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 ندوة

 *"األنظمة العدلية وأثرها في إنجاز العدالة"

 

 :السرية الذاتية للمحاضر 

معــالي الخــيب/ عبــدالعزيز بــن صــا   

 .بن عبدالعزيز احلميدا

     رإلررريس  كمرررة االسرررتانا  مبناقرررة

ررررر وحترررى  3/3/1434الييررراث منررري  

 اآلن.

  رر.1369من مواليد مدينة بييدة عام 

 رر.1385بييدة عام داإلية   نرس االبت 

  بييررردة، و رررري  منرررره عررررام  لرررا التحررررق بافع ررررد العلمرررر    

 رر.1390

                                      
نيسررمل  12افوافررق رررر 1437السرربت األول مررن ربيرر  األول  أةيمررت مسررات   *

رإلررريس  ،معرررال  اليررري  عبررردالع ي  برررن صرررا  احلميرررد ةررردم ا  ،م2015

 كمرة االسررتانا  مبناقررة الييرراث. وأناررررا سررعانة األسررتاع عبدا يررد  

 ابن  مد الُعمي .
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  التحرررق معاليررره بكليرررة اليرررييعة، وواصرررل و  نفرررس العرررام

تعليمررره اهرررامع  ، حترررى أن رررى نراسرررته باهامعرررة   عرررام     

 رر.1394

   ى معاليرره كمررالصم ةضرراإل     كمررة    وةرر  االختيررار علرر

اسررتمي   منصرربه حتررى صرردر   رررر؛ و1/7/1394بييرردة   

ةرررريار  لررررس القضررررات األعلررررى بتعيينرررره مسرررراعد ا لرررريإليس  

 اكا مناقة تبروك، واسرتمي   رريا افنصرب حترى عرام       

 رر.1412

    ررر رررر صرردر ةرريار   1412و  هر ي هررعبان مررن نفرس العررام رررر

 لررررس القضررررات األعلررررى، وبتوتيرررره مررررن خررررانم احلرررريم   

  معرال  اليري    بتعري  ~اليييف  افلر  ف رد برن عبردالع ي      

عبرردالع ي  بررن صررا  آل احلميررد رإليس ررا مرراكا مناقررة       

 تبوك.

   ررررر، صررردر ةررريار خرررانم احلررريم       19/2/1430لرررا و

بتعررري  معاليررره  ~اليرررييف  افلررر  عبرررداهلل برررن عبررردالع ي  

 عضو ا   امكمة العليا.

     لررا صرردر ةرريار تعيينرره رإليس ررا مكمررة االسررتانا  مبناقررة

رررررر، وال صال معاليرررره   منصرررربه  3/3/1434الييرررراث   

 حتى اآلن.
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    ررريا، ومررر  عملررره   سرررل  القضررات، تررروىل معاليررره خاابرررة

اِهميرررر   واألعيرررران   عرررردن مررررن اهوامرررر ، كررررر: اهررررام     

السعون ، لا ترام  أبروبكي، لرا ترام  افلر  عبردالع ي ،       

 لا اهام  الكبه.

 

 :السرية الذاتية ملدير الندوة 

حممــد بــن اجمليــد بــن األســتاذ/ عبد

 سليما  الُعمري.

   :الييرررراث  مكرررران وترررراري  افرررريالن

 رر.1384

 :إنارة الررردعوة    مرررديي عرررام العمرررل

 إفييقيا بوصارة اليؤون ااسالمية.

 : الي اناف العلمية

تامعة اامام  مد برن   ،رر1411 ،ماتسته   علا اللغة -

 سعون ااسالمية.  

ن تامعررة اامررام  مررد برر ،رررر1405 ،بكررالوريوس إعررالم -

 سعون ااسالمية.
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تامعررة اامررام  مررد بررن  ،رررر1407 ،نبلرروم   علرروم اللغررة -

 سعون ااسالمية.

 :ا لاف الو يفية

رر آعكا  رر الييراث ررر   1412م رر 1402 ،العمل الصحف  -

  لة اةيأ .

العمررل ألنررات الدراسررة اهامعيررة   نار ال بيررة االتتماعيررة       -

 أعوام . 4باليياث آ

 ررررر  ررررر 1405 ،ون البلديرررة والقيويرررة  العمرررل   وصارة اليرررؤ  -

 رر.1418

آإخصرراإل  عالةرراف عامررة، مسرراعد مررديي إنارة العالةرراف      

العامررة، مستيررار مبكتررب  ررو وكيررل الرروصارة للتةارريء  

واللامو، افيي  على مكتب مديي عرام اليرؤون ااناريرة    

 وافالية .

ررر  1418العمل   وصارة اليؤون ااسالمية واألوةا  منري   -

 لعامة للدعوة   ا ار  .آاانارة ا

اليرؤون ااسرالمية بالسرفارة السرعونية   واهرنان      العمل ب -

 رر .1424رر رر 1420آ
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مررديي عررام إنارة افررؤمتياف والعالةرراف ا ارتيررة بررالوصارة       -

 رر 1429رر رر 1425آ

 رر رر مستمي .1429فييقيا آإإنارة الدعوة    مديي عام -

 :الدوراف التدريبيةمن 

 ،هررريافية مع رررد اانارة العامرررة  اف ررراراف االبينرررامو تنميرررة   -

 رر.  1418

 ،بينررررامو تنميررررة م رررراراف التن رررريا مع ررررد اانارة العامررررة      -

 رر.1418

 رر.1419 ،نورة السلوك الدبلوماس  وصارة ا ارتية -

ك ونيررة  ميكرر  افلرر  فيصررل    نورة عررن آاحلكومررة االل  -

 رر.1426 ،للبحوا والدراساف باليياث

 نورة   احلاسب اآلل :

  Office Skills  1/1/2000 to 4/30/2000 -  Fromآ

- (Comprising of Ms word، Ms Excel، Ms Access، Ms 

Outlook)                      

 ،Career Technology Center، Falls Church، VA) -.آ               

U.S.A  

 نوراف   اللغة االلي ية:
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1999-2000 (Level 2-Level 5) Washington، DC (American 

university). 

2001).  Advanced English) (Fair Fax County) (VA، U.S.A   

 

 

افررررؤمتياف والنرررردواف وافعررررارث امليررررة والدوليررررة الرررر  مت    

 افياركة ب ا:

القيوية ررر افدينرة   افؤمتي القان  ليؤسات البلدياف وا معاف  -

 رر.1406 ،افنورة

 ،ات البلدياف وا معاف القيويرة ررر أب را   افؤمتي القال  ليؤس -

 رر. 1407

افرررررؤمتي األول لررررروصرات البلررررردياف بررررردول  لرررررس التعررررراون   -

 رر.1409 ،ا ليي  رر اليياث

افررررؤمتي القرررران  لرررروصرات البلرررردياف برررردول  لررررس التعرررراون    -

 رر.1411 ،ا ليي  رر ةاي

افلتقرررى األول لألإلمرررة والررردعاة آتامعرررة األمررره سرررونقال  ررررر    -

 رر.1418 ،ايلندتنوب ت
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 ،ملتقررى خررانم احلرريم  اليررييف  رررر إننررلة آأسرركتلندا        -

 رر.1419

م آتنرررررا  1998معرررريث ليرررربونة الررررردول  رررررر آاللتغررررال       -

 افملكة رر ةسا اليؤون ااسالمية .

 رر.  1419 ،اف يتان الولي لل اا والققافة آاهنانرية  -

 ر.  ر1424 ،اف يتان الولي لل اا والققافة آاهنانرية  -

 ،نررردوة افكتبررراف الوةفيرررة   افملكرررة ررررر افدينرررة افنرررورة       -

 رر.1420

 رر.1420 ،ندوة الدعوة   ع د افل  عبدالع ي  رر اليياث -

 رر.1425 ،ندوة السنة والسهة رر افدينة افنورة -

 ،نررردوة االستيرررياق والدراسررراف القيآنيرررة ررررر افدينرررة افنرررورة   -

 رر.1427

 رر.  1428ياث ندوة تاري  افل  سعون رر الي -

 ،نرردوة القرريآن الكررييا واسررتةدام التقنيررة رررر افدينررة افنررورة  -

 رر.1430

 رر.1430 ،افؤمتي القامن لوصرات اليؤون ااسالمية رر تدة -
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مسررابقة افلرر  عبرردالع ي  الدوليررة للقرريآن الكررييا رررر مكررة  -

 افكيمة.

مسابقة األمه سلمان بن عبدالع ي  املية للقيآن الكييا  -

 ث.رر الييا

ررررر ررررر  1425 ،بينرررامو ضررريو  خرررانم احلررريم  اليرررييف  -

 مستمي.

افيرري  علرررى تنرررا  الررروصارة   معررريث موسررركو الررردول    -

 رر.1424للكتاب رر 

افيررري  علرررى تنرررا  الررروصارة   معررريث اه اإلررري الررردول      -

 رر.1425للكتاب رر 

افيررري  علرررى تنرررا  الررروصارة   معررريث اليرررارةة الررردول      -

 رر.1426للكتاب رر 

علرررى تنرررا  الررروصارة   معررريث بكررر  الررردول        افيررري    -

 رر.1427للكتاب رر 

افيررري  علرررى تنرررا  الررروصارة   معررريث ل ررريان الررردول         -

 رر.1428للكتاب رر 

افيي  على تنا  الوصارة   معريث فيانكفرورف الردول      -

 رر.1429للكتاب رر 
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افيررري  علرررى تنرررا  الررروصارة   معررريث اه اإلررري الررردول      -

 رر1430للكتاب ر 

لررررى تنررررا  الرررروصارة   معرررريث تررررونس الرررردول    افيرررري  ع -

 رر.1431للكتاب رر 

افيررري  علرررى تنررررا  الررروصارة   معرررريث مدريرررد الرررردول       -

 رر.1432للكتاب رر 

ممقررل الرروصارة   آاألسرربو  الققرررا  السررعون  ااييانرر   ررررر       -

 رر.1425 ،اليياث

افؤمتي السنو  آالتاس  والقالل   ال ان مسرلم  أمييكرا    -

 م.2000 ،اليمالية هيكاغو

افرررؤمتي السرررنو  آا رررامس   لرررس العالةررراف ااسرررالمية   -

 م.2001 ،األمييكية واهنان

 م.2001 ،مؤمتي ععية القيآن والسنة رر ميتيغان -

 رر.  1432 ،مؤمتي علمات األمة رر السنغال -

افيرراركة   عرردن مررن األمسررياف اليررعيية ناخررل افملكررة   -

 العيبية السعونية وخارت ا.

اهمعيرراف العلميررة السررعونية وافياكرر   عضررو   عرردن مررن   -

 ااسالمية   ا ار .
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 الكتب والبحوا وافؤلفاف:

آكتاب عن سهة افلر  خالرد برن عبردالع ي      اليلات ا الد:  -

 رر.1413 ، ~

ب عرررن ةضرررية البوسرررنة  رسرررالة إىل الن رررام العررراف : آكترررا   -

 رر.1414 ،واايس  

ل مناصرررحاف هررريعية: كتررراب  رررو  أةررروال العلمرررات حرررو     -

 رر.1425 ،عمال اارراب والتفيهافأ

نيرررروان هررررعي  آولررررن ا ررررد  باللغررررة العيبيررررة الفصررررحى      -

 رر.1427

 ~اليررررؤون ااسررررالمية واألوةررررا    ع ررررد افلرررر  سررررعون      -

 آث  .

ت ررون افملكررة العيبيررة السررعونية   التعييررف بااسررالم     -

 بالن الغيب آث  .

يرة  ِألقر      التسام    ااسالم آباللغت  العيبية وااللي  -

 آث  . ،م2009 ،تامعة ملبورن بأس اليا

مثرران ثرروا عررن العمررل ااسررالم  ةرردمت   ورش العمررل        -

 مبع د الدراساف الدبلوماسية بوصارة ا ارتية.
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األخاات الكتابية لدارس  اللغة العيبيرة غره النرالق  ب را      -

 آرسالة ماتسته  آواو  .

يبيرررة الفصرررحى  نيررروان هرررعي  آصررر يل اهررروان  باللغرررة الع   -

 آ ت الاب  .

آأنرريس السررمار مررن القصررص واألخبررار واألهررعار  كترراب       -

 و  ةصص وةصاإلد تيالية وحديقة من  تمعنرا افعاصري   

 ومن اه يية العيبية آواو  .

اه ررون العلميررة والعمليررة لألسررية الُعمييررة تررياتا ليترراالف    -

 األسية آواو  .

بيررررة السررررعونية روان العمررررل الدبلوماسرررر    افملكررررة العي  -

 آواو  .
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 األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز  :)املضيف( ترحيبية: كلمة

 بن إبراهيم الُعمري:ا

بسا اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم على سريدنا رسرول   

اهلل وعلررى آلررره وصررحبه ومرررن وااله، اللرر ا أورننرررا حوضررره، وال    

ارك لنرا    تفتنا بعرده، واحيرينا   صميتره يرا حر  يرا ةيروم، وبر        

أنفسررررنا وأعمالنررررا وأعمارنررررا وسرررراإلي أحوالنررررا.   ررررريه الليلررررة    

 رررر أن يصررل  نياتنررا وأن  أل اهلل رررر سرربحانه وتعرراىل افباركررة، أسرر

يتقبررل الصررا  مررن أعمالنررا ويتيرراوص عررن خاايانررا. ييرري فنا       

ريه الليلة أن يكون ضيفنا الكرييا فضريلة اليري  عبردالع ي      

ارريق لسررهته الياتيررة، فسررأتيك ا بررن صررا  احلميررد، ولررن أتا

ا يرد برن  مرد الُعمري ،     عبد فديي ريا اللقات، وررو األسرتاع  

الي  هي فنا   أكقي من نردوة انارة مقرل رريا اللقرات، لكري      

اليري  ررر حف ره اهلل ررر عر  بر  العلرا وافمارسرة         ضيفنا أرى أن 

ال العرررردل ، أسررررأل اهلل سرررربحانه العمليررررة والتابيقيررررة   ا رررر

  أن ُيسدنه وُيييه احلق وجيعله من أرله والعاصم  عليه.تعاىلو

بالعرردل، وبالعرردل ةامررت السررمواف  أمرريُسررْبحيانيُه ويتيعيررال ى اهلل 

]النحررررررررررررررل: مررررررررررررررن     (چ چ چ ڇ ڇ) واألرث

خابة اهمعة، وننسرى  كقه ا ما نسم  ريه اآلية   ، [90اآلية

ة برأمي حراصم واضر     بدأ رريه اآلير  ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى يف أن اهلل ك
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تعرل العردل أمري ا لريس     ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى  سان. واهلل بالعدل وااح

ۓ ڭ ڭ ڭ  ) حتررى مرر  األعرردات  أ  ترريننفيرره 

 [ 8]افاإلررردة: مرررن اآليرررة     (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 واهلل ُسرررْبحيانيُه ويتيعيرررال ى كمرررا ن َّرررا رررريا الكرررون وتعرررل لكرررل

كواكرب، فقرد    يى مرن اليرمس والقمري والنيروم وسراإلي ال     

لتسرتقيا حيرات ا، وتعرل    تعل ايا ا لق هييعة يسهون علي ا 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) العررررردل ررررررو األسررررراس   رررررريا األمررررري، 

النسررات: ]  ( ې ىې  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

وليل  كان سرلفنا الصرا  مرن أصرحاب رسرول       .[58من اآلية 

وال عيرررب حينمرررا تتحرررول الررربالن  ُيابقرررون رررريا األمررري.    اهلل

ة ررريا الرردين مررن أصررحاب    والرروالت حلميلرر ىل الوفررات ااسررالمية إ

اهريا   وليل  ةرال أررل محرص ألبر  عبيردة برن       .  رسول اهلل

     ا أو بعد فتح ا: واهلل لعدلكا أحب إلينا مرن ترور بري نيننر

ولرريل  إعا أنصررف  اانسرران وعرردل معرر  حتررى لررو   برري تلرردتنا. 

