومدى العدل ووزارة للقضاء 

—أخيلك أذكر القضائي، والملح الإرشاد عن الحديث، إماء وقبل 
الأمري.الإرشاد محال ل المخضرض أحد ل حكاها حقيقية طرفة القارئ- 

زوجتهليهللق الحكمة إل حاء الذي الثانمح ذللئ، قمة ل حكى فقد 
مكتيحإل وباحالته ثلاثة، أو عامتن سوى زواجها عل بمفر ولر الشابة، 

أنويكر الهللاق، عل أصر عليه، عزم عا ثنيه لمحاولة والإصلاح التوجيه 
شيئايذكر فلم زوجته من ينقم ع،ا الصلح فأله كلأ رغبة هذْ 

زوجتهمحضر أن منه فهليبا ودينها، وحلقها زوجته عل أش بل بال، ذا 
لرغبتها ت، مبعن فالها هاتفيا، معها الحديث، ق له ياذن أو للمكتتج، 
لحالالصلح ففطن زوجها، عل أثنن، بل مقنعا، محببا تذكر فلم الطلاق، 

أووشقاق؟ خلاف بينكا حمل هل منفردا الزوج فال الزوجتن، 
فقاللمداآ ت فأجاب، عليها؟ صوتلث، رفعث، أو يوما؟ زوجتلث، أغضبتلث، 

؛ينكااامشاكل وجود عدم ق تتمثل مشكلتكا إن راالحكيماات الملح له 
وأرشدهأحيانا، منها بد ولا الزوجين، بين العلاقة ملمح الزوجية والخلأفات 

هذااتصل يسجرة، مدة وبعد عليها، صوته ورقع زوجته مع مشكلة افتعال إل 
وصلحالهتادق، عن عدل قد وأنه به، نمح ما فعل أنه مفيدآ بالكتب، الزوج 

زوجته!مع حاله 





\fy؛والجلس الوزارة بتن 

الخهاتهذه زيارة إمكانية عن تفرأ ممعه فتواصلت ل قريبا الغرب 
فابدىرسمية، بمهمة مكلفا لت لأف رسمية؛ لا نخصية؛، ررزيارة 

تعال_.اممه —بإذن ميسور الأمر وأن استعداده 

وحينبمهمتي، إيام مبلغا الحزائر ق السعودية فارة المع وتواصلت 
ومندوبالسعودية السفارة من ممثل اسقيال ق كان الحزائر مهنار وصلت 

أمكنوفثم المؤتمر، عل المشرفة الخهة وهي الحزائرية العدل وزارة من 
ومنالعاصمة، الحرائر ق الرئيس الرسمي الحي ق القضاةا؛ امزكن ءق 

إرهابيآتفجثرأ نهد قد الكن هذا عليه يقع الذي ارع اوثأأن المصادفات 
بأيام.وصول قبيل شبله 

التفتيشمن لكل زيارْ ل ينظموا أن العدل وزارة ممثل من رغبت وقد 
الفترةتلك خلال وكنئ، فوافقوا، الحرائر ق القضائي والعهاJ القضائي 
النابومن للقضاء، الأعل المجلس لوائح إعداد ق زملائي ْع منهمكا 

•الأخرى الدول تحارب عل كثب عن الوقوف 

ررأوراس*'فندقا إل للذهاب السكن من نزلت، المؤتمر يوم صباح وق، 
ارسوداء،،رسمية سيارات عدة ويالباب الرئيسة، قاعته ق المؤتمر سيعقد الذي 

وبعضوحدي، وركبثها المقدمة ل التي للسيارة وجهوف ومثاشره واقفة، 
إلالسيارات موكمب، انهللق ثم الأحرى، السيارات ق ركبوا الشاركين 

المشاركونكان الفندق إل وصلنا وحنن أمنية، بسيارايت، مصحوبا الفندق 
المؤتمرردهات إحدى ق للمؤتمر المقلمة الخهة وموولو العربية الدول من 

عددْع ودعيتج بحضوره، المؤتمر سيفتح الذي العدل وزير لقدوم انتذلارآ 
قاعةإل الحميع توجه ثم وصوله، فور الوزير للقاء الحاضرين من قليل 



>مح<.ء-
الذيوالأسلوب الدولية المؤتمرات سرذه حثرة ل يكن ول؛ الواّمعة، المؤتمر 
للمآكانأوجه ريئإ الهوينى فمشست حلومهم، وأماكن الضيوف به يعامل 

الأولالصف إل دعيت ومباشرة بير، اللائق الأقل عل أو ل، المخصص 
إحدىممثل بجانبي وحلى الرئيس! الضيم، أنا وكاق تماما، النتصم، وق 

الثانر.، المحقق وأحلى استدعي ولكنه المجاورة، الخليجية الدول 
ولرية، القرنباللغة وكان العلمية، وأوراقه المؤتمر حلسات وانهللمث، 

أوراقيعفى وحلرح الرنامج ابتداء بحد إلا الرحمة مإعات لوحود أنقطن 
وقدالرئيسة، القاعة يمين عل كبيرة لوحة شاهدت حلومحى وحلال العمل، 

ولكنيدولة، أربعين قرابة وهي المؤتمر، ق المشاركة الدول أعلام فيها وصع 
لحجممماثل وبحجم اللوحة، أعل ق السعودية الحربية المالكة بعلم فوجئت 

التقديرهذا فزق صغير، بحجم الأعلام بقية وتحتهإ الحزائري، العلم 
الحمد.ولله لبلدي، 

أحدق الحيل وزير بحضور عثاء حفل إل المشاركون دعي الماء وق 
للقاءصغيرة قاعة إل دعيتر إليه وصلت، وحين الرائحة، الحكومية القصور 

منومندوبين للمؤتمر المقلمة الحهة وممثل سواي فيها يكن ول؛ العدل، وزير 
الطاولةعل العشاء تناولت، ثم أذكر_ —فيإ المحية الأمم منظإت إحن.ى 

استأذنت،ثم للمؤتمر، حضرت الثاق اليوم صباح وق الوزير، فيها التي، 
المؤتمرأعإل واحتتمت، القضائي، والمعهد السعودية المارة لزيارة مصيفي 

بولكني التذكارية، الميدالية لامتلأم مايته ؤ، باممي ونودي اليوم، هذا 
حلفيأجلس الذي الحربية الدولة ممثل صاحبي مى أنولا موجودأ، أكن 



>ه7اوالجلس الوزارة بين 

الأول،السيارة أركبوك عبدالجيل«ا شيح يا من مداعبات ل قال حين 
اعنك يبحثون باسمك ونادوا الأول، الصف ق وك وأحل

الوتمر،ل الشاركن القضافن الحضرين من اثنان إئ حضر اء الموق 
معهإ،فدهست، القريبة، الهامة ااعالم بعض عل نزهة ق يصحبانر أن ورغبا 

أومرة عام كل ق ي يتصلان بقيا وقد أخلاقهإ، وطيك، ففلهإ أنى ولا 
الأعياد.ق وحاصه والتواصل، للسلام مرتين 

واستضافنيالحزائر، ق السعودية للمدرسة تو-جهنا العشاء صلاة وبحد 
وذكرواالمدرسة، هذه ق للتيريس الولدين عوديين الالعالمان من عدد فيها 

العلميةالقوة ق رغبه فيها أولادهم نجيل إل يتسابقون الأهال ن أل 
فيها.تا..رس التي الحيدة والعربية الشرعية والمناهج 

الغريب،،دولة ق البيضاء الا.ار مدينة إل غادرت الرابع اليوم ق ثم 
الد.ىمعود— الملك حامعة نر —الأستاذ عمر ال.كتور أحي لحقني وهناك 
الدارمل.يتة نر للكتاب دول معرصى لوحود ساعات، بثلاث بعدتحر وصل 

العرض.زيارة ق ورغب، لالدكتورا0، رسالته يحد وكان البيضاء، 

قالقفائي التفتيش ؤإدارة القضائي العهن. زرت الرباط مدينة وق 
ثبلمن معهم التنسيق بعد وذللث، الأسرة، محاكم ؤإحدى الحيل وزارة 

نيارةق إش، الحهات هذه ل زرل من لكل أقول وكنئؤ الثقاق، الملحق 
عنه.أسال عإ بالحواب ؤيفيدنر يرحب، والحمع رّمية، لا شخصية 

محرضق أحده لر كتارّ_، عن للسؤال الأعل القفاء بمجالس مررت تم 
وصلتاوحن المجلس، مكتبة j( للبيع متوفرا يكون ربإ أنه ل ويكر الكتاب، 



للسؤالالجلي رئيس بمكتب المرور عئ وطرأ الكتاب، أحد لر المجلس إل 
فغادرنمشغول، الرئيس بأن أفاد كرتثر الولكن رئيه، لقاء إمكانية عن 

وأحرهسائقنا، الرئيس مكتب موظفي أحد اتصل الهلريق ول المجلس، 
الغدول غد، يوم إل تاجيلها رأت ولكني الأن، متاحة الرئيس مقابلة أن 

محملاشرحا وأعaلاز٠ بير رحب الذي ه رثيوقابلت المجلس إل حضرت 
لالقفص قفاة أحد معنا حاصرأ وكان الغرب، ل القضائي الفلام عن 

لأستكإلالقاضى هذا مع البقاء مني وطلب الرئيس امتأذن ثم المجلس، 
أمثلتي.عن والإجابة الحديث 

الغرب،ل وأنا للقضاء الأعل المجلس إنشاء إعلان خر وبلغني 
إلعائدأ الغرب غادرت أيام يضعة وبحد ه،  ١٤٣٠اريخ تق 

غمرقوما لبلادي وتقدير حفاوة من يه شحرت ما كثيرآ صرف وقد الرياصى، 
الملكةممثل لكوف والتقدير الود مشاعر من والغرب الحزائر ل مضيفف به 

أولأوأحرآ.الحمد تعال ولله السعودية، العربية 

وزارةمؤول أحد مع لقيتها التي الحفاوة هذه عن نحدثتا بعد، وفيإ 
للمملكة،،^S الدولية والملتقيات الوممرات من كثير ق شارك الذي العدل 

قالملكة لمثلر التقدير هذا مثل لقي وأنه ليس؛المتغرب، هذا أن فأخرف 
والوممرات.الدول منر كثير 

وموضؤعمشاركي، نتاج عنر مفصلا تقريرأ قدمن، عودف وبعد 
وماالمغرب ول الجزائر فا القضائي للمعهد زيارق عل وعزحث، المؤتمر، 

أكاديميةشهادة يمنحان لا وأمإ والتنفليم، التخصحمر من، فيهإ أعجبني 
فيهإيعد ؤإنإ ظني،— حسسب، الحالم ق القضائية والدارس العاهد —كغالب، 



والجنسالوزارة بين 

ويتفرغونونحوها، العامة النياية ووظاض القضاء لتول المرشحون الطلاب 
القفائي.للعمل تؤهلهم شهادة يمنحون ثم عامين، قرابة للدراسة 

وأوردتوالغرب، الحزائر ل القضائي للتفتيش لزيارق أشرت كيل 
وبينت،الرباهل مدينة ق الأسرة لحكمة زيارق وذكرت فيهإ، معالمه أبرز 

أعالها.وطيعة احتصاصها 

بيروت؛إلى ®رحلهن 

عملمهمة ق مرافقته القضاش التفتيش رئيس فضيلة عل عرضر 
المنعقدالقضائي التفتيش اء لرؤسعشر الراح المؤتمر ق للمشاركة رّمية 

القانونيةاJحورث، مركز ي اه  ٩٤٣١-♦\ا\ا والثلاظء الأنمن يومي 
منعدد فيه مارك وقد العربيةا،، الدول لخامعة ررالتاع بثروت ق والقضائية 

بتطويرتتعلق ومبادرات عمل أوراق الملتقى ق وطرح العربية، الدول ممثل 
عمله.وآليات القضائي التفتيش 

قللعمل مهمع ولكني قفائيءا ررمفتس مسمى عل حيتها وكنث، 
ؤإداراتيا.للقضاء الأعل للمجلس العامة الأمانة 

وتهلورهالقضائي ءالتفتيش ت بعنوان عمل بورقة الملتقى ق شاركث، وقد 
ررالقضائية(،محلة ق الورقة هده نشزت ثم العودية،، العربية لممزكة اق 

عاممحرم شهر ق الصادر الثاJئا عددها ق العدل، وزارة من الصادرة 

"

الملكةق القضائي التنظيم تهلور حول لمحات الورقة ق ذكرت وقد 
اشاحل.هده ق القضائي التفتيش وموقع توحيدها، مند الحولية الحربية 



يل!ما القضائي التفتيش تهلور حول الورقة هذه ق أوردته ومما 
مؤقتةإصلاحية )مواد المسمى التنظيم من الثالثة الادة ق ورد — ١ 

رامحرينصه؛ ما -  ٥١٣٤ه/ه/؛ تاريح ق الصادر الشرعثة( للمحاكم 
أفعلكا مرنتن"، نهر كل ل والقاصي الرئيس حفرة من اللازم التفتيش 

الرعتة،المحاكم ق العمل تنظم مادة عرة خمو من مكون التنفلم هذا 

المقلملدى واعتباره أهمثته يبمرز مستقلة بعادة التفتيش ونحصيصس 
الملكة.تأسيس من المتقدمة المرة تلمك ق القضاء محال ق السعودى 

شآكلتالتي القفاسة( المراقبة )هيئة واحتماصات مهثات من كان — ٢ 
الحلمإء(كبار من وثلاثة ومعاون رئيس )من م ١٣٤٦/٢/٢١اريخ تل 

أحكامها.وتدقيق فيها القضايا سر عل والتفتيش المحاكم عل الإشراف 
ترنعلالقضائي للتفتيش مستقلة إدارة ه ١١٣٥ عام و ئكل - ٣ 

الموظضن،مءن وعدد اعيين ومعام مفتش من تتكون القضاة برئاسة 
ه، ١٣٦٩عام وحازان اء الأحمن كل ق الإدارة لهذه فرعن افتتاح وجرى 

التفتتيشإق.ارة إليها انتقلت ه ١  ٠٣٩ عام أععالها ااحا.ل وزارة مباشرة وبعد 
القضائي.

واختصالقضاء( موولثات )تركيز نفئام صدر  ٠٥١٣٥٧عام ق _ ٤ 
(.٦٩إل ٥ ٦ مادة )من مادة عثرة باربع القفائي التفتيش 

ْعالقضاء( مسوولثات )تركيز إصدار أعيد ه  ١٣٧٢عام ق — ٥ 
واختصالشرعي(، القضاء مسوولثات تركيز وسمي؛)نظام فيه، تعديلأيتج 

ومحمؤعالظام، تضمنها أواب ثإنية ضمن كامل بباُب، القضائي التفتيش 
(.٥٠إل  ٣٧مادة مائه)من عثرة أرع الماب مواد 



١٧٩١والجلس الوزارة بين 

القضاة،بكادر ه  ١٣٨٧/ ١ / ١ ٢ تاريخ ق ملكي مرسوم صدر — ٦
وتقاعدهمؤإعارتم ونقلهم وترقيتهم القضاة تعيين قواعد وفصل 

المادةق ورد حيث القضائي؛ بالتفتيش تتعلق مواد نقمن وقد ومعاقبتهم، 
رئيسمن ومقدرته القاضى كفاءة محرفة بالتفتيش المقصود أف منه ( ١٩)

درحةعضومن بالتفتيش يقوم أن ارمحب ت منه ( ٢٢)المائة وق دون، فإ )ب( 
عليه((.التفتيش يجري الذي العضو درحة من أعل 
)تركيزنظام ق ورد ما وفق القضائي للتفتيش لائحة أصدرت، - ٧ 

تاريخق القضاة كادر صدور وبعد الشرعي(، القضاء مسوولثانؤ 
(مادة.٢٦ه،في)١٣٨٧/١/١٢

وقد)السابق(، القضاء نفلام صدر - ٥١٣٩٥ةا/ي/ تارخ ق ٨— 
القضائثة،للتشكيلأت، والتنفليإتج الارتيبات، من عددا هدا تضمن 

منالرابع الفصل ق القضائي بالتفتيش يتعلق ما النفلام هدا عاني وقد 
للتفتيشإدارة تشكيل تضمن حيث ٧( ٠ حتى  ٦٢)المواد من الثالث، الباب، 

محتارونالدين الأعضاء من كاف، وعدد رئيس من العدل وزارة ق القضائي 
الإدارةهذه وترتبط العامة، ايحاكم قضاة أو التمييز محاكمة قضاة بين من 

العدل.بوزير 

معالبقرار الفنام هذا بموحِح القضائي التفتيش لائحة صدرت، — ٩ 
٥٦٠الرقم ذي الحيل وزير  موافقة؛عي. ه، ١٤٢٣!U/٦٤والتاؤيخ ٠ 

قمادة ( ٤١)من اللائحة هذه وتتكون العامة، -بيتته الأعل القضاء محلى 
فصول.ثلاثة 

منوكغره ه، بتارخ الحديد القضاء صدر — ١ ٠ 
وتقليمتفعيل عل اإنفلام هزا اشتمل والمعاصرة، القديمة القضاسة الأنفلمة 





\A\yوالمجلس الوزارة بثن 

لإبرازسانحة فرصة وهى تعال، اف بحمد حا يفخر ثرية نحربة للمملكة 
تعيشهبإ والتعريف والسنة الكتاب من المستمد الشرعي القضاء مكانة 

تهلور.من المالكة 

وتعلوراماوأنفلمتها المملكة رارا٠ج للتعريف عمل أوراق إعداد — ٢ 
القادمة.المزممرات ق حا للمشاركة 

١^٤٢^١١!،ق السعودى الوفد أعضاء من واحد كل مشاركة أهمية ٣- 
قلما المؤتمر؛ ق -ها يشارك عمل ورقة بتقديم القضائي للتفتيش القادمة 

وليكونوتهلورها، وأنفلمتها الملكة برامج التعريف ق إمحايٍ( أثر من ذلك 
الوفودأحد أن حولي الالوفد لاحفل. وقد مشاركته؛ ق فعالأ الوفل. عضو 

اللأائرةالماقثات ق يشارك ولر المؤتمر، حول ورقة بأي يشارك لم المشاركة 
استغراب.محل وهذا حضورآصامتا! كان ؤإنإ المؤتمر، حلال 

الأوتى:أيامه للقضاءث الأعلى الجالس مع )§( 
ورثوقد اه، r٤٣٠/٣; بتاريخ للقضاء الأعل المجلس أنشئ 

العامة،؟بيئته الأ■ءل٠ا القضاء رامحلس واحتماصات مهعات، المجلر هدا 
بوزارةمنومحله — قبل —من كانت التي والصلاحيات، الهعات لبعض إصافة 

مه،ايت،ورثت التي العلياا، ررالمحكمة إنشاء المجلس إنشاء وراقي العدل، 
المجلسواقتسم الا.ائمة، -بيئته الأعل® القضاء رامحلس واحتصاصاُتح 

لوزارةتابع مبنى ل واسركا السابق، الجالس مومحلفي العليا والحكمة 
محمصمبنى ؤإعداد استئجار جين إل بالرياض، الماصرية حى ل العدل 

لكلمنه،ا•



ه..
وقياداتالزملاء من غري ْع فيها شاركئ وأعإو أيام المجلس مع ول 
الصفحاتق منها يتيسر ما وذكر ءاJها، التعريج بجمل وذكريات المجلس، 
القادمة.

بضوابحدرإلا ندب ولا نمل لا ه 

زلئولا لأعإله، للقضاء الأعل المجلس استهلال من أسبوعان مز 
التياللوائح استكإل عل عاضا العدل وزارة ل مكاتبنا ل وزملاثي أنا 

حضورنايهللب للمجلس العام الأم؛ن فضيلة من اتصال فوردنا ، ١٦٠كلفنا 
اليوم،هدا ليمها وتالقضاة لنقل المنظمة اللائحة واستكإل فورأ، للمجلس 

لنأنه قزر الجالس رئيس محال أن للمجلس العام الأمتن فضيلة وأحثرنا 
قاحتإعنا فعمدنا للجمح، معلومة محددة بضوابهل إلا ينقل أو قاض يندب 

مرحلةوبقة قبل، من معدة كانت التي اللائحة واستكملنا المجلس قاعة 
تمميوم فيها، للتشاور المجلس أعفاء بعض عل وعرفها مراجعتها 

اعتإدقراراته أبرز من وكان الأول، احتء^ءه المجلي عقد حتى سرة أيام 
القضاة.نقل ق  ١٢•والتقيد القضاة لنقل المؤقتة اللائحة 

يكنلر الدين القضاة ؛ lipق فتحا -اا_ -والتقيد اللائحة هل0 وكانت، 
تنفلمصوايعل يمة تكن ولمر النهل، تحق يمسخ ، يعرفمجفى— ~فيءا هم احل" 
واعتإدها،اللائحة هده ويعد القضاة، لدى الخناسة® ١٠العملية هل.ه 

منأحق أنه ويرى النقل، ق سبق ولمن محددة، معلومة النقل معايير أصبحثإ 
ؤوضعه يصحح الغالب، وق المجلي، لدى يعترض أن علميه قدم الذي زميله 

منأحد حضور دون المجلي جلسات من ١^^ عقد سهدت ولذ.ا 
-فياالقضاة اعتاد وقد عملهم، أماكن تعديل أو الفل ل الراغذن، القضاة 



)?٨١والمجلس الوزارة بثن 

ففيبنمه، يراجع لر ومن النقل، بطلب والإلحاح المجلس مفى-مراجعة 
عيرهللمجلس كان وربإ تعال، اممه يشاء أن إل محكمته ق يبقى الغالك، 

ذلك.ل واجتهاده 

بمأمنونحعله حقه، للقاصى تحففل العائلة الواصحة المحايثر أن ريب ولا 
القاصىفيطمئن المحايبر، هازه بموجك، به أول هو مكان أويوحد بق يأن من 
منيطرح مما الاختيار له بل ثاء، متى الانتقال طييتؤ يقرر أن وله مله، عل 

العايبر.تللث، وفق زملائه مع التفاصل عملية ل ؤيدخل الشاغرة، الحاكم 
ذللث،القفاء وأدرك القواعد، بزه الالتزام ق صارمآ المجلس وكان 
وعدلت،الالتزام، هذا تراخى المجلس، قيادة تغتر ومع بحد، وفيإ واطمأنوا، 

المصلحةمن يراه ما تقدير ق واسعة ملعلة للمجلس وأتيح المحايبر، بحفي 
ونر-آم!القضاة قل نل 

لدراسةمؤلفة لحنة ق المجلي مؤول كبار بحفي ناقشت، أنتي وأذكر 
وكانلها، المقرر وكنن، الثانية—، المجلس دورة —ق النقل قواعد تعدل 

نقلق مصلحيه وسلهلة أوسع مساحة المجلس إعطاء إل يميلون المشاركون 
عمله،ق استقراره صإف الوظف، حقوق أهم من إن أقول وكنت، القضاة، 

الؤإنه المدنية، الخدمة ولوائح القضاء نذلام نص هو كإ برضاه، إلا ينقل وألا 
نظاممحمي بينإ يلائمه، ولا يرغبه لا لمكان بالتقل القاصي مع يتجوز أن يليق 

الاعتراضحق للموظفج ومحعل ومرتبه، درجه موظفيه أدنى المدنية الخا-مة 
عدلالمجلس ولكي ورغبته! رصاه دون وظيفته بلد غبر بلد إل نقله عل 

منيراه ما إعإل للمجالس تتيح قاعدة مستهلها ل وجعل النقل، قواعد 
وعيره.اجتهاده للمجلس يكون وقد المصلحة، 



ا1جدسلفريق ®

الجلسلوائح لإعداد الفرعين القضاة -نحن نكون أن تعال النه قدر 
اصطلحوقد للقضاء، الأعل المجلس ق العاملين طلائع للقضاء_من الأعل 
قضاةبضعة من يتالف الفريق وهذا الجالس٠١، *فريق ئ سميتنا عل لاحقا 
بمهإتهالفريق هذا مض وقد ولحانه، المجلس إدارات من عدد ل للعمل 
وجودوعدم الشحيحة الكانسا حيث حينذاك، المتاحة الإمكانات حما 
غنىلا الذين الأكفاء الموظفين قلة عن فضلا للمجلس، مستقلة مزانية 
يرادالذي للقضاء١١ الأعل ®المجلي عن ناهيك حديثة، مشاة لأي عنهم 

للمرحلةالمتوقعة القلة ق مبادراته ؤإطلاق الحديد، القضاء تفعيل منه 
القضاء.سيئهدهأ التي الحديدة 

صتمال»إدارةالقضاياوالأئشارات((
إلإضافة ودراستها، المراجعين محن للمجلس الواردة بالثكايات تعنى التي 

المرتيهلةالخ3إابات ؤإعداد واستشكالأم، القضاة امرمادات عن الإجابة 
—لعدمالموظفين من بأحد الاستعانة دون وحده يعمل وهو المجالدن، حدين 

صغارةوطاولة كرسيا يشغل حينؤ مكتس،، ودون بل حينذاك—، توفرهم 
سعلت،المستوات من بعد وفي،ا للمجلس، العام الأمين مكتب، ل مستديرة 

الموظفينعشرات وفيها الحديد، المجلس مقر ق كاماد طابقا الإدارة هذه 
إدارةوأنثشتط ، ١١اسقناف، ررقاخي درجة عل نصفهم قضاة، عشرة وقرابة 

استرماداتعن الإجابة مهإما ومن ، ١١المستشارين ®إدارة باسم عامة 
وامتثكالامم!القضاة 

محالما دراسة من بنفسه، أءء١له حميع يتول العملاا ®فريق كان وقد 
ثمنتاخ— وحول —لعدم الأل الحامي، عل وكتابته الحواب إعداد ثم إليه، 



١٨٥١►والجلس الوزارة ض

وقدومرتن، مرة الخطاب كتابة أعيد ورط الختص، السؤول عل عرصه 
الأمينومكتس، محتبه بين مهرولا أحدنا فترى تعجلا مالوضع يكون 
العملبنا امتد مرة وكم ، ٠٠١محكمة ا'رئيس درجة عل حينها وكنت العام! 
كله،ذلل ق مقابل دون بيوتنا، ق عملنا أو الرمحمي، الدوام وقتي خاؤج 
هرده>المرلبالنا ّوى 

محكمتهق كان حينإ حاله بين يقارن الفريق أعضاء بعض كان وقد 
قحاله وبين والمستخدمين، الموظفين من العدد أمره وتحت، ررريا((، 
نحهيراتولا متامحبة، مكاتب لا حث التأسيس— بدايات _في المجلس 
امتخدمون ولا متوفرة، 

فيه،الإداري الحمل وغلة وتنوعه، الحمل صغهل من نعانيه كنا ما وْع 
التيومجزاته المجلس لأعإل أثر من نراه لما ية؛ نقراحه فيه نجد كا فقد 

كناأننا آخرون رأى بينإ ما، واستبشروا القضاة من ممر -يا شعر 
مستمتعينفهد الملك، طريق عل المهللة مكاتبنا ق القهوة ونتناول لمجالس، اق 

قضاةيكابد٥ الدى الشاق والعمل اليومي الهم من سالمين للمجالس، بالندب 
تاجيج3، بارز دور نت٠٠ "قاصي المسي الإلكتروف للمنتدى وكان المحاكم! 

