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المقدمة

ــــ على  ــــ بع�س ال�سيء  يظل النظام العدلي ال�سعودي خفيًا 
كثير ممن يعي�س خارج المملكة العربية ال�سعودية، خ�سو�سًا في 
الدول غير الم�سلمة؛ اإذ اإن كثيرًا من النطباعات والت�سورات 
عن النظام العدلي في ال�سعودية م�ستمدة ــــ في المقام الأول ــــ 
اأطروحاتها.  من  كثير  في  المحايدة  غير  الإعــالم  و�سائل  من 
العربية  المملكة  في  العدلي  النظام  ت�سوير  يتم  ما  وكثيرًا 
ال�سعودية نظامًا بدائيًا َقَبليًا، يملك القا�سي فيه �سلطة مطلقة 
ل تقيد بقانون، ما اأفرز في نظرهم كثيرًا من الأحكام الغريبة 

والتناق�سات الوا�سحة. 
الفكر  مركز  دعــت  المغلوطة  والنطباعات  الــروؤيــة  وهــذه 
العالمي عن ال�سعودية اإلى تبني اإ�سدار يتناول بو�سوح الجوانب 
غير  القارئ  خالله  من  ي�ستهدف  العدلي،  بالنظام  المتعلقة 
المهتم  وغربيها،  الأر�ــس  �سرقي  في  الأولــى  بالدرجة  الم�سلم 
اأم  عدلية،  لموؤ�س�سة  منت�سبًا  اأكــان  �سواء  الق�سائية،  بالأمور 
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الموؤ�س�سات  في  للعمل  المتخ�س�سين  تهيئ  تعليمية  موؤ�س�سة 
العدلية وفق اأهداف وا�سحة تتمثل فيما ياأتي:

اأوًل: التعريف بالأ�س�س الفل�سفية للنظام العدلي في المملكة 
جذورها  لها  الق�سائية  الأحكام  كل  اإن  اإذ  ال�سعودية:  العربية 
ت�سدر  ل  الق�سائية  فالأحكام  عليها،  تبنى  التي  الفل�سفية 
ت�سور  ما  ومتى  وا�سحة.  مرجعية  دون  من  عبثًا  اأو  تحّكمًا 
العربية  المملكة  في  العدلي  للنظام  الفل�سفية  الأ�س�س  القارئ 
ال�سعودية كان ذلك م�ساعدًا له على الح�سول على روؤية كاملة 
غير مجتزاأة، بغ�س النظر عن توافقه اأو اختالفه معها، و�سيرى 
الأ�س�س  هذه  مع  يقروؤها  التي  الأحكام  ات�ساق  ذلك  خالل  من 
الفل�سفية، مع وجود م�ساحة لالختالف بين الق�ساة في تطبيق 
الأذهان  تختلف  اآخر  نظام  اأي  �ساأن  �ساأنها  الفل�سفية،  الأ�س�س 

في انطباق م�سائله على الوقائع المعرو�سة.
ال�سحيحة  والمعلومة  المو�سوعية  الحقيقة  تقديم  ثانياً: 
مما  فكثير  ال�سعودية:  العربية  المملكة  في  العدلية  البيئة  عن 
يعر�س في و�سائل الإعالم المختلفة ل يعر�س ب�سكل محايد ول 
مو�سوعي، بل يعر�س ب�سكل مجتزاأ من �سياقه، بل وتزيف كثير 
اأن  بع�سها. كما  ويخفى  الإثــارة  الموؤثرة رغبة في  الوقائع  من 
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اأي نظام عدلي تبقى كثيرة التفا�سيل،  الجوانب القانونية في 
اأو  �سحفي  خبر  في  ا�ستعرا�سها  يمكن  ل  ما  الجوانب،  دقيقة 

مقابلة تلفزيونية �سريعة.
المملكة  في  الق�ساء  عن  الذهنية  ال�سورة  ت�سحيح  ثالثاً: 
الإ�سارة  �سبق  كما  انطباعًا  هناك  اإن  اإذ  ال�سعودية:  العربية 
اإليه ــــ مبنيًا على معلومات غير دقيقة ول اأمينة ــــ تبثها و�سائل 
الإعالم المختلفة بهدف الإ�ساءة اإلى النظام العدلي في المملكة 
العربية ال�سعودية، ومن الواجب اأن يكون هذا الت�سحيح لهذه 
ال�سورة النمطية المغلوطة عن طريق اأبناء هذه الدولة، وهذا 

ما ن�سعى اإليه في هذا الإ�سدار.
رابعاً: اأن يكون مرجعًا وثائقيًا معتمدًا للق�ساء في المملكة 
يكون مرجعًا  اأن  اإلى  الإ�سدار يهدف  ال�سعودية: فهذا  العربية 
العربية  المملكة  العدلي في  النظام  تاريخ  وثائقيًا معتمدًا عن 
ال�سعودية منذ ن�ساأتها حتى الآن بعيدًا عن اجتهادات رجالت 
العدل والقانون و�سناع ال�سور الإعالمية المنمطة في الغرب.

خام�ساً: تقديم روؤية تطلعية ا�ست�سرافية للنظام العدلي في 
المملكة  في  العدلي  النظام  باأن  قناعتنا  مع  الق�سايا:  بع�س 
باأ�سره، من  العالم  الأنظمة في  اأف�سل  يمثل  ال�سعودية  العربية 
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الناحية المو�سوعية التي وردت فيها ن�سو�س �سرعية �سريحة؛ 
للخطاأ  قابلة  غير  الم�سدر  ربانية  �سريعة  من  م�ستمدة  لأنها 
)الملك:  رب  ٿ  ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    زب  تعالى:  اهلل  قال  كما 
14(، فاإن هذا ل يعني الكمال في الجوانب المو�سوعية الأخرى 

المبنية على اجتهادات ال�سلطة التنظيمية في المملكة العربية 
ال�سعودية، ول يعني الكمال في الجوانب الإجرائية؛ اإذ جميعها 
ــــ  ن�سعى  فاإننا  ولذا  الكمال؛  درجة  ت�سل  ل  ب�سرية  اجتهادات 
والخلل  النق�س  تلم�س جوانب  اإلى  ــــ  الإ�سدار  هذا  من خالل 

لتداركها بالت�سحيح والتطوير، فهذا داأب الأمم قاطبة.
ح�سب  تغطي  ف�سول،  اأربعة  اإلــى  الإ�ــســدار  هذا  ق�سم  وقد 
المملكة  في  العدلي  بالنظام  المتعلقة  الجوانب  اأهم  اجتهادنا 

العربية ال�سعودية وهي كالآتي:
في  العدلي  للنظام  الفل�سفية  الخ�سائ�س  الأول:  الف�سل 
التي  المباحث  الف�سل عدد من  ويندرج تحت هذا  ال�سعودية: 
تتناول الخ�سائ�س الفل�سفية للنظام العدلي ال�سعودي  كم�سادر 
اأم  عليها  المتفق  الت�سريع  م�سادر  اأكانت  �سواء  ال�ستمداد، 
المختلف فيها، والم�سادر النظامية كالنظام الأ�سا�سي للحكم، 
والعالقة بين ال�سريعة والنظام، ويتناول كذلك القيم الأخالقية 
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في النظام العدلي، وطرائق التف�سير والجتهاد التي ي�ستعملها 
اأم في تحقيق المناط،  الوقائع الم�ستجدة  القا�سي، �سواء في 
الن�سو�س  لتف�سير  القا�سي  اإليها  يلجاأ  التي  التف�سير  وطرائق 
مبحثًا  الف�سل  هذا  وي�سمل  غيرها،  اأو  النظامية  اأو  ال�سرعية 
عن اأثر الجوانب الإيمانية في القا�سي وفي اأطراف الخ�سومة 
وفي المحامين، كما اختتم هذا الف�سل ببيان بع�س خ�سائ�س 
الأنظمة ال�سعودية التي تنفرد بها غيرها من الأنظمة في دول 

العالم. 
)الن�ساأة  الق�ساء  في  ال�سعودية  التجربة  الثاني:  الف�سل 
والتطور(: ويتطرق هذا الف�سل لجوانب تاريخية مهمة عن ن�ساأة 
تاأ�سي�سها  منذ  ال�سعودية،  العربية  المملكة  في  العدلي  النظام 
حتى الوقت المعا�سر، كما يتناول هذا الف�سل تف�سياًل علميًا 
دقيقًا عن الموؤ�س�سات الق�سائية في المملكة العربية ال�سعودية 
الق�سائية  واللجان  الإداري،  والق�ساء  الــعــام،  الق�ساء  في 
واخت�سا�ساتها.  وت�سكيلها،  هيكلتها،  حيث  من  المتخ�س�سة 
كما يتناول هذا الف�سل جانبًا مهمًا يظهر بو�سوح وجود اأنظمة 
اإجرائية ومو�سوعية تحكم كثيرًا من الت�سرفات، ويتناول فيه 
الجنائي،  التجاري،  المالي،  الجانب  في  الأنظمة  من  جانبًا 
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الإداري، ال�سحي ... وغيرها.
مرفق  لتطوير  عــبــداهلل  الملك  م�سروع  ال��ث��ال��ث:  الف�سل 
الق�ساء: وقد خ�س�س هذا الف�سل لهذا الم�سروع لأهميته؛ اإذ 
اأطلق خادم الحرمين ال�سريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
مبادرة متخ�س�سة لتطوير مرفق الق�ساء، تتناول التطوير في 
الجانب الإجرائي، والتطوير في البيئة العدلية، وتطوير الكوادر 

الب�سرية في النظام العدلي.
الف�سل الرابع: نقا�سات دولية: وقد حر�سنا في هذا الف�سل 
الإعالم  و�سائل  في  التي تطرح  الإ�سكالت  اأكثر  ا�ستقراء  على 
حول  عــادة  الحقوقية  المنظمات  قبل  من  وتطرح  المختلفة، 
الكّتاب  وتناول  ال�سعودية،  العربية  المملكة  العدلي في  النظام 
فيها هذه الجوانب بَنَف�س م�ستقل بّينوا ما يرون فيه من خلل وفقًا 
لوجهة نظرهم، ودافعوا في الوقت ذاته عن النظام العدلي في 
المملكة العربية ال�سعودية �سد ما يطرح من معلومات مغلوطة 

اأو �سور مجتزاأة، وكانت المو�سوعات المطروحة كالآتي:
ومدى 	• التنفيذية،  بال�سلطة  الق�سائية  ال�سلطة  عالقة  مدى 

وجود ال�ستقالل الكامل لل�سلطة الق�سائية.
المملكة 	• في  الق�ساة  لــدى  المذهبي  الت�سدد  وجــود  مــدى 



14

 النظام العدلي
في السعودية

العربية ال�سعودية، وما طبيعة المذهب الفقهي الذي يحكم 
به الق�ساة.

مدى وجود تفاوت في الأحكام الق�سائية ب�سكل غير منطقي، 	•
اأي  نقد  مع  موجودًا،  كان  اإن  التفاوت  هذا  وجــود  واأ�سباب 

ممار�سات مطبقة اإن وجدت.
مدى تاأثير التقنين في النظام العدلي في المملكة العربية 	•

ال�سعودية، وما �سبب عدم تقنين الأحكام الفقهية.
ما طرائق الإثبات المعمول بها في المملكة العربية ال�سعودية، 	•

ما تاأثير ذلك في الأحكام الق�سائية؟
العربية 	• المملكة  فــي  العدلي  النظام  لجوء  م�سببات  مــا 

�سمانات  وما  البدنية،  والعقوبات  الحدود  لإيقاع  ال�سعودية 
تنفيذ هذه العقوبات على المتهم؟

مدى وجود ال�سفافية في النظام العدلي في المملكة العربية 	•
ال�سعودية من جوانب مختلفة، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بعالنية 

الجل�سات.
ما �سبب قلة الق�ساة في المملكة العربية ال�سعودية، مقارنة 	•

بعدد ال�سكان والق�سايا، ومقارنة بالدول الأخرى؟
التخ�س�سات 	• ذوي  من  الق�ساة  اختيار  اقت�سار  �سبب  ما 
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ال�سرعية من دون التخ�س�سات القانونية؟
العربية 	• المملكة  في  العدلي  النظام  في  الــمــراأة  و�سع  ما 

ال�سعودية، وهل يمكنها تولي الق�ساء اأو الترافع محامية من 
دون قيود؟

في 	• العدلي  النظام  في  ــراأي  ال عن  التعبير  حرية  مــدى  ما 
المملكة العربية ال�سعودية، وهل هناك قيود على ذلك؟

وقد لم�سنا من خالل ما كتبه اأولئك المتخ�س�سون �سفافية 
وطرحًا م�ستقاًل يبين بو�سوح وجهة نظرهم، حتى لو كانت تلك 
في  العدلي  النظام  على  القائمون  يــراه  عما  مختلفة  النظرة 

المملكة العربية ال�سعودية.





الفصل األول
الخصائص الفلسفية للنظام العدلي في السعودية

المبحث الأول: الخ�صائ�ص الفل�صفية للنظام العدلي في ال�صعودية

المطلب الأول: م�سادر ا�ستمداد الأنظمة العدلية
المطلب الثاني: القيم الأخالقية في الق�ساء

المطلب الثالث: طرائق التف�سير والجتهاد
المطلب الرابع: الجوانب الإيمانية عند القا�سي

المبحث الثاني: خ�صائ�ص الأنظمة في المملكة العربية ال�صعودية
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اأ�ستاذ الفقه المقارن وعميد �سابق للمعهد العالي للق�ساء بجامعة الإمام محمد بن   *
�سعود الإ�سالمية. محكم معتمد لدى وزارة العدل ال�سعودية وعدد من الجهات العدلية 
خارج المملكة، قدم عددًا كبيرًا من ال�ست�سارات والدورات التدريبية في المجالت 

العدلية والتحكيمية و�سياغة العقود القانونية للجهات الحكومية والخا�سة. 

م�صادر ا�صتمداد الأنظمة العدلية
اأ.د. زيد بن عبدالكريم الزيد *

تنوعت م�سادر ال�ستمداد في النظام العدلي في ال�سعودية 
تنوعًا يتيح للقا�سي مجاًل رحبًا في الجتهاد للو�سول اإلى الحق، 
وبع�سها  وال�سنة(  )الكتاب  اإلهي  وحي  بن�سو�س  ثابت  بع�سها 
محل اختالف بين الفقهاء، وهي ما يمكن اأن تكون الم�سادر 
ال�سرعية للنظام العدلي في ال�سعودية، ياأتي بجانبها الم�سادر 
مجموعها  في  الم�سادر  وهــذه  درجاتها،  بمختلف  النظامية 
تف�سح المجال لالجتهاد؛ لكي تجمع بين اأ�سالة الن�س الثابت 

غير المتغير، واجتهاد علماء يراعون ظروف الع�سر. 

المبحث الأول

 الخ�صائ�ص الفل�صفية للنظام العدلي في ال�صعودية
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ال�ستمداد  م�سادر  عن  الحديث  نوؤ�س�س  اأن  نريد  وحينما 
لالأنظمة العدلية اأو غيرها، فاإن المنطَلق هو النظام الأ�سا�سي 
للحكم، لمكانته وو�سوحه، الذي يعد مماثاًل للد�ستور في الدول 
محكوم  نف�سه  النظام  هــذا  اأن  هو  جوهري  فــرق  مع  ــرى  الأخ
الأ�سا�سي  النظام  الأولى من  المادة  وال�سنة. جاء في  بالكتاب 
للحكم: )المملكة العربية ال�سعودية دولة اإ�سالمية ذات �سيادة 
تامة، دينها الإ�سالم، ود�ستورها كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى 
اهلل عليه و�سلم(. فقد ن�س بو�سوح على عّد ال�سريعة الإ�سالمية 
اأنظمة ع�سرية،  من  ي�سدر  ما  فكل  للحكم،  الأوحد  الم�سدر 
فاإنها يجب اأن تكون في فلك ال�سريعة الإ�سالمية، وتبعًا لذلك 
جانبين  في  تنح�سر  العدلي  للنظام  ال�ستمداد  م�سادر  فاإن 

رئي�سين: 

اأول: الم�صادر ال�صرعية للنظام العدلي: 

التي  الوحي،  بن�سو�س  الــواردة  الم�سادر  تلك  بها  والمراد 
بدورها تنق�سم ق�سمين:

الق�سم الأول: ق�سم متفق بين الفقهاء على كونها م�سدرًا 
من م�سادر النظام العدلي في ال�سعودية، وهي كالآتي:

اأوًل: القراآن الكريم: وهو كتاب اهلل جل �ساأنه اأنزله على نبيه 
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�سلى اهلل عليه و�سلم ليكون د�ستورًا لالأمة ال�سالمية، توؤطر كل 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   زب  تعالى:  قال  وفقه،  حياتها 
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ رب )النحل: 89(، ومن خ�سائ�س هذا 

الكتاب الكريم:
اأنه كالم اهلل جل �ساأنه لفظًا ومعنى.. 1
اأنه ثابت بالتواتر، فال مجال لالختالف في نقله لالأمة جياًل . 2

بعد جيل.
اأنه ا�ستمل على جميع اأ�سول الأحكام ال�سرعية، فال تحتاج . 3

الأمة اإلى غيره ما تم�سكت به.
تبين  القراآن  في  ال�سريحة  الن�سو�س  من  عدد  جاء  وقد 
ووجوب  العدل،  عن  الآيــات  في  كما  وغيرها،  ق�سائية  جوانب 
التزام الأمة به – اأفرادًا وموؤ�س�سات - في كل اأحكامها، مثل قوله 

تعالى: زب ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  
ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ رب )الن�ساء: 58(، وقوله 

تعالى: زب چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
رب)النحل:  ژ  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زب  تعالى:  وقوله   ،)90

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
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ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  
ھ         ھ   ہ   ہ   زب  تعالى:  وقوله   ،)135 )الن�ساء:  رب  ڃ 
ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  
رب  ې  ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ  

ائ   ائ   ىى   ې   ې   ې    زب  تعالى:  وقوله   ،)8 )المائدة: 

ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ        ۈئ  ېئ رب )الأعراف: 
وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ېى   ې   »زب  تعالى:  وقوله   ،)29

ی   ىئی   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئۇئ   
ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    خب  مب  ىبيب  جت  حت  

ختمت  ىت  يت رب)ال�سورى: 15(.
في  العدلي  للنظام  الرئي�س  الم�سدر  ُتعد  ن�سو�س  وهــي 
عن  النظر  ب�سرف  والق�سط،  بالعدل  الجميع  تاأمر  ال�سعودية 
اأحكامًا  الــقــراآن  في  كثيرة  ــات  اآي بينت  كما  الــنــزاع.  اأطـــراف 
واأمــور  الأمـــوال،  واأمــور  الجرائم،  اأمــور  في  متعددة  ق�سائية 
الأحوال ال�سخ�سية، والمواريث، وغيرها، وهي من الثابت الذي 

ل يقبل التغيير، ول يمكن للقا�سي اأن يحكم بخالفه مطلقًا. 
ثانياً: ال�سنة النبوية: والمراد بال�سنة النبوية قول الر�سول 
من  قــول  اأو  لفعل  ـــراره  اإق اأو  فعله  اأو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
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ال�سحابة جرى اأمامه، اأو علم به، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم 
فبع�سها  اأفعاله  اأما  لالأمة،  توجيه  قوله  لأن  فعله؛  على  مقدم 
القراآن  دّل  وقــد  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  به  خا�سًا  يكون  قد 
ال�سنة  اعتبار  على  الأول،  الت�سريعي  الم�سدر  وهو  الكريم، 
اأقوال  النبوية الم�سدر الثاني، وذلك كما في قوله تعالى عن 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: زب ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   
ٿ رب)النجم: 3-4(، وقوله تعالى: »زب  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀ    ہ  ہہ  رب)الح�سر:7(.

القراآن  اأن  النبوية  وال�سنة  الكريم  الــقــراآن  بين  والــفــارق 
ال�سنة  اأمــا  ومعنى.  لفظًا  �ساأنه-  -جل  اهلل  من  وحي  الكريم 
النبوية فهي وحي معنى من دون اللفظ، اأي: اأن اللفظ المنقول 
عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قد يختلف من راوٍ  اإلى اآخر، 
من دون اأن يكون لهذا الختالف اللفظي اأثر في تغيير المعنى. 
وكما اأوردُت عددًا من الن�سو�س القراآنية الآمرة بالعدل اأذكر 
اأي�سًا نماذج من ن�سو�س نبوية اآمرة اأي�سًا بالعدل بين النا�س، 
في  العدل  اإقامة  مهمة  له  ُت�سند  من  لكل  ملزمًا  منهاجًا  تعد 
»اإِنَّ  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  فقد  الإ�سالمي،  ال�سرع 
ْحَمِن َعزَّ  اْلُمْق�ِسِطيَن ِعْنَد اهلِل َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر، َعْن َيِميِن الرَّ
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ِذيَن َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِهْم َواأَْهِليِهْم َوَما  ، َوِكْلَتا َيَدْيِه َيِميٌن، الَّ َوَجلَّ
ُ ِفي ِظلِِّه،  َوُلوا«، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »�َسْبَعٌة ُيِظلُُّهُم اهللَّ
ِه،  َربِّ ِعَباَدِة  َن�َساأَ ِفي  َو�َسابٌّ  ِظلُُّه: الإَِماُم الَعاِدُل،  اإِلَّ  َيْوَم َل ِظلَّ 
ِ اْجَتَمَعا  ا ِفي اهللَّ َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق ِفي الَم�َساِجِد، َوَرُجاَلِن َتَحابَّ
َوَجَماٍل،  ٍب  َمْن�سِ َذاُت  ٌة  اْمــَراأَ َطَلَبْتُه  َوَرُجٌل  َعَلْيِه،  َقا  َوَتَفرَّ َعَلْيِه 
َق، اأَْخَفى َحتَّى َل َتْعَلَم �ِسَماُلُه  دَّ ، َوَرُجٌل َت�سَ َ ي اأََخاُف اهللَّ َفَقاَل: اإِنِّ
ْت َعْيَناُه«، كما بينت  َ َخاِلًيا َفَفا�سَ َما ُتْنِفُق َيِميُنُه، َوَرُجٌل َذَكَر اهللَّ
الجرائم،  اأمــور  في  متعددة  ق�سائية  اأحكامًا  كثيرة  اأحاديث 
واأمور الأموال، واأمور الأحوال ال�سخ�سية، والمواريث، وغيرها، 
اأن  للقا�سي  يمكن  ول  التغيير،  يقبل  ل  الذي  الثابت  من  وهي 
يحكم بخالفها مطلقًا، مع مراعاة وجود علم متخ�س�س يبحث 
للنبي �سلى اهلل  المن�سوبة  الأحاديث  في طرائق معرفة �سحة 
الذي   Chain of Narration الإ�سناد  عليه و�سلم عن طريق 
وعدالة  الحفظ،  في  الــراوي  �سبط  مهمين:  �سرطين  يت�سمن 

الراوي واأمانته و�سدقه.
الأمــة  مجتهدي  اتفاق  الإجــمــاع  ومعنى  الإج���م���اع:  ث��ال��ث��اً: 
ووا�سح  �سرعي.  على حكم  الع�سور  من  في ع�سر  الإ�سالمية 
من التعريف �سروط االإجماع المعتمد، فهو البد اأن ي�سدر من 



24

 النظام العدلي
في السعودية

يكون من  اأن  ولبد   - كبار علمائها  اأي: من   - الأمة  مجتهدي 
م�ساألة  تاأتي  حينما  الأوقــات،  من  وقت  اأي  في  وذلك  الجميع، 
�سرعية جديدة. فهذا التفاق يعد م�سدرًا من الم�سادر الأ�سلية 
الملزمة في الت�سريع الإ�سالمي ب�سفة عامة، وفي اإقامة العدل 
ل  للقا�سي  ملزم  اأمر  وهو  ب�سفة خا�سة،  النا�س  بين  والحكم 

يمكن اأن يحكم بخالفه متى ما كان هذا الإجماع ثابتًا.
فرعية  م�ساألة  اإلحاق  بالقيا�س  ويق�سد  القيا�ص:  راب��ع��اً: 
جديدة، لي�س لها حكم �سرعي ن�سي، بم�ساألة لها حكم �سرعي 
ثابت؛ وذلك ل�ستراك الم�ساألتين في علة الحكم. فمثاًل ن�س 
القراآن الكريم على تحريم اإيذاء الوالدين بالكلمات الجارحة 

ولو كانت ي�سيرة كما في قوله تعالى: زب ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    
ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ رب )الإ�سراء: 23(، فهذا الن�س 
يدل على تحريم ال�سرب اأو اأي فعل يوؤذي الوالدين قيا�سًا على 

تحريم القول الموؤذي.
قوله  ال�سالمي  الت�سريع  في  الم�سدر  هذا  عّد  على  ويدل 

ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   زب  تعالى: 
الأمور  به  توزن  ما  هو  بالميزان  والمراد   ،)17 )ال�سورى:  رب  ڦ 
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لمعرفة  وا�سعًا  مجاًل  فتح  والقيا�س  ببع�س.  بع�سها  ويقا�س 
اأو  حكم ما ي�ستجد من م�سائل لم ين�س عليها القراآن الكريم 
ال�سنة النبوية، فاإذا عر�ست للقا�سي م�ساألة جديدة، ولم يجد 
حكم  يبين  النبوية  ال�سنة  اأو  الكريم  القراآن  من  �سرعيًا  ن�سًا 
هذه الم�ساألة، لجاأ اإلى القيا�س للو�سول اإلى الحق والعدل؛ لأن 
بين  يجمع  ول  المتماثالت،  بين  يفرق  ل  ال�سالمي  الت�سريع 

المختلفات.
بها  والمق�سود  فيها:  المختلف  الم�سادر  الثاني:  الق�سم 
لها  بين معتمد  الفقهاء،  بين  التي هي محل خالف  الم�سادر 
على  وذلك  فقط،  ال�سابقة  بالم�سادر  الكتفاء  يرى  من  وبين 

النحو الآتي: 
الإ�سالمية  ال�سريعة  جــاءت  المر�سلة:  الم�سلحة  اأوًل: 
بتحقيق الم�سالح ودفع المفا�سد ما اأمكن، ولكن هذه الم�سالح 
منها ما هو من�سو�س عليه في الأدلة ال�سرعية ال�سابقة، ومنها 
عنها  تتحدث  لم  التي  الم�سالح  وهــذه  عنه،  م�سكوت  هو  ما 
الن�سو�س ال�سرعية، هي التي ت�سمى بالم�سلحة المر�سلة، مثل 
التي  القوانين  اأو  المركبات،  مرور  تنظم  التي  القوانين  و�سع 
تنظم اإن�ساء الم�سانع وغيرها. والذين يرون العمل بالم�سلحة 
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المر�سلة قالوا اإنها تفتح مجاًل وا�سعًا لجتهاد العلماء في اإعطاء 
الم�سائل الم�ستجدة اأحكامًا �سرعية، �سواء في نوازل محددة اأم 
في تقنين محدد، اأم تنظيم لم�سالح النا�س، انطالقًا من كون 
هذا التنظيم، يحقق م�سلحة �سرعية معلومة لالأمة. ول يعني 
اإطالق  الت�سريع  م�سادر  من  م�سدرًا  المر�سلة  الم�سلحة  عّد 
هذه الم�سلحة، بل جعل لها الفقهاء عددًا من ال�سوابط تحول 
الن�سو�س  على  تعود  ل  حتى  ا�ستخدامها،  في  المبالغة  دون 
التخوف امتنع  الإبطال. وب�سبب هذا  اأو  ال�سرعية بالم�سادمة 
بع�س الفقهاء من عّد الم�سلحة المر�سلة م�سدرًا من م�سادر 

الت�سريع.
التي  اأن واقع الأنظمة  اإل  ومع وجود هذا الخالف الفقهي، 
تم اإقرارها في ال�سعودية ي�سعر باأن عّد الم�سلحة كان حا�سرًا، 
اإل  لها  م�ستند  ل  التي  ال�سعودية  الأنظمة  من  كثير  �سدر  فقد 
الم�سلحة المر�سلة، والقا�سي في المحاكم ال�سعودية، يلجاأ اإلى 
الحكم بالم�سلحة المر�سلة، متى اجتهد في الم�ساألة ولم يجد 
ن�سًا �سرعيًا، ولم يتمكن من القيا�س على م�ساألة �سابقة، وراأى 
الحكم،  هذا  تقت�سي  للعدل  المحققة  ال�سرعية  الم�سلحة  اأن 

وهو اجتهاد �سائغ يوافق ما عليه ال�سرع والنظام. 
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الحكم  بقاء  بال�ست�سحاب  ويق�سد  ال�ست�سحاب:  ثانياً: 
على  دليل  يقوم  حتى  حاله  على  الما�سي  في  ثابتًا  كان  الــذي 
انتقاله عن تلك الحال، اأو نقول: هو بقاء ما كان على ما كان 
عليه حتى يثبت ما يغيره. فمثاًل لو ادعى �سخ�س على �سخ�س 
اأنه اعتدى عليه، فالأ�سل اأن ال�سخ�س المدعى عليه بريء من 

ذلك الدعاء حتى يبرهن المدعي على �سحة دعواه. 
وال�سريعة الإ�سالمية جاءت بمراعاة هذا الأ�سل، وتبعًا لهذا 
الم�سدر ن�ساأ عدد من القواعد الفقهية المعتمدة في الأحكام 
الإباحة،  الأ�سياء  في  الأ�سل  بال�سك،  يزول  ل  اليقين  ومنها: 
الأ�سل براءة الذمة وغيرها، وهي قواعد تحمي الحقوق، وتقيم 
العدل بين النا�س، وتمنع التظالم بينهم. وهي قواعد معتمدة 
اأم  الأنظمة،  م�ستوى  على  �سواء  ال�سعودية،  في  الق�ساء  في 

م�ستوى الأحكام الق�سائية في المحاكم.
فهم  في  الجتهاد  للقا�سي  اأن  اإلــى  الإ�ــســارة  الجدير  ومن 
والم�سائل  الــوقــائــع  على  وتطبيقها  ال�سرعية،  الن�سو�س 
الم�ستجدة، فالفقيه ب�سفة عامة، والقا�سي ب�سفة خا�سة، ل 
يقف جامدًا اأمام ظاهر الن�س؛ بل يغو�س فيه، ويفهم مقا�سده، 
فيها  ولي�س  ت�ستجد،  التي  الم�سائل  المقا�سد على  ويطبق هذه 
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ن�س �سرعي؛ فلذلك جاء عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قوله: 
َحَكَم  َذا  َواإِ ْجــَراِن،  اأَ َفَلُه  اَب  اأَ�سَ ُثمَّ  َفاْجَتَهَد  الَحاِكُم  َحَكَم  »اإَِذا 
َفاْجَتَهَد ُثمَّ اأَْخَطاأَ َفَلُه اأَْجٌر« متفق عليه. فانظر كيف اأن ال�سريعة 
الثواب  له  وجعلت  الجتهاد  في  القا�سي  رغبت  قد  الإ�سالمية 

الأخروي م�ساعفًا اإن اأ�ساب، ومفردًا اإن هو اأخطاأ.

ثانيًا: الم�صادر النظامية للعدل في ال�صعودية:

اأوًل: النظام الأ�سا�سي للحكم: 

هذا النظام هو اأعلى نظام في الدولة، وهو يماثل الد�ستور 
في  اأ/90  رقم  الملكي  بالأمر  اأ�سدر  وقد  الأخــرى،  الــدول  في 
1412/8/27هــ، وقد ر�سخ النظام ما كانت عليه المملكة من 
وال�سنة  القراآن  جعل  فقد  الإ�سالمية،  ال�سريعة  تحكيم  التزام 
الأ�سا�سي  والنظام  للحكم،  الأ�سا�سي  النظام  على  مهيمنة 
يخالف  نظامي  ن�س  فاأي  الأنظمة،  بقية  على  مهيمنًا  للحكم 
�سرعًا.  بطالنه  اإلى  اإ�سافة  نظامًا  باطاًل  يعد  وال�سنة  الكتاب 
كثيرة من �سمنها  اأمورًا  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  ت�سمن  وقد 
كما  والمقيم،  وللمواطن  والأ�سرة،  للفرد،  الحقوقية  الجوانب 
حقوق  الدولة  )تحمى  والع�سرين:  ال�ساد�سة  المادة  في  جاء 
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يحمي  نظامي  ن�س  وهو  الإ�سالمية(  ال�سريعة  وفق  الإن�سان 
�سوره،  بكل  الحقوق  على  والعــتــداء  الظلم  ويمنع  الحقوق 
لتبين  ال�سابق  الن�س  مع  والثالثون  ال�ساد�سة  المادة  وتت�سافر 
النحو  على  الن�س  جــاء  حيث  الــدولــة،  على  عدليًا  الــتــزامــًا 
على  والمقيمين  مواطنيها  لجميع  الأمن  الدولة  )توفر  الآتــي: 
اأو حب�س اإل  اأو توقيف  اإقليمها، ول يجوز تقييد ت�سرفات اأحد 
والثالثين  ال�سابعة  المادة  وفي  النظام(.  هذا  اأحكام  بموجب 
اإذن  بغير  دخولها  يجوز  ول  حرمتها،  )للم�ساكن  الن�س:  جاء 
�ساحبها، ول تفتي�سها اإل في الحالت التي يبينها النظام( وفي 
ول  جريمة  ول  �سخ�سية،  )العقوبة  والثالثين:  الثامنة  المادة 
عقوبة اإل بناء على ن�س �سرعي اأو ن�س نظامي، ول عقاب اإل 
المادة  وفي  النظامي(  بالن�س  للعمل  الالحقة  الأعمال  على 
ال�ساد�سة والأربعين: )الق�ساء �سلطة م�ستقلة، ول �سلطان على 
الإ�سالمية(، وفي  ال�سريعة  لغير �سلطان  الق�ساة في ق�سائهم 
بالت�ساوي  مكفول  التقا�سي  )حق  والأربعين:  ال�سابعة  المادة 
الإجراءات  النظام  وُيبين  المملكة،  في  والُمقيمين  للمواطنين 
الالزمة لذلك( وفي المادة الثامنة والأربعين )ُتطبق المحاكم 
الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  اأمامها  المعرو�سة  الق�سايا  على 
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الأمر من  ولي  ُي�سدره  وما  وال�سنة،  الكتاب  لما دل عليه  وفقًا 
اأنظمة ل تتعار�س مع الكتاب وال�سنة(.

ثانياً: الأنظمة الق�سائية:

وقد �سدر كثير من الأنظمة التي تنظم العملية الق�سائية، 
�سواء في مجال الإجــراءات، مدنية كانت اأو جزائية، اأو كانت 
باأعمالهم  يتعلق  وما  وتعيينهم،  الق�ساة،  اختيار  تنظيم  في 
الإداري  الجانب  في  الق�ساة  اأعوان  يخ�س  فيما  اأو  الوظيفية، 
اإجمال  ويمكن  المحاماة،  مهنة  يخ�س  فيما  اأو  والوظيفي، 

الأنظمة الق�سائية فيما ياأتي:
عام . 1 �سدر  وقد  ال�سرعي:  الق�ساء  م�سوؤوليات  تركيز  نظام 

الق�سائية  بالأنظمة  اأحكامه  معظم  ن�سخت  وقد  1372هـــ، 
اأنه ما زال �ساريًا في الأمور التي لم تعالجها  اإل  الجديدة، 

الأنظمة الم�ستجدة.
النظام: . 2 ويت�سمن  1428هـــ  عــام  ال�سادر  الق�ساء:  نظام 

للق�ساء  الأعلى  المجل�س  و�سماناته،  الق�ساء  ا�ستقاللية 
ــــ   العليا  المحكمة  المحاكم  )ترتيب  ووليتها  المحاكم  ــــ 
محكمة ال�ستئناف، محاكم الدرجة الأولي، ولية المحاكم( 
وندبهم  الق�ساة  نقل  وترقيتهم،  الق�ساة  )تعيين  الق�ساة، 
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الق�ساة،  تاأديب  الق�ساة،  اأعمال  التفتي�س على  واإجازاتهم، 
انتهاء خدمة الق�ساة( وزارة العدل، كتابات العدل، وكتاب 
العدل. )كتابات العدل واخت�سا�ساتها، تعيين كتاب العدل، 
العدل(  كتاب  عن  ال�سادرة  الأوراق  قوة  عليهم  والتفتي�س 

موظفو المحاكم وكتابات العدل.
ويت�سمن . 3 1428هــــ  عــام  ال�سادر  المظالم:  ديـــوان  نظام 

النظام ما يتعلق بالق�ساء الإداري كت�سكيل الديوان، مجل�س 
المحاكم،  )ترتيب  ــوان  ــدي ال محاكم  الإداري،  الق�ساء 
الإداريـــة،  ال�ستئناف  محاكم  العليا،  ـــة  الإداري المحكمة 
المحاكم(  اخت�سا�سات  الإدارية،  الأولى  الدرجة  ومحاكم 

تعيين ق�ساة الديوان وجميع �سوؤونهم الوظيفية(.
النظام: . 4 ويت�سمن  1433هـــ  عام  ال�سادر  التحكيم:  نظام 

اإجــراءات  التحكيم،  هيئة  التحكيم،  اتفاق  عامة،  اأحكامًا 
التحكيم، اإجراءات الف�سل في الدعوى التحكيمية، بطالن 

حكم التحكيم، حجية الأحكام التحكيمية ونفاذها. 
نظام التنفيذ: ال�سادر عام 1433هـ، ويت�سمن: اخت�سا�سات . 5

الأمــوال،  عن  الإف�ساح  التنفيذي،  ال�سند  التنفيذ،  قا�سي 
الحجز التحفظي، اإجراءات التنفيذ، التنفيذ المبا�سر وفي 
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التنفيذي،  والحب�س  الإع�سار  ال�سخ�سية،  الأحــوال  م�سائل 
والعقوبات.

نظام المرافعات ال�سرعية: ال�سادر عام 1435هـ ويت�سمن: . 6
اأحكامًا عامة، الخت�سا�س الدولي والنوعي والمكاني، ورفع 
واإجــراءات  وغيابهم،  الخ�سوم  وح�سور  وقيدها،  الدعاوى 
العار�سة،  والطلبات  والتدخل  والإدخال  الدفوع  الجل�سات، 
وقف الخ�سومة وانقطاعها وتركها، وتنحي الق�ساة وردهم، 
اإجراءات الإثبات، الأحكام، طرائق العترا�س على الأحكام، 

الق�ساء الم�ستعجل، الإنهاءات.
نظام الإجراءات الجزائية: ال�سادر عام 1435هـ ويت�سمن: . 7

الدعوى الجزائية، اإجراءات ال�ستدلل، اإجراءات التحقيق، 
طرائق  المحاكمة،  اإجــــراءات  المحاكم،  اخت�سا�سات 
الأحكام  النهائية،  الأحكام  قوة  الأحكام،  على  العترا�س 

الواجبة التنفيذ.
نظام المرافعات اأمام ديوان المظالم:  ال�سادر عام 1435هـ . 8

ويت�سمن: رفع الدعوى وقيدها، النظر في الدعوى والحكم 
فيها، العترا�س على الأحكام اأمام الق�ساء الإداري.

النظام: . 9 ويت�سمن  1422هـ،  عام  ال�سادر  المحاماة:  نظام 
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واجبات  مزاولتها،  و���س��روط  المحاماة  بمهنة  التعريف 
المحامين وحقوقهم، تاأديب المحامين.

ثالثاً: الأنظمة واللوائح الأخرى:

والإجرائية،  المو�سوعية  الأمور  في  ال�سادرة  الأنظمة  تعد 
عند  العدلي  النظام  م�سادر  من  م�سدرًا  كان،  مجال  اأي  في 
فعلى  الق�سايا.  من  ق�سية  لأي  بالنظر  تعر�سه  حين  القا�سي 
�سبيل المثال، فاإن العقوبات على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، 
اأو بغ�سل الأموال، اأو غيرها قد �سدرت بها اأنظمة خا�سة، فيجب 
اأي ق�سية من  اأن يلتزم هذه الأنظمة عند نظره  على القا�سي 

الق�سايا ذات العالقة.
رابعاً: المبادئ العامة في الم�سائل المتعلقة بالق�ساء: 

ال�سريعة الإ�سالمية مجاًل وا�سعًا لالجتهاد،  اأتاحت  لما 
وهو اجتهاد له قيمته واأهميته، وكان ممن ي�سوغ لهم الجتهاد 
الق�ساة في المحاكم ال�سرعية، التما�سًا للعدل والإن�ساف، 
اإلــى اختالف في  يــوؤدي  اآخــر - قد  – من جانب  لكن هذا 
لقيمة  وحفظًا  المت�سابهة،  الم�سائل  في  الق�سائية  الأحكام 
تكون  ولكي  الإ�سكال،  لهذا  وتفاديًا  الق�سائي،  الجتهاد 
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واآخر،  قا�س  بين  فيها  تفاوت  ل  ومن�سفة  مت�سقة  الأحكام 
الق�ساء  تم �سلوك حل و�سط، وهو تقرير مبادئ عامة في 
ت�سدر من اأعلى جهة ق�سائية في المملكة، المحكمة العليا، 

وكذلك المحكمة الإدارية العليا في الق�سايا الإدارية.
النظام  بين  الق�سائية  الــ�ــســوابــق  عــّد  فــي  الــخــالف  ومــع 
الإنجلو�سك�سوني الذي يعدها اأهم الم�سادر الر�سمية، والنظام 
تف�سيريًا فح�سب ل يحمل طابع  يعدها م�سدرًا  الذي  الالتيني 
اإلى  الإلزام في ق�سايا لحقة؛ كي ل تتحول ال�سلطة الق�سائية 
ما  جعل  ال�سعودية  في  الق�ساء  نظام  اأن  اإل  ت�سريعية؛  �سلطة 
ت�سدره الهيئة العامة في المحكمة العليا ملزمًا، ولهذا التجاه 
�سنده الفقهي في بع�س اآراء المذهب المالكي. فما اأقرته هذه 
الهيئة في المحكمة العليا يعد ملزمًا لجميع الق�ساة، ول يجوز 

مخالفته اإل بتعديله بذات الطريقة التي اأقر بها هذا المبداأ.

العالقة بين ال�صريعة والنظام:

وجدير اأن يطرح القارئ هنا �سوؤاًل، ما العالقة بين ال�سريعة 
اأن ال�سريعة جاءت  والنظام؟ وما حدود العمل بالنظام مادام 
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كاملة تامة �سالحة لكل زمان ومكان؟
منذ  ق�سايا  تعالج  كانت  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  والحقيقة   
فجر الإ�سالم، ول تزال، وجاءت لتبقى اإلى اأن يرث اهلل الأر�س 
الب�سرية  وال�سعة  والمكاني  الزماني  العمق  فــاإن  عليها،  ومن 
الظروف  ح�سب  وت�سيق  تت�سع  مرونة  ت�ستوجب  الت�سريع  لهذا 
مجاًل  وتتيح  والحياة،  الحيوية  للت�سريع  وتحفظ  الم�ستجدة، 
اأو  المكاني  اأو  الزماني  الظرف  مع  تتواءم  مختلفة،  لأحكام 
 – الن�سو�س  جاءت  هذا  ولأجل  غيرها،  اأو  الخا�سة  الحالت 
القراآن الكريم وال�سنة والنبوية - عامة على هيئة قواعد، لكنها 
تحمل طابع المرونة والت�ساع وال�سيق، وهذا ما يمكن ت�سميته 

بال�سريعة الإ�سالمية.
الإ�سالم  رّغب  عندما  الفقهاء،  اجتهاد  ذلك  بعد  جاء  ثم   
العلماء في االجتهاد واال�ستنباط من الن�سو�ص، بعد معرفة علة 
فتح  المعا�سرة، وهذا  الم�سائل  اإلى  الحكم  ونقل هذا  الحكم، 
مجاًل اأرحب لتطبيق الن�سو�س ال�سرعية، ونقلها من ظاهرها 
الحرفي اإلى مقا�سدها ومعانيها وا�ستخراج الأحكام ال�سرعية 
منها، وفق ال�سوابط ال�سرعية في ذلك، وهذا ما ي�سميه العلماء 
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بـالفقه.
وفي  الن�سو�س،  من  المراد  فهم  في  العلماء  تفاوت  وقــد 
مدى انطباق الن�س على الواقعة المعا�سرة، فن�ساأت المدار�س 

الفقهية، وهذا الفقه نتاج فكر العلماء يخطئ وي�سيب.
 وتفاديًا لالجتهاد في كل م�ساألة جديدة، وقطعًا للنزاع عند 
يمكن  فاإنه  الم�ستجدة،  الم�سائل  في  الفقهاء  بين  الختالف 
للحاكم اأن يختار راأيًا فقهيًا بعد م�ساورة العلماء ثم ي�سوغه في 
اأو �سمنًا؛  ن�سو�س م�ستنبطة من ال�سريعة الإ�سالمية �سراحة 
ملزم  نظام  �سكل  في  ي�سدره  ثم  النا�س،  م�سالح  لتحقيق 
للنا�س، كالنظام الأ�سا�سي للحكم وغيره من الأنظمة، كنظام 

العمل، ونظام المرور، ونظام الجمارك ... وغيرها.
الفرع  عالقة  هــي  اإذن  وال�سريعة  النظام  بين  فالعالقة 
الإ�سالمي،  للت�سريع  ومكاني  زماني  فهم  فالنظام  بالأ�سل، 
يقبل  الأوقـــات،  من  وقت  في  بالأمة  والأرفــق  الأ�سلح  يتحرى 
التعديل متى ظهرت م�سلحة اأخرى راجحة، وعلى هذا يمكن 
القول اإن الأنظمة في ال�سعودية هي نتاج ن�سو�ِس �سرعيِة، وفهِم 
فقهِي، تبلور في ن�سو�س اأ�سدرها ولي الأمر؛ رعاية لم�سلحة 
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الأمة. وكما ارتبطت الأنظمة بالن�سو�س ال�سرعية فقد ات�سلت 
اأي�سًا بالفقه )وهو اآراء العلماء المخت�سين( بح�سبانه م�سدرًا 
هوؤلء  اآراء  اأ�سهمت  وقد  ال�سعودية،  في  الأنظمة  م�سادر  من 
العلماء المدونة في كتبهم واأبحاثهم وفتاويهم في اإثراء الأنظمة 

وتطويرها وح�سن تطبيقها.
 وبالتالي يت�سح للقارئ م�سادر النظام العدلي في ال�سعودية 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  اهلل  كتاب  على  قائم  اأنه 
بح�سبانهما م�سدرين اأ�سا�سين مقد�سين، ل يجوز مخالفتهما 
اإجماع  بهما  ويلحق  المكان،  اأو  الزمان  اختلف  مهما  اإطالقًا، 
علماء الأمة؛ لأن الن�سو�س بينت اأن المة ل تجتمع على خطاأ. 
واإذا لم يكن هناك ن�س ول اإجماع اأمكن قيا�س غير المن�سو�س 
الإ�سالمي  الت�سريع  مراد  اإلى  للو�سول  عليه؛  المن�سو�س  على 
في الم�ساألة، ثم بعد ذلك تاأتي م�سادر اأخرى هي محل خالف 

بين الفقهاء في حدود اعتمادها والعمل بها.
 واإذا انتهينا من الم�سادر ال�سرعية، فاإن هناك م�سدرًا اآخر 
هو الم�سدر النظامي، الذي يقوم على اجتهاد العلماء في فهم 
الن�سو�س ال�سرعية، بناء على طلب ولي الأمر، الذي يتبلور في 
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اأنظمة تف�سيلية، م�ستنبطة من ن�سو�س �سرعية عامة؛ لتنظيم 
بينهم،  والإن�ساف  العدل  وتحقيق  ق�سائهم،  في  النا�س  حياة 

ورفع التظالم، وجلب الم�سالح لهم، ودفع المفا�سد عنهم.
 وهذا في مجمله يجعل ال�سريعة الإ�سالمية �سريعة معا�سرة 
تجري فيها روح الحياة، بل تتجدد في رونق الحياة وبهائها، مهما 
اأو تغيرت الظروف والأحوال،  اأو اختلف المكان،  امتد الزمان 
من  م�سونة  الــخــطــاأ،  مــن  محفوظة  تبقى  ذاتــه  الــوقــت  وفــي 
النحراف، لوجود ال�سياج الذي يحميها وهو ال�سياج المع�سوم 
)كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم(، فهما يمثالن 
الفقهاء  اجتهادات  وتبقى  الخروج عنه،  يجوز  ل  الذي  الإطار 
وا�ستنباطاتهم على �سوئه، ليتولوا �سن الأنظمة بما ل يخالفه. 
اإما  العدلية  الأنظمة  ا�ستمداد  م�سادر  اأن  وال��خ��ا���س��ة: 

والإجماع،  وال�سنة،  الكتاب،  فال�سرعي  نظامية،  واإما  �سرعية 
فهو  النظامي  واأمــا  فيها،  مختلف  اأخــرى  وم�سادر  والقيا�س، 
عليها  يعتمد  التي  الأخرى  والأنظمة  للحكم  الأ�سا�سي  النظام 
مبداأ  اأن  ومو�سوعيًا. غير  اإجرائيًا  الق�سايا  اإدارة  في  الق�ساة 
الأنظمة ومنتهاها يرجع اإلى الكتاب وال�سنة، اإما �سراحة، واإما 
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ا�ستنباطًا، وكل الأنظمة العدلية محكومة بال�سريعة الإ�سالمية، 
ول يجوز لها مخالفتها.
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القيـم الأخالقيـة في الق�صـاء

معالي الأ�ستاذ الدكتور 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�ص*

تمهيد:

بعث اهلل الر�سل واأنزل الكتب لإقامة العدل بين النا�س، قال 
تعـالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  
پ  ڀ  ڀڀ رب )الحديد: 25(. يقول الإمام ال�ساطبي رحمه 
غير  من  الثبوت  الإ�سالمية  ال�سريعة  خ�سائ�س  من  :»اإن  اهلل 
تخ�سي�سًا  ول  ن�سًخا،  كمالها  بعد  فيها  تجد  ل  فلذلك  زوال، 
اأحكامها،  من  لحكم  رفًعا  ول  لإطالقها،  تقييدًا  ول  لعمومها، 
ول  بع�سهم،  خ�سو�س  بح�سب  ول  المكلفين،  عموم  بح�سب  ل 
الم�سجد  ل�سوؤون  العامة  للرئا�سة  العام  والرئي�س  وخطيبه،  الحرام  الم�سجد  اإمــام   *
اأم  بجامعة  الكريم  للقراآن  عبداهلل  الملك  كر�سي  اأ�ستاذ  النبوي،  والم�سجد  الحرام 

القرى، مدير جامعة المعرفة العالمية الإلكترونية. 
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بح�سب زمان دون زمان، ول حال دون حال، بل ما اأُْثِبت �سبًبا 
اأبدًا �سرط، وما  اأبًدا ال يرتفع، وما كان �سرًطا فهو  فهو �سبب 
اأو مندوًبا فمندوب، وهكذا جميع  اأبًدا،  كان واجًبا فهو واجب 
الأحكام، فال زوال لها ول تبديل، ولو فر�س التكليف اإلى غير 
الإ�سالم  �سريعة  كانت  ولما  كذلك«،)1(  اأحكامها  لكانت  نهاية 
خاتمة ال�سرائع نا�سخة لها مهيمنة عليها ا�ستلزم ذلك �سمولها 
اإلى  الب�سر  جميع  َدَعــت  التي  ة  العامَّ ال�سريعة  لأنَّها  وكمالها؛ 

ۀ  ہ  ہ            ہ   زب  تعالى:  بها، قال  والإيَمان  اتباعها، 
كما  والكمال،  بال�سمول  ات�سمت  ثم  ومــن   ،)28 )�ــســبــاأ:  رب  ہ 

گ   گ          ک   ک   زب  تعالى:  قال  بالخلق  بالرحمة  ات�سمت 
گ رب )الأنبياء: 107(.

فهم  بها  اأتحفنا  التي  الغالية،  الن�سيحة  واأروع  اأح�سن  وما 
الق�ساء  لمعنى  عنه-  اهلل  -ر�سي  الخطاب  بن  عمر  الفاروق 
حيث قال لأبي مو�سى الأ�سعري -ر�سي اهلل عنه- عندما ولَّه 
َبَعٌة،  ُمتَّ ٌة  و�ُسنَّ ُمْحَكَمٌة،  فري�سة  الق�ساء  »اإن  الكوفة:  ق�ساء 
فافهم اإذا اأُْدِلَي اإليك؛ فاإنه ل ينفع َتَكُلٌّم بحٍق ل نفاذ له، واآ�ِس 
بين النا�س في وجهك وَعْدِلك ومجل�سك؛ حتى ل يطمع �سريف 

)1( الموافقات لل�ساطبي، 109/1.
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عى،  َنة على من ادَّ في حيفك، ول يياأ�س �سعيف من عدلك. البِيّ
واليمين على َمْن اأنكر، وال�سلح جائز بين الم�سلمين اإَلّ �سلًحا 
اأم�س  ق�سيته  ق�ساٌء  يمنعك  ول  حــالًل،  َم  َحــرَّ اأو  حراًما  اأََحــَلّ 
اإلى  َتْرِجَع  اأن  فراجعَت اليوم فيه عقلك، وُهِديَت فيه لُر�ْسِدَك 
التمادي في  فاإَنّ الحقَّ قديم، ومراجعة الحقِّ خير من  ؛  الحقِّ
الباطل. الفهَم الفهَم فيما تلجلج في �سدرك مما لي�س في كتاب 
وِق�ِس  والأ�سباه،  الأمثال  اعرف  ثم  َنِبِيّه،  ة  �ُسنَّ ول  تعالى  اهلل 
اإلى  الحاجة  اأم�سِّ  في  اليوم  الب�سرية  واإن  بنظائرها«،  الأمــور 
هذه الدرر الفريدة التي تهدي اإلى العدل الذي اأراده الإ�سالم 
وو�سع اأ�س�سه و�سوابطه وحث عليه في كل مجال من المجالت.
القا�سي  على  وجب  فاإنه  العظيمة  المكانة  للق�ساء  كان  ولما 
وظيفته  بم�سئولية  تامة  ومعرفة  رفيعة،  اأخالقية  بقيم  يتحلى  اأن 
واأبعاد مهمته، كما يجب اأن يتحلى بالعدل والنزاهة، وقد �سح عن 
في  اثنان  ثالثة،  »الق�ساة  قال:  اأنه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
النار وواحد في الجنة؛ رجل عرف الحق فق�سى به فهو في الجنة، 
ورجل ق�سى بين النا�س بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق 

فجار فهو في النار« )رواه الترمذي(. 
اهلل  ر�سول  �سمعت  اأنها  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  حديث  ومن 
القيامة  يوم  العدل  بالقا�سي  »يوؤتى  يقول:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
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في  اثنين  بين  يق�س  لم  اأنه  يتمنى  ما  الح�ساب  �سدة  من  فيلقى 
تمرة قط« )رواه اأبو داود(، ولقد ا�ستمل الق�ساء الإ�سالمي على 
�سالح الأخالق ومكارم القيم، وروائع الف�سائل وال�سيم، وذلك من 
اأجل تحقيق الهدف الأ�سمى وهو اإقامة العدل بين النا�س. وحقيقة 
العدل في الإ�سالم، اأنه ميزان اهلل على الأر�س، به ُيوؤَْخُذ لل�سعيف 
من  الحق  �ساحب  وُيَمّكن  ظلمه،  ممن  المظلوم  ُف  وُيْن�سَ حقه، 

الو�سول اإلى حقه.
الق�ساء  اأ�س�س  وت�سريعاته  باأحكامه  الإ�سالم  اأر�سى  ولقد 
النف�س،  مع  اأي�سًا  بل  النا�س  بين  فقط  لي�س  العدل،  وقواعد 
ال�سدق،  والــتــزام  الحق،  اتباع  الموؤمنين  على  اهلل  وفر�س 

والترفع عن الظلم، بل والأخذ على يد الظالم.
ومن القيم الأخالقية في الق�ساء ما ياأتي:

الأولى: العدل مع النف�ص والأقربين 

ولقد  والتفريط،  االإف��راط  بين  المتو�سط  االأمر  هو  والعدل 
الوالدين  اأو  النف�س  على  ولــو  العدل  بتحقيق  تعالى  اهلل  اأمــر 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زب  تعالى:  اهلل  يقول  والأقــربــيــن، 
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ رب)الن�ساء: 135(، 
قال الإمام الطبري رحمه اهلل في تف�سير هذه الآية: »ليكن من 
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اأخالقكم و�سفاتكم القيام بالق�سط يعني: بالعدل ... ولو كانت 
�سهادتكم على اأنف�سكم، اأو على والدين لكم اأو اأقربيكم، فقوموا 
باأن تقولوا فيها  فيها بالق�سط والعدل، واأقيموها على �سّحتها 
الحق، ول تميلوا فيها لغنيٍّ لغناه على فقير، ول لفقير لفقره على 
والفقير  الغنّي  بين حكم  ى  �سوَّ الذي  فاإن اهلل  فتجوروا.  غنّي، 
فيما األزمكم، اأيها النا�س، من اإقامة ال�سهادة لكل واحد منهما 

بالعدل اأولى بهما، واأحق منكم«،)1( وقال �سبحانه: زب ٹ  ٹ  
الطبري رحمه اهلل  قال  )الأنعام: 152(  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦرب 
في تف�سير هذه الآية: »واإذا حكمتم بين النا�س فتكلمتم فقولوا 
الحق بينهم، واعدلوا واأن�سفوا ول تجوروا، ولو كان الذي يتوجه 
الحق عليه والحكم، ذا قرابة لكم، ول تحملنكم قرابة قريب 
اأو �سداقة �سديق حكمتم بينه وبين غيره، اأن تقولوا غير الحق 

فيما احتكم اإليكم فيه«)2(
وبقدر ما اأمر الإ�سالم بالعدل وحثَّ عليه، حرم الظلم اأ�سد 
ظلـم  اأم  النف�س  ظلـم  �سواء  المقاومة،  اأ�سد  وقاومه  التحريم، 
الأغنياء  وظلـم  لل�سعفاء،  الأقوياء  ظلـم  وبخا�سة  الآخرين، 

)1( جامع البيان للطبري، 584/7 - 585.
)2( المرجع ال�سابق، 9/ 666.
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للفقراء، وظلـم الحكام للمحكومين، وكلما ا�ستد �سعف الإن�سان 
اإني  عبادي  »يا  القد�سي:  الحديث  ففي  اإثمًا؛  اأ�سد  ظلمه  كان 
حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم محرمًا فال تظالموا« 
)رواه م�سلم(، وقال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »واتق دعوة 

المظلوم فاإنه لي�س بينها وبين اهلل حجاب« )متفق عليه( .

الثانية: العدل مع المخالفين

اأنها  الإ�سالمية  ال�سريعة  في  الأحــكــام  مميزات  اأهــم  من 
اهلل  يقول  المخالفين،  مع  حتى  والعدل  الإن�ساف  على  قائمة 

ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ہ   زب  تعالى: 
ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ېڦرب )المائدة: 8(، قال الإمام 
يحملنكم  ل  اأي:  ــة:«  الآي هذه  تف�سير  في  اهلل  رحمه  كثير  ابن 
كل  في  العدل  ا�ستعملوا  بل  فيهم،  العدل  ترك  قوم على  بغ�س 

اأحد، �سديقًا كان اأو عدوًا«)1(.
و�سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم زاخرة ب�سواهد كثيرة في 
هذا المعنى، ففي فتح مكة اأغلق عثمان بن طلحة بن عبد الدار 

)1( تف�سير القراآن العظيم لبن كثير، 56/3.
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باب الكعبة، واأبى اأن يدفع المفتاح اإلى الر�سول �سلى اهلل عليه 
اأمنعه«،  لم  ر�سول اهلل  اأنه  »لو علمت  وقال:  فيها  ليدخل  و�سلم 
المفتاح  ــذ  واأخ يــده  عنه  اهلل  ر�سي  طالب  اأبــي  بن  علي  فلوى 
منه عنوة، ودخل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم و�سلَّى فيها 
ركعتين، ولما خرج �ساأله عّمه العبا�س ر�سي اهلل عنه اأن يدفع له 

المفتاح ويجمع له ال�سقاية وال�سدانة، فنزل قول اهلل تعالى: زب ۆ    
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  

ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئڦرب )الن�ساء: 58(، فاأمر ر�سول اهلل 

�سلى اهلل عليه و�سلم، عليًّا ر�سي اهلل عنه باأن يرد المفتاح اإلى 
عثمان بن طلحة ويعتذر اإليه، ففعل ذلك علّي، ف�سار ذلك �سبًبا 

لإ�سالمه. ونزل الوحي باأن ال�سدانة في اأولده اأبًدا.
بحب  تتاأثر  ل  الإ�سالمي  الق�ساء  في  الأخالقية  القيم  اإن 
اأو بغ�س، فال فرق بين ح�سب ون�سب، ول بين جاه ومال، كما 
ل يفرق العدل الإ�سالمي بين م�سلم وغير م�سلم، بل يتمتع به 
الم�سلمين،  وغير  الم�سلمين  من  اأر�سه  على  المقيمين  جميع 

مهما كان بين هوؤلء واأولئك من مودة اأو بغ�س.
اهلل  عبد  بن  جابر  عن  م�سنده  في  اأَحمد  الإمــام  روى  فقد 
-ر�سي اهلل عنهما- اأنه قال: »اأفاء اهلل  خيبر على ر�سول اهلل 
هم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  �سلى اهلل عليه و�سلم، فاأقرَّ
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رواحــة  بن  اهلل  عبد  فبعث  وبينهم،  بينه  وجعلها  كانوا،  كما 
اأبغ�س  اأنتم  اليهود،  »يا مع�سر  لهم:  قال  ثم  فخر�سها عليهم، 
، قتلتم اأنبياء اهلل، َوَكَذْبُتْم على اهلل، ولي�س يحملني  الَخْلِق اإلَيّ
األف  اأحيف عليكم؛ قد خر�ست ع�سرين  اأن  اإيَّاكم على  بغ�سي 
و�سق من تمر، فاإن �سئتم فلكم، واإن اأبيتم َفِلي«. فقالوا: »بهذا 
اإل  لليهود  ُبغ�سه  اأخذنا«. فرغم  قد  والأر�س،  ال�سموات  قامت 
اأنه ل يحيف عليهم،  لهم �سريحة  اأعلنها  بل  لم يظلمهم،  اأنه 

وما �ساءوا اأَْخَذُه من اأي الق�سمين من التمر فلياأخذوه«.
ولعل الق�ساء في خ�سومة الخليفة علي بن اأبي طالب -ر�سي 
على  مثال  فقدها خير  التي  درعه  في  ن�سراني  مع  اهلل عنه- 
الموؤمنين علّي -ر�سي اهلل عنه- درعه  اأمير  ذلك؛ حيث فقد 
ثم وجدها عند ن�سراني، فاحتكما اإلى �سريح القا�سي؛ فقال 
علي هذا الدرع درعي لم اأبع ولم اأهب، فقال �سريح للن�سراني: 
ما تقول فيما يقول اأمير الموؤمنين؟ فقال الن�سراني: ما الدرع 
�سريح  فالتفت  بكاذب،  عندي  الموؤمنين  اأمير  وما  درعي،  اإل 
ف�سحك  بينة؟،  من  هل  الموؤمنين  اأمير  يا  فقال:  علي  اإلــى 
للن�سراني،  بها  فق�سى  بينة،  لي  ما  �سريح  اأ�ساب  وقال:  علي 
اأ�سهد اأن هذه اأحكام الأنبياء، اأمير  اإني  اأما  فقال الن�سراني: 
ل  اأن  اأ�سهد  عليه،  لي  فيق�سي  قا�سيه،  اإلى  يدنيني  الموؤمنين 
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اإله اإل اهلل واأن محمدًا ر�سول اهلل، الدرع واهلل درعك يا اأمير 
فخرجت  �سفين  اإلى  منطلق  واأنــت  الجي�س  اتبعت  الموؤمنين، 
من بعيرك الأورق، فقال الإمام علي -ر�سي اهلل عنه- اأما اإذا 

اأ�سلمت فهي لك«.)1(
األ نقول  اأمرنا  يقول الإمام ابن تيمية رحمه اهلل: »واهلل قد 
عليه اإل الحق، واأل نقول عليه اإل بعلم، واأمرنا بالعدل والق�سط، 
فال يجوز لنا اإذا قال يهودي اأو ن�سراني قوًل فيه حق اأن نتركه 
فيه من  ما  دون  الباطل  من  فيه  ما  اإل  نرد  ل  بل  كله،  نــرده  اأو 
الحق«)2( وقال اأي�سًا رحمه اهلل: »العدل واجب لكل اأحد على كل 
اأحد في جميع الأحوال، والظلم ل يباح �سيء منه بحال حتى اأن 
في  الكفار  على  يعدلوا  اأن  الموؤمنين  على  اأوجب  قد  تعالى  اهلل 

قوله تعالى: زب ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  
كانوا  والموؤمنون  )المائدة:8(،  ېڦرب  ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ  
يعادون الكفار باأمر اهلل، فقال تعالى: ل يحملكم بغ�سكم للكفار 
على اأن ل تعدلوا عليهم بل اعدلوا عليهم فاإنه اأقرب للتقوى«)3(.

)1( البداية والنهاية، ابن كثير، 5/8.
)2( منهاج ال�سنة النبوية، ابن تيمية، 199/2.

)3( المرجع ال�سابق، 79/5.
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الثالثة: الم�صاواة في الق�صاء بين النا�ص

اإن من اأهم �سمات الق�ساء في الإ�سالم، اأنه ل ُيَفرق بين قوي 
قال  فقد  الأحكام.  اأمــام  �سواء  كلهم  وفقير،  غني  اأو  و�سعيف، 
النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإنما اأهلك الذين قبلكم اأنهم كانوا 
اإذا �سرق فيهم ال�سريف تركوه، واإذا �سرق فيهم ال�سعيف اأقاموا 
اأن فاطمة بنت محمد �سرقت لقطعُت  لو  واأيم اهلل  الحد،  عليه 
يدها«. اإن العدل يفقد قيمته ورونقه اإذا اخت�س به قوم دون قوم، 
اأو جماعة دون جماعة، بل لبد واأن يتمثل القا�سي دومًا قول اهلل 

تعالى:زب  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  رب )الن�ساء: 58(. 

الرابعة: الحت�صاب والبر في الق�صاء

فاإن القا�سي ل يق�سي لمجرد الح�سول على مرتبه ال�سهري 
اهلل  عند  يحت�سب  واإنــمــا  الــمــاديــة،  الق�ساء  مميزات  ويــنــال 
اإلى  الأجر بن�سرة ال�سعفاء، واإحقاق الحق، واإي�سال الحقوق 
اأ�سحابها، فهو هنا يمار�س عبادة من العبادات ل مجرد وظيفة 
دنيوية. ولذا جاء عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: »ل 
َح�َسَد اإِل ِفي اْثَنَتْيِن: َرُجٌل اآَتاُه اهلُل َماًل َف�َسلََّطُه َعَلى َهَلَكِتِه ِفي 
)متفق  َوُيَعلُِّمَها«  ِبَها  ي  َيْق�سِ َفُهَو  ِحْكَمًة  اهلُل  اآَتاُه  َوَرُجٌل   ، الَحقِّ
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»اإّن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  الآخــر  الحديث  وفي  عليه(. 
ْحَمِن َعّز  الُمْق�ِسِطيَن ِعْند اهلل َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍر، َعْن َيِميِن الرَّ
َوَجّل، َوِكلَتا َيَدْيِه َيِميٌن، اّلِذيَن َيْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِهْم َواأَْهِليِهْم َوَما 
َوُلوا«. ولذلك فاإن على القا�سي اأن يحاول ال�سلح بين الخ�سوم، 
�سافية  بقلوب  الخ�سوم  يخرج  حتى  النظر،  وجهات  وتقريب 
نقية؛ ولذلك فقد جاء عن عمر ر�سي اهلل عنه: »ردوا الخ�سوم 

حتى ي�سطلحوا، فاإن ف�سل الق�ساء يورث بينهم ال�سغائن«.

الخام�صة: الإتقان في العمل

ويكون  الم�سلم،  من  مطلوب  عام  ب�سكل  العمل  في  فالإتقان 
هذا مطلوبًا ب�سكل اأخ�س من القا�سي لخطورة عمله، فقد قال 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:»اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل 
اأن يتقنه«. والإتقان يت�سمن بذل جهد زائد عن العمل العادي، 

اإذ يحر�س فيه القا�سي على بلوغ اأق�سى درجة من الكمال.

ال�صاد�صة: النزاهة

 فعلى القا�سي اأن يكون نزيهًا، مبتعدًا عن كل ما ي�سينه، اأو 
على  الح�سول  من  القا�سي  منع  فقد  ولذلك  حياده؛  في  يوؤثر 

اأي فائدة مادية اأو معنوية من الخ�سوم. قال اهلل تعالى: زب ڱ  



51

 النظام العدلي
في السعودية

ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھڦرب )البقرة: 188(. قال القرطبي رحمه 
باأموالكم الحكام وتر�سوهم ليق�سوا  اهلل: »المعنى ل ت�سانعوا 
من  بعمل  للقيام  مال  اأي  اأخذ  اإن  بل  منها«)1(.  اأكثر  على  لكم 
الأعمال العامة يعد محرمًا كما قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
اأهدي  وهــذا  لكم،  هذا  فيقول:  فيجيء  نبعثه  العامل  بال  »ما 
والذي  اأم ل      !!  اإليه  اأيهدى  اأبيه فينظر  بيت  األ جل�س في  اإلّي؟    . 
نف�س محمد بيده، ل نبعث اأحدًا منكم فياأخذ �سيئًا اإل جاء يوم 
القيامة يحمله على رقبته، اإن كان بعيرًا له رغاء، اأو بقرة لها 
اإبطيه فقال:  راأيت عفرة  تيعر، فرفع يديه حتى  اأو �ساة  خوار، 

اللهم هل بلغت ثالثًا«. 
اأقاربه  الهدية من غير  قبول  القا�سي من  الفقهاء  كما منع 
القريبين، اأو من َمن لم تجر العادة باإهدائه قبل تولي من�سب 
المهدي  الطرف  لدى  خ�سومة  وجــود  حال  في  واأمــا  الق�ساء، 
فاإن الفقهاء متفقون على عدم جواز قبول الهدية؛ لأنها نوع من 
من�سب  على  الحفاظ  في  الم�سلمون  الفقهاء  بالغ  بل  الر�سوة. 
الجتماعية  الــدعــوات  اإجــابــة  مــن  القا�سي  فمنعوا  الق�ساء 
منعًا  وذلك  لإكرامه،  منزله  اإلى  القا�سي  يدعو  كمن  الخا�سة 

)1( اأحكام  القراآن للقرطبي.
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اأن تتعر�س  القا�سي من  القا�سي بها، وحفظًا ل�سمعة  تاأثر  من 
للت�سكيك من اأي طرف. بل ا�ستحب الفقهاء الم�سلمون للقا�سي 
األ يقوم بمبا�سرة البيع وال�سراء من النا�س؛ لأن ذلك قد يوؤدي 
لمحاباتهم للقا�سي، وقد يوؤثر في حيادية القا�سي وا�ستقالليته 

ونزاهته، وا�ستحبوا اأن يكون التعامل عن طريق وكيل للقا�سي.

