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مراجعات مع فضيلة الشيخ 
د.عجيل النشمي حول حكم المظاهرات 

في عاملنا اإلسالمي اليوم، وخاصة ونحن نعلم 
تسلط الكفار على بالد املسلمني وكل املظاهرات 
التي خرجت ثم أف���رزت حكومات لم تخالف 

سابقتها فأين الفساد األعظم الذي دفعناه؟
قال د.النشمي »فإن ظلمهم بجلد أبشارهم وسلب 

أموالهم، ونحو ذلك من الظلم، فقد شرعيته«.
قلت: وهنا نقف لنطلب الدليل، أين الدليل 
على أن احلاكم إذا ظلم فقد شرعيته؟ وماذا نفعل 
بالنصوص التي تأمر بالسمع والطاعة وإن جار؟ 
ثم أمر النبي ژ الصحابة بالصبر على هذا الظلم 

واللجوء إلى اهلل تعالى وسؤاله حقنا.
تناقض يحتاج مراجعة

قال د.النشمي »إن أبا جعفر املنصور ضرب 
اإلمام أبا حنيفة بالسياط ضربا شديدا، مردفا 
بأن جعفر بن سليمان ضرب اإلمام مالكا ثمانني 
سوطا، وقد مدوه في احلبل بني يديه حتى خلعوا 
كتفيه، كما ضرب املعتصم اإلمام أحمد بن حنبل 
بالسياط حتى خلعت يداه، وأن في هذه احلوادث 
فوائد تش���مل ما سبق من نقاط منها: إن هؤالء 
أئمة الهدى والفقه أهينوا وتضررت أجسادهم 
لكنهم لم يدعوا إلى اخلروج على احلاكم، ألنهم 

يعلمون أن شروط اخلروج لم تتحقق«.
قلت: وكيف لم تتحقق وقد تقدم في حديثك 
أنه إذا ظلم بالضرب وسلب األموال فقد شرعيته؟ 
فالكالم يحتاج مراجعة ألن ظاهره التعارض.

قال د.النشمي »ولم تكن الدولة بالسوء الذي 
ال يحتمل بل كان الشرع سائدا والعدل قائما«.

قلت: هذا القيد ساقط االعتبار، وذلك أن الظلم 
وقع في األمة اإلسالمية بعد اخللفاء الراشدين 
األربعة منذ دولة بني أمية وبني العباس إلى 
دويالت الطوائف إلى قيام الدولة العثمانية إلى 
الوقت احلاضر، ومع ذلك كل العلماء الربانيني 
كانوا يأمرون باملع����روف وينهون عن املنكر 
ويصبرون، وال يدعون الناس للخروج، ولم 
يشترطوا أن يكون العدل هو القائم والشرع 

هو السائد.
قال د.النشمي »إن سياق احلديث مخصوص 
بآخر الزمان حني تصي����ر األمور إلى احلكام 
الظلمة، فتصبح مهامهم جلد الظهور وسلب 

الناس أموالهم فهو زمان الشر املستطير«.
قلت: من قال بهذا؟ وشّراح احلديث استشهدوا 
بحكم عبيد اهلل بن زي����اد وباخلوارح الذين 
خرجوا عل����ى علي ÿ، فتخصيص احلديث 

بآخر الزمان تخصيص بال مخصص؟
قال د.النش����مي »القول بأن صيغة احلديث 
الشريف وتركيبه اللفظي )السمع والطاعة لألمير 
وإن ض����رب ظهرك...( يحتمل عدة معان تعرف 
في علم األصول بداللة اللفظ، أي أن املعنى ليس 
قاصرا على السمع والطاعة وإن جلد احلاكم الظهر 
وسلب املال، فيحتمل أن املراد املبالغة في السمع 
والطاعة عند العجز عن تغيير ورفع ظلم احلاكم، 
ولو بجلد الظهر، يدل ذل����ك، حرف )وإن(، كما 
يحتمل أن اخلطاب للخاصة من العلماء والدعاة 
إذ مهمتهم مهمة األنبي����اء فعليهم حتمل األذى 
اخلاص في سبيل دفعه عن العامة، كما يحتمل 
حمل اللفظ على أن هذا الضرب والس����لب مثال 