هرر  أنرر  سررتحبه، وإعا ال  رر  اهلل  لمرر   كرران عرردو ا لرر  ال

هر  أن رريا لره مرينونه.      حتى لو كران أةريب النراس إلير  فرال     

إن اهلل آآ أنرره ةررالرررر عليرره رمحررة اهلل رررر  ة وةررد ورن عررن ابررن تيمًيرر 

يل ال افرة ولرو   لينصي الدولة العانلرة ولرو كانرت كرافية، وجر     

عردل مر  اهلل،    ألن ااسرالم ثرد عاتره ررو أوالً    كانت مسلمة   

ريرد أن أنخرل   رريا    ال أخلقره.  تبا  أمري اهلل   العردل بر     لا ا
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 مرري موةرر  منترردى العُ  حرر   افوضررو . وكمررا تعيفررون النقررل   

ومواةرررر  أخرررريى ررررر  موتررررونة  http://www.omaryforum.com)آ

علررى اللوحررة أمررامكا؛ ولرريل  يتابعنررا مررا يقرريب مررن أربعماإلررة      

هةص   نفس اللح ة بإعن اهلل تعاىل، ونتلقى بعرا أسرالت ا   

 الوةت. عل اا يل   نفس

  رررررر وإن كرررران ترررر اه اهلل خرررره ا أصرررري علررررى عرررري أحررررب أن ِأ

 يررد بررن  مررد بررن    اعبداالختصررار رررر علررى تيعررة ألسررتاعنا     

مررن خيجيرر  افعارررد العلميررة، وحاصررل علررى  سررليمان الُعمرري ، 

البكررالوريوس وافاتسررته مررن تامعررة اامررام، وعمررل مررا ي يررد    

، لرررا   وصارة ى الرري عيرري عام رررا   وصارة اليررؤون البلديررة    علرر 

ورررو حالي ررا  . ون ااسررالمية، حيرر  ترروىل مناصررب عديرردة    اليررؤ

يررة برروصارة اليرررؤون   مررديي عررام اانارة العامررة للعالةررراف ا ارت   

  الررروصارة، من رررا   عررردة مناصررربعمرررل سرررابًقا  ااسرررالمية، و

ومرديي إنارة الردعوة    مساعد فديي مكتب الدعوة   واهنان،

اسررالمية، ومررديي عررام العالةرراف    وصارة اليرراون ا  إفييقيررا 

اف والنرردواف مررن الرردوررتيررة حالي ررا، وهررارك   العيررياف ا ا

فحررل هررارك   عرردن مررن     وافررؤمتياف ا ارتيررة، ورررو هرراعي   

األمسياف اليعيية، وله عردة نواويرن، وعضرو    رالس عردن      

ولرره عرردن مررن مررن افؤسسرراف وافياكرر  ااسررالمية   ا ررار ،  

إن هرات  رر ن  تصي   تيعته، وستكون لكنه آلي أافؤلفاف 
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 لررده التاسرر  الرري  برردأ العمررل ضررمن أعمررال افنترردى    رررر اهلل

 فيه، وليتفضل األستاع عبدا يد.

 :تقديا اماضي 

 : آافقدم : األستاع/ عبدا يد بن  مد الُعمي 

بسا اهلل اليمحن اليحيا، احلمد هلل رب العراف ، والصرالة   

األنبيات وافيسرل ، نبينرا  مرد وعلرى آلره        والسالم على أهي

معررال  اليرري ، أصررحاب الفضرريلة، أصررحاب   وصررحبه أععرر .

بكرررا   رررريه   وسررر اًل سرررعانة، أي رررا اهمررر  افبرررارك: أررررالً  ال

األمسررية افباركررة، و  ررريا افنترردى افبررارك،   ررريه الليلررة       

افتميرررر ة بعنرررروان موضرررررو   اضرررريت ا، وبفضرررريلة اماضررررري     

ضرات   افملكرة   من أعرالم الق  ا ل ورو عين! كيف الوالكييا، 

األن مررة العدليررة افسررات رررو آموضرروعنا ارريا العيبيررة السررعونية. 

لرري  يتحرردا فيررره   ررريا افوضررو  ا   ، وأليرررا   إلرراص العدالررة   

 كمررة  الع ي  بررن صررا  احلميررد، رإلرريسمعررال  اليرري  عبررد

 تررريف العرررانة أن نقررردم  وكمرررا االسرررتانا  مبناقرررة الييررراث.   

ررررو معرررال  اليررري      برررالتعييف افررروت  بررره: الضررريف، فأتيررري

نرس   افع ررد عبرردالع ي  بررن صررا  بررن عبرردالع ي  احلميررد.     

العلمر  بليرردة، لرا التحررق بكليرة اليررييعة بالييراث، و  عررام     

وُعي ن مالصم را ةضراإلي ا   رإلاسرة     ، ي  من الكلية  رر1394آ
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لريإليس  راكا    اكا القصيا، وبعد عرام  ُعري ن مسراعد ا    

ن رإليس ررا ، لررا ُعرري  رررر3/3/1396آمناقررة تبرروك، و ديررد ا   

 ماكا مناقة تبوك بأمي مرن خرانم احلريم  اليرييف  افلر      

أمرري خررانم   لررا صرردر   رررر . 1412آعررام   ~الع ي  بررد ف ررد بررن ع 

بتعيينه عضرو ا   ،الع ي اهلل بن عبداحليم  اليييف  افل  عبد

عيررري مرررن هررر ي صرررفي لعرررام        امكمرررة العليرررا   التاسررر   

وبعد عل  ُعي ن رإليس ا مكمة االسرتانا  مبناقرة    . رر1430آ

لرا   . ررر 1334آاليياث   يروم القالر  مرن الير ي القالر  لعرام       

مررررن افناصررررب واألعمررررال ا هيررررة  اهررررغل معاليرررره أيض ررررا عرررردن 

التاوعية، حي  كان رإليس ا همعيرة  فري  القريآن الكرييا     

ينرة االتتماعيرة   ل مرن تبروك، ورإليس را لل   مني تأسيس ا حتى انتق

الع ي  ا هيررة بتبرروك وعضررو ا   ا لررس،    معيررة افلرر  عبررد 

وميرريًفا عام ررا مبكتررب رياررة ااغالررة ااسررالمية مبناقررة تبرروك 

مرررن افرررؤمتياف ناخرررل افملكرررة    رجررره. وهرررارك   عررردن إىل تا

ين ليلرة أربعر    ان إمام را وخايب را للُيمير   والعيرد    وخارت ا، وك

عام ررا   تبرروك، وهررارك   ااعررالم افقرريوت وافسررمو  وافيإلرر      

سررن  لويلرررة، ولرره عررردة ثرروا متةصصرررة    ررال القضرررات     

عرن معاليره     ريا ما ِةد م إل    والقضايا االتتماعية وغه عل .

الورةة، وأستأعن معاليه   أن أةدم مرا أعيفره عنره ومرا  عرت      

 عنه:
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  بررن صررا  احلميررد،  يالععبررد ، معررال  اليرري ررريا اليتررل

ان العمرررل ا ررره  واالتتمررراع    افملكرررة    ررررو راإلرررد مرررن رو  

ات   افملكرة  العيبية السعونية، كما رو راإلرد مرن روان القضر   

حينمررا تررات إىل تبرروك ال أةررول  معررال  اليرري العيبيررة السررعونية. 

ل أنرره ال ال يوتررد ععيررة، ررريا مؤكررد، إ ررا أكرران أةررو      أنرره 

ةيآن الكرييا   مناقرة تبروك عامرة،     يوتد حتى ِحل ق  في  

ومررا خرري  مررن تبرروك إال ورنرراك العديررد مررن ععيرراف  فرري         

ييرررري وافياكرررر ؛ القرررريآن الكررررييا   افرررردن واماف رررراف وااِ 

أيض را ممرا  عتره     أن يكترب أتريه.  ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى فأسأل اهلل 

واللعت عليره:   إحردى السرنواف ترات معاليره إىل الييراث مرن        

   ن اهنسرية البنغالنييرية نررس رترالً    اليفاعة لعامل مر أتل 

اليررررار  ووتبررررت عليرررره نيررررة اِفترررروفى، فلررررا يكتررررِف فضرررريلته   

لكرررر  األمرررره سررررلاان بررررن   بالكتابررررة إىل صرررراحب السررررمو اف 

فوضرو ، ورنراك العديرد مرن     بل تات بنفسه يتراب  ا  ~الع ي  عبد

وعملرره ال يقتصرري علررى توانررب القضررات وإصررال  عاف  اليرروارد. 

عية األخرريى الرر  كانررت    لررب ، بررل حتررى افؤسسرراف اليرري  ا

أن  ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى فأسأل اهلل كان ناإلم ا نصه ا اا، افناقة، 

 يكتب أتيه ولوابه.

وال أون أن أليرررررل، أةرررررول: إن   ،عرررررونة فوضرررررو  اماضرررررية 

افملكة العيبية السعونية منري أن تأسسرت و  أنوارررا القاللرة     
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 لقاللرة تعلررت كتراب اهلل الكررييا وسرنة نبيرره    و  مياحلر ا ا 

ركير ة   ُسْبحيانيُه ويتيعيرال ى   اهلل من ات ا ونستور ا اا، وتابيق هي

رررريه الررربالن  الع ي عبرررد لرررا حينمرررا اسرررتعان افلررر  اررريا افرررن و.

وىل وىل القضررررررات ارتمام ررررررا بالغ ررررررا، وتعلرررررره   ِأأ  ،افباركررررررة

أن رررر  1344آ ارتماماترره، وللررب مررن  لررس اليررورى   عررام 

 ضررراإلية، وصررردرف أوامررري بتكليرررف اليررري ُيعرررد وا لألن مرررة الق

  برأول رإلاسرة للقضرات   احليراص، وتبر  علر       ،عبداهلل بن بلي د

 ما تبعه من ريا.

مياحرررل ال يكررران  ررري    ع رررد افلررر  سرررعون، مرررن  ومرررا مرررًي

كانت فكية إنيات وصارة العدل، وإن ترأخي فتح را وتأسيسر ا    

سرررعون،  ولكرررن كانرررت   ع رررد افلررر   ،ررررر1390آإىل عرررام 

ل رريه تأسسرت     ورإلاسرة القضرات كر    ،وافع د العال  للقضات

لرس  ترات ا   ~لر  فيصرل   سعون، لا ترات   ع رد اف   ع د افل 

تارورف ميافرق القضرات،     ،خالرد  األعلى للقضات. و  ع د افل 

صصرره خررانم و  اآلونررة األخررهة  عنررا ةبررل عرردة سررنواف مررا خ 

الع ي  مرررن أمررريه  داهلل برررن عبررر عبرررد يف  افلررر احلررريم  اليررري 

لرريل  أكقرري مررن سرربعة مليررار   ديبتاررويي ميافررق القضررات، وُرِصرر 

 ريال.
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ا أةرررول: إن القضرررات  ال أون أن أسرررتألي ب ررريا احلررردي ، إ ررر   

بالغ من والة األمي   ريه الربالن افباركرة، وال      ى بارتمام

مررررأوى عيررررب فافملكررررة العيبيررررة السررررعونية ِةبلررررة افسررررلم  و  

أفادت ا، ور   ء أن ار العاا أع ، ورر  خره مقرال علرى     

 وتابيررق اليررييعة.  العنايررة بكترراب اهلل الكررييا وسررنة نبيرره   

   معاليه ليبدأ، ت اه اهلل خه ا.أتيككا مريا، و

 :احملاضرة 

 :آاماضي : معال  اليي / عبدالع ي  بن صا  احلميد 

  وسلا على نبيناهكي ا، احلمد هلل رب العاف ، وصلى اهلل

وعلى آله وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين، وسرلِّا اللر ا    ، مد

السرالم  أحيريكا أي را ااخروة بتحيرة ااسرالم: ف      تسليم ا كقه ا.

ون   رريه الليلرة أن أكر    أهري ُ عليكا ورمحة اهلل وبيكاتره.  

وضررو ، افوةبررل أن أنخررل     أحررد افتحرردل    ررريا افنترردى.   

صترر  اليرركي والتقررديي والعيفرران لسررعانة أخرر       لرر  أن أ البررد 

مرررري ، علررررى الع ي  بررررن إبررررياريا الُععبررررد الرررردكتوراألسررررتاع 

استضررراف    رررريه الليلرررة، واليررري  أن أنضرررا إىل ا موعرررة  

الع ي  ررر  ت   ريا افنتدى، والردكتور عبرد   دل الكبهة ال 

ييدة   مناقة القصريا، أسرية   رر من أسية عييقة   ب وفقه اهلل

ُعي فرررت برررالعلا، أسرررية ُعي فرررت بالوفرررات، ولررريس رنررراك بيرررت     
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ةبرل أيرام كنرت     .!القصيا إال وييكي ريا الوفات وريا العيفان

والقمان  مرن عمريه، وكنرا     ةد بلغ التاسعة   القصيا ول  عا 

دلي عررن أبرريص  ارراف   مبررارك، فالبررت منرره أن  رر      عرر 

 اكرقه   نعم را وريه األسية نور مدى  ُتلص حياته، فيكي ةصة

كنرررت أبلرررغ  آآ مرررن لرررالب العلرررا   مناقرررة القصررريا، يقرررول:    

السررابعة عيررية مررن عمرري ، وحضرريف مررن أرامكررو وتقرردمت       

مري ، ررل   صا  بن سليمان الُع األستاعبالب و يفة، فسألي 

ت: نعا، فعيني مدرس ا   ضاحية آالقصيعة  تقيأ وتكتبن ةل

 اي  ليبلرغ رإليس ر  فانالق عم  إبياريا مرن رريا التعر    من بييدة  

اليرارد   قسا ال بية اليياضية   مناقة القصيا سن  لويلة.ل

ارالب  ل نور كربه ونعرا  أن رريه األسرية افباركرة ارا     من عل  

هلل   ررريه الليلرررة أن يغفررري  نسرررأل اعلررا   مناقرررة القصرريا. ف  ال

إبررياريا، وألسررية آل عمرري    مناقررة ، ولليرري  صررا لليرري  

 اضيين.القصيا، وأن يغفي للح

أي را ااخروة، ُنعيرت أل رردا عرن موضرو  مرن افوضرروعاف،       

فوترردف أن احلرردي  عررن افن ومررة العدليررة وأليرررا    قيررق      

العدالررررة رررررو األنسررررب ورررررو األةرررريب أيض ررررا  ررررال . أنخررررل   

 افوضو : البح  ةسمته إىل عدة عناصي:  

o  :افقدمة.  العنصي األول 
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o قضاإل .العنصي القان : عيث لبداية التاويي ال 

o : بيان افالم  للتاويي القضاإل  احلدي . العنصي القال 

o .األمي الياب : عيث للمحاكا افتةصصة 

o .األمي ا امس: احلدي  عن ةضات التنفيي 

o .األمي السانس: نقد بعا افواةف ااعالمية 

o    عرريث ااحصرراإلياف واالرراصاف الرر     وتعلررت ا امتررة

 ةت. ققت فسهتنا القضاإلية   ريا الو

أي ا ااخوة عندما أ دا عن افن ومة العدلية   افملكة 

العيبية السعونية وتاوررا حتى وصلت إىل ريا افستوى الي  

نعييه، ونتال  بإعن اهلل إىل مستقبل أفضل، البد أن نيه 

للتاور التارج  للقضات مني توحيد افملكة العيبية السعونية 

اليمحن رر ليب اهلل لياه ن عبدالع ي  بعبد على يد تاللة افل 

رر. ورنا البد أن ِأنو ه إىل أن ما يقال عن ةضات افملكة سوات   

خار  افملكة أو   ناخل ا من بعا افنتقدين   السابق، 

وأنه خال  من ميتعية ن امية! فغه صحي ، وسِأبي ن عل  من 

خالل التسلسل التارج  للقضات. وةبل عل  أةول، إن صال  

مة ورةي  ا منو  بصال  القضات، فالقضات القو  العانل رو األ

صمام األمة من خالل إةامة احلق و اصاة افعتدين ونيي األمن 
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ورف  ال لا. و  افقابل إن فسان القضات من أةصى الكوارا 

ال   ل  با تم ، فإنه إعا حصل عل  رر ال ةدر اهلل رر ُيفقد 

 لا ويعا الفسان   كل أركان األمن واالستقيار، وينتيي ال

ا تم . وليل  ارتا ااسالم بإصال  القضات وسالمته من 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ :تعاىل اهلل كل صيغ واحنيا ، يقول

 چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

ہ  ہ  ھ  چ  :ويقول تعاىل، [5٨ من اآلية النسات:]