ال�صابعة: ال�صتقاللية
 فيجب على القا�سي اأن يكون م�ستقاًل في عمله، غير متاأثر 
اأحكامه،  يوؤثر في  اأو من غيره، مما قد  باأي �سغوط �سخ�سية 
وقد ظهرت معالم ا�ستقالل الق�ساء في �سور كثيرة لدى ق�ساة 
الم�سلمين، فمن ذلك اأن القا�سي محمد المعافري في الأندل�س 
الحكم بن ه�سام؛ وقبل ق�ساءه على �سروط: منها  »ا�ستق�ساه 
اإلى حار�س ال�سوق؛ واأنه  اأحد، من الأمير  نفاذ حكمه على كل 
جاء  ما  ذلك  ومن  اأعــفــى«،)1(  نف�سه،  من  العجز  له  ظهر  اإذا 
في تاريخ ق�ساة الأندل�س: »اإن الإمام اإذا اأمر القا�سي اأن يدع 
الحكم في اأمر قد �سرع فيه عنده، فله اأن يدع ذلك اإذا لم يتبين 

له حق اأحدهما؛ فال يدع ذلك اإل بعزل«.)2(

)1( المرقبة العليا فيمن ي�ستحق الق�ساء والفتيا الم�سمى تاريخ ق�ساة الأندل�س، �س 48-47.
)2(المرجع ال�سابق، �س 193.



53

 النظام العدلي
في السعودية

الثامنة: الحلم

عن  جــاء  اإذ  بــه؛  يت�سم  اأن  القا�سي  على  يجب  مما  وهــذا   
اثنين وهو  بين  :»ل يق�سين حكم  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ول  وهيبته  الق�ساء  لحرمة  ينت�سر  اأن  يجب  ولكنه  غ�سبان«، 
عبد  بن  عمر  عن  جــاء  فقد  �سعفه،  على  عالمة  حلمه  يكون 
العزيز - ر�سي اهلل عنه -، قال: »ينبغي للقا�سي اأن تجتمع فيه 
�سبع خالل، اإن فاتته واحدة كانت فيه و�سمة: العقل، والفقه، 
والورع، والنزاهة، وال�سرامة، والعلم بال�سنن، والحكم«. وفي 
ذلك  لأن  مهينًا،  �سعيفًا،  يكون  ول  لالئمة؛  »محتماًل  روايــة: 

يب�سط المتخا�سمين اإلى التهاتر والت�ساتم بين يديه«.)1(
للقا�سي ل تختلف  الأخالقية  القيم  اأن  الحديث  وخا�سة 
وخطورة  من�سبه،  لأهمية  اأنــه  اإل  الأ�سخا�س،  من  غيره  عن 
عمله، فاإن عليه اأن يعدل مع النف�س والأقربين، ومع المخالفين 
في  والم�ساواة  وال�ستقاللية،  الحياد  يقت�سي  وهذا  والأعــداء، 
الق�ساء بين النا�س دون تفرقة، والحت�ساب والبر في الق�ساء، 

واإتقان العمل قدر الم�ستطاع، والنزاهة في عمله، والحلم.

)1( المغني، ابن قدامة 40/10.
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اأم  بجامعة  والأنظمة  الق�سائية  الدرا�سات  كلية  عميد  وخطيبه،  المكي  الحرم  اإمام   *
القرى بمكة المكرمة .

الجوانب الإيمانية عند القا�صي
اأ.د. �سعود بن اإبراهيم ال�سريم*

يتع�سر  مما  عامة  الحياة  مناحي  في  الإيمان  تجليات  بيان 
ا�ستق�ساوؤه، وهو في الجملة معلوم �سرورة عند اأولي الألباب، 
في  الإيمان  بح�سور  متعلقة  واأخروية  دنيوية  الحياة  فحقيقة 

جميع تفا�سيل العبد وت�سرفاته، كما قال اهلل تعالى: زب ڈ  ژ  
ڳ    گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ رب)النحل:97(، وقد تنوعت تف�سيرات 
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تنافي  ول  الآخــرة)1(،  وقيل:  الدنيا،  فقيل:  الطيبة هنا  الحياة 
جوانب  اأهــم  مــن  جانب  فــي  منح�سر  هنا  والــكــالم  بينهما. 
توكل  التي  المهام  اأخطر  يعد من  الذي  الق�ساء،  وهو  الحياة: 
اإلى الإن�سان الم�سلم؛ لتعلقه بالف�سل في نوعين من الحقوق ل 

ثالث لهما، وهما: حقوق اهلل تعالى، وحقوق الآدميين.

التالزم بين الإيمان والق�صاء بالحق:
الإيمان والق�ساء بالحق �سنوان متالزمان ل ينفكان، ويمكن 
بيان هذه العالقة الوثيقة، والو�سيجة العميقة من خالل ما ياأتي: 
اأوًل: كما هو مقرر في اعتقاد اأئمة الإ�سالم اأن الإيمان قول 
الحق  اإحقاق  الظاهرة  الأعمال  جالئل  ومن  واعتقاد،  وعمل 
اهلل  جمع  لذلك  الق�ساء،  حقيقة  هو  الذي  المظلوم  واإن�ساف 

چ   چ   چ   زب  تعالى:  فقال  الأعمال  هذه  من  جملة  بين  تعالى 
ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

ڎڈ  ڈ  ژ  ژ رب)النحل:90(.
بالإيمان  الكتب  واأنزل  الر�سل،  اأر�سل  تعالى  اهلل  اأن  ثانياً: 
والق�سط، كما قال تعالى: زب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  رب 

)ال�سورى :17(، وقال تعالى: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

)1(  زاد الم�سير لبن الجوزي، 582/2.
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فبينت   ،)25 )الحديد:  رب  ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ      
مقت�سى  في  متعانقان  والإيــمــان  بالق�سط  الحكم  اأن  الآيــتــان 

الر�سالت.
ثالثاً: اأن الإيمان ينادي بالق�سط الذي ت�سنم لأجله القا�سي 
والقا�سي  والأمـــوال،  والأعــرا�ــس  الدماء  على  الحكم  من�سة 

ي�ستعين بالإيمان بعد ا�ستعانته بموله، كما قال تعالى:زب ۓ  
من  وهما   ،)45 )البقرة:  رب  ۇ     ۆ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۓ  
بين  تعالى جمع  اهلل  اأن  نجد  ولذلك  الإيمان،  اأخل�س خ�سال 

ال�سالة والق�ساء فقال: زب ې   ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ   رب )الأعــراف: 29(، فالق�سط اأول ما يدخل فيه العدل 
الوجوه عند  واإقامة  النا�س،  التعامل مع  الق�ساء مع عموم  في 

الم�ساجد يكون بال�سالة)1(.
رابعاً: اأن اهلل تعالى �سمى ال�سرك ظلمًا كما في قوله تعالى: 
زب  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ رب )لقمان:13(، فيكون �سده وهو الإيمان 

عدًل، والق�ساء بريد العدل، فظهر جليًا تالزمهما.
خام�ساً: اأن العاقبة في الآخرة للموؤمنين نور يتطلع اإليه اأهل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   زب   تعالى:  قال  كما  العظيم،  الموقف 
پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   

)1(  تف�سير ابن جرير : ) 380/12 ( .
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ٿ    ٹ     ٹ رب  )الحديد: 12(، وهو بعينه ب�سرى القا�سي المق�سط 
اهلل  عند  )المق�سطون  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  كما 
يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه 

يمين، الذين يعدلون في حكمهم واأهليهم وما ولوا ()1(. 

اأثر الجوانب الإيمانية في القا�صي:
بعد الوقوف على هذه الوجوه – وغيرها كثير- تبين التالزم 
الأكيد بين الإيمان والقا�سي، ول بد اأن تكون هناك اآثار وثمرات 

كثيرة لهذه ال�سحبة الدقيقة، ومن ذلك ما ياأتي:
اأوًل: العدل: وهو الأ�سا�س الذي قام عليه الق�ساء، بل هو 
الأ�سل الذي خلقت به الأر�س وال�سماء، فهيمنة الجانب الإيماني 
على جوانح القا�سي وجوارحه تحمله على تحري العدل، وبذل 
الجهد في �سبيل تحقيقه، وا�سعًا ن�سب عينيه الأمر الرباني: 
رب )الن�ساء: 58(. فاإذا ازداد  زب  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  
تغلغل الإيمان في دواخله ا�ستح�سر ات�ساف اهلل تعالى بالعدل 
َيْعِدل اهلل  اإذا لم  كما قال �سلى اهلل عليه و�سلم: )فَمن يعدل 

ور�سوله()2( ، قال ابن القيم:

)1(  رواه م�سلم ، رقم : )1827( .
)2( البخاري )3150( ، وم�سلم )1062( ؛ من حديث ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه .
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اِفِه ِفي ِفْعِلِه                       َوَمَقاِلِه َوالُحْكِم ِفي الِميزاِن ))) والَعْدُل ِمْن اأْو�سَ

فيقول القا�سي الموؤمن في نف�سه: اإذا كان اهلل تعالى مع قوته 
وعزته، وملكه وا�ستغنائه عن خلقه و�سف نف�سه بالعدل، وحرم 
ال�سعيف  العبد  اأيها  فاأنت  عليه،  قدرته  مع  الظلم  نف�سه  على 
اأولى بهذه ال�سفة مع عجزك وافتقارك ووعيد اهلل تعالى لك 
اإن جانبتها بالبغي، اإما بتعجيل العقوبة في الدنيا كما قال �سلى 
البغي  الدنيا:  في  عقوبتهما  معجالن  )بابان  و�سلم:  عليه  اهلل 
ٹرب  ٹ     ٿ       زبٿ   لالآخرة،  ادخارها  اأو  والعقوق()2(، 
لتحري  حثيثًا  تدفعه  وغيرها  المعاني  هــذه  فكل   .)127 )طــه: 

بال�ستعانة  بدءًا  اإليه،  الموؤدية  الأ�سباب  جميع  واتخاذ  العدل، 
على  والعكوف  بجنابه،  واللوذ  يديه،  بين  والنطراح  بموله، 

رحابه.
البيهقي  كالإمام  الم�سلمين  علماء  نجد  البالغ  الأثر  ولهذا 
يجعل العدل من اأهم �سعب الإيمان، فقال في ال�سعب: )اْلَحاِدي 
ِباْلَعْدِل لَقْوله  ا�س  َواْلَخْم�ُسوَن من �سعب الإيمان الحكم َبين النَّ
َتَعاَلى: زب  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  رب )الن�ساء: 58(، َوَقوله 
�َساء: 105(، َوَقوله َتَعاَلى:  َتَعاَلى: زب ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ رب )النِّ

)1( النونية لبن القيم ، )98/2( .
)2( م�ستدرك الحاكم )4 / 177( ، وهو في ال�سل�سلة ال�سحيحة : )1120( .
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زب  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  رب )الحجرات: 9 (.
ِحيَحْيِن:  ي اهلل َعنُه ِفي ال�سَّ َوِلَحِديث عبد اهلل بن َم�ْسُعود َر�سِ
)َل ح�سد اإل ِفي اْثَنَتْيِن: رجل اآَتاُه اهلل َماًل َف�َسلََّطُه على َهَلكته 
   . ي بَها، َويعلمَها()1( ِفي اْلحق، َواآخر اآَتاُه اهلل ِحْكَمة، َفُهَو يْق�سِ
ثانياً: دوام مراقبة اهلل تعالى: مع ما تثمره من الورع التام 
اأنه بقدر تقواه هلل تعالى تكون الإعانة في الملمات،  فهو يعلم 

ڱ   ڱ   ڱ     زبڱ   تعالى:  قال  كما  المع�سالت،  من  والمخرج 
ں    ںرب )الطالق: 2(، وهو يتذكر على الدوام قول النبي �سلى 
بغير  النا�س فقد ذبح  بين  قا�سيًا  و�سلم: )من جعل  اهلل عليه 
ثالثة:  )الق�ساة  بقوله:  وعيده  عينيه  بين  وي�سع  �سكين()2(، 
ار()3(، فتزيده هذه الن�سو�س  ة، وقا�سيان في النَّ قا�س في الجنَّ
الإيمانية تهرب كثير  المنازعات  حذرًا ومراقبة وورعًا؛ ولهذه 

من الأئمة عن هذا التكليف مع ما فيه من ت�سريف.
الباب،  هذا  في  م�سرقة  �سور  الأ�سالف  للق�ساة  كان  وقد 
َلُه َحّظ  َكاَن  اأنه  اْلُمْنَكدر  فجاء في ترجمة القا�سي ِعي�َسى بن 
د اآخرَها، عر�س  اَها َوجل�َس ِفي التَّ�َسهُّ اَلة اللَّْيل؛ َفاإِذا َق�سَ من �سَ

)1( مخت�سر �سعب الإيمان للكرخي �س104  .
)2( رواه اأبو داود برقم 3571 و 3572 في كتاب الأق�سية، والترمذي في كتاب الأحكام 

برقم 1325 .
)3( اأخرجه اأبو داود في كتاب الأق�سية برقم 3573، باب القا�سي يخطئ .
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خ�سمًا ُيِريد اأَن يحكم َلُه على ربه؛ َفَيُقول ِفي مناجاته: َيا رب 
َف�َساأَلته  َدْعــَواُه؛  َفاأْنكر  ِبَكَذا؛  َعَلْيِه  َواّدعى  فاَلنًا  َنازع  فاَلنًا  اإِن 
اآخذ  اأَن  اأ�سرفت  َوقد  اأدعى.  ِبَما  َلُه  �سِهدت  َنة  َبيِّ َفاأتى  َنة؛  اْلَبيِّ
ِه الَِّذي تبين لي اأَنه حق َلُه؛ َفاإِن كنت على  احبه ِبحقِّ َلُه من �سَ
َواب، فا�سرفني، اللَُّهمَّ  ن كنت على غير �سَ َواإِ َواب، فثبتني،  �سَ
وم على ربه  َل ُت�سِلمني، اللَُّهمَّ �سلِّمني، َفاَل يَزال يعر�س اْلُخ�سُ

َحتَّى يفرغ ِمْنُهم)1(.
ثالثاً: الإتقان: يدرك القا�سي الم�سلم بحادي اإيمانه ما هو 
م�ستخلف  تعالى،  اهلل  عن  موّقع  واأنه  �سريفة،  وظيفة  من  فيه 

ىئ   ېئ      زبېئ   العدل،  واإقــامــة  الق�سط،  الحكم  لتحقيق 
ىب   خبمب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی      ی   ی   ی     ىئ   ىئ  
يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حجرب )�س: 26(، 
وهذا ل �سك كفيل في حمله على الإتقان بجميع معطياته، من 
ح�سوره وغيابه، وتهيئته لأدواته، وتق�سيه لحاجياته، وت�سويبه 
وت�سعيده النظر في بيناته، ودوام مراجعته العلوم والأنظمة، 
�سيء من  تفويت  ومراعاته خ�سومه في عدم  اأوقاته،  وحفظه 
م�سالحهم، وهو في جميع ت�سرفاته ولحظاته ي�ستح�سر قول 
اأحدكم  عمل  اإذا  يحب  اهلل  )اإن  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي 

)1(  تاريخ ق�ساة الأندل�س �س 25 .
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عماًل اأن يتقنه()1( ، فغايته باإتقانه اأن ينظم في ذلكم المنظوم، 
وتلم�سه اأن يحاط بمحبة الحي القيوم.

رابعاً: الحت�ساب: من اأهم ما ينبغي اأن يتحلى به القا�سي 
هو احت�ساب عمله وكل ما قد يلقاه من تبعاته عند اهلل تعالى، 
ول يتاأتى ذلك اإل با�ستقرار الإيمان في �سدره، فهو على الدوام 
بتالبيبه،  اآخــذ  لخلجاته،  متر�سد  قلبه،  ح�سون  في  مرابط 
لهم من منابر  اأعده  وما  للمق�سطين،  تعالى  يتذكر محبة اهلل 
النور، وما وعدهم به من تقريبهم عن يمينه، فيهون في �سبيل 
اإ�سقاق. وهذا ل �سك يزوده بمزيد  الخالق كل ما يعالجه من 
الأجر  يطلب  لأنه  الأخــالق؛  ومحا�سن  والمجاهدة  ال�سبر  من 

من اهلل تعالى، ويعلم اأ�سباب تح�سيل ذلك.
تعالى  بــاهلل  القا�سي  اإيــمــان  اإن  ال���س��ت��ق��ال��ي��ة:  خ��ام�����س��اً: 
يعمر  لعمله،  واحت�سابه  اأعماله،  بجميع  الآخرة  الدار  وابتغائه 
قلبه بال�ستغناء باهلل تعالى عن خلقه، وقطع الأطماع العاجلة، 
القا�سي. خ�سال  عظائم  من  وهي  زائلة،  لأعرا�س  التطلع  اأو 
فيعلم اأنه ي�سدر في جميع اأحكامه من اأمر اهلل تعالى، ل �سلطان 
ول اإمالء لأحد عليه، ل ي�ستهويه جاه، ول يدور بخلده اأن يوؤثر 

فيه مال، ف�ساًل عن اأن يحدث به نف�سه، كما قال تعالى: زب ٻ  

)1(  �سحيح الجامع ال�سغير وزيادته لالألباني رقم 1880.
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ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ رب )الن�ساء: 135(.

المحكوم  في  القا�صي  عند  الإيمانية  الجوانب  اأثر 
والمجتمع:

اإذا ظهرت تلك المعالم الإيمانية عند القا�سي انعك�س ذلك 
القا�سي ما  على المحكوم ر�سًى بحكمه، وهو يلحظ من وجه 
يذكره باهلل، ويرى من ل�سانه اللهج بذكره ودعائه وال�ستعانة 
حكمه،  نزاهة  في  ال�سك  اإليه  يتطرق  ول  نف�سه،  فتطمئن  به، 

وبذله و�سعه في الو�سول اإلى الحق.
وهذا مطلب عزيز فاإنه حتى لو �سعر بعده ب�سيء من اله�سم 
لحقه التم�س عذره، متذكرًا قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
يكون  اأن  بع�سكم  ولعل  اإلّي،  واإنكم تخت�سمون  ب�سر،  اأنا  )اإنما 
منه.  اأ�سمع  ما  نحو  على  له  فاأق�سي  بع�س:  من  بحجته  األحن 
فمن ق�سيت له من حق اأخيه ب�سيء فال ياأخذ منه �سيئًا، فاإنما 

اأقطع له قطعة من النار()1(.
فيه مبداأ  �ساد  اإذا  فاإنه  فالأثر عليه ظاهر؛  المجتمع،  واأما 

)1( �سحيح البخاري : )2680 ( .
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اأحواله،  ا�ستقامت  واإيمانهم:  ق�ساته  ل�سالح  بالق�ساء  الثقة 
فيعلم القوي والغني اأنهما �سواء في الحكم مع ال�سعيف والفقير 
والفقير  ال�سعيف  يعرف  وبالمقابل  والظلم،  الطغيان  يقع  فال 
فينت�سر  مطالبته،  عن  اأحدهما  يعجز  فال  حق،  من  لهما  ما 
العدل، وتقل الجرائم والبغي، وي�سود الأمن، وهي اأ�سا�س قيام 
المجتمعات، كما قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: )عاقبة الظلم 
الدولة  ين�سر  »اهلل  يروى:  ولهذا  العدل كريمة  وعاقبة  وخيمة 
العادلة واإن كانت كافرة، ول ين�سر الدولة الظالمة واإن كانت 

موؤمنة«()1(.
بالحق  والق�ساء  الإيمان  بين  تالزمًا  هناك  اأن  والخال�سة 
ودوام  العدل،  نف�سه:  القا�سي  في  ذلك  اأثر  من  واأن  والعدل، 
مراقبة اهلل تعالى، والإتقان، والحت�ساب، وال�ستقاللية، واأما 
اأثر ذلك في المحكومين والمجتمع فهو انعكا�س لأثر ذلك في 
القا�سي، فهم ي�ست�سعرون اجتهاده، وتحريه للحكم بالعدل حتى 
الأمن،  با�ستتباب  المجتمع  في  اأثر  ذلك  عن  وينتج  اأخطاأ،  لو 
المجتمعات  قيام  اأ�سا�س  وهو  الحقوق،  ونيل  العدل،  وانت�سار 

وازدهارها.

)1( مجموع الفتاوى : ) 63/28 ( .
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طرائق التف�سير والجتهاد الق�سائي

اللجنة العلمية*

في  نظره  بداية  من  الق�سائي  الجتهاد  القا�سي  يمار�س 
الق�سية حتى حكمه فيها، ويبذل القا�سي و�سعه في ذلك حتى 
ي�سيب حكم اهلل تعالى في الم�ساألة. واإذا كان هذا هو الأمر، 
فاإن هناك اأدوات ي�ستخدمها القا�سي للو�سول اإلى هذه النتائج، 
ومناهج لتف�سير الن�سو�س ال�سرعية، والنظامية، واأي ن�سو�س 
اأطراف الدعوى، ويمكن الحديث في هذا  وم�ستندات يقدمها 
وثانيهما  الق�سائي،  الجتهاد  اأولهما  جانبين:  عن  ال�سدد 

الجتهاد في تف�سير الن�سو�س.

اأعدت اللجنة العلمية في مركز الفكر العالمي عن ال�سعودية مادة هذا المبحث وتولت   *
�سياغته.
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اأوًل: الجتهاد الق�صائي:

• ال��ح��اك��م��ة: حيث يجتهد 	 ال��ن�����س��و���ص  الج��ت��ه��اد ف��ي م��ع��رف��ة 
التي  النظامية  اأو  ال�سرعية،  الن�سو�س  معرفة  في  القا�سي 
تنطبق على الواقعة التي تعر�س اأمامه. وبعد ا�ستح�ساره هذه 
المناط  وتحقيق  الواقعة،  تكييف  مرحلة  اإلى  ينتقل  الن�سو�ص 
في تفا�سيلها؛ ليرى مدى انطباق هذه الن�سو�س على الوقائع 

التي اأمامه.
الجتهاد في تكييف الواقعة: فالقا�سي يجتهد في محاولة 	•

تكييف الواقعة التي اأمامه، واإلى اأي فرع من فروع الفقه، اأو 
القانون هي اأقرب، اإذ قد يحاول كل من طرفي الق�سية اأن 
يجادل لإثبات انطباق تكييف ينا�سب موقفه القانوني، فقد 
يدعي اأحد الطرفين اأن العقد الذي بينه وبين خ�سمه عقد 
اأن هذا  مبينًا  الدعــاء  الآخــر هذا  الطرف  يدفع  فيما  بيع، 
العقد هو عقد اإجارة؛ وذلك لختالف اآثار العقدين. فينظر 
اإلى ما اأمامه من وقائع، واإلى ما يقدمه الطرفان  القا�سي 

من اأدلة واإثباتات لي�سل اإلى تكييف الواقعة.
في 	• القا�سي  يجتهد  بحيث  المناط:  تنقيح  في  االجتهاد 

على  ويقت�سر  الحكم،  في  الموؤثرة  غير  الأو�ــســاف  اإبعاد 
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الأو�ساف والوقائع الموؤثرة.
• المناط 	 بتحقيق  ويق�سد  ال��م��ن��اط:  تحقيق  ف��ي  االج��ت��ه��اد 

»النظر في معرفة وجود العلة في اآحاد ال�سور بعد معرفتها 
في نف�سها«)1(. والمراد بذلك اأن يحاول القا�سي معرفة وجود 
ُتلحق  اأمامه لكي  اأي واقعة  ال�سرعية في  ال�سفات وال�سروط 
ينتهي  فعندما  نظامية.  اأو  �سرعية  اأحكام  من  ينا�سبها  بما 
القا�سي من تكييف الواقعة التي تعر�س اأمامه؛ ويرى انطباق 
القا�سي ذهنه ويجتهد  ُيعمل  اأو نظامي عليها،  حكم �سرعي 
في مدى انطباق هذا الن�س ال�سرعي، اأو النظامي، اأو العْقدي 
على الواقعة التي اأمامه. فعندما يرى اأن الواقعة التي اأمامه 
�سروط  انطباق  ينظر في مدى  القا�سي  فاإن  بيع مثاًل،  عقد 
باأي  العقد  هذا  تاأثر  ومدى  اأمامه،  التي  الواقعة  على  البيع 
وفاء  ومــدى  الطرفين،  من  اأي  من  اللتزامات  في  اإخــالل 
الطرفين باللتزامات، ثم ي�سل بعد ذلك اإلى حكمه الق�سائي 

في م�سلحة اأحد الطرفين عندما يرى الحق في جهته. 
وكما لو اأو�سى �سخ�س باأن ُي�سرف جزء من ماله للفقراء، فاإن 

)1( اأبو الح�سن الآمدي، الإحكام في اأ�سول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب 
الإ�سالمي، بيروت- دم�سق- لبنان، 302/3.
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كون هذا  معرفة  في  الجتهاد  يبقى  ولكن  وا�سح،  الن�س  هذا 
ال�سخ�س المعين معدودًا من الفقراء اأو ل. ولكي ي�سل القا�سي 
لتف�سير  اأدوات  ا�ستخدامه  من  بد  ل  فاإنه  المرحلة  هذه  اإلــى 
الن�سو�س ال�سرعية والنظامية ون�سو�س العقود وغيرها، وهي 

ما �ساأتطرق له في الفقرة التالية.
• في 	 باأ�سل  فرع  »اإلحاق  هو  والقيا�س  القيا�ص:  ف��ي  الجتهاد 

م�ساألة جديدة غير من�سو�س  للقا�سي  تاأتي  حكمه«)1(. فحين 
القا�سي  فيحاول  النظام،  في  ول  ال�سرع  في  ل  بعينها،  عليها 
الجتهاد في معرفة اأقرب حكم يمكن اإلحاقها به، ولهذا تف�سيل 

طويل لدى علماء اأ�سول الفقه يمكن الرجوع اإليه في مظانه.
النظر 	• فالقا�سي يجتهد في  النظر للماآلت:  الجتهاد في 

حكمه  على  تترتب  اأن  يمكن  التي  والمفا�سد  الم�سالح  اإلى 
الأفعال  مــاآلت  في  »النظر  اهلل:  رحمه  ال�ساطبي  قال  كما 
مخالفة،  اأو  موافقة  الأفعال  كانت  �سرعًا،  مق�سود  معتبر 
وذلك اأن المجتهد ل يحكم على فعل من الأفعال ال�سادرة 
ما  اإلى  نظره  بعد  اإل  بالإحجام،  اأو  بالإقدام  المكلفين  عن 

)1( بدر الدين الزرك�سي، البحر المحيط في اأ�سول الفقه، دار الكتبي، الطبعة: الأولى، 
1414هـ، 83/7.
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اأو  ت�ستجلب،  الفعل، م�سروعًا لم�سلحة فيه  اإليه ذلك  يوؤول 
لمف�سدة تدراأ، ولكن له ماآل على خالف ما ق�سد فيه، وقد 
يكون غير م�سروع لمف�سدة تن�ساأ عنه اأو م�سلحة تندفع به، 
ولكن له ماآل على خالف ذلك، فاإذا اأطلق القول في الأول 
اإلى  فيه  الم�سلحة  ا�ستجالب  اأدى  فربما  بالم�سروعية، 
مف�سدة ت�ساوي الم�سلحة اأو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا 
القول  اأطلق  اإذا  وكذلك  بالم�سروعية،  القول  اإطــالق  من 
المف�سدة  ا�ستدفاع  اأدى  ربما  م�سروعية،  بعدم  الثاني  في 
اأو تزيد، فال ي�سح اإطالق القول بعدم  اإلى مف�سدة ت�ساوي 
الم�سروعية وهو مجال للمجتهد �سعب المورد، اإل اأنه عذب 

المذاق محمود الغب، جار على مقا�سد ال�سريعة«.)1(
الفقه  اأ�سول  لعلم  الن�سو�ص:  تف�سير  في  الجتهاد  ثانياً: 
�سرعية،  اأكــانــت  �ــســواء  الن�سو�س،  تف�سير  فــي  بالغة  اأهمية 
اأ�سول  علماء  حر�س  اإذ  ذلك؛  غير  اأم  عْقدية  اأم  نظامية،  اأم 
خاللها  من  ُتعرف  مو�سوعية  �سوابط  اإيجاد  على  الفقه)2( 

)1( اإبراهيم بن مو�سى ال�ساطبي، الموافقات، تحقيق: اأبو عبيدة م�سهور اآل �سلمان، دار 
ابن عفان، الطبعة الأولى 1417هـ، 178-177/5.

)2( كل دللت الألفاظ مخت�سرة بت�سرف من: عيا�س بن نامي ال�سلمي، اأ�سول الفقه 
الذي ل ي�سع الفقيه جهله، )دار التدمرية، 1426ه�( ط:1.
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الفقه  اأ�سول  علماء  ناق�سه  ما  اأهم  ومن  المتكلمين،  مقا�سد 
دللت الألفاظ، وهي باخت�سار تتناول ما يلي:

دللة الأمر: فهل الأمر يقت�سي الوجوب اأو الندب؟ وهل . 1
يقت�سي الفورية اأو التراخي؟ وهل يدل الأمر على التكرار 

اأو ل؟ وهل الأمر بال�سيء نهي عن �سده؟
دللة النهي: فهل النهي يقت�سي التحريم اأو الكراهة؟ . 2

وهل النهي يقت�سي التكرار اأو ل؟ وهل النهي عن �سيء 
اأمر ب�سده؟ وهل يقت�سي النهي ف�ساد الت�سرف؟

على . 3 اللفظ  دللة  هذا  ويتناول  والخا�ص:  العام  دلل��ة 
اأثــر  ومــدى  العموم،  على  تــدل  التي  وال�سيغ  العموم، 
للتخ�سي�س،  الم�ستخدمة  والألفاظ  العام،  تخ�سي�س 
باللفظ  الــمــتــ�ــســلــة  والــمــخــ�ــســ�ــســات  ــاء،  ــن ــث ــت ــس وال�

والمخ�س�سات المنف�سلة عنه.
مطلقًا . 4 اللفظ  ياأتي  اأن  وهو  والمقيد:  المطلق  دلل��ة 

اأن يرد على هذا  اأي قيد وله �سيغ محددة، ويمكن  من 
االإطالق تقييد متى ما توافرت �سروط معينة.

الم�ستفاد . 5 المعنى  بالمنطوق  ويق�سد  المنطوق:  دللة 
من �سريح اللفظ، ويدخل �سمن دللة المنطوق:
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الن�ص: وهو ما دل على معناه دللة ل تحتمل التاأويل، كما 	•
لو ن�ست مادة في نظام من الأنظمة على مقدار محدد من 
يعرف من  ما  وهو  المعنى،  اإل هذا  تحتمل  ل  فهي  العقوبة 
الو�سع اللغوي للفظ، وما يتبادر اإلى الذهن بمجرد �سماعه. 

الظاهر: وهو ما احتمل معنيين هو في اأحدهما اأظهر، مثل 	•
دللة الأمر على الوجوب اأو الندب، اأو التحريم اأو الكراهة، 
يكون  اأن  يحتمل  فاإنه  نظامي  ن�س  في  اأمر  هناك  كان  فلو 
اأمرًا واجبًا، ويحتمل اأن يكون اأمرًا مندوبًا، وكذلك لو هناك 
نهي في ن�س نظامي فاإنه يحتمل اأن يكون ال�سيء ممنوعًا، 
ويحتمل اأن يكون ال�سيء مكروهًا، غير اأن الأظهر في اأولهما 

الوجوب وفي الثاني التحريم.
احتمال 	• اأحدهما  لمعنيين:  المحتمل  اللفظ  وهو  ال��م��وؤول: 

الحتمال  نعمل  اأننا  غير  مرجوح،  احتمال  والآخــر  راجــح، 
المرجوح لوجود الن�س النظامي الدال عليه. 

دون 	• من  منهما  كاًل  يحتمل  معنيين  على  دل  ما  المجمل: 
اأو  اأ�سباب كال�ستراك اللفظي  رجحان اأحدهما، ولالإجمال 

ا�ستهار المجاز كالنكاح للعقد بداًل من الوطء.
ما . 1 المفهوم  ويدخل �سمن نطاق دللة  المفهوم:  دللة 

يلي:
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دللة القت�ساء: ويراد به دللة اللفظ على معنى م�سكوت 	•
عنه يجب تقديره ل�سدق الكالم اأو ل�سحته �سرعًا اأو عقاًل. 
فمثاًل قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل و�سية لوارث«)1( 
المق�سود منه »ل و�سية �سحيحة اأو نافذة لوارث«؛ لأنه ل بد 
من تقدير هذا ل�سدق الكالم ومطابقته الواقع، واإل لم يكن 
الن�س �سحيحًا لأننا نعلم اأن هناك من يو�سي لوارث. ومثل 

چ   چ    چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ     ڃ      ڄ   زب  تعالى:  اهلل  قول 
ڇ  ڇڇ رب)البقرة: 184( اأي: المق�سود من كان مري�سًا اأو على 

�سفر فاأفطر؛ لأنه لو لم يفطر فال ق�ساء عليه.
دللة الإ�سارة: وهو المعنى الالزم من الكالم الذي لم ي�سق 	•

الكالم لبيانه، كقوله للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: زب ڤ  
م�سروعية  يقت�سي  الن�س  هذا  فاإن  )اآل عمران: 159(  رب  ڦ  ڦڦ 
اإلى وجوب وجود فئة  اأنه يدل كذلك بالإ�سارة  اإل  ال�سورى، 

تتم م�ساورتها؛ اإذ ل يمكن م�ساورة كل فرد من الأمة.
الو�سف 	• على  الحكم  ترتيب  من  التعليل  فهم  وهو  الإيماء: 

اأحيا  »من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كقول  المنا�سب، 

فوؤاد  محمد  تحقيق:  ماجه،  ابن  �سنن  القزويني،  يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  اأبو    )1(
عبدالباقي، دار اإحياء الكتب العربية، 905/2.
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اأر�سًا ميتة فهي له«)1( فاإن هذا الن�س يقت�سي اأن العلة في 
تملك الأر�س هي الإحياء.

• مفهوم الموافقة: فيثبت حكم المنطوق للم�سكوت عنه، �سواء 	
باإثبات  اأولى  عنه  الم�سكوت  كان  اأو  العلة،  في  له  م�ساويًا  كان 
الحكم، مثل قوله تعالى: زب ہ  ہ  ہ   ھ رب )الإ�سراء: 23(، فيحرم 
اليتيم فيحرم  اأكل مال  ومثل تحريم  اأولــى،  باب  ال�سرب من 

كذلك تفويته عليه باأي طريق كانت؛ لت�ساويهما في العلة.
ال�سيء 	• بتخ�سي�س  ال�ستدلل  به  ويراد  المخالفة:  مفهوم 

حكم  نقي�س  فيثبت  ــداه،  ع عما  الحكم  نفي  على  بالذكر 
الزكاة  اإيجاب  مثل  العلة،  لنتفاء  عنه  للم�سكوت  المنطوق 
عند حلول الحول، فمفهوم المخالفة اأنه اإذا لم يحل الحول 
فال تجب الزكاة. وتحديد عدد معين يقت�سي اأن ما دونه ل 
محدد  عمر  على  النظام  ن�س  لو  كما  عليه،  الحكم  ينطبق 
للتوظيف فمفهوم المخالفة اأنه ل يجوز توظيف من هو دون 
هذا العمر. وكذلك ما لو حدد النظام ق�سمين فاإن مفهوم 
مختلف.  بحكم  ق�سم  كــل  اخت�سا�س  يقت�سي  المخالفة 

)1(  مالك بن اأن�س بن مالك بن عامر الأ�سبحي، الموطاأ، تحقيق: ب�سار عواد معروف - 
محمود خليل، موؤ�س�سة الر�سالة، 1412هـ، 466/2.
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اأال  اأهمها:  من  �سروط  المخالفة  بمفهوم  للعمل  وي�سترط 
اأي:  الغالب،  مخرج  خرج  بالذكر  ال�سيء  تخ�سي�س  يكون 
لكونه غالبًا، اأو اأن يكون بيانًا لحكم واقعة معينة، اأو اأن يكون 

الم�سكوت عنه اأولى بالحكم من المنطوق.
التعار�س  دفــع  طــرائــق  الفقه  اأ�ــســول  علماء  يتناول  كما 
�سروط  ذلك  في  ويتناولون  والبينات،  االأدل��ة  بين  والترجيح 
والترجيح  والن�سخ،  المتعار�سين،  بين  والجمع  التعار�س،  دفع 
من جهة ال�سند، والمتن، والترجيح لأمر خارجي، وغيرها مما 
وبينات  النظامية،  الن�سو�س  في  الترجيح  القا�سي على  يعين 

الخ�سوم ودفوعهم.
وتف�سير  الجتهاد  في  وا�سعة  حرية  للقا�سي  اأن  والخال�سة 
في  الجتهاد  من  تبداأ  النظر،  محل  الواقعة  تجاه  الن�سو�س 
الواقعة،  تكييف  في  والجتهاد  الحاكمة،  الن�سو�س  معرفة 
ال��م��اآالت،  في  والنظر  والقيا�ص،  وتحقيقه،  المناط  وتنقيح 
دللتــهــا، كالأمر  حيث  من  الن�سو�س  تف�سير  في  والجتهاد 
المنطوق  ودللة  والمقيد،  والمطلق  والخا�س،  والعام  والنهي، 
والمفهوم، والتعار�س والترجيح، وهي اأدوات ل ي�ستغني القا�سي 

عن معرفتها وتطبيقها.
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خ�صائ�ص الأنظمة
 في المملكة العربية ال�صعودية 

د. �سعد بن مطر العتيبي*

تمهيد : 

من المالحظ اأن كثيرًا من الكتب والمقالت القانونية التي 
تتحدث عن الأنظمة في المملكة العربية ال�سعودية ل تعبر عن 
حقيقة تلك الأنظمة وطبيعتها، ابتداًء من الم�سادر والمبادئ 
و�سرحها،  وتف�سيرها  الأنظمة  ب�سن  ومرورًا  العليا،  الد�ستورية 
وانتهاًء بالآثار المترتبة على التزامها اأو الإخالل بها؛ اإذ اإنَّها 
ال�سعودية،  الأنظمة  على  الخال�سة  القانونية  الطبيعة  ُت�سقط 
النظامية(  )القاعدة  بين  الجوهرية  للفروق  اإدراك  دون  من 

اأ�ستاذ ال�سيا�سة ال�سرعية الم�ساعد بالمعهد العالي للق�ساء، جامعة الإمام محمد بن   *
�سعود الإ�سالمية بالريا�س.

المبحث الثاني
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في  القانونية(  و)القاعدة  ال�سعودي  الحقوقي  ال�سطالح  في 
ال�سطالح القانوني الو�سعي.

العربية  المملكة  فــي  النظامية  الــقــواعــد  طبيعة  ولفهم 
ــى  ال�سعودية، ل بــد مــن النــطــالق فــي ذلــك مــن الــمــادة الأول
العربية  »المملكة  ها:  ون�سّ للحكم)1(،  الأ�سا�سي  النظام  في 
دينها  تامة،  �سيادة  ذات  اإ�سالمية،  عربية  دولــة  ال�سعودية، 
الإ�سالم، ود�ستورها كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 
الريا�س«،  مدينة  وعا�سمتها  العربية،  اللغة  ولغتها هي  و�سلم، 
فم�سطلح )الإ�سالمية( والن�ّس على د�ستورية الكتاب وال�سنة، 
يعنيان في الفقه الد�ستوري الإ�سالمي: �سيادة ن�سو�س ال�سريعة 
عملية  في  ونظامًا-  -�سرعًا  التزامها  ووجــوب  الإ�سالمية، 
النظام  من  ال�سابعة  المادة  به  �سرحت  ما  وهو  الأنظمة،  �سّن 
الأ�سا�سي للحكم ذاته، التي توؤّكد هذا المعنى المتفق عليه عند 
ها: »ي�ستمد الحكم في المملكة  فقهاء الد�ستور الإ�سالمي، ون�سّ
ر�سوله  و�سنة  تعالى  اهلل  كتاب  من  �سلطته  ال�سعودية  العربية 

وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع اأنظمة الدولة«.

)1(وهو الوثيقة الد�ستورية الأولى في الدولة، الم�ستمدة من الد�ستور الإ�سالمي في نموذج 
من نماذج تطبيقه في الفقه الد�ستوري الإ�سالمي.
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ومن هنا فاأن اأي محاولة لفهم الأنظمة ال�سعودية من منطلق 
ومن  مو�سوعية،  غير  محاولة  �ستكون  مح�س  و�سعي  قانوني 
دقيقة  غير  نتائج  اأو  نتائج خاطئة  بين  ما  نتائجها  �ستكون  ثّم 
على اأف�سل تقدير اإذ ل بد لفهم الأنظمة من معرفة م�سادرها 
مجموعة  تحكم  التي  العليا  الد�ستورية  والمبادئ  الإ�سالمية 
ليمكن  الإ�سالمية،  ال�سريعة  الم�ستمدة من  الد�ستورية  الوثائق 
معرفة طبيعتها وخ�سائ�سها، وما يترتب على تطبيقها اأو عدم 

تطبيقها من اآثار. 
الأ�سا�سية  الأنظمة  توؤّكد  ال�سرورية،  الملحوظة  ولأهمية هذه 
في المملكة العربية ال�سعودية –كما �سياأتي في بيان الخ�سائ�س-

اأنَّ م�سطلح )النظام( ل م�سطلح )القانون()1(، هو الم�سطلح 
المملكة،  فــي  اأنظمة  مــن  ُي�سّن  مــا  على  يطلق  ــذي  ال الر�سمي 

)1( ويبين د. محمد الزحيلي �سبب ا�ستعمال المملكة العربية ال�سعودية كلمة )نظام( باأنه: 
»لالإ�سارة اإلى اأنَّ )النظام( م�ستمد من الفقه الإ�سالمي، وال�سريعة الغراء، ولي�س م�ستوردًا 
من القوانين الو�سعية والت�سريعات الأجنبية، كما حدث في معظم البالد الإ�سالمية التي 

تقع تحت ال�ستعمار القانوني الأجنبي، والغزو الفكري الدخيل«.
»)النظام(  م�سطلح  ا�ستعمال  في  المملكة  منهج  تاأييد  اإلى  يميل  اأنَّه  د.الزحيلي  بّين  ثم 
الأحكام  ا�ستمداد  وجوب  ولتاأكيد  ال�سرع،  فيه  رّغب  الذي  الإ�سالمي  التميز  على  للحفاظ 
والتنظيمات والت�سريعات من فقهنا الإ�سالمي الزاخر، وديننا الحنيف، والحر�س على التزام 
هذا ال�سبيل«. التنظيم الق�سائي في المملكة العربية ال�سعودية، بحث �سمن: مو�سوعة ق�سايا 

اإ�سالمية معا�سرة، د. محمد الزحيلي:403/4، ط1-2009/1430م دار المكتبي: دم�سق.
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)ال�سلطة  م�سطلح  ل  التنظيمية(  )ال�سلطة  م�سطلح  وكــذا 
الت�سريعية()1(، هو الم�سطلح الر�سمي لل�سلطة التي ت�سن الأنظمة 

في المملكة.
ولــهــذا كــان مــن الــ�ــســروري بــيــان مــدلــول )الــنــظــام( في 
عن  الــحــديــث  يمكن  حتى  الــ�ــســعــودي،  الر�سمي  ال�ــســطــالح 

خ�سائ�س الأنظمة في المملكة العربية ال�سعودية بو�سوح. 
و من هنا يمكن الحديث عن خ�سائ�س الأنظمة المرعية في 
المملكة العربية ال�سعودية من هذا المنطلق، وذلك على النحو 

الآتي.
الخا�سية الأولى: خا�سية مدلول )النظام) في ال�سطاح 

الفقهي الإ�سامي، وال�سطاح التنظيمي ال�سعودي:
عربية  كلمة  وهــي  نظام،  جمع  العربية  اللغة  في  الأنظمة 
�سواء  اآخر،  �سيء  اإلى  �سيء  التاأليف و�سم  ف�سيحة، تدل على 

كان ماديًا، اأم معنويًا.

لمخالفته  الر�سمية،  ال�ستعمالت  في  )الم�سّرع(  لفظ  ا�ستعمال  المملكة  في  يمنع   )1(
التعبيرات ال�سرعية، وقد �سدر هذا المنع بناء على فتوى �سرعية �سادرة في ذلك؛ اإذ جاء 
ا�ستعمال  عدم  على  »الموافقة  وتاريخ1396/3/1هـ:  رقم328،  الوزراء  مجل�س  قرار  في 
ع( في الأنظمة والأعمال التنظيمية الأخرى، وال�ستعا�سة عنها بكلمة اأخرى  كلمة)الُم�َسرِّ
منا�سبة« . وينظر: ال�سلطة التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية، د. محمد بن عبد اهلل 

المرزوقي:21-22، طبعة ال�سبكة العربية لالأبحاث والن�سر2014م.
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غير اأنَّ ما يعنينا هنا هو التعريف الحقوقي للنظام في الفقه 
الخلفية  ُتعّد  التي  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  في  ممثاًل  الإ�سالمي 
الفقهية التاأ�سيلية التاريخية لم�سطلح )النظام( في المملكة 
ال�سطالح  في  )النظام(  تعريف  وكذلك  ال�سعودية؛  العربية 

الخا�س في النظام ال�سعودي. وبيان ذلك في الفقرات الآتية:

اأوًل: المدلول الفقهي للنظام في ال�صيا�صة ال�صرعية 
)المرجعية التاريخية للمملكة(:

جاء تعريف الّنظام في تراث الفقهاء الم�سلمين الذي يلتزم 
المرجعية ال�سريعة الإ�سالمية باأّنه: »مجموعة الأوامر والنواهي 
والإر�سادات التي تحدد الطريقة التي يجب اتباعها في ت�سرف 

معين«)1(.
تقت�سيه  »حكم  بقوله:  اأحمد  المنعم  عبد  فــوؤاد  د.  وعّرفه 

ال�سيا�سة ال�سرعية« )2(.
و يمكن تعريف النظام في الفقه الإ�سالمي )مجال ال�سيا�سة 

ال�سالحات:  محمد  �سامي  د.  الفقهاء،  تراث  في  ال�سيا�سية  الم�سطلحات  معجم   )1(
م�سطلح )نظام( �س 230، الطبعة الأولى 1427هـ، مكتبة ال�سروق الدولية:القاهرة .

)2( المدخل لالأنظمة والحقوق في المملكة العربية ال�سعودية، د.فوؤاد عبد المنعم اأحمد: 
6 )غير مطبوع(.
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الأمر  وليُّ  يحمل  »ما  باأنَّه:  اأ�سمائه)1(-  باختالف  ال�سرعية( 
مخالفة  غير  دة،  مجرَّ ة  عامَّ اأحكام  من  التزامه،  على  ة  الكافَّ

لل�سريعة الإ�سالمية، وفق اآلية معينة«.
طبيعة  ب�ساأن  الحقائق  من  جملة  يك�سف  التعريف  وهــذا 
الأنظمة  عنه  تتفرع  الــذي  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  في  الأنظمة 

المرعية في المملكة العربية ال�سعودية: 
فهو يبين ما يلي:

اأنَّ ولي الأمر، هو راأ�س الهرم في قيادة الدولة الإ�سالمية. 	•
غير  اأو  �سلطانًا،  اأو  رئي�سًا  اأو  ملكًا  ا�سمه:  النظر عن  بغ�س 

ذلك من الألقاب.
َة، اأي: ال�سعب ومن يدخل تحت 	•  ُيلزم باإ�سداره لالأنظمة الكافَّ

العمل  التزام  والوافدين، على  المقيمين  الدولة من  �سيادة 
من  ــزام  والإل )تركًا(.  نهيًا  اأو  كان  )فعاًل(  اأمــرًا  بالنظام 

التجربة  ال�سرعي وفي  ال�سيا�سي  الفقهي  التراث  ا�ستعملت في  للنظام  )1(ثمة م�سميات 
ال�سيا�سية الإ�سالمية من مثل:الكتاب في �سدر الإ�سالم ول�سيما ع�سر الخالفة الرا�سدة، 
في  والمجّلة  المغرب،  في  والمدّونة  العثمانية،  الدولة  عهد  في  والفرمانات  والمرا�سيم 
منه  وقريب  الخا�س،  بمعناها  ال�سلطانية  الأحكام  مثل:  اأ�سماء من  وتندرج تحت  تون�س، 
القانون والفقه الإ�سالمي،  . ينظر: علم  التراث الإداري الإ�سالم، وغيرها  التراتيب في 

د.�سمير عالية: 39.
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الو�سعي، فال  النظام والقانون  الم�ستركة بين  الخ�سائ�س 
يمكن و�سفه باأنه من خ�سائ�س الأنظمة ال�سعودية فقط.

ة مجردة. والعموم 	• اأنَّ من طبيعة هذا النظام اأنَّ اأحكامه عامَّ
والتجريد من الخ�سائ�س الم�ستركة –اأي�سًا- بين النظام 
خ�سائ�س  من  باأنه  و�سفه  يمكن  فال  الو�سعي،  والقانون 

الأنظمة ال�سعودية فقط.
تكون 	• اأن  هــو  الأنــظــمــة،  �سن  فــي  الــ�ــســروري  ال�سابط  اأنَّ 

بين  الجوهري  للفارق  الإ�سالمية؛  لل�سريعة  مخالفة  غير 
المملكة  فــي  ال�سرعية-  ال�سيا�سة  عــن  النظام-المتفرع 
العربية ال�سعودية، والقانون الو�سعي في البالد التي ُتحكم 
بالقوانين الو�سعية ول تلتزم مرجعية ال�سريعة الإ�سالمية. 
وهذا من خ�سائ�س الأنظمة في المملكة العربية ال�سعودية 
الذي ت�ستقل به عن القوانين الو�سعية، و�سياأتي الحديث عنه 
في مو�سعه من الخ�سائ�ص. وهذا ال�سابط ذاته �سرط في 

تف�سير الأنظمة و�سرحها من باب اأولى .
هنا 	• النظام  فم�سطلح  معّينة،  اآلية  وفق  ي�سدر  النظام  اأنَّ 

ُيق�سد به ما �سدر من الملك اأو الرئي�س وفق خطوات معينة 
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ذاتــهــا)1(.  الأنظمة  �سدور  تنظيمات  في  عليها  من�سو�س 
بخالف بقية اأحكام ال�سريعة التي لم ت�سدر في �سيغة نظام، 
ًا بها من الناحية المو�سوعية،  اأو التي ل تتطلب نظامًا خا�سّ
فهي واجبة التطبيق �سرعًا ونظامًا؛ ولكنها ل ُت�سمى نظامًا 
بالمعنى الخا�س )الر�سمي(؛ لكنها تبقى جزءًا من الم�سائل 
بال�سريعة  محكومة  لكونها  التطبيق،  واجــبــة  ال�سرعية 
العام،  بالنظام  اليوم  يعرف  ما  في  يدخل  كما  الإ�سالمية. 
والجتماعية  ال�سيا�سية  الأ�س�س  »مجموعة  به:  يــراد  الــذي 
والقت�سادية التي يقوم عليها مجتمع معين في زمن ما«)2(. 
اإن  اإذ  ال�سعودية،  العربية  المملكة  في  معتبر  معنى  وهــو 
اأ�سا�س  لها  المالزمة  الإ�سالمية  والآداب  ال�سرعية  الأحكام 
في  عليه  ُين�ّس  ل  فما  ثم  ومن  المملكة؛  في  العام  النظام 
في  التنظيمية  ال�سلطة  عن  ال�سادرة  والتنظيمات  الأنظمة 

)1( ومن هنا يت�سح اأن: م�سطلح القواعد النظامية ُي�ستعمل لالأنظمة التي ت�سنها ال�سلطة 
التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية، وذلك ليكون في مقابل القواعد القانونية الو�سعية 
تفريقًا بينهما؛ لما ارتبط به م�سطلح القانون -عند الإطالق في هذا الع�سر- من مدلولت 
مخالفة لل�سريعة الإ�سالمية، ولأهمية مراعاة ذلك عند �سرح الأنظمة اأو الحكم بمقت�ساها 
في الق�ساء، اإذ تتميز الأنظمة في المملكة باأنها محكومة وجوبًا بالكتاب وال�سنة، وهو ما 

ن�س عليه النظام الأ�سا�سي للحكم في مادته ال�سابعة، وفي اأكثر من مو�سع منه .
)2( ال�سلطة التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية، د. محمد المرزوقي :72 .
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المملكة، يكون المرجع فيه لما يحكمها من اأحكام ال�سريعة 
الإ�سالمية ومبادئها. وهذا ما يت�سح اأكثر في الفقرة الآتية.

المملكة  في  ال�صطالحي  )النظام(  مدلول  ثانيًا: 
العربية ال�صعودية وخ�صو�صيته:

م�سطلح )النظام( في التنظيم ال�سعودي يطلق واقعًا على 
ما ياأتي:

الوثيقة  وهــو  للحكم)1(:  الأ�سا�سي  النظام  الأول:  ال��ن��وع 
الهيمنة  لها  وجعلت  ملكي،  بــاأمــر  �ــســدرت  التي  الد�ستورية 
بخ�سوعه  د�ستوريته  تاأكيد  بعد  الأنظمة،  بقية  على  والأولــيــة 
لمبداأ الم�سروعية والحاكمية للد�ستور )كتاب اهلل تعالى و�سنة 

ر�سوله(، كما جاء في المادة ال�سابعة منه. 
وما  مو�سوعه،  بحكم  الأ�سا�س  �سفة  النظام  هذا  واكت�سب 
ت�سمنه من مبادئ واأحكام امتازت بالثبات وال�سمولية، ور�سمه 
خطوات العمل التنظيمي، وطريقة اعتماد الأنظمة واإ�سدارها 
وتعديلها، ولمكانته في ترتيب الأعمال التنظيمية وت�سل�سلها من 

حيث المرجعية واللتزام، ب�سموه على جميع الأنظمة.

)1( ال�سلطة التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية ، د.محمد المرزوقي :73. مع ت�سرف ي�سير.
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التي  الأنظمة  وهي  الأ�سا�سية)1(،  الأنظمة  الثاني:  وال��ن��وع 
�ساركت النظام الأ�سا�سي للحكم في طريقة الإعداد والعتماد، 
لكنها اختلفت عنه في اقت�سارها على مو�سوعات معينة، بحيث 
تناول كل منها مجاًل خا�سًا به، وهذه الأنظمة هي: نظام مجل�س 
وت�سميتها  المناطق،  ونظام  ــوزراء،  ال مجل�س  ونظام  ال�سورى، 
بالأنظمة الأ�سا�سية، من�سو�س في قرار مجل�س الوزراء رقم 114 
الأنظمة، حيث و�سفها  ب�ساأن  ال�سادر  وتاريخ 1412/8/26هـــ، 
في مقدمته باأنها اأنظمة اأ�سا�سية. ويلحق بها نظام هيئة البيعة.

وقد اكت�سبت هذه الأنظمة �سموها من حيث طريقة اإعدادها 
واإ�سدارها، ومن حيث مو�سوعها؛ لأنها تنظم ال�سلطة التنظيمية 
وتر�سم  واإ�ــســدارهــا،  الأنظمة  بدرا�سة  تخت�س  التي  ذاتــهــا، 
اأحكامها  الطريق الذي يتبع في ذلك، ومن هنا كان كثير من 
كان  �سدورها  اأن  اإل  مجزاأة،  �سدرت  لكنها  د�ستورية،  قواعد 
الأ�سا�سي  النظام  تميز  ومع  متماثلة؛  واأدوات  واحدة،  بطريقة 
العادية، بحيث ل  الأنظمة  علوًا على  لها  اأن  اإل  ل�سموله،  منها 

ي�سح خروجها عنها.

)1( ال�سلطة التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية، د.محمد المرزوقي:74. مع ت�سرف ي�سير.
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الأنظمة  عدا  ما  وهي  العادية)1(؛  الأنظمة  الثالث:  والنوع 
الأ�سا�سية ال�سابق ذكرها، كنظام الق�ساء، ونظام المرافعات، 
بالأنظمة  النوع  هــذا  وو�سف  الجزائية؛  الإجــــراءات  ونظام 
درا�سة  في  عــادة  والمتبع  المقّرر  الطريق  »ل�سلوكها  العادية 

الأنظمة واإقرارها، وهي المرادة عند اإطالق كلمة الأنظمة«.
العامة،  »القواعد  باأنَّها:  المرزوقي  محمد  د.  عرفها  وقد 
عليها  والموافق  التنظيمية،  ال�سلطة  من  ال�سادرة  الملزمة، 

بمر�سوم ملكي«)2(.
عنا�سر  باجتماع  وتمييزها  العادية  الأنظمة  �سبط  ويمكن 
الموافقة  و�سدور  التنظيمية،  ال�سلطة  من  �سدورها  اأهمها)3(: 
عليها بمر�سوم ملكي؛ وفقًا لن�س )المادة ال�سبعين( من النظام 
مجل�س  نظام  من  ع�سرة  الثامنة  والــمــادة  للحكم،  الأ�سا�سي 
ال�سورى، والمادة الع�سرين من نظام مجل�س الوزراء؛ ولذا فاإنَّ 
ُتعّد نظامًا، حتى  يوافق عليها بمر�سوم ملكي  اأي قاعدة عامة 

)1( ينظر : ال�سلطة التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية ، د. محمد المرزوقي : 74-
75. مع ت�سرف ي�سير.

)2( ينظر: ال�سلطة التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية ، د. محمد المرزوقي : 75 .

)3( ينظر: ال�سلطة التنظيمية في المملكة العربية ال�سعودية ، د. محمد المرزوقي : 87-86.
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ولو كانت مادة واحدة، اأو عدة مواد لم تعنون بكلمة نظام)1(.
والنوع الرابع: اللوائح الملحقة بالأنظمة العادية؛ ويق�سد 
والتتبع-:»القواعد  ال�سعودي-بال�ستقراء  التنظيم  في  بها 
العامة الملزمة، ال�سادرة باأداة دون المر�سوم الملكي«، كالئحة 
اللوائح،  من  النوع  فهذا  الخيرية)2(؛  والموؤ�س�سات  الجمعيات 
ُيعّد في الم�سطلح التنظيمي ال�سعودي نوعًا من اأنواع الأنظمة 
التي تلحق بالأنظمة العادية؛ بخالف ما هو متعارف عليه في 
بالأنظمة  الملحقة  واللوائح  الو�سعي)3(.  القانوني  التق�سيم 
بتفوي�س  اأو  التنظيمية،  ال�سلطة  من  ت�سدر  التي  هي  العادية، 

من ال�سلطة التنظيمية.
العربية  المملكة  فــي  )الــنــظــام(  مــدلــول  اأنَّ  والخال�سة 
ال�سعودية باأنواعه في الم�سطلحات الر�سمية، ل يكاد يخرج عن 

بتاريخ1377/11/29هـ  رقم/43  الملكي  بالمر�سوم  المرزوقي  محمد  د.  لها  ومّثل   )1(
والمر�سوم  الوظيفية.  �سلطاته  ي�ستغل  من  على  تفر�س  عقوبات  على  بالموافقة  ال�سادر 

الملكي رقم4 بتاريخ1410/3/1هـ ب�ساأن الحجز التحفظي.
الالئحة  هذه  الغامدي:76،و�سدرت  لنايف  ال�سعودي،  التنظيم  في  الالئحة  )2(ينظر: 

بقرار مجل�س الوزراء عام1410هـ.
اللوائح  مفهوم  اأن  يتبين  »وبهذا  المرزوقي:  محمد  د.  الم�ست�سار  يقول  هذا  وفي   )3(
جاهدت  التي  القانون،  �سراح  لدى  المتداول  مفهومه  عن  يختلف  ال�سعودي  التنظيم  في 
في  التنظيمية  ال�سلطة  ال�سعودي«.  التنظيم  على  اإ�سقاطه  محاولة  على  حديثة  درا�سات 

المملكة العربية ال�سعودية، د. محمد المرزوقي: 77،حا�سية )19(.
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)اإ�سالمية(  تعني  التي  ال�سرعية،  ال�سيا�سة  النظام في  مدلول 
الدولة بالتزامها عدم مخالفة )الكتاب وال�سنة(.

الخا�صية الثانية: خا�صية �صيادة الد�صتور الإ�صالمي 
المملكة  في  الأنظمة  جميع  على  وال�صنة(  )الكتاب 

العربية ال�صعودية:

وتت�سح هذه الخا�سية من خالل الفقرات الآتية:
الأولى: المراد ب�)الكتاب وال�سنة) .

لدى  معروفان  اإ�سالميان  م�سطلحان  وال�سنة(  )الكتاب 
وهو  الكريم،  القراآن  بـ)الكتاب(  يق�سد  اإذ  الم�سلمين،  عامة 
الكتاب الذي اأنزله اهلل على نبيه محمد �سلى اهلل عليه و�سلم، 
بنبيه  ختم  كما  والإنجيل،  كالتوراة  ال�سابقة  الكتب  به  فختم 
محمٍد �سلى اهلل عليه و�سلم الر�سل ال�سابقين كمو�سى وعي�سى 

عليهما ال�سالة وال�سالم.  
ويق�سد بـ)ال�سنة( كل ما ثبتت ن�سبته اإلى النبي محمد �سلى 
اهلل عليه و�سلم–وفق المنهج العلمي عند علماء الحديث-�سواء 
كان ذلك قوًل نطق به، ويعرف بال�سنة القولية، اأو فعاًل فعله، 
ويعرف بال�سنة الفعلية، اأو قوًل اأو فعاًل �سدر من غيره ثم علمه 

فاأقّره اأو لم ينكره، ويعرف بال�سنة التقريرية.
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الأ�سالن  لأنهما  الإ�سالمية(؛  بـ)ال�سريعة  عنهما  يعبر  وقد 
نان اأحكاَمها. اللذان ُيَبيِّ

تقي  العالمة محمد  يقول  هنا،  الد�ستورية  معنى  بيان  وفي 
والقواعد  العامة  الأ�سول  تلك  هو  القراآني  »الد�ستور  الأميني: 
الكلية والخطوط الت�سريعية التي تبنى عليها الحياة ال�سخ�سية 
والجتماعية، وتو�سع وفقها اأ�س�س الدولة، وتقوم عليها اإدارتها 
وال�سخ�سية  الكامنة  الفطرة  بين  التنا�سق  بغية  وترتيبها 

المتموجة وبين الأ�س�س الثابتة والفروع المتغيرة«)1(.
القراآني  »والد�ستور  القراآنية:  الد�ستورية  نطاق  في  ويقول 
اأو�سع نطاقًا من مفهوم )Constitution( في علم ال�سيا�سة؛ 
لأنَّ نطاقه محدود بت�سكيل الدولة وتخطيطها وترتيبها واإدارتها 
التي  والقواعد  الأ�سول  المجموع من  تعريفه هو  فيكون  فقط، 
تن�سق اختيارات الدولة، وترتب حقوق الجمهور، وتوطد الروابط 

بين هذا وذاك)2(. 

)1( الأ�س�س الفكرية الإيمانية للد�ستور القراآني: 7، مراجعة د.عبد الحليم عوي�س و د. 
عبده زايد، ط/1405، دار ال�سحوة: القاهرة .

الد�ستوري  المو�سوع  ذات  الد�ستورية  الن�سو�س  لجملة  اإح�سائيات  على  ولالطالع   )2(
في  تف�سيلية  بن�سو�س  وانتهاء  الد�ستورية،  المبادئ  بن�سو�س  بداية  المعا�سر،  بالمفهوم 
ذلك، ينظر: مو�سوعة اأ�سول الفكر ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي، د.خديجة النبراوي، 

تحت عنوان:»مالمح الدولة الإ�سالمية«، من ال�سفحة 737 اإلى ال�سفحة 1575 ج1وج2.
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الذي  الدين  من  وم�ستنبط  ماأخوذ  الخا�س  المعنى  ذلك 
ى اهلل تعالى الأنبياء جميعًا عليهم ال�سالم باإقامته...«)1(. و�سّ

الحتكام  ووج��وب  وال�سنة،  الكتاب  �سيادة  وج��وب  الثانية: 
اإليهما:

الأنظمة  و�سنَّ  الأحكام  تاأ�سيل  في  ة  نَّ وال�سُّ الكتاب  �سيادة 
الإيمان  م�ستلزمات  من  هي  بل  الُم�َسلَّمات؛  من  الإ�سالمية، 
جميع  في  الإ�ــســالم،  اأهــُل  وجوبها  على  اتفق  التي  بالإ�سالم، 

المذاهب والمدار�س الإ�سالمية)2(. 
الغربي،  الفكر  في  الدين  عن  مفهومه  يختلف  فالإ�سالم 
الذي يح�سر الدين في »العالقة مع قوى الغيب العلوية«! وذلك 
اأنَّ الإ�سالم في حقيقته: عقيدة اإيمانية و�سريعة عملية مدنية. 
ومن ثمَّ فهو دين يحكم الدولة، في �سورة فريدة، تختلف جذريًا 
له  المبينون  ال�سريعة  الثيوقراطية، فعلماء  الدينية  الدولة  عن 
ال�سريعة  لأحكام  خا�سعون  جميعهم  له،  المنفذون  والأمــراء 

)1( الأ�س�س الفكرية الإيمانية للد�ستور القراآني: 7، مراجعة د.عبد الحليم عوي�س و د. 
عبده زايد، ط/1405، دار ال�سحوة: القاهرة .

ا�س ابن تيمّية: 67، ط-1404، بت�سحيح وتعليق  )2( ينظر: الرد على الأخنائي، لأبي العبَّ
وتخريج ال�سيخ/ عبد الرحمن بن يحيى المعّلمي، الرئا�سة العامة لإدارات البحوث العلمّية 

والإفتاء والّدعوة والإر�ساد: الريا�س.
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الإ�سالمية)1(، التي تحكم جميع فروع القانون، بما فيها القانون 
الد�ستوري والدولي. 

فالحتكام اإلى ال�سرع الإ�سالمي الممثل في الكتاب وال�سنة 
الن�سو�س  ومــن  ومحكوم.  حاكٍم  من  م�سلم،  كل  على  واجــب 

الد�ستورية القراآنية في ذلك، قول اهلل عز وجل: زب  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  
وعال:  جل  وقوله   ،)65 )الن�ساء:  رب  وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ  

زب  ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  رب )الأحزاب: 36(، وقوله 

جت   يب   ىب                مب   خب   حب   جب        يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ   �سبحانه:زب  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   

پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     

)1( وفي هذا المعنى يقول د. ثروت بدوي –اأحد كبار اأ�ساتذة القانون الد�ستوري- عن 
دولة  ل  اأوَّ “فكانت  والرومان:  الفر�س  دولتي  اأنقا�س  على  قامت  التي  الإ�سالمية  الدولة 
قانونية يخ�سع فيها الحاكم للقانون، ويمار�س �سلطاته وفقًا لقواعد عليا تقيده ول ي�ستطيع 
الخروج عليها، فقد كان الخليفة مقيدًا باأحكام القراآن وال�سنة، واخت�سا�ساته محدودة 
التي  ال�سمانات  وقّرر  ونّظمها  الإ�سالم،  عليها  ن�ّس  وحريات  حقوق  من  لالأفراد  بما 
فالإ�سالم قد عرف فكرة  ال�سواء؛  والمحكومين على  الحّكام  اعتداء  تكفل حمايتها �سد 
الحاكم ع�سرة قرون،  اأمام �سلطات  التي تكون حواجز منيعة  المقد�سة  الفردية  الحقوق 
ع�سر” النظم  ال�ساد�س  القرن  في  الجتماعي  العقد  فال�سفة  األ�سنة  على  تظهر  اأن  قبل 

ال�سيا�سية:138، دار النه�سة: القاهرة، 2005م.
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رب  ڦ   ڤ   ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
)الن�ساء: 60-59(.

لذلك اتفق علماء الإ�سالم على اأنَّ حقيقة النظام ال�سيا�سي 
الإ�سالمي تكمن في تحقيق مق�سديه الرئي�سين: حفظ الدين، 
الفردية  العالئق  كل  في  العدل  لتحقيق  بــه؛  الدنيا  و�سيا�سة 

والموؤ�س�سية، الداخلية والخارجية.
و مما يجب مالحظته هنا اأنَّ هذا المعنى لي�س خا�سًا بعلماء 
عند  الأ�سيلة  الإ�سالمية  الثقافة  وفق  م�سّلم  هو  بل  ال�سريعة، 
جميع �سعوب الأمة الإ�سالمية، اإذ يرى الم�سلمون اأنَّه يجب على 
دول الإ�سالم وحكوماته و�سعوبه: الخ�سوع للد�ستور الإ�سالمي 

الأعلى )الكتاب وال�سنة(. 
ال��ث��ال��ث��ة: ال����ت����زام ال��م��م��ل��ك��ة ف���ي وث��ي��ق��ت��ه��ا ال��د���س��ت��وري��ة 
ب�سيادة)الكتاب وال�سنة) على جميع اأنظمتها، بما فيها النظام 

الأ�سا�سي للحكم:
الكتاب  ود�ستورية  الإ�سالمية  ال�سريعة  �سيادة  كانت  ا  لمَّ
النظام  ن�سَّ  الإ�سالمية،  الدولة  في  التطبيق  واجبة  وال�سنة 
الم�سلمين،  عند  الثابتة  الم�َسلَّمة  هذه  على  للحكم  الأ�سا�سي 
لينقلها من روح الأّمة واعتقادها، اإلى الجانب العملي من خالل 
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العربية  للمملكة  العليا  الد�ستورية  الوثيقة  في  عليها  الن�سَّ 
ال�سعودية المعروفة بـ)النظام الأ�سا�سي للحكم( .

للحكم:  الأ�سا�سي  النظام  من  الأولــى  المادة  في  جاء  فقد 
»المملكة العربية ال�سعودية، دولة عربية اإ�سالمية، ذات �سيادة 
تامة، دينها الإ�سالم، ود�ستورها كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله 
وعا�سمتها  العربية،  اللغة  هي  ولغتها  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 

مدينة الريا�س«. 
وجاء في المادة ال�سابعة من النظام الأ�سا�سي للحكم:»ي�ستمد 
اهلل  كتاب  من  �سلطته  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الحكم 
وجميع  النظام  هذا  على  الحاكمان  وهما  ر�سوله  و�سنة  تعالى 

اأنظمة الدولة«.
فالمادتان تقّرران خا�سية جوهرية جذرية من خ�سائ�س 
الأنظمة، تتمثل في التزام المملكة العربية ال�سعودية ب�سيادة 
الدولة  اأنظمة  جميع  على  وحاكميتهما  وال�سنة(  )الكتاب 
الأولى  المادة  ت  ن�سّ فقد  ذاتــه؛  الأ�سا�سي  النظام  فيها  بما 
بع�سهما  يوؤكد  اأمور  ثالثة  على  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  من 

بع�سها، بحيث ل ت�سمح باأي تاأويل يخرج عن هذه الخا�سية:
في  هذا  ويعني  اإ�سالمية،  دولة  باأنها  الدولة  و�سف  الأول: 
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الأحكام  المملكة  التزام  وجوب  الإ�سالمي:  الد�ستوري  الفقه 
والقوانين الإ�سالمية. 