للظلم املمكن احتماله«.
قلت: أوال: هذا الفهم غير منطبق، فليس هناك 
تزاحم في املعنى فال تعارض بينهم فكيف نسقط 
به االستدالل، والقاعدة عندنا أن النص إذا احتمل 
عدة معان ال تعارض بينها يحمل عليها جميعا، 
وثانيا: ليس كل احتمال يسقط به االستدالل وإال 
ألسقطنا أدلة الشرع وخاصة القرآن فهو حمال 
وجوه. ثالثا: بل نص أهل العلم على خالف هذا، 
فقالوا: ال يسقط االستدالل بالدليل مبجرد تطرق 
االحتمال إليه، ورابعا: االحتمال الذي يسقط به 
االستدالل هو االحتمال القوي املصاحب لقرائن 
قوية، فأين القرائن القوية؟ وعندنا نصوص في 

مقابل هذه املعاني كلها تزاحمها.
خامسا: حمل احلديث على املعنى الذي ساغ 
في ذهن املجتهد البد أن يكون عليه دليل، وإذا 
كان من دون دليل يعتبر هذا حتكما؟ وسادسا: 
إذا سلمنا بسقوطه فماذا نفعل باألدلة األخرى 
احملكمة في املسألة؟ وسابعا: لم يقل أحد بالطاعة 
املطلقة لولي األمر من العلماء قدميا وال حديثا، 
وثامنا: االس����تدالل بأن الدستور أباح ذلك ال 
يعني أن ذلك مشروع متاما مثل إباحة الربا في 

الدساتير فهل يجوز التعامل بالربا؟ 

بأن »لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره« 
إذا كان الدس����تور يبيح هذا فهل تقول بجواز 
أن يدعو كل صاحب نحلة ومذهب إلى مذهبه 
فامللحد يعلن إحلاده والزنديق يصرح بزندقته 

وهكذا.. فهل يقول عاقل بهذا.
قياس مع الفارق

ذكر د.عجيل النشمي أمثلة على املظاهرات 
فقال »مثل تعبير الناس عن فرحتهم بالتحرير 
فتظاهر الكبار والصغار تعبيرا عن هذه الفرحة، 
ومن ذلك نصرة قضايا املس����لمني العامة فقد 
كانت املظاهرات واملسيرات الوسيلة املؤثرة 
في نصرة نبينا محمد ژ حني تعرضت ذاته 
لالنتقاص والس����خرية، وقضية فلسطني ما 
حركته����ا إال املظاهرات وأح����داث غزة آخرها، 
جتاوب العالم العربي قبل املس����لمني نصرة 
ألهل فلسطني، ورأينا املظاهرات جتوب العالم 
أجمع فاملظاهرات واملسيرات من حيث األصل 
مباحة إذا أذن بها احلاكم وسارت ملتزمة بالنظم 

والقوانني«.
قلت: هذه األمثلة املذكورة ال تدل على جواز 
املظاهرات فهي قياس مع الفارق، وكذلك التظاهر 
بالتحرير هل حصل فيه ضرب وقتل وسلب 
ونهب مثل باقي املظاهرات، ونصرة نبينا محمد 
ژ تكون بحفظ سنته ودعوة الناس إليها ال 
بإحراق األعالم ومقاطع����ة البضائع ومن ثم 
التطويح بالسنة ألدنى األسباب كما هو واضح 
من جماهير املتظاهرين، الذين يجهلون السنة 
املطهرة وأهميتها وال يعلمون أنهم قد يخرجون 
من الدين إذا ردوا السنة ورفضوها، قال رسول 
اهلل ژ: »إن الرج����ل ليتكل����م بالكلمة ال يرى 
بها بأس����ا يهوي بها سبعني خريفا في النار« 
رواه أحمد. فهل من النصح لعامة املس����لمني 
اليوم أن أوهمهم بأن نصرة الس����نة بإحراق 
اإلعالم والتظاهر وهم أصال ال يعرفون الوضوء 
الصحيح والصالة الصحيحة فأيهما أولى أن أبدأ 