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ        ھ  ھ   ے  ے

ۉ   ۉ    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ   ۇ  ۇ

 واألحاني  الوارنة [٨اآلية افاإلدة:] چېېېې

عليه الصالة تؤكد على ريا افبدأ، فقد كان  عن الن  

أول ةاٍث   ااسالم، ونعى إىل تيسي  العدل،  والسالم

وحي ر من أ  احنيا  عن ريا افن و، روى البةار  وغهه عن 

آآإنكا  ْن يا رر ةالت: ةال رسول اهلل أم سلمة رر ريِض ي اللَُّه عي

 تصمون إل   وإ ًنميا أ نيا بيييي ، ويل عيًل بيْعضيِكْا أ ْن ييِكوني أ ْلحيني 

ِبُحًيِتِه ِمْن بيْعٍا، وإ ا أةض  بينكا عيل ى نيْحو  ميا أ ْسميُ  

إ ًنميا منكا، ف ميْن ة ضيْيُت ل ُه ِمْن حيق  أ ِخيِه بي ت ف ال  ييْأُخْيُه ف 

 أ ْةا ُ  ل ُه ِةْاعيًة ِمني الًنار  يأت  ب ا يوم القيامة  .
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 أنخل إىل تاري  القضات:

ة العيبية السعونية جيد أن الدارس لتاري  القضات   افملك

، وررر  الصررحيفة  أعلررن بصررحيفة أم القرريى  ~افلرر  عبرردالع ي   

  عرررررررررررررردنرا القالرررررررررررررر     الي يررررررررررررررة   افملكررررررررررررررة،  

أن احلكومررررررررة تيغررررررررب أن ترررررررريى آآ  :رررررررررر29/05/1343آ

افتةاصم  جتصمان أمام القضرات لتيري  أحكرام اليري        

وبنررات علررى علرر  فقررد مت    ابرراة وال مياوغررة   القضررات بغرره  

تيررررركيل رإلاسرررررة القضرررررات   افملكرررررة   ررررررر24/7/1344آ

ضرررراة، ومررررا يصرررردر عررررن ا مررررن  ل هرررريا  علررررى القضررررات والِق

ة الغيبيررة واهنوبيررة  فناقررأحكررام، وويِلرر ي رإلاسررة القضررات   ا   

، بينمرا تروىل رإلاسرة    اهلل برن حسرن آل اليري    عبرد  احة اليي  

والييةية واليمالية  احرة اليري     القضات   افناقة الوساى

وت امن ريا التعري    . مف  الديار السعونيةآ  مد بن إبياريا

للقضررات وا صرروم  ر األن مررة القضراإلية لتكررون ميتعيرة  بصردو 

سررررره  صررررردر ن رررررامررررررر  29/2/1350آففررررر  والدارسررررر ، 

و  اماكماف الييعية، ورو مكون من سرت ولاللر  مرانة.    

صرررردر ن ررررام افيافعرررراف اليرررريعية، ورررررو رررررر  11/2/1355آ

رررر  4/1/1357آو   مكررون مررن ماإلررة والررن  وأربعرر  مررانة.    

لياف القضرررات اليررريع ، وترررات   صررردر ن رررام تيكيررر  مسرررؤو

 ماإلت  والن  ومثان  مانة.



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  140

تؤكرررد علرررى ارتمرررام افملكرررة       ،يه حقررراإلق تارجيرررة رررر

ن ام ا القضاإل  مني توحيدرا، ونلح  أنه مر  تارور افملكرة    

لتواكرب التارور   تة إىل مياتعة األن مة القضاإلية، ت  ي احلا

ومرر  االرتمررام بررالن ا ااتياإليررة عررل ررريه   كافررة ا رراالف.   

وعلرر  مررن    انررب افوضررو   ~الع ي   افلرر  عبررد  يِنرراألن مررة عي

    خاابه افنيرور  حي  وض خالل  ديد مصانر األحكام، 

  تييررررررردة أم القررررررريى بعررررررردنرا رةرررررررا الرررررررن  ولاللررررررر        

أن أحكررررام ااسررررالم ررررر  اليكيرررر ة    : آآرررررر16/1/1344آ

األساسية للحكا، وسرت ل السريا  افرنه الري  ي ترد  ب ردي ا       

بره مررن   افيتعيرة   األحكررام وفرق اِففتررى   ~وتعررل  السراإليون   

يتعلرررق أمرررا كصررروص مرررا   .~مررريرب اامرررام أمحرررد برررن حنبرررل   

كمررا رأينررا وسررنيى أيض ررا فيمررا     ، فالررن ا ااتياإليررة مبوضررو  

الررن ا ااتياإليررة ال تسررتقي علررى ن ررام معرر ، لكررن      إن بعررد، 

اف ررا افوضررو ، فيانررب افوضررو  لابررت ال يررتغه؛ ألن افملكررة       

ُتسرتمد مرن    العيبية السرعونية أخريف علرى عاتق را أن األحكرام     

عليره     ما ُنرص  اليييعة ااسالمية وفق الكتاب والسنة، ورو

 اليرييف  افلر    قرام خرانم احلريم    مرن م  ورغبة ن ام احلكا.

صردر األمري الكرييا     ؛لتاويي القضات ~الع ي  عبداهلل بن عبد

بافوافقرة علرى ن رام القضرات       ررر 19/9/1428   78م/آرةا 

التأكيرررد علرررى اسرررتقاللية   اتون رررام نيررروان اف ررراا، وةرررد تررر  
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القضراة مسرتقلون ال   آآفف  افانة األوىل ترات مرا نصره:    القضات. 

ييعة واألن مررة سررلاان علرري ا   ةضرراإل ا لغرره أحكررام اليرر    

 .  التدخل   القضات افيعية، وليس ألحد

ومررن أبرريص مالمرر  ررريا الن ررام رررر والرري  ا يكررن موتررون ا        

يررة تيرركيل ا وإسررنان  إنيررات امكمررة العليررا، وكيف سررابًقا رررر  

إصدار افبانئ القضاإلية، وسريأت  احلردي  عرن أرميرة إصردار      

افبرررانئ القضررراإلية لتكرررون ميتع رررا للقضررراة. وكررريل  إنيرررات     

 اكا االستانا    كرل مناقرة وتباهري أعماارا مرن خرالل       

نواإلررري متةصصرررة، تترررألف مرررن لاللرررة ةضررراة باسرررتقنات الررردواإلي 

 ،والقارر  ،القتررل  كررر: إليررة الرر  تن رري   ةضررايا ااتررالاه ا

فس، فتترألف مرن   والقصاص   النفس وفيمرا نون الرن   ،واليتا

ا رررال انيرررات  ررراكا اسرررتانا        مخسرررة ةضررراة، وفرررتي   

ومرن   اماف اف التابعة للمناقة الر  في را  كمرة اسرتانا .    

إنيررات  رراكا متةصصررة ألول مررية  أيض ررا مالمرر  ررريا الن ررام

ميررة أر رررر إن هررات اهللرررر مررا بعررد    ترراري  القضررات، وسررِأبي ن في  

 كمرررررة األحررررروال  وترررررون امررررراكا افتةصصرررررة، فأنيرررررأ 

اليةصررررررية وامكمررررررة التياريررررررة، وامكمررررررة اه اإليررررررة    

 وامكمة العامة، و اكا العمل والعمال، و اكا افريور. 

أيض رررا أن تعرررل لكرررل  كمرررة   مرررن خصررراإلص رررريا الن رررام و

قضاة فيما ين ريون  تفيُّغ ال من فواإلدهصالحياف  دنة والي  
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مرن تعلر ا ين ريون   اليروم الواحرد ةضرايا متعردنة         بردالً  إليه،

 تيتت اليرن.

وةد حدن ن ام افيافعاف الييعية الصانر بافيسوم افلكر   

االختصررررررراص النررررررروع     ررررررررر22/1/1435   1م/آ :رةرررررررا

للمحررراكا مرررن افرررانة احلانيرررة والرررقالل  إىل افرررانة ا امسرررة      

العامرررة  رررتص بن ررري عيررر  الررردعاوى     فامررراكا والرررقالل .

واالباتررراف اان اإليرررة ومرررا   حكم رررا ا رررار  عرررن اختصررراص 

وامراكا   اماكا األخريى وكتابراف العردل ونيروان اف راا.     

اه اإليررة  ررتص بالفصررل   عيرر  القضررايا اه اإليررة وعيرر     

افسرررراإلل الرررر  يتوةررررف علي ررررا احلكررررا   الرررردعوى اه اإليررررة  

ى خال  عل ، وترات    الن ام عل ال إعا نص افيفوعة أمام ا، إ

أن ا تتألف من نواإلي لقضرات القصراص واحلردون،     ن ام القضات

مررررن و ونواإلرررري لقضررررايا التعررررييي، ونواإلرررري لقضررررايا األحررررداا.   

امررراكا افتةصصرررة الررر  أهررريف إلي رررا  ررراكا األحررروال       

ية تن رررري   إلبرررراف اليةصررررية، و رررراكا األحرررروال اليةصرررر

 ،والوصررررية ،ىل آخرررريه، وإلبرررراف الوةررررف  إ ...الرررر وا  والاررررالق 

مبرا في را العقرار،     ،وةسمة ال كة، والغيبة، واارا، والنسب

وغه عل  تعي  األوصية، إلبراف توكيرل األخريس، تر ويو مرن      

وتررات   ررريا الن ررام: أن ررا   ال ولرر  اررا أو مررن عضررل ا أولياؤرررا. 

أو أكقرري  ، وتتكررون مرن ةرراث فرين  تترألف مرن نواإلرري أو أكقري   
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 ردنه ا لرس األعلرى للقضرات، وجيروص أن يكرون مرن        وفق مرا  

 بين ا نواإلي متةصصة حسب احلاتة.

  باحلردي  عرن ن رام    وفا كان الي ت بالي ت ُيريكي، نعري   

ااياة العامة للوالية علرى أمروال القاصريين الصرانر مرن افيسروم       

وافوافررق عليرره    رررر13/3/1427بترراري  17م/آ :افلكرر  رةررا 

   53آ :القرررررررريار رةررررررررا   لررررررررس الرررررررروصرات حسررررررررب  مررررررررن 

م   احلقيقرة فرن ال يعري  عنره     ، وريا الن ا رر12/3/1427

ي ومحرى  ص ر فقد ن َّا مصرا  القِ  نقلة نوعية وكبهة؛ ُيعد  هيا ا

أمرروااا، بررل تعررل ااياررة ميتباررة برروصيي العرردل مباهررية ورررو         

تأكيررد ا علررى  ةررد خص رر ا الن ررام باعتباررررا رياررة  رإليسرر ا، بررل

 .ب ام العناية واالرتما

حنن نعلا أن أمروال الِقًصري كانرت ُترون    مؤسسرة النقرد،       

وةرد  و ض  علي ا سرنون عديردة ورر  ُميم ردة، ويبلرغ القاصري       

اآلن افؤسسررة العامررة لل ياررة  أخرريف ال كرراة مررن ررريه األمرروال.   

افييفة على أمروال الِقص ري  رت أيردي ا اآلن بالير  الييراالف،       

مارية مأمونرة اريه األمروال    ور  اآلن   صدن وض  خاء استق

 وةت لويل ا ُيستفد من ا.ومضى علي ا سنون م  األسف ال  

ألنرره ا افتةصصررة وررريا أيض ررا م ررا تررد ا  أيض ررا مررن امرراك

عررراب علرررى ةضررراإلنا   افملكرررة العيبيرررة السرررعونية ةبرررل   ممرررا ُي
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 تن ري القضرايا ورر  بعيردة     رو كقية الليان ال  سنواف ةييبة

:  رراكا عمررل العمررال،  مررقاًلومررن رنررا  اكا،ة امررعررن م لرر

ررررريا األمرررري   وغهرررررا. الليرررران افصرررريفية واألوراق التياريررررة، 

ولة عي  الليران  احلقيقة عي به ن ام القضات، وأكد على أيل

ة القضرررات، ومرررن امررراكا افتةصصرررة  أن تكرررون  رررت م لررر 

اماكا العمالية، ريه اماكا سو  تنضا  رت لروات وصارة   

ألعلى، وسيكون رناك السرل  فيمرا بر  وصارة     لس القضات ا

العمرررل وفيمرررا بررر   لرررس القضرررات، ورررر  عاف اختصاصررراف     

  دنة س ى النور ةييب ا.

أيض رررررا مرررررن امررررراكا افتةصصرررررة امررررراكا التياريرررررة،   

وامرراكا التياريررة موتررونة   نيرروان اف رراا، لكررن الن ررام   

لس األعلرى  برا   نتقل إىل م لة وصارة العدل ممقلةعلى أن ت نص 

للقضرررات، وةييب رررا سررر ى النرررور أيض رررا   أن تنتقرررل امررراكا       

التيارية بدرتتي ا االبتداإليرة و راكا االسرتانا  إىل ا لرس     

 األعلى للقضات.

وبعرررد بيرررران رررريا كلرررره نسررررتاي  أن نقرررول: أننررررا مبباهررررية    

  تارررور اكا افتةصصرررة سررريكون لررردينا نقلرررة كررربهة   امررر

فعيلر ا وفرق الن رام سر ي      إليرة بعرد ت  القضات، فاماكا االبتدا

كما عكيف سابًقا كان القاض    الصربا   وألن  القاض ، 
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  الصرربا ، وين رري   اإليررةةضررية ت ين رري عرردة ةضررايا، ين رري    

ةضية صوتية، وين ي ةضية عقارية، وين ي حيو اسرتحكام،  

يا تناإلية ةد تصرل إىل نرترة   وين ي خالفاف مالية، وين ي ةضا

يعرري مررن  رررر وةررد عاصرريف ررريا رررر    السررابق  يعرري اهيررل القتررل. 

برد  القاضر  عنردما    الصعوبة مبكان أن ييكر  القاضر  وأن يُ  

 يكون عنده  موعة من ريه القضايا الكقهة افتنوعة.

اليرررررروم القاضرررررر  وةررررررد باهرررررريف امرررررراكا افتةصصررررررة    

سيكون أمام القاضر  ةضرايا  ردنة، ف رو إن      ،اختصاصات ا

ةضايا الردواإلي اه اإليرة،   ي     الدواإلي اه اإلية سين  كان

وإن كان   األحوال اليةصية سيتةصص   نواإلي هةصرية  

 رردنة، حتررى امرراكا اه اإليررة في ررا نواإلرري متنوعررة، فمررن       

ين ررري   ةضرررايا ااترررال  غررره مرررن ين ررري   ةضرررايا التعررراعيي   

ولررريل  يعررري رررريه احلقيقرررة  كرررن ا يعّلرررق علي رررا    وغهررررا.

أن وترررون  ررراكا  عرررالم هررريا ا!ااااعرررالم وا يكترررب عن رررا 

متةصصررررة سرررريكون مرررردعاة إىل إلرررراص العرررردل والضررررماناف   

 العدلية أيض ا    قيق الوصول إىل العدل وإنصا  الناس.

إن ريا التاور الي   قق وتبعته تاوراف كربهة ارتربء بره    

التاور   افوضو  و  الن ا ااتياإلية، وةد ُتو   علر  بصردور   

افوافررررق رررررر  19/1/1435آلكرررر    الررررديوان افمررررن بيرررران 
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بعررد الررال  خررانم احلرريم   آآ ، وتررات فيرره: م22/11/2013آ

اليررييف  علررى مررا انت ررى إليرره  لررس الرروصرات أصرردر افياسرريا    

افلكيررة بافوافقررة علررى أن مررة افيافعرراف اليرريعية وااتررياتاف  

اه اإلية، وافيافعاف أمام نيوان اف اا، وصردر تعمريا معرال     

رةرا .... وتراري  ....؛ احلاةره بتعمريا الروصارة رةرا ....       عردل  وصيي ال

   1فرررررربي علررررررى افيسرررررروم افلكرررررر  رةررررررا م/    وترررررراري  .... ا

رر الصانر بافصانةة على ةيار  لرس الروصرات   22/01/1435

رررر القاضرر  بافوافقررة علررى ن ررام     01/01/1335   11رةررا 

   افيافعرررراف اليرررريعية ون ررررام ااتررررياتاف اه اإليررررة، وتررررات  

يررريعية التعمررريا اعتمررران اللرررواإل  التنفيييرررة لن رررام افيافعررراف ال 

ب ريا  لرص أن الروصارة حيصرت      .اهديد العتمانه والعمرل بره    

علررى سرريعة إصرردار اللررواإل  التنفيييررة لن ررام افيافعرراف   وةترره 

 امدن، وريا إلاص ينضا إىل  قيق تاورنا القضاإل .