والثاني: الن�سَّ على اأنَّ دين الدولة هو الإ�سالم، وهذا يعني 
في المدلول الإ�سالمي: وجوب حكم الدولة بالإ�سالم، ووجوب 
التزام الحكومة ذلك في جميع الأحوال، بما تت�سمنه الأحكام 
الإ�سالمية من ثوابت ومتغيرات �سالحة للتطبيق في كل زمان 

ومكان.
الأعلى  الــدولــة  د�ستور  اأن  على  ال�سريح  الن�سَّ  ال��ث��ال��ث: 
ومرجعيتها العليا هما: الكتاب وال�سنة، وهما م�سدر المبادئ 

الد�ستورية والأنظمة العادية والفرعية في الدولة الإ�سالمية.
راأيــت  لكن  الخا�سية،  هــذه  عن  متفرعة  خ�سائ�س  وثمة 
اإفرادها لأهميتها في بيان خ�سائ�س الأنظمة في المملكة، كما 

�سياأتي .

في  الأنظمة  ا�صتمداد  خا�صية  الثالثة:  الخا�صية   
المملكة العربية ال�صعودية من الكتاب وال�صنة:

الكتاب  من  ا�ستمداها  يجب  المملكة  في  الأنظمة  فجميع 
تخالف  مادة  اأو  تنظيمية  اأو لئحة  نظام  ي�سن  ل  واأن  وال�سنة، 
الكتاب وال�سنة، فاإذا ما وجد �سيء من ذلك فاإنه يعّد باطاًل، 
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المادة  في  ووا�سحًا  �سريحًا  ذلك  جاء  وقد  د�ستوريته،  لعدم 
في  الحكم  »ي�ستمد  للحكم:  الأ�سا�سي  النظام  من  ال�سابعة 
و�سنة  تعالى  اهلل  كتاب  من  �سلطته  ال�سعودية  العربية  المملكة 
ر�سوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع اأنظمة الدولة«.

وجاء في المادة )ال�سابعة وال�ستين( من النظام الأ�سا�سي 
لكل  وال�سنة  الكتاب  �سيادة  �سمول  اإلى  اإ�سارة  للحكم-اأي�سًا- 
الجزئيات التي تتطلب نظامًا اأو لئحة تنظيمية، مما قد ل يرد 
فيه ن�ّس �سرعي يحكمه مبا�سرة، اإذ ل بد اأن يكون �سن النظام 
جاء  فقد  الإ�سالمية؛  ال�سريعة  لقواعد  وفقًا  فيه  الالئحة  اأو 
بو�سع  التنظيمية  ال�سلطة  »تخت�س  ه:  ن�سّ ما  المادة  هذه  في 
المف�سدة  يرفع  اأو  الم�سلحة،  ُيحقق  فيما  واللوائح،  الأنظمة 
وُتمار�س  الإ�سالمية،  ال�سريعة  لقواعد  وفقًا  الدولة،  �سوؤون  في 
الــوزراء  مجل�س  ونظامي  النظام  لهذا  وفقًا  اخت�سا�ساتها 

ومجل�س ال�سورى«.
 وفي هذا يقول ال�سيخ عبداهلل اآل خنين اأحد اأهم الفقهاء 
ال�سعودية:  العربية  المملكة  في  الأنظمة  اح  و�سرَّ ال�سرعيين 
النُُّظم  جميع  على  الأ�سا�س  الحاكم  هي  الإ�سالمية  »ال�سريعة 
قة في المملكة العربية ال�سعودية-كما في المادة ال�سابعة  الُمطبَّ
اأن  اأّي نظام  الأ�سا�سي للحكم- فيجب عند تقرير  من النظام 
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ُي�ستمّد منها« )1( .
وبهذا تتاأكد حاكمّية ال�سريعة الإ�سالمية على جميع الأنظمة 
ال�سعودية من دون ا�ستثناء، وهو ما �سرحت به المادة ال�سابعة 
بدقة؛ وعليه كيَّف علماُء ال�سريعة درا�سة الأنظمة في المملكة 
�سمن اإطار ال�سيا�سة ال�سرعية؛ وهذا من الآثار المهّمة لم�سطلح 
النظام، التي اأ�سهمت في م�ساركة العلماء في مراجعة الأنظمة، 

بل وفي �سّنها، اإ�سافة اإلى تعليق الفتاوى المرتبطة بها عليها.
تاأ�سيل الإلزام ال�سرعي )حكامًا ومحكومين،  وبهذا يت�سح 
ومنع  المرعّية،  الأنــظــمــة  بامتثال  كافة  ومحامين(  ق�ساة 
وعنه  الإ�سالمية،  ال�سريعة  هو  �سرعيتها  م�سدر  اإذ  تجاوزها؛ 
انبثقت الفتاوى ال�سرعية الكثيرة، التي تجرم مخالفة الأنظمة 
د�ستوريته  من  قوته  ي�ستمد  الذي  )القانون(  بخالف  �سرعًا؛ 
لمقت�سى  ال�سرعي  فــالإلــزام  ال�سريعة؛  خالف  ولــو  الو�سعية 
المجتمعات  فــي  )الــقــانــون(  بها  يتمتع  ل  ميزة  )الــنــظــام(، 

الإ�سالمية عاّمة وفي مجتمعنا خا�سة.
ولذلك  نظامي؛  �سرعي  ديني  اإلـــزام  بالأنظمة  فــالإلــزام 

ي�ست�سعر فيه المكلف م�سوؤوليته في حال ال�سر والعالنية. 

)1( الكا�سف في �سرح نظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي:8-7/1 .
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الخا�شية الرابعة: خا�شية ا�شتراط التف�شير و�شرح 
الأنظمة في المملكة العربية ال�صعودية بما ل يخالف 

الكتاب وال�صنة:

ال�سعودية:  العربية  المملكة  في  الأنظمة  خ�سائ�س  فمن 
مواد  تف�سير  في  وال�سنة(  )الكتاب  مخالفة  ع��دم  ا�ستراط 
الأنظمة، �سواء اأكان التف�سير تنظيميًا اأم ق�سائيًا، وكذلك عدم 
اأولى؛  باب  من  وهذا  وال�سنة،  الكتاب  يخالف  �سرحًا  �سرحها 
ل  كما  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يخالف  لها  تف�سير  اأي  ي�سح  فال 
ي�سح اأي �سرح لها يخالف ال�سريعة الإ�سالمية، وعدم مراعاة 
هذه الخا�سية، اأوقع بع�س �سراح القانون والمحامين من غير 
اأو  ب�سرحها  واللوائح  الأنظمة  مخالفة  في  �سرعيًا  الموؤهلين 

تقديم دفوع تخالف الكتاب وال�سنة.
فال�سريعة الإ�سالمية هي المرجع في ا�ستمداد الأنظمة في 
المملكة العربية ال�سعودية، ومن ثم فهي المرجع في تف�سيرها 
وفي �سرحها، فال ي�سح اأن يكون النظام خا�سعًا للكتاب وال�سنة، 

ويكون تف�سيره اأو �سرحه مخالفًا لهما! 
وفي هذا يقول ال�سيخ عبد اهلل بن محمد اآل خنين: »ال�سريعة 
قة في  الإ�سالمية هي الحاكم الأ�سا�س على جميع النُُّظم الُمطبَّ
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المملكة العربية ال�سعودية-كما في المادة ال�سابعة من النظام 
الأ�سا�سي للحكم- فيجب عند تقرير اأّي نظام اأن ُي�ستمّد منها، 
وهي المرجع لتف�سيره، ولذا فاإنَّ ما قد يتبادر اإلى الذهن من 
الّنظامّي فهي غير  الن�ّس  المخالفة في ظاهر  معاٍن ظاهرها 
مرادٍة في النظام قطعًا؛ اإذ هي محمولة على معنًى ي�سّح في 
النظام،  يقّرره  فيما  الم�سدر  هي  ال�سريعة  اأنَّ  وكما  ال�سرع، 

فكذا فيما �سكت عنه من اأحكام و�سروط وقيود«)1( .
ال�سريعة  اإطــار  داخــل  النظام  تف�سير  وجــوب  يتبين  وبهذا 
ُيعّد  وال�سنة  الكتاب  يخالف  للنظام  تف�سير  فكل  الإ�سالمية؛ 
تف�سيرًا باطاًل مهما كانت جهة اإ�سداره، وذلك خ�سوعًا لمبداأ 
ي�سترط في  الو�سعي( فال  ال�سريعة؛ بخالف )القانون  �سيادة 
الإ�سالمية، كما هو  ال�سريعة  اإن�سائه عدم مخالفة  تف�سيره ول 
معلوم؛ ولذلك ل بد اأن يكون �سارح الأنظمة على دراية بالفقه 
الإ�سالمي واأ�سوله، ليتمكن من تطبيق قواعد التف�سير و قواعد 
ال�سرح المرعية عند فقهاء ال�سريعة، وقد بينها الفقهاء و�سراح 

الأنظمة من ال�سرعيين .

)1( الكا�سف في �سرح نظام المرافعات ال�سرعية ال�سعودي:8-7/1 .
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التاأهيل  ا�شتراط  خا�شية  الخام�شة:  الخا�شية 
ال�صرعي لمن يتولى الق�صاء العام والإداري:

الأ�سا�سي  النظام  من  والأربعين(  )الثامنة  المادة  في  جاء 
ه: »ُتطبق المحاكم على الق�سايا المعرو�سة اأمامها  للحكم ما ن�سّ
وال�سنة،  الكتاب  عليه  دل  لما  وفقًا  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام 
وما ُي�سدره ولي الأمر من اأنظمة ل تتعار�س مع الكتاب وال�سنة«.

وتت�سح اأهمية هذه الخا�سية في الفقرات التالية:
له  ي�سترط  االإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  تطبيق  اأنَّ  الأول��ى: 
الأنظمة،  وفق  الدعاوى  في  للنظر  الكافي،  ال�سرعي  التاأهيل 
وفي تو�سيف الأق�سية، وفي تنزيل الأحكام ال�سرعية المنا�سبة 

لها عليها.
اأن  القا�سي:  في  االإ�سالمية  ال�سريعة  فقهاء  ا�سترط  ولهذا 
القا�سي  توؤّهل  التي  ال�سرعية،  بالأحكام  العلم  اأهل  من  يكون 

للحكم بما يوافق ال�سريعة، وتمنعه من الحكم بما يخالفها.
القا�سي  في  ي�سترط  اأن  »يجب  الزحيلي:  محمد  د.  يقول 
اأو  اللي�سان�س،  اأو  الإجـــازة،  على  حا�ساًل  يكون  اأن  ال�سرعي 
اأمور  عليه  �ستعر�س  لأّنــه  ح�سرًا؛  ال�سريعة  في  البكالوريو�س 
كثيرة تتعلق بالفقه الإ�سالمي، وال�سطالحات ال�سرعية، وفي 
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يدر�س  لم  الحقوق  اأو  القانون  طالب  واأّن  جدًا؛  دقيقة  م�سائل 
والعدد  والطالق  الزواج  في  كلها،  ال�سخ�سية  الأحوال  م�سائل 
ال�سريعة  طالب  يدر�سها  بينما  والو�سايا،  والميراث  والنفقات 
في عّدة م�ساقات اإ�سافة اإلى م�ساقات اآيات الأحكام، واأحاديث 
الأحكام، وم�ساقات اأ�سول الفقه التي تكثر فيها الأمثلة والأحكام 

الفقهية والم�سطلحات ال�سرعية« .
 وقد جاء هذا ال�سرط �سريحًا في نظام الق�ساء ال�سعودي  
ال�سروط  على  وال��ث��الث��ون(،  )ال��ح��ادي��ة  ال��م��ادة  ت  ن�سّ حيث 
التاأهيلية الواجب توافرها فيمن يولَّى الق�ساء في المملكة كحٍد 
للق�ساء  الكاملة  باالأهلية  متمتًعا  يكون  اأن  ال�سروط،  من  اأدنى 

بح�سب ما ن�س عليه �سرعًا«.
ال�سرط  لتحقيق  المنا�سب  العلمي  التاأهيل  نوع  ذكر  وجاء 
حا�ساًل  يكون  على:»اأن  ن�ست  اأخــرى  مــادة  في  �سابقًا  الــوارد 
اأو �سهادة اأخرى  على �سهادة اإحدى كليات ال�سريعة بالمملكة، 
امتحان  في  االأخيرة  الحالة  في  ينجح  اأن  ب�سرط  لها،  معادلة 

خا�س يعده المجل�س الأعلى للق�ساء«. 
فهذه �سروط مهّمة كا�سفة عن م�ستوى التاأهيل الق�سائي لمن 
ُيَقّلد من�سب الق�ساء، تجعله في م�ستوى من التاأهيل ال�سرعي 
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ويعّد  وال�سنة؛  الكتاب  �سيادة  معنى  ليحقق  �سرًعا،  المطلوب 
هذا القدر اأدنى حدود ال�سرط ال�سرعي المتفق عليه بين علماء 
ال�سريعة لتولي الق�ساء؛ وهذا بخالف القانون، فال ي�سترط في 
الق�ساء به �سرط التخ�س�ص في ال�سريعة، مع اأنَّه اأهم �سروط 

تولي الق�ساء في الإ�سالم.
كما ال يعّد -�سرعًا- من يتولى الق�ساء من دون �سرط العلم 
اأحكامها  وتنزيل  م�سائلها  تو�سيف  وكيفية  ال�سرعية  بالأحكام 
الجامعية  ال�سهادة  على  حا�ساًل  كان  ولو  حتى  الق�سايا،  على 
وما فوقها في القانون الو�سعي - قا�سيًا �سرعيًا، حتى لو وافق 
ال�سريعة في اأحكامه، بل يكون مرتكبًا لمحّرم؛ لت�سديه للق�ساء 

مع تخلف �سرط االأهلية ال�سرعية لديه.
د�ستوريتها،  على  ال�سرعية  للرقابة  الأنظمة  خ�سوع  ثانياً: 
ويت�سح عمليًا في الرقابة الق�سائية ال�سرعية؛ بخالف القانون، 
فال ي�سترط خ�سوعه للرقابة ال�سرعية؛ الأنَّه ال يخ�سع ل�سيادة 

ال�سريعة، واإنما يخ�سع ل�سيادة الد�ستور الو�سعي.
التي  الق�سائية،  لالأحكام  ال�سرعي  الت�سبيب  لزوم  ثالثاً:   
اأن  ــا  اإمَّ يخلو:  ل  المملكة،  في  النظام  اإذ  النظام؛  فيها  يطبق 
يكون حكمًا �سرعيًا واإما تدبيرًا فقهيًا واإما مركبًا منهما؛ وعليه 
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فال بد من الت�سبيب ال�سرعي له؛ ول ي�ستطيع الت�سبيب ال�سرعي 
اإل من لديه تاأهيل �سرعي. 

ومن هنا يعلم اأنَّ من لم يتاأهل في العلم بالأحكام ال�سرعية 
العدالة  لتحقيق  فاإنه غير �سالح  بها،  الحكم  وت�سبيب  واأدلتها 
الحكم  وافـــق  ــو  ول حكمه  ي�سح  فــال  الق�ساء،  فــي  ال�سرعية 

ال�سحيح؛ لأنه حكم من غير موؤهل للق�ساء. 
ال�سيخ  اآل  اإبراهيم  بن  ال�سيخ محمد  يقول  المعنى  وفي هذا 
والــ�ــســوؤون  الق�ساة  رئي�س  ال�سعودية  العربية  المملكة  مفتي 
الإ�سالمية �سابقًا: » فالقانون ورجاله ل يجوز بحال من الأحوال 
اأن يحكموا بين النا�س؛ لأنَّهم اإذا حكموا في اأمر ف�سيحكمون بما 
تقت�سيه القوانين الو�سعية المخالفة لدين اهلل و�سرعه؛ لأنَّهم ل 
يح�سنون �سواه، وما ي�سدر منهم من الأحكام التي توافق الحكم 
الم�سادفة، وعن غير ق�سد  اإنما جاء عن طريق  فهو  ال�سرعي 

لالأمر ال�سرعي«)1( .
العلم  مع  يتعار�س  ل  اأمر  الكافي  ال�سرعي  العلم  وامتالك 
بمدخل الأنظمة، ودرا�سة الق�سايا الم�ستركة واأ�سول القانون، 

  ، )1( فتاوى ور�سائل �سماحة ال�سيخ محمد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�سيخ:263/12
الطبعة الأولى 1399هـ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة .
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لالإفادة منها في فهم الأنظمة التي اأفيدت من اأ�سول قانونية، 
اإذ ل بد من معرفة الم�سطلحات النظامية المجلوبة، ومعرفة 
اأ�سول التعامل معها فيما ل يتعار�س مع ال�سريعة؛ فما يتعار�س 
مع ال�سريعة ُيعد باطاًل من الناحية الد�ستورية، ل يجوز الحكم 

به �سرعًا ول يجوز الحكم به وفق المبادئ القانونية اأي�سًا.
زاوية  من  ال�سعودية  لالأنظمة  النظر  يجب  اأنه  والخال�سة 
ال�سعودية  الأنــظــمــة  لتميز  الأخــــرى  الــقــوانــيــن  عــن  تختلف 
بخ�سائ�س ل تتوفر في غيرها، واأهم هذه الخ�سائ�س ا�ستمداد 
الإ�سالمي  الد�ستور  و�سيادة  الإ�سالمية،  ال�سريعة  من  الأنظمة 
)الكتاب وال�سنة( اإذ لها الهيمنة والأولوية على بقية الأنظمة، 
وا�ستراط تف�سير و�سرح االأنظمة في المملكة العربية ال�سعودية 
بما ال يخالف الكتاب وال�سنة، وا�ستراط التاأهيل ال�سرعي لمن 

يتولى الق�ساء العام والإداري.





الفصل الثاني
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نبذة تاريخية عن التجربة ال�صعودية
في الق�صاء: الن�صاأة والتطور

د. يو�سف بن اأحمد القا�سم *

مقدمة: 

جهة  من  ا�ستثناء  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الق�ساء 
وفق  فقهية  اجتهادات  من  توؤخذ  الق�ساة  فاأحكام  المو�سوع، 
من  تــوؤخــذ  فــال  اإلــهــيــة،  �سرعية  وم�سالح  وقــواعــد  ن�سو�س 
اأحكام و�سعية ب�سرية. لكن الق�ساء في المملكة لي�س ا�ستثناًء 
الإداريــة  التنظيمات  حيث  من  الــدول،  �سائر  في  الق�ساء  عن 

�سعود  بن  محمد  الإمــام  جامعة  للق�ساء،  العالي  بالمعهد  الم�سارك  الفقه  اأ�ستاذ   *
العالمية  الإ�سالمية  بالهيئة  المالية  الأ�ــســواق  لجنة  ع�سو  بالريا�س،  الإ�سالمية 
موؤلف  المعا�سرة.  المالية  المعامالت  في  متخ�س�س  وكاتب  والتمويل،  لالقت�ساد 
كتاب: ) ق�سايا فقهية معا�سرة(، وكتاب: ) مقالت في المال والقت�ساد من منظور 

فقهي(.

المبحث الأول
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والإجراءات ال�سكلية، فله بداية متوا�سعة كما للق�ساء في اأكثر 
الدول تح�سرًا بداية متوا�سعة.

كانت  1789م  عام  الأمريكي  الد�ستور  تبني  »قبل  فمثاًل، 
عليها  اأطلق  اتفاقية  المتحدة  ع�سرة  الثالث  الوليات  تحكم 
 Articles of Confederation الكونفدرالي  التحاد  مواد 
وتركت  �سعيفًا،  فيدراليًا  كونجر�سًا  التفاقية  هذه  واأقامت 
معظم ال�سلطات بيد الوليات، وكانت جميع وظائف الحكومة 
اإلى  التفاقية، مخولة  لمواد هذه  )الفيدرالية( طبقًا  القومية 
التنظيمية  ال�سلطات  بين  ف�سل  هناك  يكن  ولم  الكونجر�س، 
قومية  ق�سائية  �سلطة  وجــود  عــدم  عــن  ف�ساًل  والتنفيذية، 
كان  ال�سمولي  الحكم  قدرًا من  اأن  يدل  )فيدرالية(«)1(. وهذا 
يتمتع به �ساحب ال�سلطة التنفيذية الأمريكي في حقبة �سابقة، 

اإذ كان يملك بع�س ال�سلطات التنظيمية. 
في  يكن  »لم  اإذ  متوا�سعة،  بداية  لها  كان  بريطانيا  وهكذا 
الجزيرة الإنكليزية نظام ق�سائي محدد، ل في العهود الأولى 
اإذ  النورمان،  ملوك  عهود  في  ول  الإنكلو�سك�سون،  عهد  من 
العهود  تلك  في  كانت  البالد  في  واإدارتها  العدالة  تطبيق  اإن 

)1(  علم الق�ساء المقارن وتطبيقاته، د. محمد ن�سر محمد، �س55.



106

 النظام العدلي
في السعودية

بهذه  القيام  يتولى  ثم  ومــن  الملك،  وظائف  من  وظيفة  تعد 
 The Magnum الوظيفة نيابة عن الملك مجل�س اأعلى يدعى
�سئون  المجل�س  هذا  اخت�سا�سات  في  ويدخل   ،Concilium

رعاية العدالة. وعندما تطورت التنظيمات الق�سائية المتمثلة 
غير  القانون  تطبيق  )محاكم  العمومي  القانون  محاكم  في 
اأن  وبما  الق�سائية.  �سلطاته  اأكثر  المجل�س  فقد هذا  المدون( 
المحكمة  يتراأ�س  كان  ما  كثيرًا  فاإنه  الق�ساء،  م�سدر  الملك 
بنف�سه، ويح�سم الق�سايا بقرار منه. ومنذ عام )1607( قرر 
برلمان ال�سعب عدم ال�سماح للملك ب�سماع الدعاوى، اأو النظر 
التدخل  من  الملك  لمنع  وذلــك  فيها؛  الــقــرارات  اإ�ــســدار  في 
تدخاًل مبا�سرًا في �سئون عمل المحاكم اأو ق�ساتها، ولكن بقي 
للتاأثير في  الملك ي�ستخدم لهذه الغاية �سلطته غير المبا�سرة 
في  الملوك  يتدخل  لم  »تــيــودور«  ملوك  عهود  ومنذ  الق�ساة. 
من  قرون،  خالل  وا�سح  ت�سل�سل  وهذا  الق�سائية.«)1(  ال�سوؤون 
�سلطاته  نزع  اإلى  الق�ساء  في  االإنجليزي  الملك  بالط  تدخل 
الملكية »التنفيذية« من الق�ساء تدريجيًا. وهكذا �سائر الدول 
الحديثة، كان الق�ساء فيها وليدًا، ثم �سب، ثم ن�سج، بح�سب 

)1( مو�سوعة الق�ساء البريطاني، اأ.د. فهمي محمود �سكري، �س14-13.
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اأو  الق�ساء  الموقف من هذا  النظر عن  ثقافة كل دولة، بغ�س 
ذاك. 

والق�ساء في المملكة العربية ال�سعودية لم يكن ا�ستثناًء في 
الق�ساء متوا�سعًا في بداياته، �سهاًل  ن�ساأته وتطوره، فقد كان 
اأ�سبح  اأن  اإلى  الحكم ومكانه، وتدرج  اإجراءاته وفي زمان  في 
له نظمه و�سلطاته الم�ستقلة، اإل اأن الق�ساء حين بداأ في عهد 
بل  فيه،  يتدخل  اأن  الملك  �سيا�سة  تكن  لم  عبدالعزيز  الملك 
لهم قدرة  كان  الذين  العلم،  اأهل  بيد  الحكم  الف�سل في  كان 
ما  وهــذا  ال�سرعي،  التخ�س�س  بموجب  الق�سايا  في  النظر 
با�ستثناء  طبعًا  الن�ساأة،  مرحلة  في  ال�سعودية  للتجربة  يح�سب 
مبا�سرة  الملك  �سلطة  في  تدخل  لم  التي  البدو  مناطق  بع�س 
1902م(،  �سنة  )الموافق  1319هـــ  �سنة  الريا�س  فتحه  عقب 
فقد كان حكماء البدو هم الق�ساة بين الع�سائر واأفراد البدو، 
الف�سل  فــي  الأ�ــســا�ــس  الحكم  مــادة  هــو  القبلي  الــعــرف  وكــان 
الحكم ل يح�سب بحال على  فاإن هذا  ثم  الخ�سوم، ومن  بين 
كان  لما  �سلطته، خالفًا  لأنها خارجة عن  ال�سعودية؛  التجربة 

ي�سوره بع�س الرحالة الغربيين.



108

 النظام العدلي
في السعودية

ت�صويه »بع�ص« الرحالين الغربيين الق�صاء ال�صعودي 
في مراحل الن�صاأة:

للحقيقة اأقول لم يكن الرحالون الغربيون على درجة واحدة 
من المو�سوعية، فلئن حاول عدد منهم ت�سويه الق�ساء ال�سعودي 
في تجربته الأولى، اأو عر�سه ب�سورة مختزلة- ق�سدًا اأو بغير 
درجة  اإلى  واقعية  ب�سورة  عر�سه  اآخــرون  حاول  فقد  ق�سد- 

كبيرة )1(، ومن النموذج الأول:
نيبور . 1 كار�ستن  األــمــانــي«:  اأ�سل  »مــن  الدنماركي  الرحالة 

في  الق�ساء  من�سب  اأن  ادعى  فقد   ،Carsten Neibuhr

الجزيرة العربية يقوم على مبداأ التوريث، واأنه ل يحق لأي 
�سخ�س اأن يت�سدى لهذه العملية اإل اإذا كان من ذرية ال�سيخ 
محمد بن عبدالوهاب )2(. وهذا الرحالة واإن كان قد قدم 
للجزيرة العربية �سنة 1174هـ الموافق �سنة 1761م، اأي: في 

للمملكة:  رحلتهم  �سمن  باإيجاز  للق�ساء  تطرقوا  الذين  الغربيين  الرحالين  )1(من 
الموؤرخ  عنه  نقله  كما   Snouk Horgronje هورخرونيه  �سنوك  الهولندي:  الم�ست�سرق 

اأ.حمد الجا�سر في كتابه رحالة غربيون في بالدنا �س140-139.
كتابات  في  الثقافية  المظاهر  عن  نقاًل  �س65،  بلي،  لوي�س  الريا�س،  اإلى  )2(رحلة 
اأحمد  الرحالين الم�ست�سرقين في الجزيرة العربية في الع�سر الحديث درا�سة وتحليل، 

ال�سليم، �س441.
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العهد ال�سعودي الأول، اإل اأنه نقل �سورة غير حقيقية عن تولي 
الق�ساء، حيث �سارك اإبان تلك الفترة عدة ق�ساة من غير 
القا�سي حمد  ومنهم  بن عبدالوهاب،  ال�سيخ محمد  اأ�سرة 
�سنة 1747-1810م(،  الموافق  بن معمر)1160-1225هـ، 
الموافق  والقا�سي عبدالعزيز الح�سين )1154-1237هـــ، 

�سنة1741-1821م(، وغيرهما)1(.
الرحالة الأمريكي ت�سيزمان Cheesman، الذي قدم اإلى . 2

قال  والــذي  1923م،  �سنة  الموافق  1341هـــ،  �سنة  المملكة 
في كتابه »�سبه الجزيرة العربية المجهولة« ما ن�سه: »تقوم 
الجلد  القتل،  الدية،  الآتية:  الأ�س�س  على  الوهابية  الأحكام 
الوح�سي،  المجتمع  تنا�سب  العقوبات  وهــذه  الموت،  حتى 
ال�سياق  بهذا  فاأعطى  المتح�سر«.)2(  المجتمع  بخالف 
المبت�سر انطباعًا م�سوهًا وغير حقيقي للق�ساء! اإذ باإمكان 
العربي اأن يوظف هذا ال�سياق الخاطئ �سد محاكم غربية، 
فيقول مثاًل: »تقوم محاكم الوليات الأمريكية على الأ�س�س 
الآتية: جباية الأموال، وقتل الآدميين؟« بناء على اأن محاكم 

)1( الق�ساء في المملكة العربية ال�سعودية، وزارة العدل، �س63-61.
المظاهر  عن  نقاًل  �س257-256،  ت�سيزمان،  المجهولة،  العربية  الجزيرة  �سبه   )2(

الثقافية، �س444.
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وتوجب  الإعـــدام،  حكم  ت�سدر  الأمريكية  الــوليــات  بع�س 
المو�سوعية  مــن  فهل  الجنايات،  بع�س  مقابل  الــغــرامــة 
رواية  تنتقد  وهكذا  ل،  بالطبع  عربي؟  كاتب  هذا  يقول  اأن 
الرحالة ت�سيزمان، فاأحكام الديات والقتل ل ت�سكل اإل ن�سبة 
قليلة تجاه عامة الق�سايا، كما اأنه ل يوجد في ال�سرع )اأو في 
الأحكام الوهابية على حد قوله( ما يكون فيه حكم القا�سي 
بــ »الجلد« حتى الموت، اإ�سافة اإلى اأن اأحكام القتل والديات 

لها ما ي�سوغها �سرعًا، وعقاًل.
الرحالة البلجيكي فيليب ليبنز Leibniz Philip، الذي قدم . 3

الملك  وفاة  قبيل  اأي:  ـــ-1951م،  �سنة 1371ه المملكة  اإلى 
الق�ساء  م�سدر  اأن  زعم  حيث  �سنتين،  بنحو  عبدالعزيز 
الوهابي )على حد قوله( هو العرف القبلي)1(، وهذا اختزال 
للواقع في �سورة تمثل ق�ساء البادية دون الحا�سرة، وال�سيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل- الذي ين�سب له الرحالة 

ليبنز، �س91،  فيليب  ا�ستك�سافية،  رحلة  وانظر   ،443 الثقافية، �س441،  المظاهر   )1(
وهي مترجمة من الفرن�سية للعربية، فيبدو اأنه من اأ�سل فرن�سي اأو اأنه ح�سل لحقا على 
وانظر مقالة في �سحيفة  باأنه رحالة فرن�سي،  الفرن�سية، حيث ي�سفه بع�سهم  الجن�سية 
في  بعنوان:”قراءة   http://www.alriyadh.com/692067 الرابط  على  الريا�س 
ليبنز«  »فيليب  البلجيكي  للموؤلف  العربية(  الجزيرة  و�سط  في  ا�ستك�سافية  كتاب)رحلة 

للكاتب حمود العفي�سان.
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بق�ساء  البتة  يعترفون  ل  مدر�سته  وتالمذة  الق�ساء-  هذا 
البادية المبني على العادات البدوية، بل يعدونه في مجمله 
م�سادمًا لل�سرع، الذي هو عندهم الم�سدر الوحيد للق�ساء. 
اأمام  عثرة  تقف حجر  وغيرهم  الثالثة  الرحالين  وروايات 
في  الق�سائية  ال�سعودية  للتجربة  مبتورة  غير  كاملة،  حقيقة 

مرحلة الن�ساأة.
واأهدف من عر�س هذه النماذج اإلى بيان اأن تحريف »بع�س« 
الرحالين والم�ست�سرقين الأجانب لتجربة الق�ساء في المملكة 
يوؤكد �سرورة توثيق التجربة ال�سعودية في الق�ساء من الداخل، 
الذي بداأ من قيام الدولة ال�سعودية الثالثة ) المعا�سرة ( واإلى 
لكل  الغربي  الرجل  يقراأ  اأن  اأهمية  يوؤكد  كما  الحا�سر،  وقتنا 
الأطراف- ول�سيما لأهل البلد-، فال يقراأ بعين واحدة، حتى ل 

يكون �سحية ت�سويه. 
فتح  )بعد  الحديثة  ال�سعودية  ال��دول��ة  بداية  الق�ساء  ن�ساأة 

الريا�ص، وقبل توحيد المملكة):

»الدولة  الثالثة  ال�سعودية  الدولة  بداية  الموؤرخون  يوثق 
الحديثة« من فتح الملك الموؤ�س�س عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
�سنة  �سوال  �سهر  من  الخام�س  في  الريا�س  مدينة  �سعود  اآل 
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1319هـ، الموافق للخام�س ع�سر من �سهر يناير �سنة 1902م، 
1902م(  �سنة  )الموافق  1319هـــ  �سنة  من  الفترة  هذه  وفي 
حتى توحيد المملكة، كان الق�ساء في نجد ي�سير على ما كان 
عليه الق�ساء في عهدي الدولتين ال�سعوديتين الأولى والثانية، 
المذهب  على  العتماد  الفترة  هــذه  مالمح  ــرز  اأب من  وكــان 
الحنبلي، و�سهولة الإجراءات الق�سائية وب�ساطتها. فالقا�سي 
ال�سوق،  وفي  بيته  في  النا�س  يق�سده  المحكمة،  بمنزلة  كان 
وقد يدعون لالجتماع في مدينة الريا�س لبحث بع�س ال�سوؤون 
العامة حين تعر�س عليهم، وكان تر�سيح ال�سخ�س للق�ساء من 
الفقه  كتب  ودرا�سته  الم�ساجد،  في  العلم  لحلق  واقع ح�سوره 
الحنبلي على الم�سايخ، ومن واقع الحاجة اإلى الق�ساة في ذلك 
الوقت، فاإنه قد ير�سح للق�ساء وهو لم يت�سلع من العلم بالقدر 
الكافي، وللحاجة ظروفها، والق�سايا التي ينظر فيها الق�ساة 

اأنواع: 
الأخالقية-، . 1 العام-كالمخالفات  الحق  دعــاوى  من  هو  ما 

في�سمع  القا�سي،  ــى  اإل فيها  المتهم  يحيل  البلدة  فاأمير 
القا�سي من الخ�سوم، ثم يحكم، وينفذ الأمير. 

ما هو من دعاوى الحق الخا�س، فهذا ل يخلو:. 2
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اإن كان في خالف غير طارئ بين �سخ�سين- كخ�سومة  اأ. 
للقا�سي  تحال  اأن  فالأغلب  ونحوها-  العقارات  حــول 
ما  وغالبًا  حكمًا،  فيها  وي�سدر  فينظرها،  الأمير،  من 
المحكوم  يلتم�س  نــادرة  اأحيان  وفي  بالحكم،  ير�سيان 
الق�سية،  في  النظر  اإعــادة  عبدالعزيز  الملك  من  عليه 
النظر  ليعيد  الكبار  الق�ساة  اأحــد  اإلــى  الملك  فيحيلها 
فيها من جديد، وهي �سورة م�سغرة لـ»ال�ستئناف« عند 

اعترا�س الخ�سم.
�سخ�سين-،كخ�سومة  بين  طــارئ  خــالف  في  كــان  اإن  ب. 
حول بيع اأطعمة ومالب�س وحيوانات، ونحو ذلك، فيذهب 
مبا�سرة،  القا�سي  اإلــى  اإرادتهما  بمح�س  الخ�سمان 
من  نهار-  من  �ساعة  اأي  وفــي  يجدانه،  مكان  اأي  في 
اأمير-، فيحكم القا�سي بعد �سماع قول  اإحالة من  دون 
الخ�سمين)1(. وهو ما يمكن اأن يطلق عليه في ال�سطالح 

المعا�سر بـــ »الق�ساء الم�ستعجل«.

)1( انظر تاريخ المملكة العربية ال�سعودية، عهد الملك عبدالعزيز، د. عبداهلل العثيمين، 
لالأ�ستاذ  مقاله  الحنبلي،  المذهب  ا�ستقرار  بعد  نجد  في  الق�ساء  وحول   ،311-309/2

حمد الجا�سر �سمن �سوانح الذكريات514/1- 515.
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�صنة  اإلــى  المملكة،  توحيد  بعد  من  الق�صاء  تطور 
1428هـ،)الموافق 2007م(:

ت�سل�سل �سدور الأنظمة الإجرائية والإدارية للق�ساء:

1344/9/5هـــــ  بتاريخ  المحاكم  لعمل  تنظيم  اأول  �سدر 
العربية  المملكة  توحيد  قبل  اأي:  1926/3/19م(،  )الموافق 
»مــواد  التنظيم:  هــذا  على  واأطلق  �سنوات،  بب�سع  ال�سعودية 
خم�س  على  وي�ستمل  ال�سرعية«،  للمحاكم  موؤقتة  اإ�سالحية 
الق�سائية،  الإجـــراءات  من  عــددًا  ت�سمنت  وقد  مــادة،  ع�سرة 
كاأ�سلوب تقييد الدعوى، وعدد مرات التفتي�س الق�سائي، وموعد 
تاريخ  في  �سدر  كما  ونحوها.  واأع�ساوؤها  الق�سائية  الجل�سة 
»اأو�ــســاع  نظام  1927/8/20م(  )الموافق  1346/2/21هـــــ 
المحاكم ال�سرعية وت�سكيالتها«، وهو اأول نظام اإداري للق�ساء 
في الحجاز، وهو نا�سخ للتعليمات العثمانية، وقد اأن�ساأ بموجبه 
عددًا من المحاكم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة 
بع�س  في  )تنظر  الم�ستعجلة  لالأمور  محكمة  فاأن�ساأ  وغيرها، 
الجنح والتعزيرات وبع�س الحدود، وفي دعاوى مالية ل تزيد 
على ثالثين جنيهًا(، ومحكمة �سرعية كبرى )تنظر في جميع 
الدعاوى الخارجة عن اخت�سا�س المحاكم الم�ستعجلة، ومنها 
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ق�سايا العقار( وتنظر ق�سايا المحكمة الكبرى من قا�س فرد، 
الأكثرية،- اأو  بالإجماع  ق�سائية  هيئة  من  الحكم  ي�سدر  ثم 

القتل  الكبيرة، كق�سايا  الق�سايا  اإل  الهيئة لحقًا-،  األغيت  ثم 
وهذا  ق�سائية،  هيئة  من  اإل  ابتداء  تنظر  ل  فهي  »الإعـــدام« 
اإل ثالثة ق�ساة.  اإلى اليوم، فق�سايا التالف ل ينظرها  ثابت 
نظام  �سدر  1931/7/16م(  )الموافق  1350/2/29هــــ  وفي 
»�سير المحاكمات ال�سرعية« ليكون قاعدة لإجراءات المحاكم 
واأعمالها، وهو يت�سمن �ستًا وثالثين مادة، ا�ستملت على اأ�سلوب 
الخ�سوم،  واإبــالغ  الجل�سات  تحديد  وطريقة  ال�سكوى،  تقديم 
اأعيد  وقد  ونحوها.  البينات  �سماع  وتنظيم  الدعوى،  و�سماع 
1355هـــ  �سنة  واإ�سافات  تعديالت  بعد  النظام  هــذا  اإ�ــســدار 
)الموافق 1936م( با�سم »نظام المرافعات« في مائة واثنتين 
والإجـــراءات.  التفا�سيل  من  مزيدًا  ت�سمنت  مــادة،  واأربعين 
تركيز  »نظام  �سدر  1938م(  )الموافق  1357هــــ  �سنة  وفــي 
وقد  مــادة،  وثمانين  واثنتين  مائتين  في  الق�ساء«  م�سئوليات 
الق�سائي،  ال�سلك  لمنت�سبي  الخت�سا�سات  بتحديد  عني 
هذين  اإ�ــســدار  اأعيد  ثم  بذلك.  يتعلق  ومــا  مهامهم  واإي�ساح 
النظامين في 1372/1/24هـ )الموافق 1952/10/14م( مع 
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بع�س التعديالت والزيادات، و�سميا بــ »نظام تركيز م�سوؤوليات 
ال�سرعي«، في مائتين وثمان وخم�سين مادة، و»نظام  الق�ساء 
تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر ال�سرعية«، في �ست وت�سعين 
ال�سرعي  الق�ساء  م�سوؤوليات  تركيز  نظام  تناول  وقد  مــادة، 
تحديد موؤ�س�سات الق�ساء المختلفة، واخت�سا�ساتها، وطريقة 
تعددوا  واإذا  محكمة،  كل  في  فاأكثر  قا�س  وو�سع  فيها،  العمل 
كان الأول منهما هو الرئي�س، ومو�سوعات اأخرى، وتناول نظام 
تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر ال�سرعية تنظيم اإجراءات 
النظامين  هذين  وب�سدور  المحاكم.  داخــل  والترافع  العمل 
تنظيم  على  المحاكم  في  الق�سائي  العمل  اأو�ــســاع  ا�ستقرت 
�سامل. ثم في تاريخ 1395/7/14هـ )الموافق 1975/7/23م( 
للق�ساء  العامة  الأطــر  تاأ�سيل  ليتناول  الق�ساء«  »نظام  �سدر 
لوزارة  يوؤ�س�س  كما  وواجباتهم،  الق�ساة  وحقوق  المملكة،  في 
منهجية  ر�سم  في  اأ�سا�سًا  النظام  هذا  ويعد  ومهامها،  العدل، 
الق�ساء وعمل المحاكم. وفي تاريخ 1421/5/14هـ )الموافق 
2000/8/15م( �سدر »نظام المرافعات ال�سرعية« المت�سمن 
اإجـــراءات  على  ا�ستملت  وقــد  مـــادة،  و�ستين  و�ستًا  مائتين 
بها  المعمول  الترافع  لإجــراءات  ومطور  مكمل  وهو  التقا�سي، 
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المحلي  الخت�سا�س  اأو�ــســح  كما  قيامها،  منذ  المملكة  في 
األغي نظام  الدعوى وقيدها، وب�سدوره  والدولي، وطريقة رفع 
تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر ال�سرعية، كما األغى بع�س 
تاريخ  في  ثم  ال�سرعي.  الق�ساء  م�سئوليات  تركيز  نظام  مواد 
»نظام  �ــســدر  2001/10/2م(  )الــمــوافــق  1422/7/14هــــــ 
وع�سرين  وخم�سًا  مائتين  ي�سم  وهو  الجزائية«،  الإجـــراءات 
والمحاكمة  والتحقيق  ال�ستدلل  اإجـــراءات  فيها  ذكر  مــادة، 
وطرائق العترا�س على الأحكام الجزائية، كما حافظ النظام 
على حرمة الأ�سخا�س وم�ساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وجعل 
اأو  لو�سائل الت�سال حرمتها، ولم يجز الطالع عليها  النظام 

مراقبتها اإل باأمر م�سبب)1(.
الت�سل�سل الهرمي للمحاكم:

بعد �سهر ون�سف ال�سهر من توحيد المملكة تم تاأ�سي�س رئا�سة 
وتحديدًا  المكرمة،  بمكة  الغربية  المنطقة  في  واحــدة  ق�ساة 
بتاريخ 1344/7/24هـ )الموافق 1926/2/7م(؛ لت�سرف على 
ق�ساء محاكم الحجاز وما يتبعه، واأما نجد وملحقاتها فيق�سي 

العدل، �س89،86،85،80،77.  ال�سعودية، وزارة  العربية  المملكة  الق�ساء في  انظر   )1(
وانظر العدل، وزارة العدل، �س46-44، 101-98، 104-102.
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قا�س  مدينة  كل  في  المدن،  اأمهات  في  منفردون  ق�ساة  فيها 
ينظر في جميع الق�سايا وعموم الأحداث التي تقع في مدينته 
)الموافق  1346/2/21هــــ  تاريخ  وفي  القرى.  من  حولها  وما 
الم�ستعجلة، ومحكمة  لالأمور  اأن�سئت محكمة  1927/8/20م( 
�سرعية كبرى. وفي عام 1375هـ )الموافق 1955م( تم تاأ�سي�س 

رئا�ستين لدوائر الق�ساء على النحو الآتي:
المنطقة . 1 وتتبعها  الغربية،  المنطقة  في  الق�ساة  رئا�سة 

تحتها  ويندرج  ومنطقة جازان،  ومنطقة ع�سير،  ال�سمالية، 
المحاكم  ويتبعها مجموعة من  الق�سائية،  التدقيقات  هيئة 

ودوائر كتاب العدل.
المنطقة . 2 ويتبعها  الو�سطى،  المنطقة  في  الق�ساة  رئا�سة 

الأحكام،  بتدقيق  العمل  وتتولى  وتوابعها،  وحائل  ال�سرقية، 
ويتبعها مجموعة من المحاكم، وكتابات العدل. 

الريا�س  مقرها  واحــدة  ق�ساء  رئا�سة  في  توحيدها  تم  ثم 
بتاريخ  وذلك  الق�ساء،  على  الم�سرفة  الجهة  وحدها  لت�سبح 
اأ�سبحت  وبهذا  )الموافق 1960/4/15م(،  1379/10/18هـــ 
�سنة  وفــي  لها.  فــرعــًا  الغربية  المنطقة  فــي  الق�ساء  رئا�سة 
م�ستقلة  محكمة  ت�سكيل  جــرى  1961م(  )الموافق  1381هــــ 
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لتمييز الأحكام ال�سادرة من المحاكم في العا�سمة الريا�س، 
التمييز  ومحكمة  المكرمة.  مكة  في  المحكمة  لهذه  فرع  وفتح 
تابعة لرئا�سة الق�ساة، وهي تتكون من ثالث دوائر: دائرة لنظر 
ال�سخ�سية،  الأحوال  ق�سايا  لنظر  ودائرة  الجزائية،  الق�سايا 
الت�سكيل  وبهذا  »الحقوقية«.  الأخــرى  الق�سايا  لنظر  ودائــرة 

لمحكمة التمييز اأ�سبحت درجات التقا�سي ثالث مراحل هي:
رئا�سة الق�ساة.. 1
محكمة التمييز.. 2
المحاكم باأنواعها. . 3

  وفــي ذيــل عــام 1389هـــ )الــمــوافــق1970م( �سكلت هيئة 
ق�سائية عرفت با�سم »الهيئة الق�سائية العليا« وقد تزامنت مع 
مبا�سرة وزارة العدل اأعمالها �سنة1390هـ )الموافق1970م(، 
وكانت هذه الهيئة هي النواة لتاأ�سي�س »مجل�س الق�ساء الأعلى« 
�سنة 1395هـ )الموافق 1975م(، ح�سب »نظام الق�ساء« وقد 
خم�سة  من  دائمة  هيئة  هيئتين:  من  المجل�س  ت�سكيل  جــرى 
اأع�ساء، وهيئة عامة ت�سمل اأع�ساء الهيئة الدائمة وبقية الق�ساة 
الآخرين، ومن مهام المجل�س الأعلى للق�ساء: اإبداء الراأي في 
الم�سائل المتعلقة بالق�ساء بناء على طلب وزير العدل، وتقرير 



120

 النظام العدلي
في السعودية

كالقتل،  الكبيرة  الأحــكــام  بع�س  ومراجعة  ق�سائية،  مبادئ 
الت�سل�سل  ترتب  الخام�سة  مادته  في  النظام  هــذا  وب�سدور 

الهرمي للمحاكم اإلى:
مجل�س الق�ساء الأعلى.. 1
محكمة التمييز. . 2
المحاكم العامة.. 3
المحاكم الجزئية.. 4

المجل�س  اإ�ــســراف  تحت  الأخــيــرة  الثالث  المحاكم  وهــذه   
الإداريــة  الناحية  اأما  الق�سائية،  الناحية  من  للق�ساء  الأعلى 
التمييز  ومحكمة  العدل،  وزارة  اخت�سا�س  من  فهي  والمالية 
الأحكام  تعار�س  اأو  ت�سادق  واإنما  الخ�سوم،  عندها  يبرز  ل 
فتنظر  العامة،  المحاكم  واأمــا  محددة،  اآلية  وفق  البتدائية 
الأو�سياء  واإقامة  ال�ستحكام  واإ�سدار حجج  العقار  في ق�سايا 
والمحاكم  الخت�سا�سات،  من  ذلك  و�سوى  والنظار  والأولياء 

الجزئية تتنوع اإلى اأربعة اأنواع:
محاكم م�ستعجلة.. 1
محكمة ال�سمان والأنكحة.. 2
محكمة الأحداث.. 3
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محكمة دار رعاية الأحداث.. 4
 فالمحاكم الم�ستعجلة تنظر في ق�سايا الجنح، والتعزيرات، 
وبع�س ق�سايا الحدود، وفي الدعاوى المالية التي ل تزيد على 
ع�سرين األف ريال، ومحكمة ال�سمان والأنكحة تنظر في اإثبات 
الأنكحة  عقود  اإجــراء  وفي  الجتماعي،  لل�سمان  الم�ستحقين 
واإثباتها، واإثبات الطالق والخلع، ومحكمة الأحداث تنظر في 
يبلغ  ولم  عمره،  من  ال�سابعة  اأتــم  ممن  ال�سن،  �سغار  ق�سايا 
التي  والحدود  والتعزيرات  الجنح  ق�سايا  في  ع�سرة  الثامنة 
ق�سايا  في  تنظر  الفتيات  رعاية  دار  ومحكمة  فيها،  اإتالف  ل 
الفتيات اإلى �سن الثالثين. ثم طراأ التعديل الأخير ح�سب نظام 
1428/9/19هـــ)الــمــوافــق  بتاريخ  ال�سادر  الجديد  الق�ساء 
جديدًا،  ت�سكياًل  المحاكم  ت�سكيل  فــاأعــاد  2007/10/1م( 
فاأوجد محكمة عليا، ومحاكم ا�ستئناف، ومحاكم متخ�س�سة 

جديدة )1(.
ت�سل�سل المرجع المذهبي للق�ساء:

ــــواد اإ�ــســالحــيــة مــوؤقــتــة  نــ�ــســت الـــمـــادة الــتــا�ــســعــة مــن »م

)1( انظر الق�ساء في المملكة العربية ال�سعودية، وزارة العدل، �س126، والعدل، وزارة 
العدل، �س41-40، 82، 89-84.
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)الموافق  1344/9/5هـــ  بتاريخ  ال�سادر  ال�سرعية«  للمحاكم 
الأربــعــة  الــمــذاهــب  مــن  »يح�سر  اأنـــه  على  1926/3/19م( 
معتمدات الكتب لمراجعة ما يلزم« وبهذه المادة جعل المنظم 
المذاهب  الأحــكــام:  نظر  في  للقا�سي  المو�سوعي  المرجع 
للقا�سي،  الجتهاد  بــاب  الــدولــة  فو�سعت  ــعــة،  الأرب الفقهية 
المعرفي  بتنوعها  لالأحكام  المذهبي  المخزون  من  لي�ستفيد 
الممتد من القرن الثاني للهجرة )الثامن للميالد( حتى القرن 
تقم  لم  اأنها  كما  للميالد(،  )الع�سرين  للهجرة  ع�سر  الرابع 
اإلى وقت  التي كانت تحكم  المحاكم  القائم في  الو�سع  باإلغاء 
قريب بالمذاهب الأربعة، كمحاكم الحجاز، فراعت التدرج في 
ذلك، وذلك اأن الق�ساء في كل من منطقة الأح�ساء والقطيف، 
ومنطقة ع�سير- قبل توحيد الملك عبدالعزيز لهما - كان يعتمد 
المذهب الحنفي، وهو المذهب الر�سمي للدولة العثمانية التي 
حكمتهما فترة من الزمن، وكانت اإجراءاته تتم وفق الخطوط 
العامة التي يتم بها الق�ساء في مختلف وليات تلك الدولة. اأما 
منطقة الحجاز، فكانت لها اأو�ساعها الق�سائية الخا�سة، حيث 
كان تعيين القا�سي في مكة المكرمة يتم من العا�سمة العثمانية 
هو  الذي  الحنفي  المذهب  يعتمد  القا�سي  ذلك  وكان  ذاتها، 
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المذهب الر�سمي للعثمانيين، وبعد اأن ا�ستقل ال�سريف ابن علي 
بالحجاز بقي رئي�س الق�ساة لديه حنفيًا، لكن اأ�سبح اإلى جانبه 
محكمة  هناك  واأ�سبح  الأخــرى،  الثالثة  المذاهب  من  ق�ساة 
اأن  �سرعية كبرى، ومحكمة م�ستعجلة، ومحكمة تجارية. وبعد 
وحد الملك عبدالعزيز منطقة الحجاز مع ما وحده من مناطق 
البالد الأخرى راعى ظروف تلك المنطقة الخا�سة، وا�ستفاد 
اإجراءاتها،  تنظيم  وفي  المحاكم،  ت�سكيالت  في  خبرتهم  من 
نحو  الأربعة  الفقهية  المذاهب  على  معتمدًا  الق�ساء  واأبقى 
�سودق  قرارًا  اأ�سدرت  الق�سائية  الهيئة  اإن�ساء  وعقب  �سنتين. 
عليه بتاريخ 1347/3/24هـ )الموافق 1928/9/10م( يق�سي 
باأن تكون الأحكام الق�سائية في جميع المحاكم ملتزمة بالمفتى 
به عند الإمام اأحمد رحمه اهلل، كما ت�سمن هذا القرار تعيين 
يكن  لم  ما  اأحكامهم،  في  الق�ساة  اإليها  يرجع  التي  الم�سادر 
فياأخذ  ال�سرعية،  للم�سلحة  مخالفة  اأو  م�سقة،  بها  الأخذ  في 
باأي مذهب من المذاهب المرعية، ويذكر دليله وم�ستنده. ومن 
هذه الم�سادر: �سرح منتهى الإرادات للبهوتي، وك�ساف القناع 
له اأي�سًا)1(. وبالتالي، فاإن المنظم حين اأقر المذهب الحنبلي 

)1( انظر تاريخ المملكة العربية ال�سعودية- عهد الملك عبدالعزيز، د. عبداهلل العثيمين، 
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الثالثة  المذاهب  الق�سائي لم ي�سادر  اأ�سا�سًا للحكم  م�سدرًا 
راأيها  يكون  اإليها عندما  اللجوء  للقا�سي  �سمح  واإنما  الأخرى، 
الثالثة،  بالمذاهب  الأخــذ  يلغ  لم  عمليًا  فاإنه  لذا  الأ�سح؛  هو 
لكنه نظم الأخذ بها، فجعل المذهب الأ�سا�س هو الحنبلي، ما 
فيكون  الثالثة،  المذاهب  اأحد  لدى  الأ�سح  الجتهاد  يكن  لم 

للقا�سي الحكم به، مع الت�سبيب. 
للق�ساء  مبكر  تقنين  هــو  بــه  بالمفتى  المحاكم  والــتــزام 
المو�سوعي، وهو تقنين ل ي�سادر حرية الجتهاد للقا�سي حين 
اأو  ال�سارع،  مق�سود  تخالف  م�سقة  بالمذهب  الأخذ  في  يكون 
في  يكون  عليه  وبناء  بتقريرها،  ال�سرع  جاء  لم�سلحة  اإطــراح 
الأخذ بالمذهب تنظيم لالأحكام الق�سائية، وتوحيد لها، وهو 
باإيجابياته،  اأخذ  لأنه  للتقنين؛  المعتدلة  النماذج  من  نموذج 
�سكلها،  في  واحــدة  تكون  اأحيانًا  فالق�سايا  �سلبياته،  وتجاوز 
لكنها مختلفة في اأ�سبابها ومالب�ساتها، وهنا اإذا األزم القا�سي 

بتطبيق النظام بحذافيره األحق ال�سرر بالعدالة.
كمرجع  الحنبلي  الفقه  اعتمد  لماذا  بع�سهم  يت�ساءل  وقد 

311/2-313، والق�ساء في المملكة العربية ال�سعودية، وزارة العدل، �س77،68، 82-80، 
ونظرة عامة عن الق�ساء في نجد قبل ا�ستقرار الدعوة الإ�سالحية، مقالة لالأ�ستاذ حمد 

الجا�سر �سمن �سوانح الذكريات507/1.
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اأ�سا�س في الحكم بالمملكة؟ والجواب: لعدة اأ�سباب، من اأبرزها: 
اأن المذهب الحنبلي وفقهاء الحنابلة لهم ح�سورهم في الجزيرة 
العربية منذ القرن العا�سر الهجري، وزادوا بعد منت�سف القرن 
اأنه ل يوجد فقهاء من  الثاني ع�سر من الهجرة، وهذا ل يعني 
المذاهب الأخرى في البالد النجدية، فيوجد في بالد الأح�ساء 
اإلى  الإ�سارة  المق�سود  ولكن  و�سافعية،  ومالكية  حنفية  فقهاء 
كثرة الحنابلة قيا�سًا بغيرهم، اإ�سافة اإلى �سهولة مراجعة كتب 
الفقه الحنبلي مع انت�سارها وو�سوح عباراتها، وو�سوح ال�ستدلل 
فيها، ولكون المذهب اآخر المذاهب الفقهية، فهو ا�ستفاد مما 
�سبقه، �سيما الفقه ال�سافعي، واأي�سًا فاإن المذهب الحنبلي من 
اأغنى المذاهب بالروايات، حتى اإن الم�ساألة الواحدة قد يكون 
ما  بالروايات هو  المذهب  روايات، وغناء  اأكثر من ثالث  فيها 

يو�سع باب الجتهاد للقا�سي. 
كانت  الميالدية(  )الثالثينات  الهجرية  الخم�سينات  وفي 
بين  الختالف  حجم  لتخفيف  القرار  �سانع  من  رغبة  هناك 
نجد  علماء  فدعي  اأحكامهم،  بين  الهوة  وت�سييق  الق�ساة، 
مباحثات  وبعد  منى،  في  الحجاز  علماء  باإخوانهم  ليجتمعوا 
مرجع  بو�سع  القيام  قــرروا  اأيــام،  ثالثة  ا�ستمرت  ومناق�سات 
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حنبل،  بن  اأحمد  الإمــام  مذهب  على  ال�سرعية  لالأحكام  عام 
على  العلماء  و�سعها  التي  العدلية«  الأحكام  »مجلة  غرار  على 
اإلى  عهد  وقــد  التركية،  الدولة  عهد  في  حنيفة،  اأبــي  مذهب 
ليتولى  الكبرى-  مكة  محكمة  رئي�س  الــقــاري-  اأحمد  ال�سيخ 
ويبدو  لإقرارها،  العلماء  على  تعر�س  ثم  المجلة،  مواد  اإعداد 
اأن العمل وقف بوفاة ال�سيخ اأحمد 1359هـ )الموافق 1940م(، 
ثم اأ�سند مو�سوع تقرير المبادئ الق�سائية اأخيرًا اإلى المحكمة 
العليا بهيئتها العامة لتكون مرجعًا مقننًا لالأحكام، وما زالت 
المحاكم تعتمد المذهب الحنبلي مرجعًا اأ�سا�سًا لالأحكام، مع 
اإعطاء القا�سي �سالحية المخالفة للمذهب متى كان الحق في 

غيره.)1(
من  المملكة  في  الق�ساء  بدايات  اأن  اإلى  �سبق  مما  نخل�س 
حيث التنظيم والإجراءات كانت بدايات متوا�سعة �ساأنها �ساأن 
اأي دولة نا�سئة، غير اأن الجوانب المو�سوعية ما زالت هي ذاتها 
المعمول بها في الفقه الإ�سالمي الذي ينا�سب كل زمان ومكان؛ 
ن�سو�س  وفــق  فقهية  اجتهادات  من  توؤخذ  الق�ساة  فاأحكام 

لالأ�ستاذ حمد  مقالة  الحنبلي،  المذهب  ا�ستقرار  بعد  نجد  في  الق�ساء  انظر حول   )1(
الجا�سر �سمن �سوانح الذكريات518/1.
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و�سفه  كما  الق�ساء  يكن  ولم  اإلهية.  �سرعية  وم�سالح  وقواعد 
اأو  بالتوريث  باأنه  المن�سفين  غير  الغربيين  الرحالين  بع�س 
بالعرف القبلي، اأو غير ذلك. كما اأن الق�ساء ا�ستمر على ما هو 
عليه قبل توحيد المملكة من حيث الإجــراءات، ثم �سدر كثير 
ترتيبات  تغيرت  كما  م�ستمر،  ب�سكل  التي تطورت  الأنظمة  من 
المذاهب  كانت  كما  لذلك.  وفقًا  واخت�سا�ساتها  المحاكم 
الأربعة هي المرجع المو�سوعي للقا�سي في نظر الأحكام، ثم 
ق�سر ذلك على المذهب الحنبلي من دون م�سادرة للمذاهب 
يكون  عندما  اإليها  اللجوء  للقا�سي  �سمح  اإذ  الأخــرى،  الثالثة 

راأيها هو الأ�سح. 
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موؤ�ص�صات الق�صاء العام
د. من�سور بن عبدالرحمن الحيدري*

مقدمة:

تتبع الأنظمة الق�سائية في العالم واحدًا من منهجين: منهج 
منهج  اأو   )Unified Judicial System( الموحد  الق�ساء 
الق�ساء المزدوج )Dual Judicial System(. ووفقًا لمنهج 
الدولة  في  واحــدًا  ق�سائيًا  جهازًا  هناك  فاإن  الموحد  الق�ساء 
اأيًا كانت �سفة اأطراف النزاع  ينظر في جميع اأنواع الق�سايا، 
محاكم  هناك  فاإن  المزدوج  الق�ساء  لمنهج  وفقًا  واأمــا  فيها. 

اأ�ستاذ الأنظمة بق�سم ال�سيا�سة ال�سرعية، المعهد العالي للق�ساء، جامعة الإمام محمد   *
ابن �سعود الإ�سالمية، الريا�س. الماج�ستير من جامعة فالباري�سو، الوليات المتحدة 
الأمريكية  المتحدة  الوليات  كان�س�س،  جامعة  من  والدكتوراه  2007م،  الأمريكية 
2012م. عمل م�ست�سارًا متعاونًا في عدد من مكاتب المحاماة وال�ست�سارات القانونية.

المبحث الثاني
الموؤ�ص�صات الق�صائية
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مخت�سة للنظر في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفًا 
فيها، ومحاكم اأخرى للنظر فيما عداها من الق�سايا.

الق�ساء  بنظام  ال�سعودية  العربية  المملكة  اأخـــذت  وقــد 
المزدوج؛ اإذ ينظر ديوان المظالم في الق�سايا التي تكون الدولة 
طرفًا فيها، فيما ينظر الق�ساء العام ما عداها من الق�سايا، 
كلجنة  متخ�س�سة  لجان  اإلــى  فيه  النظر  اأ�سند  ما  با�ستثناء 
الف�سل في المنازعات الم�سرفية، ولجنة الف�سل في منازعات 
الأوراق المالية، واللجنة الجمركية التي يوؤمل اأن تن�سم قريبًا 
الق�ساء  نظام  في  عليه  ن�س  لما  وفقًا  الق�سائية  للموؤ�س�سة 
1428/9/19هــــ  في  م/78  رقــم  الملكي  بالمر�سوم  ال�سادر 

)2008م(.

هيكلة موؤ�ص�صات الق�صاء العام:

تحتاج اأي دولة في منظومتها الق�سائية اإلى اإ�سدار اأنظمة 
تعالج ال�سوؤون الق�سائية فيها ب�سكل �سامل يعالج جوانبها كافة، 
بالمر�سوم  الجديد  الق�ساء  نظام  ب�سدور  اإنــه  القول  ويمكن 
الملكي رقم م/78 في 1428/9/19هـ )2008م(، فقد بداأت 
م  حقبة جديدة في النظام العدلي في ال�سعودية، راعى المنظِّ
الق�سائية  الجهات  على  والمهام  الخت�سا�سات  تق�سيم  فيها 
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متعلقة  الخت�سا�سات  هذه  اأكانت  �سواء  ينا�سبها،  ما  ح�سب 
الق�سائية،  البيئة  اأو  الق�ساة،  اأو  للمحاكم،  الإدارية  بالجوانب 
اأم كانت متعلقة بالجوانب المو�سوعية للعملية الق�سائية. وفيما 
في  العدلي  النظام  في  الق�سائية  الموؤ�س�سات  عن  نبذة  ياأتي 

ال�سعودية.

اأوًل: المجل�ص الأعلى للق�صاء:

الأعلى  المجل�س  اخت�سا�سات  بتف�سيل  الق�ساء  نظام  جاء 
للق�ساء )مجل�س الق�ساء الأعلى، �سابقًا( التي تغيرت جذريًا، 
فبعد اأن كانت اخت�سا�سات المجل�س الأعلى للق�ساء مو�سوعية 
الأولــى،  الدرجة  في  ــة  اإداري اخت�سا�ساته  اأ�سبحت  واإداريـــة، 
للمحكمة  المو�سوعية  الق�سائية  الخت�سا�سات  تلك  ونقلت 
العليا اأ�سوة بالدول الأخرى. كما اأ�سبح للمجل�س الأعلى للق�ساء 
الق�ساة،  اأحد  فيها  يعين  عامة  اأمانة  وله  به،  خا�سة  ميزانية 
المو�سوعات  لمناق�سة  ــل  الأق على  �سهرين  كل  مــرة  ويجتمع 

الداخلة تحت اخت�سا�ساته.
الأعلى  المجل�س  يوؤلف  للق�ساء:  الأعلى  المجل�ص  ت�سكيل 
العليا  المحكمة  ورئي�س  ملكي،  باأمر  ي�سمى  رئي�س  للق�ساء من 
نائبًا، واأربعة ق�ساة متفرغين بدرجة رئي�س محكمة ا�ستئناف، 
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العام،  والدعــاء  التحقيق  هيئة  ورئي�س  العدل،  وزارة  ووكيل 
وثالثة اأع�ساء يتوافر فيهم ما ي�سترط في قا�سي ا�ستئناف.

ت�سنيف  يمكن  للق�ساء:  الأع��ل��ى  المجل�ص  اخت�سا�سات 
اخت�سا�سات المجل�س الأعلى للق�ساء وفق ما ياأتي:

الخت�سا�سات الإدارية: وت�سمل ما ياأتي:

)- النظر في �سوؤون الق�ساة الوظيفية: بحيث ي�سمل هذا 
الخت�سا�س ما ياأتي:

اإذ تتم عملية 	• مرحلة ما قبل اللتحاق بالخدمة الق�سائية؛ 
معهم،  المقابالت  واإجـــراء  للق�ساء،  المر�سحين  اختيار 
واختيار المر�سحين المنا�سبين عن طريق المجل�س الأعلى 
الق�ساة  اختيار  لطرائق  المبينة  القواعد  وفــق  للق�ساء 
لمن  الخا�س  المتحان  واإعــداد  الق�سائيين،  والمالزمين 

يحمل �سهادة معادلة ل�سهادة كلية ال�سريعة. )1(
ي�ستحق 	• ممن  العمل،  راأ�س  على  هم  الذين  الق�ساة  �سوؤون   

الترقية اإلى مرتبة اأعلى، اأو ي�ستحق التاأديب ب�سبب مخالفة 
اأو غير  ق�سائية  للعمل في جهات  واإعــارة  ندب  اأو  م�سلكية، 
ق�سائية، اأو تدريب، اأو نقل من محكمة اإلى اأخرى، اأو منح 

)1( نظام الق�ساء، المادة 6/ح، والمادة 31/د.
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غير  في  بالإقامة  للقا�سي  ال�سماح  اأو  باأنواعها،  الإجــازات 
مقر عمله، اأو اإيقافه اأو الإفراج عنه عند القب�س عليه متلب�سًا 

بجريمة، اأو اإنهاء الخدمة عند وجود ما ي�ستدعي ذلك. )1(
المجل�س  يخت�س  حيث  الق�سائي:  التفتي�ص  اإدارة  اإن�����س��اء   -2
وت�سمية  الق�سائي،  التفتي�س  اإدارة  باإن�ساء  للق�ساء  الأعلى 
اأع�سائها من بين ق�ساة ال�ستئناف، وق�ساة محاكم الدرجة 
الأولى، وتتولى هذه الإدارة التفتي�س على اأداء الق�ساة المهني، 
اإليها من �سكاوى من الق�ساة،  كما تتولى التحقيق فيما يرد 
اأو �سدهم فيما يت�سل بما يقومون به من اأعمال، كما تتولى 

اإدارة التفتي�س دور المدعي في ق�سايا تاأديب الق�ساة. )2(
3- ت�سكيل دائرة تاأديب الق�ساة: حيث يخت�س المجل�س الأعلى 
للق�ساء بت�سكيل دائرة من بين اأع�سائه لتاأديب الق�ساة على 

ما قد يبدر منهم من مخالفات وفق اإجراءات محددة. )3(
للق�ساء  الأعلى  المجل�س  يخت�س  حيث  المحاكم:  اإن�ساء   -4
باإن�ساء المحاكم المن�سو�س عليها في نظام الق�ساء وهي: 
الأحــوال  ومحاكم  الجزائية،  والمحاكم  العامة،  المحاكم 

)1( نظام الق�ساء، المادة 6/اأ والمادة 68.
)2( نظام الق�ساء، المادة 55 والمادة 60.

))) نظام الق�ساء، المادة 59.
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 )1( العمالية،  والمحاكم  التجارية،  والمحاكم  ال�سخ�سية، 
اأخرى  متخ�س�سة  محاكم  اأي  اإحــداث  للمجل�س  يمكن  كما 

بعد موافقة الملك عليها. )2(
5- دمج المحاكم: حيث يمكن للمجل�س الأعلى للق�ساء اأن يدمج 
ي�ستدعي  ما  وجــود  عند  الآخــر  بع�سها  مع  المحاكم  بع�س 

ذلك. )3(
للق�ساء  الأعلى  المجل�س  يخت�س  حيث  المحاكم:  اإل��غ��اء   -6

باإلغاء المحاكم عند وجود ما ي�ستدعي اإلغاءها. )4(
وهذا  للمحاكم:  والنوعي  المكاني  الخت�سا�ص  تحديد   -7
المرافعات  واإن كان من�سو�سًا عليه في نظام  الخت�سا�س 
ال�سرعية ب�سكل مف�سل، اإل اأن للمجل�س الأعلى للق�ساء عند 
اإن�ساء اأي محكمة جديدة من المحاكم الم�سار اإليها تحديد 
الخت�سا�س المكاني والنوعي لها، وذلك بما ل يتعار�س مع 

الأنظمة الأخرى. )5(

)1( نظام الق�ساء، المادة 6/د.
)2( نظام الق�ساء، المادة 9.

)3( نظام الق�ساء، المادة 6/د.

)4( نظام الق�ساء، المادة 6/د.

)5( نظام الق�ساء، المادة 6/د.
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قد  حيث  المحاكم:  داخ��ل  المتخ�س�سة  ال��دوائ��ر  تاأليف   -8
محاكم  وجــود  المملكة  داخــل  الأمــاكــن  بع�س  ت�ستدعي  ل 
متخ�س�سة، فيمكن في هذه الحال تاأليف دوائر متخ�س�سة 
جزائية،  دائــرة  فيها  يكون  بحيث  العامة،  المحكمة  داخل 
ودائرة اأحوال �سخ�سية، ودائرة عمالية، ودائرة تجارية. )1(

يخت�س  حيث  وم�����س��اع��دي��ه��م:  ال��م��ح��اك��م  روؤ����س���اء  ت�سمية   -9
ال�ستئناف  روؤ�ساء محاكم  بتعيين  للق�ساء  الأعلى  المجل�س 
محاكم  ق�ساة  بين  م��ن  يكونوا  اأن  ب�سرط  وم�ساعديهم، 
بتعيين  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  يخت�س  كما  ال�ستئناف، 

روؤ�ساء محاكم الدرجة الأولى وم�ساعديهم. )2(
المجل�س  يخت�س  حيث  العليا:  المحكمة  اأع�ساء  اقتراح   -(0
الأعلى للق�ساء باقتراح اأع�ساء المحكمة العليا والرفع اإلى 

الملك بذلك. )3(
يخت�س  حيث  العليا:  المحكمة  دوائ���ر  روؤ���س��اء  ت�سمية   -((
المحكمة  دوائــر  روؤ�ــســاء  بتعيين  للق�ساء  الأعلى  المجل�س 
الأحــوال  ودائــرة  الجزائية،  كالدائرة  المتخ�س�سة  العليا 

)1( نظام الق�ساء، المادة 6/د.