بتعليمهم السنة أم التظاهر لنصرة السنة؟
قال د.النش����مي »إن املظاه����رات قد تكون 
مش����روعة ومطلوبة ولو لم يأذن بها احلاكم 
ونظامه، إذا قابلها بلوغ ظلم احلاكم مداه فعطل 
الش����رع وحارب أهله، وصادر احلريات وكمم 
األفواه، ومأل السجون، وأشاع الفساد، وأساء 
توزيع الثروة فحارب الناس في أرزاقهم فقتر 

عليهم، وأسرف على نفسه وأعوانه«.
قلت: وهنا نذكر ما جاء في السنة ملا اشتكى 
الصحابة ظلم احلج����اج: عن الزبير بن عدي 
قال: »أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى 
من احلجاج فقال: اصبروا فإنه ال يأتي عليكم 
زمان إال الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، 
س����معته من نبيكم ژ«، هذا نصح أنس بن 
مالك يقوله تبعا لنبي����ه ژ فهل هو ال يفهم 
الواقع؟ أو أنه يتبنى فكرا انهزاميا؟ وهل هو 

لم ينكر هذا املنكر؟
نطالب بمثال واضح واقعي

قال د.النش����مي »فاملظاهرات نعمة الوسيلة 
حينئذ فهي أفضل، وإن ترتب عليها بعض املفاسد 
والتضحيات باملال واألنفس، فيحتمل هذا دفعا 
للفس����اد األعظم القائم، وهي كم����ا تدل الوقائع 
س����تحقق بعض املصالح ف����ي تعديل األوضاع 

وتخفيفها أو قلع الظالم والنظام من جذوره«.
قلت: نطلب مثاال واضحا يصدق هذا من الواقع 

ضاري المطيري
في بيان من الشيخ د.عجيل النشمي حول 
حكم املظاهرات السلمية استدل بأدلة جلوازها، 
وهذه بعض املراجعات أضعها بني أيدي إخواني 
طالب العلم، راجيا من اهلل تعالى توضيح احلق 
بدالئله، فإن احلق يعرف بدالئله ال بقائله، وأن 
أكون قد وفقت في بيان املقصود واهلل املسؤول 

أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكرمي.
قال د.النشمي »وال يعني عدم السمع والطاعة 
موقفا س����لبيا، بل يجب إنكار املعصية وعدم 
إقرارها أو الس����كوت عليها، فال يتابع احلاكم 
وال يقر على املعصية وأيضا ال يتابع وال يقر 
على اخلطأ وهذا أص����ل في ديننا أال يقر أحد 
على اخلطأ بل يع����دل أو يطلب منه تعديله، 
حتى إمام املصلني يتابع في كل ش����أن الصالة 

إال اخلطأ فيها فال يتابع«.
قلت: هذا اإلنكار كما يقال عن احلكام يقال 
عن الرعية واملتظاهرين أنفس����هم بل جميع 
اجلماعات اإلسالمية اليوم هل تقوم بهذا الواجب 
مع أتباعها؟ اجلواب ما نرى ال ما نسمع، فإذا 
كانت جماعات الدعوة مقصرة في هذا اجلانب 
فكيف نطالب غيرنا بتطبيق الشريعة ونحن ال 
نطبقها على أنفسنا ومن حولنا؟ فهذا تناقض 
)أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم 

تتلون الكتاب أفال تعقلون(.
نصح ولي األمر يختلف

قال د.النشمي »ولذا كان من أصول ديننا 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والنصح في 
دائرت����ه، فال تعارض بني النصح ولو بلغ حد 
اإلغالظ فيه وبني السمع والطاعة، بل النصح 
من مقتضيات السمع والطاعة وإن صاحبه األذى 

للناصح وتاريخ علمائنا شاهد على ذلك؟«.
قلت: النصح لولي األم���ر يختلف عن النصح 
لغيره، فالنصح لولي األمر يطلب فيه اللني لقوله 
تعالى )فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخشى(.
قال د.النش����مي »وهذا النصح بالسر ملن 
يجدي نصح السر معه، وإال فاجلهر مشروع 

