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 سم وا2194نوفمبر  22هـ الموافق 9341محرم  91الرياض 
  ..صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي

  "بيان من الديوان الملكي "
تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود اطلع مجلس الوزراء على مشروعات 

، وبعد مناقشتها أصدر المجلس (ن المظالم المرافعات الشرعية ، واإلجراءات الجزائية ، والمرافعات أمام ديوا) أنظمة 
هـ القرارات الالزمة حيالها، وبعد اطالع خادم الحرمين الشريفين على ما انتهى 8/9/9341في جلسته المنعقدة بتاريخ 
المراسيم الملكية الالزمة بالموافقة على هذه األنظمة، وقد جاء إقرار هذه  -حفظه اهلل  -إليه مجلس الوزراء أصدر 

نظمة تتويجًا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازًا لمرحلة بالغة األهمية األ
  .من مراحل مشروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية

هذه المناسبة أن تشير إلى أن صدور هذه األنظمة الثالثة يأتي استمرارًا لنهج ب( واس ) هذا ويسر وكالة األنباء السعودية 
هذه البالد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل ، واألخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه 

ل الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة ، مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه االستقالل والضمانات الكافية إليصا
حيث تضمنت هذه األنظمة في أحكامها نقلة نوعية ، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات 

رعايته واهتمامه وهو ما يبرز مدى  -حفظه اهلل  -إال خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه  -التقاضي 
شمولية تحقق الغايات التي يأملها مقامه الكريم، حيث سبق أن صدرت العديد من األنظمة  حرصه في إيجاد معالجة

 .أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم: المتخصصة التي تتكامل مع هذه األنظمة الثالثة، ومنها 
  :لكريم ما يأتيومن أبرز المالمح التي اشتملت عليها األنظمة الثالثة التي وافق عليها المقام ا

أنها رسخت ما أقره نظاًما القضاء وديوان المظالم من االستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب : أواًل 
الشخصي فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة سواًء شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف 

المحاكم : وهي ) د أرست هذه األنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم وق. النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها 
، وبينت إجراءات التقاضي (العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم األحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية 

الم وهو ما سينعكس إيجابًا على أمامها لتباشر أعمالها وفقًا لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظ
  .سرعة البت في الدعاوى

  //يتبع //
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أنها رسمت طريق استئناف األحكام القضائية وفصلت إجراءاته باعتبار أن مرحلة االستئناف ذات صيغة جديدة : ثانيًا 
ًا للعدالة والتحقق في الترافع اإلشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم االستئناف بحضور الخصوم تحري

بقدر اإلمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة مع إيجاد ضمانات أكبر 
 .للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين

مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق  -شريفين حفظه اهلل في عهد خادم الحرمين ال -وقد سن التنظيم القضائي 
 .تلك الضمانات

أنها بينت إجراءات االعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة اإلدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما ألول مرة في : ثالثًا 
  .المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم

باشرتهما للعمل يعد مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في المملكة حيث ستشرعان في النظر في وإنشاء هاتين المحكمتين وم
اختصاصاتهما وبخاصة التحقق من سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها 

 .محاكم االستئناف
حافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة ومن أجل توحيد االجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالم

 .وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى -بإذن اهلل  -في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق 
محافظة عليه، وال إن األنظمة الثالثة أكدت على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقًا أصياًل تجب مراعاته وال: رابعًا 

سيما بالنسبة لنظام اإلجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في االستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه 
في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة 

إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة . لب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولةمالية، الحق في أن يط
المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في االتصال 

كذلك بتعريف المتهم بحقوقه األساسية، وجعل للموقوف بمن يرى إبالغه، كما ألزم نظام اإلجراءات الجزائية الجديد 
 . احتياطًيا حق التظلم من أمر توقيفه

أن األنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من اإلجراءات؛ بما فيها سرعة : خامسًا
الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح 