وتداولها,الشاعر هده 

به،نقوم ما واحتسبنا تعال الله إل أمرنا العمل- فريق -أعني فوضنا وقد 
التقصر.عن العفو تعال الله ونال 

القضاةمن العمل فريق ملمفاق-تقريرأحولأعإل —ضمن وحدت وقد 
نموذجاباعتباره حلاصته، أورد ولعل -، ٥١٤٣١عام للمجلس المندوبين 

التقرير■.هذا تضمنه وتما المجلس، ق الفريق أعإل لبعض 





>vuواسى الوزارة بثن 

 _A التخهمى.القفاء ق القفاه اختيار معاير إعداد

القخايئن.اكشن اختيار معاير إعداد _ ٩ 

العليا.المحكمة أعضاء وترشيح لاختيار معاير إعداد _ ١ ٠ 
الاستئناف.لقفاة الممل قواعد درامة ِ ١ ١ 

ؤالتجدين للهفهاة التوجيه تاحيل صوابهل دراسة _ ١ ٢ 

استئناف(.)قاضى درجة إل الرقية عند المفاصلة معايم حول راسة 

النقل.كللهب عن العدول حول رامحة 

النقل.حركات ل الكفاية مراعاة آلية حول رامحة 
السامي.المقام توجيه عل بناء للقضاء الحال المعهد تهلوير خطة رامحة 
للقضاء.الأعل للمجلس الإداري الهيكل رامحة 
المنهكة((.محاكم اررئيس تسمية مقرح رامحة 
المجلس؟ل الاستعلام وحدة مهإت :راسة 

الحهاتبعض ل المزكة اللجان من عدد و المجلس تمثيل ثالثا: 
العشرين.قرابة التقرير ي منها ذكر وقد الحكومية، 

ومنها•العمل؛ وورش الدورات تنظيم رابعا؛ 
للمقفاة.الأول للمملمتقى والتفليم الإعداد _ ١ 

الحديدة.الاستئناف محاكم ق العمل آلية عن عمل ورثة تنظيم ٢- 
فيها.والتدريب حديثآ المعينين القضاة اهيل دورات وتنقليم إعداد ّا_ 

والتنسيقالترتيب لأجل الحهات من لعدد متنوعة زيارات ا! حام
ومنها؛الفلر؛ وجهات واستهللاع 

-١٣

-١٤

-١٥

-١٦

-١٧

-١٨

-١٩



>س<.صإ
نحصفيا وأب وبريده الرياض ل والخزئية العامة المحاكم زيارة - ١ 

الملازمين.عمل تقليم 

المرورية•الدوائر عن درامة لإعداد للمرور العامة الإدارة زيارة — ٢ 

سعود. viiix؛حامعة زيارة — ٣ 

التيااتل.رسة الدورات لبحث للقضاء العال المعهد زيارة ٤— 
للقضاة.تقدم 

الامحتثإر.هيئة زيارة _ ٥ 

المال.سوق هيئة زيارة — ٦ 

ه. ١٤٣١شل واحد عام أعإل هزه أن لخفك القارئ_ _أحي ولعلك 
مهثين:حانب؛ن ق تتمثل وأممها الفريق هدا أعإل أبرز إن القول ويمكن 
للخضاء.الأعل المجلس للوائح التحضيرية اللجان الأول: 

•قاتجلس الفريق حا اشقام ^^:ةوالإدارية 

يل؛محا الحانين هدين ق الحديث إمحاز ويمكن 

لكضاء:الأعل المجلس لترائح التحضيرية اللجان الأول: 
منأن الحديد القضاء نظام من ة الخامالمائة تضتثّت 
القضائي،بالعمل المتعلقة اللوائح للقضاءإعداد الأض المجلس اختصاصات 

ولائحةالنظثرة، القضائية الأعإل ولائحة القضائي، التفتيش لائحة وهي 
وتنظيموالعمرة، الحج دوائر أعإل ولائحة ومساءدتر-م، الحاكم رؤساء 
للقضاة.الوخليفية الشؤون لوائح إل إضافه القغائين، الملازمتن أعإل 



١٨١١والجلص ١^١^ بثن 

العدل،بوزارة القضائي التفتيش ق زك ه—ولا  ١٤٢٩عام بداية ول 
منالغرض لهدا مؤلمة لحنة ل بالمشاركة كلمنؤ — الأن حتى المجلس ينشأ ول؛ 

عداكلها المذكورة اللواح يعد فريق فرضن! إل فافمنا القضاة، من عدد 
الثان.الفريق لها تفنخ الي للقضاة الوفليفية الشؤون لواح 

المشاركةلأغلبنا بق يلر إذ لأكثرنا، بالنسبة حديدة الهمة هدْ وكانن، 
اشبحمد الهمة ولكن النذلامية، اللوائح إعداد ولا القانونية لصياغة اق 

معاليومي شبه وتعامله القاضى تأهيل إن إذ عالينا، تصعيح لر ثرْ وتي
والتحريرالدقة تتهللبح —التي القضائية الأحكام وصياغة واللوائح الأنفلمة 

الهمة.هدْ ل لنا معينا كان للمقعود— والشمول والوضوح 

نكنلر ولكن عملنا، ق ويزنا اللواح، هد0 ق عملنا حهلة رممنا وقد 
وبعدبالوزارة—، القضائي التفتيش ق عمل ق حينها زلت —ولا له متفرغ؛ن 

كاملةمنة للمجلس بندينا الأعل القضاء محلس قرار صدر أمهر بضعة 
ؤإكإلها.اللوائح لهده 

أعإلانتقالث، ه ١  ٣٤٣٠;م ي للقضاء الأعل المجلس إنشاء وبعد 
قالعمل نواة وتكون اللوائح، ق عملها لتواصل المجلس إل اللجان هذه 

ؤإداراته.الحديد المجلس 

إعدادل -يا الفريق كثف التي الهنة ل العمل حهلة تلخيمس ويمكن 
وحلاصته!الفترة، تلك ل المعد المحضر من وصياغتها اللواح 

قاللواح مشروعات إعداد ق الحمل النحضرية اللجان ارباثزت 
الصادرمن العلمية المائة بجمع و؛دأءث، ه،  ١٤٢٩عام رج—، نهر ، منتصف



اللجاننزعت ثم العلومات، جع لامتكإل عمل ورش وعفدت التاحة، 
ءسمينثعل وهي للوائح الأولية الصياغة ل التحضرة 
—القفانين ا،للأزمين عمل تنفليم — القضائي )التفتيش لوائح الأول! 

الحجاجدوائر — اعديؤم ومالحاكم روماء واختصاصات مهام 
اللوائحصياغة من اللجة انتهتح وقد القضاة(، اختيار قواعد — والعتمرين 

الصياغةلراحعة ئكلت، التي الراجعة للجنة وملمهثها الأول، الأرح 
ه. ١٤٣٠عام الأول ربح شهر ل اللواح لهذه الأولية 

للقضاة!الوظيفية الشؤون لوائح الئال؛ 

وملمتهه  ١٤٣٠عام الأخر ربح شهر ل عملها اللجنة أبت، وقد 
فيها.حاريآ العمل زال ولا الراجعة، للجنة 

ويعن،اللائحة مثرؤع أعد فقد النشرة، القضائية الأعإل لائحة أما 
حوله.الرأي لإبداء والختمثن القضاة من لعدد 

ورودلعدم فنفلرآ للمجلس، الداخل العمل تنظيم لائحة وأما 
مناسبة،علمية مادة وجود ولعدم سابقا، التحضبمرية للجنة بذللثح ، التكليف

بالعملمتعلقة ولكوبا اللوائح، بقية عن اللائحة هده طبيعة ولاختلاف، 
يعدمتخصّص مركز ياعدادها يكلف، أن يرى الفريق فإن البحت؛،، الإداري 
انتهت،العليا®. القضائية الجالس ق العمل طريقة من ناذج عل الاطلاع 
الحضر.هدا خلاصة 

العلميةوالهإت الأعإل فهو الفريق، أعإل من الئاق الحاسب، وأما 
^٥١٤٣٠^^^طاضقامبمامسفيّىلسمفيمم 



>ابمابثنالوزارةوالجلس 

ويطولممرة وهى ه، ١  ٤٣٤ّآ/ بتاريخ"ا/ للمجيى الأول انهاءالدورة 
نيا.الفصل 

الفريقلأعضاء ا،لوحه للمجلس العام الأمين حطاب صدر أنه وأذكر 
فيه;ما أبرز ومن والمهإت، الأعإل ببعض منهم واحد كل بتكليف 

بأصحابالاستعانة حول المجلس رئيس معال توجيهات عل ءاوبناء 
والدراساتاللواح إعداد ل المجلس ق للعمل الندو؛ين القضاة الفضيلة 
الفضيلةأصحاب ْع عقد الذي الأحتعإع نتائج عل وبناء للمجلس، اللازمة 

الحملتقليم ولأهمية إعدادها، المعللوب والمهإت الأعإل يم تقحول 
إنجازق والإتقان السرعة محقق بإ الأمثل الإداري الأسلوب وفق ؤإنجازه 
المندو؛ينالقضاة الفضيلة أصحاب خرة من الاستفادة ومحقق الأعإل، 

رئيسمعال ولموافقة العمل، مصلحة تقتضيه ما عل وبناء للمجلس، 

بالاق;أسعركم المجلس، 
إل—إصافه الدهيثى عبدالعزيز بن عبدالمجيد الثخ فضيلة يتول أولأ؛ 

والضوابهلوالقواءا- اللوائح إعداد ق الحمل متابحة مهإت_ من به يكلف ما 
اللجانمن إعدادها حرى الي القضاء نظام من السادسة المائة ق الواردة 
الحاكم.لنوون العامة الإدارة عل والإشراف المجلس، ل المنكلة 

تنفليممهإت_ من به محلف ما إل -اصافه ٠ ٠ الشيخ. فضيلة يتول ثانيآ! 
والإشراف>ريبهم، وتا.توحيههم إجراءات ومتابعة القضائتيأن الملأزهين عمل 
والا.راّاتالقضاة شؤون إدارة ق العمل ونإذج الإجراءات تقليم عل 

الأحرى.الإدارات من وعيرها ما المتعلقة 



ْ..ء 0
العملمهإت— من به يكثف ما إل إصافه — الشح... فضيلة يتول ثالثا؛ 

المحاكملشؤون العامة الإدارة ق الدهيش عبدالمجيد الشيخ فضيلة مع 
قرارق الواردة الهإت إنجاز عل والعمل لها اللازمة ات الدراسؤإعداد 

الإدارة.إنشاء 

مهات—من به يكلف ما إل —إضافة الشيخ... فضيلة يتول رائعا؛ 
خطةفيها _بإ لا1مجالس الامراتيجية والخطة التشغيلية الخطة إعداد متايعة 

عقدهاالتي الورش نتاج ومتايحة القضائيين—، والملازمتن القضاة تدريب 
يكونوأن إقامتها، العمل يتهلل، التي الحمل لورش والتحقير المجلس، 

للمجلس.المنالوبذن القضاة مع اللازمة للاجتياعات قا من

مهان—من به ، يكلفما إل —إضافة الشيخ... فضيلة يتول ا؛ حام
الإلكترونيوالموير اللازمة الإلكترونية الثرامج إءد.اد ؤ، الحمل متابعة 

يتعالن،فيإ المختصة الإدارات ْع ين، والتنالإنترنت شبكة علي للمجلس 
المجلي.أعإل بحوممية 

مفدرأايجزة، الأعال عن شهري تقرير ورفع والاعتإد الاطلاع آمل 
انتهى.واافنيةاا الإدارية الخوانّب 3، المجلس أعإل تهلوير ل جهودكم لكم 

ه، ١٤٣١عام المجلس لأمين هدمث، التي العمل، ختله شواهدذلك، ومن، 
فيها؛ما أبرز دمن 

'^^إ٦إ\rالرقم ذي للقضاء الأعل الجالس قرار عل •>فاء' 
القفاهالخضيلة أصحاب من د  ٤٣١والتاريخ؛/\إ 

طلّبوقد إداراته، بعفس ؤإدارة أعإله 3، للمشاركة سنة لمدة الجلك، إل 



١٩٢)واتجلس الوزارة بين 

تاريخق فضيلته مع حرى الذي الاجتإع ق للمجلس العام الأمتن فضيلة 
التيالعمل حطة تقديم العمل( )فريق المندوبتن القفاة من 

علوبناء الندب(، )مدة - ٥١٤٣١العام هذا خلال الفريق أعضاء سينفذها 
ثمالعمل، حهلة لإعداد متواصلة اجتإعايتج عدة الفريق أعضاء عمد ذللئ، 

Y -ارخ ق المقزحة العمل خطة تقديم إل الفريق خلص  /r / ثمه.، ١  ١٤٣
الفريقمن للمجلس العام الأمتن فضيلة طلب، -  ٣٥١٤٣١/ Y/ ٤ اريخ تل 

المتاحةالإمكانات حب المجلس قبل من تنفيذها يمكن التي الخطة وضع 
مراحعةل الفريق شئ ولذا للمجلس، خاصة ميزانية توفر وقبل الأن، 
وفق-  ٥١٤٣١العام هذا من بقي ما خلال به القيام يمكن ما ؤإبراز الخطة 

زنجت، الي الخطة هذه تضمته ومما للمجلس®. الأن المتاحة الإمكانات 
تصفحة أربعتن 

المربج،؛عمل لية آ ٠

عمؤإداراته وأعإله المجلي ق عملهم يكون أن المندوبون القضاة رغب، 
الأسلوبإل والتوصل الرأي لمداولة محرثثة، احتإعات ل ينتظم عمل فريق 

>يقعن الفريق. حم القرار-فيا انحاذ آلية عل والاتفاق، للممل، الأ،ثل 
ثممناقشتها ثم حولها، مبدئي تضور لإعداد دراستها المراد المهان يم تق

الفريقأعضاء حمح من القصوى الاستفادة ذلك، وفائدة عاليها، التصويت، 
والاستفادةالرأي وتبادل المناقشة عتر حم المتوطة والأعال المهان حميع 3، 

واهتامهإبداعه محال ق كل الفريق أعضاء لدى والإبدلع القوة حوانبح من 
توثيقل رغبه مرثثة محاصر ق الاحتاعات بتوئيق العناية ْع ومسووليته، 

الحاجة.عند إليها الرحهمع وتسهيل العمل 





\هآاوالجلس الوزارة بين 

الواردةواختصاصاته ومهاته لوظائفه الجلي استكال ق الإسهام - ٢ 
التشذةوآليته القفاء نظام تحليل مر التنفيذية، وآليته القضاء ظام نق 

بعضواقآراح ّها، القيام الجالس يلزم التي والاختصاصات الهإت وحصر 
نمها.ي الآلياتاداسة 

فيهاالإسهام للمجالس يمكن التي والجالأت الخواب دراسة — ٣ 
إشرافهبموجب القضاة وخدمة الشرعي القضاء تعزيز ل رسالته ؤإيصال 

ذلك.ق الناسبة والدراسات الرامح واقاراح والحاكم، القضاة عل العام 
فيهاموضحا الأول الهدف لتحقيق تفصيلية خهلة الفريق وضع وقد 
 ،،-^cI^واحتياجاتالتنفيذ ومدة تنفيل.ها، ق ميشارك ومن سينفذها، ومن ؛
التنفيذ.

والثالث()الثانر الهرفن لتحقيق مقرحة خهلهلآ الفريق وضع كا 
خططوهي فيها، الئاركة أو لتنفيذها والقارح الهإت، فيها موضحا 
فيهاالإسهام للفريق يمكن حيالها يصدر الذي التوجيه ونحب مقارحة، 

الإمكان.حس، 

تضمنثكا بنوئها، من بند لكل زمنية مددأ الخطة هذ0 تضننث وقد 
ررلأنصه; ما ختامها وق العمل، لإنجاز اللازمة والتطلثات العوائق ذكر 

منسواء أعإله، ق القضاة الفضيلة أصحاب مشاركة عن الفريق يستغني 
والوظفونكشرة فالأعإل الانتداب، أو القصر أو الطويل الندب خلال 

العلميالتميز من نوعا تتطلب، الفريق أعإل غالب، أن سيإ لا قلة، 
ماوفق القضاة الفّضالة أصحاب من بعدد الفريق مد نقارح ولذا والإدارى، 

القرار؛،.صاحب، يراه 







_سحاه_تقواه امتثمار إل لم مكل أحوج وما اثةوا\قءه، 
تعالتقال والعلانية، الر ق تعال اف مراقبة وامتمحاتح، كله، أنه شق 

ولإمافيائؤتJما

محهءيم،محئمحه•
فإنومراقبته، تحال افه تقوى ندكر إل محتاجا ملم كل كان ؤإذا 

وحطورة،أهمية من القضاء لوظيفة لما ذلك؛ استشعار إل أحوج القاصي 
عظيمسام مكان ق يكونوا بان المقسهلن حق ل الكريم الوعد حاء ولدا 
عننور من منابر عل اممه عند الممط؛ن ))إن قالالقيامة، يوم 

وماوأهلهم حكمهم j يعدلون الذين يمئن يديه دكلتا عهيل الرحمن يممح، 
ولوا((لأ،.

الأحرتحال الله عند سب، نحتأن بالقضاء تحال اض ابتلاه بمن فحري 
المتخاصمانحق يراعى وأن السامية، الوظيفة هدْ بحق يفي وأن والمثوبة، 

التيوالتحليإت، الأنفلمة منواله عل وجاءت لهم، المهلهر \لشوع كفله فيإ 
وتنظمه,التقاصي محار تحكم 

المومنتنأمثر بعثها التي الخامحة الوصية تذكر إل القاصي أحوج وما 
الحقمواطن ق القضاء رافإن المتضمنة! رظ^بممحا، محومى أبي( لقاضيه عمر 

ولوالحق ل نيته حلمتا فمن الذكر، به ومحن الأجر، به الله يوجّب، مما 
الله،شانه ه نفق ليس بإ تزين ومن الناس، وين بينه ما الله كفاه ه نفعل 
اممهعند بثواب ظنالث، فإ خالصا، كان ما إلا العباد من يقبل لا تعال اممه فان 

وجهكون، محلك، ل، الناس راآس وب رحمته؛؛، وحزائن رزقه عاجل 3، 

وغر0.لم مأحرجه ( ١ ) 



>بما،ابمح،الوزارةوالجلس 

ءدلك«.من صعيف يياس ولا حيفك، ل ثريفج يطمع لا حتى وقفائك؛ 
هذاق الحاكم عدل >اإذا بقوله: هقء' القيم ابن الإمام ذلك عل علق وقد 

الخصمنأحد خص فمتى الحكومة، ق عدله عنوان فهو الحممتن بئن 
له،والبشاشة عاليه والإنال المجلس بمدر أو له، القيام أو علميه، بالدخول 

وظالمهاا.حيفه عنوان كان إليه والنظر 

مواضعهم،ل الناس يضع واسعا صدره يكون أن للقاضي ؤيسغي 
بخسدون الإجلال ق حقه السن ولكتر والإرشاد، التعليم حق فللجاهل 

الخصمن.لأحد حيفا أو نهلهل أو 

بالماسوالمأذي والضجر والقلق والغضّا راؤإياك ;نحقيثه! عمر قال 
الخصومة((,عند والمنكر 

حرصهمراجعيه: وخدمة ذمته ؤإبراء واجه أداء ل القاضي يساعد ومما 
دونحقهم والمراجعتن التخاصمين( وإءعلاء يه، والمقيد العمل، ونتا عل 

جلهم.ودص؛رءليهمولأيعا سمم 

أما٠١بالشام: وهوأمير محاؤية؛ْءؤتنتئ إل ئهبمنه الخعناب بن عمر كسبا 
خصالأفالزم خثرأ، ونفى فيه لرآلك بكتاب القضاء ق إليلث، كتبت، فإف بعد، 
العدول،فالبينة الخصإن حضر إذا عليلئا، حغللثا بأفضل واخذ دينلث،، يلم 

وتحاهدلممانه، عل ؤينبقلبه يجترئ حتى الضحيفح أدن القاؤلمة؛ والأيإن 
زس حقه أبعلل ؤإنإ أهله، إل وانعللق حقه، ترك ه حبطال إن فإنه الغربجا؛ 

القضاء((.لك يستبن لر ما الماص بين الصلح عل واحرص رأسا، به يرفع 
وسرعةوالمدقيق الماف بين الخمع القاضى س تتطلبا القضاء ووظيفة 

القضيةيعطي فيالمهم وظيفته، وركنا القاضى نجاح عنوان هما إذ الإنجاز؛ 





\ا»والجلس الوزارة بين 

امحسكإلحين إل الإجراءات هذه تنظم موقة قواعد وصع إل الجلي 
الحرمينحائم لمقام ورفعها للمقضاه الوظيفية للشؤون المتعلمة اللوائح 

ونحووندب نقل تعال- اممه —باذل يجري ولن تعال-، الله -حفظه الشريفين 
تقديرالقضاة الفضيلة أصحاب من ونأمل الفوابهل، هدْ وفق إلا ذلك 

القضاةبين العدل تحقيق مهإته أول ومن اءا،، قف رامحلس والمجلس ذلك، 
وقدوته.المجتمع وطليعة الحلم حملة هم الذين 

أصحابمن يته؛لالح المجلس فإن مؤقتة؛ قواعد القواعد هدم إن وحيث، 
ليتمملحوظات أو امتدراكات، من لدحم بإ تزويده إل القضاة الفضيلة 
ودراستها.فيها البحح، 

لدلك،ووصع الخاصة، ؤ الغلروفذوي مراعاة عل المجلس حرص - ٢ 
.— تحال اض ثاء —إن يعدالة ستهلبق صوابهل 

مماالقضاء نذلام عليها نص التي اللوائح j(إعداد جاريا العمل زال لا ٣- 
القضائي،بالتفتيش المتحلقة اللوائح وهي؛ المجلس، اختصاصي ق هوداخل 

القضائيةوالأعإل القضاة، اختيار وقواعد القضائيين، الملازمين عمل وتنظيم 
عملوتقليم اعدييم، ومالمحاكم رزاء واختصاصات وقواعد الفلثرة، 
ؤوالمعتمرين الحجاج قضايا نغلر تتول التي الدوائر 

القضاةبه أدل مما اللمواح هده بإعداد ، المكلفالحمل فريق استفاد وقد 
لحانإل وصل وما الغرض، لهذا عقدت التي العمل وورش للقاءات اي 

الخصوص.-يذا القضاة الفضيلة أصحاب من ومرئيات مقترحات من العمل 

المجلسJاحتي١حات المتعلقة المستقبلية حهلهله فيإءداد المجلس سعى — ٤ 
حضرهامتخصصة ورثة لذللثؤ وعقد البشرية، والوارد الإدارية لخوابما اق 



لالخمح خرات من للاستفادة والتخصصن و١لخآراء القضاة من جع 
كإوالبشرة، الإدارة واحتياجاة الجلي لعمل المستقبلة الخهلة صياغة 

معايثرووصع للقضاء الترثيح معايثر لمناقشة متخصصة ورثة المجلس عقد 
منالشرعية الكليات حرنحي من القضاة برشح الكلفة اللجان ممكن علمية 
تحال_.الله ثاء —إن منضبهلة علمية أس وفق بحملها القيام 

الشوالحوسبة التقاة أس وفق عمله إدارة عل المجلس حرص — ٥ 
القضائيللث، الوق المجلي ق العامالان خدمة ق وتساعد العمل، تنفلم 

وتحقيىوالمراحمن، القضاة مع الإلكروف التعامل إمكانية إل للوصول( 
للمراجعة.لحوتهم دون القضاة خدمة 

منقاض بكل يتعلق ما تتضمن بيانات قاعدة بناء ق المجلي محعى — ٦ 
ومشاركاتوقدرات مهارات من القاصى لدى وما شخصية، معلومات 

المجليأءإلا ق بحبه كل القضاة من للاستفادة وعملية؛ علمية 
القضاءمرحلة هي للقضاء القادمة الرحلة بان منه إدراكآ ومشاركاته؛ 
كلفيه يتمير الذي التخصمى معرفة إل المجلس سعى ولذا المتخصصر، 

المناسبة،التدريبية الالتحاق؛الدورات بحد مزاولته ق الرغبة أولديه قاض، 
تحقيقق للمجلس عونآ يكونوا أن القضاة الفضيلة أصحاب( من والمؤمل 

فيه.وال؛راعة التخصص عل المثنية الخديدة القضائية العملية متطلبات 

تساعدالتي التاورييية الثرامج إل القضاة حاجة المجلس يدرك ٧- 
الفلمأحدمحث، وفق عمله ق القاصى وتحنن اللازمة، المهارات اكتساب، عل 

لخمحتدؤيبية خطمل وصع ق المجلس سيسعى ولل،ا المتجددة، الإداؤية 
أصحاب(من ونامل تعال—، الله —بإذن والإمكان الاحتياج حسسبا القضاة 

الشأن.هذا ق مقرحابم للمجلس يبحثوا أن القضاة الفضيلة 



والمجلسالوزارة بين 

القضاةالفضيلة أصحاب يسهم أن إل الماصة حاجته المجلس يدرك - ٨ 
المنوطةالأعباء وحجم المرحلة لعلبيعة وتفهأ وتقويأ تعزيزأ سيرته مق 

برأييبخلوا لا أن لإحوان( فوصيتي الحديد• القضاء ظام وفق بالمجلس 
ؤيقومه.الخلل يد بثاء أونقد ومشورة 

محفليالذي الكبير الاهتإم يثمن للقضاء الأعل المجلس فان الختام ول 
وسموعهده ول وسمو الشريفثن الحرمين حائم لدن من القضاء مرفق به 

لتحقيقوالإعانة التوفيق تعال اممه ويسأل تعال—، اممه —حمفلهم الئال النائب 
هىالتي محة اللشريعتنا ورفعه والعباد، للبلاد خدمه إليه يتعللعون ما 

البارك.البلد هذا دستور 

مفاتيحمن ؤإياكم وجعلنا والفلاح، الخير فيه ما إل ؤإياكم الله وفقنا 
اكر.ومغاليق الخير 

وبركاته.اف ورحمة عليكم واللام 
أحوكم

للقضاءالأعل المجلس رئيس 

إداري؛راك خل® 
متنؤع،بحضور موسعة عمل ورمة عمد المجلس أتمال أوائل من كان 

القضاةومن شخصا(، عشر )حمسة فيه والعاملين المجلس قيادات فمن 
قياداتمن و)ثلأثة( القضائية، الدرجات بمختلف قاصيا( عثر )ثعانية 
الخل.مة)وزارة ت حكومية جهات تع يمثلون حثراء و)تعة( العدل، وزارة 

الوزراء،؛مجلس الخيراء هيئة العامة، الإدارة معهد المالية، وزارة الملءنية، 
جامعةللقضاء، العال المعهد الإداري، للتهلوير العليا اللجنة الأستيار، هيئة 



>$<ء.ءح
من)ستة( حانب إل سعود(، الماللث، جامعة والعائل، للبترول فهد الملك، 
•البشرية والموارد والتطويرية الإدارية المجالات، ق الخاص القطاع -محراء 

فندقل 'آ؛اه ةا/ه/*بتارخ الورشة هدم عقدت وقد 
وكانأشهر، ثلاثة المجلس إنشاء عل يمض ولر الرياض، إنتركونتيتنتال 

وضللقضاء(، الأعل المجلس لأعإل الإداري التطؤير عمل )ورشة عنوانبمات 
لالثاركين عل ونع الذي الورشة ملف، الأحرف، هده تدؤين حلال يدي 

وأما'الورثة، هذه ، أهدافبيان تضمن وقد منهم— —وأنا الورشة 
قللقضاء الأعل بالمجلن المتاطة والاحتصاصات الهإت بحثؤ — ١ 

التنفيذية.وآليته المضاء ، Llajصوء 
محققبإ للقضاء الأعل للمجلس الانتقال التنفليس اليكل دراسة - ٢ 

المجلس.أعال للقيام اللازمة الإدارية الوحدات تكامل 
يوفربإ المقترحة الإدارية للوحدات اللازمة الشرية الوارد مناقشة ٣. 
للعمل.اللازمة البشرية القوى 

النحوالأق؛عل فكانت، الورشة ق قدمت، التي الرئيسة الأوراق وأما 
للقضاء.الأعل المجلس واحتهاصات مهإت الأول؛ الورقة 
للقضاء؛الأعل للمجلس التنظيمي الهيكل الثانية: الورقة 
للمجلسالبشرية بالوارد المتعلمة والروي التخهليعل محال الثالثة؛ الورقة 

للقضاء.الأعل 

ومداحلأتبناءة وممترحاُتإ دقيقة بمناقشاُت، الورثة حملتج وقد 

الشاركين.والقضاة الحراء من موزه 



زق.والجلس الوزارة بض 

ومنامئات،أوراق من عليه اشتمل وما الورثة ملف عل يطاغ ومن 
شحرغم الأول شهوره ل المجلي شهده الذي الإداري الحراك يدرك 

لالعاملن ومحلة - آنذاك خاصة ميزانية للمجلس تكن لر -إذ المالية الوارد 
ه١ ٤  ٢٨الحديد القضاء نظام صوء ل الجالس ل العمل وحداثة إداراته، 

والاختماصاتالهإت من حملة القضاش- الثان _في بالمجلس أنامحل الذي 
ايامثة.الإدارية والبيئة الزئة الإدارية ادكوادر توفر تطلب التي 

إليه-أشرت الذي واقعه ظل -ق الأول عامه ق المجلس به قام ومما 
بالمجلسللتعريف للانرنت، العالمية الشبكة عل الجالس موقع إطلاق 
يصدرما ونثر والإءلأميين القضاة ْع وللتواصل واختصاصاته، ومهإته 

الرسائلعثر القضاة مع التواصل وتفعيل ولوائح، قرارات من المجلس من 
للمجلسالإلكروف الثريد خدمة ؤإطلاق الحوال، الهاتف إل النصية 

والقضاة.والحاكم 

ممضاة:الأول سقي ا. 