)2( نظام الق�ساء، المادة 6/و.
)3( نظام الق�ساء، المادة 3/10.
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ال�سخ�سية، والدائرة العمالية، والدائرة التجارية، بناء على 
اقتراح رئي�س المحكمة العليا. )1(

2)- تحديد الدوائر الفردية والثاثية في المحاكم العامة 
ومحاكم الأحوال ال�سخ�سية: حيث يخت�س المجل�س الأعلى 
العامة  المحاكم  في  الدوائر  كانت  اإذا  ما  بتحديد  للق�ساء 
ال�سير،  دعاوى  في  والف�سل  والإنهاءات،  التنفيذ،  كدوائر 
اأو  التجارية،  المحاكم  اأو  ال�سخ�سية،  الأحــوال  محاكم  اأو 

المحاكم العمالية، تتكون من قا�س فرد اأو ثالثة ق�ساة. )2(
3)- تحديد الق�سايا التي تنظر من قا�ٍص فرد في الق�سايا 
في  الجزائية  الق�سايا  تنظر  العامة:  والمحاكم  الجزائية 
دوائرها المتخ�س�سة من ثالثة ق�ساة، كما تنظر المحاكم 
بع�س  عدا  ما  قا�ٍس،  من  اأكثر  من  الق�سايا  بع�س  العامة 
الق�سايا الي�سيرة، فاإنه يمكن نظرها من قا�ٍس فرد، ويكون 
اخت�سا�س  من  التي  اأو  الجزائية،  الق�سايا  هــذه  تحديد 
المحاكم العامة التي تنظر من قا�ٍس فرد عن طريق المجل�س 

الأعلى للق�ساء. )3(

)1( نظام الق�ساء، المادة 5/10.
)2( نظام الق�ساء، المادة 19، 20، 21، 22.

)3( نظام الق�ساء، المادة 19، 20.
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4)- ال�سماح للمحاكم بنظر الق�سايا في غير مقارها: اإذ اإن الأ�سل 
ي�ستدعي  ما  المحاكم، عدا  الق�سايا في مقرات  يكون نظر  اأن 
الوقوف على محل النزاع، غير اأنه يمكن ال�سماح للمحكمة بنظر 

الدعاوى خارج مقرها بقرار من المجل�س الأعلى للق�ساء. )1(
اأك���ث���ر ل��ل��ن��ظ��ر ف���ي ق�����س��اي��ا ال��ح��ج��اج  اأو  ت��األ��ي��ف دائ�����رة   -(5
والمعتمرين: فلكثرة الحجاج والمعتمرين، و�سرورة �سرعة 
البت في ق�ساياهم، فاإنه يمكن تاأليف دائرة اأو اأكثر ح�سب 
الحاجة للنظر في الق�سايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين 

في مكة المكرمة. )2(
وال�سلبي  الإيجابي  الخت�سا�ص  تنازع  ق�سايا  في  البت   -(6
تنازع  في  للف�سل  لجنة  ت�سكل  حيث  الأح��ك��ام:  وتناق�ص 
ع�سو  من  تتكون  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  في  الخت�سا�س 
من  اأو  المظالم،  ــوان  دي من  وع�سو  العليا،  المحكمة  من 
المجل�س  من  وع�سو  بالف�سل،  المخت�سة  الأخــرى  الجهة 
للف�سل في  اللجنة، وذلك  رئا�سة  له  تكون  للق�ساء،  الأعلى 
تنازع الخت�سا�س بين المحاكم �سلبًا واإيجابًا، كما تف�سل 

)1( نظام الق�ساء، المادة 26.
)2( نظام الق�ساء، المادة 2/26.
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هذه اللجنة في �ساأن تنفيذ الأحكام المتناق�سة التي ت�سدر 
من جهتين ق�سائيتين في المو�سوع نف�سه. )1(

اإذ  7)- الموافقة على نقل بع�ص اخت�سا�سات كتاب العدل: 
اأن يعهد لغير كتاب العدل توثيق العقود  يجوز لوزير العدل 
على  للق�ساء  الأعــلــى  المجل�س  موافقة  بعد  والإقـــــرارات 

الالئحة الخا�سة بذلك، ال�سادرة من وزير العدل. )2(
مركز  يتولى  حيث  الق�سائية:  الأح��ك��ام  بن�سر  ال�سماح   -(8
البحوث في وزارة العدل ن�سر الأحكام الق�سائية المختارة 

بعد موافقة المجل�س الأعلى للق�ساء. )3(
ياأتي: ما  وت�سمل  التنظيمية:  الخت�سا�سات  •	

)- اإ�سدار الائحة الخا�سة بعمل المجل�ص الأعلى للق�ساء: 
حيث اأوكل النظام للمجل�س نف�سه اإ�سدار الالئحة الداخلية 

التي تنظم عمل المجل�س الأعلى للق�ساء. )4(
الحجاج  ق�سايا  فــي  النظر  دوائـــر  تنظم  لئــحــة  2- اإ�ــســدار 
والمعتمرين: حيث ي�ستدعي وجود دوائر متخ�س�سة بالبت في 

)1( نظام الق�ساء، المادة 27.

)2( نظام الق�ساء، المادة 79.
)3( نظام الق�ساء، المادة 3/71.

)4( نظام الق�ساء، المادة 4/8.
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ق�ساياهم اإ�سدار لئحة تنظم عملية ت�سكيل الدوائر، واختيار 
الق�ساة لها، وتحديد اخت�سا�ساتها المكانية والنوعية. )1(

3- اإ�سدار اللوائح المتعلقة ب�سوؤون الق�ساة الوظيفية: بحيث 
يكون للق�ساة ما ينظم حياتهم الوظيفية، فيما يتعلق بمرحلة 
اأو فيما يتعلق ب�سوؤون  ما قبل اللتحاق بالخدمة الق�سائية، 
الترقية  ي�ستحق  العمل، ممن  راأ�س  الذين هم على  الق�ساة 
اإلى مرتبة اأعلى، اأو ي�ستحق التاأديب ب�سبب مخالفة م�سلكية، 
اأو غير ق�سائية،  للعمل في جهات ق�سائية  واإعــارة  اأو ندب 
اأو تدريب، اأو نقل من محكمة اإلى اأخرى، اأو منح الإجازات 

باأنواعها، اأو اإنهاء الخدمة عند وجود ما ي�ستدعي ذلك. )2(
4- اإ�سدار اللوائح المتعلقة بالتفتي�ص الق�سائي على اأعمال 
الق�سائي  العمل  جــودة  �سمان  ي�ستدعي  حيث  ال��ق�����س��اة: 
وجود تفتي�س وتقويم م�ستمر لأعمال الق�ساة وتحديد مدى 

�سالحية الق�ساة لال�ستمرار على راأ�س العمل. )3(
المحاكم  روؤ�ساء  لخت�سا�سات  المنظمة  القواعد  اإ�سدار   -5
هذه  تبين  اأن  يفتر�س  اإذ  و�ساحياتهم:  وم�ساعديهم 

)1( نظام الق�ساء، المادة 2/26.
)2( نظام الق�ساء، المادة 6/ب.
)3( نظام الق�ساء، المادة 6/ج.
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وم�ساعديهم  المحاكم  روؤ�ــســاء  اخت�سا�سات  الــقــواعــد 
و�سالحياتهم في اإدارة المحاكم. )1(

حيث  الق�ساة:  اختيار  لطرائق  المبينة  القواعد  اإ�سدار   -6
يجب اأن ت�سمل هذه القواعد الجوانب الإجرائية والمو�سوعية 
لختيار الق�ساة؛ لتكون مخرجات الق�ساء وفق الماأمول. )2(

7- اإ�سدار القواعد المبينة لإجراءات تفريغ الق�ساة للدرا�سة 
ممن  الق�ساة،  من  يريد  من  ليتمكن  وذلــك  و�سوابطها: 
يطمح لتطوير نف�سه، لإكمال درا�ساته العليا �سواء اأكان ذلك 
اأم كان في غيرها من الكليات  في المعهد العالي للق�ساء، 

ال�سرعية داخل المملكة اأو خارجها. )3(
8- تنظيم اأعمال المازمين الق�سائيين: فالمالزمة الق�سائية 
هي اأولى درجات ال�سلك الق�سائي، وهي مدة تجريبية لمدة 
اأثبت  فاإن  خاللها،  الق�سائي  المالزم  اختبار  يتم  �سنتين، 
الأعلى  المجل�س  مــن  بــقــرار  عنه  ا�ستغني  واإل  �سالحيته 
التنظيم تدريب المالزم الق�سائي  للق�ساء. كما يعالج هذا 
الق�ساة  اأحــد  بمالزمة  غالبًا  يكون  الــذي  التجربة  خــالل 

)1( نظام الق�ساء، المادة 6/ز.
)2( نظام الق�ساء، المادة 6/ح.
)3( نظام الق�ساء، المادة 6/ح.
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القيام  اإلــى  اإ�سافة  خبراتهم  من  لال�ستفادة  المتمر�سين 
بالأعمال الق�سائية تحت اإ�سراف اأحد الق�ساة. )1(

9- بيان الأعمال النظيرة لاأعمال الق�سائية: بحكم الحاجة 
الما�سة اإلى تعيين الق�ساة، فاإنه يمكن النتقال من وظائف 
اأخرى تتنا�سب في طبيعتها مع العمل الق�سائي اإلى ال�سلك 
الأعلى  المجل�س  اخت�سا�سات  من  فاإن  ولذلك  الق�سائي؛ 
للق�ساء تحديد الأعمال النظيرة، التي تتنا�سب في طبيعتها 
من  تعيين  اأ�سا�سها  على  يمكن  والتي  الق�سائي،  العمل  مع 

ينتقل من وظيفة اأخرى اإلى وظيفة الق�ساء. )2(
المجل�س  ي�سارك  حيث  الق�ساة:  اأع���وان  لئحة  اإ���س��دار   -(0
والإجــراءات  القواعد  تبين  لئحة  باإعداد  للق�ساء  الأعلى 
الخا�سة بتنفيذ مهام اأعوان الق�ساة، ككتاب ال�سبط، وكتاب 
ال�سجل، والباحثين، والمح�سرين، والمترجمين، والخبراء، 

واأمناء ال�سر، ونحوهم. )3(
ياأتي: الإ�سرافية والتطويرية: وت�سمل ما  الخت�سا�سات  •	
وفق  وذلــك  الق�ساة:  واأداء  المحاكم  اأداء  على  الإ���س��راف   -(

)1( نظام الق�ساء، المادة 6/ط.
)2( نظام الق�ساء، المادة 6/ي.

)3( نظام الق�ساء، المادة 81.
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اخت�سا�سات المجل�س الأعلى للق�ساء وما ي�سدره من لوائح 
وقواعد، ووفق ما تن�س عليه الأنظمة العدلية المختلفة. )1(

المجل�س  اخت�سا�سات  مــن  اإن  اإذ  ال��م��ق��ت��رح��ات:  رف���ع   -2
ال�سلة  ذات  المقترحات  من  يــراه  ما  رفع  للق�ساء  الأعلى 

بالخت�سا�سات المقررة له للجهات ذات الخت�سا�س. )2(
الأعلى  المجل�س  على  يجب  اإذ  ال�سنوي:  التقرير  اإع���داد   -3
يت�سمن  عــام،  كل  نهاية  في  �سامل  تقرير  اإعـــداد  للق�ساء 
ب�ساأنها  ومقترحاته  والمعوقات،  تحققت  التي  الإنــجــازات 

ورفعه اإلى الملك.)3(

ثانيًا: المحكمة العليا:

الق�ساء  في  التقا�سي  درجــات  اأعلى  العليا  المحكمة  تعد 
اإليها الق�سايا بعد نظرها في محاكم الدرجة  اإذ ترفع  العام؛ 
الأولى ثم محاكم ال�ستئناف، وتعد اأحكامها وقراراتها في هذا 

ال�ساأن نهائية غير قابلة للطعن. )4(

)1( نظام الق�ساء، المادة 6/هــ.

)2( نظام الق�ساء، المادة 6/ك.
)3( نظام الق�ساء، المادة 6/ل.

)4( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 198.
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رئي�س  من  العليا  المحكمة  توؤلف  العليا:  المحكمة  ت�سكيل 
بمرتبة وزير ي�سمى وتنهى خدمته باأمر ملكي، وعدد كاٍف من 
داخل  وت�سكل   )1( ا�ستئناف.  محكمة  رئي�س  بدرجة  الأع�ساء 
من  تتاألف  الحاجة،  ح�سب  متخ�س�سة  دوائر  العليا  المحكمة 
الق�سايا ذات  تنظر  التي  الجزائية  الدوائر  ثالثة ق�ساة، عدا 

العقوبات الكبرى، فاإنها توؤلف من خم�سة ق�ساة. )2(
اخت�سا�سات المحكمة العليا: يمكن ت�سنيف اخت�سا�سات 
المحكمة العليا �سواء ما كان منها للدوائر المتخ�س�سة، اأو كان 

للهيئة العامة بها، وفق ما ياأتي:
ال�����س��ري��ع��ة الإ���س��ام��ي��ة  اأح���ك���ام  ���س��ام��ة تطبيق  م��راق��ب��ة   -1
والأنظمة: وذلك فيما يدخل تحت ولية الق�ساء العام وهي:

مراجعة الأحكام والقرارات في العقوبات الكبرى التي ت�سل 	•
اإليها من محاكم ال�ستئناف، بالتاأييد اأو النق�س. )3(

توؤيدها 	• اأو  ت�سدرها،  التي  والــقــرارات  الأحــكــام  مراجعة 
محكمة ال�ستئناف بق�سايا غير العقوبات الكبرى، بالتاأييد 
اأو النق�س من دون اأن تتناول الوقائع اإذا كان �سبب العترا�س 

)1( نظام الق�ساء، المادة 3/10.

)2( نظام الق�ساء، المادة 4/10.

)3( نظام الق�ساء، المادة 1/11.
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اأحد الأمور الآتية:
• ولي 	 ي�سدره  وما  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مخالفة 

الأمر من اأنظمة ل تتعار�س معها.
• �سدور الحكم من محكمة غير م�سكلة ت�سكياًل �سليمًا.	
• �سدور الحكم من محكمة اأو دائرة غير مخت�سة.	
• الخطاأ في تكييف الواقعة، اأو و�سفها و�سفًا غير �سليم. )1(	

من  نظرها  على  النظام  ين�ص  التي  الم�سائل  في  النظر   -2
الهيئة العامة: وهي:

اأكان هذا القتراح 	• العدول عن مبداأ ق�سائي �سابق، �سواء   
دوائر  من  دائــرة  من  اأم  ال�ستئناف،  محاكم  من  مرفوعًا 

المحكمة العليا. )2(
وهذه 	• بالق�ساء،  المتعلقة  الم�سائل  في  عامة  مبادئ  تقرير 

العليا؛  المحكمة  في  العامة  الهيئة  اخت�سا�سات  اأهم  من 
اأكثر  الأحكام  �ستكون  الخت�سا�س  هذا  تطبيق  بتفعيل  اإذ 
تماثاًل، واأكثر قابلية للتوقع. وتتكون الهيئة العامة للمحكمة 

العليا من رئي�سها وجميع اأع�سائها. )3(

)1( نظام الق�ساء، المادة 2/11.
)2( نظام الق�ساء، المادة 14.

)3( نظام الق�ساء، المادة 2/13/اأ.
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من 	• نظرها  على  نظام  اأي  ين�س  التي  الم�سائل  في  النظر 
الهيئة العامة. )1(

الحكم  كان  اإذا  النظر:  اإع��ادة  التما�ص  النظر في طلبات   -3
موؤيدًا م�سبقًا من المحكمة العليا. )2(

4- ال��ن��ظ��ر ف��ي اإ����س���دار ح��ج��ج ال���س��ت��ح��ك��ام ف��ي م��ن��ى وبقية 
تلك  في  ا�ستحكام  حجة  اإ�سدار  يجوز  ل  حيث  الم�ساعر: 
الأماكن، فاإن ح�سلت منازعة في ذلك واأبرز اأحد الطرفين 

م�ستندًا وجب رفع الأمر للمحكمة العليا للنظر فيه. )3(
الأعلى«:  الق�ساء  الدائمة في مجل�ص  »الهيئة  اأداء مهام   -5
وذلك في الفترة النتقالية لتطبيق الأنظمة الجديدة، ومن 

تلك الأعمال:
ب�سبب 	• الثانية  للمرة  �سطبها  بعد  الدعوى  اإعادة  في  النظر 

غياب المدعي.
البت في تنازع الخت�سا�س المكاني بين المحاكم.	•
• البت في تنازع الخت�سا�س الولئي في الق�سايا الجزائية. )4(	

)1( نظام الق�ساء، المادة 2/13/ب
)2( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 202.
)3( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 235.

)4( اآلية العمل التنفيذية لنظام الق�ساء، الق�سم الأول/ثانيًا/2.
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ثالثًا: محاكم ال�صتئناف:

تعد محاكم ال�ستئناف الدرجة الثانية من درجات التقا�سي 
اإليها الق�سايا التي تنظر من قبل  اإذ ترفع  في الق�ساء العام، 
الطرف  باختيار  ذلــك  اأكــان  �سواء  ـــى،  الأول الــدرجــة  محاكم 
وجوبًا  ذلك  كان  اأم  الق�سايا،  اأنــواع  بع�س  في  �سده  المحكوم 
اأحكامها  وتعد  بالحكم.  المحكوم �سده  اقتنع الطرف  لو  حتى 
قابلة للنق�س من المحكمة العليا وفق اإجراءات مبينة في نظام 

المرافعات ال�سرعية)1( ونظام الإجراءات الجزائية. )2(
اإداريــة  منطقة  كل  في  يكون  ال�ستئناف:  محاكم  ت�سكيل 
اأكثر ح�سب الحاجة،  اأو  من مناطق المملكة محكمة ا�ستئناف 
دائرة  كل  وتتاألف  متخ�س�سة،  دوائر  خالل  من  عملها  تبا�سر 
الق�سايا  تنظر  التي  الجزائية  الدوائر  عدا  ق�ساة،  ثالثة  من 
ذات العقوبات الكبرى فاإنها توؤلف من خم�سة ق�ساة، وغني عن 
اأن يكون بدرجة قا�سي  اأنه ي�سترط في كل قا�ٍص منهم  الذكر 
ا�ستئناف متخ�س�سة في  تن�ساأ دوائر  اأن  ا�ستئناف. كما يجوز 

)1( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 293.
)2( نظام الإجراءات الجزائية، المادة 192.
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المحافظات التابعة للمناطق الإدارية. )1(
دوائر محكمة ال�ستئناف: �سعيًا اإلى التخ�س�س الق�سائي، 

فقد جعل نظام الق�ساء دوائر متخ�س�سة نوعيًا وهي كالآتي:
ال���دوائ���ر ال��ح��ق��وق��ي��ة: وتنظر فــي الأحــكــام الــ�ــســادرة في 	•

الق�سايا من المحاكم العامة. )2(
الدوائر الجزائية: وتنظر في الأحكام ال�سادرة في الق�سايا 	•

المحاكم  في  الجزائية  الدوائر  اأو  الجزائية،  المحاكم  من 
العامة. )3(

دوائر الأحوال ال�سخ�سية: وتنظر في الأحكام ال�سادرة في 	•
الق�سايا من محاكم الأحوال ال�سخ�سية، اأو دوائر الأحوال 

ال�سخ�سية في المحاكم العامة. )4(
الدوائر التجارية: وتنظر في الأحكام ال�سادرة في الق�سايا 	•

المحاكم  في  التجارية  الدوائر  اأو  التجارية،  المحاكم  من 
العامة. )5(

)1( نظام الق�ساء، المادة 1/15.
)2( نظام الق�ساء، المادة 16.
)3( نظام الق�ساء، المادة 16.
)4( نظام الق�ساء، المادة 16.
)5( نظام الق�ساء، المادة 16.
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الدوائر العمالية: وتنظر في الأحكام ال�سادرة في الق�سايا 	•
المحاكم  في  العمالية  الدوائر  اأو  العمالية،  المحاكم  من 

العامة. )1(
اخت�سا�سات محكمة ال�ستئناف: تنظر محاكم ال�ستئناف 
الق�سايا  في  الأولــى  الدرجة  محاكم  من  ال�سادرة  الأحــكــام 
لالأحكام  ال�ستئناف  محكمة  نظر  ويكون  لال�ستئناف،  القابلة 

باأحد طريقين:
الدعوى  اأطــراف  اأحــد  يطلب  بحيث  الحكم:  تدقيق  اأوًل: 
تدقيق الحكم ال�سادر في غير م�سلحته من غير مرافعة، ما 
لم يطلب الطرف الآخر ال�ستئناف، فتقوم محكمة ال�ستئناف 
بالنظر في الحكم ال�سادر وتدققه، وينتج عن هذا واحد من 

ثالثة اأمور:
الحكم بتاأييد الحكم ال�سادر من محكمة الدرجة الأولى.. 1
التوجيه با�ستيفاء مالحظات محكمة ال�ستئناف على الحكم . 2

ال�سادر من محكمة الدرجة الأولى.
نق�س الحكم كليًا اأو جزئيًا مع اإ�سدار الحكم فيما نق�س، ما . 3

لم يكن حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم الخت�سا�س فاإن 

)1( نظام الق�ساء، المادة 16.
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الق�سية تعاد لمحكمة الدرجة الأولى للنظر فيها. )1(
التي  الأحكام  تحديد  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  اأن على  كما 

تنظر بهذه الطريقة ح�سرًا.)2(
ث��ان��ي��اً: ال��ن��ظ��ر ف���ي ال��ق�����س��ي��ة م��راف��ع��ة: ويــجــوز لمحكمة 
اأطــراف  بح�سور  ال�سادر  الحكم  فــي  تنظر  اأن  ال�ستئناف 
الدعوى مرافعة في الحالت التي ترى �سرورة الترافع. فتحدد 
بتاأييد  تحكم  ثم  الدعوى،  اأطــراف  لح�سور  موعدًا  المحكمة 
بنق�س  تحكم  اأو  الأولــى  الدرجة  محكمة  من  ال�سادر  الحكم 
اأو جزئيًا مع اإ�سدار الحكم فيما نق�س بعد �سماع  الحكم كليًا 
اأقوال اأطراف الدعوى، ما لم يكن حكم محكمة الدرجة الأولى 
الأولى  الدرجة  لمحكمة  تعاد  الق�سية  فاإن  الخت�سا�س  بعدم 

للنظر فيها. )3(

اأنواع الأحكام الم�صتاأنفة:

قابليتها لال�ستئناف ثالثة  الأحكام من حيث  تق�سيم  يمكن 
اأق�سام:

)1( نظام الق�ساء، المادة 17.
)2( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 2/185.
)3( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 3/185.
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اأوًل: الأحكام واجبة التدقيق: وهي الأحكام التي يجب على 
محاكم الدرجة الأولى اأن ترفع بها لمحاكم ال�ستئناف لتدققها 

حتى من دون طلب المحكوم �سده، وهذا في الق�سايا الآتية:
• الأولياء 	 عنه  ينوب  من  غير م�سلحة  في  ال�سادرة  الأحكام 

طلبوا،  مما  باأقل  اأو  الأوقـــاف  على  النظار  اأو  والأو�ــســيــاء 
ال�سركات  وتوثيق عقود  والقترا�س  الرهن  اأحكام  با�ستثناء 
وزيادة راأ�س مالها و�سراء عقارات للقا�سر، فاإنها غير واجبة 
التدقيق ما لم يقرر المجل�س الأعلى للق�ساء خالف ذلك. )1(

اأو 	• الحكومية  الأجهزة  م�سلحة  غير  في  ال�سادرة  الأحكام 
باأقل مما طلبوا. )2(

الأحكام الغيابية ال�سادرة على المحكوم عليه غيابيًا. )3(	•
ثانياً: الأحكام غير القابلة لا�ستئناف: وهي الأحكام في 
الق�سايا الي�سيرة التي ل ت�ستحق اأن ترفع لمحاكم ال�ستئناف، 
الأعلى  المجل�س  قبل  الق�سايا من  النوع من  تحديد هذا  ويتم 

للق�ساء. )4(

)1( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 4/185.

)2( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 4/185.

)3( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 4/185.

)4( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 1/185.
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في  الأحــكــام  وهــي  لا�ستئناف:  القابلة  الأح��ك��ام  ث��ال��ث��اً: 
الطرف  بطلب  اإل  ال�ستئناف  لمحاكم  ترفع  ل  التي  الق�سايا 
المحكوم �سده، فاإن اقتنع المحكوم �سده بالحكم ال�سادر فاإنه 
ل حاجة اإلى رفع الحكم اإلى محكمة ال�ستئناف. وهذا ال�سنف 
تحت  تدخل  ل  التي  الق�سايا  في  الأحكام  جميع  تحته  يدخل 

الق�سمين ال�سابقين. )1(

رابعًا: محاكم الدرجة الأولى:

تعد محاكم الدرجة الأولى، اأولى درجات التقا�سي في الق�ساء 
طلب  الدعوى  اأطــراف  من  لأي  يمكن  اإذ  والمتخ�س�س؛  العام 
محاكم  في  الق�سية  لتنظر  عنها  ال�سادرة  الأحكام  ا�ستئناف 

ال�ستئناف التي ت�سكل الدرجة الثانية من درجات التقا�سي. )2(
الدرجة  محاكم  تن�ساأ  الأول����ى:  ال��درج��ة  محاكم  ت�سكيل 
الأولى في المناطق، والمحافظات، والمراكز، وت�سكل دوائرها 

وفق الآتي:
العامة عملها من  المحاكم  تبا�سر  العامة:  المحاكم  اأوًل: 

خالل دوائر متخ�س�سة، كالآتي:

)1( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 1/185.
)2( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 177.
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الق�سائي 	• التنفيذ  اخت�سا�سها  ويكون  التنفيذ:  دوائ���ر   
وفقًا لما ن�س عليه نظام التنفيذ، �سواء اأكان ذلك لأحكام 

ق�سائية، اأم غيرها من �سندات التنفيذ. )1(
الخارجة عن 	• الأمور  الإنهائية: وذلك في  الإثباتات  دوائر 

اخت�سا�سات كتابات العدل والمحاكم الأخرى. )2(
دوائر الف�سل في الدعاوى النا�سئة عن حوادث ال�سير وعن 	•

مخالفات المرور: وذلك لما قد يترتب على هذه الحوادث 
من تعوي�سات عن اإتالفات الأنف�س اأو الأموال، مما ل يدخل 
تحت اخت�سا�س المحاكم الجزائية. كما تنظر هذه الدوائر 
في المخالفات المن�سو�س عليها في نظام المرور ولئحته 

التنفيذية. )3(
المتعلقة 	• المنازعات  مــن  ب��ال��ع��ق��ار:  المتعلقة  ال���دع���اوى 

ال�سرر من  اأو دعوى  بالعقار،  المت�سل  بالحق  اأو  بالملكية، 
العقار اأو المنتفعين به، اأو دعوى اأقيام المنافع، اأو الإخالء، 
التعر�س  منع  دعوى  اأو  فيه،  الم�ساهمة  اأو  الأجــرة،  دفع  اأو 
للحيازة، اأو ا�سترداد الحيازة، اأو اإ�سدار �سكوك ال�ستحكام 

)1( نظام الق�ساء، المادة 19.

)2( نظام الق�ساء، المادة 19.

)3( نظام الق�ساء، المادة 19.
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ق�سمة  اخت�سا�سها  عن  ويخرج  وقفيته.  اأو  العقار  بملكية 
محاكم  اخت�سا�س  من  ذلك  اإذ  بــالإرث؛  الآيلة  العقارات 

الأحوال ال�سخ�سية. )1(
جميع الق�سايا والدعاوى والإثباتات الإنهائية: وذلك في 	•

المناطق التي ل يوجد فيها محكمة متخ�س�سة بهذا النوع 
اأو  ال�سخ�سية،  الأحــوال  ق�سايا  مثاًل  فتنظر  الق�سايا،  من 
المناطق  في  الإنهائية  الإثباتات  اأو  العمالية،  اأو  التجارية، 

التي ل توجد فيها هذه المحاكم المتخ�س�سة. )2(
التي ل تدخل تحت اخت�سا�ص المحاكم 	• جميع الق�سايا 

ل  التي  الق�سايا  جميع  العامة  المحكمة  فتنظر  الأخ���رى: 
تدخل تحت اخت�سا�س الجهات الأخرى كديوان المظالم، 
والتجارية  والعمالية  كالجزائية  المتخ�س�سة  المحاكم  اأو 
اللجان  اأو ل تدخل تحت اخت�سا�س  ال�سخ�سية،  والأحوال 
اأو  الم�سرفية،  المنازعات  في  الف�سل  كلجنة  الق�سائية 
اللجنة  اأو  المالية،  الأوراق  منازعات  في  الف�سل  لجنة 

الجمركية. )3(

)1( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 31/اأ.
)2( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 32.
)3( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 31.
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وتتاألف كل دائرة في المحاكم العامة من قا�ٍس فرد، اأو من 
ثالثة ق�ساة وفقًا لما يقرر المجل�س الأعلى للق�ساء. )1(

ثانياً: المحاكم الجزائية: تبا�سر المحاكم الجزائية عملها 
من خالل دوائر متخ�س�سة هي:

دوائر ق�سايا الق�سا�ص والحدود: وتنظر فيها الق�سايا التي 	•
يطالب فيها المدعي بالحق الخا�س بالق�سا�س في النف�س 
التي  الق�سايا  اأو  القذف،  باإقامة حد  اأو  النف�س،  اأو ما دون 
وهي:  ال�سرعية  الحدود  باإقامة  العام  المدعي  فيها  يطالب 
الحرابة،  وحد  الخمر،  �سرب  وحد  الزنا،  وحد  الــردة،  حد 

وحد ال�سرقة، وحد البغي. )2(
الجنائية 	• الق�سايا  فيها  وتنظر  التعزيرية:  الق�سايا  دوائر 

الم�سار  الحدود  اأو  الق�سا�س  ت�سنيف  تحت  تدخل  ل  التي 
اإليها �سابقًا. )3(

الأحـــداث 	• ق�سايا  فيها  وتنظر  الأح�����داث:  ق�سايا  دوائ����ر 
الجانحين والفتيات الجانحات ممن هم دون ال�سن المحددة 
بها  ت�سدر  �سوف  تخ�سهم  اإجــراءات  لهم  وهــوؤلء  نظامًا، 

)1( نظام الق�ساء، المادة 19.

)2( نظام الق�ساء، المادة 20.

)3( نظام الق�ساء، المادة 20.
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لئحة خا�سة تنظمها. )1(
وتتاألف كل دائرة من الدوائر الجزائية من ثالثة ق�ساة اإل 
من  نظرها  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  يقرر  التي  الق�سايا  في 

قا�ٍس فرد كالق�سايا الجزائية الي�سيرة. )2(
من  المحكمة  وتوؤلف  ال�سخ�سية:  الأح��وال  محاكم  ثالثاً: 
دائرة واحدة اأو اأكثر ح�سب الحاجة، وتنظر الق�سايا فيها من 
قا�ٍس فرد اأو اأكثر، وفق ما يحدده المجل�س الأعلى للق�ساء. )3( 
الحاجة،  بح�سب  متخ�س�سة  دوائر  بينها  من  يكون  اأن  ويجوز 

ويدخل تحت اخت�سا�س محاكم الأحوال ال�سخ�سية ما ياأتي:
والخلع، 	• والــطــالق،  وف�سخه،  كالنكاح  الزوجية  الــدعــاوى 

والرجعة، والح�سانة، والنفقة، والزيارة.
والــوفــاة، 	• والغيبة،  والن�سب،  والو�سية،  الأوقـــاف،  اإثــبــات 

وح�سر الورثة.
الإرث وق�سمة التركة بما فيها العقار.	•
الأوقــاف، 	• على  والنظار  والأولــيــاء  الأو�سياء  تعيين  اإثبات 

والإذن لهم في الت�سرفات وعزلهم.

)1( نظام الق�ساء، المادة 20.

)2( نظام الق�ساء، المادة 20.

)3( نظام الق�ساء، المادة 21.
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اإثبات توكيل الأخر�س الذي ل يعرف القراءة والكتابة.	•
تزويج من ل ولي لها، اأو من ع�سلها اأولياوؤها.	•
الدعاوى النا�سئة عن م�سائل الأحوال ال�سخ�سية. )1(	•

دوائــر  من  المحكمة  وتــوؤلــف  العمالية:  المحاكم  راب��ع��اً: 
ما  وفق  اأكثر،  اأو  فرد  قا�ٍس  دائرة من  كل  وتكون  متخ�س�سة، 
اخت�سا�س  تحت  ويدخل  للق�ساء،  الأعــلــى  المجل�س  يحدده 

المحاكم العمالية:
المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق واإ�سابات 	•

العمل والتعوي�س عنها.
الــجــزاءات 	• العمل  �ساحب  بــاإيــقــاع  المتعلقة  الــمــنــازعــات 

التاأديبية على العامل، اأو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.
في 	• عليها  المن�سو�س  العقوبات  لإيقاع  المرفوعة  الدعاوى 

نظام العمل.
المنازعات المترتبة على الف�سل من العمل.	•
�سكاوى اأ�سحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعترا�ساتهم 	•

�سد اأي قرار �سادر من اأي جهاز مخت�س في الموؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات الجتماعية، يتعلق بوجوب الت�سجيل وال�ستراكات 

)1( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 33.
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اأو التعوي�سات.
نظام 	• لأحــكــام  الخا�سعين  بالعمال  المتعلقة  المنازعات 

العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.
المنازعات النا�سئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التاأمينات 	•

الجتماعية، من دون اإخالل باخت�سا�سات المحاكم وديوان 
المظالم. )1(

دوائر  من  المحكمة  وتوؤلف  التجارية:  المحاكم  خام�ساً: 
ما  وفق  اأكثر،  اأو  فرد  قا�ٍس  دائرة من  كل  وتكون  متخ�س�سة، 
اخت�سا�س  تحت  ويدخل  للق�ساء،  الأعــلــى  المجل�س  يحدده 

المحاكم التجارية:
• جميع المنازعات التجارية الأ�سلية والتبعية التي تحدث 	

بين التجار.
• الدعاوى التي تقام على التاجر ب�سبب اأعماله التجارية 	

الأ�سلية والتبعية.
• المنازعات التي تحدث بين ال�سركاء في ال�سركات.	
• جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، 	

وذلك من دون اإخالل باخت�سا�س ديوان المظالم.

)1( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 34.
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• دعاوى الإفال�س والحجر على المفل�سين ورفعه عنهم.	
• المنازعات التجارية الأخرى. )1(	

اأحـــوال  اأو  جــزائــيــة،  متخ�س�سة  دوائـــر  تن�ساأ  اأن  ويــجــوز 
في  العامة  المحاكم  داخل  تجارية،  اأو  عمالية،  اأو  �سخ�سية، 
محاكم  فيها  تن�ساأ  لم  التي  والمراكز  والمحافظات  المناطق 

متخ�س�سة. )2(
ومن خالل ما �سبق يت�سح لنا اأخذ المملكة العربية ال�سعودية 
عام،  ق�ساء  ق�سمين:  ينق�سم  الذي  المزدوج  الق�ساء  باتجاه 
وق�ساء اإداري، واأن الق�ساء العام في المملكة على ثالث درجات: 
اخت�سا�سات  منها  ولكل  عليا،  ومحكمة  وا�ستئناف،  ابتدائية، 
العام  الق�ساء  اخت�سا�س  تحت  ويدخل  مو�سعها،  في  مبينة 
من الناحية المو�سوعية: الق�ساء في دعاوى العقار، والق�ساء 
وق�ساء  الــتــجــاري،  والق�ساء  العمالي،  والق�ساء  الــجــزائــي، 
اأخرى  واأي ق�سايا  والتنفيذ،  والإنهاءات،  ال�سخ�سية،  الأحوال 
العام  فللق�ساء  اأخــرى،  محكمة  اأي  اخت�سا�س  تحت  تدخل  ل 

الولية العامة في ذلك.

)1( نظام المرافعات ال�سرعية، المادة 35.
)2( نظام الق�ساء، المادة 23.
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موؤ�ص�صات الق�صاء الإداري
د. عبدالرحمن بن علي الري�ص *

مقدمـة:

  ُيعد الق�ساء الإداري م�سدرًا لأحكام النظام الإداري؛ لأنه 
ق�ساء اإن�سائي ولي�س مجرد ق�ساء تطبيقي. فهو مطالب بو�سع 
القواعد التي ت�سع الحلول المنا�سبة للمنازعات التي تن�ساأ بين 
اأو الموؤ�س�سات، حتى لو لم  الإدارة العامة وغيرها من الأفراد 
يوجد ن�س �سرعي اأو نظامي اأو لئحي ي�سع لها حاًل، فاإنه اإذا 
وجد ن�س �سرعي اأو نظامي اأو لئحي التزم به القا�سي الإداري، 
القا�سي  فاإن  الق�سائية  الواقعة  يحكم  ن�س  يوجد  لم  اإذا  اأما 

رئي�س ق�سم الق�ساء العمالي بالمعهد العالي للق�ساء، جامعة الإمام محمد بن �سعود   *
الإ�سالمية بالريا�س.
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للنزاع،  حاًل  ت�سع  التي  القواعد  وي�سع  راأيــه  يجتهد  الإداري 
مراعيًا في هذه القاعدة �سرورة التوازن بين الم�سلحة العامة 

والم�سالح الفردية )1(.
عّد  على  الإداري  النظام  �سراح  غالبية  راأي  ا�ستقر  ولقد    
الق�ساء الإداري م�سدرًا لكثير من القواعد النظامية الملزمة 
ا�ستخال�س  على  يعمل  الإداري  القا�سي  لأن  الإدارة،  لجهة 

المبادئ النظامية العامة الملزمة لالإدارة )2(.
وانطالقًا من هذه الأهمية اأخذت المملكة العربية ال�سعودية 
ق�سمين:  اإلى  نوعًا  الق�ساء  فق�سمت  المزدوج،  الق�ساء  بنظام 
النظام  هــذا  اعتماد  اأن  ريــب  ول  اإداري.  وق�ساء  عــام  ق�ساء 
حيث  التخ�س�س  مبداأ  منها  كثيرة  فوائد  يحقق  الق�سائي 
تكون  التي  المنازعات  في  بالف�سل  الإداري  الق�ساء  يخت�س 
الإدارة العامة طرفًا فيها)3( لذا فقد �سدر نظام ديوان المظالم 
بالمر�سوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ 1428/9/19هـ الذي 

)1( انظر: د. جابر �سعيد ح�سن حمود، القانون الإداري في المملكة العربية ال�سعودية، 
دار الموؤيد، ط1، 2000م، �س: 45-44.

)2( انظر المرجع ال�سابق، �س: 45.
)3( انظر: د. هاني بن علي الطهراوي، الق�ساء الإداري ال�سعودي »ق�ساء الإلغاء«، مكتب 

المحامي كاتب بن فهد ال�سمري، ط 1، 2012م، �س: 10.
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وارتباطه  للديوان  الولئي  الخت�سا�س  الأولى  مادته  في  حدد 
اإداري  ق�ساء  هيئة  المظالم  ــوان  »دي بقوله:  ومقره،  الإداري 
م�ستقلة يرتبط مبا�سرة بالملك ويكون مقره مدينة الريا�س«. 
اأن  م�ستقلة«،  اإداري  ق�ساء  »هيئة  النظام  عبارة  من  ويفهم 
تكون  التي  المنازعات  في  بالف�سل  تخت�س  الديوان  محاكم 
الإدارة العامة طرفًا فيها، لكونها �سلطة اإدارة ل �سلطة حكم، 
اإذ اإن الت�سرفات التي ت�سدر من الإدارة العامة بو�سفها �سلطة 
لديوان  ولئيًا  يجوز  ل  التي  ال�سيـادة،  اأعمـال  من  تعد  حكم 
المظالم الت�سدي لها، وهذا ما قررته المادة الرابعة ع�سرة من 
نظـام ديوان المظالم بقولها: »ل يجوز لمحاكم ديوان المظالم 

النظر في الدعاوى المتعلقة باأعمال ال�سيادة«.
ويتمتع ق�ساة ديوان المظالم كغيرهم من الق�ساة بعدد من 
ال�سمانات تتمثل في ا�ستقالليتهم، واأنه ل �سلطان عليهم في 
ي�ساف  والأنظمة،  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  لغير  ق�سـائهم 
اأنهم غير قابلين للعزل اإل في الحالت التي يبينها  اإلى ذلك 
النظام، كما اأنـه ل يجوز نقلهم اإلى وظائـف اأخرى اإل بر�سـاهم 
اأو ب�سبب ترقيتهم، واأي�سـًا ل تجوز مخا�سمتهم ب�سبب اأعمال 
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وظيفتهم اإال وف�ق ال�سروط والقواعد الخا�س�ة بتاأديبهم )1(.
لقد اهتم النظام ال�سعودي بترتيب الم�سادر التي ي�ستقي منها 
القا�سي الإداري القاعدة النظامية لتزيلها على الواقعة الق�سائية 
محل النظر، وذلك من خالل اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية وما يدور 
في فلكها من اأنظمة �سنها ولي الأمر، من باب ال�سيا�سة ال�سرعية. 
فقد جاء في المادة الثامنة والأربعين من النظام الأ�سا�سي للحكم 
ما  1412/8/27هــــ  وتاريخ  )اأ/90(  رقم  الملكي  بالأمر  ال�سادر 
اأحكام  اأمامها  المعرو�سة  الق�سايا  على  المحاكم  »ُتطبق  ن�سه: 
وما  وال�سنة،  الكتاب  عليه  دل  لما  وفــقــًا  الإ�ــســالمــيــة،  ال�سريعة 
ُي�سدره ولي الأمر من اأنظمة ل تتعار�س مع الكتاب وال�سنة«. كما 
المظالم  ديوان  اأمام  المرافعات  نظام  الأولى من  المادة  في  جاء 
1435/1/22هـــ،  وتاريخ  )م/3(  رقم  الملكي  بالمر�سوم  ال�سادر 
ما يوؤكد هذا المبداأ بقولها: » تطبق محاكم الديوان على الق�سايا 
عليه  دل  لما  وفقًا  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  اأمامها  المعرو�سة 
لهذا  وتفعياًل  معهما«.  تتعار�س  ل  التي  والأنظمة  وال�سنة،  الكتاب 
ثانية  ا�ستئنافية  درجة  المظالم  ديــوان  نظام  اأحــدث  فقد  المبداأ 

رقم )م/78(  الملكي  بالمر�سوم  ال�سادر  الق�ساء  نظام  المواد )1-4( من  انظر:   )1(
بتاريخ 1428/9/19هـ حيث اأحالت عليها المادة الأولى من نظام ديوان المظالم.
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تتمثل بالمحكمة الإدارية العليا، وتخت�س بالنظر في العترا�سات 
على الأحكام التي ت�سدرها محاكم ال�ستئناف الإدارية، متى كان 
محل العترا�س على الحكم مخالفة اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، اأو 

الأنظمة التي ل تتعار�س معها )1(.

مجل�ص الق�صاء الإداري:

ت�سكيل المجل�ص: 

والتنظيمية  الإداريــــة  بالجوانب  ال�سعودي  النظام  اهتم 
العربية  المملكة  فــي  الإداري  الق�ساء  لمرفق  والتطويرية 
الإداري،  الق�ساء  ي�سمى مجل�س  اأن�ساأ مجل�سًا  ال�سعودية، حيث 
يعنى بهذه الجوانب برئا�سة رئي�س ديوان المظالم وع�سوية كل 
من: رئي�س المحكمة الإدارية العليا، واأقدم نواب رئي�س ديوان 
المظالم، واأربعة اأع�ساء ممن ي�سغلون درجة قا�سي ا�ستئناف 

ي�سمون باأمر ملكي.)2(
اخت�سا�سات مجل�ص الق�ساء الإداري:

الخت�سا�سات  بجملة من  الإداري  الق�ساء  ي�سطلع مجل�س 

)1( انظر: المادة )11( من نظام ديوان المظالم.
)2( انظر: المادة )4( من نظام ديوان المظالم.
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الإدارية والتنظيمية والتطويرية يمكن اإي�ساحها فيما ياأتي:)1(
اأوًل: الخت�سا�سات الإدارية: حيث يخت�س مجل�س الق�ساء 
تعيـين  مــن  الوظيفية،  الق�ساة  �ــســوؤون  فــي  بالنظر  الإداري 
واإنــهــاء خدمة وغير  واإجـــازة  وتــدريــب  واإعـــارة  ونــدب  وترقية 
واأعمالهم،  الق�سـاة  وعلى  المحاكم،  على  والإ�ــســراف  ذلــك، 
ومحاكم  وم�ساعديهم،  ال�ستئناف  محاكم  روؤ�ــســاء  وت�سمية 
متخ�س�سة  محاكم  واإحـــــداث  وم�ساعديهم،  ــى  الأول الدرجة 
بعد موافقة الملك عليها، عالوة على محاكم الديوان الثالث 
الإدارية،  ال�ستئناف  ومحاكم  العليا،  الإدارية  المحكمة  وهي: 

والمحاكم الإدارية.
ثانياً: الخت�سا�سات التنظيمية: اإذ يتولى مجل�س الق�ساء 
الوظيفية  الق�ساة  ب�سوؤون  المتعلقة  اللوائح  اإ�سدار  الإداري 
لخت�سا�سات  المنظمة  القواعد  و�سن  الق�سائي  والتفتي�س 
روؤ�ساء المحاكم وم�ساعديهم و�سالحياتهم اإ�سافة اإلى اإ�سدار 
و�سوابط  واإجــــراءات  الق�ساة،  اختيار  طريقة  تبين  قواعد 
تفريغهم للدرا�سات العليا، وتحديد الأعمال الق�سائية النظيرة 

)1( انظر: المادة )6( من نظام الق�ساء وقد اأحالت عليها المادة )5( من نظام ديوان 
المظالم، وانظر المادة )8( من نظام ديوان المظالم.
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المالزمين  اأعمال  تنظيم  واأخيرًا  الق�سائية،  الدرجات  ل�سغل 
الق�سائيين.

ثالثاً: الخت�سا�سات التطويري��ة: يرفع المجل�س اإلى الملك 
ما يراه من المقترحات ذات ال�سلة بالخت�سا�سـات المقررة 
الإداري  الق�ساء  مرفق  داخــل  العمل  تطوير  بغية  وذلــك  لــه، 

ال�سعـودي.
انعقاد المجل�ص وكيفية �سدور القرارات:

ينعقد مجل�س الق�ساء الإداري برئا�سة رئي�سه مرة كل �سهر 
على الأقـل، ول يكون انعقاد المجل�س نظاميــًا اإل بح�سور خم�سة 
باأغلبية  المجل�س  قــرارات  وت�سدر  الأقـل،  على  اأع�سائه  من 
المجال�س  بقية  �سـاأن  ذلــك  في  �ساأنـه  المجلــ�س،)1(  اأع�ساء 

الأخرى، وذلك لتعذر الإجماع وا�ستحالته في بع�س الأوقـات.

المحكمة الإدارية العليا:

ت�سكيل المحكمة الإدارية العليا: 

من  كــاٍف  وعــدد  رئي�س  من  العليا  الإداريــة  المحكمة  توؤلف 
مدينة  ومقرها  ا�ستئناف،  محكمة  رئي�س  بــدرجــة  الق�ساة 

)1( انظر: المادة )6( من نظام ديوان المظالم.
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اأعمالها من خالل دوائر متخ�س�سة بحيث  الريا�س، وتبا�سر 
المحكمة  رئي�س  وي�سمى  ق�ساة،  ثالثة  من  ــرة  دائ كل  تتكون 
الإدارية العليا باأمر ملكي وتكون درجته بمرتبة وزير، ول تنتهي 
خدمته اإال باأمر ملكي، وي�سترط اأن تتوافر فيه ال�سروط المطلوبة 
عنه  ينوب  غيابه  وعند  ا�ستئناف،  محكمة  رئي�س  درجة  ل�سغل 
باأمر  العليا  الإداريــة  المحكمة  اأع�ساء  وي�سمى  ق�ساتها،  اأقدم 

ملكي بناًء على اقتراح مجل�س الق�ساء الإداري.
ويدخل �سمن الت�سكيل الإداري للمحكمة الإدارية العليا هيئة 
عامة برئا�سة رئي�س المحكمة، وع�سوية جميع ق�ساتها ويكون 
اأقدم ق�ساتها نائبًا له عند غيابه. وتنعقد الهيئة العامة برئا�سة 
الرئي�س اأو نائبه، ول يكون انعقادها نظاميًا اإل اإذا ح�سره ثلثا 
اأع�سائها على الأقل بمن فيهم الرئي�س اأو من ينوب عنه وت�سدر 

قراراتها بالأغلبية.
اخت�سا�سات المحكمة الإدارية العليا:

تمثل المحكمة الإدارية العليا قمة الهرم الق�سائي لمحاكم 
محاكم  تلي  ثانية  ا�ستئناف  درجـــة  وتــعــد  المظالم  ـــوان  دي
المحكمة  اخت�سا�سات  ت�سنيف  ويمكن  الإداريــة.  ال�ستئناف 
الإدارية العليا، �سواء ما كان منها للدوائر المتخ�س�سة، اأو كان 
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للهيئة العامة بها وفق ما ياأتي:
تقرير المبادئ الق�سائية، فاإذا راأت اإحدى دوائر المحكمة . 1

الإدارية العليا العدول عن مبداأ تقرر في حكم �سادر منها 
رفع  الدائرة  على  تعين  المحكمة،  دوائر  اأو من غيرها من 
العامة  الهيئة  اإلى  ليحيله  المحكمة  رئي�س  اإلى  العترا�س 

للمحكمة للف�سل فيه.
النظر في العترا�سات على الأحكام التي ت�سدرها محاكم . 1

ال�ستئناف الإدارية اإذا كان محل العترا�س الحكم ما ياأتي:
ل  التي  الأنظمة  اأو  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مخالفة  اأ. 
تتعار�س معها اأو الخطاأ في تاأويلها اأو تطبيقها بما في 
ذلك مخالفة مبداأ ق�سائي تقرر في حكم �سادر عن 

المحكمة الإدارية العليا.
�سدوره عن محكمة غير مخت�سة. ب. 

�سدوره عن محكمة غير مكونة وفقًا للنظام. ج. 
الخطاأ في تكييف الواقعة الق�سائية اأو و�سفها. د. 

ف�سله في نزاع خالفًا لحكم اآخر �سبق اأن �سدر بين  هـ. 
طرفي الدعوى.
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تنازع الخت�سا�س بين محاكم الديوان.)1( و. 
ب�سحيفة  العليا  الإداريــة  المحكمة  اأمام  العترا�س  ويرفع 
يودعها المعتر�س اأو من يمثله لدى محكمة ال�ستئناف الإدارية 
التي اأ�سدرت الحكم على اأن تت�سمن ال�سحيفة بيانات الحكم 
عليها  بني  التي  والأ�ــســبــاب  عنه  وملخ�سًا  عليه  المعتر�س 

العترا�س وطلبات المعتر�س.
ويجب على الإدارة المخت�سة في محكمة ال�ستئناف الإدارية 
اأن تر�سل ملف العترا�س اإلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم 
التالي على الأكثر من تاريخ ا�ستيفاء اإجراءات طلب العترا�س، 
وتقيد الإدارة المخت�سة في المحكمة الإدارية العليا العترا�س 
يوم و�سوله اإليها ويبلغ المعتر�س �سده ب�سحيفة العترا�س.)2(

محاكم ال�صتئناف الإدارية:

جعل النظام ال�سعودي التقا�سي على درجتين: درجة ابتدائية 
و�سياأتي  ـــة(  الإداري )المحاكم  الأولــى  الدرجة  محاكم  اأمــام 
ال�ستئناف  محاكم  اأمــام  ا�ستئنافية  ودرجــة  عنها،  الحديث 

الإدارية.

)1( انظر: المواد )9، 10، 11( من نظام ديوان المظالم.
)2( انظر: المواد )45، 47، 48( من نظام المرافعات اأمام ديوان المظالم.
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ويعد ال�ستئناف اأحد اأهم ال�سمانات الممنوحة للمتقا�سين 
حيث يقوم اأطراف الدعوى بالعترا�س على الحكم الق�سائي 
ال�سادر عن محاكم الدرجة الأولى )المحاكم البتدائية( اأمام 
الدرجة  محاكم  ق�ساة  عن  م�ستقلين  وق�ساة  جديدة  محكمة 
الدعوى  تكون  وبالتالي  وتجربة،  خبرة  اأكثر  يكونون  الأولــى 

المنظورة اأمام الق�ساء اأقرب للعدالة التي ين�سدها الخ�سوم.
للمرافعة  اأخـــرى  فر�سة  للخ�سوم  تتيح  المرحلة  وهـــذه 
الحكم  لمراجعة  الفر�سة  الق�ساء  تمنح  اأنها  كما  والمدافعة، 
الق�سائي محل العترا�س؛ للتاأكد من �سحة الإجراءات ومدى 
�سالمة تطبيق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية اأو الأنظمة اأو اللوائح.

ظلت  ــة  الإداري ال�ستئناف  محاكم  اأن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 
�سنوات كثيرة محكمة اأوراق، تفح�س العترا�س على الأحكام 

ول يترافع اأمامها الخ�سوم.
اأ�سبحت  فقد  الجديد  المظالم  ــوان  دي نظام  ظل  في  اأمــا 
اأن  لها  اأن  اأي:  مو�سوع،  محكمة  ــة  الإداري ال�ستئناف  محاكم 
والترافع  الــدعــوى  اأطـــراف  بح�سور  الــنــزاع  فــي  النظر  تعيد 
اأمامها والعترا�س على الأحكام ال�سادرة عنها اأمام المحكمة 

الإدارية العليا.
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ت�سكيل محاكم ال�ستئناف الإدارية:

كاٍف  وعــدد  رئي�س  من  ــة  الإداري ال�ستئناف  محاكم  تتكون 
من الق�ساة ل تقل درجة اأي منهم عن درجة قا�سي ا�ستئناف، 
اأعمالها من خالل دوائر متخ�س�سة تتكون كل دائرة  وتبا�سر 

من ثالثة ق�ساة.)1(
اخت�سا�سات محاكم ال�ستئناف الإدارية:

تتولى محاكم ال�ستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة 
)المحاكم  الأولــى  الدرجة  محاكم  عن  ال�سادرة  لال�ستئناف 
الإجراءات  وفق  الخ�سوم  اأقوال  �سماع  بعد  الإدارية(، وتحكم 

المقررة في نظام المرافعات اأمام ديوان المظالم.)2(
ثالثـين  الأحكام  على  لالعترا�س  المحددة  المهلة  وتكـون 
الحكم  ن�سخة  �سورة  الدعوى  اأطـراف  ت�سلم  تاريخ  من  يومًا 
حال  في  للت�سليم  المحدد  التاريخ  من  اأو  البتدائي،  الق�سائي 
عدم ح�سـورهم.)3( وهذا يعني اأن عدم تقديم العترا�س خالل 
هذه المدة من اأطراف الدعوى يف�سي اإلى نتيجة حتمية، وهي 

)1( انظر: المادتين )8، 9( من نظام ديوان المظالم.
)2( انظر: المادة )12( من نظام ديوان المظالم.

)3( انظر: المادة )33( من نظام المرافعات اأمام ديوان المظالم.
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اأن ي�سبح الحكم نهائيًا مكت�سبًا لل�سفة القطعية وواجب النفاذ.
ويرفع ال�ستئناف ب�سحيفة يودعها الم�ستاأنف اأو من يمثله 
ال�سحيفة  تت�سمن  اأن  البتدائية، على  الإدارية  المحكمة  لدى 
وطلبات  واأ�سباب  عنه،  وملخ�سًا  الم�ستاأنف،  الحكم  بيانات 

ال�ستئناف.
البتدائية  الإداريــة  المحكمة  في  المخت�سة  الإدارة  وتقوم 
الإدارية  ال�ستئناف  محكمة  اإلى  ال�ستئناف  �سحيفة  باإر�سال 
اإجراءات  ا�ستيفاء  تاريخ  من  اأيام  ثالثة  تتجاوز  ل  مدة  خالل 
المخت�سة  الإدارة  تقوم  اأن  مراعاة  مع  ال�ستئناف،  طلبات 
اإليها،  في محكمة ال�ستئناف بقيد ال�ستئناف في يوم و�سوله 

واإبالغ الم�ستاأنف �سده ب�سحيفة ال�ستئناف.)1(

المحاكم الإدارية:

نظر  على  الإداريــة  المحاكم  ولية  ال�سعودي  النظام  ق�سر 
فيها،  طرفًا  العامة  الإدارة  تكون  التي  الإداريـــة  المنازعات 
وهو  العامة،  ال�سلطة  بامتيازات  تتمتع  عامة  �سلطة  بح�سبانها 
بذلك يب�سط رقابة الق�ساء الإداري على اأعمال الإدارة العامة 

)1( انظر: المادة )36( من نظام المرافعات اأمام ديوان المظالم.
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وهي رقابة �سرعية ورقابة م�سروعية. فرقابة ال�سرعية تتمثل في 
عدم مخالفة اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، اأما رقابة الم�سروعية 
فتعني التزام القواعد النظامية القائمة والمطبقة فعاًل. )1( وما 
الإدارية على  المحاكم  ال�سعودي من ق�سر ولية  النظام  فعله 
نظر المنازعات الإدارية تاأكيد لما �سبق اأن �سدر عن المحاكم 
في  جاء  فقد  ال�سدد،  هذا  في  ق�سائية  اأحكام  من  الإداريـــة 
اأحد الأحكام ما ن�سه: »من المعلوم اأن ديوان المظالم بح�سب 
مقت�سى نظامه الأ�سا�سي وعلى ما ا�ستقر عليه ق�ساوؤه وا�سطرد 
هو جهة الق�ساء الإداري المخت�س بالنظر والف�سل في جميع 
المنازعات الإدارية وهي التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها«)2(.

وفي حكم اآخر: »اأن ديوان المظالم هو جهة الق�ساء الإداري 
المنازعات  جميع  في  والف�سل  بالنظر  العامة  الولية  �ساحبة 
الإدارية وهي التي تكون اإحدى جهات الإدارة طرفًا فيها وتت�سل 

)1( انظر: د. فوؤاد محمد مو�سى عبدالكريم، القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة 
العربية ال�سعودية، معهد الإدارة العامة، 2003م، �س: 176.

براك  بن  محمد  د.  عن  نقاًل  1401هـ  لعام   )1/2( الق�سية  في  ال�سادر  الحكم   )2(
الفوزان، التنظيم الق�سائي الجديد في المملكة العربية ال�سعودية.. درا�سة مقارنة بالفقه 

االإ�سالمي، ط1، 2010م، �س: 313.



172

 النظام العدلي
في السعودية

الإدارة  عليها  تقوم  التي  الإداريـــة  الأو�ــســاع  من  معين  بو�سع 
بكونها �سلطة عامة«)1(.

ت�سكيل المحاكم الإدارية:

تتكون المحاكم الإدارية من رئي�س وعدد كاٍف من الق�ساة 
ثالثة  من  دائــرة  كل  تتكون  دوائــر  خالل  من  اأعمالها  وتبا�سر 

ق�ساة، ويجوز اأن تكون من قا�س واحد.)2(

اخت�سا�سات المحاكم الإدارية:

تخت�س المحاكم الإدارية بالف�سل في الآتي:
اإدارية  اأم  مالية  كانت  �سواء  الوظيفية،  الحقوق  دعاوى  اأ. 
والمقررة في نظم الخدمة المدنية والع�سكرية والتقاعد 
الدولة من مدنيين  لموظفي  والع�سكري، وذلك  المدني 

وع�سكريين اأو ورثتهم والم�ستحقين عنهم.
باإلغاء ب.  للمطالبة  ال�ساأن  اأ�سحاب  يرفعها  التي  الدعاوى 

)1( الحكم ال�سادر في الق�سية رقم )1/728/ق( لعام 1401هـ نقاًل عن د. محمد بن 
براك الفوزان، التنظيم الق�سائي الجديد في المملكة العربية ال�سعودية، �س: 313، مرجع 

�سابق.
)2( انظر المواد )8، 9( من نظام ديوان المظالم.
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قرار اإداري نهائي تخلف فيه اأحد اأركان القرار الإداري 
وركن  ال�سكل  وركن  الخت�سا�س،  ركن  وهي:  الخم�سة 

المحل، وركن ال�سبب، وركن الغاية.
ويدخل في القرارات الإدارية محل الطعن اأمام المحاكم ج. 

الإدارة  ال�سادرة من جهة  التاأديبية  القرارات  الإدارية 
اللجان  ت�سدرها  التي  والقرارات  الدولة،  موظفي  �سد 
والمجال�س  معين،  لنزاع  ف�سلها  عند  الق�سائية  �سبه 

التاأديبية، وجمعيات النفع العام وما في حكمها. 
دعاوى التعوي�س عن اأفعال الإدارة المادية التي اأحدثت د. 

�سررًا ب�ساحب ال�ساأن حتى ولو كان هذا الفعل المادي 
وقع تنفيذًا لقرار اإداري �سحيح.

الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا ه. 
فيها.

الرقابة والتحقيق و.  التي ترفعها هيئة  التاأديبية  الدعاوى 
التحقيق  اإجــراءات  ا�ستكمال  بعد  عامًا  �سعيًا  ب�سفتها 
�سد موظفي الدولة المدنيين ب�سبب مخالفتهم واجبات، 
باإيقاع  للمطالبة  وذلك  العامة،  الوظيفة  محظورات  اأو 
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بها  تخت�س  التي  العقوبات  من  وغيرها  الف�سل  عقوبة 
المحاكم الإدارية دون جهة الإدارة.

الفقرات ز.  في  الداخلة  غير  الأخرى  الإدارية  المنازعات 
ـــة  الإداري المحاكم  اأن  ذلــك  مــن  ويفهم  ال�سابقة،)1( 
ورد  ما  �سواء  الإداريــة  المنازعات  عموم  بنظر  تخت�س 
الن�س عليها ب�سكل �سريح كما في الفقرات )اأ، ب، ج، 

د، هـ، و(، اأو على �سبيل العموم كما في الفقرة )ز(.
رتب  فقد  النظامية  والمراكز  الأو�ساع  ا�ستقرار  في  ورغبة 
اأمام  الإداريـــة  الدعاوى  لرفع  معينة  مــددًا  ال�سعودي  النظام 
المرافعات  نظام  في  مف�ساًل  ورد  ح�سبما  الإداريــة  المحاكم 

اأمام ديوان المظالم.
ومن خالل ما �سبق يت�سح لنا اأخذ المملكة العربية ال�سعودية 
عام،  ق�ساء  ق�سمين:  ينق�سم  الذي  المزدوج  الق�ساء  باتجاه 
ثالث  على  المملكة  في  الإداري  الق�ساء  واأن  اإداري،  وق�ساء 
منها  ولكل  عليا،  ومحكمة  وا�ستئناف،  ابتدائية،  درجـــات: 
اخت�سا�س  كلها  ويجمعها  مو�سعها،  في  مبينة  اخت�سا�سات 

)1( انظر: المادة )13( من نظام ديوان المظالم.
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اإلغاء  ودعــاوى  الوظيفية،  الحقوق  بدعاوى  الإداري  الق�ساء 
اأو قرارات اللجان �سبه الق�سائية، ودعاوى  القرارات الإدارية 
التعوي�س عن اأفعال الإدارة المادية، والدعاوى المتعلقة بعقود 
جهة الإدارة، والدعاوى التاأديبية التي ترفع �سد موظفي الدولة، 

واأي منازعات اإدارية اأخرى.
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اللجان �صبه الق�صائية
اأ.د. م�سفر بن علي القحطاني *

وظيفة الق�ساء بين النا�س اأو النظر في مظالمهم من اأعظم 
الرتب في اإقامة الدين، ومن اأخطر الوليات في �سيا�سة الدنيا 
بالدين. والق�ساة مالذ المظلومين واأمن الخائفين، ول �سعادة 
وبهذا  والق�ساء،  الحكم  في  بالعدل  اإل  الأر�ــس  في  وطماأنينة 

قامت ال�سموات والأر�س.
ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی      قال اهلل تعالى:زب 
ىت   مت   خت   حت   جت     يب   ىب   خبمب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ  

اأ�ستاذ اأ�سول الفقه بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن   *
بالظهران.
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يت  جث  مث  ىث  يث  حجڦرب)�س: 26(، وقال تعالى:«زب ڇ  ڇ     

ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  
)المائدة:  رب  ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ  

ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   تعالى:زب  وقال   ،)48

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعالى:زب  وقال   ،)9-7 رب)الرحمن:  گ 
ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ  
ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  
ڦ رب )الحديد: 25(. فما �سبق من اآيات محكمات فيها الدللة 
النا�س،  بين  والق�سط  العدل  وجوب  على  ال�سريحة  الوا�سحة 

وهذا جماع �سعادتهم وا�ستقرارهم.
والنظام العدلي بمختلف اأ�سكاله الق�سائية مر في المملكة 
انت�سارًا  الأفــقــي  التطور  مــن  �ــســورًا  �سهدت  مــراحــل،  بــعــدة 
التطور  هذا  تّوج  واأخيرًا  ومرافق،  اأنظمًة  والعمودي  وتو�سعا، 
بالمبادرة الملكية وفق المر�سوم الملكي رقم )م/78( بتاريخ 
العام  الق�ساء  نظامي  �ــســدور  المت�سمن  1428/9/19هـــــــ 
والإداري الجديد، وخ�س�س له �سبعة مليارات ريال لتطوير هذا 

المرفق الحيوي المهم من خالل خطة ا�ستراتيجية �ساملة.
العمل  بنية  في  مت�سارعًا  نموًا  ت�سهد  الق�سائية  والأنظمة 
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وغيرها،  والمرافعات  الجزائية  الإجــراءات  مجال  في  العدلي 
اإل اأنه يوجد هنالك عدد من اللجان والهيئات �سبه الق�سائية 
يخ�سع  ول  اأنظمته  وكذلك عن  ب�سقيه،  الق�ساء  الم�ستقلة عن 
بع�سها لأي من الق�ساء العام اأو الداري، وتقت�سر مهمة هذه 
لها  المحددة  المنازعات  ت�سوية  على  الق�سائية  �سبه  اللجان 
وملزمة  نهائية  تكون  وقد  ب�ساأنها،  قراراتها  وت�سدر  نظامًا، 

لطرفي الدعوى. 
وحيث اإن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فاإن وجود 
اقت�سته  ما  وفــق  كــان  الق�سائية  �سبه  والهيئات  اللجان  هــذه 
الحاجة التي اأن�سئت من اأجلها في وقتها، ولتزال هذه اللجان 
اأنواعها،  توؤدي عملها فيما يتعلق باخت�سا�ساتها على اختالف 
ويقوم عليها كفاءات متخ�س�سة من القدرات الوطنية الموؤهلة، 
حتى اأ�سبحت هذه اللجان تمار�س دورًا مهمًا في تر�سيخ مفهوم 
الق�ساء النوعي، حيث اأتاحت الفر�سة للمتخ�س�سين القانونيين 
ليمار�سوا اأعماًل �سبه ق�سائية من خالل هذه اللجان والهيئات.