إضافة إلى أن للمرأة الخيار . ى عليه في تلك المنازعاتالمحكمة سلطة األمر باإلحضار الجبري في حال تخلف المدع
 . مع مراعاة جانب تيسير اإلجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة. في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه

لمتضرر؛ أن نظام المرافعات الشرعية أوجد طريقًا مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض ا: سادسًا 
فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن األضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل 

 . الدعوى
أن األنظمة أخذت بمبدأ المرونة في اإلجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته؛ وذلك بالنص على : سابعًا 

تحقق هذا المبدأ، ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقًا لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين بعض األحكام التي 
مع تخفيف أعباء . أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، مع جواز االستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم

ام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ متابعة مواعيد نظر الدعوى؛ حيث أوجب نظام المرافعات الشرعية وكذا نظ
كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم . الجلسة األولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى

ما يسهم إسناد مهمة تحضير الدعوى اإلدارية إلى أحد قضاة الدائرة؛ إلعداد تقرير موجز عنها تمهيدًا للفصل فيها، وهو 
إضافة إلى ذلك؛ فقد حسم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إشكال تأخر الخصوم وعدم . في سرعة الفصل في الدعوى

حضورهم لمواعيد نظر الدعوى؛ فأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة األولى إذا لم يحضرها المدعي أو 
في الجلسة األولى فتؤجل الدعوى إلى جلسة ثانية يجب على المحكمة أن أما إذا لم تحضر الجهة المدعى عليها . تشطبها

كما قضى النظام بأن مسؤولية تنفيذ األحكام الصادرة . تفصل في الدعوى خاللها، ويعد الحكم في هذه الحالة حضوريًا

  // يتبع //               ضد الجهات اإلدارية تقع على عاتق الوزراء ورؤساء األجهزة الحكومية المستقلة،
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ذلك على أن الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار اإلداري حجة على الكافة؛ بحيث يستفيد سائر ونص النظام ك 

األشخاص ولو لم يكونوا أطرافًا في الدعوى من إلغاء القرار اإلداري الذي يمس مصالحهم دون حاجة إلى رفع دعوى 
  . مستقلة لكل واحد منهم

ت أمام ديوان المظالم، يكون القضاء اإلداري في المملكة قد استقل بنظام وتجدر اإلشارة إلى أنه بصدور نظام المرافعا
خاص إلجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تميزًا غير مسبوق على المستوى الدولي؛ ألن الدول العريقة في القضاء 

تند إجراءات التقاضي فيها اإلداري لم تصدر ـ حتى اآلن ـ قوانين خاصة إلجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري؛ إذ تس
إلى األصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه اإلجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض األحكام اإلجرائية 

وفي المقابل؛ فإن قواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان . التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل
هـ ـ المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ـ لم تكن شاملة 3119المظالم، التي صدرت عام 

ألغلب أحكام المرافعات اإلدارية، إضافة إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري، حيث إنها اشتملت 
  . على بعض األحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية

م المرافعات أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء اإلداري؛ تقديرًا للطبيعة وبهذا يتبين تفرد نظا
الخاصة للدعوة اإلدارية واختالف مراكز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظام مستقل يحقق الموازنة 

  . ءات المرافعةبين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خالل إجرا
نسأل اهلل عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يمده بعونه وتوفيقه، وأن يجري الخير على يديه، فقد جعل ـ 
رعاه اهلل ـ إحقاق الحق هدفًا له في كل شؤونه، واتخذ من العدل شعارًا ومن اإلنصاف دثارًا، ومن القرآن والسنة شرعة 

  .ومنهاجًا
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 سم وا2194نوفمبر  22هـ الموافق9341محرم  91المدينة المنورة 
مان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه أمس األول، استقبل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سل

رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه فضيلة الدكتور محمد بن سريع السريع يرافقه عدد 
  .من أعضاء مجلس إدارة الجمعية