الأمينْع العمل لفريق أحوية جلة وق للمجلس، الأول لعام اق 
دارالكلف—،، للمجلس والإدارية المالية الشؤون مدير منزل ق العام 

،١٢٠البائرة للمجلس يمكن التي والقارحان الأفكار من عدد حول الحديث، 
بعضوطنح الرأي كايل للقضاة سوي ملتقى عقد الزملاء أحد فاقرح 

غدصباح وق الحاصرين، تأييد الفكرة ولقنت، العلمية، والأوراق الثرامج 
رويةإعداد وطل—، ، ١٢٠فرح،—، المجلس رئس معال عل الفكرة عرصتخ 

وقبالقبول، فحظيت، المجلس أعفاء بعض عل عرصته ثم للملتقى، أولية 
عقدعل المجلس بعزم القضاة لكل تعميمه المجلس يصدر الشهر، من أقل 



>مح<.ا.
النموذجيملأ أن الشاركة ق يرغب من عل وأن أشهر، بضعة بعد اللتقى 

يالوافقة.ارشحون ومعيبلمغ المعتمد، 

وتحديدالعام، إطاره ورمم للملتمى، الإعداد ق الحثيث الحمل بدأ ئم 
والتحدئنالمنامية، العمل وأوراق له المناسب العنوان واقتراح أهدافه، 

هداق فاعلة مشاركة ل كان أن عل تحال اض قفل من وكان فيه، الرويسين 
المنجز.لهذا وتوثيقا تعال، اممه ينعمة تحدثا هدا أذكر وأنا الملتقى، 

علالقضاة من حملة بجمع الذي نوعه من الأول الملتقى هدا ولكون 
والقضاة؛المجلس عمل ق إمحابير أثر من له كان ولما درحاتيم، اختلاف 

نوىال٠االلتفى لفكرة الأول والروية الرئيسة الحالم يل فيإ فاعرض 
ذلك.بعد واءت.ماورت، صميغت التي  ٠٠٤١١۵^

الملكيبالمرموم الصادر القضاء نذلام تضمنه مما انهللاقا ت الملتقى فكرة 
المجلساختماص من والتاريخ  ٧٨م/ الرقم ذي 

ه(،قفرة ٦ )مادة وأعإلهم والقضاة الحاكم عل بالإشراف للقضاء الأعل 
رمادةالتدرب ومنها الوظيفية القضاة شؤون ق بالنفلر المجلس واختماص 

التيالدورية اللقاءايت، وعمد القضاة ْع التواصل لأهمية ونغلرآ أ(، قرة ف٦ 
وتبادلللتياحث، القضاة الفضيلة وأصحاب المجلس مؤولو فيها يجتمع 
للقضاة،توي الالملتقى فآكرة حاءيت، بالقضاء؛ المتعلقة الأمور ق الرأي 
لكلونحتار القضاة، الفضيلة أصحاب من عدد لقاء كل ق يشارك حيث 

كلبرنامج ؤيثتمل والقضاة، يالقفاء وثيقة علاقة له رئيس محور لقاء 
الثالتسبيل عل ومنها الرئيس؛ الموصؤع تناسب فعاليات عل ملتقى 



>v.والجلس الوزارة بثن 

الوصؤعق ايخصحبمين أحد يلقيها الوصؤع حول ريسة رقة و ٠
المثاركن.قبل من الورقة مناقشة يتلوها طرحه، ا،لراد 

للتعرفالقفائية الخوانب ق المملكة حارج ُن الخثراء متفافة ا ا
الملتقى.موضع حول والعالمية العربية الدول نحارب عل 

بإللإدلاء المشاركون القفاة فيها يشارك متخحمة عمل رش و ٠
الملتقى.موضع حول لدبمم 

الملتقى.ق المثاركن والقضاة المجلي رئيس معال مع مفتوح قاء ل ٠
سقى:العامة الأهدافج 

والقّفاة.المجلس ين الصلة توثيق ١— 

القضاة.، juالتواصل تفعيل — ٢ 

همتالتي والمقرحات الرؤى وتقديم القضائي العمل واقع تقيم ٣- 
•فيتْلويرْ 

وتقويمها.القّادمة المجلس مثارع حيال القضاة مرئيات امتهللاع ٤— 

المتقبليةالرامح ق منها للاصتف-ادة القضائية الخثرات عل التعرف ٥— 
للقضاء.الأعل للمجلس 

القفائتة.المجالات و العالمية التجارب عل الاطلاع ٦- 

إثراءق منها الاستفادة يمكن التي والراكز الجهات أبرز عل التعرف ٧— 
القماش.العمل 



>لإ<.ل.
باللتقى!التهدفون 

الأمشافمماة - اس المة )أعضاء القضائي الملك أعضاء 
اللازمون— الأول الدرجة محاكم قضاة ~ القفائي التفتيش عضاء أ— 

القضائيون(.

معقاصيآ(، ١ ٥ ٠ إل ١ ٢ ٠ )من ت ملتقى كل ل المستهدف والعدد 
قالقضاة الفضيلة أصحاب لخمع متتاح الملتقى ق المشاركة أن ملاحظة 

السنوية.دوراته 

وكانللملمتقى، الرئيس العنواف لتكون عناوين عدة العنض ق واقرح 
الأول،للملتقى اعتمد الذي وهو مستقبلية(، روية القضاة.. )تاهيل أولهات 
تعالاممه إل الفقثر اقراح من وصياغته العنوان هدا كان أن تعال اممه وأحد 
الأحرف.هد0 كاتب 

الأول:للملتقى التفصيلية الأهداف 

القضاة.لدى الأداء متوى ورفع التمر بالتاهيل العناية إبراز ١— 
العرقالبناء حيال القضاة لدى المستقبلية الروية امتثراف ٢— 

للقضاة.والمهني 
اكوريبمحالات ق للقضاة الماسثة التل.ريبية البرامج حول التباحث ٣— 

المخصص.والقضاء 

تطويرها.مل ومناقنة للقفاة الخالية المدريبية البرامج تقييم - ٤ 
الامحللاععلالمجاربالعالمية3،محالتاهيلالقضاةؤإعوادهم.٥- 

البرامجتقديم ق المخصصة والمراكز الخهاُت، أبرز عل المعرف — ٦ 
والمدريبية.المأهيلية 



A,والجلس الوزارة بتن 

للمجلسالعام الأم؛ن فضيلة برئاسة لحنة ثخلت للملتقى؛ الإعداد 
الأعلالمجلن ل والموولن القضاة الفضيلة أصحاب من عدد ومشاركة 

للملتقى.والتحقير للأعداد للقضاء 

والأحدالست يومي المالخقى هذا عقد المقرر وكان 
أعلمنثم الأسباب، لبعض يوجل أن تعال اف يقدر ولكن ه، ١  ٤٣• / ١١ 

الشريفينالحرمين حائم برعاية ١ه  ٦٤٣١! ١/ ٢ — ١ ١ بتارخ عقيم عن 
عبدالحزيزبن عبداف الملك 

المشاركينللمقضاة العمل ورش من عدد عقد يتضمن الرنامج كان ولما 
ؤإعدائهم،القضاة تأهيل محال ق النامية البرامج حيال مرثيامم لاستطلاع 

فضيلةعل اقرلحت، فقد خاصة، للمقضاة Jعقد التي الورش أوائل من ولأما 
ميسرى_أو ورش بمديرى يستعان أن العمل وفريق للمجلس العام الأمين 
العملورش إدارة 3، والتمأكن الحرة ذوي من أحانا-، يسنون كإ ورش 

الميزانيةتوفر لعدم المقترح حذا يؤخذ لر ولكن أهدافها، الورش نحقق كي 
تكليف،تقزر - فيه أحضر ل؛ — الأم؛ن مع للفريق آخر اجت،إع ول الكافية، 
كبارنجمع التي، الأول الورشة نميبي وكان الورش، بإدارة القرين( أعضاء 

أ®،محكمة ءرئيس درجة عل هم ض وبعص الاستئناف، قضاة من المشاركين 
فاجتمعناجدوى، دون ولكن الاعتذار وحاولئ التكليف،، حذا ففوجشتط 

وآليةالعمل ورش عن للحديث، الساعة نصفإ قرابة الورش خبراء أحد ْع 
جاذب!باسالوب وأفكار روى من المشاركين لدى ما جلب، ووسائل إدارما 

!لها؛،ujيؤهل ولر إدارما، نحن وأن الورش إدارة نقمه أن لنا واتى 



>$<ئ|اجص
الثاركونالقضاة حضر للملتش الأول اليوم مساء ل الملتقى• انطلاق 

الرئيسةبالورقة الملتقى واستفتح المسؤولين، وكبار الوزراء من ولفيثن 
الحمىعبدالرحمن بن صالح الشيخ معال وقدمها اعدها التي والمميزة 

ومماالمجال، ثيدا المتعلقة الأمور من حملة وبيان القضاة تاهيل حول 
الورقة!تضمنته 

مثلالفقهية الكتب يدرس أن الشخص يكفي كان قليلة عقود راقبل 
قاضيايكون لأن علميا مؤهلا يكون لكي المنتهى؛؛، أوثرح المريع، ®الروض 

القضائية،الإجراءامت، تعقيد وبدون اؤلة، ببيتم القضاء وكان لممزكة، اق 
فيها،الحياة عل الخيري التغيير بحوم السعودية العربية الملكة فوجئت ثم 

يلمعها، التعامل وطرق كاللمع المادية الحياة بمظاهر يتعلق فيإ فقتل ليس 
ماإل مضاف، المالية...، والمعاملات، العقود س طويلة سلسلة التغيير شمل 
قبلالمحهودة بساطته عل يبق لر السعودية العربية الملكة ق القضاء أن سبق 

الشخصمن تحتاج وحنائية مدنية لإحراءات، أحفبمع ؤإنإ الزمن، من عقود 
أنينبئن وهكذ'ا تطيقها، عل والان.ر؛ة معرفتها إل قضائيا_ مؤهلا _ليكون 

حوليةالالعربية الملكة ق القضاء منصب، نم لتمؤهلا ليكون الشخهى 
،العارفمن حملة إل بمتاج الحديد القضائي التنفليم إليه ما ل ظق 

قللفقه محرفته تثبت، علمية شهادة لأيه تكون أن بكثثر تتجاوز والهارات، 
المعروفة،؛.كتبه 

لوحفلتجأن رريعي. قائلا؛ القضائي للعمل التاهيل واغ حول وأصاف 
فازجه قبل الشريحة كلية س المتخرج للقضاء الرسح تدرسب، إل الحاجة 
تضمنفيها، والحكم القضائية الدعاوي ق لدنلر التصدي ميدان 



٢١١)والجلس الوزارة بين 

بجانبالرشح يكون حث قضائي، ملازم درجة إيجاد السابق القضاء 
ثرالومراحل القضية ق الطر كيفية العمل— مرير ل — ليتعلم القاصي 

أصلالديه تتوفر لا محي القاصي أن بإ ولكن الحكم، إصدار مرحالة حتى فيها 
نظرهنحت، التدرب الرشح وأن الورقة، هذه ق إليها المشار التاهيل متهللبات 

يعدلر التاهيل ق الإجراء هذا فان منه، نسخة الأحوال أفضل ق سيكون 
كافنا((.

الذيالدولة عرصى وأنه القضاء، صيانة صرورة حول معاليه نحدث كإ 
ومفرحاته،توصياته أورد ثم محاله، ق التشويش ومغ عليه الحافظة يلزم 
الملتقى.توصيات سياق ل أدرجت، وقد 

المشاركنالقضاة تفاعل ق باغ أثر ومضموما الورقة لهذه وكان 
عنه.وتحينت، اللتقى أ؛رررت، التي الإعلام وسائل وبعض 

-وكلهمللمشارين ورش أرع عقدت للملتقى الشاق اليوم صباح وق 
وعشرينخمسة أديرها التي ورثتي ق المثاركن عدد وكان القضاة—، من 
منيسنا-وأقدم مني أكر وكلمهم ؤناولأت، خمس اقتسموا القضاة، كثار من 
الدراسة.زملاء من واحد عدا القضاء- للمثج سق 

حزجتاالثاركن من تام وبتعاون ونيره، تعال الله فضل ومن 
منوكان أتومحعها! أكن لر بطريقة إدارما واستطعت حميلة، بنتائج ورشتنا 

ثمالطاولة، رفقاء مداوله؛،ن محاورها مناقثة الورثة هذه ل الواجبات 

محموعةكل ثطرح ثم صحيفة((، ١١عل كثر بخط إلته توصلوا ما يجررون 
امتلأحتى وهكذا، القاعة، جدار ق صحيفتها وتعلق تراها، التي النتائج 
أالصحائف، حذه القاعة جدار 





>rnبينامحزارةوالجلس 

وركنرئيس مطلب القضاش للعمل ؤإعدائهم القضاة تاهيل أن — ١
القفائيالحكم إن إذ لأهلها؛ الحقوق ؤإيحبمال العدالة تحقيق صان ق أمحاس 

أساسية!أمور ثلاثة يقتضي الصحيح 
العلاقة.ذات الشرعية للقاعدة الصحيح الصور - أ 

عليها.الحكم اجلراد للواقعة الصحيح التصور - ب 
الواقعة.عل الحكم إنزال لكيفية الصحيح التصور ج. 
الكاقالتأهيل حصل إذا إلا للقاضي التصورات هزه تتحقق ولا 
منالمناب والقدر العارف، من المناسب القدر توقر خلال من كحقيقها 
التأهيلحقيقة وهده اللازمة، المهارات استخدام عل والمران التدري._ج 

القضائي.
تحديدعل تشتمل شاملة حهلة إءا.اد يتطالّ_، القضاة تأهيل أن _ ٢ 

الأتية:الحوالب ل القاضي ؤإعداد الاحتياجات 
لاعيه نالتي والمهارات ار، القفانية ارالحرفة القاضي إكساب _ أ 

الأحوال.واختلاف الوقاغ نحدد مع القفاثي العمل 
منلديه وما تأهيله وفق التخصص للقضاء القاضى إءاJاد _ ب 
وموهلأت.خرات 

القضائية،وؤليفته ق اعيه نالتي الإدارية المهارات القاضي إكساب _ ج 
الثقةوتعزز أحوالهم، باختلاف والمراجعين التقاض؛ن مع التعامل له وتينر 

القضائية.الخدمة أداء وتحنن والحاكم، لقضاة ال 
تنقلتمل ناعيه التي، الشخصية المهارات عل القاضى تدريب — د 
والاحتعاعية.الأسرية واجباته وأداء أعإله 



ه>$<ئألج.

الاستفادةعل وتدريبه التقنية، محالأيتح ق نجد يبإ القاصي إحامحلة ه_ 
مهاوأعإله.

القضاةماشرة قل للعمل وتاهيلهم القضاة بإعداد العناية صرورة ٣- 
التأهيلمن الناسب القدر عل الشريعة كليات مناهج اثتإل خلال من 

uسلالقضانى.والإعداد 

التعليمعل واشتإلها القضائية الملازمة بمرحلة العناية ضرورة — ٤ 
تاهيلق كاف ووقت معتمدة خعلة وفق العمل والتدريب، القضائي النظري 
ؤإعرادالملأزمين، تقييم ل دقيقة علمية ومانل اعتإد أهمية مع اللازم، 
وتقيمهم-وتوجيههم الملازمتن بتدريب يقوموا كي القضاة 

المتنوعةاإتاسريبية البمرامج خلال من للقضاة المستمر بالتطوير العناية ٥— 
يالراْجبالألتحاق للقضاة الفرصة ؤإتاحة والمتجدات، الاحتياجات وفق 

الدوراتمن عدد ماضر لكل نحصممر وأن النامية، والعلمية التدرييية 
منويا.التدرييية 

نذلامق ورد ما —وفق التخصص القصار للحمل القضاة إعداد — ٦ 
لالقاصى ومساعدة الناسبة، والحملية العلمية الرامح خلال من القضاء— 

وموهلاته.قدراته مع ويتالآءم فيه يرغب، الذي التخصص اختيار 

وأبءحادثإدرامات من عمله محال ق يتجد بإ القاصي إفادة ضرورة ٧— 
ذللئه.لتحقيق مناسثة الية ؤإمحاد وقفائية، علمية 

القضائيةوالدراسات فيإءدادالبحوث المشاركة عل القضاة تنجح ٨— 
مناسبة.الية وفق ذلل—، وسهيل المتخصصة 



٢١٥)بينمزارةوا1جلس 

توىم وعل الملكة مستوى عل القضاة الدوؤية الكاءات عقد _ ٩

القضاة.إفادة ق هم تمتاسة حطة وفق والمحافظات المناطق 

القضاةتدريب ق للمشاركة واهيلهم القضاة من كاف عدد إعداد _ ١ ٠ 
المتتخصصة.القضائية لحوانى، اق 

فيهاتوجد لا التي الملكة مناطق ق للشريعة كليات افتتاح اقتراح _ ١ ١ 
القضائيةالوظائف ل أدنائها_ -من مثهلقة كل حاجة د لللشرييمة، كليات 

لها.اندة الموالوظائف 

وتفعيلوتدريبهم، القضاة تأهيل عل الإشراف جهة توحيد —  ١٢
وفقوتنفيذها التدريبية الخيل وصع ق للقضاء الأعل المجلس اختصاص 

قإدارة واليف القضاء، نظام من أ( )فقرة السائمة المائة عليه نصت ما 
وتد;سهم•القضاسنن والملازمثن القضاة إعداد ق ثنخمص المجلس 

منهاالاستفادة مدى وقياس القضائي التدريب برامج بتقييم العناية —  ١٣
القضائي.الأداء تحس\ن ق اهمتها وم

الشكربوافر يتقدمون الملتقى ق المثارين القضاة فإن وخاما.. 
حفظهعبدالعزيز بن عبدالله الملك الثريفين الحرمين حائم لقام والتقدير 

تحقيقق وياملون القضاء، لرفق ودعمه الملتقى لهدا رعايته عل تعال اممه 
اجليد~القضائي التنظيم —وفق القضاء تطوير ل تعال اف حفظه تهللعاته 

والأهدافالأمال هده تحقيق عل للعمل وتاهيلهم القضاة إعداد لال حس 
ثرىعل والمقيمتن المواطنين عل وتيثرأ والمسلمين للأملأم خدمه النبيلة 

السعودية.الحربية الملكة 





>v^والجلس الوزارة بين 

أرعمند محكمة!؛ا اررئيس درحة بلغت وقد عامآ، عشرون القضائي العمل 
قليلاالرئيس فأطرق إ تدريبي، برنامج أي لغثري ولا ل يح ول( سنوات، 

مقرحال قدموا قاو(ث ثم هم— محلورئامحة بالقضاة عهد حديث —وكان 
قريبا.باكرح موافاته وعد عل وانصرمتا ا،لوصوع، هدا ق عاجلا 

أعيدبتوجيهنم ه،  U١٤٣٠/ / ا ٤ بتاريخ الرئيس لعال العرض وقدم 
بتنفيدها.الثرؤع نم إعدادها فجرى التصور، لهذا تنفيذية حملة بوصع معاليه 

تدريبمحال ل أولية تعد التدريبي الرنامج هدا موصوعاتر أن وْع 
المجال،هدا ق فاتحه كان الذي التدريبي الرنامج هدا لأهمية ولكن الموءإف.ين، 

تحريالث،من أحدثه ولما حينذاك—، — التدريبية بالرامج القضاة عهد ولحداثة 
والقضاة،المجلس لدى والبشرى الإداري اكطوير محال ل الراكدة المياه 

المؤقتة،التدريبية الخعلة لهذه محتصرأ تقريرأ — القارئ —أحي علميلثإ أعرض 
الإنرنت،تشبكة عل المجلس موغ ل حينه— —ل نشر وقد 

اختصاصمن القضاء من السادسة المائة ق ورد ما عل ررفثناء 

وترقيهتعين من الومحليفية القضاة شؤون راق بالنظر للقضاء الأعل المجلس 
وفقآذللث، وغر خدمة ؤإنبماء ؤإجازة ونقل وتدريب، ؤإعارة وندبؤ وتاديب، 
معيففد ، ٠٠القفاة استقلال يضمن بإ وذللثخ المقررة والإجراءايت، للقواعد 
أنوبإ القضافن، والملازمين؛ للقفاة التدريبية الحهلهل إعداد ق المجلس 

ؤإعدائهمالقضاة تدريك، أن عل نصت، قد القضاء لنفنام التنفيذية الألية 
حوادثودوائر والحزائية والتجارية الحإلية والدوائر الحاكم ق للعمل 
للقضاءالعال والعهد العدل ووزارة الجالس ؛ان، يق بالتنيكون الر 

علالقضاة لتدري.با الشاملة الخهلة لإءل.اد متخصصة لحنة ش،5دت، فقد 
التخصص.القضاء 





>بماأوالجلس الوزارة بين 

التدريبيةالدورات -؛ده الالتحاق قضائي وملازم قاض لكل ومحق 
لتنسيقالمتاهلق محاكم روماء الفضيلة أصحاب مع يق بالتتيعد جدول وفق 

قالعمل واستمرار المملحة نحدم بإ القضاة الفضيلة أصحاب مشاركة 
الخبمر.حلاصة هده المحاكم،ا. 