 مة للتاور القضاإل :عا اعيالة مالً واآلن ِأبي ن على 

ننرررا انالقنرررا مرررن مبرررانئ راسرررةة لابترررة ا ترررتغه منررري   : إ أوال

وعلر  براليغا مرن     ~الع ي  عبرد  توحيدرا على يد  تاللة افل 

مرن  الرُنِ ا ااتياإليرة، وةرد تكرون مسرتقاة      إنخال الكرقه مرن   

   .آآاحلكمرررة ضرررالة افرررؤمن    ا سررربقتنا، وكمرررا يقرررال: ِ رررُن

تق  بعا أن مت را مرن    افملكة أن تسالن ا ااتياإلية ال يضه
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آآاحلكمررة ضررالة افررؤمن  ،  كمررا ةلررت  هألنررخررار  حرردونرا، 

وةررد   وعلرر  برراليغا مررن إنخررال الكررقه مررن الررن ا ااتياإليررة       

ولكررن مررن  ا سرربقتنا. تكررون كمررا عكرريف مسررتقاة مررن ن رر    

رررر وررريا م ررا والرري  جيررب أن يعلمرره اهميرر  رررر     ناحيررة افوضررو   

يا برررإعن اهلل، ونقصرررد ب ررريا  كررر فرررنحن لرررابتون وال نت حررر  

مة   الن ررام سررلَّ، وررريه ُماليررييعة ااسررالمية   كررل ةضرراإلنا 

الدسررتور ، وُنررًص علي ررا   الن ررام األساسرر  للحكررا، ف رر      

 ميتك  كيان الدولة وأساسه القابت.

: أن أن مررة العرردل بعررد تكاملرر ا وبعررد تفعيررل     األمرري القرران  

ة حضررارية    ررال اكا افتةصصررة سررتنقل افملكررة نقلرر امرر

 الن ا  وا صومة بأسي  وةت.  قيق العدالة وفا

: أن مررن توابرر  تاورنررا القضرراإل  نيرري افبررانئ    األمرري القالرر  

والقوابت القضاإلية، وريه احلقيقة أيض را ملحر  جيرب أن نقرف     

عنده كقه ا، وةد تسابق م  ريا مرا ررو معلروم، وةرد صردر        

اهلل  بررن ييف  افلر  عبرد  م  الير افاضر  أمري خرانم احلري    العرام  

تغمررده اهلل بواسرر  رمحترره وحفرر  خررانم احلرريم    عبرردالع ي  رررر 

أصرردر أمرريه الكررييا  الع ي  رررر   افلرر  سررلمان بررن عبررد اليررييف

عرر  القضرراة   بتيرركيل هنررة عليررا اصرردار مبررانئ ةضرراإلية تُ 

الناحيررة افانيررة العلميررة، وةررد هرريفت بررأن  أحررد أعضررات اللينررة  
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ترره اللينررة العليررا   ًنيه افبررانئ، وثمررد اهلل ومِ العليررا اصرردار ررر  

ةاعت هوًلا كبه ا   إصدار افبانئ القضاإلية، وةد صردرف  

 لاللة أن مة:

 الن ررام افرردن ، أو افبررانئ افدنيررة   ةضررايا     الن ررام األول :

 افعامالف.

  ةضايا اه اإلية.الن ام القان : 

  ةضايا األحوال اليةصية.الن ام القال : 

عمرل مر    اليات  من هان عديدة، وةد اه ك   ن ُتور  اآل

ته، وريا نقف عنده وحنمرد اهلل أن  ًناللينة العليا بفضل اهلل وِم

مررررن العلمررررات مررررن محلررررة  بيننررررا مررررن أبناإلنررررا  موعررررة كرررربهة  

ومررن افتةصصرر    علرروم اليررييعة وةررد بلغرروا مررا     هالرردكتورا

تامعاتنررا  يقررارب افاإلررة هررةص اسررتعانت ب ررا اللينررة العليررا مررن  

افتعدنة، ومرن القضراة أيض را، نأبروا فردة لاللرة أهر ي يواصرلون         

الليل م  الن ار حتى بلغت الصفحاف ال  ُتِمعت للمانة العلميرة  

ص ، ال  ر ورريا احلقيقرة  ة وعيريين ألرف صرفحة.    حوال  مثانير 

ما ُتعتمرد  عنرد فقء ررر أنرا   ن ري  ررر     افملكة العيبية السعونية 

فإن ا ستكون ميتع را للعراا ااسرالم ؛    إلية ريه افبانئ القضا

فملكررة علررى أن ررا ةرردوة وأسرروة ألن عافنررا ااسررالم  ين رري إىل ا

عندما تصدر ريه األن مة أو ريه افبانئ العدلية الر   ف حسنة،
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هررر  أن كرررقه ا مرررن الررردول    الفرررسرررتكون ميتع رررا للقضررراة،   

 ااسالمية ستأخي ب ا.

يرا ونورررا   إصردار    أهيف أنرا ةبرل ةليرل إىل امكمرة العل    

افبانئ القضاإلية، وةد باهيف اختصاص ا وأصردرف  موعرة   

   من القضايا.

وثقررررت عررررن  ،مررررا توليررررت  كمررررة االسررررتانا أيض ررررا حين

ة، وتردف أن  أرهيف امكمة وافلفاف ال  توتد   امكمر 

! مخس  سنة ةد عال علي را الر اب  عند  ةضايا مخس  سنة! 

يكون مالإلم را اريا الكنر  الرقم       ةد ال و يورة   مستون 

فعيضت على  لس القضات األعلى بأن  !؛من مبانإلنا القضاإلية

لت هنرة  وةد استياب ا لس ميكور ا، وتيّكستفان من ا. ُي

ةضرراإلية اخرريا  ررريا الكنرر  الررقم  مررن ةضرراتنا السررابق ،        

اآلن حنرن بصردن   و ةاعنا هروًلا كربه ا،   وحنن ثمد اهلل ومن ه

لررررد األول، وسررررو  يكررررون ميتع ررررا للم ررررتم     إصرررردار ا 

القضات، وميتع ا أيض ا للباحق  وللقضاة وللمةتصر ، وأيض را   

ميتع ررا فررن أران أن يرردرس ةضررات افملكررة العيبيررة السررعونية   

وسينضرا إىل علر  أيض را      ررر 1381آف ة صمنية بردأف مرن عرام    

 ررررر إن هرررات اهللررررر  كمرررة اسرررتانا  مكرررة، كلررر ا سرررتةي    

 مبيلداف ليستفيد من ا اهمي .
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ا حوا ل  أن أنتقل إىل تاورنا القضاإل    صيانة أعردان  لا 

صان عردن القضراة   نر القضاإل  من ناحية الكا والكيف؛ الكا

اب ت ر وصان عردن كِ   %55آ خالل أربر  سرنواف ماضرية مرا معدلره     

 مو ف  الوصارة مبرا ونسبة النمو   أعدان   %91العدل مبقدار آ

رر وريا لره أرميتره ررر     كيل  صانف نسبة التدريب . %60آيقدر بر

وبلرغ    %46.68آتردريب ا ُتقردر ثروال      فنسبة القضراة ممرن متً  

  بيناً رررا تررردريبي ا 95آررررر  35آعررردن الرررلامو التدريبيرررة لعرررام 

   من أصحاب الفضيلة القضاة.2200آ حضيه

 ل إىل التاررور القضرراإل  النرروع  رررر ةضررات التنفيرري رررر   نتقررااآلن 

برره   افملكررة العيبيررة السررعونية، ف ررو مررن   الرري  اليرروم نفرراخي

 رق  نت را، و بعد ريه األن مة الر  بي  أع ا األن مة   تصور  

ألنره  لنا   اه راص القضراإل  التفراخي بره ررر أ  بقضرات التنفيري ررر         

 رررق لكرررل مرررن ينيرررد العررردل أن يفررراخي بررره، فرررال ةضرررات        

ةضرررات عرررانل بررردون   ي، الاحلقيقرررة   أ   تمررر  و  أ  عصررر

سررتبقى األحكررام حررل ا علررى حيرر  ا، ت رراص تنفيرري ةررو  ومررن 

أ النررراس وستضررري  احلقررروق نون ةضرررات التنفيررري، وسررريتيي ورق

موال بغه حق، وسيتعيب بعرا الوالردين   رؤيرة    األعلى أكل 

ولده بدون ةضرات التنفيري، سريتأخي االةتصران والنمرو العميانر        

أن ن ررام التنفيرري بكافررة   لررد ومررن رنررا  برردون ةضررات التنفيرري. 

إيصررال احلررق إىل ه رررو تيسرري  للعرردل وإنصررا  للم لرروم و  مرروان
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تررات   افررانة القانيررة مررن ن ررام     أرلرره برردون مماللررة أو تررأخه.    

  ترررراري   53م/ :آرةرررراالتنفيرررري الصررررانر بافيسرررروم افلكرررر     

عرررردا األحكررررام والقررررياراف آآمررررا نصرررره:   رررررر13/8/1433

واهناإلية جرتص ةاضر  التنفيري    الصانرة   القضايا اانارية 

بسلاة التنفيي اهرل  وااهريا  عليره، ويعاونره   علر  مرن       

يكفرر  مررن مررأمور  التنفيرري، وتتبرر  أمامرره األحكررام الرروارنة  

 حوى ريا الن ام على سب    .بن ام افيافعاف الييعية وغهرا

حكررام اليرريعية اررا القرروة وافكانررة، وتسررع  مررانة، جتعررل األ

مرررالل  وتوصررريل احلقررروق إىل   مررر  مرررن تيررر  اف  و مررر  ا ت

ةبرل صردور رريا الن رام لرد أن صراحب        لو عدنا ةلريالً  أرل ا،

ةردماه   مل صًكا ةد أخري صرفته القاعيرة  فرى    احلق الي   

ومقل ما ةال بعض ا فا ةرال لنرا   وق افدنية، ورو ي نن على احلق

را  اهرتكى  للمحكمة، ةال: آمرا ألولر  يرا ليرل !     أهتكي  

حكمة وأخي ص  وةعه من كل القضراة، لكرن مرا ةيمتره     للم

إعا كان مرن يتروىل تنفيريه تنرد    احلقروق افدنيرة أو عييرف        

مرن النراس    اولريل  جترد كرقه     !على أكقي   احلقوق افدنيةن

ا ألن ررا أضررراعوا الوةرررت برردون تنفيرررين أنرررا ال   حقررروة  وني كرر 

ا عمررا، لكررن ررريه ررر  احلقيقررة التارجيررة الرر  كرران يعييرر  أ

كقه ممن  مرل صركوك، حترى إن بعض را مرن النراس أحيرا        

 !عرررن ترررأته هرررققه   وسرررء الييررراث أو   وسرررء أ  مدينرررة   
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البيررت نفرر  أول هرر ي أو  ي بسرربب أن افسررتأتي إعا نخررل علررى ررر 

رو   ا!أبرر  إجيررار  !إيررل ترر ن لرره يقررول: هرر يين، وبعرردين يالرر  

لكررن اليرروم   .!ألنرره عررار  نتييررة اليرركوى   ن!ليرره !،اهررتك 

أ أحررررد، ترررره مررررن خررررالل ةرررروة التنفيرررري ال يتيرررري  ًنمررررد اهلل وِمث

حررير تعيفررون ةصررت ا لويلررة، مرراعا      كانررت ُتاليرريكاف إلرر  

اليرروم، مبيررين تقرررديا هرري  بررردون     !كرران وضرر  اليررريكافن  

يونيرره لقاضر  التنفيرري برردون   اميافعرة، أ  إنسرران  مرل هرريكً  

إعا ا يسدن خالل أربعة وعييين ساعة ُتوّةرف  وسدن، ميافعة: 

 !ال !،ولاأليرر  خدماترره، يرريو  افاررار يرر  يسررافي مقررل مررن      ع

حسررابه   البنرر   و !ممنررو  مررن السررفي، ارترر  لقاضرر  التنفيرري   

 يوةف، وركيا.

 أعرب إىل ااحصاإلياف افولقة:واآلن 

ررررر  التنفيررري خرررالل العرررام افنصررريم  نواإلررري اسررر نف  ررراكا  

مليون ررا مثانيررة وأربعرر  مليررار ا وسررتماإلة والررن  وسررت   ا عرروا رررر 

ليبلرررغ  ! ، وسرررتماإلة ولاللرررة وأربعررر  ريرررااًلآال ةومررراإلت  ومثانيررر

إعال  ما استعانه ةضات التنفيي مني تاري  إنيراإله، ررو ةييرب    

وحتررى ن ايررة هرر ي  رريم مررن ررريا العررام سرربعة  رررر  1434آعررام 

آآلاللررة ومثرران  مليررار ا، ومخسررماإلة وسررتة ومخسرر      ولاللرر : 

سع  ألًفرا، وأربعماإلرة وأربعرة ولاللر      مليون ا، وماإلت  والن  وت
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مررن خررالل مرراإلت  وسررتة وأربعرر  ألًفررا ومثا اإلررة وسرربعة      ريررااًل

ي ةاضرري ا   وسرت  للب را تنفيريي ا أصردررا لالمثاإلرة وسربعة عير       

 وتلف منالق افملكة.  

وبلغ إعال  للباف التنفيي الر  تلقت را  راكا التنفيري       

بلغرت ماإلرة ومخسر  ألًفرا     ررر   36آافملكة خالل العام افاضر   

وأربعماإلرررة ومخسرررة وتسرررع  للب رررا، ِأحيرررل من رررا ماإلرررة ولاللرررة      

وأربعرر  ألًفرررا ومخسررماإلة ومخسرررة ولاللررر  للب ررا، فيمرررا بلغرررت    

الالبررراف افنت يرررة الرررن  وسرررت  ألًفرررا وسررربعماإلة وتسرررع  للب رررا  

حلقيقة، رغا ما يردور   ا رالس   ريه األرةام ا تنفييي ا منت ي ا.

  تلررد ! وومررا يتحرردا عنرره كررقه مررن النرراس   تلررد الررياف      

و  التقليررل مررن االرراص العرردل  الرري   قررق   ررريه     !القضرراة

رتعررررت إىل ااحصرررراإلياف   !ترررردرون فرررراعان  !.الرررربالن افباركررررة 

افوتررونة   ميرريو  تاررويي القضررات، ميرريو  خررانم احلرريم       

ت ر     ووتردف أن القضرايا الر  تن    ،اليييف  لتاويي القضرات 

سراف  والر  تصرل إىل سرت تل     %70ا تلساف تبلغ حوال  آلال

 !مرن رررا أصرحاب الصرروف افيتفرر ن    %15ال تصرل إىل  كررن آ 

 . لكرن  %15ن! الررآ من ررا أصرحاب الصروف افيتفر      !أتيبون ن

تقييب ا رؤالت سراكتون، ال يتحردلون   ا رالس عرن       %67آالر

 ،ات علرى القضراة  وعرن القنر   ،وعرن إبريات القضراة    ،إلاص القضات

النرا عيري   اليين عنردرا   اليروم مثانيرة عيري تلسرة بعضر ا،       
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ألن ررررؤالت  تلسرررة، مثانيرررة عيررري تلسرررة، ال يتحررردلون عرررن ا،  

الرريين أخرريوا حق ررا وحارروه  يرروب ا مرر  األرةررام الرر   رردلت  

ف كاترب مرن ررؤالت    ال ُينِصر  ا   ةضات التنفيي سراكتون. و عن

علررررى إخرررروان  وصمالإلرررر    ل علررررى العرررردل أن ُيقِنررررالرررري   ص رررر

ويتكلمرون عرن    ،القضراة  ييريبون  الريين القضاة، أبد ا، لكن 

وجيعلرورا متكرلين، أنرا ال     ،واليين يسربون القضراة   ،القضاة

أعارر  الن ارررة افالقررة، لكررني أنالررق إىل ررريه ااحصرراإلياف  

  سرنون  بعا القضاة الريين ال  ن ريه احلقاإلق. يوتد مقاًلأِلبي 

  أ  صرري  و  أ   ررال مررن  بيرري، والتعامررل، موتررون، رررا  

  الاب،   التعليا،   ااعالم،   غرهه مرن     االف احلياة

 ُتس ت إىل اه راص الري    ا االف، البد أن يوتد فيه نسبة يعي

لكن ليس القضراة كلر ا متكرلين، ولريس القضراة      تعمل به. 