، لى عرض موجز عن الجمعية ونشاطاتها ومجاالت عملهاوفي بداية االستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالوفد، واستمع إ
حيث نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية باالهتمام والدعم الكبير للجمعية ومثيالتها من حكومة خادم الحرمين الشريفين 
 الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود و صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب

  .الذي شُرفت الجمعية بعضوية سموه الشرفية لها -حفظهما اهلل  -رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
تتمثل في العناية المثلى '' تبيان '' رسالة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه " وأوضح الدكتور السريع أن 

مشيرًا إلى أن الجمعية تهدف إلى التأصيل ، بالقرآن الكريم وأهله المهتمين به والمختصين فيه، لتحقيق تواصل مثمر بينهم
  ".ألداء العلمي والمهني ألعضاء الجمعية والمهتمين بنشاطهاالعلمي في مجال التخصص وتطوير ا

خمسة عشر فرعًا، تسعى إلى أن  91أن الجمعية من خالل فروعها المنتشرة في جامعات المملكة التي بلغت '' وأضاف 
  .تصبح المؤسسة العلمية األولى في خدمة المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه

ضاء الجمعية على جهودهم لخدمة كتاب اهلل والحرص على دعم الدراسات المتخصصة في وشكر سمو أمير المنطقة أع
كل ما من شأنه تعزيز القدرة على تدبر معانية والعمل بما جاء فيه إيمانًا باهلل وإتباع لهدي نبيه عليه أفضل الصالة وأتم 

  .التسليم
ًا لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، كما تشرف مجلس وفي نهاية اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية درعا تذكاري

 .إدارة الجمعية بتقديم العضوية الشرفية لسموه
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 سم وا 2194نوفمبر  24هـ الموافق  9341محرم  21  المنورةالمدينة 
وقع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدنية المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة 

" موبايلي"الت اتحاد اتصا  مع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة  المنورة، في مكتبه باإلمارة الثالثاء الماضي
  ".موبايلي"المهندس خالد بن عمر الكاف ، اتفاقية تعاون بين هيئة تطوير المدينة المنورة وشركة  

لالتصاالت في المنطقة واإلسهام في تقديم أحدث خدمات   بموجب هذه االتفاقية بتطوير البنية التحتية " موبايلي"وستقوم 
قة من خالل بناء وإنشاء وتشغيل أحدث خدمات االتصاالت وتقنية االتصاالت للحجاج والمعتمرين وزوار المنط

المعلومات وتحويل المدينة المنورة إلى مدينة ذكية تعتمد على أحدث تقنيات االتصاالت في العالم، ورفع جاهزية البنية 
وال وتطبيقات وأنظمة التحتية للمدينة المنورة بحيث تستوعب التطبيقات والحلول المتطورة والتقنية الحديثة وتقدم حل

 .األعمال للشرائح المستهدفة في المنطقة وفق آلية حديثة للتنفيذ وإيصال الخدمة
وبهذه المناسبة قدم المهندس خالد الكاف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدنية المنورة رئيس هيئة تطويرالمدينة 

في تطوير البنية التحتية لمدينة المصطفى عليه أفضل الصالة  المنورة على اختياره موبايلي لتكون مساهمة وعضًوا فّعااًل
البنية التحتية للمدنية  لن تألو جهًدا في سبيل تحقيق رؤية سموه وتطلعاته في أن تتمتع  والسالم ، مؤكًدا أن الشركة 

 .بأفضل تقنيات االتصاالت وتقديم أرقى الخدمات لساكنيها وزوارها المنورة
مين عام هيئة تطوير المدنية المنورة الدكتور طالل بن عبد الرحمن الردادي والرئيس التنفيذي حضر مراسم التوقيع أ

 .لقطاع األعمال بشركة موبايلي الدكتور مروان األحمدي وعدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية في موبايلي
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 الرشيد وزير التربية األسبق بعد رحلة كفاح تعليمية طويلة. الموت يغيب د