بل مطلوب ليعلمه الكافة فينكروه«.
قلت: من قال بهذا؟ من علماء السلف، والتاريخ 
يذك����ر لنا مواقف من علماء ربانيني كانت لهم 
وقفات أمام السالطني في األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر »مثل موقف العز بن عبدالسالم في 
مصر مع حكام املماليك« وهذه ال ننكرها لكن 
هل ترتب على هذه املواقف فنت واضطراب وقتل 
وتشريد؟ اجلواب ال، ألن الغالب أن احلكام في 
ذاك الزمان يسمعون ملن ينصحهم كما حصل 

.ÿ مع أبي مسلم اخلوالني ÿ ملعاوية
العرف محكوم بالشريعة

قال د.النشمي »لكل بلد ظروفه وموروثاته 
وأعرافه، وال يصح وصف من يعبر عن رأيه في 
صحافة أو غيرها أو يعبر عن رأيه مبسيرة أو 
اعتصام أو مظاهرة بأنه يعارض قول احلاكم 
أو يثير الفتنة، فهو مخالف للشرع ألنه عصى 
ولي األمر، فإن ما سمح به ولي األمر والدساتير 
فهو في دائرة املباح وهذا في احلاالت والظروف 

العادية السلمية«.
قلت: من املعلوم أن قواعد الشريعة مستقرة 
وهي لكل البالد اإلسالمية والتشريع عام جلميع 
املسلمني أينما كانوا فاحملرم في الكويت، محرم 
أيضا في اجلزائر وتونس ومصر وجميع البالد، 
هذا أوال، وثانيا الدس����اتير إذا اعتبرت شيئا 
مباحا وهو باألصل غير مشروع فال يغير هذا 
مناط احلكم في الشريعة، أرأيت لو أن الدستور 
أباح أن تتولى املرأة نكاحها فهل هذا مباح في 
الشريعة، أما قوله »لكل بلد ظروفه وموروثاته 
وأعرافه« فأقول الظروف واملوروث والعرف 

كله محكوم بالشريعة.
قال د.النش����مي »لكل إنسان حق التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، 
وذلك وفقا للش����روط واألوضاع التي يبينها 
القانون، فاألصل جواز التعبير بكل وس����يلة 
حتى باالعتصامات وباملس����يرات واملظاهرات 
والتجمعات، ما لم يصدر من ولي األمر منعها، 

أو تقييدها تبعا للظروف واألحوال«.
قلت: األمير منع احملاضرات خارج املنزل 
وأعلن هذا في وسائل اإلعالم فما معنى االستمرار 
بعد هذا املنع إال التحدي ومنابذة األمير؟ والقول 

المظاهرات دائمًا ما تفرز حكومة مثل سابقتها في الظلم.. ونطالب 
بمثال واضح لمصالحها المكتسبة مقابل إفسادها الكبير للمال واألنفس
الظلم وقع في األمة بعد الخلف�اء إلى اآلن ومع ذلك كل العلماء 
ينكرونه ويصبرون.. ولم يشترطوا العدل والشرع لصحة شرعية الحاكم

مرسوم قضائي بترقية النمران والنصف إلى وكيلي 
محكمة في »الكلية« والجسار وكيل نيابة »ب«

ترقية 212 موظفًا ب�»العدل« 
شملت مختلف القطاعات

اصدر وكيل وزارة العدل باإلنابة 
د.محم�د االنص�اري ق�رارا اداري�ا 
بترقية 212 موظفا ب�وزارة العدل 
ش�ملت العامل�ن بدي�وان الوزارة 
وقطاع التسجيل العقاري والتوثيق 
واجلهاز املعاون للقضاء وفقا لنظام 
االقدمية، وذلك اعتبارا من اول يناير 

العام احلالي.
وق�د منح الق�رار ع�الوة دورية 

للمش�مولن بهذه الترقيات على ان يصرف ل�كل منهم اول مربوط الدرجة 
املرقن اليها وفيما يلي املشمولون بهذه الترقيات:

أوال: ديوان الوزارة:
مرمي راشد حسني اجلناع، 
بدرية خليفة هالل السويدان، 
سليمان خليل ابراهيم الطليحي، 
افراح ناصر محمد النصر اهلل، 
انفال عبداهلل اسماعيل الدهام 
الشطي، اس���راء احمد صالح 
العسعوسي، اقبال ناصر حسن 
اش���كناني، حمد مرزوق بالل 
املساعيد، غدير محمد عبداهلل 
اش���كناني، ليلى احمد هاشم 
سعيد، مرمي يوسف عبدالرزاق 
الزعابي، جاس���م محمد سعد 
عب���داهلل القطامي، فهد محمد 
حم���د الترك���ي، محمد صالح 
منصور عليان الظفيري، محمد 

عبدالعزيز جاسم املويجد.
العق�اري  التس�جيل  ثاني�ا: 

والتوثيق:
عايشة راجح عبداهلل ريكان 
الهاجري، حنان عبداللطيف 
محمد النمش، سكينة ابراهيم 
عبداهلل رس���تم، عائشة عبد 
علي الش���حومي، هيا عيسى 
الزايد، لطيفة جاسم  س���الم 
محمد اخلض���ر، معالي خالد 
فه���د البلوش���ي، هن���د فايز 
خميس البصي���ري، امل زيد 
خلف الفرج، بش���اير عبداهلل 
جاسم اخلليفة، زهرة محمود 
حس���ني زكري���ا، عقيل حمزة 
احمد حسن علي، مستورة علي 
ضاوي مطلق، نوف عبداهلل 
محمد املش���وط، جاسم محمد 
عبدالرضا، سلوى محمد علي 
يوس���ف، ماجدة عبدالرسول 
فرج محم���د، هدى صقر حمد 
النجدي، خالد عبداهلل رحيل 
الظفيري، سعد محمد  مسفر 
سالم الشيتان، علي محمد علي 
محمد االذينة، عيسى عبداهلل 
عبدالرحمن السويلم، ناصر 
عبداهلل محمد الهاجري، نواف 
مبارك سالم الرشيدي، يوسف 
هزاع غامن الش���مري ومبارك 

عبداهلل حسني مبارك.
ثالثا: القضاء:

اس����ماء محم����ود احم����د 
العبدالغفور، بدر محمد فتح 

اهلل كندري، طالل نامي سيف 
النامي، عبداللطيف يوس����ف 
العل����ي، ليلى عبداهلل  احمد 
عبدالرحم����ن القناعي، محمد 
جاسم محمد العماني، محمد 
عوض مطلق املطيري، نهاد 
يعقوب خالد الشطي، يوسف 
س����عود عب����داهلل الظفيري، 
احمد محمد حنيف علي محمد 
مراد، احمد محمد فالح داهم، 
باسم محمد يوسف العومي، 
الش����يخ صالح  بدر محم����د 
س����الم، جاس����م عبدالرحمن 
العبدل����ي، جاس����م  حمي����د 
عبداهلل محم����د احمد، حصة 
عبدالرحمن قطامي القطامي، 
حنان عبدالرحمن علي محمد، 
خالد جاسم محمد الزيد، خالد 
فرج فيصل الشمري، راضي 
عبداهلل عبداهلل الس����بيعي، 
سالم راشد هيدان الشمري، 
ش����يماء بدر عبداهلل احلداد، 
شيماء محمد احمد االنصاري، 
صالح حمدان ابراهيم العتيبي، 
صالح عيد جمع����ان الوندة، 
طاهر علي علي االمير، عادل 
م����رزوق عس����يكر املطيري، 
عبدالرحمن بدر ناصر العبيد، 
عبدالعزيز محمود عبدالهادي 
محمد، عبدالكرمي احمد عبداهلل 
عبدالرحمن، عبدالكرمي ناصر 
هزاع العدواني، عبداهلل ابراهيم 
محمد الكندري، عبداهلل احمد 
علي العبيد، عبداحملسن بركة 
سندي الرشيدي، عزة زكريا 
ابراهيم سليمان، عمر مرزوق 
صقر سالم، لنا يعقوب يوسف 
عبداهلل السبيعي، محمد حمد 
عب����داهلل القحطان����ي، محمد 
س����الم حمد الراش����د، محمد 
مختار احمد ماه كرمي، محمد 
مشعان سبيت رجا مشعان، 
مساعد بردي عوض السعيدي، 
مسفر عوض راشد العجمي، 
مشعل فهد عبدالرحمن الفايز، 
الوردان،  مشعل مطر عجمي 
منصور حسن مانع العجمي، 
ندى مصطفى ابراهيم خليل، 
نسيمة عصام عبدالصاحب 