القفائىالوسط ا، تحريك  ١١ق حيد أثر ر١الأوليةا، الدورات لهده وكان 
الإداريالوعي رفع ق والإسهام التدريبية، بالرامج القضاة وإلحاق 

قريبمن لا بالتدريب عهد الرنامج هدا قبل للقفاة يكن ولر والهاري، 
بسببحينه ل الرامح هزم بأحد الالتحاق يتيسرل إ أنه عنا بعيدا من ولا 

مكاتبنا.ل البقاء وضرورة بالعمل الوثيق الارتباط 

منالأول الأشهر ول شخصية، —بصفة ربت قد ّرآباش أفثى ولعل 
الإدارمحتنالدرب؛ن كبار لأحد ونحتمرة مركزة تدريبية دورة المجلس- عمل 

الإداريالحمل حول وكانت المجلس، ناديي بعض حصرها لعربي( ا ل
القضاةمن رفاقي أحد أن أنى ولا ذلك، ونحو عملهم ق القيادuن وأنإط 

أولرتبث، أنلث، أيمن- أبا -يا للئؤ منجل قال قد المجلس،، فريق  ١١ق
االقضائي الحهاز ق متطورة إدارية دورة 

نحصصيةتدريبية برامج وؤرحتا نوات— -بذلك،  JUtالأمر؛تهلور ثم 
منوالاستفادة بعضهم مع القضاة لقاء ق حيل. أثر لها وكان للقضاة، 

هدهإيقاف، موحرآ حديث، أنه إلا التدريبية، الدورات مقدمي المتخصصن 
عدمإشغالباب من أو ودورها، بأثرها القناعة لعدم إما التدريبية، الدورات 

هدهأن ظني وق المال، التوفر باب من أو الأساس! أعإلهم عن القضاة 
بالدوراتإلحاقه كان- -أيا ، الوظفحق من إن إذ قبولها، يمكن لا أعيار 

•عمله محال ؤ، يالحديل• وتزوده مهاراته، تصقل التي التعلويرية والرامح 
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مم العملالية تشرح التي واللقاءات الرامح بعض عقدت تعد وفيإ 

محاكمل الرافع وتفعيل المتخصص القضاء محال ق الحاصلة والتهلورات 
الأسشاف.

t 0 بتاريخ الوزراء محلى قرار صدر أن ومبق  fy  ٥ إty بإنشاء
العدلوزارة هيكل صمن ريمي كيان وهو العيل( التدؤيب رمركز 

وكتابالعامة، اليابة وأعضاء القضاة وتاهيل كفاية رغ ق الإسهام ، حيف
وغثرهمالفلر، هيئة وأعضاء الحصوم، ومحضري الضبط، وكتاب الحيل، 

إلبالإضافة والإداري، العام القضاء ق القضاة وأعوان اعدى ممن 
عملهمحال ل التدريبية الرامح عقد ق جهود وللمركز وغرهم، المحامين 

كبيرة.عليه المعولة والامال واختصاصه، 

مشاركةجدوى الأول دورته ق للمجالس ندبنا مدة أثيركثثرأخلال مما 
القاصىأن يرون المجلس مؤول بعضي وكان المجلس، إدارات ق القضاة 

يصلحولا الإداري، للعمل نحلق لر وأنه القضائي، مكتبه سوى له مكان لا 
تعمدالتي الاجتإعات ل —مراحه— به واجهونا ما وممرآ له؛ ينبغي ولا له، 
أحيانا!المرات وق بل لمجلس، اق 

الإداراتق القضاة وجود أن المجلس، ول مؤ من آخر فريق يرى بينعأ 
مهممطلب والقضاة للمحاكم المباشر بالشان يعنى التي المجلس ق الهامة 

مرارتهالقضائي العمل ق ذاقوا وقد عملهم، بميدان أدرى هم إذ وناني؛ 
ويسعوناليومي، عملهم ق ويحانونه القضاة يكا؛ل.0 بإ ويشعرون وحلاوته، 



>آأآبثنامحذارةوالجلس 

القصورجوانب معالحة ق ااالقضائي،، الإداري عملهم مواقع حلال من 
والقضاة.القضاء خدمة ق سمهم التي والألمان الأدوات واقتراح 
طلبأنه وأذكر المتجدد! القديم الخيل هذا ق الإطالة أحب ولا 

الجالسعل لعرضها الموضع هدا حول دراسة إعداد زملائي وأحد مني 
القضاةتول عل الكلام كثر ولأنه الخائب، هدا ق الأصلح لاستيضاح 

الموضع،ق ءاحلة دراسة عل للوقوف ماسة والحاجة الإدارية، للأعإل 
الإمحابيةالخواب، الدراسة ق وأوردنا المختلفة، جوانبه من الموضع فدرسنا 

الوقاعمن بعدد واستشهدنا الإداري، بالعمل القضاة إئغال ل لبية وال
بعضوق الذلالم ديوان ق قضاة يشغلها المي الإداؤنة والوظائما والأنظمة 

الدراسة!ق ورد ومما الدول، 

خدمةق ودورأمحددأ وظيفة حكومية أوجهة قaلاع لكل أن المعلوم ٠'من 
العكريةاكلماعات فمنها نحصماتبا، يحسسس، ، ومحتلفوغيرهم، المواطنبن 

وغيرها.والصحية والدنية 

متخصتبنقبل من الإدارية الأععال من كم مباشرة عل يدل والواقع 
الأجهزةتللئ، عل يعاب ولا ونحوهم( أطباء أو )عسكريان إداريثن غير 

إدارية•باعال أفرادها بعض تكليف 

فيها_با اكللمع أعال جتع العسكريون يتول العسكري! اكلميع فمي 
تثفيانماومالصحة وزارة وق ندر، ما إلا والمكتبية— الإدارية الأعال 

البحتة إدارية باعال ممرون أطباء يقوم الأحرى الحكومية والمستشفيات 
والمقييم.والمتابعة الإشراف حيث من إلا بالهلمب لها علاقة 







وسطأ،لكونه نظرنا- وجهة _من أول الثالث الانحاْ هائين: واصفنا 
منممر ق به انمول وهو والصلحة، الحاجة وفق إلا إليه مار ألا عل 

التخصص.ذات، القهلاعا١ت، 

عمليةتضبط الش والضوابط الةارحا'تج ببعض الدراسة أميتا يم 
ابتعاديطول ألا ومنهات الإدارية؛ والوخناشح الأعإل ل القضاة من الاستفادة 

عملهخارج القاصى يجاوزها لا محددة مدة توصع وأن المحكمة، عن القاصى 
الا.راسة.حلاصة وهذه راالقضاء«. الأساس 

بالرياضالاستئناف محكمة ل زملائي بعفر رافقن، أنّي وأذكر 
مقرداخل وو للقضاء، الأعل للمجلس نيارة ل - بنهرين تقاعدي -قبيل 

الأمربحد ررتقريبا٠١ القضاة س خلا فد المجالس أن الزملاء أحد ذكر الجالس 
مفتشن،عشرة سوى المجلس ق يبقى وألا للمحاكم، القضاة بإعادة الأخثر 

أعإلكمطبيعة يعرفون الذين زملاوكم المجلس ق يجدمكم لأف لهم! فقلت، 
فقالواسيثآ! والقضاة القضاء عن يدرى لا إداري لها يتملى أن من خثر 

ِث
صدمحتإ.

رئيسمعال مكتب، عل عامآ ومشرفا متثارآ عمل خلال أنني وأذكر 
والوزارةالمجلس ق المندوبون القضاة يبتعد ألا معاليه عل اقرحّتح المجلس 

القضائيالعمل معامرة عن القاصي ابتعاد يهلول وألا القضائي، الحمل عن 
منواحد كل يكلم، أن واقرحن، أنمى، كحد أعوام أربعة عن لحاكم اق 

أوالقضاة، من عدد عل القفائي بالتفتيش ي،— الند مدة —خلال الندو؛ان 
وارتباطهعمله طبيعة هع يتتاس.—، بعا لكستشارين العامة الإدارة ق يحمل 

عملهموطن عن بالبعد القاصي تأهيل يتناثر كيلا أوالوزارة، المجلس بآعإل 



٢٢٥> والجلس الوزارة بى 

المجلسل المندوبون القضاة وكلف، الاقتراح، حدا المجلس فأحد الأساس، 
أعإلهم.إل إصافة القضائي بالتفتيش الوزارة— —دون 

والوزاردرالجلس بينا الإيجابي لتدافع ا. 

قالقضائي النظام وتعلوير تغيير إل دعت، التي الأسباب س كان 
العدللوزارة كان وقد والقضاة، القضاء امتقلالية ترمخ إل الحاجة المملكة 

تمسه—  ١٣٩٥السابق القضاء لفلام ظل —ق وصلاحيايت، سالهلا'ت، ووزيرها 
العدلوزين ومطي والختمن، المتاعين بحص نظر ق الامتقلالية مبدأ 

استقلالق دوليا المنقرة المبادئ مع تتعارض التي الصلاحيات، يعص 
التنفيذ^لهلة العن القضائية لمهلة الوقمل القضاء 

التيالثغراُت، بعض - ٠١٤٢٨الحديد القضاء ، liijعالج فقد ولدا 
إنشاءعل الغلام نص وقد السابق، القضائي الظام به يعاب مما كانت، 

والإشرافللقفاة الوظيفية بالشؤون واحتصاصه للقضاء الأعل المجلس 
وأعالهمالقضاة عل والإشراف دوائرها، وتاليف، ؤإنشائها الحاكم عل 

كا،، دللونحو عليهم بالتفتيش والاحتصاصى وتدريبهم واختيارهم 
عنالمالية شؤونه ل يستقل كي للمجلس ميزانية نحميمى النذلام تضمن 
العدل.وزارة 

إنفاذل سعى  ٠١٤٣٠م ٣/ ق عمله ومباشرة المجلس تأسيس ومنذ 
قووجه المجلس أن إلا عليها، نص التي الأستقلالية وترسيخ القفاء نظام 
أنكإ الإدارية، والترتيباُتؤ الأسباب لبعص ميزانيته صدور بتاحر الأمر أول 

ترىكانت، القضائية العملية ل مخن وركن أساس ّريلث، وهى العا..ل وزارة 
نحتصالذي الطاق عل وتمديآ لصلاحياته، نحاوزآ المجلس أعإل عض بل 



كعمدوالإدارية؛ الالية الحوانب ق القضاء- نظام ق إليه أشر —مما الوزارة به 
الإعلاميةوالثاركات القضائية الاJقيات وعمد للقفاة التدريبية الرامح 

ذلك.ونحو 

الحهاتإل الأمر رير إل احتيج الإمحابي، التدافع هن.ا حصل وئا 
ه١  ١٤٣ ١/ ٠ Y/ ٤ والتارخ ١ ٤ ٤ أ/ الرقم ذو اللكي الأم فصدر العليا، 

تحقيقيضمن بإ العدل، ووزارة للقضاء الأعل المجلس اختماصات مبينأ 
وفقالقضائي الرفق أهداف ومحقق الخهازين، هذين متن الكامل التعاون 

والعدل،المجلس بين العامة المصلحة تقتضيه ما عل وبناء القضاء، امتقلالية 

والمجلس:الوزارة من كل اختصاص بيان ل الأم هذا تضمنه ومما 

والقراراتوالتعاميم والقواعد الأنفلمة تبلخ مهمة العدل وزارة أ-تتول 
يلزمما تتخذ وأن الأخرى، الحكومية الحهات ؤمن الملك من إليها الواردة 

يتعلقفيإ رئيسه أو للقضاء الأعل المجلس من الصادرة القرارات لتنفيذ 
للقضاة.الوخليفية بالشؤون 

والتحدثالتصريح ق القضاء الأعل المجلس صلاحيات قصر — ب 
صلاحياتووتع وناiذةاا، ارمعتمدة قرارات من يصدره ما عل الرسمي 

عامة.العدلية الشزون عن الرسمي التحدث ل العدل وزارة 

الاعتإداتثملت الميزانية ق أوسع ملاحيان العدل وزارة منح - ج 
العدلوزارة وبير ومنبموخلفيها والحاكم القضائي السلك لأعضاء المالية 
علللقضاء الأعل المجلس ميزانية قصرت في،ا العدل، كتاب فيهم بمن 

اكنيلية.والفقات والأجور والبدلات المجلس منسوف وروانبح وءلائف-ج 



والجلصالوزارة بثن 

منالجلس يضعه بإ الوزارة الجلس يبغ القضاة تدريب محال وق - د 
التنقل.الوزارة وتتول القضاة لتدريب وبرامج حطط 

وندواتمؤتمرات من القضائية الناشعل تنظيم الوزارة تتول — ه 
الأمرتهللب ؤإذا وخارجها، المملكة داخل ل عمل وورثى وملتقيات 

منالقضاة اختيار مهمة العدل لوزارة فتوكل المناشعل، هذه ق قضاة مشاركة 
لقائمةللقفاء الأعل المجلس ري بعد المللئ، قبل من المعتمدين القضاة من 

وتتولالقضائية، المناشعل ق للمشاركة المرشحين القفاة بامإء سنوية 

قالعمل سر عل التأثير عدم مراعاة مم بذلك، المجلي إحاطة الوزارة 
الحاكم.

نفس_في واللي الإبجاي( اكانع من لحالة منهيا الأمر هذا وجاء 
عملjهلاق ونحاليد بتحقيق الحهتذن هاتذن انشغال ل أثرها لها كان الوقت،— 

عامللمجلس التوي التقرير تضمنه ما ذللئ، عل يدل ومما منهإ، كل 
ومنها:والعوائق، الأمور بعضي إل الإثارة من ه ١  ١٤٣

يعصتل.اخل المجلس واجهت، التي الذإامية المعوقات أبرز أ-ارمن 
الفلاممواد بعض ا لأتمافنتيجة الوزارة؛ وبتن، المجلس بذن الاختصاصات 

ملبياتدافعا أنشأ وهوما لها، تعرصه وعدم عنها النظام أولسكون بالإحمال 
إمحابياأوتدافعا نفسها، عن الاختصاص -؛ن.ا جهة كل تدفع بأن الخهتثن، بين 
الفلامق ظاهر هو ما بعض إن بل الاختصاص؛ هذا جهة كل تهللك، بأن 

وأنذللئ،، عل والإشراف، القضاة عري_، تتول كأن العدل، وزارة يه طاللمتؤ 
الداخلق القضائية والموتمرات الملتقيات ي للقضاء المثالة هي الوزارة تكون 

وبأعإلهم.حم تتعلق التي بالتحاميم القضاة إبلاغ تتول وأن والخارج، 



>ثةت<.م
وآليتهالقضاء ونظام الأنغلمة بموجب إليه أوكل قد الجالس أن - ب 

تنهيدهاق ويعارل والاحتصاصات والمسؤوليات المهام من عدد التنفيدية 
الخهات.هد0 مع التنسيق ل عقيات المجلس واجه وقد أحرى، جهات 
إلاللمقفاة، الوظيفية بالشؤون واختصاصه المجالس إشراف رغم _ ج 

المجلس،يد عن خارجا يزال لا للقضاة المالية الشؤون عل الإشراف إن 
بعضواخر المالية يمملق؛البنود فيإ تنسيق وجود عدم ذلك عن نتج وقد 

المالالقرار إصدار جهة اتحاد عدم سب، وتعثرها المرق ق الإجراءات 
انتهى.والتنفيدا، المرق وجهة 

الهتئنالتنانع حالة انتهت، إليه، المشار المالكي الأمر صدور وبعد 
هوالعدل ونير أصبح بعد وفيإ العام، القضاء جناحي تمثلان اللتئن الهامتن 
علالخال وامتقز اه ة/مة ؛Y/ تاريخ مثل للمجلس الكلف الرئيز 

الْلور.هل.ه كتابة حتى هدا 

الحاكم:لشوون العامها الإدارة على الشرف )§( 

لشؤونالعامة #الإدارة ؤإدارة يانشاء المجلس ق عمل خلال كلمت، 

الدوائروتاليم، المحاكم بإنشاء المعنية الإدارة وهي المجلس، ل ١^١^٠؛" 
القضانيةالدوائر يحدد كيلك، ومعنى القضاة، من احتياجها وتحديد فيها 

فالقفاةالأخرة، الهمة هده من الحرج ألقى وكنت، للنقل، المتاحة الشاغرة 
يلمحونالحاكم ورؤساء ممرة، الحاكم ق الشاغرة والدوائر عددهم، قليل 

يالقفاة.محاكمهم مد بطلمج 

نظاميوجد لا إذ المحاكم؛ ق الحمل حجم محرفة السهل من كن ولر 
حجمبيان بمكان الأهمية من كان وئا الحاكم، لأعإل شامل إلكآروق 



٢٢١)بثن١^١^والجلس 

ايآلكنتوزملائه أقرانه مع متوازنآ القاصى عمل يكون كي الحاكم ق العمل 
المحاكم®،لأعإل الشامل ءالح بمشرؤع الإدارة بادرت فقد محاكمهم، 

وأحدالمحاكم، حح لزيارة الملكة، مناهلق ق القضاة من بعدد واستعايت، 
نؤعلكل نسبي وزن وصع ثم الحكمة، سجلات واقع من الإحصائية بياناما 

للتوصلبالخاسوب والوزن الإحصائية المعلومات عويت، ثم القضايا، من 
بيالالنتائج وتفبمشتح أمثالها، مع بالمقارنة محكمة كل ل العمل حجم إل 

منتستحقه ما وبيان عملها، وحجم قفاما عدد حيثا من محكمة كل حال 
فيها.القضاة من الزائد العدد أو محتاحة، كانت إن القضاة 

وترتسس،للمحاكم، الفعل الاحتياج معرفة ق بين أثر التائج لهده وكان 
الحاكم؛القضاة.دعم محي الأولويات 
فيهايعمل كان مشهورة مدينة ق العامة الحاكم إحوى أن وأذكر 

يزيدلا المحكمة استحقاق أن الدراسة نتاج شت، بينإ قاضيا، عشر خمسة 
شاغرةمكانس، وحوي رغم بقضاة الحكمة هازه تدعم لر ثم ومن ثإنية! عن 

محتجاالمحكمة رئيس ف ائصل وقد القضاة، من مرغوبة محكمة وهى فيها، 
ءدد.ناولكن القضاة، من المزيد مل نؤ كنا وقال؛ محكمته، ق حصل ما عل 

نحدمالمجلس ل المعنية الإدارة بان إليه فاعتازرت تعويض! دون يتناقص 
محكمةل الواحد القاصي نصست، يكون أن الحيل من وليس الحاكم، حميع 

الأحرى محكمة ق زميله بينإ قضية، خمائة من أكثر الواحد العام ق ما 
اقفية مائة السنوي عمله يتجاوز 

العام—وهو ١ه  ٤٣١عام الحاكم لشؤون العامة الإدارة قدمت، ثم 
تفصيليةحعلة الغرض لهل.ا منتدبين قاصيين مع وبالتعاون للمجاوس_ الثاف 



)نإ؛<هلج.
الاستئنافمحاكم من الاحتياج لتقدير الامراتيجية )الخهلة لنرؤع! مقترحة 

ذفلامصوء ق القفاة من احتياجها وتقدير الخممة والدوائر والحاكم 
فيها!ورد ومما التنميدة(، وآليته القضاء 

المجلسإل أند . ٥١٤٢٨;ا،/١٩الحديد القضاء نظام رابموجب 
والإشرافواحتماصاما، درجاما بختلمف والدوائر( إنشاء)المحاكم 

ولدالدلك، منية الو المدد القضاء لنذلام التنفيدية الآلية وحيدين، عليها، 
حهلةللقضاء الأعل بالمجلس الحاكم لشؤون العامة الإدارة تضع أن ناسب، 
مناحتياجها وتقدير والمتخهمة العامة والحاكم الاستئناف محاكم لإنشاء 

الأنرتوفق القضاة، 

الامتثناف،محاكم لإنشاء مرحلية خطهل وصع ت للمشرئ الرئيس الهدف 
القفاة.من احتياجها ير ونقلو ولمحها والعامة المتخصصة والدوائر والحاكم 

والدوائرواختماصاما درجاتها ، بختلفالحاكم جع المشرؤع! نطاق 
المثرؤعويسعى القضائية، شبه واللجان الفلالم ديوان ق والحزائية التجايية 

والمحافظات.الناطق ق الشمولية إل 

المشروع:محاور 

الامتقطابوآليات المستقبل الاحتياج بتحديد البثرية)يعنى الوارد — أ 
القضائي(.السلك لأعضاء والأمشقاء 

الامتثنافمحاكم افتتاح من الاحتياج بتحديد الولائي)يعنى العمل ~ ب 
ولمحها(.المتخصصة والدوائر والحاكم العامة والحاكم 



>^أوالجلس الوزارة بين 

المدىقمر التخطيط أساليب أحدث اعتإد يلزم الخطة؛ إعداد منهجية 
ومراعاةالمحددة، والمهإت الرئيسة الراحل تحديد حلال من الخطة، عداد إق 

الأتية:المهنية المادئ 

الخطة.إعداد مراحل جح ل بالقفاء مشاركة نوّع ١— 

المعتمدة.والقيم بالمبادئ الالتزام ْع والمرونة الواقعية اعتإد — ٢ 

الحديثة.والأنإط والتقنيارتا الخارارّت، من الامحتفادة _ ٣ 

الحاكمق القضاة عري لتقدير الموزون( القضايا )حمل طريقة اعتإد - ٤ 
الوطنيالمركز لدى القضاة عدد لتقدير الحتمية العلريقة وهي والدوائر، 
الدولق الخبمراء من ممر ولدى الأمريكية المتحدْ الولاياُت، ق للمحاكم 

الأق؛ل حتلمواما وتتلخص الأوروبية، 

بدقة.وأنواعها المحاكم إل الواردة القضايا حمع؛يانايت، أ_ 
القضايا.عل العمل أثناء لأوقاتيم القضاة يم تقوتقدير تحليل - ب 
يقضيهاالتي الدقائق وحاب العام، ق العمل أيام عدد حاب _ ج 

اليومية.والخلمات القضايا درامة ق القضاة 

علالمتوسط. ق القضاة ينمقه الذي وهوالوقت، القضايا أوزان تقدير — د 
القضايا.من نوع كل 

الحالية.القضايا ونؤع عدد إل بالنظر القضاة أعداد تقدير 
الماطقل القضاة أعداد لتقدير أعلاه الخطوات استخدام _ و 

والمحافظات.





>?؟أوالجلص الوزارة بثن 

نتائجعن فيها نحدؤت اللقاء هذا ق كلمة ل وكان المجلس، أعضاء وبحفور 
تقديرق العحاكم لنوون العامة الإدارة أحرما التي المحية الدرامات آخر 

محاكمحاجة وأست، ،، الاستئنافومحاكم الأول الدرجة لمحاكم الاحتياج 
،«،امنيافقاصي  ١١درحة رقواإل الذي قضاما استبقاء إل الماسة الأول الدرجة 

محاكمكيلاتتأثر الحديدة؛ الاستئناف، محاكم من بقي ما مباشرة ل وألأيتعجل 
إحماتياتللحاصرين وّرديت، الخبمرة، ذوي يضاما ُذهايب، الأول الدرجة 

ثإن—وعددها الوقت، ذللثج ق أعإلها باسزيتح التي الأّتثنافج محاكم عمل 
قاصيثلاثإتة من يقرب، فيها العاملين قفاما عدد وأن استثناف،— محاكم 

لالتمييز محكمتي لأعإل، كبثرة بدرجة مقارب، أعإلها حجم وأن خ، استثناف
عددأل مع ه،  ١٤٢٩المجلس لإنشاء السابق العام ق المكرمة ومكة الرياض 

ولذا،ا اّتثنافقاضى ثانتن عن — وقتها —ل يزيد لا جيعا المحكتن قضاة 
صدورحين إل الباقية ، الامتثنافمحاكم مباشرة ل التمهل اللقاء ل اقارح«تإ 

الفجوةلد الأول الدرجة قضاة من كاف، عدد وتوفر الحديد الرافحات، نفلام 
نيالوبادُتإكلمحاكمالأّتثنافمئ.

ثلاثةفتتابع والمداحلة، المشاركة للمحاصرين أتح كلمتي، انتهاء وبعد 
منللمزيد محاكمهم احتياج عل التاكيد عل الامتثنافح محاكم رؤساء من 

العدلوزير معال الحديث، فتناول، مقترحي، عل والاعراضى القضاة، 
أرقاماذكر عبدالمجيد الشخ إن مشاخ، يا وقال! الكلم،، المجلس رئيس 

وأبثروا.فهاتوها أحرى ؤإحماءات أرقام لديكم كان فإن ؤإحصاءايتج، 
عقدالذي الأستثنافح محاكم لرؤساء الثالث، اللقاء ق الوقاغ هذه وكانت، 

اه، Y٤٣٣/ا/ ٤ اه،وسثهاللقاءالأولفيتالخ  ٤٣٤ه/ Y/ ١ وتاريخ 





\ةمأآوالجلس الوزارة بين 

الشريعةكلية ل الطلاب مقابلة لخش ق العدل وزارة ممثلا شارك منوات، 
القضائي.للحمل منامحبته يرى من لاختيار للقضاء العال والمعهل. 

ه١  ٠٤٣ م م j نماله وماشرته لصاء الأعل المجلس إنشاء وبعد 
الشريعةكليات جع ق الترشح لخان ي المجلس مشاركة عل الحمل استقر 

يميهمالدين القضاة بعض خلال من للقضاء العال والعهد لملكة اق 
ورقعاللجان هذه من الأول الترشح وبعد المقابلة، لحان لرظس٠ة المجلس 
أعضاءأحل. —يرأمحها الجالس ق مركزية لحنة تتول المجلس، إل الأمحإء 

بينهم.من للاحتيار المرشحن التللأب مقابلة _ الجالس 

قشاركتج فقلس الالجنت؛ن، كلتا ق شاركت، أن ل تعال اممة قدر وقد 
وهيه«، ١  ٤٣٤، ١  ٤٣٣عاتي))خلال المجلس ل المركزية اللجة عضوية 

أعضاءأحد برئاسة ه ١ ٤  ٣٣/ ٥ لإ/ ٦ بتاريخ المجلس رئيس بقرار مؤلمة لحنة 
نصتضمن وقد المجلي، ق القفاة الزملاء وأحد أنا وعضويتي المجلس 

مسوغاتمن والتاكد للقضاء المرشحين مقابلة اللجنة مهإت من أن القرار 
أونظامآ،شرعا القضاء وؤليفة تول من يمغ ما وحول وعدم الفنامية التعيين 
بيانْع عدمه من للقضاء المرشحين صلاحية حيال مرئياما اللجنة وتبلءي 

المجلس.بى لر)اما مرياللجنة وترف^ الامحمياب،، 
الشريحةكلية ق ؛الترشيح المكلفة اللجنة عضوية ق محاركث، كإ 

ؤه( ١  ٤٣٨، ١  ٤٣٧، ١٤٣٦الأعوام)خلال بالرياض 
العللأبعل التعرف ق جهد من تبدله اللجان هاوه كاثت، ما وْع 

متكاملة،تكن لر الاختيار حسآن تكفل التي الأدوات أن إلا ومنابلتهم، 
قبيلإلا الطلاب مقابلة الترشح للجنة لا،اح إذ ضيق، الغالب، ل والوقت 





؟TY>والجلس الوزارة بين 

للورثة:اصيلة لأهداف ا٠ 

وسزيلهاالإسلامي الفقه كتب ل القاصى صفات ومتاقنة يحث - ١ 
ءلماُع.