 عالج األزمة الراهنة آخر مانشر وحمقى الموسرين آخر ما غرد

 

 جدة -المدينة 

 42/11/4112األحد 

 

األسبق، إثر أزمة قلبية عرضت له مساء ( المعارف)انتقل إلى رحمة اهلل تعالى الدكتور محمد أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم 

 .. أمس

 ..عصرًا في مسجد الملك خالد بأم الحمام بالرياض( األحد)وسيتم الصالة عليه اليوم 

بعشرات التويتات التي غردت بالترحم على الفقيد، وذكر محاسنه، والدعاء له بالمغفرة « توتير«واصل االجتماعيوامتأل موقع الت

التي آلمها النبأ تدعو اهلل للفقيد بالرحمة « المدينة«و. والرحمة، ووصف أكثرها أنه شخصية حظيت باالحترام والمحبة والتقدير

 «إنا هلل وإنا إليه راجعون«ة ووالمغفرة ولألسرة بخالص العزاء والمواسا
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بالمدينة وإحالته إلى المالحظة« األحضان المجانية»القبض على صاحب   

 

ألقت دوريات األمن بالمدينة المنورة، عصر أمس في ساحة الممشى بجانب مستشفى النساء والوالدة واألطفال بالمدينة المنورة، 

وأوضح . « حضن مجاني»أو « عانق بالمجان»، وتعني بالعربيه free HUG» القبض على شاب يحمل لوحة صغيرة مكتوب عليها

الناطق اإلعالمي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العقيد فهد الغنام، أن الدورية األمنية أثناء مرورها في الممشى المجاور لمستشفى 

 .«نيعناق مجا»النساء والوالدة الحظت الشاب يحمل لوحة تحمل عبارات إنجليزيه مفادها 

وأضاف الغنام أنه تم القبض على الشاب وتسليمه إلى شرطة الخالدية، ومنها تمت إحالته إلى دار المالحظة وكامل األوراق لهيئة 

 .التحقيق واالدعاء العام

عروفة لدينا، من جانبهم استنكر الكثير من أهالي المدينة المنورة تصرفات الشاب، مؤكدين بأن الظاهرة ليست من العادات والتقليد الم

 .وتعتبر من الظواهر السلبية التي يتم فيها تقليد الغرب
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 في جامعة طيبة.. «توظيف تكنولوجيا المعلومات»

 
 (الم ينة المنورة)صفاء المحضار  

اختتمت أمس األول ورشة االعمال لتقنية االتصال في التربية البيئية التي نظمتها جامعة طيبة ممثلة في 
والمقامة  2194االمانة العامة االسالمية لعام مركز الشراكة المجتمعية بالتعاون مع منظمة االيسيسكو و

 .بجامعة طيبة بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمدينة المنورة
تهدف الورشة لنشر الوعي لدى المسؤولين التربويين بأهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في 

 .برامج التربية البيئية، وتعزيز خبراتهم في هذا المجال
ة روجينا محمد حجازي تخصص خبير المناهج والمواد التعليمية وممثلة جمهورية مصر وشاركت الدكتور

وتهدف الى عرض ( توجهات جديدة لواقع جديد.. التربية البيئية)العربية بورقة عمل في الورشة بعنوان 
له القدرة  رؤية المركز وجهوده لالرتقاء بجودة مناهج التربية البيئية لما لها من دور فاعل في اعداد جيل

على التنافسية العالمية وعلى قدر كبير من الوعي بقضايا ومشكالت بيئته ولدية االتجاه االيجابي نحو حمايتها 
والحفاظ عليها والتي اشارت الى ان جودة مناهج التربية البيئية لها دور فاعل من خالل الدمج والمحتوى 