�سبه  اللجان  تلك  عمل  حول  كثيرة  اإ�سكالت  هناك  اأن  اإل 
الق�سائية، ومدى نفوذ اأحكامها والطعن فيها، ما حدا بالنظام 
الق�سائي الجديد اأن ياأتي بالولية العامة على كل اأ�سكال النزاع 
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التي تن�ساأ بين �سخو�س المجتمع، طبيعيين اأو اعتباريين، وفق 
قواعد �سرعية عامة ومجردة تتوخى العدل، وت�سعى اإلى اإقراره 
اأمام  مت�ساوية  �سرعية  مراكز  تهيئة  بعد  المتخا�سمين،  بين 
يتولى  التي  المتخ�س�سة  المحاكم  ا�ستحداث  فكان  الق�ساء، 
قواعد  وفق  متخ�س�سون،  ق�ساة  الخ�سوم  بين  فيها  الف�سل 
اأمام  عليها  للطعن  قابلة  ابتدائية  اأحكامها  وتكون  محددة، 
وال�سواب،  العدل  اإلى  اأقــرب  تكون  حتى  ال�ستئناف،  محاكم 
تطبيق  ح�سن  على  الرقابة  لتتولى  العليا  المحكمة  اإقــرار  مع 
الأنظمة ال�سرعية، وعدم الفتئات عليها، يع�سد ذلك الإ�سراف 
من  ي�سدر  ما  تنفيذ  على  التنفيذ  ق�ساة  بوا�سطة  الق�سائي 
اأحكام، ما يعني اأن عمل اللجان �سبه الق�سائية ينبغي اأن ُيرد 

اإلى المحاكم المتخ�س�سة وفق التنظيم الجديد.
وليزال الإ�سكال القانوني باقيًا في عمل وبقاء تلك اللجان 
اأراد  فــاإذا  ق�سائيًا،  اخت�سا�سًا   74 من  اأكثر  في  تنظر  التي 
�ساحب الق�سية رفع ق�سية ما، فعليه اأن ي�ساأل عن الخت�سا�س 
لــالأوراق  الف�سل  مكتب  في  التجارية  فــالأوراق  �سيء،  كل  قبل 
التجارية، والإ�ساءة ال�سحافية في لجنة المطبوعات والن�سر في 
وزارة الثقافة والإعالم، واإزالة محطة توليد كهرباء يخت�س بها 
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لجنة ف�س منازعات �سناعة الكهرباء في هيئة تنظيم الكهرباء 
النزاعات،  لف�س  خا�سة  هيئة  لها  التاأمين  وق�سايا  المزدوج، 

وكذلك ال�سرائب الجمركية، والأخطاء الطبية وغيرها. 
بو�سع  القا�سي  الملكي  المر�سوم  وجود  رغم  ذلك  يح�سل 
الق�ساء العام والإداري المرجعية الق�سائية في ف�سل المنازعات 
والخ�سومات بين جميع الأطراف في المملكة، وا�ستثنيت بع�س 
اللجان موؤقتًا، وهي: لجنة الف�سل في المنازعات الم�سرفية، 
ولجنة الف�سل في منازعات الأوراق المالية، واللجنة الجمركية، 
فقد ن�ست اآلية العمل التنفيذية لنظام الق�ساء رقم )م/78( 
بتاريخ 1428/9/19 هـ فيما يت�سل باللجان �سبه الق�سائية وما 

في حكمها على اأنه:
يقوم المجل�س الأعلى للق�ساء بعد مبا�سرته مهماته باإجراء 
المنازعات  في  الف�سل  )لجنة  اللجان  لو�سع  �ساملة  درا�سة 
المالية،  الأوراق  منازعات  في  الف�سل  ولجنة  الم�سرفية، 
واللجنة الجمركية( الم�ستثناة من الترتيبات التنظيمية لأجهزة 
الق�ساء وف�س المنازعات ورفع ما يتم التو�سل اإليه خالل مدة 

ل تتجاوز �سنة ل�ستكمال الإجراءات النظامية.
المرافعات  نظام  تعديل  بعد  الــعــام  الق�ساء  اإلــى  وتنقل 
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ال�سرعية ونظام الإجراءات الجزائية و�سدور نظام المرافعات 
اأمام ديوان المظالم والعمل بموجبه اخت�سا�سات اللجان �سبه 
الق�سائية التي تنظر في ق�سايا جزائية اأو منازعات تجارية اأو 

مدنية.
ل  مــدة  خــالل  الخبراء  هيئة  في  الم�سكلة  اللجنة  وتتولى 
الأنظمة  مراجعة  الق�ساء،  نظام  نفاذ  تاريخ  من  �سنة  تتجاوز 
التي تاأثرت بذلك واقتراح تعديلها وفقًا لالإجراءات النظامية 
الالزمة لذلك، كما تتولى درا�سة و�سع اللجان �سبه الق�سائية 
للتظلم  قابلة  وتكون قراراتها  اإداريـة  تنظر في منازعات  التي 

اأمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في �ساأنها.
وت�سلخ الوظائف المتعلقة باللجان �سبه الق�سائية التي تنقل 
اخت�سا�ساتها اإلى الق�ساء العام من وظائف الأع�ساء ووظائف 
م�ساعدة، ويعين العاملون في هذه اللجان ممن تنطبق عليهم 
بح�سب  ا�ست�سارية  اأو  ق�سائية  وظائف  على  الق�ساء  �سروط 
المجل�س  مع  بال�ستراك  الفنية  اللجنة  تقوم  اأن  على  الحاجة، 
الأعلى للق�ساء ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها عالقة 
بتحديد ما �سينقل من كل لجنة ينقل اخت�سا�سها اإلى المحاكم 

من وظائف وموظفين ومخ�س�سات مالية وغيرها.
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تعديل  بعد  انتقالية  مدة  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  ويحدد 
المرافعات  نــظــام  و�ــســدور  الإجـــــراءات  الــمــرافــعــات  نظامي 
المخت�سة  المحاكم  بعدها  لتبا�سر  المظالم؛  ديـــوان  اأمـــام 
اخت�سا�ساتها المنقولة اإليها من اللجان �سبه الق�سائية، وتنقل 
واأوراق  بها من �سجالت  يتعلق  القائمة وما  الق�سايا  بعد ذلك 
وملفات من تلك اللجان اإلى الق�ساء العام للف�سل فيها، وذلك 
بالتن�سيق بين المجل�س الأعلى للق�ساء والجهة التي لها عالقة، 
العدل  وزارة  وتحاط  المكاني،  االخت�سا�ص  ذلك  في  ويراعى 

بما تم في هذا ال�ساأن.
ومع مرور اأكثر من عام على �سدور هذا القرار الذي يلحق 
حتى اللجان الم�ستثناة بالق�ساء المتخ�س�س، ل يزال م�ستوى 
الق�سائية  الجهات  ب�سم  القا�سي  الطموح  من  اأقــل  الإنجاز 
اعتقاد  اأو الزدواجية، وفي  للتنازع  لمرجعية واحدة ل تف�سي 
اأنه لم تتم حتى الآن الدرا�سة ال�ساملة لو�سع  بع�س المهتمين 
كلجان  ا�ستمراريتها  مــدى  وتحديد  الم�ستثناة،  اللجان  تلك 
لي�س  اأنــه  كما  العام،  الق�ساء  لمظلة  ان�سمامها  اأو  ق�سائية 
وا�سحًا ما اإذا كانت اللجنة الم�سكلة في هيئة الخبراء قد قامت 
الق�سائية  �سبه  اللجان  بنقل  تتاأثر  قد  التي  الأنظمة  بدرا�سة 
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للق�ساء العام، وتعديل ما يلزم تعديله، وقد كان من المفتر�س 
اأن يتم ذلك خالل مدة ل تتجاوز �سنة من تاريخ نفاذ الق�ساء. 
كما يرى بع�س المهتمين �سعوبة المرحلة النتقالية من الناحية 
الإدارية والمتعلقة بنقل اللجان �سبه الق�سائية لمظلة الق�ساء 
العام؛ اإذ اإن وزارة العدل والمجل�س الأعلى للق�ساء �سيتعامالن 
�سبه  لجان  لديها  حكومية  جهة  وع�سرين  �سبع  من  اأكثر  مع 

ق�سائية تحتاج وقتًا وجهدًا كبيرًا لإنهاء هذا الملف.
اإليها  وفي هذا ال�سدد، هناك ق�سايا مهمة يجدر الإ�سارة 
في عمل تلك اللجان والموقف الق�سائي منها، يمكن تلخي�سها 

في النقاط االآتية:
اأول: اأن اللجان �سبه الق�سائية اأن�سئت ب�سبب تنامي الحاجة 
لو�سع الأنظمة المرعية لم�سالح البالد والعباد، وكان ل بد من 
جهة ف�سل للنزاع عند الختالف يت�سمنها كل نظام ي�سدر؛ له 
عالقة بين اأطراف متعددة، ولم تكن الجهات الق�سائية قادرة 
الأنظمة،  تلك  خ�سوم  بين  تقع  التي  النزاعات  كل  ل�ستيعاب 
الإجــــراءات  اأنظمة  و�سع  مــن  النــتــهــاء  كعدم  فنية  لأ�ــســبــاب 
ب�سرعية  متعلقة  مو�سوعية  اأ�سباب  اأو  والمرافعات،  الجزائية 
بع�س الجهات وخلفية النزاع القائم فيها، مما اأدى اإلى تو�سع 
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الملحة  والحاجة  عليها،  المتزايد  للطلب  اللجان  هذه  ت�سكيل 
الدكتور  ويذكر  والخارج،  الداخل  في  الم�سالح  اأ�سحاب  بين 
محمد المرزوقي �سببًا اآخر، هو: »ناجٌم عن عدم ا�ستقرار فكرة 
تدوين الأحكام لالإلزام بالق�ساء بموجبها، ما ا�سطر المنظم 
ال�سعودي لأن يكون لكل نظام جهة تتولى النظر في مخالفات 

اأحكامه، وفي النزاعات التي تثور ب�ساأنه«.
الق�سائية  �سبه  اللجان  مــن  تتخذ  التي  الــقــرارات  ثانيًا: 

تتلخ�س في الآتي:
اأي  تدخل  دون  من  حا�سم  ب�سكل  الق�سية  في  الف�سل   )1(
التي  والجمركية  العمالية،  اللجان  مثل:  اأخــرى  ق�سائية  جهة 

تتكون من درجة ابتدائية ودرجة ا�ستئنافية.
)2( الف�سل الم�سروط باإجازة الم�سوؤول االأول في الدائرة. 

مثل: تاأديب الع�سكريين، والمخالفات الطالبية.
)3( الت�سوية الودية مثل: الق�سايا الم�سرفية، واإن كانت في 
طبيعتها الفعلية تت�سمن ف�ساًل بين المتنازعين ولي�ست ت�سوية.

دون  من  المخالفة  بمجرد  المبا�سرة  العقوبات  توقيع   )4(
محاكمة مثل: مخالفات المياه، والكهرباء، والبلدية، والمرور.

وي�ستند اإن�ساء اللجان اإلى اإحدى خم�س اأدوات هي: الأوامر 
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الملكية، اأو الأوامر ال�سامية، اأو المرا�سيم الملكية، اأو قرارات 
هذه  تقرير  يجوز  ول  الوزارية،  القرارات  اأو  ــوزراء،  ال مجل�س 

اللجان باأداة تقل عن القرارات الوزارية.
ثالثًا: وهو ما يتعلق بمدى التزام حكم هذه اللجان وحجيتها 
على المتنازعين، ويظهر هذا في اأمرين هما: نوع القرار، ونفاذ 
القرار. فالحجية تختلف ح�سب نوع القرار الم�سّكل لهذه اللجنة 
ومدى قوة م�سدره، وبح�سب ال�سالحيات المخولة لها من ِقبل 

المنظم، ولكن نفاذ القرار لبد له من ثالثة اأمور:
�ــســرورة  الأنــظــمــة  بع�س  تطلبت  الــمــ�ــســوؤول:  ت�سديق   -1
الت�سديق على عمل هذه اللجان ك�سرٍط لنفاذها، وبما يجعلها 
اأقرب اإلى اللجان الإدارية، على حين تعد قرارات بع�س اللجان 

نافذة عقب �سدورها، ومن دون حاجة اإلى ت�سديق. 
2- الرقابة: تخ�سع قرارات بع�س اللجان للرقابة اإذا لم يرت�س 
المخالف ما خل�ست اإليه من قرار، وقد يكون التظلم اأمام لجان 
ا�ستئنافية، اأو يكون اأمام الق�ساء، على حين تعد قرارات بع�س 
هذه اللجان نهائية عقب الت�سديق عليها، وجمعت بع�س الأنظمة 
بين نهائية هذه القرارات اإذا كان قرار اللجنة بالغرامة، وبعدم 

نهائيته اإذا كان بغير الغرامة كالحب�س اأو الم�سادرة. 
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3- الطعن: لم يرد في بع�س الأنظمة ن�س في �ساأن الطعن 
عليها، وفى ذلك ما يفتح �سبيل الجتهاد في مدى جواز الطعن 
في�ست�سحب  الطعن  العام  الأ�ــســل  وهــل  الن�سو�س،  خلو  مع 
فر�سًا، اأم اأن الطعن على قرار بحاجة اإلى ن�س، وهو اجتهاد 
الع�سكرية؛  اللجان  في  عنها  المدنية  اللجان  �ساأن  في  يختلف 
المظالم �ساحب  لختالف طبيعة عمل كل لجنة. ويعد ديوان 
ُيتظلم  الذي  اللجان، فهو  الرقابة على هذه  العامة في  الولية 
اأمامه من عملها، وله حق تعديلها، اأو اإلغائها، اأو تاأييدها، وقد 
ينظر الديوان بع�س المخالفات ابتداء كقرارات الم�سادرة اأو 

الحب�س.
نهائية  على  ن�ست  التي  اللجان  اأن  معرفته  الــالزم  ومــن 
قراراتها �سدرت في تاريخ �سابق على عام 1412هـ، وهو تاريخ 
جميع  اأن  حين  على  المملكة،  في  الأ�سا�سي  النظام  �سدور 
الأ�سا�سي  النظام  �سدور  عقب  �سدرت  التي  واللوائح  الأنظمة 

قد كفلت وكقاعدة عامة حق رقابة الق�ساء على هذه اللجان.
رابعًا: نخل�س مما �سبق اإلى اأن و�سع اللجان �سبه الق�سائية 
هو و�سع موؤقت، والتاأخير الذي ح�سل في �سمها اإلى الق�ساء 
العام والإداري، ربما كان ب�سبب عدم جاهزية نظام الإجراءات 
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فتح  في  والتاأخر  لهما،  التابعة  واللوائح  والمرافعات  الجزائية 
المحاكم المتخ�س�سة برغم مرور اأكثر من �سبع �سنوات على 
النزاعات  في  البت  تاأخير  عدم  في  ورغبًة  الملكي،  المر�سوم 
الأخرى  والأطراف  الحكومية  الجهات  بين خ�سوم  التي تطراأ 
فراأى المنّظم في المملكة الإبقاء عليها حتى تكتمل بنية وزارة 
هذه  لنتقال  وجاهزيتهما  للق�ساء  الأعلى  والمجل�س  العدل 
اللجان كليًا اإليها، ومادام الو�سع كذلك فالإ�سكالت لن تنتهي 
حتى يعالج هذا النتوء العدلي وُيرد التقا�سي اإلى بيته ال�سرعي، 
والمالحظ في العامين الما�سيين اأن هناك مالمح انفراج في 

هذا ال�ساأن العدلي، من خالل ما ياأتي:
بتاريخ . 1 المنعقدة  الوزراء في جل�سته  موافقة مجل�س  �سدور 

1435/1/8هـ على م�سروعات اأهم الأنظمة التي ت�ساعد على 
والإداري وهي:  العام  للق�ساء  الق�سائية  �سبه  اللجان  عودة 
والمرافعات  الجزائية،  والإجــراءات  ال�سرعية،  المرافعات 

اأمام ديوان المظالم، وهذه نقلة نوعية اإلى الأمام.
اأغ�سط�س 2014م،انطالقة . 2 في  ال�سعودي  العدل  وزير  د�ّسن 

الأحــوال  ــر  ودوائ محاكم  بافتتاح  المتخ�س�سة،  المحاكم 
وجــدة،  المكرمة،  ومكة  الريا�س،  من  كل  في  ال�سخ�سية 
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الق�سايا  بنظر  تعنى  التي  والــدمــام  الــمــنــورة،  والمدينة 
والنفقة والح�سانة  الأ�سرية، �ساملًة ق�سايا الطالق والخلع 
وما له عالقة بها، على اأن تعقب ذلك خطوات افتتاح بقية 
المحاكم المتخ�س�سة الأخرى فور النتهاء من توفير الكوادر 
الق�سائية والتجهيزات الفنية والإدارية الأخرى، وهذا يعني 
اأن الأمور تتجه �سريعًا نحو �سم اللجان �سبه الق�سائية اإلى 
المحاكم المتخ�س�سة، وتجدر الإ�سارة اإلى اأن هناك لجانًا 
لالنتقال  التهيوؤ  في  بــداأت  قد  والعمل  الداخلية  وزارة  في 
اإلى المحاكم العمالية والمرورية فور النتهاء من اإعدادها 

وافتتاحها.
الق�سائية  �سبه  اللجان  مــن  عـــددًا  هناك  اأن  والخال�سة 
المملكة  في  ن�ساأت  التي  ق�سائية  �سبه  لجنة  ال�سبعين  تجاوزت 
اإ�سكالت  هناك  اأن  اإل  مختلفة،  لظروف  ال�سعودية  العربية 
ال�ستقاللية،  حيث  مــن  الــلــجــان  تلك  عمل  لزمـــت  مــتــعــددة 
قراراتها وغيرها،  ال�ستئناف من  ودرجات  اأع�سائها،  وكفاءة 
اللجان جميعها تحت مظلة  اإلحاق هذه  اإلى  بالمنظم  ما حدا 
الق�ساء العام والإداري، عدا ثالث لجان هي: لجنة الف�سل في 
الأوراق  منازعات  في  الف�سل  ولجنة  الم�سرفية،  المنازعات 
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المالية، واللجنة الجمركية، ما زالت تحت الدرا�سة رغم انتهاء 
المدة المحددة نظامًا لإجراء تلك الدرا�سة. 

التنفيذية  ولوائحها  الجديدة  العدلية  الأنظمة  �سدور  ولعل 
تلك  ب�سم  يعجل  المتخ�س�سة  المحاكم  افتتاح  في  والــبــدء 

اللجان للمظلة الق�سائية كبقية الدول في العالم.
والخال�سة اأن اللجان �سبه الق�سائية اأملت وجودها ظروف 
�سوف  بالمملكة  العدلي  النظام  الحا�سل في  والتطور  معتبرة، 
الن�ساأة  خلل  عن  نجمت  التي  والخلل  الق�سور  اأوجه  كل  يعالج 
اأي من مجالت  وظروفها الأولى، وهذا من طبيعة التطور في 
اهلل  بــاإذن  واعد  والم�ستقبل  العالم.  بلدان  غالب  وفي  الحياة 
ترقى  تناف�سية  عدلية  وخدمات  وعــادل  نزيه  ق�ساء  وجود  في 

بم�ستوى المملكة العربية ال�سعودية اإلى الريادة والتميز.
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التنظيم المو�صوعي والإجرائي
اأ. د. عبداهلل بن اإبراهيم النا�سر*

من المقرر في علوم القانون اأن القاعدة النظامية -بالنظر 
اإلى فحوى القاعدة النظامية وطبيعة المو�سوع الذي تنظمه- 
والقواعد  المو�سوعية،  القواعد  رئي�سين:  ق�سمين  تنق�سم 

الإجرائية. 
الملزمة  النظامية  القواعد  المو�سوعية:  بالقواعد  ويق�سد 
التي تحدد الحقوق والواجبات؛ �سواء اأن�ساأها المنظم باإرادته، 
هذه  فــدللت  ال�سخ�س.  من  اإرادي  ت�سرف  على  ترتبت  اأو 

المعهد  من  الدكتوراه  على  �سعود. ح�سل  الملك  بجامعة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأ�ستاذ   *
الجامعة،  داخل  اللجان  من  كثير  ع�سوية  في  �سارك  1420هـــ،  �سنة  للق�ساء  العالي 
في  الإ�سالمية  الدرا�سات  برامج  لمحتوى  الأكاديمية  المعايير  للجنة  رئي�سا  وعمل 

موؤ�س�سات التعليم العالي ال�سعودية.

المبحث الثالث



191

 النظام العدلي
في السعودية

في  هــي  ـــوًرا  اأم وتــقــرر  ذاتـــه،  الحق  بمو�سوع  تتعلق  القواعد 
حقيقتها جزء من ماهية الحق غير خارجة عنها؛ وذلك كبيان 
مبا�سرته،  وقواعد  ن�ساأته،  وكيفية  الواجب،  اأو  الحق  حقيقة 
واأحكام انق�سائه، ومن اأمثلة ذلك: القواعد التي تمنع ارتكاب 
الجرائم اأو تبين م�سادر الحقوق واأحكامها، والجزاء المترتب 

على مخالفة القاعدة. 
اأما القواعد الإجرائية فتعني: القواعد الإلزامية التي تبين 
اأو  اأو ممار�سته،  الإجراءات التي يجب اتباعها لكت�ساب الحق 
الالزم اتباعها في حالة مخالفة القاعدة.)1( فهي قواعد تتعلق 
وثيقة  لكنها  الحق،  باأمور خارجة عن ذات  دللت م�سامينها 
ال�سلة به بحيث ل يمكن ال�ستغناء عنها؛ ليتمكن كل ذي حق 

من التمتع بحقه على الوجه الأكمل. 
يت�سوره  كما  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الو�سع  ولي�س 
تحكمه.  مو�سوعية  اأو  اإجرائية  اأنظمة  اأي  من  خاليًا  بع�سهم 
التي  والمو�سوعية  الإجــرائــيــة  الأنظمة  ع�سرات  �سدرت  بل 
والقت�سادية،  الجتماعية،  الحياة  من  مختلفة  جوانب  تنظم 

– نظرية  اإلى علم القانون: نظرية القانون  )1( انظر: عبا�س ال�سراف واآخر، المدخل 
الحق. دار الثقافة، عمان، 2008م، �س33. 



192

 النظام العدلي
في السعودية

والتجارية، وغيرها مع وجود جوانب ما زالت تطبق فيها اأحكام 
الفقه الإ�سالمي من دون تدوين اأو تقنين. ومن اأمثلة الجوانب 

المقننة ما ياأتي:
ونظام  للحكم،  الأ�سا�سي  النظام  مثل  ال�سيا�سية:  الأنظمة 
المناطق،  ونظام  ال�سورى،  مجل�س  ونظام  ـــوزراء،  ال مجل�س 

ونظام هيئة البيعة. 
الق�ساء،  نظام  مثل  الإن�سان:  الق�سائية وحقوق  الأنظمة 
ونظام  ال�سرعية،  المرافعات  ونظام  المظالم،  ديــوان  ونظام 
الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات اأمام ديوان المظالم، 
نظام  التنفيذ،  ونظام  المحاماة،  ونظام  التحكيم،  ونظام 
نظام  العام،  والدعــاء  التحقيق  نظام هيئة  الــوزراء،  محاكمة 

مكافحة جرائم التجار بالأ�سخا�س.
الأوراق  ونظام  ال�سركات،  نظام  مثل  التجارية:  الأنظمة 
التجارية، ونظام ال�سجل التجاري، ونظام الوكالت التجارية، 
ونظام  التجارية،  الدفاتر  ونظام  المهنية،  ال�سركات  ونظام 
نظام  التجارية،  الأ�سماء  نظام  الإفال�س،  الواقية من  الت�سوية 
البيانات  نظام  الختراع،  بــراءات  نظام  الأجنبي،  ال�ستثمار 
التجاري،  الرهن  نظام  التجارية،  العالمات  نظام  التجارية، 
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نظام ال�سوق المالية، نظام مراقبة �سركات التاأمين التعاوني، 
نظام  الم�ستهلك...  حماية  جمعية  تنظيم  المناف�سة،  نظام 

الم�ساركة بالوقت، نظام مكافحة الغ�س التجاري، وغيرها.
والن�سر،  المطبوعات  نظام  مثل  الإع��ام��ي��ة:  الأن��ظ��م��ة 
الوثائق  نظام  الإيـــداع،  نظام  ال�سحفية،  الموؤ�س�سات  نظام 
والمحفوظات، نظام حماية حقوق الموؤلف، تنظيم هيئة الإذاعة 

والتلفزيون... وغيرها.
نظام  الجن�سية،  نظام  مثل  ال��م��دن��ي��ة:  الأح�����وال  اأن��ظ��م��ة 

جوازات ال�سفر، نظام الأحوال المدنية ... وغيرها.
الجزائي  النظام  مثل  الجنائية:  والأنظمة  الأم��ن  اأنظمة 
والتوقيف،  ال�سجن  نظام  وتقليدها،  النقود  بتزييف  الخا�س 
نظام الدفاع المدني، نظام عقوبات انتحال �سفة رجل ال�سلطة 
العامة، نظام مكافحة الر�سوة، نظام جرائم الإرهاب وتمويله، 
نظام  والذخائر،  الأ�سلحة  نظام  المخدرات،  مكافحة  نظام 
التزوير،  لجرائم  الجزائي  النظام  والمفرقعات،  المتفجرات 

نظام مكافحة غ�سل الأموال ... وغيرها.
ومحو  الــكــبــار  تعليم  نــظــام  مــثــل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة:  الأن���ظ���م���ة 
الدرا�سات  معهد  نظام  العالي،  التعليم  مجل�س  نظام  الأمية، 
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الدبلوما�سية ... وغيرها.
الأن��ظ��م��ة ال��ب��ل��دي��ة: مثل نــظــام الــطــرق والــمــبــانــي، نظام 
الإح�ساءات العامة، نظام تعداد ال�سكان العام، نظام البلديات 
والقرى، نظام �سندوق التنمية العقارية، نظام حماية المرافق 
الت�سجيل  نظام  العقار،  ال�سعوديين  غير  تملك  نظام  العامة، 
العيني للعقار، نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، نظام 

المجال�س البلدية ... وغيرها.
الأنظمة الع�سكرية: مثل نظام خدمة ال�سباط، نظام خدمة 
االأفراد، نظام التقاعد الع�سكري، نظام االأنواط الع�سكرية ... 

وغيرها.
الموظفين،  تاأديب  نظام  مثل  المدنية:  الخدمة  اأنظمة 
نظام الخدمة المدنية، نظام التقاعد المدني، تنظيم الموؤ�س�سة 

العامة للتقاعد ... وغيرها.
الأرا�سي  توزيع  نظام  مثل  والبيئية:  ال��زراع��ي��ة  الأنظمة 
نظام  المالحة،  المياه  لتحلية  العامة  الموؤ�س�سة  نظام  البور، 
نظام  الحية،  المائية  الــثــروات  وحماية  وال�ستثمار  ال�سيد 
الحيوانات  �سيد  نظام  الفطرية،  للحياة  المحمية  المناطق 
والطيور البرية، نظام مياه ال�سرف ال�سحي المعالجة، نظام 
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التجار بالكائنات الفطرية المهددة بالنقرا�س، النظام العام 
للبيئة، نظام المراعي والغابات، نظام الثروة الحيوانية، نظام 

الحجر البيطري، نظام الأعالف... وغيرها.
اأنظمة ال�سياحة والآثار: مثل نظام الآثار، نظام الفنادق، 

نظام حماية التراث المخطوط ... وغيرها.
الأنظمة ال�سحية: مثل النظام ال�سحي، نظام المختبرات 
الموؤ�س�سات  نظام  ال�سحية،  المهن  مزاولة  نظام  الخا�سة، 
وعالج  والأجنة  الإخ�ساب  وحــدات  نظام  الخا�سة،  ال�سحية 
ال�سيدلنية،  والم�ستح�سرات  الــمــنــ�ــســاآت  نــظــام  الــعــقــم، 
تنظيم  الــحــيــة،  المخلوقات  على  البحث  اأخــالقــيــات  نــظــام 
ال�سحية  الرعاية  نظام  الأع�ساء،  لزراعة  ال�سعودي  المركز 

النف�سية ...  وغيرها.
�سندوق  نظام  مثل  وال�سناعة:  والتعدين  الطاقة  اأنظمة 
التنمية ال�سناعية ال�سعودي، نظام ال�ستثمار التعديني، نظام 

الكهرباء، وغيرها.
اأنظمة العمل والتاأمينات الجتماعية: مثل لئحة الجمعيات 
والموؤ�س�سات الخيرية، نظام ال�سمان ال�سحي التعاوني، نظام 
العمل،  نظام  المعوقين،  رعاية  نظام  الجتماعية،  التاأمينات 
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نظام  التعاونية،  الجمعيات  نظام  الجتماعي،  ال�سمان  نظام 
الحماية من الإيذاء، نظام التاأمين �سد التعطل عن العمل ... 

وغيرها.
نظام  الزكاة،  جباية  نظام  مثل  وال��رق��اب��ة:  المال  اأنظمة 
البنوك، نظام  ال�سعودي، نظام مراقبة  العربي  النقد  موؤ�س�سة 
ديوان المراقبة العامة، نظام وظائف مبا�سرة الأموال العامة، 
نظام الجمارك الموحد، نظام �سريبة الدخل، نظام المناف�سات 
تنظيم  الئتمانية،  المعلومات  نظام  الحكومية،  والم�ستريات 
الهيئة الوطنية لمكافحة الف�ساد، نظام التمويل العقاري، نظام 
الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري الم�سجل، نظام مراقبة 

�سركات التمويل... وغيرها.

التفريق بين القواعد المو�صوعية والإجرائية:

في ظل ما ذكرنا من تعريف القواعد المو�سوعية والإجرائية 
يمكن اأن نفرق بين كثير من القواعد النظامية المو�سوعية التي 
ت�سمنها كثير من الأنظمة ال�سعودية كنظام ال�سركات، ونظام 
الجن�سية ال�سعودية، والنظام الجزائي الخا�س بتزييف وتقليد 
كنظام  الإجرائية  الأنظمة  من  اأخرى  مجموعة  وبين  النقود، 
ونظام  ال�سرعية،  المرافعات  ونظام  الجزائية،  الإجـــراءات 
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المحاماة. 
ال�سعودية  الأنظمة  فــي  ي�سعب  فــاإنــه  ذلــك  مــن  وبالرغم 
بين  للتمييز  كمعيار  هدفها  اأو  القاعدة  مكان  على  العتماد 
في  وردت  قاعدة  كل  فلي�س  والمو�سوعية،  الإجرائية  القواعد 
ا،  اأي�سً �سحيح  والعك�س  اإجرائية،  قاعدة  تعد  اإجرائي  نظام 

وذلك يرجع اإلى واقع القواعد التي ت�سمنتها هذه الأنظمة. 
نظام  من  وال�سبعين  الثالثة  المادة  فاإن  المثال  �سبيل  فعلى 
اأن:  على  تن�س  اإجــرائــي-  نظام  -وهــو  ال�سرعية  المرافعات 
�سبيل ذلك  في  وله  برئي�سها،  و�سبطها منوط  الجل�سة  )اإدارة 
يمتثل  لم  فاإن  بنظامها،  يخل  الجل�سة من  قاعة  اأن يخرج من 
كان للمحكمة اأن تاأمر على الفور بحب�سه مدة ل تزيد على اأربع 
وع�سرين �ساعة، ويكون اأمرها نهائًيا، وللمحكمة اأن ترجع عن 
ذلك(، ف�سدور هذه المادة واإن كان اإجرائًيا من حيث تحديده 
للم�سوؤول عن اإدارة الجل�سة وهو اأمر اإجرائي، اإل اأن ذات المادة 
يخل  بمن  الرئي�س  ينزلها  اأن  يمكن  التي  العقوبة  حــددت  قد 
بنظام الجل�سة ويمتنع عن تنفيذ توجيهاته بحب�سه مدة ل تزيد 
عن اأربع وع�سرين �ساعة، وهذا من قبيل القواعد المو�سوعية، 
حيث بّينت جوهر الحق في ذلك وكيفية ممار�سته. وقد ت�سمن 
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نظام الإجراءات الجزائية مادة مماثلة كذلك مع كونه نظامًا 
اإجرائيًا.

القاعدة  نــظــام  يطبق  ال�سعودي  النظام  اأن  يعني  وهـــذا 
الإجــرائــيــة  الــقــواعــد  بين  الف�سل  عــدم  بمعنى  المختلطة، 
نظم  �سياغة  على  يعمل  اتجاه  ثمة  كــان  واإن  والمو�سوعية، 
المظالم،  ــوان  دي اأمــام  المرافعات  كنظام  مجردة  اإجرائية 
اإلى  لم يحقق  الجهد  اأن هذا  اإل  ال�سرعية،  المرافعات  ونظام 

الآن الف�سل التام بين القواعد المو�سوعية والإجرائية.
نظام  وهو  ال�سحية  المهن  مزاولة  نظام  راجعنا  اإذا  بينما 
المهنة  بمزاولة  الترخي�ص  ���س��روط  ببيان  ُيعنى  مو�سوعي 
وواجبات الممار�س ال�سحي العامة، وواجباته تجاه المر�سى، 
نجد اأن الف�سل الرابع منه يتناول جوانب التحقيق والمحاكمة 
على الخطاأ الطبي المهني؛ وذلك ببيان تكوين الهيئة ال�سحية 
وبيان  العقوبات،  وتحديد  التحقيق  بها  يناط  التي  ال�سرعية 
اأمــور  وهــي  واجتماعاتها،  واخت�سا�سها  وع�سويتها  مقرها 
ال�سحية،  المهن  مزاولة  مو�سوع  بذات  لها  اإجرائية ل عالقة 
للقواعد  اإل عند وقوع مخالفة  القواعد  اإلى هذه  يلجاأ  حيث ل 

النظامية التي ت�سمنها النظام.
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ومع ذلك فقد ت�سمن النظام ال�سعودي مجموعة من الأنظمة 
ات�سمت بالإجرائية البحتة حيث لم ت�ستمل موادها على اأي من 
الم�سالحة«)1(  مركز  »تنظيم  نظام  مثل  المو�سوعية،  المواد 
الذي تتمثل مهمته في ت�سوية المنازعات �سلحًا من خالل مكاتبه 
المنت�سرة في مقرات المحاكم وكتابات العدل، وقد تطرق هذا 
النظام لبيان الهرم الوظيفي في مركز الم�سالحة، و�سوابط 
العمل فيه، وتكوين مكاتب الم�سالحة، وبيان ال�سروط الالزم 
تتعلق  اإجرائية  اأمــور  وهي  العمل،  بهذا  يقوم  من  في  توافرها 

بو�سائل ح�سم النزاع بين المتخا�سمين حول حق �سخ�سي. 
وفي مقابل ذلك توجد بع�س الأنظمة التي غلب عليها الطابع 
النقود  بتزييف  الخا�س  الجزائي  »النظام  مثل:  المو�سوعي، 
من  عقوبات  تحديد  النظام  هذا  ت�سمن  حيث  وتقليدها«،)2( 
زيف نقوًدا متداولة بالمملكة اأو خارجها اأو قلدها، اأو قام بجلب 
�سيء من ذلك، كما حدد النظام عقوبات ال�ستراك اأو ال�سروع 

في �سيء من ذلك. 
اأهمية  عــن  تقل  ل  اأهمية  القواعد  هــذه  مــن  طائفة  ولكل 

)1( �سدر بموجب قرار مجل�س الوزراء رقم 103 وتاريخ 1434/4/8هـ، وجرى تعميمه 
برقم 13/ ت/ 4905 في 1434/4/27هـ.

)2( �سدر في 21/ 7/ 1379هـ.
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الطائفة الأخرى، فاإن كانت القواعد المو�سوعية تبين الحقوق 
واللتزامات وما يتعلق بهما من اأحكام، وت�سبط اأ�سول العالقة 
بين اأطراف المجتمع، وت�سع العقوبات التي تردع عن التهجم 
على هذه الحقوق اأو الم�سا�س بها، فاإن القواعد الإجرائية تبين 
لنا كيفية تطبيقها، وكيفية حمايتها في حالة العتداء عليها، 
وتو�سح الطرائق التي ت�سمن عدم اإفالت الجاني من العقوبة 
بعد التاأكد من �سدق الدعوى والوقوف على الحقيقة، وت�سمن 
ياأبى العدل  اإذ  كذلك عدم تنفيذ العقوبة على �سخ�س بريء؛ 
توؤذي  بريء  اإدانــة  اإن  بل  يرتكبه؛  لم  جرم  عن  فرد  ُيوؤخذ  اأن 

المجتمع اأكثر من براءة جاٍن. 
اأجل  من  و�سعت  الإجرائية  القواعد  اأن  ذلك  من  ويت�سح 
حماية الحق الذي ن�ست عليه القواعد المو�سوعية، وهي بذلك 
تمثل العمود الفقري للبناء العدلي؛ اإذ من دونها تغدو الحقوق 
والواجبات نهًبا لالآراء والأفكار المتباينة، كما يو�سح ذلك لنا 

مدى الترابط والتالزم بين القاعدتين. 
ال�سريعة  م��ن  والإج��رائ��ي��ة  المو�سوعية  ال��ق��واع��د  ا�ستمداد 

الإ�سامية: 

�سرط  في  واالإجرائية  المو�سوعية  القواعد  من  كلٌّ  ت�سترك 
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النظام  حدد  حيث  الإ�سالمية،  ال�سريعة  تخالف  اأّل  وهو  مهم 
ه والمتحكم في �سائر  الأ�سا�سي للحكم الم�سدر الأ�سا�سي الموجِّ
الأنظمة اأًيا كانت طبيعة مو�سوعاتها، فن�ست مادته الثامنة على 
ياأتي: )ي�ستمد الحكم في المملكة العربية ال�سعودية �سلطته  ما 
هذا  على  الحاكمان  وهما  ر�سوله.  و�سنة  تعالى،  اهلل  كتاب  من 
النظام وجميع اأنظمة الدولة(؛ وعليه فال يجوز للمنظم الخروج 
عن هذا ال�سياج فيما َي�سدر عنه، اأو عن غيره من اأنظمة اأو لوائح 
اأو قرارات اأو اأوامر، بل عليه التزام ما ورد به ن�س في الكتاب اأو 
ا عليه، اأو اأجمع عليه المتخ�س�سون  ال�سنة، اأو ِقي�س على ما ن�سَّ
في فهم ن�سو�سهما، وكذلك كل ما يحقق الم�سلحة ول يتعار�س 

مع ما جاء فيهما؛ لأنه يحقق مق�سد ال�سريعة. 
عنا على هذا التقرير وراجعنا القواعد المو�سوعية  واإذا فرَّ
حيث  من  المو�سوعية  القواعد  اأن  نلحظ  فاإننا  والإجــرائــيــة 
م�سدرها الحقيقي تتنوع ما بين قواعد معتمدة على الم�سادر 
الم�سادر  مــن  م�ستمدة  واأخـــرى  وال�سنة،  الكتاب  الأ�سلية: 
الذريعة  و�سد  والقيا�س  الإجماع  الإ�سالمي:  للت�سريع  التبعية 
الأمر  ولي  و�سلطة  والعرف،  المر�سلة  والم�سالح  وال�ستح�سان 
لعلم  الفيا�س  المعين  تعد  الم�سادر  وهذه  المباح،  تقييد  في 
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ال�سيا�سة ال�سرعية، وهو العلم الذي يبحث في ت�سرفات اأولي 
الم�سلحة،  والمبنية على  �سرعًيا،  تخالف حكًما  التي ل  الأمر 
فيما لم يرد به ن�س يتعين العمل به. فالقواعد المو�سوعية ل 

تخرج عن هذا الحيز الذي بيناه اأًيا كان مو�سوعها. 
ومن اأمثلة القواعد المو�سوعية المبنية على الن�س ال�سرعي: 

قاعدة »وجوب التحاكم اإلى �سرع اهلل«، وهذا ما اأكدته المادة 	•
الثامنة والأربعون من النظام الأ�سا�سي للحكم باأن: )ُتطبق 
ال�سريعة  اأحكام  اأمامها  المعرو�سة  الق�سايا  على  المحاكم 
ُي�سدره  وما  وال�سنة،  الكتاب  عليه  دلَّ  لما  وفًقا  الإ�سالمية 
ولي الأمر من اأنظمة ل تتعار�س مع الكتاب وال�سنة(، فهذه 
الآمــرة  الكتاب  ن�سو�س  اإلــى  م�ستندة  النظامية  القاعدة 

بوجوب التحاكم اإلى �سريعة اهلل، قال تعالى: زب ۆ  ۈ  ۈ  
ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   
ىئ   ىئ        ېئ   ېئېئ   ۈئ     ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ  
ىئ  یڦرب )المائدة: 49(، وقوله: زب ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  
ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹڦرب )الأحزاب: 36(، وقال تعالى: زبۈئ  
ىئ   مئ   حئ    جئ   یی   ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  
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يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  

مثڦرب)الن�ساء: 59(. 
قاعدة »ال�سورى«، حيث بين النظام الأ�سا�سي للحكم وجوب 	•

ن�ست  فقد  ال�سورى،  اأ�سا�س  على  المملكة  في  النظام  قيام 
المملكة  في  الحكم  )يقوم  اأن:  على  منه  الثامنة  الــمــادة 
والم�ساواة  وال�سورى  العدل  اأ�سا�س  على  ال�سعودية  العربية 
وجوب  المادة  هذه  قررت  فقد  الإ�سالمية(،  ال�سريعة  وفق 
العمل بمبداأ ال�سورى وعّده من �سمن ما يقوم عليه الحكم 
مجل�س  نظام  من  الأولـــى  الــمــادة  بّينت  وقــد  المملكة،  في 
ال�سورى الم�سدر الحقيقي لهذا النظام وهو مقت�سى قوله 

تعالى: زب پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ    ٹ   
تعالى:  وقوله   ،)159 عــمــران:  )اآل  چرب  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ  

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   زب 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  بر�سول  واقتداًء   ،)38 )ال�سورى:  ڻرب 

و�سلم في م�ساورة اأ�سحابه، وحث الأمة على الت�ساور. 
الم�سادر  على  المبنية  المو�سوعية  القواعد  اأمثلة  ومــن 

الت�سريعية التبعية: 
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اأخــذ 	• ــه  اأن دام  مــا  المرت�سي  نية  ــى  اإل النظر  »عــدم  قــاعــدة 
نظام  مــن  الثانية  الــمــادة  عليه  ن�ست  مــا  وهــو  الــر�ــســوة«، 
اأو  اأن: )كل موظف عام طلب لنف�سه  مكافحة الر�سوة، من 
اأو عطية لالمتناع عن عمل من  اأخذ وعًدا  اأو  اأو قبل  لغيره 
اأعمال وظيفته، اأو يزعم اأنه من اأعمال وظيفته، ولو كان هذا 
المتناع م�سروًعا؛ يعد مرت�سًيا ويعاقب بالعقوبة المن�سو�س 
عليها في المادة الأولى من هذا الِنظام)1(، ول يوؤثر في قيام 
وعد  بما  القيام  عدم  اإلــى  الموظف  ق�سد  اتجاه  الجريمة 
به(، فقد قررت هذه المادة اأن للدولة حق معاقبة الموظف 
تحقيق  مقابل  لغيره  اأو  لنف�سه  منفعة  يكت�سب  الــذي  العام 
منفعة غير م�ستحقه للغير، ثم �سدت الذريعة اإلى اللتفاف 
على هذا التنظيم الذي يحقق العدل من خالل التعويل على 
الق�سد والنية فقررت اأنه » ل يوؤثر في قيام الجريمة اتجاه 
ق�سد الموظف اإلى عدم القيام بما وعد به«؛ و�سد الذريعة 

م�سدر من م�سادر الت�سريع التبعية. 
النهج  هذا  على  ت�سير  ا  اأي�سً فهي  الإجرائية  القواعد  اأمــا 
فاإما اأن تكون مبنية على م�سدر اأ�سا�سي من م�سادر ال�سريعة 

)1( نظام مكافحة الر�سوة، المادة 2. 
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الإ�سالمية واإما م�سدر تبعي. 
ومن اأمثلة القواعد الإجرائية المبنية على الن�س ال�سرعي: 

 قاعدة »الأ�سل براءة الذمة«؛ حيث جاء في نظام الإجراءات 	•
اأنه )ل يجوز توقيع عقوبة  الثالثة، من  الجزائية في مادته 
باأمر محظور  اإدانته  بعد ثبوت  اإل  اأي �سخ�س  جزائية على 
في  الأ�سل  اأن  على  تــدل  المادة  فهذه  نظاًما(،  اأو  �سرًعا 
بالن�س،  ثابت  �سرعي  اأ�سل  الذمة  وبراءة  البراءة،  المتهم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   زب  تعالى:  قال 
وقال   ،)6 )الــحــجــرات:  ڦرب  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ  

تعالى: زب ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگرب )يون�س: 36(. 
 قاعدة »جواز التفتي�س في اأحوال التهم«، فقد ن�ست المادة 	•

اأنه:  الجزائية على  الإجــراءات  نظام  والأربعون من  الثالثة 
)يجوز لرجل ال�سبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها 
التفتي�س  وي�سمل  يفت�سه،  اأن  المتهم  على  القب�س  نظاًما 
ثابتة  الإجرائية  القاعدة  وهذه  واأمتعته(،  ومالب�سه  ج�سده 
بال�سنة، فعن علي -ر�سي اهلل عنه- قال: )بعثني ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأنا والزبير، والمقداد بن الأ�سود، قال: 
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ومعها  بها ظعينة،  فاإن  تاأتوا رو�سة خاخ)1(،  »انطلقوا حتى 
كتاب فخذوه منها«، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا 
»اأخرجي  فقلنا:  بالظعينة)2(،  نحن  فــاإذا  الرو�سة،  ــى  اإل
»لتخرجن  فقلنا:  كتاب«،  من  معي  »مــا  فقالت:  الكتاب«، 
الكتاب اأو لنلقين الثياب«، فاأخرجته من عقا�سها، فاأتينا به 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فاإذا فيه: »من حاطب بن 
يخبرهم  مكة  اأهل  الم�سركين من  اأنا�س من  اإلى  بلتعة  اأبي 

ببع�س اأمر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم«()3(. 
ومن القواعد الإجرائية الثابتة بم�سدر من الم�سادر التبعية 

للت�سريع: 
 قاعدة »عدم قيام اأعوان الق�ساة بمبا�سرة العمل اإذا كان 	•

المتهم قريًبا لهم«، وهذا ما ن�ست عليه المادة ال�سابعة من 
للمح�سرين  يجوز  )ل  اأنه:  من  ال�سرعية  المرافعات  نظام 
عماًل  يبا�سروا  اأن  الق�ساء  اأعــوان  من  وغيرهم  للكتبة  ول 

)1( ا�سم مو�سع بين مكة والمدينة، بالقرب من المدينة. 
)2( الظعينة: المراأة تكون في هودجها، ا�سم الظعينة �سارة -على الم�سهور- وكانت مولة 

عمرو بن ها�سم بن المطلب وقيل ا�سمها كنود وتكنى اأم �سارة. 
الجا�سو�س، حديث رقم  وال�سير، باب  البخاري في �سحيحه، كتاب الجهاد  اأخرجه   )3(

 .)3007(
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يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى وطلبات ال�ستحكام 
اأو باأ�سهارهم حتى  اأو باأقاربهم  اأو باأزواجهم  الخا�سة بهم 
ا�ستملت  اإذا  الأخـــرى  ــهــاءات  الإن الــرابــعــة، وكــذا  الــدرجــة 
ُبنيت هذه  على خ�سومة واإل كان هذا العمل باطاًل(، فقد 
»�سد  هو  الإ�سالمية  ال�سريعة  في  را�سخ  اأ�سل  على  القاعدة 
الذريعة« الذي يعني غلق الأبواب الم�سروعة التي قد توؤدي 
الإجرائية  القاعدة  هذه  منعت  ثم  ومن  الحق،  اإ�ساعة  اإلى 
بواجبات  القيام  مــن  اإليها  الم�سار  الــوظــائــف  اأ�ــســحــاب 
اأطراف  باأحد  لهم عالقة  كان  متى  المحاكم  في  وظائفهم 
الدعوى حتى الدرجة الرابعة، وقد رتبت القاعدة على عدم 
الذي  العمل  بطالن  وهو  اإجرائًيا  جــزاًء  بم�سمونها  العمل 

يقومون به. 

م�صادر القواعد المو�صوعية والإجرائية في النظام 
ال�صعودي: 

الــقــواعــد  فــي مــجــال  يــرجــع  ال��وح��ي��ي��ن:  ن�����س��و���ص  اأوًل: 
للت�سريع  الأ�سا�سيين  الم�سدرين  اإلى  والإجرائية  المو�سوعية 
في ال�سريعة الإ�سالمية: الكتاب وال�سنة؛ للوقوف على الأحكام 
ن�ست  فقد  المملكة؛  في  للتنظيم  الأ�سا�سي  المرتكز  لكونهما 



208

 النظام العدلي
في السعودية

)المملكة  اأن  على  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  من  الأولى  المادة 
العربية ال�سعودية دولة عربية اإ�سالمية ذات �سيادة تامة دينها 
اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  تعالى  اهلل  كتاب  ود�ستورها  الإ�سالم 
عليه و�سلم(؛ ولهذا ن�ست المادة الأولى من نظام الإجراءات 
المعرو�سة  الق�سايا  على  المحاكم  )تطبق  اأن  على  الجزائية 
الكتاب  عليه  دل  لما  وفًقا  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  اأمامها 

وال�سنة وما ي�سدره ولي الأمر من اأنظمة(. 
ولذا يلحظ على اأنظمة العقوبات في المملكة اأنها لم تت�سمن 
الأحكام  قبيل  من  وهي  والق�سا�س،  الحدود  عقوبات  اأحكام 
الق�سايا  بهذه  يتعلق  فيما  القا�سي  يرجع  حيث  المو�سوعية، 
اإلى اأحكام ال�سرع الإ�سالمي الثابتة بالكتاب وال�سنة والإجماع 
والقيا�س)1(، ومن اأمثلة ذلك اأن نظام »مزاولة المهن ال�سحية« 
قتل  الطبيب  تعمد  تبين  لو  فيما  الجنائية  العقوبة  يحدد  لم 
المري�س اأو اإتالف ع�سو من اأع�سائه متخًذا مهنة الطب �ستاًرا 
لمري�س  �سام  دواء  و�سف  فتعمد  الإجــرامــي  غر�سه  لتحقيق 
اإليه من  تعود  رجاء م�سلحة  منه  التخل�س  اأو  اإهالكه  قا�سًدا 

في  الجنائي  للنظام  والإجرائية  المو�سوعية  ال�سمات  خ�سر.  عبدالفتاح  انظر:   )1(
المملكة العربية ال�سعودية. النا�سر: كتب عربية، �س25. 



209

 النظام العدلي
في السعودية

وفاة المري�س، فهذا العمل من الطبيب يعد قتاًل عمدًا موجًبا 
للق�سا�ص بعد ا�ستكمال �سروط وجوب الق�سا�ص، فقد اكتفى 
اأبواب  في  وال�سنة  الكتاب  ت�سمنها  التي  بالأحكام  النظام هنا 

الق�سا�س.
كما اكتفت المادة ال�سابعة والع�سرون من النظام ذاته عند 
الحديث عن الم�سوؤولية المدنية ببيان ما يعد من قبيل الخطاأ 
باأمور  اأو الجهل  المتابعة  اأو نق�س  المهني كالخطاأ في العالج 
بطريقة  كــاٍف  علم  دون  من  طبية  اأجهزة  ا�ستخدام  اأو  فنية 
طبًيا،  خطاأً  تعد  التي  الأمــور  من  ذلك  غير  اإلى  ا�ستخدامها، 
الخطاأ،  هــذا  على  المترتبة  العقوبة  بيان  عن  �سكتت  لكنها 
�سدر  �سحي  مهني  خطاأ  )كل  ياأتي:  ما  على  بالن�س  واكتفت 
من  يلتزم  للمري�س  �سرر  عليه  وترتب  ال�سحي  الممار�س  من 
ارتكبه التعوي�س، وتحدد الهيئة ال�سحية ال�سرعية المن�سو�س 
عليها في هذا النظام مقدار هذا التعوي�س(، فقد اأحالت هذه 
المادة في تحديد هذه العقوبة على »الهيئة ال�سحية ال�سرعية« 

لت�ستطلع اأحكام ال�سرع فيما يتعلق بهذه العقوبة. 
تراث  من  ت�سمنته  بما  الإ���س��ام��ي:  الفقه  مراجع  ثانياً: 
واأعملوا  وال�سنة  الكتاب  الفقهاء من  ا�ستنبطه  فقهي اجتهادي 



210

 النظام العدلي
في السعودية

فيه م�سادر الت�سريع الأخرى. حيث يحيل النظام ال�سعودي في 
المجتهدين، وهذه �سرورة  الفقهاء  اأقوال  الأحكام على  بع�س 
تنظيمية تتبع اعتماد ال�سريعة الإ�سالمية د�ستوًرا للبالد؛ وذلك 
وال�سنة  القراآن  في  عليها  المن�سو�س  الأحكام  من  كثيرًا  لأن 

تتعلق بها م�سائل تف�سيلية لم ين�س عليها فيهما.)1(
الملكية:  بالمرا�سيم  ال�سادرة  الأنظمة  مجموعة  ثالثاً: 
ال�سعودية  العربية  المملكة  توحيد  من  النتهاء  منذ  اإنه  حيث 
اأ�سدرت الدولة كثيرًا من الأنظمة التي ت�سبط التعامالت فيها، 
وقد �سبق ذكر بع�س الأمثلة للقواعد المو�سوعية والإجرائية في 

بع�س من هذه الأنظمة. 
رابعاً: القرارات واللوائح والأوامر التي ت�سدر عن الجهات 
تعد  ال�سابقة  المظان  اإلــى  اإ�سافة  والتنفيذية:  التنظيمية 
القرارات واللوائح والأوامر التي ت�سدر عن الجهات التنظيمية 
ا،  اأي�سً والإجرائية  المو�سوعية  القواعد  مظاّن  من  والتنفيذية 
حيث ل يت�سمن النظام عادة اإل تنظيم الم�سائل الرئي�سة، اأما 
الم�سائل الفرعية التف�سيلية فال يت�سع وقت ال�سلطة التنظيمية 

في  الجنائي  للنظام  والإجرائية  المو�سوعية  ال�سمات  خ�سر.  عبدالفتاح  انظر:   )1(
المملكة العربية ال�سعودية. النا�سر: كتب عربية، �س25. 
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الفنية والإمكانات  تتوافر لديها الخبرة  لتحديدها، كما قد ل 
اإ�سدار  حق  له  من  عــادة  النظام  ويحدد  لتنظيمها،  الالزمة 
القاعدة  ذلــك  اأمثلة  ومــن  التنفيذية.)1(  والــقــرارات  اللوائح 
الحادية ع�سرة من نظام مزاولة المهن ال�سحية، التي تن�س 
الممار�س ال�سحي فور معاينته لمري�س  اأنه: )يجب على  على 
م�ستبه في اإ�سابته جنائًيا اأو اإ�سابته بمر�س معٍد اأن يبلغ الجهات 
بتحديد  قــراًرا  الوزير  وي�سدر  المخت�سة،  وال�سحية  الأمنية 
اإليها(،  تبلغ  التي  والجهة  عنها،  التبليغ  يجب  التي  الأمرا�س 
فهذه القاعدة تقرر واجًبا على الممار�س ال�سحي تجاه الدولة 
المملكة،  داخل  وال�سحة  بالأمن  المعنية  ال�سلطات  في  ممثلة 
من خالل اإعالمها بوجود �سبهة جنائية في الحالة التي يقوم 
فالحديث  انت�ساره،  معٍد يخ�سى من  اأو وجود مر�س  بعالجها، 
هنا يعد مو�سوعًيا، لأنه يقرر واجًبا على الطبيب، وقد اأحالت 
ي�سدره  قرار  على  بها  يبلغ  التي  الأمرا�س  تحديد  في  المادة 
ا ما ن�ست عليه المادة  الوزير بتحديدها. ومن اأمثلة ذلك اأي�سً
الع�سرون بعد المائة من نظام »العمل« من اأنه: »ي�سدر الوزير 

)1( د.جعفر عبدال�سالم، وعماد الدين ال�سربيني. مقدمة في اأ�سول الت�سريع في المملكة 
العربية ال�سعودية. دار الكتاب الجامعي للطبع والن�سر، 1403هـ. �س 99. 
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القواعد وال�سوابط الالزمة لتنظيم العمل لبع�س الوقت، يحدد 
الوقت،  لبع�س  العامل  من  كل  على  المترتبة  اللتزامات  فيه 
و�ساحب العمل«، فقد خولت هذه المادة الوزير اإ�سدار القواعد 

المو�سوعية التي تتعلق بتنظيم العمل لبع�س الوقت. 
وفي الختام تبين اأن القاعدة النظامية تنق�سم اإلى مو�سوعية 
تتعلق بمو�سوع الحق ذاته، وتقرر اأموًرا هي في حقيقتها جزء من 
ماهية الحق غير خارجة عنها، واإجرائية تبين الإجراءات التي 
يجب اتباعها لكت�ساب الحق اأو ممار�سته، اأو الالزم اتباعها في 
حالة مخالفة القاعدة، وهناك معايير مختلفة للتفريق بينهما. 
العربية  المملكة  في  التنظيم  اأن  العر�س  لنا من خالل  وتبين 
ال�سعودية مزيج بين اأنظمة تحكم جوانب كثيرة من الحياة في 
واإعالمية ومالية  �سيا�سية وق�سائية واجتماعية  فروع مختلفة، 
و�سناعية  و�سحية  ومدنية  وع�سكرية  واقت�سادية  وتجارية 
وغيرها، واأحكام الفقه الإ�سالمي التي ما زالت مبثوثة في كتب 

الفقهاء من دون تدوين. 
واإذا تحدثنا عن م�سدر ا�ستمداد هذه القواعد المو�سوعية 
مبنية  اأكانت  �سواء  الإ�سالمية،  ال�سريعة  من  فاإنه  والإجرائية 
الم�سادر  على  مبنية  اأم  مبا�سر،  ب�سكل  ال�سرعي  الن�س  على 
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الت�سريعية التبعية. وتتنوع م�سادر هذه القواعد ما بين ن�سو�س 
الكتاب وال�سنة، اأو مراجع الفقه الإ�سالمي واجتهادات الفقهاء، 
اأو مجموع الأنظمة التي �سنها ولي الأمر، اأو اللوائح والقرارات 
والأوامر التي ت�سدر عن بع�س الجهات التنظيمية اأو التنفيذية.





الفصل الثالث
مشروع الملك عبداهلل لتطوير مرفق القضاء

تمهيد

المبحث الأول: التطوير في الجانب الإجرائي

المبحث الثاني: التطوير في البيئة العدلية 

المبحث الثالث: تطوير الكوادر الب�صرية
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تمهيد:
العربية  المملكة  حكومة  اهتمامات  الق�ساء  مرفق  ت�سدر 
وتج�سد  وتحديثها،  الدولة  موؤ�س�سات  تطوير  مجال  في  ال�سعودية 
لتطوير  العزيز  بن عبد  الملك عبد اهلل  م�سروع  اإطالق  في  ذلك 
مرفق الق�ساء الذي انطلق عام 1430 هـ - 2010 م، ور�سدت له 

الدولة �سبعة مليارات ريال . 
ويهدف م�سروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود لتطوير 

مرفق الق�ساء اإلى :
المدى  بعيدة  العدل  لــوزارة  اإ�ستراتيجية  خطة  اإعــداد  اأوًل:  
مرفق  لتطوير  اإلى1450هـ،  1430هـــ  من  المقبلة،  �سنة  للع�سرين 
ي�ساعد  ما  بــه،  المتعلقة  المجالت  جميع  في  والتوثيق  الق�ساء 
الوزارة على اأداء ر�سالتها على الوجه الأكمل.  وت�سمل هذه الخطة 
موؤثرة،  وقيم  وا�سحة،  ور�سالة  طموحة،  م�ستقبلية  روؤيــة  تحديد 
تنفيذ الخطة، م�ستجيبة  واآليات  والإنجاز،  الأداء  لتقويم  ومعايير 
والأهـــداف،  الغايات،  ومت�سمنة  الق�ساء  منظومة  لحتياجات 
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وال�ستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره.
ثانياً : اإعداد خطة تنفيذية مرحلية للخم�س ال�سنوات الأولى، 
ت�ستمل على برامج، وم�سروعات، ومبادرات عملية؛ لتحقيق اأهداف 
زمني،  وجــدول  للتنفيذ،  اآليات  و�سع  مع  المدى،  البعيدة  الخطة 

وموازنات مالية، وموؤ�سرات لقيا�س جودة الأداء.
المراقبة،  عمليات  اإجـــراء  على  ت�ساعد  اآلــيــات  و�سع  ث��ال��ث��اً: 
اإلى  اإ�سافة  الإ�ستراتيجية،  للخطة  والتطوير  الدورية،  والمراجعة 
تبني ثقافة التخطيط والتفكير الإ�ستراتيجي في الوزارة والإدارات 

التابعة لها ون�سرها.
   في هذا الف�سل نلقي ال�سوء على اأهم مالمح هذا الم�سروع 

من خالل الحديث عن ثالثة جوانب رئي�سة :
جوانب . 1 تطوير  وي�سمل  ــي،  الإجــرائ الجانب  فــي  التطوير 

بالجوانب  يتعلق  العدلي، من �سمنها ما  الجانب  كثيرة في 
الإجرائية، ون�سر الثقافة العدلية، وبدائل ف�س المنازعات.

التطوير في البيئة العدلية، ويتناول التو�سع في البناء وتهيئة . 2
المحاكم بما ينا�سب البيئة العدلية، وتوظيف التقنية لخدمة 

الق�ساء والمعامالت الإلكترونية، ومركز المعلومات.
تطوير الكوادر الب�سرية، ويتناول تاأهيل الق�ساة، والتدريب . 3

في  العاملين  ــن  ــي الإداري الموظفين  وتاأهيل  الق�سائي، 
الق�ساء.
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المبحث الأول

 التطوير في الجانب الإجرائي
د. من�سور بن عبدالرحمن الحيدري*

 
�سعى م�سروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز في تطوير مرفق 
العربية  المملكة  داخــل  اأخــرى  جهات  جهود  �سمن  الق�ساء، 
ال�سعودية، اإلى التطوير في جوانب كثيرة في الجانب العدلي، 
الثقافة  ون�سر  الإجــرائــيــة،  بالجوانب  يتعلق  مــا  �سمنها  مــن 
العدلية، وبدائل ف�س المنازعات، واأعمال التوثيق، وفيما ياأتي 

نعر�س نبذة عن كل جانب من هذه الجوانب.

�سبق التعريف بالباحث في �س 128.  *
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اأوًل: التطوير الإجرائي

منذ ن�ساأة المملكة العربية ال�سعودية �سدر كثير من الأنظمة 
التي ترتب الجوانب الإجرائية المتعلقة بعملية التقا�سي، حيث 
�سدر نظام �سير المحاكمات ال�سرعية عام 1350هـ، وقد رتب 
النظام بع�س الأمور المتعلقة ب�سير المحاكمات زيادة على ما 
ورد في نظام ت�سكيالت المحاكم. )1( ثم في عام 1355هـ �سدر 
ورد  ما  تناول  حيث  �سابقه  من  اأو�سع  وهو  المرافعات،  نظام 
في النظام ال�سابق وزيــادة.)2( ثم �سدر في تعديالت م�ستمرة 
نظام تركيز م�سوؤوليات الق�ساء ال�سرعي عام 1357هـ ويت�سمن 
مع  ال�سابقة،  الأنظمة  في  نف�سها  عليها  المن�سو�س  الأحكام 
 )3( بالمرافعات، وزيادة �سالحيات.  تتعلق  حذف وزيادة مواد 
ثم في عام 1372هـ �سدر تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر 
ال�سرعية، وهو مماثل لنظام المرافعات، غير اأنه با�سم جديد 
وتعديالت جديدة. ثم في عام �سدر نظام المرافعات الم�سار 
في  ـــة  الإداري الأعــمــال  )تنظيم  ا�سم  تحت  اأخـــرى،  مــرة  اإليه 

)1( التنظيم الق�سائي في المملكة العربية ال�سعودية ل�سعود الدريب �س 334.
)2( المرجع ال�سابق �س 336.
)3( المرجع ال�سابق �س 325.
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وفي   )1( جديدة.  بتعديالت  1372هـــ  عام  ال�سرعية(  الدوائر 
نظام  �سدر  فقد  الإجرائي  النظام  لهذا  وتحديث  تطوير  اآخر 
عامة،  اأحكامًا  ويت�سمن:  1435هـــ  عام  ال�سرعية  المرافعات 
الــدعــاوى  ورفــع  والمكاني،  والــنــوعــي  الــدولــي  والخت�سا�س 
الجل�سات،  واإجــراءات  وغيابهم،  الخ�سوم  وح�سور  وقيدها، 
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العار�سة، وقف الخ�سومة 
وانقطاعها وتركها، وتنحي الق�ساة وردهم، اإجراءات الإثبات، 
الأحكام، طرائق العترا�س على الأحكام، الق�ساء الم�ستعجل، 
في  العام  الق�ساء  تجربة  خال�سة  بحق  يمثل  وهو  الإنهاءات. 

الجانب الإجرائي.
واأما في جانب الإجــراءات الجزائية فلم يكن هناك نظام 
اإجرائي محدد يعالج الأحكام المتعلقة بالمتهمين في الق�سايا 
ب�سكل  الإ�سالمي  الفقه  قواعد  تطبق  كانت  واإنما  الجزائية، 
يتعار�س  ل  فيما  ال�سرعية  المرافعات  نظام  انطباق  مع  عام، 
مع طبيعة الدعوى الجزائية. ثم في عام 1422هـ �سدر نظام 
تتناول  كثيرة  اأحكامًا  تناول  الذي  الأول،  الجزائية  الإجراءات 
عملية ال�سبط والتحقيق والمحاكمة والعترا�س على الأحكام 

)1( المرجع ال�سابق �س 336.
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وتنفيذها. وبعد تد�سين م�سروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
جوهرية  تعديالت  من  ذلك  واكب  وما  الق�ساء  مرفق  لتطوير 
الأنظمة، فقد �سدر نظام الإجراءات الجزائية  على كثير من 
الجديد في عام 1435هـ ويتناول الدعوى الجزائية، اإجراءات 
المحاكم،  اخت�سا�سات  التحقيق،  اإجــــراءات  ال�ــســتــدلل، 
قوة  الأحــكــام،  على  العترا�س  طرائق  المحاكمة،  اإجـــراءات 

الأحكام النهائية، الأحكام الواجبة التنفيذ.
1409هـــ  عــام  في  �سدر  فقد  الإداري  الق�ساء  جانب  وفــي 
الجوانب  تتناول  التي  المظالم  ديوان  اأمام  المرافعات  قواعد 
الإجرائية المتعلقة بالدعاوى التي تقع �سمن اخت�سا�س ديوان 
بن عبدالعزيز  الملك عبداهلل  وبعد مبادرة م�سروع  المظالم، 
و�سعه  ممار�سة  المظالم  ديوان  وعودة  الق�ساء  مرفق  لتطوير 
الطبيعي في الق�ساء الإداري من دون غيره، فقد ا�ستدعى الأمر 
كذلك تعديل هذه القواعد لت�سدر في نظام جديد، با�سم نظام 
رفع  ويت�سمن  1435هـــ  عام  المظالم  ديــوان  اأمــام  المرافعات 
الدعوى وقيدها، النظر في الدعوى والحكم فيها، العترا�س 

على الأحكام اأمام الق�ساء الإداري.
تنفيذ  كــان  فقد  الق�سائية  الأحــكــام  تنفيذ  حيث  من  واأمــا 
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وكان  متعددة،  جهات  بين  مبعثرًا  م�سبقًا  الق�سائية  الأحكام 
التهرب من التنفيذ ممار�سة �سائدة لعدم وجود اأنظمة وا�سحة 
يعالج  فاعل  نظام  اإ�سدار  كان متحتمًا  فقد  الأمر،  تعالج هذا 
تنفيذ الأحكام الق�سائية، ف�سدر نظام التنفيذ في عام 1433هـ 
التنفيذي،  ال�سند  التنفيذ،  قا�سي  اخت�سا�سات  ويت�سمن 
التنفيذ،  اإجــراءات  التحفظي،  الحجز  الأمــوال،  الإف�ساح عن 
الإع�سار  ال�سخ�سية،  الأحــوال  م�سائل  وفي  المبا�سر،  التنفيذ 
والحب�س التنفيذي، والعقوبات، وهو بحق نظام متميز متى ما 

�سخرت له الإمكانات وفّعل تفعياًل منا�سبًا.

ثانيًا: ن�صر الثقافة العدلية

العدل �سمن جهات حكومية  وزارة  به  ت�سطلع  ما  اأهم  من 
اأخرى من مهاٍم تجاه المجتمع، ن�سر الثقافة العدلية للجميع، 
عبدالعزيز  بــن  عــبــداهلل  الملك  م�سروع  لإ�ستراتيجية  وفــقــًا 
حقه  معرفة  اأحــد  كل  ي�ستطيع  لكي  الق�ساء؛  مرفق  لتطوير 
النظامية.  بالطرائق  اإلى حقه  الو�سول  ابتداًء، ومعرفة كيفية 
وي�سمل ن�سر الثقافة العدلية التطوير المعرفي الحقوقي للق�ساة 
المملكة  في  العدلي  النظام  في  والموظفين  الق�ساة  واأعــوان 
العربية ال�سعودية، اإذ قد يلجاأ بع�س الموظفين لتف�سير الأنظمة 
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ن�سر  ي�سمل  كما  ال�سخ�سية،  لت�سوراتهم  ووفقًا  خاطئ  ب�سكل 
الثقافة العدلية غيرهم ممن يعمل خارج ال�سلك الق�سائي؛ اإذ 
نرى كثيرًا من الق�سايا التي ترفع من دون �سند قانوني، اأو من 
دون معرفة للجهة المخت�سة كان من الممكن تفاديها لو كانت 

الثقافة العدلية متاحة ب�سكل منا�سب. 
قطاعات  من  اأكبر  جهودًا  يتطلب  زال  ما  العمل  اأن  �سك  ول 
متعددة حكومية وخا�سة، كما اأن على المواطن المبادرة الذاتية 
تبّين  اأن  الخدمية  الجهات  وعلى  الحقوقية،  ثقافته  لتطوير 
كثير  يزال  اإذ ل  واجباته؛  تبّين  بالتف�سيل كما  للمواطن حقوقه 
اإليها.  من المواطنين يجهلون حقوقهم ويجهلون كيفية الو�سول 
ومما يمكن الإ�سارة اإليه فيما يخ�س ن�سر الثقافة العدلية ما ياأتي:

ن�سر الأنظمة واللوائح للعموم: وقد �سعت كثير من الجهات 
الحكومية موؤخرًا اإلى اإدراج ن�سخة من كل نظام له عالقة بعملها 
مع لئحته التنفيذية واأي تعميمات تتعلق به. وهذا بال �سك ما 
ي�ساعد على ن�سر الثقافة العدلية بين المواطنين؛ اإل اأنه ما زال 
ينق�س اإدراج كثير من التعاميم والقواعد الداخلية التي تعمل 

بها هذه الجهات.
ما  وهــذا  ون��م��اذج��ه:  التقا�سي وخ��ط��وات��ه  اإج����راءات  ن�سر 



224

 النظام العدلي
في السعودية

يقيد  الدعوى  رفع  واأ�سبح  جيد،  ب�سكل  العدل  وزارة  به  قامت 
اإلكترونيًا عبر موقع الوزارة، غير اأنه ما زال المدعي م�سطرًا 
اإلى الح�سور اإلى المحكمة بعد قيد الدعوى اإلكترونيًا لتقييدها 
اإمكانية  مع  خ�سو�سًا  الم�ستقبل  في  يتفادى  هذا  ولعل  ورقيًا، 

الت�سديق الرقمي والتاأكد من الهوية.
ن�سر الأحكام الق�سائية: وقد قامت به وزارة العدل بالتعاون 
الق�سائية  باإعداد مدونة الأحكام  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  مع 
دون  كانت  واإن  وهــي  الق�سائية،  الأحــكــام  من  العديد  ون�سر 
الماأمول كّمًا ونوعًا اإل اأن ن�سر مثل هذه الأحكام ي�ساعد القارئ 
مثل  في  الق�سائي  التجاه  معرفة  على  والعادي  المتخ�س�س 
هذه المو�سوعات المن�سورة، وعلى معرفة الحقوق والواجبات 

مما يحتم عليه التعامل مع غيره وفقًا لها.
ن�سر  على  ي�ساعد  وربما  الق�سائية:  الأحكام  على  التعليق 
الأحكام  على  بالتعليق  المتخ�س�سين  قيام  العدلية  الثقافة 
اإنــزال  على  القا�سي  قــدرة  مدى  وبيان  المن�سورة،  الق�سائية 
الن�سو�س ال�سرعية والنظامية على الوقائع المعرو�سة اأمامه، 
فتكون اأ�سبه بالمادة التدريبية التي ت�ساعد الق�ساة على تفادي 
على  المتخ�س�سين  وغير  الأنظمة  طالب  وت�ساعد  الأخطاء، 



225

 النظام العدلي
في السعودية

معرفة الجوانب التطبيقية.
العدل  وزارة  اأ�سدرت  وقد  المتخ�س�ص:  الإعامي  الن�سر 
وهما  الق�سائية  والمجلة  الــعــدل،  مجلة  دوريــتــيــن:  مجلتين 
مجلتان ق�سائيتان متخ�س�ستان في الق�ساء والعلوم القانونية، 
وهذا وعاء مكتوب. غير اأنه على وزارة العدل وعلى المحامين 
في  الحقوقي  الوعي  زيــادة  الأكاديميين  من  والمتخ�س�سين 
الم�سموعة،  الأخـــرى  الإعـــالم  و�سائل  طريق  عــن  المجتمع، 
والمرئية، وو�سائل الإعالم الجديد، وعن طريق عقد اللقاءات 
تقدم  التي  التطوعية  المراكز  واإقامة  الحقوقية،  والمنتديات 

ال�ست�سارات القانونية ب�سكل مجاني لمن يحتاج اإليها.
عددًا  العدل  وزارة  وقعت  التعليمي:  القطاع  مع  التعاون 
لال�ستفادة  والدولية  المحلية  الجامعات  مع  التفاقيات  من 
الإمام محمد بن  من خبراتها في الجانب الحقوقي، كجامعة 
�سعود الإ�سالمية، وجامعة الدمام، وجامعة الق�سيم، وجامعة 
 Southern Illinois Carbondale وجامعة  نورة،  الأميرة 
مع  التفاقيات  كانت  وقد  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  في 
الجامعات المحلية كجامعة الأميرة نورة تت�سمن في جانب من 
جوانبها اإعداد المواد العلمية والندوات واللقاءات لزيادة ثقافة 
الطالبات الحقوقية، وكذلك ت�سجيع البحوث العلمية المتعلقة 
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مع  بالتعاون  ت�سعى  العدل  وزارة  ولعل  العدلية.  الثقافة  بن�سر 
مادة  اإدراج  اإلى  العالي  التعليم  ووزارة  والتعليم  التربية  وزارة 
التعليم؛  مراحل  كل  في  العدلية  الثقافة  ن�سر  في  متخ�س�سة 
لهم من حقوق،  ما  اأظفارهم  نعومة  منذ  الطالب  يعرف  لكي 

وما عليهم من واجبات ويتعاملوا بها مع غيرهم وفقًا لذلك.