الفنام.ق الواردة القفائي لك الق التعي؛ن شرومحل بحث ٢- 
توفرهااللازم والشخصية الشية والخصاممس مإت العل التعرف ٣— 

للقضاء.لمرشح اق 

الشرعية.الكليات من الترشيح عملية تضبط معايثر إل التوصل ٤— 
القضاة.باختيار المكلفة اللجان نمل منامة اعدايوآلية ٥- 

وألقيت:اعتما.ت التي العمل وراق أ٠ 
والفلام٠الإسلامي الفقه ق القاصي وصفات شروحل الأول؛ الورقة 
المرشحق والشخصية الشسية والخمائص السإت أهم الثانية: الورقة 

الإمامبجامعة الأربية أساتذة أحد قدمهّا وقد فنية(، )درامة للقضاء 
الإسلامية.سعود بن محمد 

انتهى.الخالية. الرحلة ق ال؛رشيح لخان ق العمل وايع الثالثة: الورقة 

كلياتمؤول ويعفى القفاة كبار من لفيفث للورثة دعي وقد 
الورشة.محاور مناقشة ق للمشاركة المملكة ق الشريعة 

آلياتق الراكدة الميا0 تحريلئ، الورشة، لهذه الأهم المقمرذ أن ثلث، ولا 
المجلستعين وأسالسي، وسائل ايتكار ق الخال والبحث، والاختيار، الترشح 

تعاونيلزم السامي ، الهدفهذا لتحقيق أنه المؤكد ومن الاختيار، ن حق 
عيوالالث.ريعةاا، وكليات للقضاء الأعل ارالمجلس العملية هذْ حلرق 





٢٢٩)والجلس الوزارة بين 

للمناهجمعايير تحديد عل \ذقض\تياا الوظيفي ءالاعتإد فكرة وتقوم 
للرئحمؤهلين حرمحوها ليكون الشرعية، الكليات بها تلتزم الدرامية 

التيوالمهارات العارف من الأدنى الحد تحقيق ؤيتم القفبماء، لمنمبمب 
لاختيارهمناسبا تاهثلأ مؤهلا ليكون الشرعية الكلية ق الهلال_ا محصلها 
بناءوبنائها الحمل حهلة رمم ق عملية حطوات المثرؤع هدا وحطا قاضيا، 
وتعاونالحاس_ا، هدا ق المتخحمين من عدد مع بالتعاون متكاملا منهجيا 

المركزوهو العال، التعليم لوزاره التاع والتقويم" القياس ررمركز مع المجلس 
وذللثإالقياس، احتبارايت، وعمد الطلاب؛ وتقييم القياس بمحايير المختص 

الشريعةكليات طلاب؛ يلزم التي والحارق المهارات وأبرز المعايير لوضع 
أنالمثرؤع وأوثلث، القفبماء، وظيفة لتول مؤهلين يكونوا كي بها الإلمام 

رئيسيتغير أن تعال اف قدر ولكن كافية، مالية موازنة له واعتمد ينطالق، 
الأوراق!حبيس وبفي المثرؤع، فتوقف، ه ١  ٤٣٢عام ق المجلس 

البكر،وتقاعدي عاما ثلاثين القضائية خدمتي وبعد هتا، أمجل وأنا 
—حتىمحظ ب الهام اللف، هدا أن أعوام، خمسة الترشح لحان ق ومشاركتي 

العملوتعزيز ضبمبهل ق البالغ وأثزه أهميته توازي التي اللائقة بالعناية الآن_ 
هللنمؤ يكونوا كي الشريعة كليات لهللأب الأمثل والأستثإر القضائي، 

القضائي،العمل محتاجها التي والعارف والمهارات الأدوات باهم نحين وم
هدايولوا أن ؤإدارته القضائي العمل مدة تولوا فيمن قائأ الأمل زال ولا 

ويلمسطرحها يتوال التي الرائدة الشارع قائمة ل يضعوه وأن حقه، اللمح 
أثرها.والمختصون الناس 



ْ>ك<.1. 
الكريم:القرآن اذاعم أثير عير التقاصي« )فننه )® 

والإصلاحالإرشاد يمجال مهتا — تعال اممه بحمد زلت —ولا كث 
إذاضبرنامج ومنها! الجال، هدا ق متواصعة مشاركات ول الأسري، 

ه١  ٠٤٣ عام مستهل ق يالرياصن الكريم القرآن إذاعة ق وقدمته أعددته 
عثرعن الحالمة مدة تريد لا أمبوعية حالقات، ق الأسرة؛؛، رافقه بعنوان! 
الخهلةوانتهت، الرنامج هدا من بعين الالحلقة إل وًاوتا وحين يقاس، 

الأخالرنامج منفذ ولكن التوقف،، عل ءزمت( للرنامج، وصعتها التي 
القرآنإذاعة أعلام من -وهو الثويثن شويش بن عبداه الأستاذ الفاصل 
الاحتساب،باهمية وذكرق التوقمح، يعدم عل ألح — فيها والفاعلين الكريم 
انتهت،قد الأسرة،؛ راقته برنامج حهلة بأن فأحثرته الإعلام، محال ق والنفع 

رافقهنميته! وايرحت آخر، برنامج ق التفكير يمكن ولكن رسمتها، كإ 
ذلالثج.حيال الإذاعة مؤول ْع ورست، بدلك،، فرلحب، التقاصي؛؛، 

الذيالرنامج، لهذا أولية حطة ووصٌح، تعال، باه استعنتا ثم 
القضاء؛؛ررعلم وتقرم، الحقوقية، الثقافة نثر ق الإسهام حلاله من قصدت 

علاليسير التعرج ْع بالقضاء، تتعلق التي الهامة الأمور وبتان الناس إل 
الخصوم،مع القضاة وتحامل التراير آلية وبيان ما، المحمول القضائية الأنظمة 
الموصؤع.هذا به محفل مما ذلك، ونحو الإثبات ووسائل 

لأنتعال؛ اف بحمد تعوزق غالبا القضائية العلمية المائة تكن ولر 
والأرج،الداخل ق المجتمع شرائح من الستمعين لعامة موجه اليرنامج 

منييلغ الحهد ولكن الدقيقة، المائل ق وحوض تفصيل مقام المقام وليس 







>?أآوالجلس الوزارة بثن 

لبالجمعة القديم١١ ارالخامع وحطيب إمام كنت المثال! رسل فعل 
قمشكلة ولا وجهدأ، وقتا يستغرق الخهلبة إعداد وكان فيها، الأول أعوامي 

ليلةالجمعة إل الرياض ْن للعودة مفهلرأ كنئ أنني الإشكال ؤإنا ذلك، 
أنتيوأذكر أمرق، وعل عل ذلك شق وقد الخطبة، لأحل أسوعيا الخمعة 
أحرلك وسيبقى سيزول، التم-با بأن فوجهني منانحي، لأحد ذلك أبديت 

اسعفين،ثم سنوات أربع قرابة حطيبا بقيت وقد العاقبة! ونحمي 
ستونالخطب هدْ من ل نحمل أن كثثرآ تعال القه حمدت ذلك وبعد منها، 
مراعاةمع والصياغة التحضير ق وجهدي وسعي فيها بللت حطثة 

قبولاتعال الله بحمد لقيت، نشرما وح؛ن الإمكان، قدر والتركيز الاختمار 
الخامع.ق حضورها عل حريصا كان عمن ناهيكم أتوقعهإ، ل؛ ؤإشادة 

الجلس:مغادرة )§( 

أكلم،أن للقضاء الأعل للمجلس العام الأمتن فضيلة عل عرض 
وصدرللمحاكم، العامة الإدارة عل الإشراف ق استمراري مع له مساعدا 

ه.١  ٤٣٢ة/ه/ تاريخ ق بدلك المجلس رئيس معال قرار 
اله،ات،ببعض محازآأومكلفا غيابه حال ل الأمتن ياعيال أقوم وكنت، 

فهد،اللك >يق عل إطلالة وذا راق بأءاث ْؤثثآ يحآ فزكتبي وكان 
الإدارةعل الإشراف عتر المجلس أعإل ق مشاركا الكتب هدا ق ويقين، 
التيوالأعإل اللجان بعض ق الإسهام حلال ومن الحاكم، لشؤون العامة 

للمجلسالعامة الأمانة حا تقوم 
بقائيأن وشعرت به، الإسهام أمكنني ما قدمن، قد أنني ظننت، وحتن 

رئيسلمعال تقدمن، الفلروف— تلك، ق ل بة _؛النمناسب، غر لجلي اق 





>هأأبثنالوزارةوالجلس 

نظري،ق جرأة أكنر بل لهذه، مماثلة خطوة الدارج قائم ل وسترى 
أحدأن إل هتا أنثر ولعل حينه، ل موقفي تقييم القارئ- -أحي، لك وأترك 
تنصه ما ه ١ ٤ ٤ ٠ شعبان شهر ل ل ءالا الموقرة وقياداته المجلي أعضاء 
وأتركهينميه، ما أعي وأنا إ له* تحار أن قل بحار ممن أيمن— أبا —يا ُأنت 

القارئ_ا-أخي لفهمك 
الأول-،دورته -ل للمجلس العام الأمين فضيلة من ءللستا قد وكنث، 

أعإلبدء منذ فيها اشتركت، الي والهإمت، واللجان بالأعإل مفصلة إفادة 
الأولالدورة انمهاء حش  jtMr'/r/Tل للقضاء الأعل المجلس 

محLهاأورذث، ولعل شكورآ، حا فوافاف اه،  y٤٣٤/ ٣; ل للمجلس 
الدارج.هذه ق منها والهام 

للقضاء:الأعلى الجلس إثى لعودة ا. 

،الاستئنافمحكمة ق عمل وخلال، ه،  ١٤٣٦عام الأول جادى شهر ؤا 
ناقلاللقضاء الأعل للمجلس العام الأمين فضيلة ب اتصل المنورة، بالدينة 

المجلس،ل له زيارق 3، الكلف، للقضاء الأعل المجلس رئيس معال رغة 
قللمجلس مكلفا ورئيسا للعدل، وزيرآ الرئيس هلءا عآن وقد خاِآ، فوعدئه 

وكانوزيرآ، نه تعوقت، الأربع،ن عمره يتجاور ولر ه،  ١٤٣٦/٤/٩تاريخ 
المذلالم.ديوان ل قاصيا قبل من 

امتقبالأرئيسه واستقبلني بالمجلس مررُت، للرياض، زيارة أقرب، ول 
وكانمناسبة، أراها التي المقترحايتؤ بعض لهلرح المقام مناسبة ورأست، طيبا، 
مشانحىلأحد بعانتها للمرحلة— مناسبة أراها —التي القترحايت، من حملة لدي 



ْه.١. 
إليه،بعمها قد أنه وأظن بالونير، ابقة مسوزمالة علاقة وله مني، طلبها الذي 

منها.بارع الاكتفاء ورأيت 
رئيئهذا مكتبك عل رأيت إنني ت لعاليه قلت أن حديثي افتتحت وقل 

القضاءل حيل وأثر بصمة، لكم يكون فلعله إ كلنا و'نمءض قبللئح، مفيا 
طزحق أستأذنك الشيخ، معال يا قلتات ثم بكم، أنيهلتت، التي المؤولة مر 

قا،لتواصعة ومحرق عمل لسابق بالأهمية؛ جديرة أراها ممرحات أربعة 
الأتية!المرحات وهي ؤإداراته، المجلس أعإل 

العينةالأمور أهم من متآلف،، قوي عمل فريق بتأليف البادرة أن أولهات 
المجلستاميس عل مضى وقد ميإ بالمجلس، المنوط بالواجب، القيام عل 
التعلويرمن مزيد إل قائمة الحاجة زالت، ولا أنهر، وبضعة أعوام ستة 

بشري.عمل أي منها لا؛للو الش القصور جوانب بعض ومعالحة 

وتميمالرئيس، إليها يركن استشارية لحنة تاليمؤ الناسب، من أن وثانيها• 
وتكونوالتعليات، الأنفلمة وفق الهمة الموضوعات ق الماضج بالرأي 
الإدارات،مؤولو به يضتلملع الذي اليومي الإداري العبء عن بمعزل 

إلالأنتإء من متجردأ حب،رآ باعتباره الفاعل لوزه للمستشار أن ومعلوم 
أوتللئؤ.الإدارة هذه 

كانحن ;َئهآثئ باز ابن عبدالعزيز الشيخ مإحة تحربة له وذكرت 
ؤألفإي والإرشاد، والدعوة والإفتاء العلمية البحوث لإدارات عاما رئيا 
مرةأمبوعيا سياحته ميم محمع الرئامة مؤول كثار من امتشاؤيا محلسا 

هذال عضوا نَمحذاممق والدي وكان العشاء، صلاة بعد الأقل عل واحدة 
اجتإعهمانتهاء بعد منها أعياّه أو الرئامة، إل به اق أحيانا وكنتؤ المجلس، 



>v،؟والجلس الوزارة بثن 

تشكلالتي المائل من كثيرآ أن والدي ل وذكر الشيخ، مإحة مع 
والسغيامثتها المجلس، فذا مإحته بحلها الرئاسة ل المعنية الإداراُت، عل 
والقرارات،.الحلول من يناسب بإ فيها 

بعضتداحل المجلس ق السابق عمل خلال نهديه مما أن وثالثهات 
التنسيقغياب سس، المجلس، ق الهامة الإداراُن، ين الشارع أو الأع،ال 
منرؤعأي عل بالوافقة الاستعجال عدم محاليه عل اقآرحت، ولذا أحيانا، 
قداخل الإدارة به تقدمت، الذي المشرؤع أن من التأكد يتسنى كي يقدم، 

المشرؤعكان ؤإن قبل، من المشرؤع هذا حلزح يسبق لر وأنه اختماصها، 
قبلالمسؤولية وتركيز التنسيق ق فثفلر أخرى إدارة اختصاص مع متداخلا 

لاحقآ.جدواها المشروعايته هذه وتفقد الخهود، مدر لا كي فيه، البدء 
الراع!المقرح بت، ون

رقموأعطانر هاتفي رقم وطلب، القرحايتح، هذه عل محاليه فشكرل 
لست،فالمهمة والفلاح، جر التيلمحاليه تعال اف سائلا وخرجت، هاتفه، 
بالهنة.

عارصاللمجلس العام الأمتن فضيلة ي اتصل أوأمبوعن أمبؤع وبحد 
علعاما ومشرفا لمعاليه تثارآ مأكون أن المجلي رئس معال رغبة عل 

فوافقتح،الهلاو_ا كرر ولكنه الهمة، لهذه أصلح لا قد بأنتي فأجبته مكتبه، 
المدينةق عملتها التي للمدة زال ولا الحثببؤ مدينة وودعت، 

المدينةعن ث للحي. وماعود المشاعر، ق وحنين القلب، ل حلاوة المورة 
قائمة.صفحات ق المورم 





٢٤٩)والمجلس الوزارة بين 

قالعمل قبلت حنن أش ومقصودي إ استئناف® راقاصي ولت معاليكم 
منتتهللبه عإ أستنكف ولا لباسها، ألبس أن الضروري فمن المهمة، هدم 

فضلاللمجلس، الزائرين والقضاة والمراجعتن \خممو؛1 مع اليومي التعامل 
المجلس•رثيس مع ال-اشر التعامل عن 

وسمت،لهليم، وتعامل حن حلق ذا معالته كان لقد يقال،؛ والحي 
الكمر،الثيء الصامت،® اروالدهاء الهدوء من تعال اش وحباْ حن، 

-؛ا.محمإ وما الأنفلمة ق وتضلعه علمه ومن منه واستقيت 

ثالثهإ،وأنا امتثتاف، قاصي من استشارية لحنة الرئيس معال ألم، وقد 
يعديم حياي، الرأي ؤإبداء لدراستها الموضوعات من حملة إليها وأحال، 

التيالموضوعات أن وأذكر عملها، توهم، الجالس إدارات عمل استقن أن 
موضوعا.ثلاث؛ن من يقرب، اللازمة الحاضر فيها وأصدرت اللمجتة درسها 

ومرقاللرئيس متشارا عمل حلال، فيها اث،ركتت، المح، الأعإل ومن 
مكيه:عل 

المعاملاتموضؤع لثحث، المجلس إدارات من المؤلف، الفريق رئاسة 
وأعضاءالإدارات لمديري يمكن الذي وما المجلس ريس عل، يعرض التي 

للاعباءتحقيقا للريس؛ الرفع دون ونحوها ال،كايات من إجراؤه المجلس 
الوزيريتهمخ بان العليا، للتوحيهات وامتثالا المجلس، بريس المنوؤلة 

الحهاز،لموول الأحرى( الأءإلا ويفوض جهته، j( الأمة للأ-ماله المختص 
وحركةالريس عل الحاملة وعرض للخهلابات نموذجا الفريق أعد كإ 

ونحوذللئإ.الإدارات بين تداني من يقع ما ومعالحة العاملة 



 >$< .١.ْ
خلالللقضاء الأعل المجلس عليها ألدم اش الخريئة الخطوات وس 

المراكزو الموجودة الحاكم يمح الخارمحي قراره  ١٥١٤٣٨- ٤٣٧عامي 
قرابةالقرارإغلاق هدا عن نتج وقد واياطق، الحاففلات محاكم إل وصمها 

هذهتتطله لما العدلية المنظومة عل عبئا تشكل كانت صغثرة، محكمة مائتي 
والقضاةمن\لوظ1وو1 أعداد ووجود استئجارها، أو مجان نوفثر من الحاكم 

أوإمائية محللبات إما أعإلها وغاو_ا محدود، فيها القضائي العمل أن مع فيها، 
عدل.كتابة أعإل 

والأعيانالأهال من والمراجعات الاعراضات من الكثثر نهدت وقد 
لكليلشت، لر المجلس ولكن مراكزهم، محاكم إغلاق عل يعرصون الذين 

قحنة آثار لذلك وكان قراره، إنفاذ مبيل ق ومضى الاعتراضات، هذ0 
المالالنزيف ؤإيئاف الكثثر، العمل ذوات الحاكم ق القضاة عدد نيادة 

الصغيرة.الحاكم هذه عل والإداري 

حنيفا:ه الإنسان حقوق مفوضيم مقر ث ® 

انالأنحقوق هيئة من طلب  ٥١ ٤٣٧عام ق المجلس إل ورد 
القضاشالسلك أعضاء من ثلاثة بترشيح السعودية العربية لملكة اق 

قالإنسان حقوق مفوضية مقر ق يعقد م\كثفا تعريفي برنامج ق للمشاركة 
بالأنظمةللتعرش المملكة، ق الحكومية الخهات مؤول من لعدد جنيف 

واليةالإنسان، حقوق محال ق ومفوضيتها المتحدة الأمم هيئة تعتمدها الش 
المؤتمراتق الإنسان حقوق محال ق دولة كل ، ملفومناقشة اللجان عمل 

قاضيورابعنا القضاة، من ثلاثة ثالث، وكنت، لدللئ،، المخصصة الدولية 
جهاُت،من مرسحبن شخصا عشر خمسة إل إصافة الذلالم، ديوان ق امتثنافح 



>اهأوالجلص الوزارة بلن 

منهاستفاد الذي البمرنامج، هذا ق اركنا يالمملكة، ل وعكريه مدنية 
حادةمدأخلان، الوفد لأعضاء وكان يكر، ما عل التعزفح ق الحاصرون 
الموصية،جانبا من والتحدنن العمل أوراق مقدمي ْع مركزة وحوارات 

_نحنمقرإقامتنا ل وزارنا متواصلة، عمل أيام خمسة الرنامج مدة وكانت، 
،،جنيفق المحية الأمم هيئة مقر ق عودي الالوفد رئيس الثلاثة— القضاة 

فندقيةقاعة ق الأيام أحل مساء الأعضاء لكل وأولر" مكتبه، ق وامتصاثنا 
حنيم،.بحثرة عل مهللة 

للتعرفهحيدة نحربة الزملاء— ولبقية ل ية —بالنالرنامج هذا وكان 
يمثالهالذي الكث؛ر الدور لنا ونبهن الإنسان، حقوق منغلإات، عمل آليايت، عل 

قالناشهلة ومنظإته الإنسان بحقوق المرتبهلة الموصوعايت، تللث، ق القضاء 

قبلمن تثار التي ائل المأكثر أن السعودي الوفد رئيس أحزنا بل محاله، 
للقضاياومعالحاته بالقضاء تتعلق المجال هذا ق الإنسان حقوق منغلعايتج 

احتلعق الإنسان حقوق هيئة رئيس مع.افي عل انترحت، ولذا والخصوماُت،، 
التساؤلأات،هذه لكل الدقيق الرصد صرورة عل الرياض ق معه لاحق 

هذاق السعودي للقضاء الفاعل الدور وإبراز عنها الشرعي والحواب 
المجال.

اتثانيز((:اءالرة ،س الجالغادرة م. 

عاجنالرئيس معال مكتب، عل عاما ومترفا تثارأ م عمل ق بقيت، 
استأذيت،لدي، حديد وألا بومحعى، ما قدمت، أنى شعرت، وحين كاملن، 

الانتقالتيئرل التي بالرياض الاستئناف، محكمة ق المثاشرة ق الرئيس معال 



ه..
وتواصلل، وأذن طلي فتفهم المجلس، من المعلنة النقل حركة عثر إلها 

التيالفضانة الدائرة لاختيار الاستئناف محكمة رئيس فضيلة ْع — —بنمه 
دوائرلإحدى رئبا عمل وباشرت المجلس فغادرن رئيسا، فيها مآعمل 

ه.١  ٤٣٨شعبان شهر ق الاستئناف محكمة 

مكانل كنت أنر يرون إي الزملاء؛ من كثثر لصنيعي عجب وقد 
ي

موظفيوكل نعته، ل الرئيس مكتب، يقارب فح ومكتس، *مرموق®، 
أنهبعضهم ظن وربإ المجلس، داخل طلب ل يزد ولا إسارق، رهن المكتب 

والهمالعمل مرونة كفيئ وقد الأمور، بعض ل موز رأي ل كان 
أكثزألتقيه وكنت تعال، افه بحمد متميزة المجلس رئيس بمعال وعلاقتي 

يأقيكن ول( العدلط، وزير لأنه المجلي؛ ل فيه يعنل يوم كل ق الساعة من 
أمبؤع•كل ٌن يومين ق إلا للمجلس 
يثرهما واخرت موقفي، وتدبرت أمري، حزمت، فقد كله، ذللئ، وهع 

هذا.قراري ق أحوأ أستثز ولر الاستخارة، يعد ل تعال افه 
أقربواستقلاله القضاي العمل إل أني ذللث، دوائر من يكون وقد 

ْعخاصا وتعاملا ؤإجراءات أمورآ يتهليج، الذي الإداري العمل إل مني 
محاكمل -وخصوصا القاصي بينإ الأدنى، الوظف، أو الأعل المؤول 

يدرسبل خصوما، يقايل ولا مراحعا يرى ولا بحمله، مستقل الاستئناف— 
ماوفى عليه، ملاحفلآ أو الحكم مويدأ الدراسة كراسة ق رأيه ويضع القضية 

قالزملاء سوى الرأي هذا ل لأحد شأن ولا واطلاعه، اجتهادْ عليه يمليه 
اخذالأكثرية، أو يالإحماع الملاحنلة أو التأييد العضوق واهقوا فإن الدائرة، 

؛موجبه.القرار وصدر ؛ل.لل؛، 







٢٥٥)والجلس الوزارة بين 

لدراسةالقضاة نجمع متهلقة كل ق تثاوؤية علمية لقاءات إعداد — ١ ٢
دورية.بصفة وقضائية علمية أمور 

وقضاةالمحاكم رزماء مع المجلس رئيس يمعال محتوي لقاء عقد -  ١٣
كثب.عن القضائي الواقع عل والوقوف المشورة لتادل الراتب محلفي 

وحميعالعام الأض أو المجلس رئيس معال ؛r؛j، دوري لقاء عمد — ١ ٤ 
المثارالغرض لتحقيق ها نفالمنهلقة ق أشهر ثلاثة كل الناطق إحدى قضاة 

السابقة.الفقرة ق إليه 

الماوةتقليل مع الهامة، المائل لبحث للقضاة العلمي الضغ تفعيل — ١ ٥ 
١والاحتياج العمل لهلبيعة مراعاْ أشهر بضعة عن تزيد لا بحيث 

قاضكل محس ما تتضمن المجلس لدى حاموبية بيانات قاعلءة بناء — ١ ٦ 
وعملية.علمية ومشاركات وبيانات معلومات من 

القضائيةوالإدارة القضائية الخوانب ق القضاة من مدربين إعداد س  ١٧
تهلويرهم.ق والساهمة القضاة لتدريب 

خارجيةأو داخلية بمثاركات يكلفون الذين القضاة اختيار إحسان _ ١ ٨ 
كلخلاصة يارفاق تكليفهم مع عملية، أو علمية ملتقيات أو دوات نق 

استفادمم.ومدى أدائهم وتقييم أومشاركة، نيارة 
معالمجلس، مقر ق شاملة قانونية قضائية علمية مكتبة تأسيس — ١٩

بالرامجالعناية ْع الخانب، هذا ق ا رئيمرجعا لتكون بالحديد تزويدها 
التخصص.ق الحالية المكتبات مع والتعاون العلمية الحامويية 

الموضوعاتلتح.ثا المجلس، ق العلمي للبح.ث، فريق بناء 
هذاق القضاة وخدمة الحاجة عند العلمية الدراسات ؤإعداد تجدات والم
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للعمل!العاهة بالخطة تتعلق مقترحات أولا؛ 

العلميالتميو ذوي القضاة من عدد من عمل فريق تشكيل — ١ 
الحاجة،حب والطويل القصير الندب محلريق عن مم ويستعان والإدارى، 

والقانون.والتخقليتل الإدارة ل الحراء ببعض الاستعانة ويمكن 

الحملآليات وتحاوياو ومحاوره العمل أهل،اف، رمحم الفريق؛ ومهمة 
اللازمةالاحتياجات تحديد ْع إنجازه ق يرم، لما زمنية حهلة ووصع 

قؤيمكن لاعتإدها، العليا المحكمة رئيس لعال رفعها ثم العمل، وشركاء 
الاق؛إجراء العمل خطة إعداد سيل 

قومتخصصون ففاة فيها يشارك متخصصة عمل ورش عقد — أ 
والإدارة.والقانون القضاء 

لامتهللاعوقفانيا علميا المتميزش القفاة بعض امتكتاب — ب 
ومحاورها.العمل حهلة حيال مرئيامم 

للممحكمةالاختصاص ق الشامة العليا الحاكم من عدد زيارة ج— 
غرها.أو العربية الدول بعض ق سواء العليا 

القضاء.ق التخصصة والواقع والدوريات الكتب عل الامحللاع - د 

الزمنيةالخطة وفق فيه للشري محور لكل مصعرة عمل فرق تشكيل - ٢ 
متخممة.لراكز المحاور بعض إيكال ويمكن الحاJدة، 

وتقييمهاالحمل مراحل لتحكيم متخصصة عمل ورش عقد ٣— 
•وتقويمها 



تالقضائية بالصياغت تتعلق مقترحات ثانيا! 

قفاةتدريب ثم الموصؤع، ق متخصصة تدريبية حقيبة إعداد _ ١ 
عيها.القي امب وأعضاء العب الحكمة 

الأحكامحمح لمراجعة والأنفلمة اللغة ق بمتخصصن الامتعانة س ٢ 
والشكل.الصياغة حيث من العلبا الحكمة من متحير الي 

العليا!الحكمة ق الفتي بالكتب تتعلق مقترحات ثالثا! 

الشريعةق ومتخصصثن أوالهلويل_ القصثر _بالدب قفاة من يثكل 
الفني!الكتب مهام ومن والفلام، 

العمل.يتهللثها التي ات والدراسالبحوث إعداد _ ١ 

الوصولوتسهيل وتبيباتها، القضائية الأحكام وأرشفة توثيق _ ٢ 
إلها■

 _v إليها.الوصول ونجيل وأدلتها، القضائية ايدئ وأرشفة توثيق

والفلامي.القضائي الشان ق الحديد متابعة _ ٤ 

الكتبمن الحديد متابعة مع متخصصة شاملة قضائية مكتبة تأسيس _ ٥ 
والدولية.الداخلية والأنفلمة والدوريات 

الناؤلق.حمب ومصادرها وأنواعها القضايا ؤإحماء تصنيف، _ ٦ 
القصود.انتهى 

التفتيشرئيس لفضيلة ام  ٤٣٠إ \ ' U\/ تارخ وق 
قالتواصعة نحريتي متحضرأ القترحات، بعضن متضمنا كتابا القضاش 



٢٥٩)بثنالوزارةواتجلس 

ومماالقضائي، التفتيش لائحة وصياغة إعداد ز وعمل القضائى، التفتيش 
تضمنه

بالكم،عن تغب لر أما أحرم التي المقآرحات ببعض التقدم اريسرنر 
تقومكي القضائي؛ التفتيش إدارة بناء إعادة ق المشاركة باب من ولكنها 
صإناُت،أحد القضائي التفتيش إن إذ وجه، حثر عل حا المتاطة بمهإما 
منهوينتظر القضائية، العمالية وتقويم تقييم ل عليه ويعول القضائية، العدالة 

اكترحات;ومن بكم، ونفع الله وفمكم الفاعلية، من ا،لريد 
والتحقيقللتفتيش تدريبية دورات إل بحاجة المفتشون ١— 

الصياغة.وفن 

المتميزينالحقةان المفتشين نجمع لقاءاي—، عفد مناسبة — ٢ 
الخيرة.لتبادل 

معتمدمناسب دبلوم عن البحث أو التحقيق، ل دبلوم صياغة — ٣ 
به.المفتشين لإلحاق 

لدراسةالمفتشين تجمع مرتبة أسبوعية جلسات ترتيب، إل الحاجة — ٤ 
ولإبقاءالفلر وجهات لتقرسب، والتعليإت الأنغلمة ق والتثاور الحديد 
الرابطة.وتوثيق المفتشين لدى والتفتيشية القضائية الل.اثقة 

الحاسبق الأداء ورير المهارات اكتساب إل ماسة المفتشين حاجة — ٥ 
التقاريرمراجعة ق الداحلية الشبكة حا.مات من للاستفادة وتهلتيقّاته الأل 

والخهلا؛ات.