ي ويساهم بنسبة عالية في التأثير على الطالب، فالطالب وطرق التدريس وكيفية تفعيلها في التعلم االلكترون
منجذب ومستجيب للوسائل التكنولوجية إلحساسه ببناء المعلومة واعطائه الريادة بتبادل المعلومات فيصبح 
المنهج هنا خفيا في التعليم إلقناع الطالب بأنه هو من يبني، ولقد جربناها بشكل تطبيقي بمنهج تطوير المناهج 

 .ع للوزارة، ونحن بدأنا بالكتاب االلكتروني التفاعلي كخطوة اولى وستفعل السنة المقبلةالتاب
ومن جانب آخر رأت وكيلة عمادة شؤون الطالب بجامعة طيبة الدكتورة نبيهة االهدل ان التربية ليست قضية 

تعلقة بالبيئة، فالمدرسة المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية او المدارس، بمعنى أنها تحمل كل الجوانب الم
تعمل ومؤسسة السياحة تعمل والزراعة تعمل الجميع يعمل بشكل منظومة متكاملة، وانسجام كامل من خالل 
جميع المنظمات واقترحت االهدل عمل وزارة متخصصة تعمل على جميع االطراف المعنية وايجاد تفكير 

فائدة وان يعمل الكل كأفراد ومؤسسات لدعم حماية هرمي عال، خاتمة حديثها متمنية ان تخرج هذه الورشة ب
 .البيئة واالستمرارية بذلك
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 الثالثاء.. ولّي العه  يفتتح المؤتمر العالمي عن الرسول عليه السالم بالجامعة اإلسالمية

  
 عبدالرحمن السند. د

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

كي األمير سلمان بن عب العزيز ولي العه  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ال فاع دحفظه اهلل يفتتح صادحب السمو المل    

في ردحاب الجامعة " المؤتمر العالمي عن الرسول عليه السالم ودحقوقه على البشرية"فعاليات  -بع  غ  الثالثاء  -

 .اإلسالمية بالم ينة المنورة

 اهلل السن  شكره وتق يره وعرفانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك ورفع م ير الجامعة ال كتور عب الردحمن بن عب

على موافقته الكريمة على تنظيم الجامعة لهذا المؤتمر، وعلى توجيهه السامي بأن  -يحفظه اهلل-عب اهلل بن عب العزيز 

فة منسوبي الجامعة بسمو ولي يكون بتشريف ودحضور سمّو ولي العه  األمين سّلمه اهلل وردَحب ال كتور السن  باسمه كا

 العه  مقِ مًا شكره وتق يره لسمّوه على تشريفه لحفل افتتاح المؤتمر الذي هو وسام شرف كبير للجامعة

-ومنسوبيها، مشيرا إلى أن تشريفه تأكي  على ما تحظى به الجامعة اإلسالمية من رعاية واهتمام وتوجيه من ل ن القيادة 

كما شكر ال كتور السن  صادحب السمو  . ، داعيًا اهلل تعالى أن يجزيهم عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء-دحفظها اهلل

يز أمير منطقة الم ينة المنورة على ما يوليه للجامعة من اهتمام ومتابعة، الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عب العز

 .وشكر وزير التعليم العالي األستاذ ال كتور خال  بن محم  العنقري على دحرصه ودعمه للجامعة في كافة مناشطها

، واستشراف المبادئ وأوضح ال كتور السن  أن المؤتمر يسعى إلى التعريف بحقوق الرسول محم  صلى اهلل عليه وسلم

والقيم اإلنسانية التي َأْرساها، وإبراز جهوده عليه الصالة والسالم في بناء الشخصية والهوية اإلسالمية، واإلسهام في 

 .وضع ميثاق عالمي لحماية دحقوقه ودحقوق سائر األنبياء والرسل على البشرية

عالمية الرسول محم  "ن  إن المحور األول يأتي بعنوان ودحول محاور المؤتمر التي ستناقشها أبحاثه، قال ال كتور الس

دحاجة اإلنسانية إلى اإلسالم، واإلسالم والوفاء بحاجات البشرية : ويشمل موضوعات منها" صلى اهلل عليه وسلم ورسالته