ثالثًا: ت�صوية المنازعات بالطرائق البديلة

اأ- ال�سلح:

تبعًا لطبيعة الق�ساء في الفقه الإ�سالمي، الذي يعمل النظام 
العدلي في المملكة العربية ال�سعودية وفقًا لأحكامه، فقد قال 

ٻ     زب  �سبحانه:  وقال   ،)128 رب)الن�ساء:  ٿٿ   ٺ   زب  تعالى:  اهلل 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺٿ  رب )الن�ساء: 114(، فاإن على القا�سي محاولة الإ�سالح بين 
المتخا�سمين، ومحاولة اإنهاء الخ�سومة من دون حكم ق�سائي 
اإل اإذا اأ�سر اأطراف الخ�سومة على ذلك. بل ل يخلو كتاب من 
اأي مذهب من المذاهب من ف�سل  كتاب الفقه الإ�سالمي في 

يت�سمن اأحكام ال�سلح وتفا�سيله ب�سكل دقيق مده�س.
وقد كانت – وما زالت – محاولت الإ�سالح تتم عبر جهود 
تعالى ومن دون مقابل مادي،  الأجر من اهلل  فردية رغبة في 
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ورغبة من المنظم في اإيجاد بيئة منا�سبة لل�سلح، فقد �سدرت 
في عام 1435هـ قواعد تنظم اإن�ساء مكاتب للم�سالحة، وهذه 
القواعد ال�سادرة تحكم عمل مكاتب الم�سالحة واإجراءاتها، 
بطريقة  المتخا�سمين  الأطــراف  بين  التوفيق  على  تعمل  وهي 
محايدة، وجعلت من حق اأي طرفين متخا�سمين التقدم لمكاتب 
الم�سالحة لإجراء ال�سلح حتى لو كانت الق�سية منظورة اأمام 
النفو�س  �سفاء  في  واأهميته  لل�سلح  تعزيزًا  وذلك  المحكمة، 
وتقليل العبء على المحاكم. وقد ورد عن عمر ر�سي اهلل عنه 
قوله: »ردوا الخ�سوم حتى ي�سطلحوا فاإن ف�سل الق�ساء يحدث 

بين القوم ال�سغائن«.)1( 
ب- التحكيم:

ــــ  المنازعات  ف�س  و�سائل  من  كو�سيلة  ــــ  التحكيم  اأن  كما 
كان معروفًا في الفقه الإ�سالمي قبل اأربعة ع�سر قرنًا، بل ن�س 
القراآن الكريم على التحكيم في الق�سايا الزوجية كو�سيلة من 

ڇ  ڇ  ڇ    زب  المنازعات كما قال اهلل تعالى:  و�سائل حل 
ڑ   ژ     ژ   ڈ          ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ  رب )الن�ساء: 35(، ول يخلو كتاب من 

)1( المرجع ال�سابق، 84/1.
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كتاب الفقه الإ�سالمي في اأي مذهب من المذاهب من الكالم 
عن الأحكام المتعلقة بالتحكيم و�سروطه.

وقد تناول المنظم ال�سعودي التحكيم في عام 1350هـ في 
من  الخ�سومة  لأطــراف  اأتاح  حيث  التجارية؛  المحكمة  نظام 
المحكمة  ت�سادق  ثم  بينهم  منا�سبًا  يرونه  من  تحكيم  التجار 
اأتــاح  كما  الأ�ــســول.  وفــق  كــان  ما  متى  الحكم  على  ذلــك  بعد 
نظام الغرف التجارية ال�سعودية ال�سادر عام 1365هـ للغرف 
ما  متى  التجار  بين  للتحكيم  بداخلها  مكاتب  اإن�ساء  التجارية 
العمل  نظام  �سدر  عام 1389هـــ  وفي  ذلك.  على  التجار  اتفق 
العمال  وبين  العمل  اأرباب  بين  التحكيم  كذلك  فاأتاح  والعمال 

دون اللجوء اإلى الق�ساء.
ثم تنبه المنظم ال�سعودي اإلى �سرورة تقنين التحكيم ب�سكل 
بديلة  قناة  لإيجاد  وغيرها  التجارية  الأمور  ي�سمل  بحيث  عام 
لمعالجة الق�سايا من دون تحميل النظام الق�سائي حماًل ثقياًل 
مع كثرة الق�سايا وتنوعها وت�سعبها وتعقيدها، ف�سدر اأول نظام 
يتناول التحكيم كو�سيلة بديلة لحل المنازعات في عام 1403هـ 
في  اأثرت  التي  ال�سلبيات  وبع�س  الإيجابيات  من  كثيرًا  ت�سمن 

فعالية نظام التحكيم.
ت�سمن  الذي  الجديد  التحكيم  نظام  �سدر  1433هـــ  عام  وفي 
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واإجـــراءات  التحكيم،  وهيئة  التحكيم،  واتــفــاق  عامة،  اأحكامًا 
التحكيم، واإجراءات الف�سل في الدعوى التحكيمية، وبطالن حكم 
التحكيم، وحجية الأحكام التحكيمية ونفاذها، واأحكامًا ختامية. 
وقد اأعطى هذا النظام هيئة التحكيم �سلطة وا�سعة لم تكن متاحة 
يمكن  ل  نافذة  التحكيمية  الأحــكــام  وجعل  ال�سابق،  النظام  في 

الطعن فيها اإل عن طريق دعوى البطالن لأ�سباب بّينها النظام.
كما �سدر عام 1435هـ عن مجل�س الوزراء في  المملك قرارًا 
يق�سي باإن�ساء مركز التحكيم التجاري ال�سعودي، وتعول وزارة 
المنازعات،  لت�سوية  ال�سرعية  بالبدائل  ا�سمته  ما  على  العدل 
وتركز فيها على ال�سلح والتحكيم، واأن يكون كل منهما قائمًا 

على جانب موؤ�س�سي.
من  متعددة  جوانب  في  تطورًا  هناك  اأن  الأمــر  وخال�سة 
وفق  الإجرائية  لالأنظمة  تطويرًا  تت�سمن  الق�سائية،  العملية 
تحديث م�ستمر كنظام المرافعات ال�سرعية، ونظام الإجراءات 
يتواءم  بما  المظالم  ديوان  اأمام  المرافعات  ونظام  الجزائية، 

مع الحاجة العملية وتعديل الأنظمة الأخرى. 
الن�سر  عبر  العدلية  الثقافة  ن�سر  جانب  التطوير  �سمل  كما 
اإلى  يحتاج  الأمــر  زال  ومــا  وغيرها،  والإعـــالم،  المتخ�س�س، 
مزيد من الجهود في ذلك. و�سمل التطوير كذلك جانب ت�سوية 
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المنازعات بالطرائق البديلة وخ�سو�سًا فيما يتعلق باإن�ساء مكاتب 
الم�سالحة لحل المنازعات ب�سكل ودي بين اأطراف الخ�سومة، 
المنازعات  اإنهاء  لت�سريع  اأف�سل  ب�سكل  التحكيم  نظام  وتفعيل 

والف�سل فيها ب�سكل �سريع يحافظ على �سرية الأطراف.

رابعًا: لئحة التوثيق:

اأ�سدر وزير العدل بعد موافقة المجل�س الأعلى للق�ساء قرارًا 
باعتماد )لئحة التوثيق( والتي تخ�س�س بع�س اأعمال كتابات 
العدل لغيرهم في �سهر محرم 1436هـ - نوفمبر 2014م، وهو 
اإنجاز يتزامن مع تفعيل تخ�س�س المحاكم ال�سعودية من جهة، 
وتر�سيخ دور المحامين في المنظومة العدلية من خالل اإ�سناد 
بع�س اأعمال التوثيق لهم من جهة اأخرى. وهذا النظام يعطي 
العقود عبر مكاتب  الوكالت، وتوثيق  اإ�سدار  مرونة كبيرة في 
اخت�سا�س  �سمن  كانت  والتي  المملكة  في  العاملة  المحاماة 

كتاب العدل قبل اإ�سدار لئحة التوثيق.
ال�سغط  من  �ستخفف  اأنها  الالئحة  هذه  ميزات  اأهم  ومن 
على كتابات العدل، كما اأنها �ستتيح اإ�سدار مثل هذه الوكالت 
كما  الر�سمي.  الحكومي  الدوام  اأوقات  العقود في غير  وتوثيق 
�ستتمتع  الالئحة  لهذه  وفقًا  الموثقة  والإقـــرارات  العقود  اأن 
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يمكن  تنفيذية  �سندات  ف�ست�سبح  ثم  ومن  الر�سمية،  بال�سفة 
تقديمها  دون  لتنفيذها  مبا�سرة  التنفيذ  قا�سي  اإلى  تقديمها 
اإلى المحاكم للف�سل فيها. وقد ا�ستحدثت وزارة العدل اإدارة 
الإ�سراف  تتولى  للموثقين(  العامة  )الإدارة  اأ�سمتها  خا�سة 
العام على تطبيق اأعمال الموثقين، من ا�ستقبال طلبات رخ�س 
ت�سكيلها  تم  لجان  الرخ�س عبر  واإ�سدار  الإلكترونية،  التوثيق 
ل�سمان  الموثقين  لمكاتب  الم�ستمرة  والمتابعة  ــوزارة،  ال من 
عدم الإخالل باللوائح والتعليمات ذات العالقة بالئحة التوثيق، 
وهو ما يهدف في نهاية الأمر اإلى تخفيف الأعباء على كتابات 

العدل ويخدم المواطن والمقيم في المملكة.
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المبحث الثاني

التطوير في البيئة العدلية
      اللجنة العلمية*

اأوًل: تطوير الهيكل التنظيمي والإداري لوزارة العدل
بن  عبداهلل  الملك  م�سروع  ا�ستهدفها  التي  الجوانب  من 
لمنظومة  الهيكلية  البنية  الق�ساء،  مرفق  لتطوير  عبدالعزيز 
الجهاز الق�سائي ممثلة في الهيكل التنظيمي الإداري في مختلف 
وتحديد �سالحيات كل  فاعليتها  زيادة  بغية  الق�ساء،  موؤ�س�سة 
اأو حدوث  ال�سالحيات،  تداخل  ي�سمن عدم  بما  اإداري  جهاز 
اأربع  الغر�س   لهذا  ا�ستحدثت   وقد  الخت�سا�سات،  تعار�س 
الإدارات  من  وعــدد  م�ساعدة  وكــالت  وثــالث  رئي�سة  وكــالت 

اأعدت اللجنة العلمية في مركز الفكر العالمي عن ال�سعودية مادة هذا المبحث وتولت   *
�سياغته.
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ووحدات الدعم  الم�ساندة في وزارة العدل، على النحو الآتي:
وكالة الوزارة للحجز والتنفيذ: وتخت�س ب�سوؤون الحجز . 1

في  المختلفة  المحاكم  في  الحجز  دوائــر  في  والتنفيذ 
المملكة العربية ال�سعودية، كما اأنها معنية بعملية ح�سر 
المخ�س�سين  والموظفين  التنفيذ  الق�ساة  اإلى  الحتياج 
التاأهيل  ق�سايا  اإلــى  اإ�سافة  والتنفيذ،  الحجز  لق�ساة 

والتدريب.
وتخت�س . 2 والم�سالحة:  التحكيم  ل�سوؤون  ال��وزارة  وكالة 

باإن�ساء مراكز الم�سالحة والمكاتب التابعة لها والإ�سراف 
عليها، من حيث اإ�سدار رخ�س التحكيم والإ�سراف على 
ت�سوية  لبدائل  الالزمة  المقترحات  وتقديم  المحكمين 
التحكيم  لأنظمة  التنفيذية  اللوائح  واإعــداد  المنازعات 

والم�سالحة.
وكالة الوزارة ل�سوؤون التوثيق: وتخت�س ب�سوؤون التوثيق . 3

وتوثيق عقود  للعقار  العيني  والت�سجيل  العدل  كتابات  في 
التوثيقية  الخدمات  التكامل في  اإحداث  الأنكحة، بهدف 
الإجــراءات  واخت�سار  اإلكترونية  خدمات  اإلى  وتحويلها 
ال�سبط  مع  ال�ستطاعة،  قدر  التوثيق  بعمليات  المتعلقة 

والإتقان وتحقيق الجودة المطلوبة.
بعملية . 4 تــقــوم  وال��ت��ط��وي��ر:  للتخطيط  ال������وزارة  وك��ال��ة 
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البيئة  لتطوير  الــالزمــة  الــدرا�ــســات  واإعـــداد  التخطيط 
والكوادر  التنظيمية  الهيكلية  النواحي  جميع  من  العدلية 
الب�سرية، ما ي�سهم في تطوير المنظومة العدلية وتحويل 
كامل العمل فيها اإلى عمل موؤ�س�سي متقن وبجودة عالية، 

يحقق اأف�سل النتائج.
وكالت الوزارة الم�ساعدة الم�ستحدثة:

وتخت�س . 1 المحاكم:  ل�سوؤون  الم�ساعدة   ال���وزارة  وكالة 
المقترحات  وتقديم  دعمها،  خالل  من  المحاكم  ب�سوؤون 
التطويرية في اأعمالها،  وترتبط بها اإدارة �سوؤون محاكم 
ال�ستئناف، واإدارة �سوؤون المحاكم المتخ�س�سة، واإدارة 

�سوؤون المحاكم العامة.
وك��ال��ة ال�����وزارة ال��م�����س��اع��دة ل��اإ���س��ن��اد ال��ق�����س��ائ��ي: وهي . 2

في  الدعوى  قيد �سحائف  اإدارات  بالإ�سراف على  معنية 
الخ�سوم،  مح�سري  واأق�سام  المال،  وبيوت  المحاكم، 
واأق�سام الخبرة التي تت�سمن الإدارات الهند�سية، ومقدري 
ال�سجاج، والخبراء وغيرها مما يتعلق بالإ�سناد الق�سائي.

وكالة الوزارة الم�ساعدة ل�سوؤون كتابات العدل: وتخت�س . 3
ب�سوؤون كتابات العدل، وبها اإدارات كتابات العدل، وتهتم 
بتحديد الحتياج المتعلق بها وتنظيم اأعمالها واإجراءاتها، 

كما يرتبط بها جميع ال�سوؤون الوظيفية لكتابات العدل.



235

 النظام العدلي
في السعودية

اإدارات الوزارة الم�ستحدثة:
اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق: تقوم بمهمة الت�سجيل . 1

العيني  الت�سجيل  ما ن�س عليه نظام  وفق  العقاري  العيني 
الحقوق  وتقييد  توثيق  مــن  التنفيذية،  ولئحته  للعقار 

المتعلقة بالوحدة العقارية.
الإدارة العامة لل�سوؤون القانونية والتعاون الدولي: وتقوم . 2

هذه الإدارة بمهمة التوا�سل مع الأطراف الدولية بغية اإعطاء 
ت�سور وا�سح و�سامل عن البيئة العدلية في المملكة العربية 
ال�سعودية، وكذلك ال�ستفادة من التجارب الدولية المختلفة 
الإقليمية  والهيئات  معها  التعاون  اأوا�سر  توثيق  خالل  من 
الإدارة  هذه  وتقوم  والحقوقي،  العدلي   بال�ساأن  المخت�سة 
ال�سعودية،  العدل  لــوزارة  الخارجية  للم�ساركات  بالتن�سيق 
ح�سيلة  عن  للمعلومات  بنك  بتكوين  قيامها  اإلــى  اإ�سافة 
في  العدلي  الن�ساط  لخدمة  الدولية  العدلية  التفاعالت 
المملكة العربية ال�سعودية، وكذلك اإعداد المقترحات ب�ساأن 
التفاقيات الدولية ذات ال�سلة بعمل وزارة العدل ال�سعودية.

بتدريب  . 3 معنية  وهــي  ال��ق�����س��اة:  ل��ت��دري��ب  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الق�ساة وق�سايا التاأهيل وكل ما يحقق تطوير اأداء الق�ساة 
على �سوء الحتياجات الحا�سرة والم�ستقبلية. وتقوم هذه 
الق�ساة  وتر�سيح  التدريبية  بالجهات  بالت�سال  الإدارة 
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للدورات، اإ�سافة اإلى متابعة التطورات والمهارات المكت�سبة 
للق�ساة من تلك الدورات.

جاءت . 4 الإره���اب:  وتمويل  الأم���وال  غ�سل  مكافحة  اإدارة 
هذه الإدارة لتفعيل الدور الرقابي لوزارة العدل على اأعمال 
العمليات  بر�سد  وتــقــوم  لإ�سرافها،  الخا�سعة  الجهات 
والمحاكم  العدلية  المرافق  وحماية  الم�سبوهة،  المالية 
وكتابات العدل من اأي اختراق من �ساأنه التمويه بالعمليات 
الم�سبوهة للجرائم، وتتلقى البالغات الواردة من الجهات 
للجهات  ورفــعــهــا  بها  الم�ستبه  العمليات  عــن  العدلية 
مع  بالتعاون  توعوية  برامج  باإعداد  تقوم  كما  المخت�سة، 

الجهات المختلفة .
لوزارة . 5 الموؤ�س�سي  بالأداء  لالرتقاء  وتهدف  الجودة:  اإدارة 

نظام  تطوير  خــالل  مــن  لــهــا،  التابعة  والــجــهــات  الــعــدل 
وتقويم  المتابعة  واإجـــراءات  وال�سيا�سات  الجودة  اإدارة 
تقدمها  التي  الخدمات  تح�سين  واآلــيــات  العمليات  اأداء 
الوزارة واأجهزتها المختلفة، وتقوم بمتابعة تنفيذ الخطط 

المعتمدة.
الإدارة . 6 هــذه  تخت�س  ال��م��ح��اك��م:  ل��ف��روع  ال��ع��ام��ة  الإدارة 

عملها  اإجراءات  وتطوير  المحاكم  اأعمال  على  بالإ�سراف 
لحتياجاتها  بالتخطيط  معنية  وهــي  �سوؤونها،  ومتابعة 
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وتح�سين  التنظيمية  هياكلها  وتطوير  والمعنوية  المادية 
�سحة  من  للتاأكد  المبا�سرة  المتابعة  اإلى  اإ�سافة  بيئتها، 

الإجراءات التي تتم فيها ومدى التزام الأنظمة.
وتخت�س . 7 ال���س��ت��ئ��ن��اف:  م��ح��اك��م  ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  الإدارة 

بالإ�سراف على اأعمال محاكم ال�ستئناف وتطوير اإجراءات 
الفنية  احتياجاتها  لتحديد  التخطيط  وكــذلــك  عملها، 

والب�سرية وتطوير هياكلها التنظيمية وتح�سين بيئاتها.
وتخت�س . 8 المتخ�س�سة:  المحاكم  ل�سوؤون  العامة  الإدارة 

بالإ�سراف على اأعمال المحاكم المتخ�س�سة، والتخطيط 
تطوير  على  والعمل  والب�سرية  الفنية  احتياجاتها  لتحديد 

هياكلها التنظيمية وتح�سين بيئتها.
الوحدات الم�ستحدثة:

وحدة التن�سيق مع المجل�ص الأعلى للق�ساء والمحكمة . 1
مع  والمتابعة  بالتن�سيق  الــوحــدة  هــذه  وتــقــوم  ال��ع��ل��ي��ا: 
الأعمال  في  العليا  والمحكمة  للق�ساء  الأعلى  المجل�س 
العربية  المملكة  فــي  الــعــدل   وزارة  بــيــن   الم�ستركة 
مقررات  تنفيذ   متابعة  على   تعمل   كما  ال�سعودية، 
المجل�س الأعلى للق�ساء والمحكمة العليا؛ بهدف تحقيق 

التكامل بين المرافق العدلية.
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البيئة  ينا�صب  بما  وتطويرها  المحاكم  بناء  ثانيًا: 
العدلية

   نالت مرافق الق�ساء من محاكم  ومبان خدمية م�ساندة 
لها كثيرًا من الهتمام التطويري والتحديثي في م�سروع الملك 
�سعي  في  الق�ساء،  مرفق  لتطوير  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد 
والمقايي�س  الموا�سفات  وفق  منا�سبة  عمل  بيئة  لإيجاد  منه 
الع�سرية المعتمدة. وي�ستهدف الم�سروع  توفير ما يقارب 290 
مبنًى عدليًا خالل مدة وجيزة. وقامت الوزارة باإجراء درا�سات 
عملية  ومــرت  الــخــبــراء.  نظر  وجــهــات  ومناق�سة  م�ستفي�سة 
تحديث المباني العدلية بعدة مراحل بداأت با�ستئجار المقرات 
للمحاكم وكتابات العدل حتى توفير الأرا�سي الالزمة من مبان 
واأرا�سي، ثم مرحلة اإعداد قاعدة بيانات  ومعلومات لممتلكات 
للمناف�سة  الطرح  مرحلة  واأخيرًا  واأرا�ــس،  مبان  من  ــوزارة  ال

والتنفيذ، وقد تمّثلت تلك التطورات في:
بناء المحاكم وكتابات العدل.. 1
ت�سييد  المدن العدلية. . 2
اإقامة مجمعات للدوائر ال�سرعية.. 3

   وقد اأخذت عملية بناء تلك المحاكم �سكاًل حداثيًا  اعتمدت 
على نماذج مختلفة �سممت وفقًا لطبيعة تلك المحاكم من حيث 
الخت�سا�س الق�سائي، والخدمات التي �ستقدمها للمواطنين، 
وتم بناء 22  مبنى جديدًا للمحاكم بمختلف درجات التقا�سي 
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في مناطق المملكة العربية ال�سعودية، حيث تت�سع كل محكمة 
ال�سجون  بجوار  بع�سها  بناء  وتم  محاكمة،  قاعة   14 لـ  منها 

لت�سهيل عملية نقل ال�سجناء.
ومواقعها  المحاكم  تلك  اأ�سماء  الآتــي  الــجــدول  ح  ويو�سّ  

الجغرافية في مناطق المملكة وعددها:
جدول رقم ))) عن مباني المحاكم الجديدة

 ومواقعها وعددها
عدد املباين                املحكمةاملوقعم
2 املحكمة اجلزائيةجدة )برميان(1
1املحكمة اجلزائية املتخ�س�سةجدة ذهبان2
1حمكمة ال�ستئناف املتخ�س�سةجدة ذهبان3
2 املحكمة اجلزائيةاملدينة املورة4
1   حمكمة الأحوال ال�سخ�سيةاملدينة املنورة 5
1 حمكمة التنفيذاملدينة املنورة6
2 املحكمة اجلزائيةالدمام7
2 املحكمة العامةاخلرب8
2 املحكمة  العامة الأح�ساء9

1  املحكمة اجلزائيةالأح�ساء 10
1 املحكمة العامةالقطيف11
2 املحكمة العامة   حائل12
1    املحكمة  اجلزائيةحائل13
1       املحكمة  العامةعنيزة14
1  املحكمة  العامةالر�س15
1  املحكمة العامةرفحاء16

    22 الإجمايل
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وفي �سياق التطوير ال�سامل لالأبنية العدلية تم اعتماد بناء 
المملكة  في  مختلفة  مناطق  خم�س  على  موزعة  محكمة.   52
العربية ال�سعودية، بواقع 18 محكمة عامة في منطقة الريا�س، 
و 15 محكمة في منطقة الق�سيم، وفي منطقة المدينة النورة 9 
محاكم، و9 محاكم في منطقة جازان، و6 محاكم في المنطقة 
مرفق  لتطوير  عــبــداهلل  الملك  م�سروع  يــزال  ول  ال�سرقية. 
الق�ساء ي�سعى في بناء عدد من المحاكم ذات الخت�سا�سات 
العدلية المختلفة في جميع مناطق المملكة العربية ال�سعودية 

حتى اإعداد مادة هذا الف�سل.
جديدًا  مبنى   42 ت�سييد  الم�سروع  اعتمد  ال��ع��دل:  كتابات 
لكتابات العدل موزعة على خم�س مناطق في المملكة العربية 
و10  الريا�س،  منطقة  في  عــدل  كتابة   15 بواقع  ال�سعودية، 
كتابات عدل في منطقة الق�سيم، و7 كتابات عدل في المنطقة 
ال�سرقية، و5 كتابات عدل في كل من منطقة جازان والمدينة 

المنورة. 
الملك  بها م�سروع  التي جاء  والرائدة  البّناءة  الأفكار  ومن 
عبداهلل بن عبد العزيز لتطوير مرفق الق�ساء »المدينة العدلية 
بالعا�سمة المقد�سة«،  التي يتم تنفيذها بمكة المكرمة، وت�سّم 
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وزارة  فرع  ومبنى  الثانية،  العدل  وكتابة  الأولــى،  العدل  كتابة 
الذي يحتوي  المحاكم،  المكرمة، ومجمع  العدل بمنطقة مكة 
على )محكمة ال�ستئناف، المحكمة العامة، المحكمة التجارية 
العمالية، محكمة الحجز والتنفيذ(، ويوجد بهذا المجمع 179 
مجل�س ق�سائي و�سالت المعامالت، وكل مبنى يتكّون من دور 

اأر�سي وعدد 10 اأدوار متكررة.
عبد  الملك  م�سروع  ت�سمن  ال�����س��رع��ي��ة:   ال��دوائ��ر  مجمع 
الدوائر  مجمعات  من  عدد  اإن�ساء  الق�ساء  مرفق  لتطوير  اهلل 
ويو�سح  المختلفة،  ومدنها  المملكة  محافظات  في  ال�سرعية 
اأو التي   اأماكن تلك الدوائر �سواء المنفذة منها  الجدول الآتي 

يجري  تنفيذها حاليًا:
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جدول  رقم )2) عن مباني مجمع الدائر ال�سرعية الجديدة 
ومواقعها وعددها

عدد املبايناملنطقةاملوقعم
1تبوكتبوك1
1جنران�سرورة2
1ع�سريبي�سة3
1ال�سماليةحفر الباطن4
1الريا�سال�سليل5
1الريا�سالغاط6
1جنرانيدمه7
1الريا�سحوطة �سدير8
1ال�سماليةعرعر9

1ال�سرقيةالدمام10
1الق�سيمبريدة11
1جازانجازان12
1مكةجدة13
1حائلبقعاء14
1اجلوف�سكاكا15
1ع�سريخميط م�سيط16

16الإجمايل

والمرافق  الق�صاء  لخدمة  التقنية  توظيف  ثالثًا: 
العدلية

ا�ستهدفت الجهود المبذولة لم�سروع الملك عبد اهلل لتطوير 
مرفق الق�ساء  في جانبه التقني توظيف التقنيات الإلكترونية 
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الحديثة في مختلف مرافق الق�ساء والموؤ�س�سة العدلية ب�سكل 
العدل(  كتابات  المحاكم/،  خدمات  الق�سائي،  )الجهاز  عام 
معًا  والجهد  الوقت  وتوفير  التقا�سي  اإجــراءات  ت�سريع  بهدف 
والفاعلية  الكفاءة  رفع  يحقق  ما  وهو  الأطـــراف،  جميع  على 
والت�سهيل على الم�ستفيدين و�سرعة الإنجاز.  ولذلك �سارعت 
االإدارة العامة لتقنية المعلومات، وهي الجهة المنوط بها  تنفيذ 
البرامج  اأحدث  ا�ستخدام  اإلى  العدلية،  التقنية  برامج  تطوير 

الإلكترونية في عملها.
محاور  �سبعة  في  الم�ستحدثة  التقنية  التطورات  وتمّثلت 
رئي�سية، وظّفت فيها التقنية ب�سكل جزئي اأو كلي يمكن التعرف 

اإليه في الجوانب الآتية:
للمعلومات  مركزًا  الم�سروع  اأن�ساأ  المعلومات:  اأوًل: مركز 
منظومة  �سمن  والم�ستقبلية  الحالية  خدماته  جميع  يقّدم 
المعلومات،  تقنية  اإليه  تو�سلت  ما  باأحدث  �ساملة  الكترونية 
ووفق  الموا�سفات والمعايير الدولية التي تتيح توفير ال�سالمة 
التحتية  البنية  لتطابق  والبيانات؛  المعلومات  اأمــن  و�سرية 
الجاهزية  المركز  هذا  ويمتلك  العالمية.  المعلومات  لمراكز 
مجرد  من  وتحول  العالمي،  الت�سنيف  في  لعتماده  الالزمة 
الــوزارة  لتزويد  متميزة  اإلكترونية  بوابة  اإلى  معلومات  مركز 
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اإلكترونية   بخدمات  العدل  وكتابات  المحاكم  وجميع  والفروع 
متعددة التي من بينها : 

للوزارة، . 1 تابعة  جهة   500 من  اأكثر  اأنظمة  وت�سغيل  ربط   
العدل  كتاب  ومقرات  وفــروع   عدل  وكتابات  محاكم  من 
المكلفين، ببع�س الجهات الحكومية  من خالل التجهيزات 
داخلية  حا�سب  �سبكة  عن  عبارة  وهي  الحديثة،  التقنية 
لكل مبنى، وتركيب اأجهزة ال�سبكة وربط اأنظمة المحاكم 
 32 وعددها  وت�سغيلها  الإداريــة  والأنظمة  العدل  وكتابات 

نظامًا. 
اأجهزة الهاتف ال�سبكي المركزي بديوان الوزارة والجهات . 2

يزيد عددهم  الذين  الموظفين  لخدمة جميع  لها  التابعة 
الهاتف  بيئة  خالل  من  موظف،   )23٫000( على  حاليًا 
ال�سبكي والتوا�سل الموّحد، وهو نظام متطور ي�سمح باإجراء 

المكالمات )ال�سوت والفيديو ( بين منت�سبي الوزارة  .
التي . 3 الإنترنت  بروتوكول  بتقنية  مزودة  مراقبة  كاميرات 

تتم اإدارتها مركزيًا، ؛ ليتمكن اأفراد الأمن في المركز من 
مراقبة كاميرات المواقع ومراجعة الت�سجيالت ب�سهولة.

المهند�سون . 4 لي�ستطيع   )BMS( المباني  اإدارة  نظام 
المخت�سون التحكم بالإدارة و�سيانة الأجهزة الميكانيكية 

في مباني الوزارة المختلفة.
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 تفعيل البوابة الإلكترونية الداخلية التي يقدم من خاللها . 5
جميع اإجراءات العمل ذات العالقة بالموظفين اإلكترونيًا. 
ال�ستعالم  خدمة  هي:  المقدمة  الإلكترونية  والخدمات 
عن الم�ستحقات المالية )راتب، انتدابات، خارج دوام(، 
والمعلومات الوظيفية، ور�سيد الإجازات، وعهدة موظف، 
اللكتروني،  والبريد  الإجــازات،  على  التقديم  ومعامالت 
اإلى  اإ�سافة  الجهات،  لجميع  الإنترنت  خدمة   وتقديم 
�سالت  فــي  تكون  بحيث  المرئية،  الجتماعات  خدمة 
الجهات التابعة للوزارة ب�سا�سات كبيرة مع مكبرات �سوت 
بع�سها  ال�سالت  هذه  ربط  تم  وقد   . مدمجة  وكاميرات 
مع بع�س ب�سكل يتوافق مع اأنظمة الهواتف ال�سبكية، حيث 
الهاتف  با�ستخدام  واإنهائها  الفيديو  اجتماعات  بدء  يتم 
ال�سبكي، وي�ستطيع اأ�سحاب الف�سيلة الق�ساة وُكتاب العدل 
وم�سئولو الوزارة من عقد اجتماعات مرئية في اأي وقت، 
ما يختزل الوقت وينهي م�سكلة البعد المكاني في اآن واحد.

المكالمات . 6 ل�ستقبال  مركز  وهو  ال�سبكي  التوا�سل  مركز 
للوزارة  التابعة  الجهات  جميع  من  الـــواردة  والبالغات 
وهو   )IVR( مركزي  ب�سكل  المكالمات  ا�ستقبال  ويدعم 
عالي العتمادية؛ ليتمكن فريق متخ�س�س من الإجابة عن 
مكالمات الم�ستفيدين ويتم معالجتها ح�سب الخت�سا�س.
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التي . 7 الــعــدل  وكــتــابــات  المحاكم  فــي  الأداء  مــوؤ�ــســرات   
عملية  الــــوزارة،   في  الــقــرار  متخذي  على  كثيرًا  �سهلت 
العدل  وكتابات  المحاكم  في  العمل  حجم  وقيا�س  التتبع 
دقة  بكل  المختلفة،  الجهات  في  الب�سرية  الموارد  وتوزيع 
اأ�سحاب القرار بتلكم  وموثوقية، وذلك عن طريق تزويد 
الموؤ�سرات والتقارير التي تحوي كل المعلومات والبيانات 
التي يحتاجونها، والتي بدورها تعطي تو�سيات لهم ح�سب 

معطيات البيانات.
 التقا�سي وال�ستخالف والترجمة الفورية عن بعد، التي . 8

تميزت بها محاكم المملكة على م�ستوى العالم، اأتاحت نقل 
الخدمات الق�سائية التي يحتاجها �سير العمل الق�سائي .

العدل . 9 وكتابات  المحاكم  جميع  في  الب�سمة  نظام  تفعيل 
ال�سخ�س  هــويــة  مــن  التحقق  على  الق�ساة  لم�ساعدة 
عن  الن�ساء  وا�ستغناء  ال�سخ�سية  انتحال  على  والق�ساء 

المعرفين لرفع الحرج عنهن .
ويقدم  المعلومات،   بمركز  الرئي�سة  الخوادم  توفير  ثانياً: 
الأر�سفة  الدعوى،  للمحاكم )�سحيفة  الإلكتروني  النظام  هذا 
للق�ساء،  الأعلى  المجل�س  اأداء  وموؤ�سرات  تقارير  الإلكترونية، 
وكالت  �سكوك  العقارية،  الإجراءات  ال�سجناء،  مثول  مواعيد 

منح، ال�ستعالم عن بيانات الق�سايا(.
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توظيف  خــالل  من  وذلــك  المعلومات،  اأمــن  حماية  ث��ال��ث��اً: 
و�سول  عمليات  اأي  من  البيانات  لحماية  الحديثة  التقنيات 
اأو  ال�سبكة  اأو  البيانات  قواعد  م�ستوى  على  �سواء  م�سبوهة، 

البوابة الإلكترونية.
رابعاً: توفير اأنظمة الهاتف ال�سبكي، من خالل اإيجاد خدمة 
الهاتف للمواقع التي ال يوجد بها خطوط هاتفية عبر االأقمار 

ال�سناعية، والت�سال المجاني بين من�سوبي وزارة العدل .
وذلك  ال�سبكية،  المرئية  الجتماعات  بيئة  تجهيز  خام�ساً: 
�سا�سات كبيرة مع لقطات �سوتية وكاميرات مدمجة  بتجهيز 
مع ملحقاتها لت�سغيل بيئة الجتماعات ما يختزل البعد الزماني 

والمكاني لالأن�سطة في البيئة العدلية.
�ساد�ساً: تجهيز نظام اأمن  مراقبة بكاميرات الفيديو، ويتم 
بروتوكول  بتقنية  مــزودة  كاميرا   800 تركيب  خالل  من  ذلك 
اإدارتها  تتم  موقع   63 بـ  المراقبة  نظام  وت�سغيل  الإنترنت، 

مركزيًا.
�سابعاً: توفير اأنظمة اأمن المباني، با�ستخدام مراكز التحكم 
المعلومات  المباني  ومكونات مركز  اأنظمة  المدمجة لمراقبة 

ل�سمان ت�سغيلها ب�سكل �سل�س.
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المبحث الثالث
تطوير الكوادر الب�صرية

اللجنة العلمية*

اتخذ م�سروع الملك عبد اهلل لتطوير مرفق الق�ساء حزمة 
مجال  في  العاملة  الب�سرية  الكوادر  تاأهيل  لإعــادة  اإجــراءات 
الق�ساء، ومرافق الموؤ�س�سة العدلية المختلفة، وتركزت الجهود 

التطويرية  لتلك الكوادر في جانبين اأ�سا�سيين:
الأول، توفير وظائف جديدة في المرافق العدلية.

والثاني، تاأهيل العاملين وتدريبهم.

اأوًل:   توفير الوظائف 

زيادة اأعداد الق�ساة: تبنت وزارة العدل اإجراءات عملية . 1

اأعدت اللجنة العلمية في مركز الفكر العالمي عن ال�سعودية مادة هذا المبحث وتولت   *
�سياغته.
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توظيف  ومعاونيهم من خالل  الق�ساة  اأعداد  زيادة  في 
بما  العدلية،  الخدمات  جــودة  ل�سمان  اإ�سافية  اأعــداد 
التنموية،  والمتطلبات  العملية  الحتياجات  مع  يتنا�سب 
الق�ساة  عدد  لي�سبح  قا�س،   700 من  اأكثر  تعيين  وتم 
خالل   %54،62 بـــ  تــقــّدر  نمو  وبن�سبة  قا�سيًا،   1755

ال�سنوات الأربع الما�سية.
الــعــدل عدد . 2 ال��ع��دل: زادت وزارة  ك��ت��اب  اأع����داد  زي����ادة 

في  الــمــوجــودة  النواق�س  ل�سد   الــعــدل  كتاب  وظــائــف 
كتابات العدل، اإيمانًا منها باأهمية العمل التوثيقي، وتم 
تعيين 406 كاتب عدل خالل ال�سنوات الأربع الما�سية؛ 
وتو�سع  المعامالت  لكثرة  المتزايدة  لالحتياجات  تلبية 
المدن. واإ�سافة اإلى ذلك تمت ترقية 248 كاتب عدل في 
عدد من كتابات العدل في المملكة على مراتب مختلفة، 
 775 المعتمدة  العدل  كتاب  وظائف  اإجمالي  لي�سبح 

وظيفة وبن�سبة نمو جاوزت %90،88.
عينت وزارة العدل 9542، . 3 توفير الوظائف المعاونة: 

موظفًا لي�سبح اإجمالي عددهم 25599 موظفًا وبن�سبة 
 2767 عدد  ا�ستحداث  تم  كما   .%59،42 تجاوزت  نمو 
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وظيفة اإدارية من المرتبة )2( حتى المرتبة )9(، منها 
810 وظيفة لوكالة الوزارة  ل�سوؤون الحجز والتنفيذ. كما 
طالب البرنامج التطويري  لم�سروع الملك عبداهلل بن 
وظائف  ا�ستحداث  الق�ساء  مرفق  لتطوير  عبدالعزيز 
و)م�سلح(  ا�سم)خبير(  تحت  جديدة  باأ�سماء  جديدة 

و)ماأمور تنفيذ(.

ثانيًا: تاأهيل من�صوبي الموؤ�ص�صة العدلية وتدريبهم

تاأهيل الق�ساة وتدريبهم: حظي التدريب واإعادة تاأهيل . 1
العدلية  والموؤ�س�سة  الق�ساء  مجال  في  العاملة  الكوادر 
لتطوير  اهلل  عبد  الملك  م�سروع  باهتمام  عــام  ب�سكل 
مرفق الق�ساء. فمنذ انطالقته  قامت وزارة العدل بعدة 
وعموم  العدل،  وكتاب  الق�ساة،  �سملت  تدريبية،  برامج 
الوزارة  وقياديي  والتوثيقي،  الق�سائي  الإ�سناد  موظفي 
اأكثر من  تدريب  تم  وقد  ومواقعهم،  بمختلف درجاتهم 
2053 موظفًا خالل عام 1429/1428هــــ،  منهم 278 
للق�ساء  العالي  المعهد  في  عــدل  كاتب  و135  قا�سيًا 
بالريا�س،  الإ�سالمية  �سعود  بن  محمد  الإمــام  بجامعة 
وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والمعهد الم�سرفي التابع 
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لموؤ�س�سة النقد ال�سعودي. 
 وخالل عام 1431/1430هـــ تم تدريب 1174 موظفًا  من 
اإداريين وكتاب عدل، كما تم تدريب 4551 موظفًا خالل عام 
1433/1432هـ، وقد ارتفع معدل تدريب من�سوبي وزارة العدل 
موظفي  من  المتدربين  اإجمالي  بلغ  اإذ  1434/1433هــــ،  عام 
خارج  البرامج  تلك  بع�س  وكانت  متدربًا،   60850 ـــوزارة  ال
التدريبية  البرامج  تت�سمن  كما  ال�سعودية،  العربية  المملكة 
عدد  تجاوز  بحيث  للدرا�سة   والخارجي  الداخلي  البتعاث 

المبتعثين في البرنامج 72 موظفًا.
التدريبية: . 2 ال��خ��ط��ة  ال��ع��م��ل وم��ن��ظ��وم��ة  اآل��ي��ة  ت��ط��وي��ر 

تمّثلت  التطوير،   اإجــراءات  الم�سروع  عددًا من  اعتمد 
في  و�سع الخطة الإ�ستراتيجية لتطوير القطاع العدلي، 
واإن�ساء  مركز التدريب العدلي بالوزارة، وت�سكيل لجنة 
اإ�سافة  العمل،  وور�ــس  العلمية  والملتقيات  الموؤتمرات 
الوظائف  لجميع  الوظيفي  التحليل  م�سروع  اإعــداد  اإلى 
ونوعًا  كمًا  الحقيقي  الحتياج  تحديد  بهدف  الإداريــة 
وتدريبًا وتاأهياًل. كما طّورت الوزارة عالقاتها مع عدد 
من القطاعات والموؤ�س�سات التعليمية في داخل المملكة 
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لتدريب  معها؛  التعاون  اتفاقيات  اإبرام  عبر  وخارجها، 
مع  التعاون  اتفاقية  مثل:  المختلفة،  الب�سرية  كوادرها 
وجامعة  الإ�سالمية،   �سعود  بن  محمد  ــام  الإم جامعة 
نــورة   الأمــيــرة  وجامعة  والق�سيم،  وجامعة  الــدمــام، 
والجتماعية،  ال�سرعية  الدرا�سات  تقديم  مجال  في 
وال�ست�سارات الق�سائية  وتدريب الكوادر الب�سرية، ومع  
لتوفير كفاءات علمية وا�ست�سارية  الملك �سعود   جامعة 
والهند�سية  والإعــالمــيــة  العدلية  التخ�س�سات  فــي 

والحا�سوبية. 
جنوب  جامعة  مع  تفاهم  مذكرة  العدل  وزارة  وقعت  كما 
الأمريكية  المتحدة  بالوليات  كاربوديل  مدينة  في  الينوي 
 )Southern Illinois University at Carbondale(
ال�سلح، ومع وزارة  العمل الجتماعي ودعم مكاتب  في مجال 
ال�سوؤون الجتماعية ال�سعودية في مجال تدريب الكوادر الب�سرية 

وتطوير الذات.
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عاقة ال�سلطة الق�سائية بال�سلطة التنفيذية
اأ.د. عبداهلل بن اإبراهيم الطريقي *

في  ـــة  والإداري ال�سيا�سية  الــوليــات  من  الأعظم  المق�سود 
يقوم  ل  ما  واإ�سالح  الخلق،  دين  اإ�سالح  الم�سلم هو  المجتمع 
الدين اإل به من اأمر دنياهم، بل كان ذلك هو المق�سود الأعظم 

زب ٱ   اإر�سال الر�سل واإنزال الكتب، كما قال الحق تعالى:  من 
ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ     ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ   ڀ   ڀڀ  

ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ رب . )الحديد: 25( .
الر�سل  اإر�سال  من  »فالمق�سود  اهلل:  رحمه  تيمية  ابن  قال 
وحقوق  اهلل  حقوق  في  بالق�سط  النا�س  يقوم  اأن  الكتب  واإنــزال 

�سعود  بن  حممد  الإمــام  جامعة  للق�ساء،  العايل  باملعهد  ال�سرعية  ال�سيا�سة  اأ�ستاذ   *
الإ�سالمية، الريا�س.)�سابقًا(.
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قوام  كان  ولهذا  بالحديد،  م  ُقــوِّ الكتاب  عن  عدل  فمن  خلقه، 
الدين بالم�سحف وال�سيف«.)1( ومراده اأن الحق ل يقوم ول ينفذ 
اإل باأمرين: العدل والقوة، اأما من دونهما فال تقوم له قائمة، كما 

ل ت�ستطيع اأي دولة في الدنيا اأن تثبت اأمام العالم من دونهما.
الع�سر الحديث  والقانون في  ال�سيا�سة  وقد ا�سطلح علماء 
اأق�سام،  ثالثة  اإلــى  الدولة  في  الكبرى  الــوليــات  تق�سيم  على 
التنظيمية،  اأو  الت�سريعية  ال�سلطة  بال�سلطات، وهي:  وت�سميتها 

وال�سلطة التنفيذية، وال�سلطة الق�سائية.)2(
اأي  في  ال�سرورة  بحكم  موجودة  الثالث  ال�سلطات  وهــذه 
كان  ــًا  واأي ال�سيا�سي،  نظامها  كان  اأيــًا  الأركـــان،  مكتملة  دولــة 
هذه  عن  �سوؤال  يرد  الو�سع  هذا  ظل  وفي  وفل�سفتها.  مذهبها 
ال�سلطات: ما طبيعة العالقة بينها؟ فهل العالقة بينها التباين 

)1( مجموع فتاوى �سيخ ال�سالم ابن تيمية، جمع ال�سيخ عبد الرحمن بن قا�سم، 263/28.
الحكم  نظم  تطورات  اأن  الطماوي،  �سليمان  القانون،كالدكتور  علماء  بع�س  يرى    )2(
الحديثة اأ�سافت �سلطات اأخرى، من اأبرزها التنظيم ال�سعبي، الذي يبرز ب�سورة اأحزاب. 
)ينظر: الطماوي، ال�سلطات الثالث، �س 315(. قلت: وفي النظام ال�سالمي يمكن عّد 

الم�سوؤولية الجتماعية العامة الم�سار اإليها في مثل قول اهلل تعالى: زب ک  گ  
رب )التوبة:71(، يمكن عّدها �سلطة  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       

الم�سلمين ولي�ست مخ�سو�سة  اإلى جمهور  ال�سارع في عمومها موجهة  رابعة ، وخطابات 
باأ�سحاب الوليات،  كقوله تعالى: زب ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ې  ې  ېى رب،)الن�ساء: 58(.
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والنف�سال؟ اأم الندماج؟ اأم غير ذلك؟ وهنا نجد ثالثة اآراء 
في هذا ال�سدد:

ال�سلطات،  بف�سل  عنه  يعبر  ما  وهــو  النف�سال،  فاأولها: 
نظام  لإقامة  فعالة  »�سمانة  موؤيديه  نظر  في  النف�سال  فــاإن 
يت�سمن  لأنه  المعا�سرة؛  ال�سيا�سية  النظم  في  القانونية  الدولة 
تخ�سي�س ع�سو م�ستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة، فيكون 
هناك جهاز خا�س للت�سريع، وجهاز خا�س للتنفيذ، وجهاز ثالث 
للق�ساء. ومتى تحقق ذلك اأ�سبح لكل ع�سو اخت�سا�س محدد، ل 
يمكن الخروج عليه من دون العتداء على اخت�سا�سات الأع�ساء 
الأخرى«.)1( فلو تجمعت هذه ال�سلطات في يد واحدة، اأدى ذلك 

اإلى ال�ستبداد، ومن ثم اإلى الظلم، اأو التحكم بال حكمة.
)الدولة ج�سم  اأن  مبداأ  ينطلق من  وهو  الندماج،  وثانيها: 
في  هي  فال�سلطات  بع�س(.  عن  بع�سه  ينف�سل  ول  يتجزاأ،  ل 
والق�ساء  والتنفيذ  حقيقتها �سلطة واحدة متداخلة، فالت�سريع 
ل يمكن اأن يف�سل اأحدها عن الآخر، فاإن كان الف�سل اأ�سابها 

ال�سلل. وتبدو النظريتان متباينتين جدًا.
ولذا جاءت النظرية الثالثة وهي التعاون بين ال�سلطات لتجمع 

)1( الدولة القانونية والنظام ال�سيا�سي ال�سالمي ، د منير البياتي،  �س 229 .
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بينهما، بحيث ل يكون الندماج، بل الف�سل مع التعاون بينها. 
والأجــدى  حظًا،  الأ�سعد  هي  الأخيرة  النظرية  هذه  اأن  ويبدو 
نفعًا في مجال التطبيق. فبرغم اأن ديمقراطيات العالم الغربي 
الأخذ  الى  »ا�سطرت  فاإنها  ال�سلطات،  بين  الف�سل  اإلى  تجنح 
ببع�س مظاهر التعاون بين ال�سلطات ، ول �سيما بين ال�سلطتين 

الت�سريعية والتنفيذية«. )1(
بقية  عن  النف�سال  معالم  فيها  فتبدو  الق�ساء  �سلطة  اأما 
اإل  جميعًا،  بينها  التعاون  وجود  فمع  اأجلى،  ب�سورة  ال�سلطات 
اأن الق�ساء له ا�ستقالل ظاهر، وقوة منفردة في معظم الدول 
بين  �سكاًل  يبدو  ل  قد  النف�سال  هذا  كان  واإن  الديمقراطية، 
ال�سلطتين  كلتا  اأن  اإلى  نظرًا  والتنفيذية،  الق�سائية  ال�سلطة 
ب�سن  تقوم  التي  الت�سريعية  ال�سلطة  اإلــى  بالن�سبة  تنفيذيتان 
اأن عملهما كثيرًا  ال�سلطتان، كما  التي تطبقها هاتان  القواعد 

ما يمتزج عند التطبيق.)2(

مالمح ا�صتقالل الق�صاء في ال�صالم:

عند التاأمل في واقع الق�ساء في تاأريخ ال�سالم، يبدو عند 

)1(  ال�سلطات الثالث ، د . �سليمان الطماوي ، �س 457 .
)2(  ينظر: م�سنفة النظم الإ�سالمية، د . م�سطفى كمال و�سفي، �س 226.
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الحديث عن ا�ستقالله ملحوظتان:
�سواء  اأخــرى،  وليــة  �ساحب  يتوله  قد  الق�ساء  اأن  الأول���ى: 
كانت اأعظم من الق�ساء، وهي من�سب الإمام الأعظم، اأو اأمير 
يلقب  كان  الذي  الأعظم،  الإمــام  كنائب  م�ساوية  اأو  الموؤمنين، 
اأدنى مثل الإمارة  اأو كانت  اأو ال�سلطان،  بلقب الوزير المفو�س، 
ووالية الجي�ص، وذلك اإذا توافرت في اأي منهم �سروط الق�ساء.)1(
مرتبطة  والفكرية  العلمية  القا�سي  مرجعية  اأن  الثانية: 
ما  ثــم  وال�سنة،  الــكــتــاب  وهــو  للم�سلمين،  الــعــام  بالم�سدر 
يلي  ثم  الجتهادية،  و�سوابقهم  ال�سلف  مفاهيم  من  يف�سرهما 
ذلك المقيدات والموؤيدات الظرفية كظروف الزمان، والمكان، 
والأحوال، والأنظمة، ما يقت�سي ا�ستقالل القا�سي في تفكيره 
واإرادته واجتهاده وت�سرفه، من دون �سعور ب�سغوط اجتماعية 
ال�ستقالل  من  النوع  هــذا  كــان  وقــد  مذهبية.  اأو  �سيا�سية  اأو 
حالت  برغم  الإ�سالمي،  التاريخ  مدى  على  العام  الطابع  هو 

ال�سعف والوهن التي طراأت على الأمة الم�سلمة. 

اأكثرهم ذا  )1(  وقد كان ذلك متوافرًا في عهد ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، حيث كان 
علم واجتهاد، على تفاوت كبير بينهم. اأما من جاء بعدهم فقد كان يتولى الإمارة والجي�س 
في الغالب غير العلماء، واإن كان يتوافر فيه الراأي والقوة. وفي الع�سور المتاأخرة قّل من 

يحمل العلم ال�سرعي من اأ�سحاب النفوذ.
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في  ت�سوره  يمكن  الإ�سالمي  الق�ساء  ا�ستقالل  فاإن  ولذلك 
جانبين:

الأول: ال�ستقالل الإداري، وهو ا�ستقالل ح�سي.
الثاني: ال�ستقالل الإرادي، وهو ا�ستقالل معنوي.

ال�ستقالل  من  النوعان  هــذان  هل  هنا:  نت�ساءل  ونحن     
متوافران في الق�ساء الإ�سالمي؟

يكون  بحيث  الإداري،  ال�ستقالل  وهــو  الأول  الــنــوع  فــاأمــا 
الق�ساء م�ستقاًل اإداريًا عن ال�سلطات الأخرى، ول �سيما ال�سلطة 
التنفيذية الممثلة بالإمام الأعظم ونوابه ووزرائه وولته، فهذا 
- من خالل النظر في تاريخ ال�سالم - قد نجد له تطبيقات 
عليه  كــان  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عهد  ففي  متنوعة. 
ال�سالة وال�سالم يتولى الق�ساء بنف�سه،)1( كما كان يولي غيره 
اأبي طالب، ومعاذ بن جبل، وعتاب بن  الق�ساء، مثل علي بن 
اأ�سيد.)2( وفي عهود الخلفاء الرا�سدين اأ�سند اأبو بكر الق�ساء 

)1(  األف بع�س اأهل العلم في ق�سائه واأق�سيته عليه ال�سالة وال�سالم مثل: )اأق�سية ر�سول 
الدكتور  بتحقيق  وهو مطبوع  هـ،  المتوفى 497  الطالع  و�سلم( لبن  عليه  اهلل �سلى اهلل 

محمد �سياء الرحمن الأعظمي.
)2(  ينظر: ال�سلطات الثالث في الإ�سالم. لل�سيخ عبد الوهاب خالف �س 18 فمابعدها، 

الطبعة الأولى 1400 هـ.
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اإلى عمر بن الخطاب في المدينة، كما اأن عمر - حين ات�سعت 
حتى  اإقليم،  لكل  قا�سيًا  – خ�س�س  عهده  في  الخالفة  رقعة 
عده بع�سهم اأول من و�سع اأ�سا�س ال�سلطة الق�سائية المتميزة، 
كما كان اأول من و�سع اأ�سا�س الدواوين.)1( بل يعد اأول من و�سع 
د�ستورًا اأو نظامًا للق�ساء، وفق ما جاء في كتابه اإلى اأبي مو�سى 

ال�سعري، وهي ر�سالة طويلة.)2(
بالقبول،  العلماء  تلقاه  جليل،  كتاب  »وهو  القيم:  ابن  قال 
اأحوج  والمفتي  والحاكم  وال�سهادة،  الحكم  اأ�سول  عليه  وبنوا 

�سيء اإليه، واإلى تاأمله والتفقه فيه«.)3(
في  يتطور  الق�ساء  مــازال  الرا�سدين  الخلفاء  عهد  وبعد 
ب�سلطة  ارتباطه  تتفاوت عالقة  ثم  ومن  واإجراءاته،  تنظيماته 
اإلى  اإلى حد الندماج، وقد تنفك  الإدارة التنفيذية، فتتداخل 
الر�سيد  هــارون  اأو  العبا�سي،  المهدي  عهد  ففي  الف�سل.  حد 
وزير  بمنزلة  يعد  الذي  الق�ساة(،  )قا�سي  من�سب  ا�ستحدث 

)1( ينظر: ال�سلطات الثالث في ال�سالم لخالف �س 32 فما بعدها، وال�سلطات الثالث 
للطماوي �س 423.

)2(   ينظر: اأعالم الموقعين عن رب العالمين، لبن القيم، 91/1، تحقيق عبد الرحمن 
الوكيل.

)3( المرجع ال�سابق، 92/1.
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�سغله  من  اأول  وكــان  للق�ساء،  اأعلى  مجل�س  رئي�س  اأو  العدل، 
الإمام  اأ�سهر تالميذ  اأبو يو�سف )ت 182 هـ(  القا�سي  الإمام 

اأبي حنيفة. )1(
وفي الأندل�س ا�ستحدث من�سب قا�سي الجماعة، وهو �سبيه 
في  وا�سعة  �سالحيات  لأولئك  كان  هنا  ومن  الق�ساة،  بقا�سي 
تعيين الق�ساة وعزلهم ومراجعة اأحكامهم، بحيث ي�سح القول 

اإنه »اأ�سبح للق�ساء ولية خا�سة وللق�ساة رئي�س منهم.«)2(
بحرية  المتعلق  الإرادي  ال�ستقالل  وهو  الثاني  النوع  واأمــا 
الراأي والتفكير وعدم التدخل في �سيء من ذلك، فهذا يظهر 
والهدي  النبوي  والهدي  الت�سريعية  الن�سو�س  خالل  من  جليًا 
بالحكم  ماأمور  فالقا�سي  التالية.  التطبيقات  ثم  الرا�سدي، 
كما  مطلقًا،  الهوى  اتباع  عن  ومنهي  والق�سط،  والعدل  بالحق 

في قوله تعالى :زب   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
تعالى:  وقوله  )المائدة:49(،  رب  ائەئ     ائ   ى   ى   ې   ې    ې   ې  

ىئ   مئ   حئ   جئ   ی      ی   ی   ی     ىئ   ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   زب   
رب)�س: 26(، ومن لزم  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت      

)1(  الأعالم للزركلي، 193/8.
ن�سر   .105 �س  المر�سفاوي،  �سادق  جمال  للم�ست�سار  الإ�سالم،  في  الق�ساء  نظام   )2(

جامعة الإمام.
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ذلك اأن يكون عالمًا ذا قدرة على اال�ستنباط واالجتهاد، وفي 
من  ا�ستخلف  وما  نبي  من  اهلل  بعث  )ما  ال�سحيح:  الحديث 
وتح�سه  بالمعروف  تاأمره  بطانة  بطانتان،  له  كانت  اإل  خليفة 
من  والمع�سوم  عليه،  وتح�سه  بال�سر  تــاأمــره  وبطانة  عليه، 
باإرادته وتفكيره  القا�سي  ا�ستقالل  اأن  ع�سمه اهلل(. ول �سك 
هو المخرج الحقيقي من الحكم بالهوى والجور، اأو باإمالءات 
اأهل الهوى والم�سالح الخا�سة و�سغوطهم، ول �سيما اإذا كانوا 

من البطانة.
وفي كتاب عمر بن الخطاب اإلى اأبي مو�سى الأ�سعري الم�سار 
اليوم  فيه  ق�سيت  ق�ساء  يمنعنك  »ول  قوله:  جــاء  اآنــفــًا  اإليه 
اأن تراجع فيه الحق،  فراجعت فيه راأيك فهديت فيه لر�سدك 
فاإن الحق قديم ل يبطله �سيء. ثم الفهم الفهم فيما اأدلى عليك 
الأمور  لي�س في قراآن ول �سنة، ثم قاي�س  مما ورد عليك، مما 
عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى اإلى اأحبها اإلى 
ا�ستقالل  اأو�سح دللة على  بالحق.«)1( وفي هذا  واأ�سبهها  اهلل 
القا�سي في فكره واجتهاده، واأنه ال يخ�سع لل�سغوط ال�سيا�سية 

اأو الجتماعية اأو نحوها.

)1( اأعالم الموقعين، لبن القيم، 68/1.
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في  وتطبيقاتها  النظرية  القواعد  تلك  تجاوزنا  ما  ــاإذا  ف
و�سيا�سيًا  فكريًا  اأمنًا  الق�ساء  منحت  التي  ال�سحابة،  عهد 
واجتماعيًا، اإلى التطبيقات في العهود التالية، فقد نجد نماذج 
ل  نماذج  وهي  الإ�سالم،  فجر  ع�سور  ي�سبه  ما  منها  مختلفة، 
القا�سي  نلحظ  حيث  الإ�سالمي،  التاريخ  مــدار  على  تح�سى 
والملوك  ال�سالطين  اأن يحكم على  اإرادة و�سلطة تخوله  يملك 
والخلفاء بال خوف اأو تردد، ما ي�سي با�ستقالل الق�ساء وعدم 
خ�سوعه لالأهواء. والق�س�س في هذا الباب كثيرة مبثوثة في 
كتب التاريخ الإ�سالمي والتراجم والأدب. وقد نجد في المقابل 
اأمثلة متدنية تروى من باب الفكاهة، كما تروى ق�س�س اأ�سحاب 
المهن والتخ�س�سات الأخرى، وذلك �سائع في كتب الأدب، بيد 

اأن ذلك ُيعد ا�ستثناء.

عالقة الق�صاء بال�صلطة التنفيذية في النظام:

تختلف القوانين المعا�سرة - ول �سيما في البلدان العربية - 
في موقفها من ا�ستقالل الق�ساء عن ال�سلطة التنفيذية. فذهب 
راأي اإلى عّد الق�ساء جزءًا من ال�سلطة التنفيذية، بحجة اأن عمله 
القانون.  اأكثر علماء  راأي مرجوح عند  وهو  من جن�س عملها، 
�سلطه  الق�ساء  عــّد  – اإلــى  الراجح  – وهــو  اآخــر  راأي  وذهــب 
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الت�سريعية  ال�سلطتين  مع  الم�ساواة  قدم  وعلى  م�ستقلة،  ثالثة 
العربية.)1(  الد�ساتير  في  ال�سائد  الراأي  هو  وهذا  والتنفيذية، 
ل  واأنه  الق�ساء،  ا�ستقالل  على  تن�س  العربية  الد�ساتير  وجل 
�سلطان لأي جهة عليه، وهو وا�سح في د�ساتير جمهورية م�سر 
العربية، والمغرب، والكويت، وال�سودان، وموريتانيا، والبحرين 

وغيرها. )2(
اأما المملكة العربية ال�سعودية فقد جاء الت�سديد على ذلك في 
النظام الأ�سا�سي للحكم. حيث تن�س المادة الرابعة والأربعون 
على اأنه: »تتكون ال�سلطات في الدولة من: ال�سلطة الق�سائية، 
المادة  وتن�س  التنظيمية«،)3(  ال�سلطة  التنفيذية،  ال�سلطة 
ال�ساد�سة والأربعون على اأن »الق�ساء �سلطة م�ستقلة ول �سلطان 
الإ�سالمية«،  ال�سريعة  �سلطان  لغير  ق�سائهم  في  الق�ساة  على 

)1(  ال�سلطات الثالث للطماوي، �س 277
باأنها  الد�ساتير  تلك  على  الموؤلف  ا�ستدرك  وقد   ،286-278 �س  ال�سابق  المرجع   )2(
بتنظيم  ي�سدر  قانون خا�س  اإلى  ذلك  وراء  ما  تحيل  ثم  العامة،  المبادئ  اإل  تت�سمن  ل 

وتحديد تلك المبادئ، �س 277.
)3(  ارت�سى المنظم ال�سعودي م�سطلح )ال�سلطة التنظيمية( بدًل من م�سطلح ال�سلطة 
على  الت�سريع  ق�سرنا  ما  اإذا  وجيه،  اختيار  وهو  القانون،  علماء  عند  ال�سائع  الت�سريعية 
ين�سئون  فال  والراأي  العلم  اأهل  واأما  �سواه.  الت�سريع  يملك  ل  اأحدًا  واأن  الحكيم،  ال�سارع 

اأحكامًا جديدة، بل يجتهدون ويقي�سون في �سوء الت�سريع الإلهي.
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وهكذا ال�ساأن في نظام الق�ساء حيث ين�س في مادته الأولى: 
»الق�ساة م�ستقلون، ل �سلطان عليهم في ق�سائهم لغير اأحكام 
التدخل  لأحد  ولي�س  المرعية،  والأنظمة  الإ�سالمية  ال�سريعة 
والأنظمة  القوانين  تلك  اإليه  انتهت  ما  وحا�سل  الق�ساء«.  في 
التن�سي�س على ا�ستقالل الق�ساء، واأنه لي�س لأي جهة التدخل 
فيه. ولتاأكيد هذا المبداأ في هذه البالد اأن�سئ المجل�س الأعلى 
ق�سائية  واخت�سا�سات  مهمات  اإليه  اأ�سندت  الــذي  للق�ساء، 

بالغة الأهمية، منها:
• النظر في �سوؤون الق�ساة الوظيفية من تعيين، وترقية، 	

ــاأديــب، ونـــدب، واإعــــارة، وتــدريــب، واإجــــازة، واإنــهــاء  وت
للقواعد والإجراءات المقررة،  خدمة، وغير ذلك وفقًا 

وذلك بما ي�سمن ا�ستقالل الق�ساة. 
• اإ�سدار لئحة للتفتي�س الق�سائي. 	
• الإ�سراف على المحاكم والق�ساة واأعمالهم في الحدود 	

المبينة في النظام.
• اإ�سدار قواعد تبين طريقة اختيار الق�ساة، والإجراءات 	

الثامنة  المادة  تن�س  بل  للدرا�سة،  تفريغهم  و�سوابط 
منه على اأن للمجل�س ميزانية خا�سة به.



266

 النظام العدلي
في السعودية

وهي   – العدل  وزارة  تحييد  اأي�سًا  المبداأ  هذا  يعزز  ومما 
الإ�سراف  على  عملها  وق�سر  الق�ساء،  – عن  تنفيذية  �سلطة 
العدل؛ وذلك حتى ل  المحاكم وكتابات  والمالي على  الإداري 
بالمجل�س  ممثلة  الق�ساء  �سلطة  عمل  بين  الزدواجية  تح�سل 

الأعلى للق�ساء، وعمل وزارة العدل ممثلة بالوزير اأو وكالئه.
الإجـــراءات  نظام  عليه  ن�س  مــا  بــه  التنويه  يح�سن  ومما 
الجزائية من اأنه: »على جميع رجال ال�سلطة العامة اأن ينفذوا 
اأوامر الجهات الق�سائية ال�سادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم اأن 
ي�ستعملوا الو�سيلة المنا�سبة لتنفيذها« فهذا ما يعزز ا�ستقالل 
النظام  موقف  ذلــك  اإلــى  وي�ساف  الق�ساة.  وهيبة  الق�ساء 
الجديد من اللجان والهيئات �سبه الق�سائية، حيث �ستنتقل هذه 
ان�سواء  ال�سابق  الواقع  كان  اأن  بعد  الق�ساء  اإلى مظلة  اللجان 

هذه اللجان تحت �سلطات تنفيذية.
الجهات  تدخل  وعــدم  الق�ساء  ا�ستقالل  كله  ذلك  ومــوؤدى 
بع�س  يعتريه  قــد  ومجمل،  عــام  مــبــداأ  وذلـــك  فــيــه،  الأخـــرى 
التخ�سي�س وال�ستثناءات. ومما يمكن عّده مخ�س�سًا، اأو من 

قبيل ال�ستثناء ما ياأتي:
• الأعــلــى 	 المجل�س  بين  تعار�سات  مــن  يح�سل  قــد  مــا 
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ع�سوًا  العدل  وزيــر  بح�سبان  الــعــدل،  ووزارة  للق�ساء 
قد  بل  الــوزراء،  مجل�س  اأعني  التنظيمية،  ال�سلطة  في 
يح�سل التعار�س بين المجل�س الأعلى للق�ساء ومجل�س 
الوزراء ب�سفة عامة، لكون مجل�س الوزراء يجمع �سلطتي 
التنظيم والتنفيذ، وذلك عندما ي�سدر مجل�س الوزراء 
نظامًا اأو قرارًا يلزم الق�ساء تنفيذه، وفقًا لما جاء في 
النظام الأ�سا�سي للحكم »تطبق المحاكم على الق�سايا 
وفقًا  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  اأمامها  المعرو�سة 
الأمــر  ولــي  ي�سدره  ومــا  وال�سنة،  الكتاب  عليه  دل  لما 
في  فهذا  وال�سنة«.  الكتاب  مع  تتعار�س  ل  اأنظمة  من 
حقيقته نوع من التعاون بين ال�سلطة التنظيمية وال�سلطة 
الق�سائية؛ اإذ اإن دور ال�سطة التنظيمية اإ�سدار الأنظمة، 
ودور ال�سلطة الق�سائية تطبيقها. اإل اأن الإ�سكال يقع اإذا 
كان في هذه التنظيمات الحادثة ما يتعار�س مع النظام 
الأ�سا�سي للحكم، اأو مع ن�س �سرعي، ثم ل يكون للق�ساء 

رقابة تنظيمية، بل مهمته فقط التطبيق والتنفيذ.
به )الملك وحكومته( فقد  يراد  الأمــر( هنا  اأن )ولي  ومع 
من  فهو  اأمير،  اأو  كبير،  م�سوؤول  كل  اأن  بع�سهم  منه  يفهم 
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ولة الأمر. ومن هنا تكثر اأبواب الجتهادات وتت�سع، ويجلل 
ال�سباب قبة الق�ساء، فيت�سلل اإليها من يحظر عليه الدخول، 

ويبقى مبداأ )ا�ستقالل الق�ساء( مجرد �سعار.
• العالقة بين الق�ساء ووزارة الداخلية يعتورها �سيء من 	

)هيئة  خــالل  من  وذلــك  الو�سوح،  عــدم  اأو  التعار�س، 
يعرف  ق�سائية  هيئة  فهي  العام(،  والدعــاء  التحقيق 
اأع�ساوؤها في الدول الأخرى بقا�سي التحقيق، فيفتر�س 
الهيئة  واقع  اأن  اإل  للق�ساء.  الأعلى  بالمجل�س  ارتباطها 
ذلك  على  ن�ست  كما  الداخلية،  بوزير  مرتبطة  اأنها 
جانب  ي�سعف  مــا  وهــذا  نظامها،  مــن  ـــى  الأول الــمــادة 
الداخلية  وزارة  على  ي�سفي  بل  الق�سائي،  ال�ستقالل 

�سبغة ق�سائية. 
• تاأخير 	 اأي�سًا  الق�ساء  ا�ستقالل  مبداأ  مع  يتنافى  ومما 

قبل  من  اإيقافها  اأو  الق�سائية،  الأحــكــام  بع�س  تنفيذ 
ي�سعف  ما  اأ�سباب ظاهرة،  دون  من  التنفيذية  ال�سلطة 

هيبة الق�ساء ويخلخل ح�سونه وح�سانته.
وال�سلطة  الق�سائية  ال�سلطة  بين  العالقة  تــبــدو  وهــكــذا 
التنفيذية – ومن خالل النظام – مزدوجة من الو�سوح حينًا 
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والغمو�س حينًا اآخر، والن�سجام حينًا، والتناق�س اأحيانًا، وهو 
ما ل يعد مقبوًل حتى عند الدولة نف�سها.