 م ، وال كلرر ا ال يررينون السررالم، ولرريس كررل القضرراة مررتي    

لكن يوتد نسبة ةليلة عم موررا علرى      وتوه الناس.يبتسمون 

السررالم، القضرراة ال يبتسررمون، مررا    القضرراة، القضرراة ال يررينون 

وأةرول علر  مرن خرالل واةر        !، ليس من اانصا  التعمريا يص 

ملمرروس وجتيبررة، وإال ا نصررل إىل ررريه األرةررام الرر  أ رردا     

رةرام  ، لو كان ليس رناك عدالة مني ة مرا وصرلنا إىل األ  !عن ا

وإن كانرت بردأف    ،ةق ر عندنا ةضية ور  ُمقِل .!ال  أهيف إلي ا

 ااعالم، فرا يسرم  ااعرالم ةضرية     ور  ةضية تدخلأال  ف، 
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مسبقة،  اينيي أحكام  حصلت سوات تناإلية أو غهرا، أواًلما 

ورريا غره موترون   العراا كلره،   كرل العراا ال جيرروص أن        

ال يكررون رنرراك  م، حتررىيترردخل ااعررالم ةبررل صرردور األحكررا 

 تأله على العدالة.

  القايررف، ترريكيون ةصررة    ترريكيون ةصررة الفترراة الرر    

حداا ال  صدرف أو اُت ا في ا بعا أعضات اايارة، أعاروا   األ

مسررربقة، و  األخررره ت  ررري برررياتة أعضرررات اايارررة،      اأحكام ررر

  القايرف أن را واارة، وغرهه وغرهه علر         ة ال وت  ي الفتا

فيمررا ال ألن العراا تردخل، ااعررالم تردخل     !لرريلن ا.مرن القضراي  

ررر   صرا  احلصر    يعنيه، أنا ال أنسى كلمة ةااا معال  اليي 

وأمواتنرررا  تررره وأسررركنه فسررري  تناتررره    تغمرررده اهلل بواسررر  رمح 

ث يإن القضررات رررو ِعرر  وأمررواتكا وأمررواف افسررلم  رررر ةررال: آآ   

يث وصررررف القضررررات بأنرررره ِعرررر  افملكررررة العيبيررررة السررررعونية    

مرن كت راب ااعرالم     كويترب  ،فملكة، ال جيوص احلردي  فيره  ا

  كن ال  مل ه انة القانويرة، جتلرس يريو  يردخل   ةضرايا     

رغبررة   ! وللتررأله علررى سرره القضررية و يعرري الررارة الرريأ  العررام 

حي . ومرر  وررريا غرره صرر !ا يررياه ااعررالمفرر اتسرريه القضررية وفًقرر

الداخليرررة عرررن نررره فقرررء   القضرررات، ال يتحررردلوا عرررن األسرررف إ

 ، وال يتحقررق عررن  يي  و قيقرراف الُيرر يي ، الُيررييةضررايا الُيرر 

فقرررء إ رررا إترررياتاف  قيرررق ريارررة التحقيرررق واالنعرررات العرررام،  
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وررريا احلقيقررة خاررأ كرربه، وإن هررات اهلل أنرره ينت رر     !القضرراة

 بعد وةت ةييب.

أنررررا  رررردلت عررررن ةضررررات التنفيرررري. واآلن أريررررد أن أعارررر   

  ورة   اماكا االبتداإلية:إحصاإلياف   القضايا افن

ا واحررررد ومثرررران  ألًفرررر :بلرررغ عرررردن القضررررايا احلقوةيررررة من ررررا 

 :بلغ عردن القضرايا اهناإليرة   ومثا اإلة ومخس ا وسبع  ةضية، و

بلغررررت لًفررررا وماإلررررة ومثانيررررة ولاللرررر  ةضررررية، و تسررررعة وسررررت  أ

ااترررياتاف اان اإليرررة مرررن  مرررو  ماإلرررة والرررن  وأربعررر  إن رررات    

 عدن اهلساف رر لنسرم  الريةا    عيي إن ات، وبلغ لة وستماإلة ولال

تسرررعماإلة ومثانيرررة آال  وسرررتماإلة والررري عيررري    :اررريه القضرررايا

صعورا علرى عردن القضراة   افملكرة. حنرن أةرل نولرة        تلسة، و

  عررردن القضررراة الررريين ين ررريون فاإلرررة ألرررف، ةبرررل عررردة   نسررربة

ةبل أن ي يد العدن كان لكرل ماإلرة ألرف لاللرة ةضراة       ،سنواف

تسررعة مررن عيررية،   الكويررت مخسررة وعيرريين لكررل ماإلررة     و

لكرل ماإلرة ألرف،  كرن النسربة صانف       ألرف،   مصري سربع    

 عندنا وصلت لسبعة ةضاة لكل ماإلة ألف.

 لعل  أللت عليكا.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ 

 مع  الوةت يا هي .
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 ميد:عبدالع ي  بن صا  احلاليي / معال    :اماضيآ 

 مع  إحصاإلياف:

 لاللررة وتسررع  :بلغررت القضررايا افيفوعررة مرراكا االسررتانا 

وكرران أعلررى إعررال  عمررل ألًفررا وتسررعماإلة والرري عيرري ةضررية. 

   ررراكا مكرررة افكيمرررة، حيررر  بلغرررت مخسرررة     اسرررُتؤنف

مبررا نسرربته   مخسرر  ةضررية، ووعيرريين ألًفررا ومثا اإلررة وواحررد   

عرررردن الررررن   لررررا  كمررررة اسررررتانا  الييرررراث بلغررررت ب    %28آ

أنررا  . %23ا صررفي تسررعة وأربعرر  ةضررية، بنسرربة آ  وعيرريين ألًفرر

ن و كرن رريه   أكقري مرن الييراث    سألت فاع مكرة يعرين فراع   

يصدر  الغيبيةةالوا: إن كل واحد   ، اليواية مضحكة ةلياًل

ولريل   ! حق وال بالل يعر ث  !،هما في !،عليه احلكا يع ث

الييررراث أكقررري، أن سررركان ارتفعرررت النسررربة   مكرررة، مررر   

 فيمكن ريه سبب.

تنوعت ةياراف  اكا االستانا  ايه القضرايا علرى   كما 

 النحو التال :

وسرربعماإلة والررن   ةرريار التصررديق بلغررت مخسررة وأربعرر  ألًفررا 

ةررياراف افالح ررة بلغررت لاللررة     %48.7آ بنسرربةوسرربع  ةرريار ا  

ا وأربع  ألًفا ولالمثاإلرة ومثران ومخسر  ةريار ا، ةرياراف الرنق      

  %2 ةرريار ا مبررا نسرربته آ  بلغررت ألررف ومثا اإلررة ومخسررة وسررت     
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وسربعماإلة ومخسرة ولاللر  ةريار ا.      ةياراف االلتماس بلغت ألف 

أمرررا امكمرررة العليرررا فقرررد أصررردرف إحررردى عيررري ألًفرررا وماإلرررة  

تسررعة  ومخسررة عيرري ةرريار ا، وةررد تنوعررت علررى النحررو التررال :      

ة وتسررعون تسررعماإلة وسررت   %3آةضررية حقوةيررة بنسرربة   ومثررانون 

بنسرررربة  ةضررررية ن اإليررررة لاللرررر    89%تناإليررررة بنسرررربة آ ةضررررية 

  .%2.70آ

 :وبعد

أنا ال أ ردا عرن أمرور إنيراإلية، وال انعرات ال يسرنده نليرل،        

ررريه من وماتنرررا العدليررة، رررريا مسررتوانا القضررراإل  ثمرررد اهلل    

دليرة والر   رق لنرا     ته الي  وصلنا إليره، رريه إلاصاتنرا الع   ًنوِم

أرترررو وآمرررل أنررري أعايرررت ب ررريا الوةرررت صرررورة   أن نفةررري ب رررا. 

نا   افملكرررة العيبيرررة السرررعونية. واضرررحة عمرررا  قرررق لقضررراإل

 الل ا على نبينا  مد. وأهكيكا على اانصاف، وصل 

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ  

  احلقيقة معلوماف عال  اليي  على ما تفضل به. هكي ا ف

صاتاف، وليس كالم ا إنياإلي ا، إ ا عيث وافية مدعمة بااح

تاف القضررراإلية التارررور ل تررريا، لرررا اسرررتعياث لواةررر  ترررارج 

أهار معاليره إىل نقرا  نقرف علي را سرييع ا،      والدواإلي القضاإلية. 

لررو تايةنررا لرربعا ررريه النقررا  ألن عنرردنا  موعررة مررن       نررالعل
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األسررالة، وكمررا عكرريف أن اماضررية متميرر ة   موضرروع ا،   

كميرة األسرالة الر      يض را متمير ة  أ  ليحه،  ي متمي واماض

 مع .

أهررررار معاليرررره إىل أن الررررن ا ااتياإليررررة ال تسررررتقي، تررررتغه     

وتتاررررور، افوضررررو  لابررررت ال يررررتغه، واألحكررررام ُتسررررتمد مررررن  

وأهررار معاليرره إىل أنرره ال ةضررات عررانل نون  ااسررالمية. اليررييعة 

، وحنتررا  ة تررد اإىل إحصرراتاف م مررأيض ررا أهررار  ت رراص تنفيرري .

نيررري رررريا يررره أن ُيولررريل  أمتنرررى مرررن معال إىل ال كيررر  في رررا. 

فرا في را مرن معلومراف م مرة للتعييرف       ، البح  ورريه اماضرية  

يبيررة السررعونية    بتاررور ميافررق القضررات لرردينا   افملكررة الع  

يعررري إنررره خرررالل أربررر  سرررنواف يتارررور عررردن   الرررداخل وا رررار .

ن لرررريس باليسرررره، ررررريا العررررد  %55إىل أكقرررري مررررن آ القضرررراة

، وأن اأيض ررا لرريس يسرره    %91أكقرري مررن آت رراب العرردل إىل وِك

ُيقًدم أكقي من مخسة وتسع  بينامو لتردريب القضراة يير ك    

فيه أكقي من ألف  ةاض  ووتص. احلقيقة معلومراف وافيرة،   

اس نان ت اص التنفيي القضاإل  ألكقي من مثانية وأربع  مليرار  

لرريس باليسرره، وأنررا    رةرراررريا ا، أيض ررا وسررتماإلة وسررت  مليون رر 

لقر  اللروم علرى اه راص ااعالمر    الردواإلي القضراإلية        ِأ حقيقة

و  ررريا أن ررا ال توضرر  ررريه الصررورة الناصررعة    ؛  وصارة العرردل

إنرررري احلقيقررررة ، ويبررررة للي رررراص القضرررراإل  وتاررررور ميافقرررره الا
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استعيضررت  موعرررة مرررن األسررالة، أرى أن بعرررا من رررا أتررراب   

   وال  ن  من أن نيكيه، ورناك أسالة متكيرة:عليه اليي

مررررا برررر  رررررر إن هررررات اهلل رررررر نبرررردأ بافررررداخالف و رررر     :أواًل

: األسرررتاع ية واألسرررالة افكتوبرررة، نقررردم أوالً افرررداخالف اليرررفو

 ليقدم مداخلته فيما ال ي يد عن نةيقرت  فضرالً  أمحد مي ور، 

 ال أمي ا.

 أمحد مي ور: /األستاع :مداخلة  

 أن لتمر  مر     اليمحن اليحيا، فيصة سعيدة فعاًل هللبسا ا

أن نستم  إليره   عبدالع ي ، وكا كنا نتوق فعاًل ة اليي لفضي

عن رريه ااحصراإلياف ورريه األمرور الر  ا نكرن علرى الرال          

بيررري   لكرررل هررر ت إعا مرررا مت  نقصررران، وحنرررن     ولكرررن  !في رررا

 .ضاة بييوالق

 .وأنا اع فت به: ال ه ، اماضي 

 األستاع/أمحد مي ور الكالم . آيستأنف

فيمررا يتعلررق رررر بررارك اهلل  والبررد أن يكررون رنرراك تقصرره مررا. 

صدرف األن مة وما يتعلرق بتفعيرل القضرات،     رر 28في  رر عام آ

 اا، ا ُيفع رل رريا اهانرب،     رياة االستانا  ال  أنت رإليس 

 .القاعاف موتونة، افبان  موتونة
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ولعلكرررا لكرررا  ،يا كرررقهةأنرررا أراتررر  االسرررتانا    ةضرررا

هةصرري ا عنرردما أتيررت عاف مررية لررداإلية مررن الرردواإلي   فضررل علرر  

فُمنعررت، وةلررت: أنررا لسررت مبحررام  حتررى ِأمنرر ، أنررا ال ألررق         

، أنررا  امررام  مرر  اح امرر  للمحررام  إعا كررانوا رنررا  ررام 

 دم فيه، رمبا ال أتيرد كتابرة  أتق رتل على السليقة، لد  هيئ

وبالتررداول مرر  أصررحاب الفضرريلة أصررل   ولكرري رمبررا باحلرردي 

فيرره لنتييررة، فتكرريمتا ترر اكا اهلل خرره ا، واتصررلتا وفتحررت  

افية األخيى ا أسرتا  الردخول فاسرتحياإل  تعلري      ل  ا ال.

: ا تسررتا  اليرري  عبرردالع ي  بررن صررا  احلميررد    ررررر اماضرري 

افداخل يستأنف: افناةية، فيه أمري را   ن ررر الدخول بسبب إيل

 ررررر اماضرري  ه إعا  حررت لرر  أنررا آتيرر  مررية أخرريى     عليررأللعرر

 : حيرراك اهلل ررررر افررداخل يسررتأنف: ررريه ناحيررة.     اليرري  احلميررد 

ضرراة حقيقررة ا  ررا   الناحيررة األخرريى بررارك اهلل فيرر : رنرراك ةِ   

الم ، عندما يصدر القاض  االبتداإل  صركه إىل االسرتانا ،   

وممكرن  ُيصانق عليه بدون أن ُيمح ص، وريا حصل مع  أنرا،  

 نتالفى الي ت ريا نتوتاف بسياة تد ا.

: رناك نفي من افييف  علرى افكاترب ااناريرة    األمي اآلخي

يتصرري  وكأنرره اآلمرري النررار ، وررريا  تررا  إىل توتيرره، ومررا   

: مرا يتعلرق برارك اهلل فير      أمري آخري أيض را    .!أس ل ريا التوتيره 

اا  مرن  التنفيي ررو السرال  افاضر  الري  اسرت      بالتنفيي، ففعاًل
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ُسررررْبحيانيُه صررررل احلقرررروق ألصررررحاب ا، ونرررردعو اهلل خاللرررره أن يو

ب يه ااحصاإلياف أن يكون عندنا نسبة عالية تد ا ممرا   ويتيعيال ى

اآلن، ونالرب   حاصرل  قق ا االف القضاإلية التاور الري  ررو  ح

وفيمررا يتعلررق مبحرراكا االسررتانا  أنررا أللررب إنرره إعا ا   اف يررد. 

ل صررراحب اف لمرررة إىل االسرررتانا    ُيفع رررل رررريا الن رررام فليررردخ   

 اعاات ما لديه من م لمة وهكي ا.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :افقدمآ  

هررركي ا أسرررتاع أمحرررد، نسرررتأعن معررراليكا   أن نسرررتقبل   

معرال    أسالة، ومن لا تكون ااتابة يعي كسب ا للوةرت.  ةلالل

تعامررل مرر   اليرري ، يررت ا الرربعا القضرراة لرردينا با يررونة   ال   

ولعلكرا   ،، ريا السرؤال ترينن كرقه ا   !افياتع  وعو  العالةة

: يقرول   ةضرايا   السؤال اآلخيو أتبتا عليه، لكن نستعيضه.