املزي����دي، نورة ج����ازع علي 
العجمي، نورة سعود خلف 
العتب����ي، ه����ادي علي ناصر 
العجمي، وهبة س����ند عيسى 
املطر، يوس����ف محمد حسني 
اجل����دي، اب����رار ناجي خلف 
البيش����ي، احالم عبدالعزيز 
علي املويل، احمد محمد سيد 
الناصر، السيد محمد  هاشم 
عادل سيد حسني املوسوي، 
الهام فهد ابراهيم العبيد، بدرية 
مطلق ناصر املطيري، بدور 
تركي عبداهلل املطيري، جاسم 
محمد حاجي عبداهلل، حامد 
عوض كميخ رتعان املطيري، 
خالد كامل ذعار العنزي، خالد 
وليد خالد بورسلي، دانة مبارك 
حسن الرشدان رائد سليمان 
احمد احلداد، رائد فالح حمادة 
املطيري، رثعة مفرح مبارك 
العجمي، رجاء حمود عبداهلل 
مطلق، رفع����ة عبداهلل فراج 
دعدول الرشيدي، زهرة علي 
محمد حسني كمال، سارة سعد 
سليمان احلديب، سحر حمد 
محمد القصار، سلطان عيسى 
سلطان السهلي، سناء صالح 
محمد اخلليل، س����ناء ماضي 
عامر القعود، شروق يوسف 
عبدالنب����ي بهبهاني، عايض 
العجمي،  حس����ني عب����داهلل 
عبداهلل يوسف عبداحملسن 
العصفور، عبدالهادي محمد 
س����هيل العتيبي، عبير سعد 
سعود سلطان سعدة، عجايب 
حامد دليم مزعل الرش����يدي، 
عذاري كاظم محس����ن البالم، 
عفاف غازي س����مليل ثامر، 
عفيفة س����الم ش����هاب احمد 
العثمان، عهود حمد احلميدي 
مناور حم����د اخلالدي، غامن 
حسني غلوم سند، فاطمة غنام 
الفي املطيري، فهد عبدالرحمن 
قطامي القطامي، فيصل عثمان 
حمد اليحيا، كفاح جاسم محمد 
الناصر، لطيفة محسن هويس 
الالمي الشمري، محمد ابراهيم 
عبد علي ناص����ر االبراهيم، 
محمد احمد منصور زبيران، 
محمد بني سند العجمي، محمد 
عبداهلل هيكل العنزي، مرزوق 
العازمي، مرمي  راشد مرزوق 
مزيد مطلق ف����الح املطيري، 
مش����اري عبداجلليل حسن 
رمضان، مشاعل سعد خلف 
املنديل، منى سيد محمد سيد 
علي القالف، منيرة فهد سند 
العجمي، نايف معاشي سعد 
املطيري، نبيلة مبارك محمد 
العجمي، وضحة حمد دايس 
حمد، بدور حمود عبداهلل حمود 
املطيري، بدور عبداهلل حسني 
حيدر القطان، حياة نش����مي 
الرش����يدي،  ناجي اخلرينج 
خال����د احمد ص����الح مطلق، 
خالدة عبدالعزيز عبدالرحمن 
عبدالعزي����ز اخلرجي، خلود 