الحديدةاللائحة اعتإد بعد للتفتيش مفصل إرشادي دليل إهدار — ٦ 
القضاش.للتفتيش 



>$<ي|إجلس
التفتيش.ق تبا والعناية وتهلويرها الياذج تفعيل _ ٧ 

الحجوزاتؤإعداد العمل لتنسيق العامة العلاقات قم تقوية — ٨ 
المفتسذنخدمة وكيلك عمله، ل المفتش صجيزورها الي المحاكم مع والتنسيق 

الخاصة.ومراحعاتيم وأمورهم جوزاتبم حق 
للمفضنالكرتارية ق للعمل متميزين موفلقين اّمتةءلاب 

اللازمة.الدورات وإعهلاؤهم 

٠والخدمة يق للمتنحاصن صكرتر عمل مهمة كل ل الفتش يرافق أن س ١ ٠ 

المتميز.إلا يبقى لا كي للمفتتخن الدقيق التقيتم أهمية - ١ ١ 
ملحوفناتواختيار الإدارة قل من الحيل محلة ق الثابتة المشاركة ِ ١ ٢ 

١متنيها دض ْع متكررة، 

لإعدادباحثون فيه يعمل الإدارة، ق مصغر فني مكتس، إمحاد س  ١٣
التفاليروتصنيفا ولتوثيق الاحتياج، ص، اللازمة ات والدراسالبحوُث، 
إليها.الوصول وتسهيل 

نتائجها.وتلخيص التفتيشية الحولان استثإر ّ ١ ٤ 

ودراسةالعمل لتقييم يالتفتش قاموا الذين للقضاة عمل ورثة عقد _ ١ ٥ 
الملحوفلات.أبرز 

•عليها والاستدلال وتمحيصها دراستها بعد الملحوفلات أبرز تعميم _ ١ ٦ 
الاجتهاديةاللحوءلات بعفر لدراسة متخصصة عمل ورش عقد  ١١٧

القضائي.الحمل ويثرى الخلاف يقلل مفيد واصح بتصور للخروج 



٢١١> واتجلس الوزارة بص 

أوالشيس ق مستقيلا منهم للاستفادة االفتشس القصاة تقارير تقييم  ٠١٨
المقصود.انتهى المتخصصة. أوالورش التدريب 

من- ٠١ ٤٣٠عام العل.ل ونير لعال قدت ما إل الإثارة ومحسمت 
عملإليه انتهى وما الحاكم، ق الصلح أقسام تفعيل حيال والروي المقترحات 

ومشاييع،أفكارآ وضمنتها الشأن، هذا ق عنها المؤول كنت التي الوحلة 
البعيد.الد.ى عل تنفيده ق ينفلر ما ومنها الفري.-،، المدى ينابؤ ما منها 

بالتأكيد——وأغلبه المقترحات من قدمته ما كل أن ظني عل وبميب 
سبقنييكون وقد القضائي، العمل قيادات من لهم قدمتؤ من لدى معلوم 

وتحفيزالإيجابية المشاركة ولكن والتابعين، ١^٢!، من غثرى أوشاركني فيه 
ءل.مينبغي حميد لملنؤ ومحميل مهللب وأعاللم_ أعل كانوا -ولو الإحرين 

المؤمنين.تنفع والذكرى عته، الغفلة 

المقترحاتهذه من حملة أن تعال الله بحمد الصدر ؤيثلمج يستر ومما 
اليوم،تحقق قد منها الكثير أن إلا اقتراحها—آمالاوطموحات، —وقتؤ كانتؤ 

والإشادةتوثيقها ينبغي القضائي الحمل ق وتهلورات قفزات وحصلمثؤ بل 
ماهلءا _أو تتوقف لا والتطوير التحديثؤ عملية ولأن ثنى، لا كي  ١٢٠

حيثمن نتْلور كي حدآ، مفيد التجارب عل التراكمي والبناء ينبغي—، 
يقال.كإ العجلة \-خز\آ نعيد أن لا سابقونا، انتهى 





٢٦٢١الاستئناف مذكنش 

الأسممافمحكمتي ؤ

)ه'*ا؛ا-ا'ّآ؛اه(:النؤرة بائدسم الاستئناف ممكما/اث ® 

وكانتها/ه/'اّاةاه بتاريخ استئناف( )قاصي درجة إل رقيت 
بعد،أعإلها تباشر لر ولكنها المنورة، المدينة ق الأستئنافه محكمة العمل جهة 
للقضاء.الأعل المجلس ق مندوبا زلث، ولا 

المنورة،المدينة إل توجهت، - ٠١٤٣٥عام صفر شهر ممهل ول 
ه،١  ٤٣٥الأحد٥اy/ متبدأعمالهايوم التي، الأستئناف محكمة ق للمساشرة 

الراقي،التثعليب ذي الخميل الحكمة مقر إل وصلت، اليوم هذا صاح ول 
وأعإلها.للممحكمة ملائم يمه تقأن( إلا متاجر أنه وْع 

الشيحالحكمة رئيس فضيلة مكتبا ل الزملاء اجتمع وقد 
أعدتالتي الرتيبان وأبال، بالخمح، رحمبا الذي عيال آل الحميدي بن سائر 

دائرته.موغ وبيان مكتبه مفتاح عضي لكل منم يم العمل، لباثرة 
أعضاءالزملاء حمح مع —شخصيآ_ تواصل أن الحكمة لرئيس وسبق 

وبيانفيها، العمل لهم سبق التي والحاكم بالأعإل موافاته ومحللبا الحكمة 
قدرلتحقيقها فيها العمل العضو يرغب، التي الدائرة لنؤع الأول الرغبة 

لوالتوافق والتكامل التنؤع توفير عل الحكمة رئيس وحرص الإمكان، 
المحكمة.دوائر تثكيل 

الشيخزميل ْع الشخصية الأحوال( دائرة ل العمل تصيبي وكان 







التحدثولكنت عمرها، من المعين ياووت وقد لمة، موهي والأصل® 
المنورة،المدينة زارت، إذا مشاعرها بذكر وأفاصت، ة، الخلتللئإ ق الرئيس 

المكرمةمكة زارت، ؤإذا يغمرها، والانشراح مكينة المن بقيمي تشعر وأما 
عامكل ق تزورهما ولكنت، أحواءها، يكتنف، الذي والخلال بائية شعرت 

المنورة،المدينة ق يحمل إئ— —وأثار هذا إن مضيفنات لها فقال مرتين، أو مرة 
فعبسمنها، ماننقل بأن فع،لةت، سعيد، حظلئ، بلغتها! وقالت، فايتثمت، 
ررمحنون®!!وقالت،! وحهها، 

لأن المنورة، المدينة ق عمل باشرتؤ حين تذكرتؤ أنني الحجس—، ومن 
ه١ ٤ ٢ * عام المنورة المدينة زرت، قد وكح، عاما، عثر خمسة منذ سابقة دعوة 

الرحلةق دراستي حلال فهي الأول الزيارة وأما الثانية، الزياره ولكنت 
المدينةوأخذت حينذاك—، حا بدئ قد الرائعة التوسعة تكن —ولر التوسهلة 
هذهونسيت، عمل، مم تكون أن تعال الله فدعوت بلى، الشريف—، وحرمها 
لارتيامحليالمنورة، المدينة إل النقل أطلم-، أن حياق ق واردأ يكن ولر الدعوة، 
كلهمأقاري ووجود ارالرياض®، رأمى بمسقط وتعلقي والوالدين، بالأهل 

الدعوة،ونتجائ—، الأمنية هذه تتحقق أن ويقدر تعال الله يشاء ولكن فيها، 
ولكنفتها، المجاورة ل نجاح لو وبودي المدينة، ذكرت إن محقق( قلم، زال ولا 

الأقوى لعزيمة القرار هذا محتاج وربعا تسعمؤ؛ذللث،، لا والأحوال الفلروف، 
وأحكم.أعلم تعال وافه تتوفرل، 

الأعالبعفس لإنجاز سانحة فرصه المنورة المدينة ق عمل مدة ولكنت، 
،.وحلو؛LJوقتا تتهلله، التيلكنت، الشخصية والثاؤيع 

سبقفيإ عملحإ إذ ل، حديدة نحريه الاستئناف، محكمة ق العمل ولكن 

اه،٤ ١ ١ عامي بين العام القضاء ق الأول® ارالدرحة اكم حمق 



٢٦٢١الاستئناف محكنش .ق 

والخصوم،الراحعين مقابلة تتطلب الأول الدرجة محاكم ل العمل وطبعه 
أوالقضائي المكتب ق اليومي العمل إدارة إل إصافه الراغ، جلسات وعمد 

مقابلهعمله يستلزم الذي الموفلف يتكبده ما ومعلوم رئامحمتها، جمن المحكمة 
المتنوعة،ارونمياتما، ؛أءلياذهم الناس ونحمل العناء من وحلمتهم الماس 
قوالت الخصوم بين والعدل الحزم عجله يتطلب الذي القاصى عن محفلا 

ؤيعلموالإنصاف،، الحيل وتحري تعال الله مراقبة عمله ق ورائده قضاياهم، 
الاستئناف،محكمة وقفاة المآرافعين محهر تحت، وأحكامه عمله أن القاصي 

عمللمقييم عليه القضاء نظام ينعى الذي القضائي المفتيش إل إضافة 
وتقويمه.القاصى 

تيقول االأميته،ا ل الوردي وابن 

عدلمس وحالم، ملث، رغبه ه سألوا هم ؤإل الحكم تل لا 
عدلإن هذا الأحكام ولي أو لمي أعداء الماس نصمؤ إن 

تنلالحشر في كمه وكلأ ص- لداته عن كالمحبوس فهو 
قشلأو لوعفلآ القاصي لفظة ه في والامنثقال للمقص \و 
ء؛ت-لأههاسلإذااسسامزلبما لذة توازى لا 

التلذاك في فالئأ ذاقها ٠ لمن طابثج ؤإن فالوس 
الثقلمداراة من أووعناني جلدي أوهى المنصب، ئصمثج 

العمليتعللبج لا إذ تتغير؛ العمل فطريقه الاستئناف، محكمة ق وأما 
الرافعحال ق إلا نذلري_ _في المظام بدللثج مح يولا بل الخصوم، مقابله 

كليهاالهلرفين بحضور ذللث، ويكون الخصوم، مناقثة يتطالمبظ ما وجود أو 



>يج<ئ|إجا..
هداق يتساهل الاستئناف محاكم وأعضاء رؤساء بعض كان ؤإن أحدهما، لا 

وجهةلبيان الحكمة ل الخصوم أحد مقابلة ق الحرج عدم ويرى الأمر، 
ذلك،.ونحو اعتراضه حيال ومناقشته نظره 

شرعيإشكال من الخصوم لبعض الاستئناف أعضاء مقابلة ق ولما 
التوحيهات،صلرتا فقد بالمحكمة، الفلن اء يوكيلا نفلري— ق — ونذلامي 
عنإلا الحكمة أعضاء مقابلة من الخصوم يمتض بألا الاستئناف لمحاكم 

منلديإ_م ما واستلأم الخصوم مقابلة يتول الذي المحكمة رئسى محلريق 
بالقفية،المختصة الاسارة إل يبعثها كي الاعتراض مذكرات، إل إضافات 

إلالمراجمر إحالة ق الدائرة رئيس الحكمة رئيس يستأذن نادرة أحيان ول 
ذللث،ق يرى ولا ياذن الدوائر روصاء ويعفى لديه، ما وسعلغ لمقابلته الدائرة 

آنفا.ذكرتها التي للأسباب يمتنعون وآخرون باما، 

ءا.معن المحكمة لرئيس ر ويحتل. الخصوم، مقابلة ق يتحنج ممن وكشت، 
أحدمقابلة ق الشرعي الإشكال ولوحود ،، LiaJdذللمثج لمخالفة استقبالهم، 

وأناعلمه؛ن.للأ،، عدم ومع بل خصمه، عن بمعزل لديه ما وس،إع الخصوم 
لهالفرصة ؤإتاحة الاستئناف دائرة لدى الخصوم أحل؛ حضور أن أحسسب، 

درامةق يوقر قاس خصمه، حجج ونوهبن موقفه وتقوية قضيته رصى عق 
وحازمآهذه، نفلمري وجهة ق قاسيا ورب،اكنتؤ برأ، يالتأم ولوكان القضية 

به.تعال الله أدين ما وهذا للل>مة، براءة -ها لتزامي اق 

الاستئنافمحكمة ل استئناف تمائرة رئيسا عمل أيام أحد ق انّي وأذكر 
قاضيا،يعمل كان سّابق، زميل ؛لأخول مكتبي— ق —وأنا فوجئت، ؛الرياض، 

أنهوظننت، محاميا، أصبح ثم الخبرية، الأعإل بعفى ق وتعاون تزاور وبيتنا 



\الاستئناف ى^نكنانى 

والرحيباللام ويعد الحكمة، رئيس عر المحكمة دخل وأنه زائرأ، جاء 
واستهلدراستها، ق بالمشاركة مكلفا كنت، صائكة قفية عن الحديث؛ ق سلع 

ائلممن بمسألة تتعلق القضية وأن الموصؤع، ق محب، بانه حديثه 
فاستوقفتهنفلرها، ق تعنت، الأول الدرجة قاصي وأن الشخصية، الأحوال 
لهفاءتدر١تإ نعم، فأجادبإت القضية؟ طري أحد عن وكيل أأن^ت، وسألته! 

أرىوأنني ذللئ،، ق عيري له وبينتؤ القضية، حول كلامه س،اع عن فورأ 
منلديه ما تقديم بإمكانه وأن ذللث،، ق والفلامي الشرعي الإشكال وجود 

تقتلقد وأظنه ،، فانصرفالحكمة، لرئيس الاعتراض مذكرة ق إضافات 
اعتداري.

حلالالأست؛ناءسا محاكم ق القضايا دراسة ق العمل طريقة عن وأما 
قكاستخ فقد الرياض، ق ثم المنورة المدينة ل ، الاسقنافمحكمتي ل عمل 

وفزام:الغالب، 

الأولالدرجة محكمة من الاستئناف؛ محكمة إل العاملة وردت إذا - أ 
لفيدائرة من أكثر المحكمة ق كان ؤإن نوعا، -با المختصة الدائرة إل تحال 

الإحالات.نفلام حسب، القضايا من نصيثها دائرة لكل أحيل الؤع، 
استكإلهامن لياكد ؤيمحصوتبا العامله، الدارة موحلفو سسلم — لب 
علويضعون الاعتراض، ومذكرات الفسهل وصورة المحك ووجود 

القضيةونؤع الصالث، ورقم القضية رقم فته مدونا الدراسة® ارنموذج العاملة 
استلامهوتاريخ وتوقيعه •ها المختص الموخلمإ واسم الحاملة ورود وتاريخ 

دراستهللدائرة سبق مما معادة أو جديدة القضية كون إل الإشارة مع لها، 
عليه.والملاحظة 





\ابآُالاستئناف محكيش ه

أحدرأى بأن محدد، رأي عل الأكثرية ولا الإحماع محمل ب ^١ 
اللحوظاتببعض اللاحفلة الثاق العضو ورأى الصادقة، مثلا— — الأعضاء 

لملحوظاتمغايرة بمالحوظات الملاحظة الثالث العضو ورأى يراها، التي 
وربإالدائرة، اجتعنع ق المالحوظات مناقشة يتول اللpائرة رئيس فإن زميله، 

رئيسكتب ؤإلأ الأكثرية، تحمقت إذا ما واخذ النظر، وجهات تقاربت 
ويبعهطا،ل^كمه، اء اع^مممن مرجح دك^لفح حناليا ايحكمه ي لريالدايره 
وهآكذا.حيالها، يراه ما وتقرير لدراستها المرجح العضو إل الحاملة 

رأيعل الأكثرية تتحقق ولا حديد برأى الرابع المرجح يأق وأحيانا 
خامس.مرجح المحكمة رئيس من مهللميا واحد، 

مهلاJقةمن والتأكد القرار، مشرؤع بتدقيق الدائرة رئيس يضطلع — ه 
قاللازمة المعلومات وامتكإل الدائرة أعضاء دونيا التي الملحوظان 

اخذوالراجعة التدقيق وهذا والإملائي! اللغوي التدقيق إل إضافة القرار، 
لحالهذا ذكرت وقد ا وجهده وقته ثلث، يقارب، ما الدائرة رئيس وقت من 

الاستئناف،محكمة ق عمل بعد زرته حين للقضاء الأعل المجلس رثيس 
وعلدائرة، كل ل لغوي مدقق إيجاد واقرحئ، أشهر، بضعة بالرياض 

عنالعسؤء ونحفيف الهمة هذه ليتول الدائرة موظفي أحد تأهيل الأقل 
ذللثؤيتتللبه وما الحكم صلث، بدراسة الأساس لعمله بتهمغ الدائرة رئيس 

ومرافقاتيا.العاملة وطيات القضية صبهل عل الاطلاع من 

ه(١ ^\س^r^ المورة)orبالمدينة الأسشاف محكمة ق عمل وخلال 
الدرجةمحكمة أن أى الرسمي، البمريد عم المحكمة إل ترد المعاملات كانت، 
ضبطه،وصورة فيها الحكم وصلث، يلفاما كاملة الحاملة تبعث، الأول 

وتصفحها.أوراقها عل بالاطلاع الحاملة هذه الدائرة وندرس 



>ج<.ا.
إلتبعث العاملات كانت فقد بالرياض الاستئناف محكمة ق وأما 
عاممستهل من اعتيارأ الإلك،روق، )ناجز( نفلام عر إلكرونيآ المحكمة 
الأحوالمحكمة بقضايا بدئ حيث متدرحة، مراحل وعل - ٥١٤٣٨

محكمةق الشخصية الأحوال دوائر من يقابلها وما الرياض ق الشخصية 
وحينوالدوائر، الحاكم بقية ق الظام هدا استعإل توال ثم الامتئنافح، 

عروندرس تبعث، كلها المعاملات كانت، ه ١ ٤ ٤ ١ عام مستهل ق تقاعدت 
)ناجز(.نفلمام 

والتقنيالعلمي التقدم وامحتثإر الحديثة التقنية لأستحإل أن رم، ولا 
الأولالدرجة محكمة من المعاملة انتقال محرعة ق واضحا وأثرأ باروأ دورأ 

وجير.وقمتج ق دراستها بعد ُعودما لم الامتئناف، محكمة إل 

درستهاأنني الأمر بادئ ق ظننت، التي المعاملات من عدد عل مز وقد 
الأمرق ألمحق وحن الخهلما، طريق، عن ل أعيدلم، ربا وأنه أويوم؛ن، يوم قل 
علبميحوظايتؤ الأول الدرجة محكمة إل دائرتنا من صدرت أما أحد 

ومحديؤمن! أو يوم ظرف، ق إلينا وأعادما عنها، الحكمة وأجابن، الحكم، 
المعاملاتفةا.ان منعنا_ _أو وقللن، المعاملة، دورة زمن التقنية اختمرت 

اختلاطها؛غ،رها.أو 

محقيوأعدوا، استعدوا مها ناقص البشر وجهد عريز، الكإل ولكن 
أتصفحكنت، إذ التقني، النظام هذا ق الملحوطأت من عدد عل وقمت، 

الملحوظانمن حالة ل وتبين الحاسب،، ماسة عر وأدرسها المعاملات 
الحكمةلرئيس وبعثتها مناسبتها، رأيت، التي المقرحان وبعض فدونتها، 
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وقدذلك، موجس، تبتن إن والتعديل للاطلاع الاحتصاص لخهة بعثها الذي 
اللحوظات،هذه لمتاقشة التقني التفلام مؤول من عدد مرة— من —أكثر زارف 

هذاق الخلل وجود أمبامحب، من أن لهم أوصصتا وقد والقرحاتر، 
والاكتفاءمباشرة، علميه يحمل من ومفرحاُت، مرئيات، من الاستفادة عدم 

إلكنهم التقنية، أمور ي اطلاع لدبيم الذين القضاة أو الختصان ببعضر 
العاملةسير وآلية فيها، العمل طبيعة ليتصوروا الاستئناف، محاكم 3، يعملوا 

أننيلحم وأبتت، قراراما، ؤإعداد دراستها وكيفية وأعضائها، الدوائر بين 
أوتفرغ_، ولا مقابل —دون الظام وتهلوير مراجعة ق معهم بالمشاركة مستعل 

لاختبارهأوتقلويره تعديله حال ق الرنامج عل للدخول نافذة ل يتيحوا أن 
إلوالترفيه التهلوير محل الرنامج وأن حثرأ، يعدون ولكنهم الواقع، عل 

خدمة.وأكثر أعل 

استثإرق الحسن الأر مومحرأوظهر-بجلأء- التقني النذلام تطور وقد 
بذللمن الشكر ثم وآخرأ، أولا والشكر الحمد فلله التقنية، الومحائل هذه 

قالوقت، واختمار الشرعي القضاء لأمة التقنية هذه تعلويع ق وأسهم 
وتدقيقها.القضايا نظر 

المضإر،هذا ز كبيرة'روجريثة؛' خطوات، لحطت، قد العدل وزارة إن بل 
الناسخل.مة ق الوئبار،_ بل - الأهلوات، هذه نتتيجة المواطنون لمس وقد 

المحاكم،من الصائرة الأحكام تنفيذ وسرعة الحقوق عل الحصول وتيسير 
الحرمينخادم ثكز - ٥١٤٤١عام الأول ربح شهر ق الوزارة وتلمت، 

الوزارةإبداع عل تعال— الله —وفقه محالّإنبنعبدالعزيز الالااث، الشريفين 
الحانس،.هذا ق وتمتزها 
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حادالقضائي والتفتيش كافية، مرراُت، ثمة تكن ل؛ ما القضايا ق لبت، اق 
قتعذر ولا التأخر، تتي، التي التقنية والرامح الزيارات عثر لمتابعة اق 

الفلرمتهللباُن، وامحتيفاء الخصوم مهلرقة بين القضاة جعل مما الخانيظ، هذا 
الوزارةوسيان إصداره، المراد الحكم إل الامحلمئنان وحصول القضائي 
منالمؤهل الكال العدد توفر عدم إل إضافة ا القفاثي والتفتيش والمجلس 

قالكاق التاهيل ولد-رم والقضية، القاصى نحدمون الذين القضاة أعوان 
ولاحشو دون لائقة بصورة الملثا ؤإحراج الضعل وتنقيح الحكم تلخيص 

ولاصياض.لغوي خطأ 

الجالسرئيس لعال سلمته رسمى— —بكتاب، الملمحوؤلة هذه بينت، وقل 
قالقضائية ووثائقنا صكوكنا ق الناؤلر أن فيه ذكرُت، ومما ه،  ١٤٤٠عام 
منأقل القضائية والصنعة الصياغة حيث من مستواها أن يلحفل الزمن، هذا 

أكثرأو عاما أوثلاثين عشرين قبل صدرت التي والوثائق الصكوك متوى 
القضاةأعوان من الكاق العدد بتأهيل ذللث، تلاق بالإمكان وأن ذللثج، من 

نحرجكي للصكولث النهائية الصياغة مراجعة يتول لغوي محتص ووجود 
الشرعي.يقضائنا تليق مشرفة بصورة 

الاستئنافمحكمة ق عمل -خلال إلينا ترد التي القضايا أكثئ كائت، 
ونحوهم،بالقصار المتعنقة والأذونات؛ الأوقاف قضايا المنورة- بالا.ينة 

المرافحايتجنفلمام يصدر ونز الشخصية،٠، الأحوال ررمحكمة يحد تنشا لر إذ 
وغيرهااختصاصاما المبين المتخصصة المحاكم لحمل المنفلم الحديد الشرعية 

بعداكفيذية اللائحة وتفه -، ١٥١٤٣٥;; ٢٢بتارخ إلا الحاكم من 
ً

يوما.عذن ت



ه,..
الخنية،-مصري *احمدا الدعي أن علبا: عرضت الي القضايا ومن 

فلأنلأبيه انتسابه إثبات طالبا المحكمة إل تقدم عاما— العشرين فوق وعمره 
الورثةحصر إثبات ورثته واستخرج مدة، مند تول الذي الخشية سعودى 

المدعىبنوة أنكروا الدين المتول ورثة بمواجهة الدعوى وكانت وامتبعدوْ، 
فضلامصر، ق تزوج قد مورثهم أن يسمعوا لر أتيم وقرروا لأبيهم، ابه وانت

منالموز والدته نكاح وعقد بيناته أحضر المدعي ولكن ولد، له يكون أن 
ميلادهشهادة أبرز كإ أبيه، من طلاقها وصك مهر ل السعودية فارة ال

دعواه،عل النهود بعض وأحضر أيضا، الفارة لدى الموثقة لقاهرة اق 
ولتومرالقضية وبدرامة لأبيه، المدعى اب انتبإثبات الحكمة فحكمث، 

فورأ.الحكم عل صادقا الكافية البينان 
طلبات—بكثرة— الاستئناف محكمة إل ترد كانت، التي القضايا ومن 

أوبر عمل عل موقوف حكر فيها الني أى المحهرة، العقارات بثح الإذن 
الساحاتتوسعة لصالح ممرة عقارات ملكية نرعت، وقد محدد، لثخصن 
حكر.منها ممر ول النبوي، للمجد المجاورة 

الخاريوالعمل الملكة، مناطق ل به والمراد الحكر حقيقة ا وتختلف
إحراجيلزمه لكن وحائزه، لمشميه ملك، المحكر العقار أن المنورة لمدينة ال 
يتجاوزلا ثر يهدر الغالس، ل وهو ونحوها، الأجرة من الحكر يقابل ما 
نزعت،أو المحآكر الحقار مع ؤإذا الحشر، نصف، أو الحشر ريع لخال—، ال 

إلويصار أوبالتعويضى، متعالقآبالثمن الحكر بقي العامة للمصلحة ملكيته 
أووهف،، الغالب، ق وهو الحكر به تختص عقار بثراء إما وفرزه إحراجه 

قلوضعه بالأوقاف المختصة للجهة ؤيثم الثمن من الحكر يقابل ما تقدير 
الحكورات.هده مثل فيه محمؤع عقار 
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الحكرهالعقارات مع التعامل مدأينفنم العليا المحكمة من صدر وقد 
-،٠١٤٣٦/٦/١٠ريخ العاهةورءم)ماا/م(وت1 ملكيتهاللمصلحة ننع حين 
قيمةوله الال1ائ،، حكم يله مؤبدة تحكر الممدة كانت إذا أنه فيه! ورد ومما 

حاليةالأرض يدرن إذا فمثلا لالحsكر، يقدر ما منها منزوعا الأرض تقدير 
معشريال، ألف بتين الحكر وفيها مدون ثم ريال، ألف بإئة الحكر من 

للممتحكر،والباقي الحكر، قيمة عن للمحت5ر ألفا وهوأربعون الغرف، مبلغ 
والعملالبلد بعرف العالمين الخيرة أهل قبل من التقدير يكون أن بنرط 

عقودمن والمستحكرا، ررالمحغر الطرفين بين ما ؤيراعى فيها، الحاري 
واثاراهلات.