الترررداف  بررر  امررراكا العامرررة وامررراكا ااناريرررة، مرررا ررررو       

الضرابء    ديرد االختصرراص الروالإل ن وأهرار معرراليكا إىل     

توةرر  معرراليكا البرردت ب رران يوريررة والعماليررة، متررى يافامرراكا 

رررررل رنرررراك واررررء احلاة ررررا    :وبالنسرررربة لليرررران افصرررريفية  

 ن باماكا كغهرا مقل  اكا العمل والعمال وافو ف

 احلميد:بن صا  عبدالع ي  معال  اليي /   :اماضيآ 

عنررد التررداف  برر  امرراكا العامررة     : ولبالنسرربة للسررؤال األ 

كمرررة العامرررة حكم رررا  وامررراكا التياريرررة، إعا أصررردرف ام
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دف فيحرق للمتةاصرم  االعر اث، فرإن أي ر      ،بعدم االختصاص

اضررررر  مرررررن عررررردم  كمرررررة االسرررررتانا  مرررررا توتررررره إليررررره الق

فررإن تقرردم إىل نيرروان م رراا لررردى     االختصرراص يررتا تصررديقه.    

وأيض ا أصردرف حكم را بعردم االختصراص      ،امكمة التيارية

نرررة عيضررران علرررى ه وأخررري صرررفة القاعيرررة فرررإن احلكمررر  يُ    

 القضررات األعلرى لتفصررل   االختصرراص، متةصصرة    لررس  

 ك علررى إلالةرره، بررل رنرراك هنررة متةصصررة مررن    فرراألمي ال ُيرر

القضات األعلى ومن امكمرة العليرا ومرن نيروان      لس أعضات 

اف اا جيتمعون ويدرسون رريه القضرايا الر  في را ترداف ، لرا       

لقضرات األعلرى   يصدرون ةياررا وُيعتل ةريار اللينرة    لرس ا   

 ةيار ا مل م ا احدى امكمت .

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :افقدمآ  

فيمررا يتعلررق بقضررايا سررؤال الورةررة القانيررة رررر حف كررا اهلل رررر  

مترى   ،التداف  ب  امراكا رريه وامراكا افيوريرة والعماليرة     

 .يتوة  البدت ب ان

 احلميد:ن صا  بعبدالع ي  معال  اليي /   :اماضيآ 

احلقيقة ا لس حييص على التفعيرل، اآلن الردواإلي افيوريرة    

وحترى عنردنا     ، خاصة   افدن اليإليسية.   اماكا ِفتحت

يا افرريور،  كمررة االسررتانا  أنيررأنا ناإلررية متةصصررة لقضررا  
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رريه ُخصرص    ور  الداإلية القامنة آنواإلري افريور مر  التحكريا     

كمرررة العامرررة   الييررراث ناإلرررية    ارررا ناإلرررية، وموترررون   ام  

بقيررة امرراكا   بقيررة   متةصصررة   ةضررايا افرريور، وركرريا 

لرررا يرررتا، لكرررن فتفعيرررل الن رررام بالكامرررل افملكرررة. أمرررا عرررن 

   افدن الكبهة.والدواإلي موتونة اآلن   اماكا 

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :افقدمآ  

ك وارررء ررررل رنرررا  يسرررأل أيض رررا عرررن الليررران افصررريفية،   

 ناحلاة ا باماكا كغهرا

 احلميد:بن صا  عبدالع ي  معال  اليي /   :اماضيآ 

أوصررى األمرري السررام  بررأن  ،ررريه اللينررة وغهرررا مررن الليرران

لقضرررات، لكرررن سررري  برررأن تنضرررا إىل م لرررة ا لرررس األعلرررى لُي

يصعب احلدي  عن را   رريا الوةرت، سرتبقى     العتباراف معينة 

  ررريه افعوةرراف لررا تنضررا إن هررات اهلل، مقلرر ا مقررل   إىل أن تنت رر

 هان ااعالم افعنية بقضايا افابوعاف وغهرا.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :افقدمآ  

 رناك عدة أسالة تتعلق مبوضو  افدونة القضاإلية:  

يقررررول: مررررا رأ  فضرررريلتكا   تقررررن  بنررررون   السررررؤال األول

 ةوان  مستمدة من اليييعةن األحكام ووضع ا على هكل
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ي النفيعرر  يقررول: مررا أمرري برره افلرر      مررن ياسرر  السررؤال اآلخرري 

من تكوين هنرة علميرة لصرياغة افدونرة القضراإلية،       ~عبداهلل 

يقررول: لررو أن ررريه    سررؤال آخرري و. مررا انت ررت إليرره ررريه اللينررةن    

القضرررايا وافررردوناف ال تنسررر  فقرررء علرررى  لرررداف، برررل علرررى     

و أن رنرراك موةرر  جررتص بالقضررايا   اليرربكة العنكبوتيررة، ولرر 

 نواألحكام لتبصه الناس ب ا

 احلميد:بن صا  عبدالع ي  معال  اليي /   :اماضيآ 

يران مرن عملر ا، ورر  أيض را      الل أنره إىل اآلن ا تنتره  أنا ةلرت  

مررن اعتمانرررا مررن اللينررة العليررا افكونررة ارريا األمرري،      ا تنترره

وان ر  موتونة عنرد  وكل ريه التصوراف ال  أهار إلي ا ااخ

اللينة العليا، ولكرن القريار األول واألخره عنرد افقرام السرام        

 إن هات اهلل.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ  

السررؤال لألسررتاع صررا  بارريل مداخلررة مباهررية فليتفضررل،  

ألن رنررراك أسرررالة عديررردة، ونيغرررب أن    ؛ونؤكرررد علرررى الوةرررت  

 نغاي ا عيع ا.

 صا  بايل:األستاع/  :مداخلة 

عنررررد  سررررؤال  أو   ،السررررالم علرررريكا، باختصررررار هررررديد  

 مالح ت :
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حقروق بناتنرا العرامالف   افردارس األرليرة      : افالح ة األوىل

ة مبكترررب ضررراإلعة بررر  ريارررة العمرررال وريارررة افناصعررراف العماليررر

مرررالك افررردارس إعا انت رررى عمرررل  العمرررل وبررر  مرررالك افررردارس.  

ت يب ررا مررن أن يصرري  اررا     ؛يفصررل ا افو فررة يفسرر  عقرردرا مررا   

يررة، ويتعاةررد مع ررا للسررنة اهايررة.  حقوة ررا خررالل ااترراصة الي 

تيتك  للمكتب، يقول اا: رو  اهتك ، تيتك  فكترب  

ياف حقيقرة بالنسربة للبنراف ترد ا     ا اف وتالساف وراالعمل، ت

متعبة، فال را من يتبعوا ن ام القاض  ويأخي بالير ون ويأخري   

 رررا مررن يتبعرروا الن ررام وااياررة ثيرر  إن عنرردرا     برراليم ، وال

حق، البنرد يقرول    ل وعمال، ريا البند يقول كيا: ل ن ام عم

كرريا: مررا لرر  حررق، فتضرري  افسرركينة برر  ااياررة وبرر  مررالك   

 كمرررة االسرررتانا ، القاضررر     : السرررؤال القررران  افررردارس.

ررر ص  مرا    امكمة االبتداإلية يأخري سرنة سرنت  ت رد ووةرت لرا      

سيان،    كمرة االسرتانا ،   فضلت رر يستأنف الاي  ا ت

أو ألن  ن!ف ررل ررريا لقلررة خررلة القاضرر    امكمررة االبتداإليررة   

ن ستانا  أةردر وأفضرل وأكقري ترأريالً    القاض     كمة اال

أال ترريى أن ررريا مضرريعة للي ررد ولوةررت القاضرر     كمررة       

 ن وهكي ا.ستانا ، وبالتال  مضيعة للمتةاصم اال
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 احلميد:بن صا  عبدالع ي  معال  اليي /   :ماضياآ 

بالنسررربة فرررا أهرررار إليررره مرررا يتعلرررق بقضرررايا العمرررل والعمرررال، 

 ا إىل اآلن إىل فكمررا عكرريف    اضرريت  أنرره ا يررتا ضررم     

ا لس األعلرى للقضرات، واريا كرل رريه ااهركاالف إن هرات        

أن  اهلل ستنت   عنردما تنضرا إىل القضرات األعلرى، وال  رق لر       

أمررا مررا يتعلررق بوتررون مالح رراف   أتكلررا باسررا العمررل والعمررال. 

تصررردر مرررن  كمرررة االسرررتانا  علرررى القاضررر    امكمرررة  

االبتداإلية، وريا ه ت لبيع ، ةضراة   الردواإلي سروات كانرت     

حقوةيرررة أو أحررروال هةصرررية أو ت اإليرررة، تتكرررون مرررن لاللرررة       

ةضرراة، وغالب ررا القاضرر     كمررة االسررتانا  يعرري أكقرري      

لة مررن القاضرر  االبتررداإل ، ولاللررة آرات ررر  أةرروى مررن رأ       خرر

لرررا اِفعرررًول عليررره ررررو التسررربيب   صررردور القررريار مرررن       واحرررد.

تصردر مالح ات را تعنت را وال رغبرة      كمة االسرتانا ، رر  ال   

لكن ررا جتررد بعررا افالح رراف الرر  تتصررل إمررا    افالح رراف؛

أن  ديِتررلررو ُو :ياتاف القضرراإلية أو تتصررل بافوضررو ، فمررقالً برراات

أغفرل أسرنان    :بي ناف معينرة، لرو أن القاضر  مرقالً    القاض  أغفل 

أو ةرياتة ريارة    معينة اا صلة    قيق العدل ب  متةاصرم ، 

ق علرى  صد قاض  االستانا  أن ُيخلات أو غه عل ؛ ال  كن ل

 حكا ورو ييى فيه أنه معيب ا   إيصال العدالة للمتةاصم .
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 عبدا يد بن  مد الُعمي : /عاألستا  :افقدمآ  

رنراك أسرالة عديردة تتعلرق مبوضرو  عردن القضراة وةلررت ا          

افملكة العيبية السعونية، ريا السؤال تينن كقه ا، والسرؤال  

 امصلة الن اإلية يقول: رل   األفق حل ايا الواة ن

 احلميد:بن صا  عبدالع ي  معال  اليي /   :اماضيآ 

يانة   عردن القضراة خرالل أربر  سرنواف،      أنا عكيف نسبة ص

 را يقرارب حروال  أربعماإلرة     آلن سيدخل   افن ومة القضراإلية  ا

ةاضرر  إن هررات اهلل، ورنرراك أيض ررا بعررا اليةصررياف العلميررة    

ال  تقدمت ومت مقابلت ا ورر  صراحلة ألن تنضرا إىل القضرات،     

 .ستنضرا أيض را إىل افن ومرة القضراإلية ةييب را إن هرات اهلل تعراىل       

ا لررررس أخرررري علررررى عاتقرررره موضررررو  نعررررا امرررراكا بقضرررراة  

مؤرل ، لكن تعلمرون أن كرل هرةص ةرد ال يصرل  للقضرات،       

ورا حييصون كل احلريص   الليران افةتصرة علرى االختيرار      

األنسررب ليترروىل القضررات، فيأخرريون مررن خيجيرر  افع ررد العررال    

سروات   الييراث أو     للقضات، مرن بعرا الكليراف اليريعية     

قرون   افالصمرة   ويرتا مقرابلت ا وتقيريم ا لرا يلتح    اليياث، غه 

 ،كررل ررريا يأخرري وةررت، لكررن احلمررد هلل فرردة لررالا سررنواف. 

 ررر  إن هرات اهلل ررر  اآلن العدن أفضرل بكرقه مرن السرابق، ونتالر       
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إىل ا مس سنواف القانمة، ثي  إن هات اهلل سينضا أعردان  

 كبهة من القضاة إىل  اكمنا.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /ستاعألا  :افقدمآ  

معال  اليي ، الن رام القضراإل  أوترد امراكا العليرا ومرن       

  األحكررام القضرراإلية باييررق   الاعررن  :أعمااررا واختصاصرر ا 

ولكررررن حتررررى اليرررروم ا تن رررري   الاعررررن بررررالنقا      الررررنقا.

سررؤال مررن  ن ررريا لألحكررام الصررانرة مررن  رراكا االسررتانا   

 .الدكتور إبياريا باوصيي

 احلميد:بن صا  عبدالع ي  معال  اليي /   :اماضيآ 

  ن ام افيافعراف  ال  ا ُتفًعل  ريا صحي ، ريه من افوان

ومرررررن علررررر  للرررررب الرررررنقا؛ ألن عملنرررررا حنرررررن     ،اليررررريعية

االسررتانا  رررو عمررل التمييرر ، حنررن ال  ررارس اختصاصرراتنا    

تفعيررل االسررتانا ، وتعليًقررا علررى مررا عكرري األسررتاع فرراعا تررأخي    

: ةلررة السرربب واضرر ، أوالً  االسررتانا     رراكا االسررتانا ن  

: لرررو أرننرررا أن ُنفع رررل االسرررتانا     قاًلعررردن القضررراة، يعررري مررر 

 كمرررة الييررراث، حنترررا  إىل ماإلرررة ومثررران  ةاضررري ا، رررريا       

ال  !العدن، افبنى يتسع ا، يقول وترون صراالف، أيرن الصراالفن    

يوترد فيره مواةرف،    يوتد صاالف كبهة، مبنانرا مسرتأتي، ال   

ال يوتد فيه مصراعد تكفر  للم افعر ، ال يوترد فيره انت رار       
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للنسررات، ال يوتررد فيرره انت ررار حتررى للمررياتع ، افبنررى ثالترره    

ى آخري،  ا ورو أرا، مبنى ممكن يسرتأتي مبنر  وغه افبنى أيض 

لكن األرا وتون عدن القضاة، يعري: حنرن   الييراث حنترا      

 سررررتانا ، ال يترررروفي ررررريا العرررردن. إىل ماإلررررة ومثرررران  ةاضرررر  ا 

فممارسررتنا اآلن ررررو ةضرررات متيررر ، وعلرررى فكرررية: ررررو ال يلررر م  

وتون، يعري: وترون رريا الن رام أن ُيفًعرل بأسري  وةرت، كرقه         

من الدول افتقدمة ال يابرق عنردرا ن رام االسرتانا ، مرا يتعلرق       

مبقابلة الدواإلي رريا احلقيقرة موضرو  نروةل وصرار فيره توتيره        

رإلريس  لرس القضرات األعلرى الردكتور وليرد       وصيي من معال  ال

عنرردما يررأت  أحررد ا صرروم ويقابررل     الصررمعان  رررر وفقرره اهلل رررر    

ررررل   علررر   !رأيكررران الرررداإلية، وا صرررا القررران  غاإلرررب، مرررا

واحرد لره ةضرية ميفوعرة وخصرمه مرا       ما يرأت   يعي حين !عدالةن

أنررره ترررا  راانسررران، ررررل مرررن العدالرررة أن الرررداإلية تقابلررره  نرى

ألريس مرن العدالرة أن يكرون افتةاصرمان موترونين          !هنوحد

أنررا عنررد  صررالحية أنررا أةرردررا، وإىل اآلن ممنررو  !. امكمررةن

مقابلررة الرردواإلي للمررياتع ، لكررن أةابلرر ا أنررا بنفسرر  وأةرردر      

ال ال، بعرد اسرتايان   إلر  ناعر  و   يعي  ي  افقابلرة، إعا كران  

نرر  ال ألرر م رإلرريس أ رإلرريس الررداإلية؛ ألن االسررتقاللية توتررب علرر  

مررن أعضررات الررداإلية أن يقابررل أحررد افررياتع ،  االررداإلية أو أحررد 

ررررو لررره اسرررتقالليته، وال جيررروص لررر  أن أتررردخل   اسرررتقالليته، 
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لكن   التفارا إعا كران لر  أمري مرن افصرلحة أو مرن األمرور        

ال  توصل للعدالة أن يقابل الرداإلية ال مران ، إ را األسراس أنره      

ية، ألن عملنررا رررو عمررل ترردةيق اآلن ولرريس عمررل   ال يقابررل الررداإل

 استانا .

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ  

مررن امررام  كنررت أتوةرر  أن   ا  احلقيقررة يعرري أرى عديررد  

 يتقدموا بأسالة مباهية.