مدى تاأثير ال�صلطة التنفيذية في ال�صلطة الق�صائية:

�سلطة  بين  العالقة  طبيعة  اإلــى  �سبق  فيما  التعرف  جــرى 
الق�ساء وال�سلطة التنفيذية، من خالل النظام ال�سعودي، وقبل 
ذلك كانت اإ�سارات اإلى واقع بع�س البلدان العربية واأنها تقرر 
ا�ستقالل الق�ساء بطريقة اإجمالية، اأما من حيث التف�سيالت 
اأن  نحاول  وهنا  متعار�سة،  اأو  متداخلة  فالأمور  والتطبيقات 

نتبين مدى تاأثير ال�سلطة التنفيذية في ال�سلطة الق�سائية.
اإن ما ُيلحظ في اأكثر دول العالم، قديمها وحديثها، ارتباط 
الق�ساء برئي�س الدولة )�سواء �سمي رئي�سًا، اأو ملكًا، اأو �سلطانًا، 
وا�سعة في  له �سالحيات  اأو غير ذلك(، حيث يكون  اأميرًا،  اأو 
اأكان  �سواء  نقلهم،  اأو  ترقيتهم  اأو  عزلهم  اأو  الق�ساة  تعيين 
وتعيينهم  الق�ساة  فاختيار  مبا�سرة،  غير  اأم  مبا�سرة  بطريقة 
على �سبيل المثال بوا�سطة ال�سلطة التنفيذية، هو اأكثر الطرائق 
ا�ستقالل  مع  تتعار�س  ل  وهــي  العمل،  في  واأنجحها  انت�سارًا 
الطرائق  يحدد  القانون  لأن  التنفيذية؛  ال�سلطة  عن  الق�ساء 
تعيين  وهي  تراعيها،  اأن  التنفيذية  ال�سلطة  على  يتعين  التي 
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الق�ساة، وهذه هي الطريقة التي اأخذت بها الدول العربية.)1( 
المجال؛  هذا  في  م�ستثناة  غير  ال�سعودية  العربية  والمملكة 
فالق�ساة جميعهم يتم تعيينهم باأوامر ملكية، وكذلك ترقيتهم، 
بين  االرتباط  الق�سائي، فهذا  ال�سلك  ندبهم خارج  اأو  ونقلهم 
ال�سلطة الق�سائية وال�سلطة التنفيذية، وبهذه ال�سورة ل غرابة 
فيه، وربما ل اإ�سكال فيه اأي�سًا. اإل اأن ثمة اأ�سكاًل و�سورًا لتدخل 
ال�سلطة التنفيذية في �سلطة الق�ساء قد تثير اإ�سكالت كثيرة، 
ويمكن  اإرادتـــه،  وتوجيه  القا�سي  حرية  تقييد  اأ�سعفها  لي�س 

تق�سيم هذا التدخل اإلى ق�سمين:
التدخل المبا�سر، ومن اأبرز �سوره:	•

ازدواجية الق�ساء. -
تدخل مجل�س الوزراء. -
تدخل وزارة العدل. -
تدخل وزارة الداخلية. -
التدخل غير المبا�سر، ومن اأبرز �سوره:	•

عرقلة تنفيذ الأحكام الق�سائية. -
عدم وجود الأمن الوظيفي للقا�سي. -

)1(  ال�سلطات الثالث ، �س 288 . 
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فاأما ازدواجية الق�ساء فقد �سبقت اإليها اإ�سارات.
جهات  له  يكون  بحيث  الق�ساء،  ازدواجية  اأن  هنا  وي�ساف 
اأو ديوان المظالم، وتظهر ب�سور  العام،  متعددة غير الق�ساء 
موؤهلين  غير  اأ�سخا�س  قبل  من  ق�سائية  اأحكامًا  تتخذ  لجان 
�سرعيًا، فاإن مثل هذا يك�سر باب محراب الق�ساء، ويهون اأمره 
كله.  العالم  نظر  في  هيبته  الق�ساء  �سيفقد  بل  النا�س،  عند 

وربما اآل ببع�س النا�س اأنهم: زب ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے    ۓ رب. )النور: 49،48(، 
فاإذا راأوا اأن الدعوى لم�سلحتهم اأذعنوا للق�ساء، واإن راأوا غير 

ذلك لجاأوا اإلى اللجان والهيئات.
    واأما التدخالت من بع�س الجهات التنفيذية فقد يكون لها 

�سور منها:
التدخل في التحقيق لإخفاء الحقيقة اأو قلبها على بريء، اأو 

حفظ ق�سية ذات �ساأن خطير.
الحيلولة دون الو�سول اإلى باب الق�ساء، ما يتنافى مع المادة 
»حق  اأن  على  تن�س  التي  للحكم،  الأ�سا�سي  النظام  من   47
التقا�سي مكفول بالت�ساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة«. 
في  والنظر  الدعاوى  قيد  ابتداًء  المظالم  ديوان  يرف�س  حيث 
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بدعوى  التنفيذية  ال�سلطات  بع�س  قــرارات  بع�س  من  التظلم 
بال  وهذا  ال�سيادة،  اأعمال  من  منها  ال�سادرة  القرارات  كون 

�سك يتنافى مع هذه المادة.
اأن التدخالت من اأي جهة من خارج الق�ساء، حتى ولو كانت 
ب�سورة  وتتعار�س  ال�ستقالل،  مبداأ  تخرق  العدل،  وزارة  من 
ظاهرة مع مواد نظامية �سريحة في حظر التدخل. ومنها ما 
جاء في المادة الأولى من نظام الق�ساء: »الق�ساة م�ستقلون، 
ل �سلطان عليهم في ق�سائهم لغير اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 
والأنظمة المرعية، ولي�س لأحد التدخل في الق�ساء«، بل عدت 
المادة الخام�سة من نظام محاكمة الوزراء تدخل اأي وزير في 
عمل الق�ساء موجبًا لعقوبته، حيث جاء فيها: »مع عدم الإخالل 
بما ين�س عليه اأي نظام اآخر، يعاقب بال�سجن لمدة تراوح بين 
ارتكب  اإذا  النظام  اأحكام هذا  المتهم بموجب  �سنوات  3 و10 
اإحدى الجرائم الآتية ... التدخل ال�سخ�سي في �سوؤون الق�ساء 

والهيئات والدوائر الحكومية«.
في  ونركز  كثيرة،  �سور  فله  المبا�سر  غير  التدخل  واأمــا 

�سورتين فقط يمكن اأن يقا�س عليهما.
فقد  الق�سائية:  الأحكام  تنفيذ  عرقلة  الأولــى:  فال�سورة 
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الجهة  قدرة  ل�سعف  اإما  ينفذ،  ل  ولكن  ق�سائي  حكم  ي�سدر 
اأو  جهة،  من  لتدخل  واإمــا  التنفيذ،  عن  الم�سوؤولة  الإداريـــة 
قد  بل  ورق،  على  حبرًا  الحكم  فيبقى  نفوذ،  ذوي  اأ�سخا�س 
ُينق�س الحكم بعد �سدوره وتمييزه. وربما كان المحكوم عليه 
اأجنبيًا والحكم جنائيًا فتتدخل بع�س الجهات لإيقاف تنفيذه، 
ما  وهو  بح�سبان ذلك من �سالحياته.  الأمــر،  ولي  با�سم عفو 
يوقع الدولة في حرج �سديد اأمام العالم، ب�سبب وجود اأكثر من 
حين  في  وتنفيذها،  الق�سائية  الأحكام  م�سوؤولية  تتولى  جهة 
وعدم  وتنفيذه  الق�ساء  جهة  اتحاد  الكبرى  الــدول  في  يلحظ 
قدرة تدخل رئي�س الدولة فيه، ما يجعل تلك الجهة محترمة، 

ومهابة من �سعوب العالم.
فهي عدم  المبا�سر:  غير  التدخل  من  الثانية  ال�سورة  واأما 
وجود الأمن الوظيفي للقا�سي، فذلك من اأعظم خوارق قد�سية 
الق�ساء، وتحطيم معنويات القا�سي. فاإذا كان القا�سي محاطًا 
بالمخاوف، من نقل تاأديبي ي�سمى بغير ا�سمه، اأو عرقلة ترقية، 
اأو تهديد بالعزل، اأو �سغوط اجتماعية ونف�سية تلجئه اإلى تعطيل 
فكره، واإلغاء عقله، واإ�سخاط �سميره، ومتابعة االأهواء، فكيف 

يمكنه اأن يحكم بالعدل، وبالحق الذي يعتقده؟
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ا�ستقالل  ق�سمان:  الق�ساء  ا�ستقالل  اأن  الأمــر  وخال�سة 
اإداري، وا�ستقالل اإرادي، فال�ستقالل الإداري اأمر ن�سبي، فقد 
ينف�سل الق�ساء عن �سائر ال�سلطات الأخرى، ولكن الف�سل هذا 
الو�سائج  الى  نظرًا  بال�سلل،  الق�ساء  ي�سيب  قد  فيه،  بولغ  اإذا 
المتداخلة بين �سلطتي الق�ساء والتنفيذ. وقد ينف�سل الق�ساء 
عن التنفيذ من جهة التدخالت في الخت�سا�س وتبقى عالقة 
فتكون  ــة  الإداري الجوانب  حيث  من  موجودة  بينهما  الت�سال 
العالقة بينهما عالقة تعاون، وهذا اأ�سلوب جيد ومحمود، وقد 
يرى ذلك بارزًا في اأكثر الأنظمة ال�سعودية، كالنظام الأ�سا�سي 

للحكم، ونظام الق�ساء، ونظام الإجراءات الجزائية.
واأما ال�ستقالل الإرادي، واأعني به ما يت�سل باإرادة الق�ساة 
ال�ستقالل  م�ساألة  في  الأهم  هو  فهذا  و�سمائرهم،  وحريتهم 
ال�سفاء  مــن  جــو  اإلـــى  يحتاج  الق�ساء  اأن  ــك  ذل الق�سائي، 
والنزاهة والختيار الحر والجتهاد، التي متى توافرت للقا�سي 
وكان اأهاًل للق�ساء اأنتج حكمًا يمالأ الأر�س عدًل ونورًا. واإذا ما 
فقدت، وحل محلها الر�سى، والأهواء، اأو اأ�سند الق�ساء اإلى غير 

اأهله، فاإنه نذير خطر.
عنوانًا  الق�ساء(  )ا�ستقالل  �سعار  ف�سيبقى  حال  اأي  وعلى 
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رمز  لأنه  بغير �سدق؛  اأو  الــدول، ب�سدق  به عامة  تنادي  لفتًا 
عدالة ونزاهة. وقد يبرز ذلك في �سورة قواعد نظامية وقانونية 
مجملة، اأو مرنة، تتنوع تف�سيراتها وتطبيقاتها، اإل اأن دولة مثل 
تطبيق  مجال  في  الــرائــدة  وهــي  ال�سعودية،  العربية  المملكة 
وينظر  الهتمام،  دائرة  في  دائمًا  تبقى  ال�سالمية،  ال�سريعة 
اإليها نظرة خا�سة. فاأي نق�س اأو خلل مهما �سغر �سيكون كبيرًا 
النعكا�سات  من  له  و�سيكون  والناقدين،  المخالفين  اأعين  في 
ال�سلبية ما ل يمكن تقديره على الق�ساء بخا�سة، وعلى الدولة 
فكريًا  اأمــنــًا  الق�ساء  منح  ي�ستوجب  ما  وهــذا  عامة،  ب�سفة 
ويليق  الق�ساء،  ب�سلطة  يليق  ووظيفيًا،  واجتماعيًا  و�سيا�سيًا 
الحرمين  على  وت�سرف  العربية،  الجزيرة  قلب  تملك  بدولة 
ال�سريفين، وتلتزم منهجًا فكريًا �سلفيًا و�سطًا، يخولها لأن تكون 

�سهيدة على دول العالم المعا�سر.



276

 النظام العدلي
في السعودية

المذهب الق�صائي في ال�صعودية

د. قي�ص بن محمد اآل مبارك *

ال�سريعة  قانون  على  الفقه  اأحكام  الم�سلمين  علماُء  اأْجــَرى 
اإليها،  يحتكمون  الــتــي  ال�سريعُة  فهو  الــخــالــد،  الإ�ــســالمــيــة 
اهلل  جعل  فما  الحياتية،  معامالتهم  جميع  في  مونها  وُيـحكِّ
قانونًا  جعلها  واإنــمــا  النا�س،  على  عبئًا  الت�سريعية  الأحــكــام 
َي�سبُط معامالت النا�س، من بيع و�سراء وَقْر�ٍس وَرْهٍن وغيرها 
ٍة  و�سيا�سيَّ اجتماعية  تعامالٍت  ومن  التجارية،  المعامالت  من 
ْت حكمُة اهلل اأن يجعل الحتكام اإلى  وجنائية وغيرها، فاقت�سَ
ق به الحياة الكريمة لجميع اأفراد  �سريعته �سبحانه �سببًا  تتحقَّ

بق�سم  امل�سارك  الفقه  اأ�ستاذ  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  العلماء  كبار  هيئة  ع�سو   *
الدرا�سات الإ�سالمية بـجامعة امللك في�سل، الأح�ساء .
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المجتمع، فبقْدِر التزام المجتمع باأحكام اهلل تتناق�ُس الم�ساكُل 
بينهم فَيقلُّ �سررها، فُيف�سي هذا اإلى �سعادِتـهم في الدنيا قبل 

�سعادتـِهم في الآخرة.
اهلل  عبد  ُدنا  �سيِّ قــال  كلُّها،  خيٌر  الإ�ــســالمــيــُة  فال�سريعُة 
يقول:  وجل  عز  اهلَل  �سمعَت  )اإذا  عنه:  اهلل  ر�سي  م�سعود  بن 
ى  ُتو�سَ اإليها �َسْمَعك، فاإنَّه خيٌر  ِغ  رب فاأ�سْ ھ  ھ      ھ  زب 
في  تعالى  اهلل  من حكمة  كان  وقد  عنه(.  ُت�سرُف  �َسرٌّ  اأو  به، 
الإن�سانية،  النف�س  طبيعة  مراعاة  على  اأقامها  اأْن  �سريعته، 
ال�سكون  وَيـح�سل  وتطبيقها،  بها  العمل  النا�س  على  ِلَي�سهل 
اإليها والطمئنان بها، ومن اأجل ذلك راَعت في ت�سريعها طبائع 
النف�س الب�سرية وما ُجِبَلْت عليه ِمن �سفات، فجعلْت اأحكاَمها 
انعكا�سًا  وَلْم تجعلها  ُفِطروا عليها،  التي  متوافقة مع فطرتهم 
لدواعي اأهواء النف�س و�سهواتها، لئال ُتف�سي اإلى ف�ساٍد اأخالقي 

واجتماعي واقت�سادي وجنائي.
َراَعْت كذلك عوائَد النا�س واأعرافهم في  اأْن   ومن حكمتها 
التي  الألفاظ  وَحَمَلت  وغيرها،  بيوع  من  المدنية  تعامالتهم 
ولهجاتهم،  لغاُتـهم  تقت�سيه  ما  على  المتعاِمِلين  بين  تجري 
وما تدلُّ عليه عوائدهم واأعرافهم، فكانت العادُة في ال�سريعة 
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مًة . الإ�سالمّيـة ُمَحكَّ
ثم اإن الفقه الإ�سالميَّ لي�س اأحكامًا ُتلقى في فراغ، كما هو 
بفروع  اأ�سبه  فروَعه  اإنَّ  بل  الب�سر،  ي�سعها  التي  القوانين  �ساأن 
�سجرة با�سقَة الأغ�سان، َينتظمها جذٌع واحد، فمهما تكاَثَرت 
قال  حتى  واحـــدة،  �ساٍق  اإلــى  ترجُع  فاإنها  وتنوَّعت،  فروُعها 
الفقهاُء: اإن الفقَه الإ�سالمّي َمْبِنيٌّ على خم�س قواعد، الأولى: 
والثالثة:  بال�سك،  ُيرفع  اليقين ل  والثانية:  الأمور بمقا�سدها، 
والخام�سة:  التي�سير،  تجلب  الم�سقة  والرابعة:  يزال،  ال�سرر 

مة . العادة ُمَحكَّ
فلو كانت اأحكاُم ال�سريعة على غير الفطرة َل�سقَّ على النا�س 
َقِبَلتـْها النفو�س ِل�سعوبتها على النف�س، ولذلك  تطبيقها، ولما 
الأهواء،  باتباع  الفطرة  ترَك  الم�سركين  تعالى على  اهلُل  عاَب 

فقال جلَّ �ساأُنه: زب ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہہ  ہ  ہ   
ذلك  اأردف  ثم   ،)29 رب)الروم:  ۓ  ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   

ڭ  ڭ  ڭ        زب  فقال:  للفطرة  الموافق  ين  الدِّ اإلى  بالدعوة 
ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  
وهذا  )الـــروم:30(،  رب  ەئ  ائ   ائ   ى   ى   ې  
الخطاُب لي�س خا�سًا بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، بل عامٌّ 
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لجميع الم�سلمين، كما قال القرطبي : )ودخل في هذا الخطاب 
فاٍق من اأهل التاأويل( . ُته باتِّ اأُمَّ

النا�س  اأق�سيَة  ال�سريعُة  �سبطْت  الفطريِّ  القانون  فبهذا 
َلحْت  واأ�سْ وال�سيا�سية،  والقت�سادية  الجتماعية  �سوؤونهم  في 
الكبير  القدر  ذلك  من  َنْلحُظه  اأمٌر  وهو  الأخالقية،  م�ساكلهم 
تراٌث  وهو  النوازل،  فقُه  فيها  بما  الفقه،  كتب  لنا  َنْتُه  دوَّ الذي 
الفقهاُء  عاَلَج  التي  التطبيقية  بالنماذج  وثــريٌّ  غزيٌر،  علميٌّ 
َحَوْت ن�سو�سًا  واإن  واأحوالهم، ف�سريعُة اهلل،  النا�س  بها هموَم 
ثابتة في عـباراتها، غير اأن هذه الن�سو�َس تحمُل في م�سمونها 

معانَي كّلية، وقواعد �سابطة، تنتظم بها الم�سائَل الجزئية .
في  فـــاإن  الــحــوادث،  جـــّدت  ومهما  الــوقــائــع  كــثــرت  فمهما 
الن�سو�س القراآنية والحديثية، وفي الأ�سول والقواعد الفقهية، 

، ومعالجًة لكل حادثة تنزل . جوابًا لكل واقعٍة َتِجدُّ
بالقراآن  عالمًا  كان  اإذا  اإل  َيق�سي  األ  القا�سي  في  والأ�سل 
وروايــة،  ــًة  دراي ال�سريف  النبوي  بالحديث  وعالمًا  وتف�سيره، 
يكن  لم  فاإن  منهما،  ال�سرعية  االأحكام  ا�ستنباط  على  وق��ادرًا 
اأن يكون عالمًا  اأقلَّ من  اليوَم، فال  النا�ِس  كذلك كما هو حال 
هات م�سائله وتفاريعه، واأق�سد بالفقه: ِفَقَهنا  بالفقه، �سابطًا لأمَّ
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َقُه، المذاهُب  المعتبر، الذي اقت�سْت حكمُة اهلل اأن َتجمَع متفرِّ
عبر  الإ�سالمية  ال�سريعة  ِفقُه  ُحِفَظ  وبهذا  المعروفُة،  الفقهيُة 

اأربعة مدار�س .
وقد جرى تدوين هذه المذاهب بعد عر�سها على ن�سو�س 
درا�ستها  على  تعاقبوا  كبار،  اأئــمــٍة  ِقــَبــِل  من  وال�سنة  الكتاب 
الن�سو�س،  َهـــْدَي  ُمهتديًة  تبقى  اأن  اأجــل  مــن  وتمحي�سها، 
ة يندرج تحتها ما َيجدُّ ِمن فروع،  وو�سعوا لها اأ�سوًل وقواعَد كلِّيَّ
لتجمع جزئياتها من ال�ستات، وَعَنوا بعر�س ما َيجدُّ من الوقائع 

والأحداث على الأ�سول والقواعد الكلِّية.
والأحــداث  الوقائع  من  جدَّ  ما  َيعر�سون  الفقهاُء  وا�ستمرَّ 
الع�سور  الفتوى خالل  بذلك  فان�سبطت  الكلِّية،  القواعد  على 
ة  تامَّ اأنهم على درايٍة  اإل  العمُل منهم  الما�سية، وما كان هذا 
ى في ع�سرنا تقنيُنه- في الفتوى  باأن �سبط الفقه - وما ُي�سمَّ
دون  يحول  ومانعًا  الخالف،  لماّدة  حا�سمًا  ُيعدُّ  الق�ساء،  وفي 
فوا في ذلك  الفو�سى - في الفتوى-، وعا�سًما من الزلل، ف�سنَّ
كلِّ  لأئمة  تلوح  التي  الأقوال والجتهادات  ُن  ُتبيِّ التي  نات  المدوَّ
فاق بينها، بل  مدر�سة من هذه المدار�س، ووجوه الختالف والتِّ
عف، والعلَّة في تقوية القول اأو  ة وال�سَّ واإلى تفاوتها من حيث القوَّ
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ت�سعيفه، وهذا �سامٌل لكل الم�سائل الحياتية، وهو مظهٌر يتجلَّى 
المعتَمد في  اإلى  الفقهاء  ي�سير  ثم  الإ�سالمي،  الفقه  ثراُء  فيه 
هوا على - ما ل يجوز اأن  الفتوى - ِمن هذه الجتهادات، بل ونبَّ

ُيفتى - به، ِمن اأقواٍل ل َت�سنُدها الحجُة ول َيع�سدها الدليل .
الثاني  القرن  بدايات  اإلى  ونماء  تطوٍُّر  في  الفقه  كان   وقد 
ع�سر، اأي: قبل مائتي عام تقريبًا، حيث و�سل الفقه اإلى مرحلة 
نات الفقهية اإلى ذروتها، برز  َلْت المدوَّ رفيعة من الإتقان، وو�سَ
فيها الفقه في ثوب جديد، فان�سبطت به الفتوى، وا�ستقام به 
الق�ساُء، ببيان المعتمد في كلِّ مدر�سة من المدار�س الأربعة، 
كمدونة ال�سرح ال�سغير للمالكية، ورد المحتار للحنفية، وكذلك 
فعل ال�سافعيُة والحنابلُة، وهذا مظهٌر تجلَّى فيه تقنيُن الفقه، 
الأحــكــاُم  كذلك  وانح�سرت  ة،  ال�ساذَّ الفتاوى  به  وانح�سرت 

ة اأي�سًا . اذَّ الق�سائية ال�سَّ
وفي المملكة العربية ال�سعودية �سدر قرار الهيئة الق�سائية، 
فكان من�سجمًا مع هذا النهج الذي �ساَر عليه العلماُء خَلفًا عن 
�َسَلف، فقد ن�سَّ قراُر الهيئة رقم )3( في 1347/1/17هـ باأن 
يكون مجرى الق�ساء في جميع المحاكم منطبقًا على المفتى 
ه رئي�س  به من مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، وبهذا القرار وجَّ
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محمد  ال�سيخ  �سماحة  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الق�ساة 
بن اإبراهيم اآل ال�سيخ رحمه اهلل، وذلك في خطابه رقم 1492 
ُيفتي  اأن  لأحــٍد  ينبغي  )فال  ه:  ون�سُّ 1380/9/21هــــ،  بتاريخ: 
اأنحاء  �سائر  في  المحاكم  عموم  في  الفتوى  عليه  ما  بخالف 
ومع  �سر()1(،  هو  الذي  الختالف  من  ذلك  في  لما  المملكة؛ 
الأقــوال في  الأرجــح من  المملكة يختار  الق�ساء في  فاإن  ذلك 
ذلك  كان  ما  متى  الحنبلي،  المذهب  غير  من  كثيرة  م�سائل 
من  اأعظم  ذلك م�سلحة  في  كان  اأو  ال�سرعي،  بالدليل  موؤيدًا 

م�سلحة اتباع المذهب.

)1( فتاوى ال�سيخ محمد بن اإبراهيم: 30/11 .
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*  الأمني العام لهيئة كبار العلماء، ع�سو املجل�س الأعلى للق�ساء.

التفاوت في الأحكام الق�صائية

في المحاكم ال�صعودية

معالي الدكتور فهد بن �سعد الماجد*

ومو�سوع،  ق�سية،  على  يحتوي  اأنــه  الــعــنــوان  فــي  يالحظ 
ونطاق. فاأما الق�سية فهي التفاوت، واأما المو�سوع فهو الأحكام 
الق�سائية، واأما النطاق فهو المحاكم ال�سعودية. وبالجملة فهذه 
تفاوت  لدينا  ال�سوؤال؟ وهي، هل  تمثل م�سكلة  الثالث  الكلمات 
في الأحكام الق�سائية في المحاكم ال�سعودية؟ وما مرد ذلك 

اإن وجد؟ وهل يمثل م�سكلة ت�ستدعي حاًل؟
جــدًا،  فقيرة  المو�سوع  هــذا  حــول  الدرا�سات  اأن  الحقيقة 
والحديث عن ذلك ل يعدو مقالت �سحفية تن�سر هنا وهناك 
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عن حكم ق�سائي ي�ستخدم و�سيلة للتعميم عن م�سكلة المو�سوع. 
وحتى نك�سف المو�سوع ب�سكل اأو�سح فال بد اأن نقف على مقدار 
التي  الق�سائية  الأحكام  واأي�سًا على طبيعة  وم�ستواه،  التفاوت 

تنظرها المحاكم ال�سعودية.
بيد اأننا ووفقًا للترتيب المنطقي لتحليل هذه الم�ساألة نحتاج 
اإلى اأن نقدم النظر فيما تنظره المحاكم ال�سعودية على النظر 
في التفاوت وم�ستواه، ذلك اأن وقوفنا على ما تنظره المحاكم 
يخرج كثيرًا من الأحكام عن م�سكلة التفاوت، ويح�سر التفاوت 
في نطاق اأقلَّ بكثير مما تر�سمه ال�سورة النمطية عن التفاوت 

في الأحكام الق�سائية.
الأ�سا�سي  النظام  من   )49( للمادة  وفقًا  تنظر  فالمحاكم 
بما  الإخــالل  عدم  مع  والجرائم«  المنازعات  جميع  للحكم:« 
من   )53( للمادة  وفقًا  اخت�سا�سات  من  المظالم  لــديــوان 
النظام نف�سه، وقد ف�سل نظام المرافعات ال�سرعية في مواد 
متعددة اخت�سا�سات المحاكم كما وردت في موا�سع اأخرى من 

هذا الإ�سدار.
النوعي  الخت�سا�س  هــذا  اأن  هنا  بالمالحظة  والجدير 
للمحاكم يحقق وحدة المو�سوع في المحاكم، ومن ثم فهو يحقق 
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اأكبر قدر من اتحاد النظر الق�سائي في الق�سايا المعرو�سة. 
بعد  اإل  النتيجة  بهذه  الثقة  كبير من  نكون على قدر  لن  ولكن 

الطالع على نقطتين مهمتين:
النقطة الأولى: الأحكام التي تعتمدها المحاكم عند النظر 

في الق�سايا المعرو�سة اأمامها.
نظرها  عند  بها  تتقيد  التي  الإجـــراءات  الثانية:  النقطة 

الق�سائي.
واأعتقد اأن اإي�ساح هاتين النقطتين، والتركيز فيهما يو�سح 
متطابقين.  ق�سائيين  حكمين  في  تفاوت  يوجد  ل  اأنه  بجالء 
فبخ�سو�س النقطة الأولى فاإن المحاكم - وفقًا للمادة )48( 
من النظام الأ�سا�سي للحكم - تطبق على الق�سايا المعرو�سة 
الكتاب  عليه  دل  لما  وفقًا  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  اأمامها 
وال�سنة، وما ي�سدره ولي الأمر من اأنظمة ل تتعار�س مع الكتاب 
وال�سنة وقد ن�ست المادة الأولى من نظام المرافعات ال�سرعية 
فاإن ذلك  الإ�سالمية«  »ال�سريعة  اإطالق لفظ  على ذلك. وعند 
ي�سمل العقيدة، والعبادة، والنظام القانوني الق�سائي. غير اأن 
هو  اإليها  الم�سار  المادة  هذه  في  الإ�سالمية  بال�سريعة  المراد 
التطبيق.  لأنه هو محل  الق�سائي؛  القانوني  بالنظام  يتعلق  ما 
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قواعد  يت�سمن  ال�سريعة  فــي  الق�سائي  القانوني  والــنــظــام 
واأحكامًا اأ�سا�سية في كال الميدانين: ميدان الحقوق الخا�سة، 

وميدان الحقوق العامة.
وفي جميع هذه الزمر قد اأتت ن�سو�س ال�سريعة الإ�سالمية 
وتركت  اأ�سا�سية،  بمبادئ  النبوية  وال�سنة  القراآن  في  الأ�سلية 
الزمنية  الم�سالح  بح�سب  التطبيق  في  التف�سيالت لالجتهاد 
والإمكانات المكانية، اإل قلياًل من الأحكام تناولتها بالتف�سيل 
كاأحكام الميراث وبع�س العقوبات. وحول تلك المبادئ القانونية 
في ميادينها المختلفة، ونتيجة للتطبيق في البالد الإ�سالمية 
التي واجه فيها الم�سلمون اآثار مدنيات قديمة، وبنتيجة تطور 
وتف�سيلي  تف�سيري  فقه  ن�ساأ  المختلفة،  القت�سادية  الظروف 
وال�سنة  )الكتاب  ال�سريعة  في  الأ�سلية  الن�سو�س  حول  عظيم 
وكان  الحاكمين،  والق�ساة  ال�سراح  الفقهاء  باجتهاد  النبوية( 
هذا الفقه الإ�سالمي اأعظم واأو�سع فقه قانوني عرف اإلى اليوم 

في تاريخ ال�سرائع.
اأ�سهرها  كثيرة،  قانونية  فقهية  مذاهب  فيه  ن�ساأت  وقــد 
والمالكي،  الحنفي،  وهي:  اليوم،  اإلى  الحية  الأربعة  المذاهب 
لي�س  المذاهب  هــذه  بين  فالختالف  والحنبلي،  وال�سافعي، 
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اختالفًا دينيًا، بل هو اختالف قانوني ق�سائي ن�ساأت منه ثروة 
ت�سريعية عظمى في نظريات الفقه الإ�سالمي.)1( 

والق�ساء في المملكة العربية ال�سعودية ي�ستمد اأحكامه من 
الذي  الإ�سالمية  ال�سريعة  في  الق�سائي  القانوني  النظام  هذا 
هو مجموعة من المبادئ والقواعد والأحكام والن�سو�س. وهي 

على ق�سمين من حيث التف�سير والتاأويل:
لالجتهاد  فيها  مجال  ل  من�سو�سة  اأحكام  الأول:  الق�سم 
الحكم  انطباق  من  التحقق  تجاهها  القا�سي  ودور  والتف�سير، 

المن�سو�س على الواقعة الق�سائية.
الق�سم الثاني: اأحكام قابلة للتف�سير والجتهاد، وهي مجال 
كما  العدالة،  وتحقيق  المفا�سد،  ودرء  الم�سالح،  لمراعاة  ثّر 
اأنها منبع مهم لتطوير النظر الق�سائي ومراعاته لتغير الأحوال 
المبادئ  لتقرير  عنه  غنى  ل  م�سدر  اأي�سًا  وهــي  ـــان،  والأزم

الق�سائية.
وما قد يظهر اأول وهلة بمظهر التعار�س، فاإنه يكون لختالف 
فتتعدد  الأخــرى؛  اإذ تختلف كل ق�سية عن  ظروف كل ق�سية؛ 

)1(  ينظر م�سطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام 49/1.
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اأ�سباب تفاوت الأحكام الق�سائية، فمنها ما يرجع اإلى الجاني، 
ومنها ما يرجع اإلى المجني عليه، ومنها ما يرجع اإلى الجناية 
من  بالجناية  المحيطة  الظروف  اإلى  يرجع  ما  ومنها  نف�سها، 
النظر  اإلــى  يرجع  مــا  ومنها  وغــيــرهــا،  والأ�ــســخــا�ــس  الــزمــان 
يخلو  ل  التفاوت  وهذا  للمحكمة.  المقدمة  والأدلــة  الق�سائي، 

منه نظام ق�سائي؛ اإذ اإن هذه طبيعة النظر الب�سري القا�سر.
وهذا الق�سم تحديدًا هو الذي يثار فيه �سوؤال تفاوت الأحكام 
التي  الإجراءات  بالحديث عن  يكون  والجواب عنه  الق�سائية. 
الإجــراءات  وهـذه  الق�سائي،  نظرها  عند  المحاكم  بها  تتقيد 
هـــي التي تر�سم وتبين الطرائق التي يجب �سلوكها، والأ�سكال 
تت�سل  تدابير  وهي  وفقها،  على  العمل  ي�سدر  اأن  يجب  التي 
بالمبادئ  تت�سل  مما  اأكثر  تطبيقه  وتنظيم  الت�سريع  ب�سيا�سة 
والقواعد. ويمكن اأن يقرر اأ�سلها في الفقه الإ�سالمي بالنظر 
كل  في  توجد  اأن  يمكن  التي  القوانين  اأو  الأحكام  كل  اأن  اإلــى 

البلدان ل تخرج عن نوعين:
اأو فعل  لكل قول،  وتثبت  التي توجب  وهي  الأحكام:  الأول: 

موجبه وحكمه.
الثاني: الإجراءات: وهي التي اأ�سرنا اإليها باأنها التي تر�سم 
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وتبين الطرائق التي يجب �سلوكها.
اأحكام  من  ب�سيء  اأ�سله  في  الإ�سالمي  الت�سريع  يــاأت  ولم 
الإ�سهاد  ثابته دائمة، كلزوم  اإل ما عّد فيه م�سلحة  المرا�سم 
بالكتابة،  العقود  توثيق  اإلى  العام  وكالإر�ساد  النكاح،  في عقد 
اأو ال�سهادة، اأو الرهن، وكاأ�سول الق�ساء الأ�سا�سية من ا�ستماع 
وهذا من  اليمين.  اأو  البينة  وتكليف  الخ�سم،  و�سوؤال  الدعوى 
ويجعلها  الو�سائل  في  يتو�سع  الذي  الإ�سالمي  الت�سريع  مرونة 
ما  بح�سب  والأمــاكــن،  والأزمـــان  الأحـــوال  بتغير  للتغير  قابلة 
بالثبات  تتميز  التي  فهي  الأحــكــام  اأمــا  الم�سلحة،  تقت�سيه 
اقتبا�س  كل  عن  الإ�سالمي  الت�سريع  اأغنى  »وقــد  وال�ستقرار 
الفقه  في  بما  غريب،  وت�سريع  اأخــرى،  اأمــة  عن  فيها  اأ�سا�سي 
الإ�سالمي الوا�سع الأفق من القواعد العامة المتنوعة، والأ�س�س 
الثابتة التي ر�سخت فيها فكرة اإحقاق الحق، واإزهاق الباطل، 
والعقود،  الإرادات  واحترام  الم�سالح،  وجلب  المفا�سد،  ودرء 
وعّد  ال�سرر،  واإزال��ة  عليه  يترتب  ما  واإ�سقاط  االإك��راه،  ومنع 
وتوزيعها  ال�سمانات  وتنويع  الت�سبب،  وم�سوؤولية  ال�سرورات، 
والعمال  العقود  في  والــعــادات  العرف  وعــّد  مــتــوازن.  بعدل 
الكثيرة  الأ�سا�سية  المبادئ  من  ذلك  غير  اإلــى  واللتزامات، 
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المغنية في الت�سريع الإ�سالمي وفقهه«)1(.
والإجراءات التي تتقيد بها المحاكم عند نظرها الق�سائي 
هي من قبيل: اأ�سول المحاكمات والمرا�سم، وقد �سدر بها في 
ونظام  ال�سرعية،  المرافعات  نظام  ال�سعودية  العربية  المملكة 
الإجراءات الجزائية، واإذًا فاإن الإجراءات التي تتقيد بها، كما 
وجه  على  ت�سبط  فاإنها  عمومًا،  الق�سائي  العمل  ت�سبط  اأنها 
عنه  وتنفي  الثاني،  الق�سم  في  المذكورة  الأحكام  الخ�سو�س 

التفاوت الذي قد يتطرق اإليها، لو لم توجد هذه الإجراءات.
والأنظمة الإجرائية اإ�سافة اإلى اأنهما ي�سمنان �سير العدالة 
على الوجه ال�سحيح من حيث تبليغ الخ�سوم، و�سماع الدعوى 
والإجابة، والبينات، والدفوع، والأحكام الم�سببة ت�سببًا �سحيحًا، 
مع حفظ كامل حقوق المتداعين، فاإنهما اأي�سًا يمنعان تفاوت 
الأحكام في الق�سايا المتماثلة من كل وجه، وذلك من خالل 

اأمرين:
• الأولى، 	 الدرجة  الثالث )محاكم  التقا�سي  درجات  اإيجاد 

على  ن�ست  كما  العليا(  والمحكمة  ال�ستئناف،  ومحاكم 

)1(  ينظر المدخل الفقهي العام للزرقا، 231/1.
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الأحــكــام  وجميع  الق�ساء.  نظام  مــن   )9( الــمــادة  ذلــك 
واجبة  اأو  قابلة،  ـــى  الأول الــدرجــة  محاكم  مــن  الــ�ــســادرة 
التي  الي�سيرة  الدعاوى  في  الأحكام  با�ستثناء  ال�ستئناف، 
ال�سادر  الحكم  ولكون  للق�ساء.  الأعلى  المجل�س  يحددها 
من محاكم الدرجة الأولى قاباًل لال�ستئناف والتدقيق من 
محكمة ال�ستئناف، فاإن ذلك ــ بال �سك ــ ي�سبط الأحكام 
ت�سير  م�ستقرة  مبادئ  لديها  واحــدة  مظلة  تحت  لكونها 
نق�سه  فلها  ذلك،  بخالف  الحكم  اإذا جرى  بحيث  عليها، 

كليًا اأو جزئيًا وتحكم فيما نق�س.
كما اأن الدرجة الثالثة من درجات التقا�سي وهي المحكمة 
الأحكام،  وحدة  تحقق  التي  الأ�سا�س  الركائز  من  هي  العليا، 
عليه  للمحكوم  فـــاإن  �ــســورتــهــا،  اتــحــاد  عند  تفاوتها  وعـــدم 
الأحكام  على  العليا  المحكمة  اأمام  النق�س  بطلب  العترا�س 
متى  ال�ستئناف،  توؤيدها محاكم  اأو  ت�سدرها  التي  والقرارات 

كان محل العترا�س على الحكم: 
ولي  ي�سدره  وما  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مخالفة  اأ. 

الأمر من اأنظمة ل تتعار�س معها.
�سليمًا  ت�سكياًل  م�سكلة  غير  محكمة  من  الحكم  �سدور  ب. 
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طبقًا لما ن�س عليه نظامًا.
�سدور الحكم من محكمة اأو دائرة غير مخت�سة. ج. 

الخطاأ في تكييف الواقعة، اأو و�سفها و�سفًا غير �سليم. د. 
فالمحكمة العليا من منطوق هذه المادة تتحقق من �سالمة 
مخالفتها  عدم  وفي  الق�سائية،  للوقائع  تكييفها  في  الأحكام 
ي�سمن  الإجــراء  وهذا  ق�سائيًا.  المتقررة  والقواعد  المبادئ 
ات�ساق الأحكام وتوافقها، ولو فر�س، اأو وجد �سيء من التفاوت 
في درجة التقا�سي الأولى فاإن محاكم ال�ستئناف �ستعدل م�سار 

الأحكام، ومن بعد ال�ستئناف المحكمة العليا.
ولدوائر  ال�ستئناف  لمحاكم  اأتــاح  اأنه  النظام  عناية  ومن 
اأخذت  اأن  �سبق  مبداأ  عن  العدول  راأت  -اإذا  العليا  المحكمة 
ترفع  اأن   - �سابقة  ق�سايا  في  العليا  المحكمة  دوائر  اإحدى  به 
العامة  الهيئة  اإلى  لإحالته  العليا،  المحكمة  رئي�س  اإلى  الأمــر 
للمحكمة العليا للف�سل فيه. وهذا يدل على الحر�س التام على 
اأن ت�سدر الأحكام عن مبادئ متقررة، ت�سمن �سالمة الأحكام 

وا�ستقرارها.
• بالمملكة 	 الق�سائي  النظام  به  يحقق  الذي  الآخــر  والأمــر 

اتحاد  عند  تفاوتها  وعــدم  وا�ستقرارها  الأحــكــام  �سالمة 
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بهيئتها  العليا  المحكمة  منح  الق�سائية،  الواقعة  تو�سيف 
الم�سائل  في  العامة  المبادئ  بتقرير  الخت�سا�س  العامة 
الم�سائل  في  العامة  المبادئ  وتقرير  بالق�ساء.  المتعلقة 
الوقائع  فــي  ــام  ــك الأح وحـــدة  يحقق  بالق�ساء  المتعلقة 

المت�سابهة، ويحقق اأي�سًا ا�ستقرار الأحكام.
والحترازية  التقريرية  الإجـــراءات  هــذه  كــلَّ  اأن  فيالحظ 
م�سادمتها  وعــدم  تو�سيفها،  فــي  الأحــكــام  �سالمة  ت�سمن 
تفاوت  عدم  ــ  اأي�سًا  ــ  يحقق  ما  المتقررة،  الق�سائية  المبادئ 
ون�سل من  وت�سابهه،  الق�سائي  التو�سيف  اتحاد  الأحكام عند 

خالل هذا العر�س اإلى النتائج التالية:
• النظام الق�سائي للمملكة نظام مبادئ م�ستقرة، ومتقرر 	

القرارات  بها عدد من  الإ�سالمية، و�سدر  ال�سريعة  في 
بحيث  منها  اآخــر  عدد  و�سي�سدر  العليا،  المحكمة  من 
مرجعًا  تكون  ق�سائية،  مدونة  مجموعها  في  �ستكون 
للق�ساء في المملكة يطلع عليها الجميع، خ�سو�سًا من 

له اخت�سا�س بال�ساأن العدلي. 
• الق�سائية 	 ــام  الأحــك فـــاإن  الــمــبــادئ  بــهــذه  العمل  ــق  وف

بالمملكة ل تعاني تفاوتًا في اأق�سيتها، يدل على ذلك اأن 
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اأن  منه  يلزم  متقرر  مبداأ  بخالف  ي�سدر  الذي  الحكم 
ت�سدر المحكمة العليا بهيئتها العامة قرارًا بذلك. 

• يعد ما اأ�سير اإليه في هذا المقال من تو�سيف لالإجراءات 	
الق�سائية التي تلتزمها محاكم المملكة وفق ما ورد في 
ونظام  ال�سرعية،  المرافعات  ونظام  الق�ساء،  نظام 
حققه  وما  المعدلة،  ن�سختهما  في  الجزئية  الإجــراءات 
الق�ساء  لتطوير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الملك  م�سروع 
نقلة نوعية لمرفق العدالة في المملكة العربية ال�سعودية.
اأننا  غير  لأهميته،  بالبحث  جدير  المو�سوع  اأن  والخال�سة 
نرى اأن الخت�سا�س النوعي للمحاكم يقلل من درجة التفاوت؛ 
لتحقيقه وحدة المو�سوع، واتحاد النظر الق�سائي المتخ�س�س، 
القانون  وهي   - الوا�سع  بمفهومها  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  كما 
غير  قطعية  اأحكام  على  تحتوي   - المملكة  في  التطبيق  محل 
قابلة للتغيير، فهذه ل يجري فيها التفاوت، واأحكام اجتهادية 
تركت لالجتهاد بح�سب الم�سالح وهي محل ما يمكن اأن ي�سكل 
تفاوتًا في الأحكام الق�سائية؛ لتميز كل ق�سية من غيرها، وهذا 
يمكن الحد منه ببيان الأحكام المو�سوعية، وبيان الإجراءات 
التي تتبع للف�سل في الخ�سومات، كما اأن اإيجاد ثالث درجات 
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مبادئ  لوجود  الق�سايا؛  نظر  في  التفاوت  من  يقلل  للتقا�سي 
يجعل  ما  العليا،  والمحكمة  ال�ستئناف  محاكم  لدى  م�ستقرة 
النظام  جعل  فقد  نف�سه  الوقت  وفــي  معها،  مت�سقة  الأحــكــام 
كما  الق�سائية،  المبادئ  بتقرير  الخت�سا�س  العليا  للمحكمة 
الق�سائية  المبادئ  من  ا�ستقر  ما  تعديل  في  مرونة  لها  جعل 

عندما ت�ستدعي الم�سلحة ذلك.
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اإ�صكالية التقنين والتدوين
د . محمد بن اإبراهيم ال�سعيدي* 

يت�ساءل كثيرون عن �سبب عدم تقنين الأحكام في المملكة 
العربية ال�سعودية، ولماذا يترك الأمر مفتوحًا للق�ساة للحكم 
باجتهاداتهم التي يتفاوتون فيها تفاوتًا كبيرًا، وهل هناك مانع 

من التقنين؟ 
والجواب على ذلك من جوانب متعددة ياأتي ذكرها تباعًا.

ومما ا�ستهر فيما يتعلق بالتقنين ق�سة الإمام مالك رحمه 
اهلل تعالى مع اأبي جعفر المن�سور، حينما األف الإمام رحمه اهلل 
فمنعه  عليه،  النا�س  حمل  الخليفة  واأراد  الموطاأ،  كتاب  تعالى 
القا�سي  رواهــا  كما  الق�سة  ون�س  اهلل،  رحمه  مالك  الإمــام 

* رئي�س ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية، الكلية اجلامعية، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة.
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عيا�س كما يلي:
»اأن اأبا جعفر قال له: اإني عزمت اأن اأكتب كتبك هذه ن�سخًا، 
ثم اأبعث اإلى كل م�سر من اأم�سار الم�سلمين بن�سخة، اآمرهم 
العلم  هذا  من  غيرها  اإلــى  يعتمدوا  ول  فيها،  بما  يعملوا  بــاأن 
المحدث، فاإنني راأيت اأ�سل العلم، رواية اأهل المدينة وعملهم. 
لهم  �سبقت  قد  النا�س  فاإن  تفعل،  ل  الموؤمنين  اأمير  يا  فقلت: 
�سبق  بما  قوم  كل  واأخــذ  وروايـــات،  اأحاديث  و�سمعوا  اأقــاويــل، 
اإليهم، وعملوا به وا�ستدلوا له من اختالف اأ�سحاب ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم وغيرهم، واإن ردهم عما اعتقدوا �سديد، 
لأنف�سهم.  بلد  كل  اأهــل  اختار  وما  عليه،  هم  وما  النا�س  فدع 

فقال: لو طاوعتني على ذلك لأمرت به«.)1(

التقنين في المملكة العربية ال�صعودية:

في بداية قيام الدولة ال�سعودية، كان التوجه العام اإلى عدم 
التقيد بمذهب واحد، حيث ورد في كلمة الملك عبدالعزيز – 
موؤ�س�س الدولة ال�سعودية - في اجتماع الجمعية العمومية عام 

1346هـ قوله: 

)1( ترتيب المدارك للقا�سي عيا�س 191/1.
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بمذهب  مــقــيــدًا  فلي�س  بــه  تق�سي  ـــذي  ال الــمــذهــب  »اأمــــا 
مخ�سو�س، بل تق�سي على ح�سب ما يظهر لها من اأي المذاهب 
كان، ول فرق بين مذهب واآخر«. )1( وقال: »ل نتقيد بمذهب دون 
المذاهب  اأي مذهب من  في  القوي  الدليل  ومتى وجدنا  اآخر، 
الأربعة رجعنا اإليه، وتم�سكنا به، اإذا لم نجد دلياًل قويًا اأخذنا 

بقول الإمام اأحمد«. )2(
ثم بعد ذلك توجهت الدولة اإلى اإلزام الق�ساة بقول واحد، 
حتى ل تختلف الأق�سية، ويفوت المق�سود بالعدل. ولما لم يكن 
العربية  المملكة  في  والأو�ساع  تتنا�سب  ق�سائية  مدونة  هناك 
ال�سعودية، فقد �سدر قرار الهيئة الق�سائية اآنذاك رقم )2( في 
اأحمد  1347/1/17هـــ، بالتزام كتب معينة في مذهب الإمام 
بن حنبل رحمه اهلل، وهذا ن�س القرار: »فقد �سدر قرار الهيئة 
بالت�سديق  المقترن  ـــ  1347/1/17ه في   )3( رقم  الق�سائية 

العالي بتاريخ 1347/3/24هـ بما ياأتي: 
اأ- اأن يكون مجرى الق�ساء في جميع المحاكم منطبقًا على 
المفتى به من مذهب الإمام اأحمد بن حنبل؛ ل�سهولة مراجعة 

)1(التنظيم الق�سائي في المملكة العربية ال�سعودية.  �سعود الدريب، �س �س 285-284.
)2( المرجع ال�سابق،  �س 285.
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كتبه، والتزام الموؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة اإثر م�سائله. 
اإذا �سار جريان المحاكم ال�سرعية على التطبيق على  ب- 
تطبيقها  في  الق�ساة  ووجد  المذكور،  المذهب  من  به  المفتى 
العموم،  لم�سلحة  ومخالفة  م�سقة،  م�سائله  من  م�ساألة  على 
تقت�سيه  بما  المذاهب  باقي  من  فيها  والبحث  النظر  يجري 
الم�سلحة، ويقرر ال�سير فيها على ذلك المذهب؛ مراعاة لما 

ذكر« )1(.
الكتب  هــذه  عن  وخروجهم  هــذا،  على  الق�ساة  عمل  وظــل 
قلياًل، وكانت محكمة التمييز ترد بع�س الأحكام، وتعلل الرد؛ 
بمخالفة المذهب.)2( ويبدو اأن �سياغة هذا القرار غير القاطعة 
ال�سعودية،  العدل  اأنظمة  في  عليه  التاأكيد  وعدم  الإلــزام،  في 
الق�ساة يخرجون عما  والأعــراف كثيرًا، جعل  الظروف  وتغير 
في الكتب المن�سو�س عليها في القرار الم�سار اإليه، ويحكمون 
بوجوب  الجمهور،  قول  على  جريًا  اجتهادهم،  اإليه  يــوؤدي  بما 
الجتهاد على القا�سي القادر عليه، ما نتج عنه اختالف كثير 

من الأق�سية في ق�سايا مت�سابهة. 

)1(بحث تدوين الراجح، مجلة البحوث، العدد )33(، �س )29( و ما بعدها.
الريا�س  جريدة  في  ن�سر  العبيكان،  عبدالمح�سن  لل�سيخ  الفقه  اأحكام  تقنين  )2(مقال 

ال�سعودية، الجمعة 20 ربيع الأول 1426هـ، الموافق 29 ابريل 2005م - العدد 13458.
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في  التقنين  انعدام  �سحيحًا  لي�س  فاإنه  اآخــر،  جانب  ومن 
المملكة العربية ال�سعودية، فهناك جوانب مو�سوعية واإجرائية 
بموجبها  يحكم  اأنظمة  فيها  و�سدرت  التقنين  تناولها  كثيرة 
الق�ساة، كنظام الر�سوة، والنظام الجزائي لمكافحة التزوير، 
ونظام مكافحة غ�سل الأموال، ونظام تاأديب الموظفين، ونظام 
الخدمة المدنية، ونظام الخدمة الع�سكرية، ونظام المرافعات 
المحاماة،  ونظام  الجزائية،  الإجـــراءات  ونظام  ال�سرعية، 
ونظام مراقبة البنوك، ونظام مكافحة الغ�س التجاري، وغيرها 

من الأنظمة الكثيرة جدًا.
المدني  بالقانون  يعرف  ما  كثير،  يقنن  لم  تبقى مما  واإنما 
والجنائي، وهذه اأي�سًا ت�سبه في عدم تقنينها كثيرًا من الدول 
الأنجلواأمريكان  اأو  الأنجلو�سك�سوني  بالنظام  تحكم  التي 
Common Law، الذي توجد فيه كثير من المبادئ الق�سائية 

التي لم تدون في �سكل قوانين، واإنما يحكم الق�ساة بال�سوابق 
اإلى ولية حتى داخل الدولة  الق�سائية، التي تختلف من ولية 
الق�سية  فتجد  الأمريكية.  المتحدة  الوليات  في  نف�سها،كما 
نيويورك مثاًل، وتجد حكمًا  فيها بحكم معين في ولية  يحكم 

متناق�سًا معها في ولية كاليفورنيا مثاًل.
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ما �سبب عدم التقنين؟ وهل يمكن التقنين؟

الق�ساة  ــزام  واإل التقنين  اإمكانية  عن  ال�سوؤال  يبقى  ولكن 
بين  التفريق  على  ينبني  ذلك  عن  والجواب  بموجبه.  الحكم 

التدوين والتقنين، فبينهما فرق موؤثر ياأتي بيانه.
فالتقنين �سياغة الفقه بالطريقة نف�سها التي ت�ساغ بها مواد 
بين  ال�سا�سع  الفرق  جهة  من  كبير  اإ�سكال  فيه  وهذا  القانون، 
بتدوين  نطالب  الذي  الفقه   . الفقه  و�سياغة  القانون  �سياغة  
وافترا�سية،  واقعية  م�سائل  من  يتكون  الق�سائية،  اأحكامه 
ت�ستند  الذي  دليلها  حيث  من  اأختها،  عن  م�ستقلة  م�ساألة  كل 
وال�ست�سحاب  والقيا�س  والإجماع  وال�سنة  الكتاب  من  اإليه، 
عند  المعروفة  ال�ستدلل  م�سادر  من  غيرها  اأو  والــعــرف، 
تاأخذ  غالبها،  في  الم�سائل  هذه  اأن  كما  الفقه.  اأ�سول  علماء 
وعدم  كثرتها  في  يت�سبب  ما  العبد  لفعل  الو�سفية،  ال�سورة 
اأنها  الفقهية  بالقاعدة  الم�سائل  هذه  عالقة  اأن  كما  تناهيها، 
الوجود  في  ت�سبق  الفقهية  الم�سائل  اأن  بمعنى  بعدها،  تاأتي 
القاعدة التي تجمعها، ومعظم القواعد الفقهية ال�سغرى لي�س 
الم�سائل  اإلى  م�ستند  الوجود  في  قيمتها  بل  م�ستقل،  دليل  لها 
بل  كلية،  لي�ست  الفقهية  فالقواعد  ولذلك  تحتها،  تدخل  التي 
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الم�سائل، لكنه ل  اأفراد  الفقيه بها على حفظ  اأغلبية ي�ستعين 
يحكم بموجبها على ما يجد لديه من م�سكالت، اإل على �سبيل 
دخولها  ا�ستقر  التي  الم�سائل  من  اأخرى  م�ساألة  على  القيا�س 
تحت تلك القاعدة. وهذا الم�سلك في �سياغة الفقه الإ�سالمي 
يجعله عظيم الإحاطة بمطالب النا�س، دقيقًا في التعبير عنها، 
كما اأنه يجعل الفقه بجميع جزئياته، مرتبطًا باأ�سول الت�سريع.
اأن  بد  فال  للق�ساة،  مْلزمة  للفقه  مدونة  و�سع  اأردنــا  فــاإذا 
�سياغتها،  في  الو�سفية  على  معتمدة  الم�سائل،  لة  مف�سّ تكون 
لتكون اأو�سح في الدللة على الوقائع، رابطة كل م�ساألة بدليلها 
مبا�سرة، كما ينبغي تنحية القواعد الفقهية عن اأن تكون مواد 
حاكمة، اأو الإ�سارة اإليها على اأنها م�سدر لأي من هذه الم�سائل.

اأما القانون فاإن مواده م�سوغة على �سكل قواعد كلية، وهذه 
المواد لي�ست و�سفية كم�سائل الفقه، بل عامة مجردة، وق�سد 
اإلى  توؤدي  قد  التي  وال�سفات  ال�سروط  من  خلوها  بتجريدها 
الفقهية  للم�ساألة  مخالف  وهذا  بذاته،  �سخ�س  على  تطبيقها 
اإلى  فعاًل  ت��وؤدي  التي  وال�سفات،  بال�سروط  دائمًا  تتقيد  التي 

مطابقتها لأحوال اأفراد النا�س. 
اأما عموم المادة القانونية فيعني اأنه يندرج تحتها كثير من 
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القانون  العامة لمواد  ال�سمة  الم�سائل المختلفة ال�سور، وهذه 
هي التي تجعل القانونيين يختلفون في تف�سير المواد، وتجعل 
اإلى  -اأحيانًا-  وي�سطرون  فهمها،  في  يختلفون  اأي�سًا  الق�ساة 
من  واتجاهاتهم،  يتنا�سب  بما  فهمهم  �سحة  على  البرهنة 
الكتب التي اعتنت بتف�سير القانون. ي�ساف اإلى ذلك اأن المادة 
القانونية هي دليل بذاتها، وحين يخرج القا�سي عنها لأي �سبب 
من الأ�سباب فال بد اأن ي�ستدل لخروجه بمادة اأخرى من مواد 
منهج  على  علمًا  اأ�سبح  التقنين  اأن  يظهر  هنا  ومن  القانون. 
كليا  يختلف  وهو  الو�سعي،  الفقه  �سياغة  في  المعالم،  محدد 
عما نطالب به، من تدوين الأحكام الفقهية ال�سرعية والإلزام 

بها.
وبعد بيان الفرق بين التقنين والتدوين: يظهر �سوؤال:

بالق�ساء في  المتعلقة  الفقهية  الأحكام  اأن تجمع  هل يجوز 
مدونة ومن ثم يلزم الق�ساة بالحكم بما ت�سمنته هذه المدونة؟
الباحثون  عليه  يختلف  ل  ال�سوؤال  هــذا  من  الأول  فالجزء 
قد  م�سلحة  الأحكام  تدوين  اأن  الجميع  يرى  اإذ  المعا�سرون، 
�سبق اإليها العلماء منذ القدم، فما كتب الفقه الموؤلفة في كل 
ع�سر من ع�سور الفقه الإ�سالمي اإل اأنموذج لهذا التدوين، ول 
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مانع اأن يكون لع�سرنا مدوناته الفقهية. ولكن الخالف جاء في 
حكم اإلزام القا�سي بهذه المدونة. 

فمن قال بوجوب الجتهاد في حق القا�سي منع من ذلك،)1( 
ومن قال بجواز التقليد في حق القا�سي اأجاز ذلك.)2(  

قدمت  التي  والأحــاديــث  الآيــات  هي  المانعين  اأدلــة  واأظهر 
يفر�س  بما  ل  اجــتــهــاده،  اإلــيــه  اآل  بما  القا�سي  حكم  وجــوب 
اأن  كذلك  المانعون  ويرى  رجحانها.  يرى  قد  اأحكام  من  عليه 
القا�سي من  يمنع  فاإنه  الجتهاد؛  اإ�سعافًا لحركة  التقنين  في 
وكذلك  تعالى.  به من اهلل  كما هو مطالب  الحق،  البحث عن 
فاإنه �سيحول بينه وبين اأخذ الظروف الخا�سة بكل ق�سية على 
حدة، من اختالف الدوافع والم�سببات والأعراف، وغيرها من 

الأمور التي توؤثر عادة في حكم القا�سي. 
ويمكن الجواب باأن العمل على اأحكام المدونات المقترحة 
مخت�سون،  اأحكامها  متابعة  على  �سيقوم  حيث  جمودًا،  لي�س 
يعنون ب�سكل م�ستمر بتتبع اأحكامها وتلقي المالحظات على هذه 
والمتخا�سمين،  والمحامين،  والق�ساة،  العلماء،  الأحكام، من 

)1(مجلة البحوث الإ�سالمية، العدد )31(، �س)65(، والعدد )33(، �س)52(.
)2(تدوين الراجح، مجلة البحوث، العدد )33(، �س)50(.
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نتائج  على  بناء  دوريًا،  م�سامينها  تجديد  ودرا�سة  ودرا�ستها، 
درا�سة ما يقدم لهم من مالحظات. وكذلك فهذه المدونات، 
الع�سمة  اإلــى  واأقربها  الجتهاد،  ــواع  اأن لأرقــى  وتعزيز  اإحياء 
وال�سواب، وهو الجتهاد الجماعي، الذي كان من �سنة الخلفاء 
العلماء  من  الجماعات،  هذه  اجتهاد  اأن  �سك  ول  الرا�سدين. 
من  الع�سمة  اإلــى  ــرب  اأق الــمــدونــات،  هــذه  بــاإعــداد  المكلفين 

اجتهاد القا�سي وحده، مهما كانت منزلته وخبرته. 
القا�سي  بين  يحول  المدونات  هــذه  اإلـــزام  اإن  القول  اأمــا 
ومراعاة الظروف والأحوال الخا�سة بكل ق�سية فغير �سحيح؛ 
لأن الأحوال والأعراف، ل توؤثر في جميع الأحكام، بل في بع�س 
والتعزيرات،  والتقديرات  النفقات،  ومنها  الأحكام،  اأجنا�س 
اأق�سى،  وحد  اأدنى  على حد  المدونة  تن�س  اأن  يمتنع  ل  وهذه 
العقود،  اأمــا  وروؤيته.  القا�سي  لتقدير  عائدًا  بينهما  ما  يكون 
والأحــوال  الأعــراف  فمدخل  والح�سانة،  والطالق،  والأنكحة، 
اأن  يمكن  التي  الأحــوال  في  عليه  الن�س  ويمكن  �سعيف،  فيها 

يكون له مدخل فيها.
على  يق�سي  ل  الــتــدويــن  اأن  المانعون  بــه  اعــتــر�ــس  ومــمــا 
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يرتفع  لم  القانونية  بالمواد  تحكم  التي  الدول  فهذه  الخالف؛ 
عندها الخالف، بل ظل موجودًا بالرغم من التقنين. ويمكن 
قد  القانون  اأهل  فاإن  بّينًا،  فرقًا  بينهما  باأن  هذا  عن  الإجابة 
يختلفون في تنزيل الواقعة المعرو�سة عليهم على مادة بعينها، 
المعينة،  المادة  على  الواقعة  تنزيل  على  اتفقوا  اإن  ولكنهم 
بح�سانة  الأب  طالب  اإذا  فمثاًل،  الحكم.  في  يختلفون  ل  فهم 
ابنته، وكان م�ستحقًا لها وفق المادة القانونية المحددة، حكم 
نتيح  حين  ذلك  بخالف  خــالف،  دون  له  الو�سعيون  الق�ساة 
تو�سيف  على  يتفقون  فاإنهم  الجتهاد،  ال�سرعيين  للق�ساة 
الواقعة المعرو�سة اأمامهم، ثم تختلف اأحكامهم فيها بناًء على 

اختالف اجتهاداتهم الفقهية.
المملكة  في  الق�ساة  بين  الفقهية  الختالفات  اأمثلة  ومن 

العربية ال�سعودية ما ياأتي:
يختلف الق�ساة في ت�سمين �ساحب الدابة التي تت�سبب في 	•

يرون  ل  واآخـــرون  ت�سمينه،  يــرى  فبع�سهم  مــروري  حــادث 
ذلك.

اأم 	• هبة  ماأخوذ  هو  هل  المال،  في  المتداعيان  اختلف  اإذا 
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اأيهما، مدعي  الأخذ بقول  الق�ساة في  قر�سًا؟ فقد اختلف 
ما  على  بينة  منهما  لأي  يكن  لم  اإذا  المعطي،  اأم  الآخــذ 
يدعيه.  فبع�س الق�ساة ياأخذ بقول الآخذ، واآخرون ياأخذون 

بقول المعطي.
�سوى 	• عليها  يكن  لم  اإذا  الأخالقية،  الق�سايا  في  الجرائم 

�ساهد واحد، هل يعزر المتهم لل�سبهة اأم ل ؟ يختلف الق�ساة 
في ذلك.

ال�سرر المعنوي، يحكم به بع�س الق�ساة في ديوان المظالم، 	•
ول يحكم به اأكثر الق�ساة في الق�ساء العام.

على 	• فيـه  الق�سـاة  يختلف  الذرية؟  على  الوقف  ي�سح  هل 
قولـين مانع ومجيز.

هل يطاِلب الدائن، المديَن اأم الكفيل الغارم؟	•
تخير 	• اأم  لــالأب،  ال�سبع،  فوق  البنت  ح�سانة  في  ُيحكم  هل 

البنت؟ يختلف الق�ساة في ذلك.
بالتمـليك، هل 	• المنتهية  يختلف الق�سـاة، في عـقد الإجارة 

هو �سحيح اأم فا�سد؟ 
تتفاوت اأحكام الق�ساة، في التعزيرات تفاوتًا كبيرًا جدًا مع 	•
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ت�سابه الق�سايا، ما يجعل هذا التفاوت غير م�سوغ.
وفي تقديري، اأن العدل - بمفهومه الوا�سع - ل يحققه فتح 
باب الجتهاد للق�ساة في ع�سرنا الحا�سر، وذلك اأن المفهوم 
من  عليهم  طبق  فيما  النا�س  ت�ساوي  ي�سمل  للعدل،  الوا�سع 
اأحكام، وترك ذلك لجتهاد الق�ساة، ربما اأدى اإلى قبوله عند 
العقوبة في جناية عند  اآخر، وت�سدد  واإلغائه عند قا�ٍس  قا�ٍس 
اأحدهم، والتخفيف فيها عند اآخرين، بينما التدوين والإلزام، 
اأمر  الــذي  الق�سط  هو  والعدل  الأمــور،  هذه  في  العدل  يحقق 

اهلل به جميع الموؤمنين، حيث قال �سبحانه: زب ٻ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  
ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
ې   ې  ې   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ رب ) الن�ساء:135(. زب 
ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ        

ۈئ  ېئ رب)الأعراف:29(.
ُتجَمع  اأن  هــو  عندنا  بــه  الــمــراد  التقنين  اأن  والخال�سة: 
ُيلزم  ثم  ومن  مدونة،  في  بالق�ساء  المتعلقة  الفقهية  الأحكام 
المق�سود  ولي�س  المدونة،  هذه  ت�سمنته  بما  بالحكم  الق�ساة 
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من  هذا  فــاإن  قانونية،  مــواد  �سكل  في  الفقهية  الأحكام  و�سع 
ال�سعوبة بمكان؛ لختالف طبيعة الفقه الإ�سالمي عن غيره. 
ولي�س هناك اإ�سكال �سرعي في اتباع هذا التجاه بتدوين الفقه 

واإلزام الق�ساة به، فهو اأقرب للعدل.
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طرائق الإثبات في الق�صاء

معالي الأ�ستاذ الدكتور 

عبد الرحمن بن عبد اهلل ال�سند*

الق�سائي  نظامه  حاوًيا  فجره  منذ  الإ�سالمي  الفقه  جاء 
العلوم  اأهم هذه  ولعل  و�سموله،  الإ�سالم  مع عدل  يت�سق  الذي 
ذلك الذي يتعلق بالإثبات، والإثبات كما يعرفه رجال القانون 
الو�سعي هو: اإقامة الدليل اأمام الق�ساء بالطرائق التي يحددها 
القانون على �سحة واقعة قانونية يدعيها اأحد طرفي الخ�سومة 
ال�سريعة  فقهاء  عند  ما عرف  هو  اأو  الآخر،  الطرف  وينكرها 

الإ�سالمية بطرائق الق�ساء.
يعول  التي  ال�سرورية  الأداة  اأنه  اإلى  الإثبات  اأهمية  وترجع 

* مدير اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة.
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عليها القا�سي في التحقق من الوقائع المطروحة في الدعوى، 
والو�سيلة العملية التي يعتمد عليها الأفراد في �سيانة حقوقهم 
المترتبة على تلك الوقائع، حتى اإنه لي�سح القول اإن كل تنظيم 
ق�سائي يقت�سي حتًما وجود نظام لالإثبات، والواقع اأن الغالبية 
ال�سرورة  نزلت على حكم هذه  الق�سائية  النظم  العظمى من 

وعنيت بالإثبات.
القا�سي  عليها  يعتمد  التي  الإثبات  طرائق  بيان  يلي  وفيما 

ب�سكل مخت�سر:
اأن  اأن يطلب منه  بعد  القا�سي،  فاإن  المدعي دعواه  اإذا رفع 
يبين دعواه، ي�ساأل المدعى عليه عن دعوى المدعي، فاإن اأقر بما 
يثبت باإقراره الحق، الذي يدعيه المدعي �سدر الحكم به، واإذا 
اأنكر المدعى عليه ما يدعيه المدعي طلب القا�سي من المدعي 
يظهر  ما  خالل  ومن  يدعيه،  ما  بها  يثبت  التي  بينته  يقدم  اأن 
للقا�سي من و�سائل وطرائق اإثبات الدعاوى يتم البت في الحكم، 

و�سنتناول كل واحدة من هذه الو�سائل والطرائق كما ياأتي.
اإخبار عن ثبوت  الفقهي هو  الإق��رار: في ال�سطالح  اأوًل: 
حق لغيره على نف�سه.)1( والحكمة من الإقرار هو التو�سل لإثبات 

)1(ينظر: تبيين الحقائق 2/5 فتح القدير 279/6.
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الحقوق واإي�سالها اإلى اأ�سحابها من اأقرب الطرائق واأي�سرها، 
والإقرار هو الحا�سم في النزاع، فلو ادعى �سخ�س على �سخ�س 
وهو  القا�سي،  اأمام  النزاع  قطع  في  حا�سم  فهو  بدعواه  فاأقر 
اأجمعت على  الإ�سالمية  الأمة  فاإن  الإثبات،  و�سائل  و�سيلة من 
اأنه  اإل  المنزلة  بهذه  والإقــرار مع كونه  بالإقرار.  العمل  �سحة 
والإقــرار  غيره)1(.   اإلى  يتعدى  فال  المقر،  على  قا�سرة  حجة 
اإال بتحقق �سروط منها العقل  اأي اأحد  مع ذلك فال ي�سح من 
بحق  اأقر  لو  كما  الإقــرار،  في  التهمة  وعدم  والختيار  والبلوغ 
ب�سكل �سوري لالإ�سرار بطرف ثالث، ومعلومية المقر به، كما 
وغير  محااًل  به  المقر  يكون  واأال  للتملك  المقر  اأهليه  ي�سترط 

ذلك من ال�سروط)2(.
الإقرار في النظام العدلي ال�سعودي: تحدث نظام المرافعات 
عن هذا الطريق من طرائق الإثبات، وبين اأن المعتمد من الإقرار 
ما كان في مجل�س الق�ساء، وهو حجة قا�سرة على المقر ل تتعدى 
المقر  في  المرعية  ال�سروط  عن  النظام  تحدث  كما  غيره،  اإلى 

 ،4/203 المختار:  الدر   ،6/279 القدير:  فتح  تكملة   ،17/184 المب�سوط:  ينظر:   )1(
467، اللباب: 2/76، مغني المحتاج: 2/238، المهذب: 2/343، المغني: 5/137.