)ممةا-اةةاه(:بالرياض الاستئناف محكمم ه -® 

عامثعبان شهر ق بالرياض الاستئناف محكمة ق عمل باشرت 
أحدمحل ق الشخصية للأحوال الأول الدائرة ق بالعمل وكلمت، - ه ١  ٤٣٨

البارك،رمضان شهر ق العمل مائة حتى يإحازة يتمتع كان الذي أعضائها 
حتىمحازأ كان الذي الدائرة رئيس محل 3، ذلك بعد ها نفالدائرة 3، وبفستا 

الدائرةق بالعمل كلمت، العيد وبعد المبارك، الأضحى عيد إجازة ابتداء 
أيام.خمسة محازأ كان الذي أعضائها أحد محل ق الشخصية للأحوال الثانية 

منثغاsوكنت، حديد، بيتح ئكنى إل انتقلت، قد الفترة هذه 3، كث ولما 
اعتياديةباحازة التمع ءل١لثا الحكمة لرئيس كتلت، ذللث، متطلبات بامتكإل 

الحكمة،رئيس ي ايصل الإحازة هذه أيام ثانر وق يوما، عثر اثني لمدة 
ئهنئالش الثانية الدائرة ولأن العمل، لمصلحة الإجازة هطع مني وطلمب، 

إلاللاحازة الماسة حاجتي ومع واحد، عفبمؤ سوى فيها يوجد لا فيها 



مراعاةللمحكمة والعودة الحكمة رئيس لطلب الاستجابة فصلت أنني 
الإمحابي،الأ/ لمث أعإل- س ل بق -محا ولأني العامة، لنملحة 

حنةعاقبة لذلك وأن العمل، مصلحة وتقدير الحكمة رئيس ْع للمرونة 
لغالب.اق 

أمبؤعبعد لحملهم الدائرة قضاة عاد إذ عاجلة، البشرى جاءت وقد 
وعدمدوائرهم ق الحكمة أعضاء حميع لباثرة ونظرأ عودق، من واحد 
وكانت،الشهر، تقارب لدة عمل دون بقيت، فقد شاغرة، دائرة وجود 

وهىحديثا، أنشئح، التي الحديدة الا.ائرة مقر تعد الشهر هذا حلال الحكمة 
زميلايومعي برئاستها، كنفتؤ التي الشخصية للأحوال الرابعة الدائرة 
الدراسة—زميل اللحبون ابراهيم بن عيداش الشخ فضيلة الاستئناف قاضيا 

وكالعاالزيد، محمي. بن حمد الشح وفضيلة للقضاء— العال والعهد لكلية اق 
أفائقموظفيها وتوقر الدائرة جاهزية عن للسؤال الحكمة أمبن ْع تواصلتا 

المدةهذه عل تعال اض فحمدت ذللئ،، تم إذا سيبلغني وأنه جار العمل بأن 
سكني.استكعال ق كثيرآ منها واستقيت إجازة— —دون فيها تفرغت، التي 

التيالقرارات نعاذج أعددت قد كنحؤ لعملها، الحديدة دائرتنا بدء وفور 
التيالدوائر ق  ١٦٢المعمول العاذج من استفدت وقد الدائرة، عن ستصدر 
واعتإدها.لماقشتها الدائرة ل زميل عل وعرضتها قل، من فيها عملث، 

ناذجلها تضع الاستئناف دوائر من دائرة كل أن عل العمل وجرى 
تشتملإذ شكلية، أمور ل الدوائر بين فيإ التعاذج هذه ونحتلف، لقراراما، 

التيائرة واإLJوالمحكمة والصلث، وتارنحها القضية رقم عل عادة العاذج هذه 
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لها،المستلم الموظف واسم اسلامها وتاريخ القضة ونهمع منها، الحكم صدر 
أنهاأم الأول، للمرة للدائرة ترد أما أي حديدة العاملة كون بيان إل إصافة 
الأولالدرجة محاكمة وأعادما علميها، والملاحظة دراستها سفت أي معادة، 

الأسشاف.محكمة قرار عن والإحابة لازمها امتكإل بعد 

الذيالقاصى اسم وقراراما نإذجها ل تضع الاستئناف دوائر وبعض 
والاكتفاءذلك، إغفال الدائرة ق زملائي مع رأيت ولكني الحكم، أصدر 
بالدائرةالمرافعات نذلام ل العثرة أن متهات لاعتبارات وذللث، الدائرة، باسم 

فيها.عمل الذي القاصي عن الفلر يغص الحكم مميزة 

اللأزمينأو القضاة من عاسد نفلرها عل يتوال القضايا بعض أن كإ 
منأو عتها، الدائرة قاصي انتقال أو الإجازات، بسبب وذللمثج القفافن، 

لكان وربإ وتاهيلمهم، لتدريبهم القضافن االأزمين إل إسنادها باب 
محكمةقبل من تلمحفل أوشكلية، إجرائية ملحوظات القضايا صكوك بعض 

السالفالقاضي من باما محيب الحكم أصدر الذي القاضي ولكن الاستئناف، 
الحكمأصدر الذي القاضي إل كله الصك وسبة هو، منه وليست لدائرة اق 

_فيفالأفضل ولذا قبله، قاض بعمل مسبوقا دام ما محله، ل يكون لا ربإ 
قاضها.اسم لا الدائرة إل الصلث، ينب أن نفلري— 

مننصيبه أعضائها من عضو لكل محال بان الدائرة ل عملنا ورثبنا 
أو؛الصادقة إما الحكم حيال رأيه وتدوين دراستها ليتول الواردة القضايا 

القضيةنموذج عل ذللث، ويكون يراها، التي الملحوظان بيان مع ؛الملاحظة 
وتدوينللدراسة تباعا الدائرة عضوي إل القصية تثعّث، يم لها، المرافق 
لتحريرالدائرة ق المختص الموظف إل يعاد ثم عضو، لكل يظهر بإ الرأي 
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لمالتش واهيلأ، عددأ المسؤولية توى م عل الدانرة ق القضاة وأعواو 
إيرادهع الأول، الدرجة قاصي ْع النقاش وإثباع قراراتنا، ق الإفاصة 

لمايكشف، الأيام قادم ولعل -بماا نقز حقيقة وهده نراه، ئا ا،لويدة النصوص 
تواه.مورفع القضائي العمل تعزيز حهلواتر من ازيد 

الامتئنافحقضاة أحد أعدها ناذج عل تقاعدي بعيد امحللعثح وقد 
العلميةالاJحوءلااتح من هج المجلس- ق -ادقين الزملائي -من المتميزين 

قوتدؤينها إيرادها يسهل نإذج هيئة ق موصوعة والنكلية والنفلامية 
الصياغة.أو النقل ق أو تطويل دون القرارات 

علالحديدة دائرتنا ق عملنا ابتداء فور زميل مع انقمن، قد وكنت، 
والثلاثاءالأحد أيام ق ساعة نصم، عن تقل لا لمدة مكتبي ق نجتمع أن 

نحلولا التي والقضايا القرارايتج بعض ومناقشة لتدارس أسبوعيا والخميس 
للتاكدأو اللحوءلا'تج، بعض حيال الفلر وجهات لتقرسبؤ أو إشكال، من 
أثرآالدوري الأجت،إع لهدا وجدنا وقد ذللثؤ، ونحو الأعضاء مرئيامتج من 

أووادؤ.ؤتجاوارتج، الحلومالت، ببعض ة الخلؤإثراء العهد بتجديد حنا 
والتحليعايتح.الأنظمة بعض بمراجعة 

إذاللحوظاءتج؛ حيال الاختلاف تقليل ايتط الخلمهده فوائد ومن 
ولاالإ•حماع محمل ولا وتتحدي، الأعضاء ملحوءلاُتإ ص؛اغة أحيانا تتقارمحبح 
متنوعهملحوءإا١تإ ظاهرها ل تكون وقد الملحوظاُتف، هذه عل الأكثرين 
الملحوظايتح،وتمحيص باياقشة إلا هزا يتبهن ولا واحد،ة، وحقيقتها متعددة، 

الدائرة،عن يمالإ.ر قرار كل ل الأكثرية أو الاحميع تحفق من بد لا أنه ومعلوم 
الذيالمحكمة رئيس طريق عن مرجح طلمسح إل يصار ذللثإ عدم حال وق 



ه..
ماوتدوين القضية بدراسة الدائرة خارج من المحكمة أعضاء أحد يكلف 

وهكذا.جديدة ملحوظات أوبإصافة الدائرة أعضاء رآْ ما بتائد سواء لديه، 

قللنفلر دائرتنا إل أحيلت المتعلمة؛الأوقاف، القضايا إحدى أن وأذكر 
وقدالنظارة، صك تعديل حيال الأول الدرجة محكمة أجزئه إجراء تدقيق 
اختصاصعدم الدائرة ل الثال العضو ورأى الإجراء، عل الملاحظة رأيت 

فبحئاالمصادقة، الثالث( العضو ورأى الإجراء، بتدقيق الاستئناف، محكمة 
حيالرأيه العضوالمرجح فأرفق مرجح، لتكاليف، المحكمة رئيس إل الحاملة 

اللازمةالأكثرية تتحقق كي حامى مرجح إل الحاجة نشت، ولكن القضية، 
ء

القرار.لضل.ور 

الأحكامدراسة ق كثثرون منه ويعال الاستئناف،، قفاة يدركه ومما 
الواقعةحكم إل للتوصل محتمل. ومرحع محكم,ة آلية وجود عدم وتاوقيقهات 
الذبق الراجح باعتعاد صريح توجيه يوجد لا إذ القضاء، عل المعروضة 

معتما>ةمدونة توجن. لا كما ذللئج، محرفة ق الحتمية والكنم، _مثلأ_ الحبل 

الاستئناف،ومحكمه الأول الدرجة محكمة بين الاختلاف جال ق إليها يمار 
والتزامه.العمل عليه جرى ما لتقرير محتكمة أدوات توجد لا ك،ا 

الأولالدرجة محاكم ي القضاة اجتهادات تنؤع ذللث، عل ترثب وقد 
ومحاكمالأسثناذإكذلالث،ا

بعضل القضايا من عدد الأسثناف محكمة ل يردنا المثال: سبيل وعف 
الح.ي.ثج،وق القديم ق قوي خلاف فيه مما الشخصية الأحوال ائل م

اعتبارهملم ممن الحانبين ق والمرجحون متهائلمة، سنه والأدلة والأقوال 
قوتتبناه بقول الأول الل>رجة محكمة ق دائر؛ تأخذ أن ومحمل وثقلهم، 



\مآرآالاستئناف مذكنش ه

رأيالاستئناف لدايرة يكون وقد به، وتتمك عليه وتستدل أحكامها، 
بتنحثرة ي فنمع رأتبما، عل الأول تمز ولكن قراراما، و وتعتميْ مقابل 

سوابقأو قضائي مبدأ وحول وعدم معتم قول ْع لتمشيه الحكم، تصديق 
،—،الاستئنافمحاكم ق حتى — واستقراره العمل بحريان سهد تقرة مقضائية 

والأدلةاجتهادية المسألة أن مع الحكم، فننقض لدينا يترجح بإ لث، التموبين 
وهناك.هنا متوافرة 

ومتىوالأقارب،، الزوجة عل الماضية الفقة ائل مذللثه! أمثلة ومن 
ذللئ،.وثرومحل النفقة عليه وجبت، من عل الرجؤع للمتفق محي 

تتعلق؛هللقةبالرياض ، الأستثنافمحكمة ق علينا عرضت قفية ومنها؛ 

الأولالدرجة محكمة ق الدائرة قثرت٠ إذ الحيض، ق بدعي، محللاق ق ثاكة 
قزرالدائرة ؤ، زملائنا وأحد الراجعة، للزوج وأناحطت، به، الاعتداد عدم 

رأيهو بإ الحتكم، عل لاحظنا التاف ونمطي، وأنا مرة، أول من الصادقة 
لقوةالحيض، ؤ، البل.ءي الهللاق بوقؤع القول من المسألة، ؤ، الحمهور 

الدرجةدائرة ولكن ا؛ةان(، الالأئمة من به المائلن، وكثرة وأدلته القول 
؛؛j،حيرة ؤ، ووهمؤ الحكم، نقص زمل، فرأى بحكمها، تمثكث، الأول 

ساع،فيها والخلاف اجتهاديه المسالة لكون النقضن عل؛ ، وصحالرأي؛ن، 
إتاحةؤ، المتوخاة الملحة إل إضافة اعتبارهم، لهم الناحرون والمخالفون 

الصادقة.فقررت، النكاح، لصالح تحقيقا الراجعة 

3،الراجح تل.وين مسالة أن القضائي الثان متابعي لدى العلوم ومن، 
علعرصت، وقد قديمه، أله م-بما القضاة ؤإلزام الفقهية والأحكام المسائل 
وصدره  ١٣٩٣عام المودية العربية المملكة 3، العل،اء كبار هيئة محلى 





٦٨٠١الاستئناف محكمض إة 

مؤ,دِالقضايا ®

قالثخصة الأحوال دائرة ق عمل حلال كثيرأ عل يعرض كان مما 
النشوزائل مق الزو-من ب؛ن الزلغ قضايا بالرياض الاستئناف محكمة 
قأراه ما يؤلمني إذ ذللئا، ونحو المح طلب أو العاشرة، حن وطلب، 

الزوحن،بين الامامايثف وتبادل التشاتم من العاملة وأوراق القضية صك 
بنتهيراه ما الصور أو النصية والرمحائل المستندات من أحدهما أرفق وربإ 

إلالنزلع هدا ينجر الغالب ول ملكه، ويح الأحر الهلرف سوء عل له 
عيشينكد ما المحتدم والخلاف النزلع هذا لهيب من ويصلهم الأولاد 
الغرير!المراهق أو الغص العلفل عن فضلا الراني، السوي الإنسان 

النزاعاتهذه تعالج التي الكافية المؤهلة المراكز لووحدت وددت وكم 
حلولالزوحينإل مع وتتوصل استفحالها، قبل مهدها ق وتثدها الزوجية 
الزوجين،بين الشروط وتحقيق العاشرة بإحسان ذلك كان سواء مرصتة، 

تحال!قوله ق المذكور ولعله الناجح،١، راالaللأق يمي ما إل بالتوصل أو 
معالفراق عل الزوجان يتفق بأن ارمح^^g^، بمموف ؤؤمثاق 

والحضانةالمكن حيث، من الفراق بحد أولادهما وضع وترتيب مراعاة 
منوالأهنز ؤإشغالها، الحاكم إل اللجوء دون ونحوذلك، والزيارة والنفقة 

مممضرأ تائرأ والدحم بين الحاصل الفراق جراء من الأولاد يتاثر ألا ذلك، 
والأمري.النفي واستقرارهم وبمتقبلهم 
الولكنها الأسري، والإرشاد الإصلاح تتول منتثرة مراكز وهناك 

العدلوزارة أنشات كإ والكاق، المأمول المستوى دون نظري— _في تزال 
هداق جهود ولها الأسري، للصلح أقاما الشخصية الأحوال اكم حمق 





الأسسLفمحكنتفخ ؤ

خلفهاالتي الركة عل متنازع؛ن أولادها، منهن واحدة كل ْع تحرب وقد 
منجع حتى وكدح وكد مهجته، فيها وبدل عئرْ، 7بما ثقي وقد المتول، 

منأن وهوظن اطه توفاه وقد إياه، وحوله تعال اممه روقه ما والعقار المال 
منروثهم ما تعال ف ناكرين تعال اف قمة عل مثراثه ميقتمون خلفهم 

لمتزك الذي مورثهم حق عزفوا وقد أحد، من منة ولا نمبإ أي دون المال 
صدقامم!ولا دعواتمم من ينوه فلمن تعال، اض به يعنيهم ما والخير المال من 

قهليعةمن الوروث المال هدا به تب ما ورأى الغيب، له لوكثف، ولكن 
يتمك،ولر كفافا ماله كان لو أن لود إليه، الماس أقرب ب؛ن ونجاحي وتناحر 

المال.هذا سمك، بينهم بحده الورثة أوير فيإ 
وخلفواافه توفاهم الذين الأثرياء من أن تحدقون شل قائلات وأصمت، 

بعضعل يتصدق س الملايثن، ذواُتؤ العقاراُن، وعشرايتح الملايين، مئاُت، 
وفاته؟!بحد بينهم ننمسج الذي والطاحن التركة اقتسام ناحر بسب ورثته 

المىوالحقوق الديون بعض وعلميه توق، تري عل وقمنا إن نستغرب ولا 
ولكنوفثرأ، ومالا كثثرأ حثرأ ترك وقد قضائها، بتعجيل وأوصى ومها، 

الورثةوتنانع الحقوق تداخل ُمكا قضاء، دون ستوايت، الديون هذه بقيت، 
خهلورةعلمنا وقد الا.يون، يرد.ْ بعضهم أو الورثة أنكر وربإ بينهم، فيإ 

يقفىحتى بدينه معالقة المؤمن ررنفس ؛ قالفقد الديون، 
عليهنمت، كإ التركة اقتسام عل مقدما الديون قضاء كان ولذا ،، ءنه((ل

المواريث،!بيان ق الكريمة الآيارت، 

بثيءيده تنح ولر الأموال س علميه اف أنعم غني من كم أيضا؛ وقيته 
حقوقه،س حق هى الير الوصية عير لورثته ذللث، وكل ؤإنإ حياته، ق منها 
الألمان.وصححه الترمذي أخرجه )١( 





\إ،ارآالاستئناف مذى4انى ق

الاحرين،لدى للمتول أو الذمة ق التي الديون صط عدم وثانيها! 
بقيما مقدار ولا والتأخر، منها المتقدم يعرف لا متداخلة إثياتاترا تكون أو 

والمدد.منها 

يسجلالاياء بعض أن وهو الثالث؛ السبب السسب، هذا من وقريب 
والواقعصوريا، أولاده بعض باسم أوالأمهم الثركات، أو الأملاك بعض 

هذهيوثق لا ض الأب نحطئ ولكن فيها، نميب أي الأولاد لهؤلاء ليس أته 
الورثة،عل الأمر نحتلمهل كيلا شهادته، تقتل من علميها ويشهد التصرفات؛، 

الأموال،هذه ق حقيقيا نصببا لهم أن الأولاد هؤلاء بعفر يدعي أو ويقلن 
الورثةبتن والشقاق النزلع من حمل وكم بأمإئهم، موثقة يكوما محتجغ، 

ذللثحاجراء من 

حقيقيةشراكات وجود وهو الراع؛ بس؛ الأيضا ذللثإ من وقرب 
الولكن بعضهم، أو وأولاده الأب بين الأموال( بعض ملكية ي وتداخل 

الإمكانقدر رسميا وتجل الخمح، حق محففل بإ الشراكات هذه توثق 
بعد.فيإ والخلاف للمشاحة ومنحا للحقوق حفظا 

بين؛التفرغ، فهو الورثة• بحم، النزلغ يوِع مد الذي الخامس السب، وأما 
وكرهاهذا ل حبا الجياة، حال، والهبات النفقات ق الزوجات أو؛٠١^٠ الأولاد 

الوربا مظلوم، أنه يرمحا من أو منهم المحروم شه- -3، فيحملها لذاك، 
المحرومؤيتشفى الطعون، تللث، يثار الوفاة فور ولكن والده، حياة ق يتكلم 

ومنله، حقا يراها الي المستحقات ببعض والهلمالبة التركة اقتسام بتعطل 
قالمنازعة أو المففلون، أوكك بمزكنها ١^، الساكن باجور ض ذلك 

بالمزادالحقارات لبيع الورثة ؤإلخاء التراضي قمة عن الامتناع أو الملاكية 
ونحوذللث،.العلني 



٠.'ا. >$< 
مميتعجل الأموال أرباب بعفى أن فهو السادمن! السبب وأما 
أنهمنه ظنآ العقارات، وخاصة حياته حال ل وذؤيته زوجاته ب؛ن الأملاك 

ندمفارب،ا حْلأبين، وهذا بعدم، من الزلغ ؤيمغ الثماق نار يهلفئ بدلك 
مةالقق أوكان لأولاده، بدله ئا أثرأ يرى ولا الحياة، به تهلول حض الأب 
عل،بجرؤ ول( أباه، أبغض ورمحا ه، نفل ذللث، فتْلوي المص، عل حيف 

الاعتراضاتتثار الوفاة بعد ولكن مروءة، أو حياء أو خوفا الاعتراض 
عدمينصح؛4 والدي أوتعديلها. القمة تلك، إلغاء يطب المحاكم وتشعل 

يدعهاأن الأب عل بل صاحبها، حياة ق الأموال قمة ق الاستعجال 
اقتسامإجراءات أن ومعلوم وارث،، كل نصبي، بئ الذي تعال اطه مة لق

يسيرة.معلومة واضحة التركة 

محرصالتي، التر أتمال، فمن والوقف؛ بالوصية يتعلق اع افبب وال
يتركلمن ين أنه العلم أهل وذكر والوقف،، الوصية الماس من الكثير عليها 
تحوزولا جاز، كاماs بالملمثؤ أوصى ولو بالخص، يوصى أن ممرا مالأ 

الرجؤعللموصى ومحوز يثيء، لواريث، الوصية ولا اكلث،، من باكثر الوصية 
وصيتهيكتب، أن للموصى ويتحب، بالموت، إلا تلزم لا لأما لوصية؛ ال 

عليها.ؤيشهل. 

الشقاقإل تودي وقد الوصتن، بعض فيها يقع المي الأخهناء ومن 
أوالحقارات أحد من ؛١^^٤ أو بإل الورثة لأحد يوصي أن والزإع■ 

شرعا.ممنؤع وهذا الورثة، سائر دون ونحوذللئج السيارات 

لتنفيذالأمتن الكفو الوصي اختيار عل يمرص أن للمومجي المهم ومن، 
حقفمن دوما، الأم الابن الوصي يكون أن بالضرورة وليس الوصية، 
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الابنلكن مواء ذلك، ق كفوأ يراه لن وصيته بتنفيذ يعهد أن شرعا الموصى 
احتارإذا الأب، عل للتب، ذللث، ي محال ولا غثرهما، أو الأصغر أو الألكر 
والوصايةلوصيته، يملح ومن بعياله أدرى والأب بنيه، أحد الوصية لإنقاذ 
مهامالوصي تول عل الاعتراض والعقوق اللوم ثمين تشريف، لا كذ 
عرفآ.ولا شرعا مقبول غثر الشأن هدا ق والتدخل وتنفيذها، الوصية 

الموصى،يريده بإ محددة واضحة تكون أن الوصية كتابة ق إليه ينته ومما 
يبنيثم ماله، مجد؛ثلن، ببناء مثال يوصى فقد الر، أعإل ل وخصوصا 

الموصى،حياة ق نحقق قد به الموصى أن الورثة بعض فيظن حياته، ق مسجدأ 
تحريفهاوعدم الوصية نفاذ والأصل الموصي، به أوصى ما إنفاذ يلزم لا وأنه 

تعطيلها.أو 

صرورةمع لكن ماء، متى ذللثج فله وصيته، ؤلرأللموصيتعديل ولو 
الأمريلتبى كيلا الوصايا، من مثقها لما ناسخة وأما المتأخرة الوصية بيان 
والوصي.الورثة عل 

لعليهم الله وثع من وخصوصا الوصية، أراد من به ينصح ومما 
الريعأو لكلثيثح التركة، من مئاع بقدر الوصية تكون ألا والأموالات الرزق 

ماقيمتها توازي اسمايية محفظة أو محدد أومثلغ بعقار تكون بل ونحوهما، 
لإنقاذوتعجيل للورثة سهيل ذلك ففي، تركته، من به المع المومحمح، ينوي 

الوصية.