 احلميد:بن صا  عبدالع ي  معال  اليي /   :اماضيآ 

 رررر إن هررات اهللرررر اريررة اررا لقرراإل  ا رراص ب ررا   الغيفررة التي 

 علي ا. ييعينأن بعد ه ي، عسى اهلل 

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :افقدمآ  

يقرول: فراعا تترأخي     ،مري  خالرد العُ  ؤال مرن امرام   رناك سر 

 األحكام    اكا االستانا ن  

 عبدالع ي  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

ال، حررررررردن،    !ثن  الييرررررررا !أ   كمرررررررة اسرررررررتانا ن

 اليياثن أنا أ دا عن اليياث.
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 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ  

 ال عموم ا.

 احلميد:بن صا  عبدالع ي  معال  اليي /   :اماضيآ 

ةرري كلا عررن  كمررة اسررتانا  الييرراث، فللفال ال، إعا يررت

مبحكمررة اسررتانا  الييرراث أن القضررية ال متكرر  أكقرري مررن 

يوم ررا إىل هرر ي،   وةررت كانررت القضررية جتلررس سررتة     عيرريين

أهرر ي، اآلن عنررد  بعررا القضررايا اه اإليررة تأخرري أسرربو  إىل     

أسبوع ، وبعا القضايا احلقوةية من عييين يوم إىل هر ي،  

ومسرتعدين،   ةموترون  ريا ااحصات ف   ومن أران أن يقف على

ق القضرية خرالل هر ي أو عيريين     صردً ففيه تفعيل، لكرن ررل تُ  

تصردق إال   سرتة أهر ي، ألن را تريرب      م ان ال، القضية ةد ال يو

ة؛ وةررد ال تكررون ااتابررة غرره مقنعرر ب القاضرر ،للقاضرر  وجييرر

. التمييررر  احلكرررا للقاضررر  مرررية أخررريى    فتعيرررد االسرررتانا  أو 

وليل  أنا أكدف   القياراف على أن نيكي القيرد، يعري مرا    

 الليرد  بعا القضايا تأخري    تقييدك    كمة االستانا .

مخسة عيي، عييين يوم ا، ومن األمور ال  فعلنرا التسريي      

القضررايا مرر  امكمررة العامررة بالييرراث وامكمررة اه اإليررة       

مررر  األسرررف اليرررديد الليرررد      بالييررراث أننرررا ألغينرررا الليرررد.  

إىل  اِأرسرررلت اارسرررالية لررره جتلرررس عيررريين يوم ررر    ، إعا السرررابق
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صروروا أن معاملرة تيسرل    مخسة عيري يوم را   الييراث، يعري ت    

بالليررررد ل سررررل للمحكمررررة العامررررة بالييرررراث إىل  كمررررة     

مخسة عيي يوم ا إىل عييين يوم ا!. االستانا  باليياث جتلس 

 كمرررا يرررد، خلينرررا مياسرررل ،  لكرررن اآلن ألغينرررا موضرررو  الل  

لييقتنا السابقة ثي  إننا نضرمن أنره يوصرل افعاملرة   نفرس      

 اليوم أو   اليوم القان .

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ  

ال ن يقر   أ  ،صيد الدكان من الدكتور مق   عيل وليب

يكتفررر  القضررراة مبعاهرررة القضرررايا   امررراكا، ويقررر   أن  

يقرررردموا رؤيررررت ا لعررررال  بعررررا ال ررررواري كررررالاالق، تررررياإلا 

وغهررا مرن القضرايا، يعري ررا      على النفس والعضل، االعتدات 

ضررل وأصررحاب رأ ، لررو ةرردموا لكررل مناقررة علررى     أصررحاب ف

ليرتا معاهت را ويسر ي  القضراة      ؛األةل ما يلص في ا مرن ةضرايا  

 ويس ي  الناس، فيأيكان

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

كربهة ييراركون    نسبة أصحاب الفضيلة، احلمد هلل من ا

نعرو  أو نيرا    واا نيرا  سروات نيرا      ،  ريه األليوحاف

، مر  أن القضراة يعري    اة في ر يعي نراسة ال واري ريه والكتاب

ألمرور ُروإليرت    علي ا تعميا بعدم افياركة   ااعرالم ةد صدر 
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ال يكررون رنرراك اررا ابترريال     ن لكرر  يبقرروا   أعمررااا، وأ  

 بعا القضايا ااعالمية.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ  

ييد افياركة عفو ا   ااعالم، رو يييد لروالة األمري   رو ال ي

أن يكتبرروا عررن بعررا ال ررواري الرر  تكقرري حينمررا تكقرري       

 مناقة  ارية معينة كيف يتا معاهة ريه ال اريةن

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

مررن خررانم   صرردر أمرري ،بالنسرربة لقضررايا األحرروال اليةصررية 

لت هنرة    لرس   ، وُهكِّ~ اهللعبد يف  افل احليم  اليي

القضات األعلى ونرست بعا ريه ال رواري، ومرن احللرول الر      

ةصررية ُتيمرر    ةضررية   توصررلوا إلي ررا: أن ةضررايا األحرروال الي   

تتقدم ال وتة بالب الاالق ويكرون   :   السابقواحدة، فمقاًل

  بين مرررا أوالن، ف يرررد أن تررردخل ةضرررية ال يرررارة واحلضرررانة      

القضية، يقول: ريه ةضرية أخريى ةردمي ا   مرية أخريى، اآلن      

ةضية الاالق وةضية احلضانة وةضية ال يرارة كلر ا جتمر       

 فةضرررية واحررردة مررر  ةضرررية النفقرررة، ورررريه احلقيقرررة اختصررري   

، ةضرية المريأة   تاآلن إعا حردل فر  كقه ا من اه د على النسرات. 

و   أ ،صررررداة ا مررررقالً  تتقرررردم   مررررؤخي وررررر  تيغررررب   أن  
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كلر ا ُتيمر    ةضرية     ،أو غره علر    ،أو   احلضرانة  ،ال يارة

 واحدة.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ  

يقرول: ةضرايا    النوهران اهلل عبرد  سؤال من امام  الردكتور 

إحضررار السررينات إىل امكمررة مررن الناحيررة اليرركلية، حبرريا    

خاصرررة نقرررل الصرررورة لرررو ُوضررر  ارررا مصررراعد خاصرررة وغررري       

ن عرري وحضروررا أمرام القضراة بردون الوضر  افعتران أيض را، ولرو تُ        

امرراكا  ررام  يرردافعون عررن السررينات الرريين ال يسررتايعون    

 نالتعاةد من ناحية الكلفة

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

، ررر  اتر اه اهلل خره   ررر  أنا ما أنر  يعي معلوماف األخ امام  

هن ةييبررة أو بعيرردةن  كمررة الييرراث في ررا مصرراعد      متررى ررري 

وصصة للسينات، وفي ا انت ار خراص للسرينات، وأكرل مرن     

ريا ومن األمور ال  ِأتي  ا يار للسي  أن  اكا عن بعرد،  

أن يبقى رو   السين ويكون عن لييق الياهة ليياوب على 

القضية ويدخل   السين بدون أ  سالسرل أو غهررا ويترا  لره     

ريا األمي ِفع ل لكرن نسربة تفعيلره ةليلرة ألن      التحاكا عن بعد.

السررررينات ال ييغبررررون علرررر ، يعرررري تعلررررت الرررروصارة االختيررررار      

للسرري ، إعا اختررار سرريين ا أن يسررم   اكمررة عررن بعررد فلرره      
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احلضرور إىل    عل ، لكرن   الغالرب ررا ييفضرون وييغبرون      

س امكمرررة إعا أحضررريت ا  ضررريون إىل  رررال   و امكمرررة.

القضات عن لييق مصاعد خاصة وغري  خاصرة، وافعلومرة مرا     

 أنر  األخ متى أحضيرا، ي  ي ل  أن ريا ةبل سنواف.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ 

سؤاله اآلخي يقول: ضبء القضايا، لد أحيان را أن القاضر    

رررو الرري  يقرروم بعمليررة الضرربء، لررو تكرريم معررال  اليرري  بنقررل  

ة إىل أصرررحاب القررريار لتارررويي عمليرررة ضررربء القضرررايا    الصرررور

 وتسييل أحداا اهلسة ليتا ضبء كل مداوالف اهلسة.

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

بكرل  وليرد ررر وفقره اهلل ررر      ريه اآلن يعمرل علي را اليري     واهلل

ةوة، وهان اآلن منعقدة لدراسة رريا افوضرو  وحرل ااهركال     

قاضرر ، عرري يكفرر  رررو ال هرر  أن ررريا األمرري مرر عو لل ، يفيرره

لكن ريه ه انة من األخ ومن غرهه علرى أن القضراة حييصرون     

بكتابرة    علرى علر  أنره يقروم    على إلاص ةضرايا النراس، وال أنل   

 اهلسة بنفسه.
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 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ 

لتنرررو   ايقرررول: ن ررري  م نرررا،برررن سرررؤال مرررن مرررنه برررن  مرررد  

ا ررراالف افةتلفرررة بالقضرررايا، مرررا رأ  معررراليكا برررأن يكرررون  

ارة أو افاليرة أو العقرار   القاض  متةصرص مر  اليرييعة مقرل اان    

ون االتتماعيررة أو الاررب وااندسررة وال راعررة، يكررون     أو اليررؤ

 يعي لدينا ةضاة متةصص    ةضايا  دنة.

 د:عبدالع ي  بن صا  احلميمعال  اليي /   :اماضيآ 

أعتقد أن  أهيف إىل اماكا افتةصصرة، وأن القاضر  ال   

ن ةضرراة مررن  عرري ين رري إال ةضررايا معينررة إال إعا كرران يييررد أن نُ    

، مررا أنر ، ال، ررريا خاررأ غرره    ب وال مررن العلرروم ااناريررة  الارر

نص الن رام علرى أن را يكونرون مرن خيجير        ير صحي ، القضاة 

ندنا ر  مرن  ألن التحاكا عندنا ومصدر األحكام ع ؛اليييعة

س القاضرر  يس مررن أهرريات أخرريى، القاضرر  افتمرري  اليررييعة ولرر

الفارا إعا احترا  إىل رأ    الارب أو   ااندسرة أو   غهررا     

يرردخل   ةسررا ا ررلات يأخرري رأيرره   ررريه افسررألة، لكررن أن   

 ن ةاضي ا   ةضايا لب غه صحي .عي ُن

يا معال   بااضافة لليييعة :م نا بن منه بن  مد :الساإلل

 يييعة و صصات ا.الاليي ، بااضافة إىل 
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 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

يعرري يصرره ةاضرر  ولبيررب   نفررس مقررل يعرري، ويررل مقررلن 

 الوةتن

يعي مر  خرلة الابيرب، خرلة     : منه بن  مد م نا :الساإلل

الابيب رر لال عميك رر ممكرن يكرون يتةصرص في را بعرد        

مررا نقررول خررييو هررييعة     ؛ حتررى يكررون ةاضرر ، حنررن   اليررييعة

ندرسرره لررب، ال، احنررا نقررول لبيررب وييغررب    ررال القضررات   

 فيما بعد لا يأخي اليييعة لا يتدرب.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ 

 ما فيه  كم  ةضاإلي  يا معال  اليي  تستعان بهن  

 ع ي  بن صا  احلميد:عبدالمعال  اليي /   :اماضيآ 

إال إال، مررا أحررد  نرر  ررريا اليررةص إعا برريص   الاررب أن        

للقضرررات  ة العلررروم اليررريعية وإعا كررران مرررؤرالً يتيررره إىل نراسررر

 سُيةتار   القضات.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ 

يقرررول: يوترررد ةضررراة حرررديق    ،اليمحنسرررؤال مرررن األخ عبرررد

 ةضرايا معقردة  ترا  مع را إىل صمرن      ستلاالع د بعد التةي ، وي

 للتياور، وريا مما تعان  منه بعا اماكا كما أهار.
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 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

تفعيرل ن رام    ررو:  السربب ن ريا صحي ، لكن ما رو السربب 

مناقرة،    13آالقضات، يعي: حنن نييد  راكا اسرتانا      

، كران ةضراة   ة   امكمة العامة مقاًلن القضام اونييد عدن 

  ةاضرررر ، اآلن 13آامكمررررة العامررررة   الييرررراث ال يتعرررردوا  

أيررن  ةاضرر ، نييررد  رراكا متةصصررة، مررن      60يصررلون لرررآ 

ةضررراةن فتحرررت ضرررغء ااحلرررا  والتوسررر    القضرررات،   حنضررري

ن ا إال لكررن ال ُيعي رر ن صررغار السررن.  اضرراي ا لررس إىل أن ُيعرري  

؛ ليمارسرروا أو يتولرروا  ل اليرريع  والن ررام  بعررد تأريلرر ا التأريرر 

لكن لو كان عندنا عردن مرن القضراة يعري بلغروا مرن        القضات.

السررن افبلررغ الرري  ُيرريي  وُيعرر  علررى  قيررق العدالررة، ا يعرردل     

ا لررس عررن ا، لكررن حنررن اآلن ثاتررة إىل إهررغال امرراكا      

ة القضراة الريين بلغروا نرترة     كان نسب  رر30آةبل عام  بقضاة.

 اليوم الري  يبلرغ سرنت  وررو رإلريس آأ      كقه، لكن  س آأ رإلي

ى إىل نرتررة ةاضرر  اسررتانا ، إعا ُرّةرر  نرتررة     يّةررعلررى لررول يُ 

اسررتانا ، الن ررام يررنص علررى أن يباهرري عملرره   االسررتانا ،     

ومررن رنررا يعرري مررن يصرردق مررن األول   افملكررة مررا يوتررد إال    

 كمرررة  ن كمرررة متييررر  الييررراث و كمرررة مكرررة فقرررء  

آمناقرررة تن ررري القضرررايا افعيوضرررة علي رررا مرررن  الييررراث متييررر  

الييرررراث، ومناقررررة القصرررريا، ومناقررررة احلرررردون اليررررمالية،    
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آافناقررة ومناقرة اهرو ، وافناقرة اليريةية ، والغيبيرة تن ري       

اآلن ِفتحررت و اهنوبيررة ومناقررة تبرروك ومناقررة ترراصان وغهرررا . 

مناقرررة، وُهرررغلت    13آ كمرررة     13آوباهررريف أعماارررا  

يرن أتروا ررؤالت    أ مرن االسرتانا ، ةضراة االسرتانا ، مرن      بقضراة 

القضاةن أتوا مرن امراكا، مرن الييراث ومرن غهررا، فوترون        

لو راإلف  صغار السن   اماكا اآلن ريا  ت إحلا  إهغال ا

ام األمران بعرد اهلل ورر   راكا     القضاإلية، م  أنره رنراك صرم   

  نرررتام أمررران، إعا مرررا ةسرررتانا  صرررماالسرررتانا ،  ررراكا اال

بررراحلكا سررريع ث عليررره، والن رررام  افررردع  أو افررردعى عليررره  

ه وفدة ه ي أن يقدم الإلحة اع اضية، ويريكي فيره كرل    مّكن

مرررا يرررياه نقص رررا   إترررياتاف القاضررر ، ةضررراة االسرررتانا  ررررا  

ام أمرران   أن يعيررد  ضرراة ةررد هررابوا   القضررات، أكيررد صررم   ة

 ريا القاض  إعا أخاأ   إتياإله إىل تانة الصواب.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :فقدماآ 

ررريا سرراإلل يقررول: كرران القضرراة   تارجنررا  ، معررال  اليرري 

ء مر   افعاصي يتمتعرون بالتواضر  والتبسر   ااسالم  وحتى وةتنا 

افيكلة بيسري وسر ولة نو را     ا صوم، مما يؤن  إىل معاهة

اة   حر  نريى أن بعرا القضر     ، وغالب ا ما ينت   بالصل ؛حيف
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لدينا   ريا الوةرت فري ا ف ا رة وغل رة، ورمبرا أنى إىل نفرور       

 ا صوم عيع ا.