محم  الرودحية واألخالقية، واإلسالم وبناء الحضارة اإلنسانية، وكتابات المنصفين من غير المسلمين في الرسول 

، وتحّرر ال عوة اإلسالمية عن (األسباب والمقومات)ورسالته، والرسول محم  وودح ة األمة، وعالمية ال عوة اإلسالمية 

 .قيود الزمان والمكان واألعراق

 

 ..يتبع 
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: ، ويشمل"محم  صلى اهلل عليه وسلم وإرساء المبادئ والقيم اإلنسانية العامة الرسول: "أما المحور الثاني فيأتي بعنوان

مب أ الع الة، والشورى، والمساواة بين أصحاب المراكز المتساوية، والحوار وقبول اآلخر، والتعايش السلمي بين األفراد 

 .واألمم، والتسامح في اقتضاء الحقوق

، "الرسول محم  صلى اهلل عليه وسلم وبناء الشخصية والهوية اإلسالمية"ان وأوضح أن المحور الثالث يحمل عنو

ادحترام الكرامة اإلنسانية من خالل التوجيهات المحم ية، وتعزيز قيم الوالء لل ين واالنتماء للوطن كما ورد في : ويتضمن

الهوية اإلسالمية كما أسس لها،  أقوال الرسول محم  وأفعاله، وبناء الشخصية اإلسالمية كما أرادها الرسول، وبناء

 .ومنهج السمع والطاعة لوالة األمر كما أراده، وقضية الحرية الشخصية كما ضبطها الرسول محم  صلى اهلل عليه وسلم

ويبحث في " محم  صلى اهلل عليه وسلم على البشرية وآليات تحصيلها  دحقوق الرسول"كما يأتي المحور الرابع دحول 

ل محم  في معصومية كيانه األدبي، وفي مودة الناس آلل بيته وصحابته، وفي ت ريس سيرته دحق الرسو: موضوعات

ورسله من دحقوق وواجبات،  يتمتع به أنبياء اهلل ونشر دعوته، وفي اعتبار سنته مص رًا للتشريع، وفي التمتع بكل ما

دحسنة وأسوة طيبة، وفي أن يكف معادوه عن  والتنّزه عن كل ما ال يليق من صفات ألنبياء اهلل ورسله، وفي اتخاذه ق وة

اإلساءة إليه، وفي أن ي افع محبوه عن جنابه، وآليات تفعيل اإلمكانات اإلسالمية المتادحة للحصول على االعتراف العالمي 

بحقوقه على البشرية، وآليات إع اد مشروع ميثاق عالمي لحقوقه، إضافة إلى موازنات علمية بين الحقوق والواجبات 

  .لرسول محم  صلى اهلل عليه وسلمل

من جهتهم ردحب وكالء الجامعة اإلسالمية ومنسوبوها بسمو ولي العه ، مؤك ين أهمية هذا المؤتمر ودوره في التعريف 

برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبيان دحقوقه على كافة البشرية، وأك  وكيل الجامعة اإلسالمية للشؤون التعليمية ال كتور 

م العبي  أن المؤتمر امت ادا لجهود المملكة ممثلة بالجامعة في تبني القضايا اإلسالمية الهامة والتي تهم العالم أجمع، إبراهي

وال شك إن من أهم هذه القضايا نصرة سي  البشرية وآخر األنبياء والمرسلين عليه أفضل الصالة وأتم التسليم وتعتبر 

 .كل مسلم الواجبة على  نصرته من الحقوق الشرعية

للوصول إلى كلمة  من جانبه أشار وكيل الجامعة األستاذ ال كتور أدحم  كاتب بأن المؤتمر دعوة إلى الحوار المثمر والبناء 

وله  سواء دحول دور وجهود الرسول صلى اهلل عليه وسلم في ه اية البشرية إلى طريق الخير، وتجنيهم طريق الضالل 