فهد جميعان الش����مري، دالل 
حسني احمد الكندري، رياض 
محم����د عبدالعزي����ز الله����و، 
شيماء عبداهلل عيسى العلي، 
عبداهلل جبر راشد الهاجري، 
عبدالعزيز خالد مال حسني، فهد 
عبدالرحمن مشاري النعيمي، 
محس����ن محمد سالم بطحان 
العجمي، محمد عبداهلل مطلق 
مشعان املطيري، مرمي محمد 
يوسف البش����ير، نورة خالد 
محمد االيوب، نوير حمد عايض 
العازمي، هناء عبداهلل محمد، 
ابراهيم سليمان هديبان عواد 
الرشيدي، اسحق عبدالرحيم 
اميرة  الكندري،  علي اسحق 
الرميضي، بتول  فهيد محمد 
سيد احمد س����يد شبر سيد 
عبداحلس����ني، جاب����ر محمد 
جابر مهنا، حسني محمد احمد 
الس����بع، حصة حمود دعيج 
الركيبي، خلود علي عبداهلل 
عيسى العبدلي، داود سليمان 
حسن مجبل، عبدالهادي محمد 
العنزي، عبدالعزيز  عبداهلل 
عبدالكرمي منشد الضفيري، 
عبير راش����د منص����ور فهد 
جري����س، فهد عب����داهلل جنر 
س����لطان املطيري، فهد عبيد 
مزعل نعمان الظفيري، محمد 
ع����وض فرح����ان الضفيري، 
مش����اري عبداهلل عبدالكرمي 
املنيس، نادي����ة خليفة احمد 
الدوس����ري، نوضاء  الصقر 
امل����ري، هناء  عايض حم����د 
جاسم حسني شعبان مبارك، 
استقالل نومان مانع ضويحي 
الظفيري، أمل يوسف محمد 
غريب، تهان����ي ثاني صالح 
اجلنيدي، خال����د مطلق ردن 
مشعان العتيبي، راشد هادي 
س����عد هدي����ب العازمي، رمي 
محمد ناصر عبداهلل املطيري، 
سامي منيف سعيد املطيري، 
عبداهلل عبداجلليل اسماعيل 
حس����ني، عبير مزعل دهش 
الفضلي، عذاري عبدالعزيز 
سعيد البدري، فهد عواد مراد 
الش����مري، محمد جاسم عيد 
بن زايد، محمد نقا معاش���ي 
السعيدي، مناحي فراج نصار 
الركيبي، نايف حس���ني محمد 
ناصر الدوس���ري، نوال كاظم 
ناص���ر روضان، هدى س���عد 
العتيبي، اسراء  محمد يحيى 
بدر محمود حسن، آسيا حسن 
محمد غلوم محسن، خالد هجاج 
مطلق الرشيدي، رافعة فهد فالح 
العجمي، س���عود عبدالعزيز 
عبداهلل املخل���ف، عالية علي 
عبداهلل العدواني، منال راشد 
فالح عب���داهلل العازمي، منال 
منور غازي السعيدي، جناح 
عايد محمد مشعان اخلالدي، 
نورية سعد سعود زبن املطيري، 
هدى نهار ملوح املطيري واحمد 

سامي حسني حيدر القطان.

مادة أولى: يرقى كل من سعود فالح سعود النمران، وطارق 
خالد نصف النصف � القاضي���ني من الدرجة االولى � الى درجة 
وكيل محكمة باحملكمة الكلية، اعتبارا من 2010/11/1 مع احتفاظ 

كل منهما بأقدميته بني أقرانه.
مادة ثانية: يرقى عبداهلل عبدالعزيز علي اجلسار � الى درجة 
وكي���ل نيابة )ب( اعتبارا م���ن 2010/12/1 على ان تكون اقدميته 

تالية ألحمد يوس���ف عبداهلل القصيمي � وكي���ل نياب�����ة )ب(، 
وس���ابقة على محمد ش���اكر محمود علي بهبهاني � القاضي من 

الدرجة الثالثة.
مادة ثالث���ة: على نائب رئيس مجلس الوزراء للش��������ؤون 
القانونية ووزير العدل تنفيذ هذا املرسوم، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

في قرار لوكيل الوزارة باإلنابة د.األنصاري

د.محمد االنصاري