تمعهيعجل أن عليه افه ونع لن أجرآ والأكثر والأفضل، الأول إن بل 
الصدقةأي ت سأله من اليي، أحبر فقد حياته، حال ل ويوقف 
ذض١^;، قض شجخ ضحخ ثأئi^J ،^ ،1))أن قال: أختا؟ أم 





الاستئنافمحيض _ء م

حضورأالدوام بوقت التزامهم ومدى القضايا، هد0 دراسة ق ومشاركتهم 
غثرل نظري- _في التعميم هدا كان ول؛ ا،لرافق، البيان حسب وانصرافآ 

جواباالحكمة لرئيس كتبت، فقد تيم، يولا القضاء نظام سعفه ولا محاله، 
التعميمإليه -٢يف لما تقديري هع أنه فضيلتكم ءاوأفيد نصه؛ ما وفيه محررآ، 

قالدائرة لرئيس ح لر القضاء نظام أن إلا وانضباؤله، العمل متابحة من 
ولاالإنجاز ولا الدوام وقت عل المحاففلة ق لا زملاءه يمم أن الحكمة 
نفلري-_في حصرآ الهمة هدْ القضاء نظام أوكل وقد الدراسة، متوى 

وفقالحكمة ولرئيس والخمسين، الخامسة المائة وفق القضائى للتفتيش 
أنييب ولا رأيي، هذا كان وقد للإحاطة١١، والخمسين، الثامنة المائة 

أعلم.والله ذللئ،، ل تنيه ومرؤيته للمجلس 

الدائرة_ق )§( 

الرابحةللدائرة رئيسا بالريانحى الاستئناف محكمة ق عمل أغلس، كان 
رئيسفضيلة من طلبت، الحكمة، ق عمل آحر ول الثخصية، للأحوال، 
منها؛أسباب، لدللث، يعاق والدي حقوقية، دائرة ؤ( للحمل نقل الحكمة 

ْعوخصوصا الحرة، من مزيد واكتساب العمل تنوع ؤ، الرهمة — ١ 
الجلس.لدى طالبي ومتابعة البكر التقاعد ل رغبتي 

 _Yينعمونهالحقوقية الدوائر أعضاء زملأونا كان ما حقيقة عل ، الوقوف
قالعتاد العلول( إل إضافه وكثرتها، إليهم نحال، التي القضايا صعوبة من 

يدعون—.—كإ الشخصية الأحوال، قضايا بعكس صكوكها 

الأحوال،قضايا دراسة حين »ها أشعر كنت، التي الحاناة من التحقق، — ٣ 
السلبيوالأثر الأزواج المستحكم؛يرأا التزلع من عليه أطلع مما الشخصية 



فيحزاكرجن.( بين القضايا تزايد من ذلك عن ينتج وما الأولاد عل الباغ 
جانبا^^١ للواهف تكنف التي القضايا هده كثرْ القلب ويؤلمُ النفس 
وأحوالهم.الناس قضايا من طذر\ 

القضاياصعوبة من زملأونا يذكره ما حيال الأمر حقيقة ل نبي وقد 
كإليس الأمر وأن الشخصية، الأحوال قضايا ْع با،لقارنة الخقوقية 

الشخصيةالأحوال لقضايا مقارب الحقوقية القضايا من فكثثر يصورونه، 
كنتمما — الحملة _في حلث وقد المعاملة، ولقات الصك حجم حيث، من 

إلإضافة نفي، وانزعاج أل؛ من الشخصية الأحوال قضايا حيال به أشعر 
وفيهاوعقودها، أوصافها واختلاف التنؤع من الحقوقية القضايا به تتميز ما 

لكاناستدبرت ما أمرى من امحتمكؤ ولو لنشامحله، وتحديد للقاصي إيراء 
أكثر.الحقوقية القضايا دوائر ق عمل 

أقامهادعوى الحقوقية الدائرة ق عل عرصسن التي القضايا أواخر ومن 
الثمنسلمغ وقد ريال، مليون بثإنين عقارآ امزت سركة عل المدعي 
لصفمالكيته يدعي المدعي هدا أن إلا الشركة، باسم العقار وأفؤخ للبانع، 
قدوأنه أكثر، أو عاما عشرين ط لاJاع سريك وأنه مشاعا، العقار 

نصفتسليمه الدعوى هذه ق ويهللمب العقار، ثراء حذن الثمن نصف دفع 
لخملةالدعوى رذ إل الأول الدرجة ق؛5^<^ القضية نامحنر انحه وقل العقار، 

صادقا-_لوكان المدعي بإمكان كان أنه ومنها إليها، امتني الي الأمجاب من 
أندون السنوات هذه مضى وأن العقار، صك ق الملكية ق شراكته توثيق 

توثقهااكي للعقود وأن دعواه، رد ق كاف، المدعى شريكه من ذللث، يهللمت، 
الدعاوى،هذه بمثل فيها القدح إل يصار ولا الكافية، حجيتها العدل كتابة 
دعواه.ثثتت إن الثمن من بنصيبه معلمالبا الثاغ عل دعواه إقامة للمدعي وأن 



\هبمأالاستئناف مذكنض .ق 

باناللاحظة الأعضاء أحد فرأى دائرتنا، ق القضية هذ0 دوننا وفد 
سيإلا دعواه، يئست، ما لديه يكون قد وأنه االدءي، سنان القاصى تع ي

صكوكل شراكامم توثيق عدم الناص بعض لدى العمل عليه جرى مما أن 
والعضوأنا وأما ذلك، ونحو عنها حارحة بوثائق والاكتفاء العقارات 

منفيه نظرنا-ونا وجهة -من لسلامته الحكم عل المصادقة رأينا فقد الثالث، 
—دعواه ثبثت، لو —فيإ يضع لن المدعى حى أن كإ الموثقة، العقود استقرار 

شراكتهتوثخا عدم j وهو١^٠؛- الشن، من بنصيه المائع عل الرجؤع وله 
العقار.ك صل 

الاستئناف:قضاء ث لتدرج ا® 

الحكمةمن النقص وطك، الاستئناف محاكم ل التراغ تفعيل كان لما 
ؤإنفاذالقفاء لتهلوير نفلمرى- _في والأمب الأ-محره الخهلوة يمثل العليا، 
وأعدادإعداد إل واحتياجها الرحالة ^٥ ولأجمية ه،  ١٤٢٨الحديد نظامه 

للقضاءالأعل المجلس حطا فقن. الحاكم، ومقنات وأعوامم القضاة من 
لةمحلعثر الاستئناف محاكم ل التراغ لتفعيل متانية حهلواءت، العدل ووزارة 

الاستئنافمحاكم لدى دالتراني ينظر فيإ والمدرج الممهدة، الإجراءات من 
بتدقيقه.يكتفي وما 

الراحلهده بيان ألخص للتوثيق؛ واستحقاقها الرحلة، هذه ولأهمية 
3،المتدرجة 

بتاريخالمكلف للقضاء الأعل المجلس رئيس معال نعمتم صدر 
تتضمنه ومما المجلس، قرار عل \/ا/؟مئاهبثاء 



ه..
التابعةالتجارية الاستئناف ودوائر التجارية الدوائر سلح أولا؛ 

وماشرماالعام، بالقضاء التجارية والدوائر الحاكم إل الفإالم لديوان 
تاريخمن اعتتبارا الشرعية المرافعات نف؛لام ق علميها النصوص احتصاصاما 

الخاكانق اكلر ق العلاقة ذات للجان 

اعتإدحن إل الشرعية الرافعات نظام المائة)هّآ/د(من عليها المنصوص 
التجارية.والدوائر المحاكم إل الاختصاص نقل آلية للقضاء الأض المجلس 

التيالأحكام من التجارية الدعاوى ل الصادرة الأحكام تكون ثالثا؛ 
الرافعاتنظام من ( ١٩٢و)( ١٩١)المادتن أحكام وفق بتدقيقها يكتفى 

آليةللقضاء الأعل المجلس استكإل حنن إل وذلك ه، ١  ٤٣٥الشرعية 
ه.١  ٤٣٥الشرعية المرافعات نظام من العلقة المواد إعإل 

من( ١٨٥المائة)من الفقرة)٤( تضمنته بإ الإحلال دون رابعا؛ 
الأولالدرجة محاكم من الصادرة الأحكام تعد الشرعية؛ المرافعات نغنام 

عن)عشرينفيها الأصلية الطالبة قيمة تزيد لا اش التجارية والدعاوى 
الأعراض.تقبل لا التي المرة الدعاوى من ريال( ألف 

الوكالاتأو الشركات بنظام المتعلقة التجارية الدعاوى تنظر خاما؛ 
التيالأخرى والدعاوى فيها، الأصلية المطالبة قيمة كان.ن، مهإ التجارية 

منمكونة دوائر من ريال ألف ثلاثإئة عن فيها الأصلية الطلبات تريد 
فيهاالأصلية الطلبات تزيد لا التي التجارية الدعاوى وتفلر قضاة، ثلاثة 

علذللن، ويرى فرد، قاض من مكونة دائرة من ؤيال ألف، ثلاثإئة عن 
اختمامجاما.التجارية والدوائر الحاكم مباشرة تاريخ من المقيدة الدعاوى 



\بإا،آالأستتناف مذكنش .ت 

مباشرةقبل لديها القيد٥ القضايا بنظر العامة المحاكم تمر تسائسا! 
منه"هائي بمحكم فتها الحكم حتى اختماصاما التجاؤية والدوائر المحاكم 

للخصومة.

والدوائرالمحاكم ق ؤإحالتها وتقييدها الدعوى تقديم يكون ائعا! م
إلكترونيا.التجاؤة 

بتارخالمكلف للقضاء الأعل المجلس رئيس معال تعميم صدر كإ 
تضمته!ومما المجلس، قرار عل بناء - Y٥١٤٤٠/ / ا ٩ 

بنظراخممبماصها الاستئناف محاكم ق التجارية الل،وائر تباشر أولا! 
محاكمق التجارية الدوائر من الصائرة والقرارات، الأحكام عل الاعتراض 

الثالث،)الفصل أحكام وفق )مرافعة( الاستئناف بهلريق الأول الدرجة 
تارخمن اعتبارا الشرعية المرافعات، ، iJajمن عشر( الحادي الثاب، من 

والدوائرالمحاكم من الصادرة القضائية الأحكام عل ذلك، يري ثانيا! 
القرار.هدا نفاذ تارخ يعد التجاؤية 

بنظرالشرعية المرافعات، نظام من ( ١٨٥)Y/ لقادة وفقا ثكتفى ثالثا! 
الل.وائرمن الصادرة القضائية الأحذكام عل والاعتراض تدقيقا الاستئناف 

محا.>،:سةفيمحاكمبالأول 
منالمؤلفة التجارية الدوائر من الصائرة القضائية الأحكام - ١ 

فرد.قاض 

قعليها المنصوص التجارية الدعاوى ق الصائرة القضائية الأحكام ٢— 
الشرعيةالرافحات، نذلام من والثلأثين( المادة)الخامسة من )أ،»._،( الفقرتين 

ريال•مليون عن فيها المهلالبة قيمة تزيد لا التي الدعاوى ق وذلك، 





الاسئنافمحكنش إ

عشرةعن تزيد التي التنفيذة السندات ق التنفيذ منازعات دعاوى — ٢ 

ريال•ملايئن 

الاعتراضالأمشاف بمحاكم الشنصة الأحوال دوائر نظر - ج 
الأتية:الخنماط ي مراسة الاسئاف بطريق 

ونفيه.النسب إثبات قضايا — ١ 

قيم•محمؤع نحاوز التي اكفي ومحاسبة التركات مة قدعاوى - ٢ 
ريال.مليون مائة أعيانها 

الامتحقاقعل الاعتراض أو أووصية وقف ق بامتحقاق الطالبة ٣- 
فما•

وصية.أو وقف ال iaبإبالمطالبة ٤— 

والأوصياء.والأولياء الطار محامحبة دعاوى ٥— 

القاصرين.عل والولاية الورثة حصر صك عل المعارصة ٦- 

الكاح.عقد إبطال دعاوى ٧- 

العضل.دعاوى ٨- 

الاعتراضالاستئناف بمحاكم الشخصية الأحوال دوائر تفلر - د 
١؟^القضايا ق تدقيقا الاستئناف بطريق 

قيممحمؤع نحاوز التي المصفي ومحاسبة التركات قمة دعاوى — ١ 
ريال.ملايين عشرة أعيانها 

فهاء.العل الحجر دعاوى ٢- 





الاستئنافمحكمش ه

بطريقالاعتراصى الاستئناف بمحاكم الحزائية الدوائر تنظر — ح 
الأتية:القضايا ل تدقيقا الاستئناف 

مكافحةنظام ق الواردة العقوبات بتعلبيق فيها ا،لطالب القضايا - ١ 
الأموال.غل 

الحزائيالنظام ق الواردة العقوبات بتظيق فيها ا،لطالب القضايا - ٢ 
للتزوير•

TOj)٤٣ ا،لواد j \ف\ودأ ١^^ بتطيق ب الطالب القضايا ٣. 

VXj  والذخائر.الأسلحة نفلام من و٨٣( ومام
من( ٢٠)المادة ل الواردة العقوبات بتظيق فيها المaلالب القضايا - ٤ 

والتوقيف.جن النظام 

(١ وا ١ ٠ ) المادتين ل الواردة العقوبات فيهابتعليق المعلمالب القضايا— ٥ 
والفرقعات.المتفجرات نذلام من 

نظاممن )٧( المادة ل الواردة الحقوبات بتعليق فيها المعلالب القضايا - ٦ 
المعلوماتية.الخرائم مكافحة 

)٩٨المائتين ق الواردة العقوبات بتعليق فيها المعنالب القضايا ٧— 
التنفيذ.نظام من ( ٩ و٠ 

ليسما ومنها مرافعة ينظر ما منها طليات القضية نقمت إذا - ط 

القضيةنقمت ؤإذا مرافعة، الخميع فينظر تدقيقا ينظر ما فيها بإ كاJلاك 
تدقيقا،الحمح فينظر كذلك ليس ما ومنها تدقيقا ينظر ما منها طلبات 

؛الاستئنافالتعلقة الأحكام جيعا عليها وتسري القضية، نحزتة محوز ولا 
الخزائية.والإجراءات الشرعية المرافعات نظامي ق والقض 





\آنمَالاستئناف محكمش ■ق 

ارمزالأول الدرجة بقضاة الامتعانة عل العليا ا،لوافمة صدرت وقد 
ؤإنفاذفيها الاحتياج د لالأّتئاف محاكم ل فاعل« أ محكمة وكبل درجة 

القضائية.الأنفلمة موصى 

محالق الواصلة الحريئة حطواما العدلية للإدارة ويقدر تجب ومما 
اكممثاش والتحديات الصعوبات رغم الامتئاف محاكم ل الترافع تفعيل 

المرحلة.شذ6 

الأق:إل الث أنمى الحديث، هدا ساق وق 

علبالكم الاعتناء يقدم وألا القضائية، بالحودة العناية صرورة - ١ 
يثريوتفعيلها الاستئناف، محاكم ق الفنية الكاتب إنشاء ولعل الكيف، 

رقيه•ق ويهم القضائي، العمل 

واستمرارءمله_، وموقع القضائية درجته العناية؛القاصى_ايآكاستا ٢— 
مملمهنة القضاء إن إذ عمله؛ ق البقاء ق وترغيبه مهاراته، وتهلوير اهيله، 

وجّت،عمله، ق خرته وزادت القاصي، سنوات تقدمت، وكلمإ بالتجربة، 
موقعه.يغادر لا كى ونحفيزْ به لئؤ التم

صوربكامل السعودي القضاء شهدها التي الرحلة هذه توثيق — ٣ 
أبلوامن لحى حققن توثيقه وق الشرعي، لقفائنا منزفح فهوتاريخ التوثيق،، 

التطويرلباب وفح والمتخممّين، للدارسان تيسبمر وفيه فيه، الحس البلاء 
البناء.والنقال 





٠٥١التقاعد م

امحقاعد

——ه—ه ه— 

التقاعد؟فكرة طرأت متى 

صمرشهر ل المنورة يالدينة الاستئناف محكمة ل عمل باشرت حن 
فكرةعل طرأت فيها، المباشرة عل أشهر بضعة ومشن -، ٠١٤٣٥عام 

ذلكومن التقاعد، بعد ما لمرحلمة التخعليط من ثيء ق وبدأت التقاعد، 
طويلةإجازة أحدت ثم الإنجليزية، اللغة لتعلم مصعر الالتحاق 

المحكمة،ل الزملاء لأحد وسلمته تمديدها، خ2لاب وكتبت نسبيا، 
لرولكن الإنجليزية، اللغة لتعليم بمعهد للالتحاق إل ومافرت 

الوطن،إل والعودة الرنامح إيقاف وقررت المحهد، ق الامتمرار ل يتهيأ 
عند-والعلم ل وحرم محرأ ذللئ، ق ولعل المنورة، المدينة ق لعمل، وعدت 

أومشرؤع من وكم له، وييسره تعال الله يقدره ما إلا للمرء وليس تعال— الله 
وأسبابلظروف دونه محال ولكن إليه، ؤيعى الإنسان عليه محرص هدفح 

سبماهؤال.الخاكمن أحكم يقدرها 
ذلكنث _كا للقضاء الأعل المجلس إل أعود أن تعال اممه يقدر نم 

مرحلتيل عليه كث مما أير ومسوولإ أصعب، مهمة وق ،-، سلففيا 
قكاماJن عامن أمضيت، أن وبعد ه(،  ١٤٣٤— ١٤٣٠)المجلس ق ول ألا 

وشعرتالمجلس، رئس معال مكتب، عل عاما ومشرفا مستشارا المجلس 
امتاديت،الشرعي، القضاء خدمة ق به الإسهام يمكنني ما قدمت، قد أنني 

أثرت_كا بالرياصى الاستئناف محكمة ق المباشرة ق المجلس رئيس محال 





A.اثتقاعد .

وقدمموق، قد الاستئناف— قضاة -من الزملاء من ثلاثة وجدت للمقالة 

مثل.للمفايلة اليوم هدا لهم حدد 

الاستقالةأو المكر التقاعد طالي إحالة عل الجلس عمل جرى وقد 
التقاعدطالب لماقثة اdفرغين الجالس أعضاء من المؤلفة اللجنة هل0 إل 

عليعرضون وقد له، الداعية والأسباب طله حيال الاستقالة أو المبكر 
المصالحة،محقق مما مناسبتها يرون التي المقرحان يعفر الهللب، صاحب 

أعإلهم،ل القضائي السلك لأعضاء إبقاة الاستقالة؛ أو التقاعد دون ومحول 
عنيفصح حميل اسم وهو الاصحةا<، ارلخنة اللجنة هده يمي وبعضهم 

القابلةهده أثن المجلس ق عمل خلال بنفي شهدت وقد وأثرها، دورها 
طلبهم،عن بالعدول الاستقالة أو التقاعد طالبي بعض إءناع ل ودورها 

أوالدب من الئللب لصاحب مناسبتها ينون التي الحلول بعض اقراح مع 
ذلك.ونحو أحرى لمحكمة الفل 

نفسق المقابلة ق سبموق الذين الثلاثة أن ذللئ،؛ عل وشاهدأ 
الشيخفضيلة وهو التقاعله، عل الإحالة أحدهم طلب أجيب قد الوع-، 
الدارج،هن.ْ ق إليه أشزت الذي صاحبي الزغيبي صالح بن إبراهيم 

وعدلاذلك فمبلأ بالرياض، الاستئناف محكمة إل ثيبا الأحران والاثنان 
التقاعدعل الإحالة طلبه أجيل، الأحرف هده وكاتن، القاعد، طلبط عن 

بعد.فيإ البكر 

لناللجنة هذه أعضاء الفضيلة العادة—أصحاب —ق ياله بإ ولمعرفتى 
الطلب،تعزيز ل - نغلرى -ق مؤثر رأتء-م ولأن التقاعد، طالبي من يقابلونه 

تكونأن يمكن التي الأسباب تحرير عل حرصن، فقد عنه، الفلر مزفط أو 



>يت<ِي|إج.
مقصوديلبيان محتصرأ كتابا فكتبت التقاعد، محللب إل الداعيه 

نصه!ؤإليك بوصوح، 

اللامتعال، اش حففلهم المجلس، أعضاء والمعال الفضيلة أصحاب، 
والتاريخ/خ ١ الرقم ذي لكتابي فإلحاقا بعد؛ أما وبركاته، اممه ورحمة عليكم 

البكر،التقاعد ء؛للبي بشأن المجلس رئيس لعال الرفؤع - ٠١٤٤٠خ'ا/اُ/ 
عليكملرصها المبكر التقاعد لتللب دعتني التي الأمثاب تلخيص رأيت 

الأسباب،!وأبرز محللبي، تعزيز منكم ملأ مؤ 
لهلاو_اكافية وأراها عاما، ثلاؤن قرابة القضاء مللث، ق حدمت، - ١ 

كنت،الذي الشاٍل ل يثد ول؛ الشاق، المجال هدا ل العمل من الإعفاء 
الوخليفيالعمل أن ومعلوم والعافية، العفو تعال الله وأمال مضى، فيما عليه 

وخصوصاالمرجوة، بالصورة يهلهر لن راغبا، الموفلفخ عليه يقبل لا الذي 
الحملمحيضاعف، مما الامتئناق، الفلر تفعيل متشهي القادمة المرحلة أن 

بالقضاة.المنومحل والع٠٢طء 

الذيتعال اممه رزق من المزيد طل—، ل الأسثاب، يذل ق رغبة لدي — ٢ 
أكثرأن إلا وكثربا؛ الفرص نزع ومع لأحله، عي الق الإنسان ^م لا 

سللثجق الحمل رأس عل هو ممن مزاولتها يمكن لا ل المناسبة ثايط الأم
القضاء.

الحمحياتطق العمل ومن بثني حيل الأخيرة، العليات صدور بعد ٣— 
لديزال ولا طويلة، مدة منذ به ارتثهلت، الذي التهلوعي والعمل الخيمية 
القبول.تعال اممه من راجيا التعلوعى الحمل مواصلة ق الملمحة الرغبة 



\بم,التقاعد .

القفاءنحدم أراها التي )التواصعة( العالمية الأعإل بعض لدي - ٤ 
تعال_،الله _داذن متعد نفع هذا وق لها، التام إل وتحتاج الشرعي، 

وافهذللئ،. يقدرون الجلس أعضاء والُال الفضيلة أصحاب أن وأفلن 
انتهى.وبركاته. افه ورحمة ^^^٠٢ واللام محففلكم، 

منليس أعلاه— —الل.كور الئاف المج—، أن حيته ق به أشعر كنت، والذي 
البعض؟لدى أولوية له أن أظن لأل قدمته ولكني ل، بالشبة الهامة الأسباب 

القعدة،ذي شهر ق النعقدة التالية ة الحلق محللبى محاب أن مؤملا وكنت، 
اليومق المجلس إل فهرعت، طلي، عل الموافقة دون انتهت، ة الحلولكن 
طلي،لتعزيز المجلي أعضاء الفضيلة وأصحاب الرئيس معال لمقابلة التال 

عدممن متذمرا وكنت، العملية، لارتباطاتم منهم أحد مقابلة يتيسر لر ولكن 
ونصهاتعددمنهم، لهواتف، التالية النصية الرسالة فيعشت، طلبي، عل الموافقة 

ةالحلق موافقتكم ومؤملا طلبه، ق حازما زال ما محمحم • • شيخنا ار 
والمراسلةوالمتابعة للمناشدة الاصعلرار نفي— ق —ومحز ويولمني الحالية، 

طلّ_إتحقيق لأحل المجلس أعضاء والفضيلة المعال لأصحاب والمقابلة 
لكلحاجتي أظن كنتا وما موظفا، لكل الحقوق أحص من هو وظيفي 

محبكم،١.عتاب وتقبلوا والمتابعة! المناشدات ^٥ 

المجلس-بحمدمعأعضاء الحيدة الأسلوبءلأفتي هذا عل لجزأل وربإ 
قأءنريرم وأنا الإلحاح، هزا وتقتلهم لموقفي تقديرهم ق تعال-ؤثقتي اممه 

التقاعدطلب عل يوافق المجلس كان لو إذ الموافقة؛ تأجيل حيال موقفهم 
فدالذين الزملاء من عددأ القضاء لحر -؛ا، القاصي تقدم فور الاستقالة أو 

فيه.الفلر تأجيل أو للطلب المجلس رقص طلهم عن يئنيهم 



معالراجعت - ٥١٤٤١عام صفر شهر أول ق المنعقد٥ ة الخالقبيل ثم 
المفرغينالأعضاء الفضيلة أصحاب من لقاؤه تيسر ومن المجالس رئيس 
يحمدوردق ة الخليوم وق حرأ، فوعدونب رغبتي، وموكدأ طلبي لمتايعة 

البكر.التقاءل٠ طلي بقبول ل المفرح الخم تعال اممه 
مفى——فيإ مثلها سجدت وقد العمة،  ju.0شاكرا،تعال ض سجدت وقو 

القلطلي عل ووفق وحنن -، ٥٠١ ٤١٧عام بلممرن من نقل حم بلغني حنن 
وآحرأ.أولا الحمد سبحانه وف ه، ١ ٤ ٢ ٧ عام الرياض إل المجمعة من 

الأسبابعن ل كثرموالهم القاعد، طلبي الزملاءبتقديم سامع وحين 
خدمةفيه والآرين، الطلب،، عن بالعدول ناصح بين ما لدلك، دعتني الي 

)رئيسدرجة عل للهرقية انتطارأ أو تحال، اممه إل خلن وحى للقضاء 
إليه.الداعية ياسبا؛ب مقتغ لقراري مؤيد أو اّتةنافإآ، محكمة 

ء

أجيس،فكنت، المبكر، القاعد طلب، ق زميل من أكثر استشارل وقد 
مننحتلف، القرار هدا انحاذ إل تدعو التي الأسباب بان منهم واحد كل 

ظروفهفلكل وهكذا، غري، يناصب، لا قد يناسبني ما وأن لأخر، شخقس 
قبلالقرار ق التامل من مندوحة ولا والمالية، الاجتإعية وأوضاعه وأحواله 
عليه.الإقدام 

متتعرقمالية الرامات لديه من المال؛ مثيل عل لبعضهم وقلت 
المرتبهنقمي يعوض احر يحل له وليس أكثر، أو التقاعدي راتبه ثلث، 
معللوب،المال فالأستقرار الباكر، القاعد حقه ق محئن فلا القاعد بحد 

وأنتحال باق اكقة مع المعيثة، تكاليف وازدياد الحمر تقدم مع وخصوصا 
الأسباب.فعل باب من هدا ولكن محالة، لا له حاصل للعبد المكتوب الرزق 



.التقاعد\آاأ

علاقاتأو هوايات أو عمليه، أو علمة مشروعات له ليس ومن 
الكر.التقاعد حقه ق قئس فلا التقاعد بعد وقته -يا يملأ اجت،لءية 

أوعاما ثلاثين ؤليلة اليومي الرسمي الدوام عل اعتاد من لأن وذللئ، 
حينالتقاعد يعد الخا«يد وصعه مع يتكتم، أن — —بمكان الصعوبة فمن أكثر، 
أمتهؤينفع نياينفعه التقاعد يشغله ب ؤإن مفاجئة، بصورة محلويل وقت، يتوفر 

بيتهوأهل ه نفيشغل أو التقاعد، بقرار باللوم ه نفعل يعود فومحتمعه، 
حا!ؤيتندرون الناس شواهديتناقلها ولدلكؤ المعتاد، الخد عن الزائدة ؛التابعة 

منالتخوف محوي التقاعد ٥^-، من يمنعهم لا كشرين زملاء واعرف 
أتهلرأ! قد التي الزلية والأعباء والعملية، ئة الفوتبعاما المرحلة هذه 

بلغإذا حتآ يتقاعد السعودي القضاء ظام ق القاصى أن المعلوم ومن 
خدمتهتتجاوز القضاة بعض فان ولدا محلويل، عمر وهدا عمره، من العين 

راغبآعمله ق يبقى هن.ا وْع تقاعد، لو كاملا راتبه ؤيستحى عامآ، أربعين 
ولاكلاهما، أو القضائي، السالك ق الحمل محتسبا لكونه أو لغلروفه، يامحبته 
فيها٠الأحر واحتسابج الاعتناء تستحق حليلة عبادة الاس القضاءبين ريساأن 

اممهرسمول ءال، دال،ت ;ْنءؤىبمن؛أا عمر بن الله عبد عن الصحيحين ففي 
زهالكته عل نالأملطه افه اتاه رحل ت امنين حدإلاز ))لأ صإألثئه4ظت 

عنلم مصحيح وق ويعلمها((، -يا ئهومخي حكمة، الله اتاه ورحل الحق، 
الممهلينررإن •' افه رمحول هال، ت هان، عمرو بن اممه عبد 
يعدلوفالذين محن، يديه وكلتا الرم،، محن عن، نور، من مثابر عل اممه عند 

ولوا((.وما وأهليهم حكمهم ِفي 
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الكاتبعاضزنهاسره التي اس ارهيادات 

حشنائح مزتارخ الاسم التص-ت

-

الشخمعال 
مرابن إبراهيم بن محمد 

العدلونير 

A\i\T/T/\<\ الدكتورالشخ معال 
الثمأل إمحراهم من محمد بن عيداض 

الدكتورالشح معال 
انمىمدالكربم بن محمد 

؛jU"Uحش زآل لا  أ</ئ/آ-مآأا،و
الدكتورالتح معال 

الصبمعان؛محمد ن ولد 

أ،ا/مآ/مآا؛ا،و
- سمءممبس< جلسدبس 

j»\iT'/r/xالأملالمضاء  ^\/rاT\^\د
السحفضلا 

اللممحدانمحمد بن 

P,\ITT/Ily:i /r/١٤٣٠*ا;،
الدكتورالشخ معال 

حيدبن مداه بن صالح 
الجلسريس 

لاقضاءالأمل 
J»\ir\/1/A الدكتورالشخ معال 

_(JluL)العنسي عبدالكريم ين محمد 

لأزالحنىتارخ< ه١٤٣٦/٤/٩
الدكتورالشخ معال 

)يالتكلف(الصمعاق محمد بن وليد 



xsay ملحق

ح؛ىتارح نائحمن  الاسم المحب

أ/*ا/؛مأاه "ا/مآ/*ماإاه
الشحمملة 

الكلة•ب-الميز بن همدارحن  الحكمةرئس 

اس
حنو jtMTi/rfi

الشحففسلة 
غيهبآل محمد بن غيهب 

jtMTl/TiT
 i4_ الدكتورالشح
الحييمحمد ين عداش  العاممين أل1 

للقضاء

الشيحفضيلة 
النشوانمحمد ن طإل 

ناريهحتى زال لا 
الدكتورالشح فضالة 

الفهيدسليإن بن محمل 
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