 .على البشرية جمعاء مسلمين وغير مسلمين دحقوق واجبة بمقتضى الشرع والعقل

كما بّين وكيل الجامعة للتطوير األستاذ ال كتور محمود ق ح بأن المؤتمر يأتي لتحقيق واجاباته صلى اهلل عليه وسلم تجاهنا 

 ودحرصا من الجامعة في خ مة القضايا ال ينية في ضل ال عم الالمح ود من قادة هذه البالد منذ عه  المؤسس الملك

عب العزيز ردحم اهلل ودحتى عه  خادم الحرمين الشريفين الملك عب اهلل بن عب العزيز دحفظه اهلل الذين دحرصوا على هذا 

 .ال ين وعلى كل القضايا الشرعية وتوضيحها إلى كافة أرجاء المعمورة

تور عب الكريم صنيتان وأوضح أستاذ كرسي سمادحة الشيخ عب العزيز بن باز ل راسات الحكمة في ال عوة األستاذ ال ك 

العمري أن انعقاد هذا المؤتمر يبرز ال ور الريادي المتتابع الذي تضطلع به المملكة تجاه قضايا األمة اإلسالمية، وخاصة 

ال كتور عب اهلل بن مساع  الزهراني أن  تلك التي تمس ركائز وثوابت ال ين، وقال عمي  القبول والتسجيل بالجامعة األستاذ 

 .دورًا كبيرًا في ادحتضان المؤتمرات المهمة التي تخ م األمة في دينها وعقي تها وقضاياها المتع دة للجامعات

شرف موضوعه : كما أوضح عمي  شؤون الطالب ال كتور دحسين العب لي بأن المؤتمر يكتسب أهميته من نواح ع ة أهمها

ن مكانته، وشرف المكان الذي يعق  فيه المؤتمر م ينة دحيث يتناول تعريف الناس بخاتم أنبياء اهلل ورسله وأفضلهم، وبيا

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دار هجرته ومأرز اإليمان، وشرف المكانة لراعي هذا المؤتمر

 ..يتبع     
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كما أوضح عمي  كلية اللغة العربية األستاذ ال كتور محم  بن هادي المباركي أن المؤتمر مناسبة فري ة من نوعها من دحيث 

ل اللة والمكان الذي تقام فيه هذه الفعالية العالمية، وقال عمي  معه  البحوث وال راسات االستشارية ال كتور القيمة وا

سليمان الرومي بأن أهمية هذا المؤتمر تأتي من خالل موضوعه فهو يتعلق بأفضل الخلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، 

تي ستطرح فيه والتي تمثل أساسًا لما ينش ه العالم أجمع في العصر وتزداد أهمية الموضوع من خالل أهمية المحاور ال

 .الحاضر من سالم وأمن ورفع للظلم

 
 إبراهيم العبيد. د

 
 عبدالكريم العمري. د

 
 أحمد كاتب. د

 
 محمد قدح. د
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 قمة بين السعودية والكويت وقطر بالرياض
 

 :واس - الرياض

 صـباح الـشيـخ الكـويـت دولـة أمير الـيـوم بالرياض سـعـود آل عبدالعزيز بن عبداهلل الـملك الـشـريفـين الحرمين خـادم استقـبل

 .بالرياض قصره في ثاني آل حمد بن تميم الـشـيـخ قطر دولة وأمير الصباح األحـمد

 الـموضوعات من عددًا القادة فيه بحث اجتماعًا قطر دولة وأمير الكويت دولة أمير مع اجتماعا الشريفين الحرمين خادم وعقد

 دعـمها وسبـل الخليج دول بين التعاون آفاق إلى إضافة كالـمشتر الخليجي العمل ومسيرة الـشقيقة الثالثة الــبـلـدان تهم التي

 ومــوقــف والدوليـة اإلقليمية الـساحتين عـلى والـتطورات األحداث مجمل بـحث جرى كما الـمـجـاالت، جميع في وتعزيزها

 . مـنـهـا الــثـالثـة الـبلـدان
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