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

 !أنا أهيف وةلت يوتد نسبة، لكن التعميا ليس مرن العردل  

أن نعمررا بررأن القضرراة كلرر ا يتصررفون بالغل ررة لرريس مررن العرردل 

ا صوم، يوترد نسربة، ورريه     وعدم االبتسام والتي ا   وتوه

النسبة اا  يوف ا، ومن  يوف ا عدم ا لة أو أن ا من صرغار  

السرررن، لكرررن النسررربة الع مرررى يتمتعرررون احلمرررد هلل برررا لق       

، أخررريوا احلسرررن، يعيفرررون واترررب ا، نرسررروا سرررهة الرررن      

نوراف، الدوراف ريه من ضمن الدوراف ررو حسرن التعامرل مر      

ف الررر  ُتلقرررى علرررى القضررراة   افتةاصرررم ، مرررن ضرررمن الررردورا  

تصررحي  ررريا افف رروم عنررد بعررا القضرراة، يوتررد نسرربة مررن ا       

كما يوتد نسبة   األلبات، كما يوتد نسربة   اف ندسر ،   

كما يوتد نسبة   افعلم ، وريه الابيعة البييية الر  خلرق   

 اهلل الناس علي ا.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :افقدمآ 

، يقررول: مررا نور وصارة العرردل   صيرران  ال رره بررأب سرراإلل رمرر 

تققيرررف ا تمررر  باألن مرررة العدليرررة و يررريا تيررر  مكاترررب       

وما ا اواف ااتياإلية ال  ا ريت ا   ناماماة ال اري لليمي 



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  182

الرروصارة لتسرر يل عمليررة التقاضرر  وتقليررل األصمنررة برر  اهلسرراف   

  كقه من انوإن ات القضايا وعدم التمان  افمل وغه اففيد  

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

ولرريل  برردأف ررريه اللقرراتاف ومررن ررريا اللقررات   ررريا صررحي ، 

اليوم   تققيف يعي من جي ل وأنتا لستا  ارل ، مرن جي رل   

األن مرررة القضررراإلية وااتياإليرررة الررر  رررر  موترررونة ثمرررد اهلل   

قيرق العدالرة الري  وصرلنا     ته، وريا افستوى القضاإل     ًنوِم

إليرره، نعررا أنررا أعرر   وأةررول: حنررن مقصرريون   إيصررال ررريه      

احلقررراإلق وافعلومررراف، وأعتقرررد وأنرررا أريرررد أن أ ررر  مرررنكا أن 

عررن بعررا  ق الرر  أهرريف إلي ررا ةررد تكررون غاإلبررة  بعررا احلقرراإل

أنا اتفقت م  معال  اليي  على أننا نوس  مقل رريه   احلاضيين.

اليوم كلمري العصري ويعري  عرن رريا      اللقاتاف، معال  اليي  

اللقات، ورو يقول يعري: ينبغر  علرى ةرانة القضراة أن يتحيكروا       

  إفانة وبيان ريه احلقراإلق؛ ألنره لرو ةامرت األت ر ة ااعالميرة       

  وصارة العدل لقيل أن ريا من باب التابيرل وأن رريا مرن براب     

تاف االنعات، لكن فا نأت  إىل مقل رريه التيمعراف ورريه اللقرا    

الفكيية واألنبية   مقل ريه األمسية الايبة ال  كما بردأف  

 األسرتاع أةول نيكي من سعى إلي ا، وال أنسرى بافناسربة أخر     

 مي ، فله بصمة   ريا اللقات وفقه اهلل.سلمان الُع
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 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :افقدمآ 

القضراإلية   تكون افدونرة معال  اليي  ساإلل يقول: ررل سر      

 أن ا ستصب  فقء ميتع ا اختياري ا للقضاةنأم ن إل امية

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

ررريا األمرري ال أسررتاي  ااتابررة عليرره؛ ألنرره إىل اآلن ا تتضرر  

الصورة، أنا أرنف من ااضاتة   ريا اهانب البيريى القانمرة   

إن هرات  رر ونية وأن ريه افدونة لقضاإلنا   افملكة العيبية السع

سرر ى النررور وسررتكون ميتعيررة للقضرراة وللمتةاصررم      رررر اهلل 

وللمحرام  وللبراحق  وفررن أران أن ييةرب ةضراإلنا حتررى ولرو مررن      

 خار  افملكة العيبية السعونية.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ 

 سؤاالن ا يقدم صاحب ما ا ه:

يقول: مرا األسرس العلميرة الر  يرتا ب را اختيرار         لالسؤال األو

يقررول: رنرراك مررن ت ي ررا علررى رتررال   السررؤال اآلخرري. والقاضرر ن

ااياررة والقضرراة ووصررف ا بررالفكي الداعيرر ، ووصررف عملرر ا    

 بأنه إكياه، ما نور القضات   محاية عيث افملكةن

 

 



 

 
 

 هـ1437 تاسعال العاممنتدى الُعمري الثقايف ــ حصاد  184

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

ختيار القضاة ةد أهيف   معريث حرديق  إىل أن   بالنسبة ال

االختيرررار مررربي علرررى أسرررس وعلرررى هررران متةصصرررة سررروات    

كليررراف اليرررييعة أو   افع رررد العرررال  للقضرررات، و   لرررس      

وبعرد   ،القضات األعلرى، وال يلرو سرل  القضرات إال بعرد متحريص      

أمرا مرن يصرف القضراة      وبعد نراسة ملفه نراسرة نةيقرة.   ،مقابلة

فالهرر  أن ررريا خاررأ    ،ال ااياررة بررأن ا ناعيرريون  ويصررف رترر 

ويدل على عقلية غه منت مرة عنرد افتحردا ب ريا، و       ،كبه

 احلقيقة أنا وت ة ن ي  ال ُيلتفت إليه.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : /األستاع  :افقدمآ 

أران صاحبه أن يكون ختامي را، يقرول:    سؤال ،معال  اليي 

القضررات مررن الاياإلررف ومررن ررريا، ناإلم ررا مررا  صررل    ررالس 

يييررد يعرري أن تقررص علينررا موةًفررا لييًفررا ممررا تعيضررتا لرره          

 لس القضات.ا 

 عبدالع ي  بن صا  احلميد:معال  اليي /   :اماضيآ 

ي ال أنسرررى موةًفرررا أل ررري   نفسررر ،  مواةرررف كرررقهة، لكرررن

علي را  ميأة مر  صوت را وكانرت افريأة ي  ري      ا حضيف إلً حي  

لرى اسرتحيات تلرس     ا متعلمة؛ تقدمت افيأة، والر و  ع العقل وأن

  عند الباب، فسألت افيأة ماعا تييردينن    أول الكيس  إلي
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أنررا مررن عررانت  إعا    ت: أنررا اتفقررت مرر  صوترر  علررى الاررالق.    ةالرر

أللررب لنيرره وأحرراول أن ِأحضرري افالررق ورررو ا يررتلف  بررالاالق   

 ا فيه.. أةرول:  أن ي ات ، لا إعا كانت افيأة   ل ي تامعمنه 

ال، رررريا لررررالق بررردع  اعرررررب إىل أن تا ررري لررررا ت ك ررررا وال    

جتامع ررا، أو إعا كانررت علي ررا الرردورة اليرر يية ةلررت اررا: ررريا    

افريأة أليةرت رأسر ا     لالق بدع  اعرب حتى تا ي، وركريا. 

فف مت أن عندرا ه ت، فالبت من ا ومن صوت ا أن يردخلوا    

ترر اه اهلل رررر تررى اليتررل افةتصرري، فسررألت ا: كانررت   أنب، ح

، يعرري برراين عليرره األنب والسررمت وا يكررن هررو وال     رررر خرره ا

ةالررت: أنررا متفقررة مرر  فررالن اهلل      نخصررومة، ةلررت ويررل تبغررون   

جي اه ا ه على الارالق، مرا السرببن فكران افوةرف  يت را       

تررد ا، كرران  رران  منررديل، ةالررت: يررا هرري ، مررا معرره إال مقررل   

؛ ألن را ا  !أنا أكلف افريأة   حياإل را  ريا، ال عال  فيه؛ يعي 

تتحرردا   ا لررس، أكررلف لليتررل وفاإلرره مرر  ررريه اانسررانة      

ا يكرابي نفسره مر  األسرف اليرديد       !ال  للبرت حًقرا هريعي ا   

نن علرى   مقل بعا األصوا ، يعي خلي ا  فرى أةردام ا ورر  تر    

اماكا، ورو يعلا أن فيره عيب را، فلمرا أكملرت حرديق ا ةمرت       

 فكتب وأمتمت الاالق.إىل ا

 ريه من افواةف الاييفة ال  ال  كن أن أنسارا.
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تاتتي اميأة بدوية وكانرت   تأول ما تعينت   القضاوأيض ا 

علررى الفاررية مبقررل ررريه الصررورة، لكررن اليتررل كرران يعانررد،    

يعي تالب هيا ا فتقرول أن مرا معره كريا، سرألته: إيرل تقرولن        

برريي وبينرره الاررب، وررر  ةررال: مررا رررو بصررحي ، ةالررت يررا هرري   

ا ةلت له رالكلمرة،  حولي أنا وإياه للدكتور، ف :بدوية، ةالت

أتررل بكررية  رر  وأسررتةه.   اليرروم القرران  حضرري برردون   :ةررال

 مناةية أمت الاالق.

 عبدا يد بن  مد الُعمي : األستاع/  :افقدمآ 

هرركي ا فعررال  اليرري   لررو أنصررف النرراس السرر ا  القاضرر .    

دة الرر  أمتعنررا ب ررا، ونسررأل اهلل   اف الرروفهة واففيرر علررى افعلومرر 

ا ةردم، ونسرأل اهلل   أن جي يه خه اه ات على م ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى

كمرا  و أن يديا على بالننا نعمة األمن واا ان.ُسْبحيانيُه ويتيعيال ى 

ترريف العررانة ن ككررا مرر  صرراحب افنترردى افضرريا  األسررتاع   

 ليةتا ريه اهلسة.  ميالع ي  الُعر عبدالدكتو

   :عبررردالع ي  برررن   الررردكتور/آافضررريف : كملرررة ختاميرررة

 مي :إبياريا الُع

هرركي اهلل لرر  أبررا ترروان، واليرركي اه يررل فعررال  اليرري    

ت اه اهلل خه ا، حي    ي مرن خرالل حديقره ا رلة وافمارسرة      

مرن النراس    تاف الدةيقة الر  ُتغره ن رية كرقه    العملية وااحصا
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اة افمارسررر ، ولعرررل اانسررران يررردرك أن كرررل   للقضرررات والقضررر 

ي  غاضرب ا، فأمامنرا   ةضية في ا ليفان، البد أن أحدرما سرية 

تحردلون وييوهرون.   ال يعيب ا احلكا، وليل  ررؤالت ي   %50آ

ول  أنا عدة مواةف حقيقة تدل على أن بعا امام  أو بعا 

إليرر  أنرره سرريدف ،    وح نِقررل   بعررا ااتررياتاف ُيرر   افعقررب  ِل

هررر ، سررريفعل كررريا، وررررو يضرررع ا   تيبررره وال عالةرررة       سه

للعررامل    القضررات أو كتابررة العرردل فيمررا يرريكي، لكرررن ا       

يرران يسررتغلون صرراحب احلاتررة فيصررد ق وررر    كررقه مررن األح

ة جترارب يصرعب احلردي  عن را     ول  عرد ليست كما يصورون، 

، لكرن لعرل لر  بعرا الوةرت مر  معرال  اليري  ألحدلره          إعااًل

   واةف.ببعا ريه اف

احلقيقة واليي   دلنا عرن ةضراة التنفيري، أتريكي كلمرة      

 مرا رضوان اهلل علي رر ةااا أو كتب ا عمي ألب  موسى األهعي  

ُترريتا إىل مع ررا هرري  مررن العلمررات و  نسررتور القضررات الرري   رررر

، مرا ب  موسى رضروان اهلل علي  ألاللغاف افعاصية، رسالة عمي 

   .فاإلردة مرن ةضرات ال نفراع لره      واعلا أنه الآآكان يقول في را:  

را ناررريه اسررتعمل  ،ا يكررن القضررات ُينّفرري فررال فاإلرردة منرره     إعا

 .رر رضوان اهلل عليهرر  واستقينارا من تياا سيدنا عمي
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ه مر  رسرالة التوحيرد الر      كان رم  حنن نعلا أن اليسول 

العردل بر  ا لرق، ولريل  كران يقضر  بنفسره بر           محل ا ررو 

  أسرالته  واختلرا كمرا  لقضاة وسأاا، الناس، كما عي ن ا

 أران أن يبعقرره إىل حينمررا رررر رضرروان اهلل عليرره رررر فعرراع بررن تبررل   

رضرروان اهلل رررر لعلرر    أسررالته والرريمن إمام ررا أو أمرره ا وةاضرري ا، 

حينمررا بعقرره إىل لرريان. ولرريل  إخرروت  الكرريام حينمررا    رررر عليرره

لي  رو ةضية نتحدا عن اليييعة ااسالمية وعن العدل في ا ا

إنسررانية ترر ت مررن نيننررا الرري  ال نتنرراصل عنرره ورررو العرردل برر           

الناس، ةد ال يردرك الربعا مرا لردينا مرن ترياا   رريا ا رال         

  كتررب األحكررام السررلاانية و  كتررب السياسررة اليرريعية.   

وأنررا أ رردا عررن رسررالة عمرري إىل أبرر  موسررى، أترريكي مرراعا        

يسرالة،    هري  رريه ال   "إعرالم افروةع "     ~ كتبه ابن القريا 

ن، ومرراعا ِلب ررق مررن تيالنررا أيررام     ومرراعا كتررب العلمررات السررابقو   

فريمن تتلمريوا    علري ا ررر   الفتو    عصي الياهدين رر رضوان اللَُّه

  العردل بر  النراس، فكرانوا ةردوة       سريدنا  مرد   يد على 

   اانصا  من أنفس ا و  أخي حقوق اف لوم  من  رافي ا. 

لعل  أتيكي خابرة  كي رر ا   ل  اليي  إن أللت رر ولعل  أتي

رررر   بيرران ا الفررة حينمررا ُبويرر   رررر رضرروان اهلل عليرره رررر  الصررديق

أنه سريقف مر       خابته ال  أعلن في ا رر رضوان اهلل عليه 

أي ررا النرراس إنرر  ُوّليررت علرريكا ولسررت   آآحينمررا ةررال:  اف لرروم 



  

 

 منتدى د. عبد العزيز الُعمري الثقايف  189

لمرررروا أن كهكررررا، الصرررردق أمانررررة والكرررريب خيانررررة، واع  

الضررعيف فرريكا ةررو  عنررد  حتررى آخرري احلررق لرره، والقررو        

ريا ت ت من نيننرا     فيكا ضعيف عند  حتى آخي احلق منه

 . لبقه خلفات رسول اهلل

بعا الباحق  الغريبي  بعرد عملر    أمييكرا كنرت علرى       

لقرررات مع رررا   الييررراث وكررران كرررقه مرررن ا ينرررتقا القضرررات  

وليسرمعوا  مرن القضراة،    نندنا، وللبت مرن ا أن أعع را بعرد   ع

واتتمعت مر  عردن مرن القضراة ممرن      من ا مباهية وحصل ريا. 

، واللعروا علرى   صاروا اماكا األفانية واللياانية واألمييكية

من ا لاف   ريا ا ال، فمرا أن انت رت اهلسرة الر       كقه

استميف ما يقيب من لالا سراعاف تقييب را إال وةرد تغره كرقه      

مرررن  فرررو ف  مرررن ا حينمرررا  عررروا مباهرررية   امرررن ا خصوص رررا  

العرررامل    سرررل  القضرررات وافعلمررر  أيض رررا   افع رررد العرررال     

 للقضات   حين ا.

فنا   لقاإلنرا اريه   أكير اليكي لييةنا الفاضل الري  هري   

ى، ومررن ا كمررا أهررار   الليلررة، وأهرركي الررداعم  ارريا افنتررد    

ف رو العمرون الفقري     ، ررر  ت اه اهلل خره ا رر سلمان  ألستاعلاليي  

ن ينقلرون لنرا علرى    ااعالم  ايه الندوة، وكريل  الفنري  الريي   

 مررد  األسررتاع  ررريا اللقررات، وكرريل  افنس ررق  اارروات مباهررية 
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 إبررياريا اف يرردب والرر مالت   افكتررب واألبنررات.  األسررتاعو م نررا

فحيراكا اهلل   واليكي موصول لكا أي ا احلضرور الكريام،  

 .ت اكا اهلل خه او، وعلى اليحب والسعة
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 صور من الندوة:
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 ة:من التغطية الصحفية للندو مناذج
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