17/196، فتح  المب�سوط:  البدائع: 7/223،  المحتاج: 2/148، 172،  ينظر: مغني   )2(
القدير: 6/304، تبيين الحقائق: 5/11، الدر المختار: 4/474.
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حيث بّين اأنه ي�سترط في �سحة االإقرار اأن يكون المقر عاقاًل بالًغا 
مختاًرا غير محجور عليه، ويقبل اإقرار المحجور عليه لل�سفه في 
كل ما ل يعد محجوًرا عليه فيه �سرًعا. كما اأنه يمكن للمتهم في 
التي لحق اهلل تعالى ولي�ست لالأفراد الرجوع  الق�سايا الجنائية 

عن الإقرار وعدم موؤاخذته به على بع�س الآراء الفقهية.
ثانًيا: ال�سهادة: وهي اإخبار �سادق في مجل�س الحكم بلفظ 
ما  تبين  لأنها  البينة؛  وت�سمى  لإثبات حق على غيره،  ال�سهادة 
ال�سهادة  وتختلف  فيه،  اختلف  فيما  الحق  وتك�سف  النف�س  في 
في مفهوم الفقه الإ�سالمي عن ال�سهادة في غيره من الأنظمة؛ 
اإذ ل يعد المدعي اأو المدعى عليه �سهودًا بعك�س بع�س الأنظمة 
لل�سهادة  لأن  �سهادة؛  عليه  المدعى  اأو  المدعي  قول  تعد  التي 
اعتبارًا اأقوى في الفقه الإ�سالمي قد ي�سل اإلى الحكم للطرف 
اإ�سافية، بخالف بع�س  المدعي حتى لو لم تكن هناك بينات 
الأنظمة الأخرى، التي تعد ال�سهادة دلياًل من جملة الأدلة وقد 

ال يحكم به. وي�سترط في قبول ال�سهادة:
اأن يكون ال�ساهد بالًغا عاقاًل م�سلًما عدًل غير متهم في . 1

�سهادته لعداوة اأو قرابة، واأن يكون عالمًا بما ي�سهد به. 
وتقبل �سهادة غير الم�سلم على مثله ول تقبل على الم�سلم 



314

 النظام العدلي
في السعودية

ال�سهادة  �سروط  اأه��م  من  الأن  م��ع��دودة؛  ح��االت  في  اإال 
العدل  الم�سلم غير  ال�سهادة حتى من  تقبل  العدالة فال 

فمن باب اأولى األ تقبل من غير الم�سلم على الم�سلم.
ال�ساهد فال تكون . 2 ال�سهادة من  اأداء  المدعي عليه  طلب 

ال�سهادة اإل بطلب من المدعي.
اإذن القا�سي لل�ساهد باأداء �سهادته.. 3
ول . 4 �سهادته  م�ستهل  في  )اأ�سهد(  بكلمة:  ال�ساهد  نطق 

يقوم غيرها مقامها كقوله: )اأعلم( اأو )اأتحقق(.
اأن يقت�سر ال�ساهد في �سهادته على ما ادعاه المدعي.. 5
به . 6 م�سرحًا  ال�سهادة  من  تحّمله  ما  ال�ساهد  يــوؤدي  اأن 

ما  بمثل  اأ�سهد  يقول:  اأن  ال�ساهد  من  يقبل  فال  بلفظه، 
بما  هو  ت�سريحه  من  بد  ل  بل  ال�ساهد،  هــذا  به  �سهد 

تحمله، وقت اأدائه ال�سهادة.
اأن ينقل ال�ساهد ما �سمعه اأو راآه من وقائع اإلى القا�سي، . 7

ل اأن ي�سهد بما ي�ستنتجه هو مما راآه؛ لأن تكييف الوقائع 
واأحكام كل  اآثار  يترتب عليها من  وما  ي�ستنتج منها  وما 

ذلك متروك لتقدير القا�سي واجتهاده.
وي�ساأل . 8 يفرقهم  اأن  فله  ال�سهود  في  القا�سي  ارتــاب  اإذا 
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�سقطت  اختلفوا  فــاإن  حــدة،  �سهادته على  واحــد عن  كل 
عرف  اإن  القا�سي  بها  حكم  اتــفــقــوا  واإن  �سهادتهم، 

عدالتهم.
اأن يبلغ عدد ال�سهود الن�ساب المحدد ح�سب ما ي�سهدون . 9

عليه، وهي تختلف باختالف الأمر الم�سهود به، فاإن كانت 
من  اأقل  يقبل  ل  الزنا  على  ال�سهادة  ففي  ق�سية جنائية 
اأربعة رجال عدول م�سلمين، وفي بقية الجرائم �ساهدان 
اأو  رجلين  �سهادة  فتقبل  ذلك  �سوى  فيما  واأمــا  عــدلن، 
رجل وامراأتين. واأما في اأمور الن�ساء كالولدة والر�ساع 
وعيوب الن�ساء فتقبل �سهادة الن�ساء وحدهن، من دون اأن 
يكون معهن رجل. وهناك �سروط اأخرى ذكرها الفقهاء 

لي�س المقام مقام تف�سيل فيها)1(.
موطن  كل  في  ال�سهادة  ن�ساب  في  كثير  كــالم  وللفقهاء   
رجل  ومنها  رجلين،  �سهادة  فيها  ي�سترط  ما  فمنها  بح�سبه، 
وامراأتان، ومنها اأربعة �سهود، وهناك �ساهد ويمين، ومنها ما 
ذكرها  معينة  حالت  في  منفردات  الن�ساء  �سهادة  فيه  ت�سح 

)1( ينظر: الموطاأ 449، بدائع ال�سنائع 271/6 المغني 178/10 حا�سية الد�سوقي 173/4.
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الفقهاء، تراجع في مظانها)1(.
ال�����س��ه��ادة ف���ي ال��ن��ظ��ام ال��ع��دل��ي ال�����س��ع��ودي: اأفــــرد نظام 
ال�سهادة  عن  فيه  تحدث  م�ستقاًل  ف�ساًل  ال�سرعية  المرافعات 
 - الدعوى  طرف  يطلب  بحيث  الحق،  لإثبات  طريقًا  لكونها 
كتابة اأو �سفاهًا - الوقائع التي يريد اإثباتها، فاإن راأت المحكمة 
ال�سهود،  �سهادة  �سماع  قررت  الإثبات  جائزة  الوقائع  تلك  اأن 
وعينت جل�سة لذلك وطلبت من الخ�سم اإح�سارهم فيها. واإذا 
فينتقل  �سهادته  لأداء  الح�سور  عن  يمنعه  عذر  لل�ساهد  كان 
القا�سي ل�سماعها اأو تندب المحكمة اأحد ق�ساتها لذلك، واإذا 
كان ال�ساهد يقيم خارج نطاق اخت�سا�س المحكمة، فت�ستخلف 

المحكمة - في �سماع �سهادته - محكمة محل اإقامته.
ومناق�ستهم  ال�سهود  تفريق  للمحكمة  جعل  النظام  اأن  كما 
عند اإدلئهم بال�سهادة بح�سور الخ�سوم، كما اأن �سلطة توجيه 
الأ�سئلة لل�سهود اإنما هي للقا�سي بخالف بع�س الأنظمة الأخرى 
التي جعلت للمحامين اأو لموكليهم �سلطة توجيه الأ�سئلة لل�سهود 
الآخــر  للطرف  اأو   Direct Examination اأح�سرهم  لمن 

.Cross-Examination

211/10و212  المحتاج  وتحفة  و271   270 و268و   286/6 ال�سنائع  بدائع  ينظر:   )1(
وحا�سية الد�سوقي 167/5و165 والمغني 170/10و 171.
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القا�سي  اأمــام  نفيه  اأو  الحق  ثبوت  تاأكيد  اليمين:  ثالًثا: 
بذكر ا�سم اهلل اأو ب�سفة من �سفاته)1(.

يعطى  »لو  و�سلم:  عليه  اهلل  �سّلى  قوله  م�سروعيتها  ودليل 
ولكن  واأموالهم،  رجــال  دمــاء  رجــال  لدعــى  بدعواهم  النا�س 
على  البينة  »ولكن  روايــة:  وفي  عليه«)2(  المدعى  على  اليمين 
المدعي، واليمين على من اأنكر«)3(، كما اأجمع على م�سروعيتها 
الم�سلمون. واللفظ الذي ينعقد به اليمين هو الق�سم باهلل تعالى 
اأو ب�سفة من �سفاته مثل: واهلل، ورب العالمين، والحي الذي 
ل يموت. كما ل تدخل النيابة في اليمين، ول يحلف اأحد عن 
غيره، فلو كان المدعى عليه �سغيرًا اأو مجنونًا، لم يحلف عنه، 
ووقف الأمر حتى يبلغ ال�سبي)4(. واليمين يجب اأن تكون جازمة 
ل مجال فيها للتردد والظن والتخمين. كما اأن اليمين الق�سائية 
الموجهة من القا�سي اأو نائبه لف�سل الخ�سومة والنزاعـ  فتكون 

حا�سية   ،2/126 الد�سوقي:  مع  الكبير  ال�سرح   ،3/107 الحقائق:  تبيين  ينظر:   )1(
القليوبي على �سرح المحلي للمنهاج: 4/270، ك�ساف القناع: 6/236.

)2( اأخرجه البخاري في التف�سير رقم)4552(، وم�سلم في الأق�سية رقم)1711(.
)3(اأخرجه البيهقي 10/ 252 باإ�سناد ح�سن. 

)4( ينظر: المغني: 9/234، المهذب: 2/302.
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باتفاق الفقهاء)1( على نية الم�ستحلف وهو القا�سي، فال ي�سح 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سّلى  لقوله  ال�ستثناء  ينفع  ول  التورية  فيها 

اِحُبَك«)2(. ُقَك َعَلْيِه �سَ دِّ »َيِميُنَك َعَلى َما ُي�سَ
اأما عن �سروط اليمين المتفق عليها فهي:

فال . 1 مختارًا:  عاقاًل(  )بالغًا  مكلفًا  الحالف  يكون  اأن 
يحلف ال�سبي والمجنون، ول تعتمد يمين المكره.

اأن يكون المدعى عليه منكرًا حق المدعي: فاإن كان مقرًا . 2
فال حاجة للحلف.

يوجهها . 3 واأن  القا�سي  من  اليمين  الخ�سم  يطلب  اأن 
القا�سي اإلى الحالف.

النيابة، . 4 اليمين  تقبل  فال  �سخ�سية:  اليمين  تكون  اأن 
اأو ولي  ل�سلتها بذمة الحالف ودينه، فال يحلف الوكيل 

القا�سر، ويوقف الأمر حتى يبلغ.
كالحدود . 5 تعالى  هلل  الخال�سة  الحقوق  فــي  تكون  األ 

والق�سا�س.
بها، فال تجوز . 6 الإقرار  التي يجوز  الحقوق  اأن تكون في 

)1( ينظر: مغني المحتاج: 4/475، ك�ساف القناع: 6/242.
)2( اأخرجه م�سلم في الأيمان، باب: يمين الحالف على نية الم�ستحلف رقم)1653(.
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اليمين في الحقوق التي ل يجوز الإقرار بها، فال يحلف 
على  اإقــرارهــم  ي�سح  ل  لأنــه  والقيم؛  والو�سي  الوكيل 

غيرهم)1(.
واليمين اأنواع:

وهي  الدافعة،  اليمين  وت�سمى  عليه:  المدعى  يمين  اأوًل: 
المدعي  طلب  على  بناء  عليه  للمدعى  القا�سي  يوجهها  التي 

وهي متفق عليها بين المذاهب.
ثانياً: يمين المدعي: وهي اأنواع:

كوجود 	• ل�سبب،  المدعي  يوؤديها  التي  وهي  الجالبة:  اليمين 
�ساهد وحيد، اأو نكول المدعى عليه ورد اليمين عليه.

وي�سمونها يمين 	• المالكية  بها بع�س  يمين ال�ستظهار: وقال 
الق�ساء ويمين ال�ستبراء وهي التي يوؤديها المدعي بناء على 

طلب القا�سي.
ال�ساهد  يحلفها  التي  اليمين  وهي  ال�ساهد:  يمين  ثالثاً: 
قبل اأداء ال�سهادة لالطمئنان اإلى �سدقه، وقد لجاأ اإليها بع�س 

ال�سرح   ،2/455 المجتهد:  بداية   ،6/226 البدائع:   ،7/202 الرائق:  البحر  ينظر:   )1(
المحتاج:  مغني  فا�ص،  ط   ،306 �س  الفقهية:  القوانين   ،4/145 الد�سوقي:  مع  الكبير 

4/475، ك�ساف القناع: 6/232، المغني: 9/234 .
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القوانين في بع�س البالد في ع�سرنا بدًل من تزكية ال�ساهد، 
وقد منع هذه اليمين كثير من الفقهاء واأجازها بع�سهم)1(.

المدعى  اليمين من  القا�سي  اإذا طلب  اليمين:  النكول عن 
عليه، اأو لم يح�سر لأدائها، فهنا يقول الفقهاء اإن القا�سي ينذر 
عليه  يق�سى  فهل  الحلف  امتنع عن  فاإذا  ثالثًا،  عليه  المدعى 

بالنكول اأم ل؟ 
عليه  يق�سى  قــال  من  فمنهم  الفقهاء،  بين  خــالف  هناك 
بالحق  عليه  للحكم  اليمين  اأداء  من  تهربه  فيكفي  بالنكول 
اليمين للمدعي فاإن حلف  المطالب به، ومنهم من قال نحيل 
يق�سى  فاإنه  بالنكول،  عليه  بالحكم  قلنا  واإذا  لـــه)2(،  حكم 
بالنكول في المال وما يق�سد به المال، واأما اإذا نكل في غير 

ذلك فيخلى �سبيله وهو قول الحنابلة)3(.
اليمين في النظام العدلي ال�سعودي: ن�س نظام المرافعات 
على اأحكام اليمين الق�سائية، فبّين اأنها تكون بطلب الخ�سم 

)1( ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن نجيم: �س 92، ط 1322 هـ، فتح العلي المالك لل�سيخ 
علي�س: 2/311، الطرق الحكمية لبن قيم: �س 142 وما بعدها، البحر الزخار: 5/18، 

المحلى: 9/462، مغني المحتاج: 4/476
�س  الحكمية:  الطرق   ،6/155 القدير:  فتح  تكملة   ،230  ،6/225 البدائع:  ينظر:   )2(

116، المغني: 9/235.
)3( ينظر: الطرق الحكمية 110، ك�ساف القناع 287/4 .
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المكان  في  اأو  الق�ساء،  مجل�س  في  القا�سي  اإذن  بعد  وتوجه 
الذي ينتقل اإليه القا�سي اإن كان هناك عذر يمنع من ح�سور 
يقيم  كان  اإذا  اآخــر  قا�س  قبل  من  اأو  اليمين،  له  توجهت  من 
يوجه  اأن  للقا�سي  اأن  كما  المحكمة.  اخت�سا�س  نطاق  خارج 
النظام  ون�س  �سرورة.  لذلك  راأى  ما  متى  ال�ستظهار  يمين 
كذلك على وجوب الح�سور لأداء اليمين، متى ما دعي المدعى 
عليه لذلك، واأنه يعد ناكاًل لو تخلف اأو امتنع بعد اإنذاره ثالث 

مرات، كما اأن له رد اليمين للمدعي ليحلف. 
رابًعا: الإثبات بالكتابة: لم تكن الكتابة منت�سرة بين النا�س 
العتماد على  اأغلب  وكان  الآن،  القديمة كما هي  الأزمــان  في 
بخالف  كبرى  اأهمية  ال�سهادة  اأوليت  لذلك  ال�سفهي؛  النقل 
الكتابة. كما اأنه ل�سعوبة التحقق من الكتابة في تلك الأزمان 
فقد اختلف الفقهاء في حجية الكتابة، فمن الفقهاء من جعلها 
اأما  معتمدًا.  دلياًل  يعدها  لم  من  ومنهم  الدعوى،  في  دلياًل 
الأوراق الر�سمية ال�سادرة من القا�سي اأو نحوه فاإنها معتمدة 

عند الفقهاء بعد التحقق منها بالطرائق المنا�سبة.
الكتابة في النظام العدلي ال�سعودي: عالج نظام المرافعات 
حجية الكتابة، فبّين اأن الكتابة في الأوراق الر�سمية ال�سادرة 



322

 النظام العدلي
في السعودية

من موظف عام اأو �سخ�س مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه 
النظامية  لالأو�ساع  طبقًا  وذلك  ال�ساأن،  ذوي  من  تلقاه  ما  اأو 
ما  وحجيتها  قوتها  لها  فهذه  واخت�سا�سه،  �سلطته  وفي حدود 
لم يطعن فيها بالتزوير اأو مخالفة الأحكام ال�سرعية. واأما ما 
عداها من الأوراق كالتي �سدرت من المدعي اأو المدعى عليه 
مع توقيعه، اأو ختمه، اأو ب�سمته، فاإنها كذلك معتمدة متى ما 

ثبتت ن�سبتها اإلى من �سدرت منه.
اأمارة ظاهرة تقارن �سيئًا خفيًا  خام�ًسا: القرائن: هي كل 
اأن  باعتبار  يده،  في  كان  لمن  بال�سيء  كالحكم  عليه)1(  فـتدل 
اختلف  وقــد  الظاهر.  بح�سب  الملك  على  قرينة  اليد  و�سع 
ومنهم  بالجواز،  اتجاهين  على  بالقرائن  الحكم  في  الفقهاء 
ما  على  وحجة  دليل  له  وكــل  وعدمه  القيم،  وابــن  تيمية  ابــن 
يقول، والأظهر في ذلك اأن القرائن و�سيلة من و�سائل الإثبات، 
واأكثر الفقهاء على العمل والعتماد عليها، وهي غير مح�سورة 
وتتعدد بح�سب العرف والعادة والع�سر؛ لأن البينة هي كل ما 
يبين الحق ويظهره من دون ق�سره على و�سيلة دون اأخرى. قال 
ابن القيم: »ومن اأهدر الأمارات والعالمات في ال�سرع بالكلية، 

)1( ينظر: الفقه الإ�سالمي واأدلته 258/8.
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فقد عطل كثيرًا من الأحكام، وو�سع كثيرًا من الحقوق«)1(.
القرائن  اإلى  يلجاأ  ل  القا�سي  اأن  اإلى  الإ�سارة  تجدر  اأنه  كما 
اأمامه في�سطر للبحث  اإل عندما يفقد الأدلة والحجج الظاهرة 
لال�ستنباط  فيلجاأ  الحق،  واإح��ق��اق  لالإثبات  اأخ��رى  و�سيلة  عن 
وال�ستدلل. فعلى �سبيل المثال لو اأن �سخ�سًا اتهم بجريمة ولم 
يكن لدى القا�سي �سهود اأو اعتراف من المتهم، فاإنه يلجاأ للقرائن 
والت�سجيالت   ،DNA النووي  والحم�س  والب�سمات،  كالت�سوير، 
لم  اأمــور  اأنها  اأدلــة،  ل  قرائن  عّدها  و�سبب  وغيرها.  ال�سوتية، 
ين�س على اعتمادها فقهًا، غير اأن ذلك ل يعني عدم العمل بها 
اأو �سعفها، بل قد تكون القرائن في اأحوال كثيرة اأقوى من الأدلة، 
الق�سية  طرفي  اأحد  اعتراف  القا�سي  اأهدر  المثال  �سبيل  فعلى 
اآخر؛ لكون العتراف غير  لبيع مزرعة لطرف  باأن هناك عقدًا 
النقود  ا�ستالم  الطرفين، وعّد عدم  بين  التواطوؤ  ب�سبب  �سحيح 
وعدم المطالبة بها رغم مرور مدة طويلة على عملية البيع قرينة 

على عدم وجود عقد بيع، واأن العملية كانت �سورية.
القرائن في النظام العدلي ال�سعودي: ن�س نظام المرافعات 
على هذه الو�سيلة وجعل للقا�سي الحرية في ا�ستنتاج وا�ستخراج 

)1( الطرق الحكمية: �س 100.
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�سرط  مع  الحق،  اإلى  للو�سول  تعينه  التي  واالأم��ارات  القرائن 
بيان دللتها لتكون م�ستندًا لحكمه، اأو ليكمل بها دلياًل ناق�سًا 
ثبت لديه ليكون بهما معًا اقتناعه بثبوت الحق لإ�سدار الحكم.

ل  القا�سي  اأن  على  الفقهاء  اتفق  القا�سي:  علم  �ساد�ًسا: 
يق�سي بخالف علمه ولو مع البينة، فاإذا علم بطالق اأو بدين ثم 
قامت البينة على ما يخالف علمه فال يجوز له الق�ساء بالبينة 
فيعتزل  الإجماع على ذلك،  نقل  الفقهاء  بع�س  اإن  قطعًا حتى 
الق�سية ويكون �ساهدًا فيها)1(. وقد اختلف الفقهاء فيما علمه 
القا�سي خارج مجل�س الق�ساء هل يجوز له اأن يحكم به اأم ل 
على عدة اأقوال اأرجحها عدم جواز حكمه بعلمه؛ لوجود التهمة.
علم القا�سي في النظام العدلي ال�سعودي: اأخذ المنظم في 
نظام الإجراءات الجزائية بعدم جواز ذلك، كما اأنه كذلك منع 

القا�سي من الحكم بما يخالف علمه.
�سابًعا: المعاينة والخبرة: وهي اأن ي�ساهد القا�سي بنف�سه 
اأو بوا�سطة خبيٍر محل النزاع بين المتخا�سمين لمعرفة حقيقة 
الأمر فيه. وقد تكون المعاينة في مجل�س الق�ساء ويكون علمه 
كالعلم بالبينة والإقرار والحلف، وهذا ل يعد ق�ساء بعلمه بل 

هو ق�ساء بما ثبت عنده في مجل�س الق�ساء.

)1( ينظر: مغني المحتاج 398/4، ك�ساف القناع 197/4، التاج والإكليل 140/6.
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نظام  ن�س  ال�سعودي:  العدلي  النظام  في  والخبرة  المعاينة 
اإلــى  بجلبه  فيه  المتنازع  ال�سيء  معاينة  عــّد  على  المرافعات 
اأحد  ندب  اأو  اإليه،  بالنتقال  اأو  ممكنًا،  ذلك  كان  اإن  المحكمة 
اأع�سائها لذلك، ولها اأن ت�ستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع 
في نطاق اخت�سا�سها ال�سيء المتنازع فيه. كما ن�س النظام على 
اأن للمحكمة اأن تقرر ندب خبير في الأ�سياء التي تحتاج اإلى �سهادة 
تقريرًا  يقدموا  اأن  فعليهم  واختلفوا  الخبراء  تعدد  واإذا  الخبير. 
هذا  ويختلف  واأ�سبابه.  منهم  واحد  كل  راأي  فيه  يذكرون  واحــدًا 
اإن مهمة  اإذ  الأخرى؛  الأنظمة  به في بع�س  المعمول  الطريق عن 
اإح�سار الخبير والعترا�س عليه عن طريق خبير اآخر اأمر متروك 
 ،Expert Witness الخبرة  ب�ساهد  وي�سمى  الدعوى  لأطــراف 
ويبقى اختيار الراأي الفني والترجيح بينهما متروكًا لناظر الق�سية.
الإثبات  طرائق  ا�ستمداد  بيانه  �سبق  ما  خالل  من  ويظهر 
في النظام العدلي ال�سعودي من الفقه الإ�سالمي، و�سعة جانب 
الإثبات في النظام العدلي ال�سعودي؛ اإذ هي غير مح�سورة في 
طرائق محددة، بل ت�سمل كل ما يظهر الحق ويبينه، كالإقرار 
باأنواعها،  واليمين  ال�سهادة،  وكذلك  الأدلــة،  �سيد  هو  الــذي 
بالقرائن،  والإثبات  بالكتابة،  والإثبات  اليمين،  عن  والنكول 

وعلم القا�سي، والمعاينة والخبرة.
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الجريمة والعقوبة في الإ�صالم

معالي ال�سيخ 

عبداهلل بن محمد بن �سعد اآل خنين* 

اإليه  يحتاج  ما  لجميع  ال�سرعية  بالأحكام  الإ�ــســالم  جــاء 
الإن�سان اإما ن�سًاّ اأو ا�ستنباطًا؛ ذلك باأن م�سدرها من عند اهلل 

-عز وجل- الذي خلق الخلق ويعلم ما ي�سلح لهم، زب ڀ   ڀ  ٺ  
يحقق  مما  الميزة  وهذه  )الملك:14(.   رب.  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ 
باأحكامها  القناعة  على  ويحمل  الخلق  بين  والت�ساوي  التوازن 

التمييز  مبحكمة  القا�سي  لالإفتاء،  الدائمة  اللجنة  وع�سو  العلماء  كبار  هيئة  ع�سو    *
ال�سرعية،  وال�سيا�سة  وقواعده،  واأ�سوله،  الفقه،  يف  متخ�س�س  )�سابقًا(.  بالريا�س 
الق�ساء  ويف  الفتوى،  يف  علمية  بحوث  له  وعلومه،  والق�ساء  ال�سالمي،  والقت�ساد 
الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  الأق�سية  تو�سيف  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  الفتوى  منها: 

ت�سبيب الأحكام الق�سائية، التحكيم يف ال�سريعة الإ�سالمية. 
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والر�سا بها عماًل وتنفيذًا. ومما �سملته �سريعة الإ�سالم اأحكام 
التجريم والعقاب.

والجريمة ع�سيان وخروج عما قرره ال�سرع، مما �سرع عليه 
ما  ترك  فمن  نهيًا،  اأم  اأمــرًا  الخروج  اأكــان هذا  �سواء  العقاب 
اأوجب اهلل -عز وجل- عليه فقد ع�ساه وكان فعله جرمًا، ومن 
عمل ما نهى اهلل عز وجل عنه، فقد ع�سى اهلل وكان هذا منه 
ما  كل  الجريمة  حد  في  فيدخل  الفقهاء  بع�س  ويعمم  جرمًا. 
اأو دية.  وهو ا�سطالح عام  اأو ق�سا�سًا  اأو تعزيرًا  اأوجب حدًاّ 
ل يترتب عليه اأثر عملي. كما اأن العقوبة هي الألم الذي يلحق 

بالجاني من قبل الوالي ب�سبب الجناية التي ارتكبها.
والجريمة من جهة الجزاء عليها على ق�سمين: ق�سٌم الجزاُء 
تكون  اأخروي  عليه  الجزاُء  وق�سٌم  الق�ساء،  بحكم  دنيوي  عليه 
في  عليه  عقاب  ول  القيامة،  يــوم  اهلل  عند  التاأثيم  عقوبة 
الق�ساء. وغالب هذا مما ل يمكن اإثباته. ولقد حمى الإ�سالم 
الإن�سان واأ�سبغ عليه اأ�سل ال�سالمة من التاأثيم والتجريم حتى 

يثبت عك�س ذلك، ولذا فاإنه ل جريمة ول عقاب اإل بدليل. 
   والجرائم هنا منها ما هو من�سو�س عليه بالقراآن اأو ال�سنة 
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والقذف،  والزنى،  الدين،  بتغيير  الــردة  وهــي:  محدد  بعقاب 
ماهي  الجرائم  ومــن  الخمر،  و�سرب  وال�سرقة،  والــحــرابــة، 
المعاقبة  على  ن�س  ل  مما  المجتمع  لحماية  �سرعت  تعزيرية 
عموم  في  داخلة  وهي  التعزير،  بجرائم  يعرف  ما  وهذا  فيه، 

حماية الم�سلحة المقررة لحق الجماعة اأو الأفراد.
اأ�سا�سًا  المقدرة �سرعًا  العقوبات  ال�سرع جن�س     وقد جعل 
ذلك  اأكان  �سواء  المقدرة،  غير  العقوبات  القا�سي  عليه  يبني 
حماية للدين، اأم النف�س، اأم العقل، اأم العر�س، اأم المال، فمثاًل 
ما دون القذف من ال�سّب فيه عقوبة التعزير التي ل ت�سل اإلى 

حّده، وهكذا في كل جن�س من الجرائم.
   وباإيجاز يعدُّ الفعل جريمة اإذا كان فيه اإخالل واعتداء على 
ال�سروريات الخم�س وهي: )الدين، والنف�س، والعقل، والعر�س، 
بما  والعقاب  التجريم  اأ�سول  ان�سباط  يعني  وه��ذا  والمال(، 

يحقق م�سلحة الجماعة والأفراد.
   ولقد عدَّ الإ�سالم الجريمة وباء يجب اجتثاثه، وحاربها 
ذلك  يجد  واآدابــه  الإ�سالم  لأحكام  المتتبع  واإن  و�سيلة،  بكل 
ظاهرًا جليًاّ فيما ّقرره الإ�سالم، من �سبٍل وقائية للجريمة تمنع 
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وقوعها، اأو �سبل عالجيةَّ تمنع انت�سارها وال�ستمرار عليها بعد 
وقوعها، وقرر في ذلك الأحكام الوقائية التي تمنع وقع الجريمة 

ابتداًء، ومن ذلك:
الإ�سالم . 1 جاء  فلقد  واإعانها:  ال�سرعية  الأحكام  بيان 

مبينًا في كتاب اهلل و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم 
يمنع  وما  له  ي�سرع  وما  عليه،  وما يحرم  للمرء  يحل  ما 
منه، مما فيه احترام لل�سروريات والمحافظة عليها من 
من  كل  وعلى  والمال،  والعقل  والعر�س  والنف�س  الدين 
تحمل اأمر الم�سلمين من عالم ووال واجب باإبالغ اأحكام 
الإ�سالم وتر�سيخها في المجتمع، وواجب على المكلفين 
التزام، ما يبلغهم من اأحكام الإ�سالم، وهذا خير معين 
ال�سخ�س  يعرفها  بــاأن  ومكافحتها،  الجريمة  منع  على 
الذي  التعليم  اأهمية  تاأتي  -اأي�سًا-  فيجتنبها، ومن هنا 
ال�سغير  فينالها  ال�سرعية،  والعلوم  المعارف  تن�سر  به 
والكبير، ويحاط بها علمًا فال يعذر بمخالفتها بعد ذلك.

بالحق، . 2 الظفر  الإ�ــســالم  منع  كما  الظفر:  م��ن  المنع 

اإلى المحاكم عند الختالف، فال�سرع  واأوجب اللتجاء 
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قد بين الحالل والحرام، والم�سروع والممنوع، لكن الخلق 
يح�سل  قد  بع�س  مع  بع�سهم  وتعامل  اجتماعهم  عند 
في  فيطمع  �سهوة  ب�سبب  اإما  والتغالب،  التجاحد  بينهم 
في  ال�ستباه  توجب  �سبهة  اأو  وعدوانًا،  ظلمًا  غيره  حق 
الحق المتنازع فيه، فهنا يجب على الإن�سان طلب ذلك 
على  الح�سول  من  الإن�سان  ويمنع  الق�ساء.  طريق  عن 
المتنازع فيه عن طريق الظفر به بنف�سه من غير ق�ساء، 
لما يح�سل في الظفر بالحقوق من الفتن وال�سطراب 
الموؤدية اإلى الجريمة من قتل وجرح وغيرها. ول يختلف 
الفقهاء في وجوب الرفع للق�ساء وعدم الظفر بالحق في 
الق�سا�س والحدود والتعزير. ول �سك اأن الطالب للحق 
مطالبته،  في  له  يف�سل  ف�سوف  للق�ساء  اأمــره  رفع  اإذا 
في�سترّد له حقه وي�سفي غيظه من الجاني عليه عند قيام 
الح�سول  �سرط  اإذا تخلف  منه  يمنع  اأو  مقت�سى ذلك، 
على ما طلبه، وفي كال الحالين يكون قد �سلك الطريق 
الماأمون في الح�سول على الحق ما يمنع تف�ّسي الجريمة 

وت�سل�سلها.
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غر�ص الف�سيلة وحماية الأخ��اق: كما �سعى الإ�سالم . 3

اإلى غر�س الف�سيلة وحماية الأخالق، فنجد اأن الإ�سالم 
طريقها  في  والغرائز  العواطف  هذه  ت�سخير  �سبيل  في 
اأحاطها  غيره  اإلــى  الن�سراف  من  ومنعها  الم�سروع 
الإ�سالم  والأخــالق، فجاءت دعوة  الف�سائل  ب�سياج من 
اإلى كل خلق  الدعوة  يتناول  الأخالق، وهذا  اإلى مكارم 
اأ�سيل ي�سيع الرحمة والطماأنينة والوّد والأمان، وتوظيف 
وال�ستحياء  الم�سروع،  مكانها  في  والغرائز  العواطف 
اإعالن  اإن  الأخــالق.  ويثلم  الف�سائل  ما يخد�س  من كل 
وما  �سرعًا  محرم  اأمر  المجتمع  في  ون�سرها  الفواح�س 
خلق  يهدم  ون�سرها  بالفاح�سة  المجاهرة  لأن  اإل  ذاك 
الحياء، ويجعل النا�س يقدمون عليها فيكون ذلك دعوة 
ظاهرة اإلى الجريمة، والإ�سالم في �سبيل حماية الأخالق 
التمتع  ومنع  الب�سر  غ�س  اإلــى  الجن�سين  من  كــاًلّ  دعا 
بمحا�سن الآخر ما لم يكن زوجًا، وما ذاك اإل لأن النظر 
المراأة  على  الحجاب  الإ�سالم  اأوجــب  كما  الزنا،  بريد 
الم�سلمة عند بروزها اأمام الرجال الأجانب، وكذا يحرم 
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على المراأة الخلوة مع رجل اأجنبي ولو كان قريبًا للزوج 
مثل  على عمل  الرجل  يقدم  ول  وغيرهما،  وعم  اأخ  من 
من  الجن�سين  بين  االختالط  االإ�سالم  وكذا حرم  هذا. 

غير المحارم في عمل اأو درا�سة اأو غيرهما.
الجريمة . 4 المنع من  �سبيل  في  اإنه  كما  ال�سمير:  تربية 

اهلل  خــوف  على  ال�سمير  تربية  الإ�ــســالم  دعــوة  جــاءت 
وخ�سيته والتزام اأحكام ال�سرع ف�سعى الإ�سالم اإلى تربية 
�سمير الم�سلم على خوف اهلل -عز وجل- وخ�سيته في 
ال�سر والعلن، واإلى التزام اأحكام اهلل -عز وجل- وتوطين 
النف�س على قبولها، وفي هذا تقوية للرقابة الذاتية على 
الفرد للقيام باأحكام الإ�سالم اأمرًا ونهيًا، فهو يغر�س فيه 
خ�سية اهلل -عز وجل- ومراقبته في ال�سر والعلن، واأنه 
مهما اأتى من فعل فاإن اهلل مطلع عليه؛ لأنه -�سبحانه- 
ل تخفى عليه خافية، وهذا يجعل الإن�سان اأكثر مباعدة 
عن الجريمة بل والخطيئة؛ لأنه مهما ا�ستتر عن النا�س 
يحا�سبه على خطيئته  �سوف  الذي  يخفى على اهلل  فال 
يوم القيامة، واإن فات على ال�سلطان عقابه. ين�ساف اإلى 
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ذلك اأن ال�سعور بخ�سية اهلل ومراقبته مما يربي ال�سمير 
ويزكيه باأحكام ال�سرع، فتطمئن نف�سه ويك�سبه ذلك قوة 
في مقاومة القنوط والياأ�ص والخوف والقلق، وي�سفي على 
ال�سالل  ومتاهات  الإغــراءات  لمقاومة  قوة  �سخ�سيته 
وتطهير نف�سه من الحقد والكراهية للنا�س، هذا كله من 
اأمر  وثمة  ومباعدتها،  الجريمة  منع  على  العوامل  اأهم 
ي�سهل  وخ�سيته  اهلل  بخوف  ال�سمير  امتالء  اأن  هو  اآخر 
الإثبات في الجريمة، فالجريمة ل تقع اإل في حال ال�سّر 
والتل�س�ّس، فال ُت�ساهد من اأحد اأو ربما �ساهدها اأفراد 
قالئل، وربما انبعث فاعلها فاأعلن توبته فيما بينه وبين 
تطهيره  طالبًا  للحاكم  بفعلته  نف�سه  عن  اأعلن  اأو  اهلل، 
من ذنبه، اأو خ�سية اأن يظلم بفعلته التي ارتكبها بريء 
فيبوء باإثم جريمته وجريمة مظلمة البراآء، وربما انبعث 
من اأولئك النفر الذين �ساهدوا وقوع الجريمة اأ�سحاب 
لم  اإذا  الخطيئة  �ساحب  عن  فاأبلغوا  اليقظة  ال�سمائر 
ت�ستوجب ال�ستر فظهر الحق على األ�سنتهم ونال المجرم 

ما ي�ستحقه.
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ذلك اأن الم�سلمين . 5
في المجتمع الم�سلم ماأمورون باتباع كتاب اهلل ور�سوله 
اأنه قد ّتزل باأحدهم القدم  �سلى اهلل عليه و�سلم، غير 
اأو يغفل عن التزام ذلك، وهوؤلء في ذلك بين �ساٍه عن 
العمل بالحق غافل عن اأدائه، اأو جاهٍل له ل يعرفه فيلتزم 
مرتكب  للمعروف  ــارك  ت فهو  لتركه  ومتعمد  طريقة، 
يذّكرهم  من  لهوؤلء  وجل-  -عز  اهلل  جعل  وقد  للنهي، 
تّعمدوا،  عما  ويردعهم  جهلوا،  اإذا  ويعّلمهم  ن�سوا،  اإذا 
بالحت�ساب  يكون  جميعًا  هــوؤلء  فيه  وقــع  ما  وتـــدارك 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو و�سيلة رقابية 
الإ�سالم،  اأحكام  تطبيق  بح�سن  واأفــراده  المجتمع  على 
وتالفي ما يقع من منكرات ربما لو تركت حتى ا�ستفحل 
الفري�سة  بهذه  والعتناء  الجريمة،  اإلــى  قــادت  اأمرها 
يوؤدي اإلى تكوين راأي عام مهذب ل يظهر فيه �سيء من 
اإلى  ودعوته  الم�سيء  توجيه  ي�سعى  المح�سن  لأن  ال�سر؛ 
الخير، فيت�سافر الم�سلمون جميعًا على فعل الخير وترك 
وقوعها  قبل  للجريمة  ومنع  مقاومة  ذلــك  وفــي  ال�سر، 

وا�ستفحالها.
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التربية وتهذيب النفو�ص: كما اإنه في �سبيل منع الإ�سالم . 6
وهذا  النفو�س،  وتهذيب  التربية  اإلى  دعا  الجريمة  من 
فالتربية  وقوعها.  قبل  الجريمة  منع  في  اأ�سا�سي  رافد 
النفو�س  تزكية  فــي  عظيم  ــر  اأث لها  النفو�س  وتهذيب 
اإلى الخير، وكّفها عن �سبل الغواية  وتقويمها وتوجيهها 
وت�ستقيم  للخير  النفو�س  تنقاد  فبالتربية  والإجـــرام، 
فيها  التربية مرغبًا  الإ�سالم حاثًاّ على  وقد جاء  عليه، 
بذلك  الأولــى  خطواته  وتت�سل  الفعال،  اأثرها  ومبينًا 
منذ اأن يفكر الإن�سان في الزواج، فهو يحّث على اختيار 
ثم  وراعيهم،  الأولد  منبت  لأنها  الدين؛  ذات  المراأة 
يوا�سل الإ�سالم اهتمامه بتربية الطفل بعد ولدته، كما 
يهتم بمتابعة تربية الطفل عند تمييزه، فيوؤمر بال�سالة، 
تربية  وم�سوؤولية  اإطاقتها،  عند  العبادات  على  ب  ويــدرَّ
اأو  بولدة  عليهم  ولية  له  من  كل  على  وال�سباب  الن�سء 
ولية. كل ذلك يدل على مكانة التربية واأهميتها في منع 
اإن الحر�س على فطرة الن�سء وتوجيههم  اإذ  الجريمة، 
اإلى اآداب الإ�سالم واأحكامه ي�سلكهم باإذن اهلل في عداد 

الم�ستقيمين النائين باأنف�سهم عن الجريمة.
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الجزاء الأخروي: والوعد بالثواب والوعيد بالعقاب في . 7

ال�سر مما يوقظ  الوقوع في  اأو  الآخرة على فعل الخير، 
خلقه  اأمــر  واهلل  الجريمة،  من  ويمنعه  الم�سلم  �سمير 
وحثهم  نــواٍه  عن  ونهاهم  اإتيانها،  على  وحثهم  باأوامر 
بالكف عنها، ووعد الطائع بجزيل ثوابه، وحّذر العا�سي 
فعالة  و�سيلة  وهــذه  عقابه،  األيم  من  لأمــره  المخالف 
اأنه مجازى  اإن العبد يعرف  اإذ  في المنع من الجريمة؛ 
على عمله اإن خيرًا فخير واإن �سرًاّ ف�سر ولو اأ�سّر فعلته، 
فيحمله ذلك عن المتناع عن الجريمة ودواعيها لعلمه 
�سلم في  ولو  الآخرة وح�سابها  يفلت من عقاب  لن  باأنه 

الدنيا من ذلك.
الو�سائل . 8 الإ�ــســالم  �ــســرع  كما  ال���ذن���وب:  م���ن  ال��ت��وب��ة 

ال�ستمرار  يمنع  ما  الجريمة  في  الوقوع  بعد  العالجية 
فيها اأو العودة اإليها، ومن ذلك التوبة التي هي عبارة عن 
اإيقاظ  وفيها  تقربًا هلل -عز وجل-  الذنب  الإقــالع عن 

لل�سمير وحماية للمجتمع.
الجريمة . 9 على  المجازاة  وكذلك  الذنب:  على  العقوبة 
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بعد  منها  للمنع  فعالة  عالجية  و�سيلة  عليها  والعقوبة 
وقوعها. فالعقوبة تنطوي على زجر المجرم عن جنايته 
ابتداًء عند العزم على مواقعتها، فاإذا تذّكر ما ينتظره 
له  ردٌع  فيها  يكون  وكذا  المع�سية،  كّف عن  عقوبة  من 
بمعاقبته على فعلته حتى ل يعود لها مرة ثانية؛ لما لقاه 
في  يكون  الحال  وكذا  فعلته،  على  العقوبة  من  وقا�ساه 
للجاني  ح�سل  بما  باعتباره  الجاني  لغير  زجر  العقوبة 
الجاني،  اإ�سالح  اإلى  العقوبة  تهدف  وكذا  تاأديٍب.  من 
فمعاقبة الجاني على جنايٍة ارتكبها اأو خ�سيته من عقوبة 
الوقوع  عن  الكّف  على  يحمله  ما  يرتكبها  جناية  على 
و�سالح  ا�ستقامته،  على  ذلــك  وينطوي  الجريمة،  في 
-عز  اهلل  بحقوق  القيام  في  اإيجابيًاّ  يجعله  مما  حاله، 
وجل- وحقوق عباده، م�ساركًا في بناء مجتمعه، وعمارة 
تكفير  اإلى  الجريمة  على  العقوبة  تهدف  وكذا  الأر�ــس. 
�سيئات الجاني، فمعاقبة الجاني تكفير ل�سيئاته، ومحٌو 
لخطاياه التي جناها، وهذا بخالف ما لو بقي م�ستخفيًا 
عليه  تخفى  ل  وجــل-  فــاإن اهلل -عز  النا�س،  اأعين  عن 
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�ساء  فــاإن  منه،  �سدر  ما  على  يحا�سبه  و�سوف  خافية، 
عذبه، واإن �ساء غفر له. وفي اإيقاع العقوبة على المجني 
الظلم  دفع  بها  فيح�سل  عليه،  للمجني  اإن�ساف  عليه 
تعّدي  الذي لحقه جراء  الغيظ  عنه، و�سفاء �سدره من 
والنتقام  الجاني  تتّبع  عن  ذلك  ويدفعه  عليه،  الجاني 
�سالح  اإلــى  الجريمة  على  العقوبة  تهدف  كما  منه. 
اأمر  وا�ستقامته  المجتمع  ف�سالح  وا�ستقامتهم،  النا�س 
الأمن في مجتمع  بتوطين  ويظهر ذلك  �سرعًا،  مطلوب 
الم�سلمين، فتزول المنكرات اأو ت�سعف، وت�سود ال�سكينة، 
اأداء  من  يمكنهم  ما  ودورهم  بالدهم  في  النا�س  ويهناأ 

الواجبات، ورعاية م�سالحهم الدينية والدنيوية.
   وقد حددت جرائم الحدود ولم تحدد جرائم التعزير ول 
مقاديرها؛ وذلك لأن ال�سرع الإ�سالمي ي�سعى اإلى تحقيق مجتمع 
فا�سل متما�سك يكون فيه الخير �سائعًا وال�سر مندحرًا، ولذلك 
كانت الجرائم على ق�سمين: ق�سم م�ستقر الأو�ساف ل يختلف 
باختالف الزمان والمكان وقد جاء الن�س بالتحريم وبالعقوبة 
من  طبيعته  تختلف  واآخــر  الحدود،  جرائم  ت�سمى  وهذه  فيه، 
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ق�سية اأو زمان اأو مكان اإلى اآخر، وهذه ت�سمى جرائم التعزير، 
ينظر  الذي  القا�سي  اإلى  فيه  العقوبة  تقدير  �سلطة  جعل  وقد 
الدعوى ويقرر العقوبة وفقًا لمعاييرها المعتد بها، غير متنا�س 
مراعاة الأحوال التي تحّف بها، ومتى َكَفْت العقوبة الأقل وكانت 
مالئمة للجريمة والعوامل الموؤثرة فيها َوَجَب القت�سار عليها 
وعدم الزيادة فيها، ومتى اقت�سى الحال ت�سديد العقوبة َوَجَب 

الم�سير اإليه.
العتدال  على  التعزيرية  الجريمة  عقوبة  تجري  اأن  ويجب 
وحقوق  الجماعة  لحق  مراعاة  وجن�سها  قدرها  في  والو�سطية 
فيها  تــوؤثــر  التعزيرية  العقوبة  اأن  نن�سى  ل  ولــكــن  ــــراد،  الأف
فتكون  وماآلتها،  بل  بها  المحيطة  اأو  منها،  المنبعثة  العوامل 
موجبة للت�سديد في العقوبة اأو التخفيف بقدر ما يراه القا�سي 
وقلّتها،  الجرائم  وكثرة  ارتكابها  و�سفة  الجريمة  وعلى ح�سب 
ومقاربتها  فيها  الإثبات  وقــوة  المجتمع  على  �سررها  وِعَظم 
الجريمة  اإلى  ودعوته  الجاني  خطورة  وكذا  الحّدية،   للعقوبة 
في  وغلظته  وتكرارها  بها،  ومجاهرته  عليها  التحري�س  اأو 
ظروف  ذلــك  لكل  الجريمة،  على  الباعث  ودنـــاءة  ارتكابها، 
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التعزير  عقوبة  في  يوؤثر  مما  وكذا  العقوبة.  تقدير  في  موؤثرة 
كون المجني عليه ممن له حق على الجاني بالتجلة والحترام، 
كذوي رحم الجاني، اأو ارتكبت الجريمة في حقه ب�سبب اأدائه 

لوظيفته العامة.
ول يو�سع النظر في �سدة العقوبة -حدية اأو تعزيرية- ال�سفقة 
ر باأثر الجريمة، فجريمة الزنى عقوبتها  بالجاني من غير تب�سّ
وتقطع  الن�سل،  تف�سد  جريمة  فهي  اأثرها،  اإلى  بالنظر  عادلة 
الأن�ساب، وتبعث على ال�سقاء للمواليد، وتنطوي على الأمرا�س 
لعرى  وانــحــالل  لــالأفــراد،  �سقاء  فهي  المجتمع  في  والأوبــئــة 

المجتمع الم�سلم وتما�سكه، واأّي اأمة تر�سى لنف�سها ذلك؟!
ُيْرَمى بها �سخ�س عفيف بما هو منه براء  وجريمة القذف 
فقدت  امــراأة  كانت  فــاإن  كثيرة،  اأ�ــســرار  عنها  ينتج  بجريمة 
اأهلها في المجتمع الم�سلم الذي  مكانتها وهانت، ومن ورائها 
من �سمته العفاف والت�سّون والمحافظة على العر�س اأ�سّد من 
ال�سروريات  من  الإ�سالم  في  والعر�س  المال،  على  محافظته 
الخم�س التي جاءت بحمايتها جميع ال�سرائع، وهو من اأهّم ما 
يجب على الم�سلم المحافظة عليه، واإذا ُفِقد ل يغني عنه �سواه 
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من مال اأو غيره.
وعقوبة جريمة ال�سرقة لي�ست مقابل ال�ستيالء على مبلغ من 
النقود، اأو ما ي�ساويها، واإنما لما تنطوي عليه الجريمة الآثمة 
من اإزعاج الآمنين، وتهديد المطمئنين، واإفزاع المجتمع باأ�سره 
الن�ساء  فت�سطرب  بينهم،  النكراء  الجريمة  هذه  �سيوع  عند 
مكت�سباتهم  بحماية  النا�س  ببقاء  الإنــتــاج  ويعطل  والــذريــة، 
�سهلة  واآثارها  الجريمة  ون�سائهم، فهل هذه  المالية وذراريهم 

هينة، اأو اأنها بالغة الخطورة؟!
�سدة  من  يلحظ  ما  مع  لها  مكافٌئ  جــزاٍء  من  قــرر  ما  واإن 
ي�سيق  مما  الحدود  وجمع  العقوبة  هذه  تطبيق  عند  التحّوط 
نطاق تطبيقها جدًاّ. وهذا ينطبق على عقوبة جريمة الحرابة 
اأو  الأمـــوال،  على  لال�ستيالء  الم�سلح  التهديد  فيها  يتم  التي 
على  تنطوي  اأنها  ذلك  اإلى  وين�ساف  الأعرا�س،  على  للجناية 
بالخروج  النا�س  اأمــن  وعــدم  الــطــرق،  وتعطيل  ال�سبل،  قطع 

لم�سالحهم.
م  واأما عقوبة �سرب الخمر فهو اعتداء على العقل الذي كرَّ
له على كثير من خلقه، ثم اإنه قد يح�سل  اهلل به الإن�سان، وف�سّ
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للفكر  وتعطيل  والأعرا�س  الأنف�س  على  اعتداء  العقل  بتعطيل 
عن الإبداع والإنتاج الذي به تقوم الحياة في المجتمع الم�سلم، 

بل يقوم عليه رقي الح�سارة وازدهارها. 
واأما عقوبة الرّدة وهي النتقال من دين الإ�سالم اإلى غيره 
اأو اإلى غير دين، فاإن الدين هو ع�سبة الأمة، وعليه مدار عّزها 
ودوام مجدها في الدنيا والآخرة، وتعطيله بالنتقال اإلى غيره 
جريمة كبرى وخيانة عظمى، ومثل هذه الجريمة َتْفِتُك بلحمة 
المجتمع، وتجعله اأحزابًا و�سيعًا متناحرة ل ي�ستقيم في داخل 
قطع  من  بــّد  ل  فكان  اأعــدائــه،  واجهة  في  ينه�س  ول  اأر�ــســه، 
ابتداًء  النا�س  الإ�سالم ل يجبر  اإن  ثم  الجريمة بجزاء حازم، 
ل لمن كان  على دين غير دينهم، ولكنه ي�سون الدين من اأن يبدَّ

عليه اأو دخل فيه.
وهكذا الق�سا�س في القتل العمد مبناه على �سيانة النف�س 
الب�سرية واحترامها من الزهوق والإتالف، لتبقى توؤدي دورها 
في الحياة م�ساركة في بناء المجتمع الذي اأ�سا�سه الإن�سان، وهي 
عقوبة اإذا نظر اإليها الجاني كان منه النكفاف عن الجريمة، 
ولذا كان الق�سا�س حياة للنفو�س، ثم في الق�سا�س �سفاء لغيظ 
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ذوي المقتول، ومنع لهم من الثاأر لأنف�سهم، فيتعدى القتل اإلى 
غير القاتل، ومن الواحد اإلى العدد، في�سير الأمر فو�سى، لكن 
اإذا عرف ذوو المجني عليهم اإن�سافهم بالق�سا�س انكّفوا عن 

ذلك كما هو الحال الآن في المملكة العربية ال�سعودية.
وَبْعُد، فاإنك لتعجب من قوم يريدون اأن يجعلوا من اأهوائهم 
واإح�سا�سهم قانونًا للنا�س، ويّدعون اأنهم مع�سومون من الخطاأ، 
ويريدون اأن ي�سيروا النا�س على اأهوائهم وثقافتهم غير عابئين 
اإل  يقبل  ل  الم�سلم  المجتمع  واأن  المجتمعات،  بخ�سو�سيات 

بم�سدرية الأحكام عن الوحيين –القراآن وال�سنة-.
الفطرة  �سنن  على  جارية  ال�سرعية  العقوبات  هذه  اإن  ثم 
مخالفة  منها  �سيء  في  تجد  ل  الم�ستقيمة،  والعقول  ال�سليمة 
لذلك. و�سيء اآخر وهو اأن بع�سهم ربما ذهب به فرط ال�سفقة 
وهذه  عقوبته،  تعطيل  اأو  جريمته  تبرير  حد  اإلى  الجاني  على 
رحمة زائفة تنظر للفرد على ا�ستقالل من غير مّد الب�سر اإلى 
ال�سرور  باأن يعي�س معافى من  به،  وال�سفقة والرحمة  المجتمع 
والرذائل، هنيئًا بالعي�س في وطنه، م�ستقرًا في منزله اآمنًا على 
اأن  اأن ي�سفك، وعر�سه  اأن يعّطل، ودمه  يبّدل، وعقله  اأن  دينه 
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ينتهك، ون�سبه اأن يهدر، وماله اأن ينتهب من يديه، ووطنه اأن 
يخرج منه، وحريته اأن تعطل خداعًا ومكرًا.

في  الإ�ــســالم  من  الم�ستمدة  الأحــكــام  بــاأن  اأقــرر  هنا  اإنني 
القوانين  مــن  الم�ستمدة  الأحــكــام  تخالف  العقوبات  مجال 
الو�سعية. فالعقوبات في ال�سريعة الإ�سالمية قامت على اأ�سا�س 
الم�ساواة بين الجريمة والعقوبة، ولحظت اأن تكون العقوبة من 
القوانين  اأغفلته  معتبر  �سابط  وهو  اأمكن،  ما  الجريمة  جن�س 
الو�سعية. وكذا تتجه العقوبات في القانون الو�سعي اإلى رعاية 
حق المجتمع من دون نظر لحق الفرد في الت�سفي من الجاني 

واإطفاء غيظه نظير العتداء عليه اأو على مورثه.
واأخيرًا، فاإن العقوبات في القانون الو�سعي تّتجه اإلى التركيز 
في الحب�س على اأنها عقوبة اأ�سلية، وفي ذلك تعطيل للمحبو�س 
عن الإنتاج، وعن رعاية اأ�سرته، وتكون ذلك �سببًا لل�سقام عليه 
ال�سريعة  تّتجه  بينما  الحب�س من دون حركة،  بقائه في  نتيجة 
الإ�سالمية اإلى فتح اآفاق العقوبة وتنوعها، ما فيه اإيالم للجاني 

وتفاٍد لإ�سرار ال�سجن ما اأمكن.
حماية  اأفعاًل  جرمت  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأن  والخا�سة: 
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لل�سروريات الخم�س وهي: )الدين، والنف�س، والعقل، والعر�س، 
عقوبات،  عليها  وو�سعت  والجماعة،  الفرد  لم�سلحة  والمال( 
وو�سعت قبل ذلك اإجراءات وقائية منعًا من الوقوع في الجريمة، 
كبيان الأحكام ال�سرعية واإعالنها، والمنع من ا�ستيفاء الحقوق 
الأخالق،  وحماية  الف�سيلة  وغر�س  للق�ساء،  الرجوع  دون  من 
وتربية ال�سمير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير 

بالجزاء الأخروي، والعقوبة على الجريمة. 
فيها  فرقت  �سوابط  للعقوبة  الإ�سالمية  ال�سريعة  وجعلت 
بين الأمور الم�ستقرة التي ل تتغير ورتب عليها عقوبات ثابتة، 
لل�سلطة  وتقديرها  العقوبات  ترتيب  فترك  المتغيرة  والأمــور 
على  العقوبات  من  العلل  وبّينت  الم�سلحة.  ح�سب  الم�سلمة 

الأفعال اإذ اإن هناك تنا�سبًا بين كل جريمة وطبيعة عقوبتها.
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ال�صفافية وعالنية الجل�صات
في المحاكم ال�صعودية

د. خالد بن عبداهلل المزيني *

تمهيد: 

المجال  في  الحديثة  المفاهيم  من  ال�سفافية  مفهوم  يعد 
الإداري وال�سيا�سي، وهو يعني تعزيز الو�سوح والإف�ساح والحد 
واإيجاد  ال�ساأن،  ذوي  تهم  التي  المعلومات  في  الغمو�س  من 
مناخ ي�سمح بتداول المعلومات ب�سهولة، في الوقت المنا�سب. 
وال�سفافية ترجمة حرفية لم�سطلح �ساع في الأدبيات الغربية 
وهو »Transparency«، وهي ا�ستعارة من ظاهرة فيزيائية 

*  اأ�ستاذ الفقه امل�ساعد بجامعة الدمام. 
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تت�سف بها مادة ت�سف عما وراءها كمادة الزجاج.
بو�سفه  »ال�سفافية«  م�سطلح  �ساع  الأخــيــرة  العقود  وفــي 
الكبير  والتو�سع  وال�سيا�سي،  الإداري  الر�سد  مبادئ  مبداأً من 
دولية  موؤ�س�سات  قبل  من  الم�سطلح،  هذا  مع  التعاطي  في 
اأيديلوجية  باألوان  تلوينه  اإلى  الأحيان  بع�س  في  اأدى  مختلفة 
روؤيتها على  اإلى فر�س  ت�سعى  التي  ونفعية لكثير من الجهات 
المجتمعات المختلفة، واإيقاع �سغوط متتالية على المجتمعات 
دولها  وم�سالح  لم�سالحها  المخالفة  الثقافية  والمنظومات 

القوية. 
وفي المجال الإداري وال�سيا�سي يطلق م�سطلح »ال�سفافية« 
ويراد به: اإف�ساح الجهات المعنية عن ال�سيا�سات والمعلومات 
ور�سم  معها،  والمتعاملين  ال�ساأن  وذوي  الجمهور  تهم  التي 
الآليات والإعالن عن خريطة الإجراءات التي ت�سدر بموجبها 
القرارات وتقر بموجبها الم�ساريع، ومن ثم تقت�سي ال�سفافية 
تقليل هام�س ال�سرية في القطاعين العام والخا�س اإلى اأدنى 
حد، حتى يح�سر في المعلومات ذات الخ�سو�سية ال�سخ�سية 
القومي  بالأمن  عنها  الإف�ساح  يخل  التي  تلك  اأو  لــالأفــراد، 

للدولة.
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 وما من �سك في اأن ال�سفافية من حيث المبداأ هي من اأهم 
القيم في المجال الإداري وال�سيا�سي، اإذا اأخذ بها بعيدًا عن 
التوظيف غير النزيه، فبح�سول الأفراد على المعلومات التي 
القرارات  اتخاذ  من  يتمكنون  المنا�سب؛  الوقت  في  تهمهم 
حا�سرهم  فــي  م�سالحهم  بها  لون  يح�سّ الــتــي  ال�سائبة 
من  ال�سعوب  تتمكن  اأي�سًا  وبوا�سطتها  معي�ستهم،  وم�ستقبل 

محا�سبة اأ�سحاب المنا�سب الإدارية و�سانعي القرار.

ال�صفافية بين الإطالق والتقييد:

وحق  ال�سفافية  بتعزيز  المعا�سرة  الدولية  الهيئات  اهتمت 
الدولة،  في  المواطن  اإلــى  بالن�سبة  المعلومة  على  الح�سول 
معللة ذلك باأن التزام ال�سفافية يق�سي على الف�ساد الذي ين�ساأ 
عادة في ظل الغمو�س والت�ستر على المعلومات التي تهم ال�ساأن 
العام، كما اأنه حق من حقوق الإن�سان بح�سب ما اأقره عدد من 
الإعالنات والمواثيق الدولية، فقد جعل الإعالن الدولي لحقوق 
الإن�سان من حق الإن�سان الح�سول على المعلومات وا�ستيفاءها 
حقوق  بلجنة  الخا�س  المقرر  في  وجاء  و�سيلة،  باأي  واإذاعتها 
الإن�سان اأن من حق الإن�سان طلب المعلومات والح�سول عليها 
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وبثها، واأن هذا يفر�س على الدول تاأمين الو�سول اإلى المعلومات 
في الوقت المنا�سب. ومع تاأكيد اأهمية هذا المبداأ، اإل اأن هذه 
المبادئ  بقية  مع  يتعار�س  ل  بما  تقيد  اأن  يجب  التعميمات 
ثقافات  ي�سادم  ل  وبما  الب�سر،  لحياة  المنظمة  والقواعد 
المجتمعات  ففي  والقومية،  الجتماعية  وم�سالحها  ال�سعوب 
ذات  المعلومات  جميع  عن  الإف�ساح  ينا�سب  ل  المحافظة 
اأ�سماء  فيها  بما  مثاًل،  الأ�سرية  وبالنزاعات  بالأ�سرة،  العالقة 
بالق�سايا  يتعلق  فيما  ذلك  مثل  وقل  وعائالتهم،  الأ�سخا�س 
الما�سة بالأمن القومي، فالواجب على اأي هيئة دولية اأن تراعي 
عليها  اأجمعت  التي  ثقافاتهم  وتحترم  ال�سعوب،  خ�سو�سيات 
الهيئات  اإعالنات  اعتبار  فــاإن  واإل  باأ�سره،  المجتمع  اأطياف 
الغربية عن حقوق معينة لهذا اأو ذاك؛ يجب األ توؤخذ على اأنها 
مرجعية كونية، اأو مقررات فوق د�ستورية، بل ينبغي النظر اإليها 
على اأنها خا�سعة للتكييف بح�سب ثقافة كل مجتمع، ومن الخير 
بع�سًا،  بع�سها  يراقب  المختلفة  مجتمعاتها  تكون  اأن  للب�سرية 
وياأمر بع�سها بع�سًا بالمعروف وينهى بع�سها بع�سًا عن المنكر، 
اأن  ل  وال�سيا�سية،  والق�سائية  ــة  الإداري الخبرات  تتبادل  واأن 
ي�ستبد �سعب بحق الرقابة على غيره، ويمنح نف�سه حق الت�سريع 
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قبولها،  يمكن  ول  لها  م�سوغ  ل  فجة  و�ساية  هذه  فاإن  الكوني، 
خ�سو�سًا اإذا جاءت من تلك ال�سعوب التي تعلن احترامها لقيم 

الم�ساواة والإخوة والعدل بين النا�س جميعًا.

العدالة  �صمانات  تحقق  ل  ال�صفافية  في  المبالغة 
بال�صرورة:

من  العدالة  �سمانات  تعزيز  في  ال�سفافية  اأهمية  تاأكيد  مع 
في  العدالة  �سمانات  لتاأ�سي�س  تكفي  ل  اأنها  اإل  المبداأ،  حيث 
الحقل الق�سائي خا�سة، فالمطلوب من ال�سفافية قدر منا�سب 
العملية  مــن  ن�سبيًا  مقربة  �ــســورة  المجتمع  باإعطاء  ي�سمح 
الق�سائية، ل اأن تك�سف كل المعلومات والبيانات للجميع، وذلك 
المحاكم  اأمــام  المنظورة  الق�سايا  فــاإن  مو�سوعية،  لأ�سباب 
متفاوتة في الوقائع والظروف، وكثيرًا ما يبدو للجمهور الذي 
يطالع التفا�سيل الأولية للواقعة التي �سدر فيها حكم ق�سائي؛ 
اأن الحكم جانح اإلى جهة ال�سدة اأو التخفيف، لكن الخبير الذي 
يطلع على تفا�سيل الق�سية وحيثيات الحكم يقتنع بعدالة الحكم 
الق�سائي، وهذا واإن لم يكن قاعدة مطردة اإل اأنه يتكرر كثيرًا.
تفاوت  على   – العالمية  الق�سائية  المدار�س  اأجمعت  وقد 
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تقديرية  و�سلطة  القا�سي م�ساحة اجتهادية  بينها - على منح 
التباينات  ومعالجة  وت�سديدها،  اأحكامه  تجويد  من  تمكنه 
ق�سية  كل  واإعطاء  المختلفة،  الق�سائية  الأحكام  في  الواقعة 
من  التقديرية  ال�سلطة  هذه  كانت  لما  لكن  النظر،  من  حقها 
المرونة بحيث يمكن اأن تع�سف بالنظر الق�سائي، وقد تدعوه 
بقواعد  الإ�سالمية  ال�سريعة  جــاءت  والنحياز،  الحيف  اإلــى 
مو�سوعية تمنع التجاوز والحيف. وي�ستند الق�ساء في المملكة 
اإلى ال�سريعة الإ�سالمية بوجه عام، واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 
من  حالة  ول  طائفة  ول  ب�سخ�س  تخت�س  ل  مطلقة،  عامة 
العرق  ول  اللون  اأ�سا�س  على  ل  النا�س  بين  تميز  ول  الحالت، 
ول الدين، بل ت�سري على النا�س على قاعدة العدل والم�ساواة. 
وقد اأ�سار اإلى عموم خطاب ال�سريعة الإمام ال�سافعي )ت 204 
هـ/819 م( في ر�سالته التي هي اأول كتاب مدون في اأ�سول فقه 

ال�سريعة، فقد اأورد قوله تعالى: زب ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  
چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ رب 
زمان  في  بهذا،  خوطبت  نف�س  »فكل  قــال:  ثم   ،)13 )الحجرات: 

ر�سول اهلل، وقبله وبعده، مخلوقة من ذكر واأنثى، وكلها �سعوب 
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على  الفقه  اأ�سول  في  الموؤلفون  تتابع  بعده  ومن  وقبائل«)1(، 
مجردة،  عامة  ال�سريعة  اأحكام  اأن  هي  واحــدة،  حقيقة  تقرير 
اإليها وفهمها على هذا  ل تحابي ول تنحاز، واأنه ينبغي النظر 
واأن  والق�سائي،  الفقهي  النظر  لتر�سيد  معيار  واأنها  الأ�سا�س، 
اإحاطة القا�سي بها كفيل بتر�سيد ال�سلطة التقديرية لديه عند 
نظره في الق�سايا الملتب�سة والوقائع المت�سابهة، وتحييد اأهواء 

النفو�س واأ�سباب النحياز غير المو�سوعي.
الذي  التام  والحياد  ال�سارمة  المو�سوعية  هذه  مع  ولكن 
اأنها  اإل  الإ�سالمي،  الفقه  وتوّخاه  ال�سريعة  اأحكام  بها  تمتعت 
الجماعة،  اأو  للفرد  تعر�س  التي  ال�ستثنائية  الأحوال  تغفل  لم 
وقرر  الظلم«،  منتهى  العدل؛  »منتهى  الرومان:  قال  فقديمًا 
اإلى �سده، ولهذا و�سع  انقلب  اأن كل �سيء جاوز حده  الفقهاء 
بع�س  البالغة في تطبيق  الق�سوة  لتجنب  اآليات فقهية  الفقهاء 
والق�سط،  العدل  نطاق  عن  الخارج  الغلو  وتحا�سي  الأحكام، 
ال�سرورة  قواعد  منها  كثيرة،  قواعد  الآليات  بهذه  فا�ستوعبوا 
ورفع الحرج وعموم البلوى، ولهذه القواعد تطبيقات ثرية في 

)1( الر�سالة لل�سافعي، �س 56.
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اإلى  الفقه الإ�سالمي ي�ستعين بها القا�سي على تحري العدالة 
اأق�سى غاياتها، ولهذا كانت مقا�سد ال�سريعة كلها تنتهي اإلى 

تحقيق م�سالح الإن�سان ودرء المفا�سد والأ�سرار عنه. 
قال الدهلوي: )1176 هـ/1763 م( »واعلم اأنه اإذا تعار�ست 
العادة، ولم  الق�ساء بح�سب جري  التي يترتب عليها  الأ�سباب 
يمكن وجود مقت�سياتها اأجمع - وكانت الحكمة حينئذ مراعاة 
اأقرب الأ�سياء اإلى الخير المطلق«)1(، فيتحرى القا�سي الأ�سلح 
والأنفع لطرفي الخ�سومة، حين ل ت�سعفه الأحكام المن�سو�سة 
في الفقه والأنظمة، وهذا التحري والتوخي لي�س مر�ساًل بح�سب 
ما تهواه النفو�س، بل هو نظر م�سلحي من�سبط باأدلة ال�سريعة 

رة. وقواعدها وكلياتها الخيِّ
بقية  من  �سدادًا  اأكثر  كان  الإ�سالمي  الفقه  اأن  يوؤكد  وهذا 
الإن�ساف  بقانون  ي�سمى  لما  كان  فقد  القانونية،  المدار�س 
)Equity( اأثر بالغ في الت�سريعات الأنجلو�سك�سونية، فقد كان 
بو�سع محكمة العدل في اإنجلترا مثاًل اأن تحكم بـ »الإن�ساف«، 
غير  حقوقًا  بذلك  لتحمي  اجتهادها،  عليه  يدلها  ما  بح�سب 

)1( حجة اهلل البالغة للدهلوي، 50/1.
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معروفة من قبل المحاكم العادية، التي يتعين عليها اأن تلتزم 
التزامًا �سارمًا القانون العرفي العام.

 - )Praetor( »وعند الرومان كان قا�سي الق�ساة »البريتور
وهو ال�سم الذي كان يطلق على الحاكم القا�سي اآنذاك - يطور 
القانون المدني الجامد عن طريق مبادئ الإن�ساف التي يراها 
طرح  وكــان  المحدودة،  وخبرته  ال�سخ�سي  اجتهاده  بح�سب 
المبادئ  بع�س  فيه  فيدخل  ال�سعوب،  بقانون  اأ�سماه  ما  مبادئ 
في منا�سيره واأحكامه، من اأجل تطوير القانون وتهذيب ق�سوة 
�سفته العمومية، وكان كل »بريتور« روماني جديد ي�ستبقي بع�س 
ما اأحدثه �سلفه ال�سابق ويزيد في التعديل والتحوير، ومع تتابع 
من  »البريتوري«  القانون  ن�ساأ  التعديالت  اإجراء  على  الق�ساة 
مجموع تعديالت الق�ساة على اختالف تقديراتهم. وكذلك كان 
 )Chancellor( لل�سوابق الق�سائية لكبير الق�ساة في اإنجلترا
المدار�س  بقية  وهكذا  الإنجليزي،  القانون  تاريخ  في  بارز  اأثر 
اقترحها  اجتهادية  بتعديالت  تاأثرت  هذا  يومنا  اإلى  القانونية 

الق�ساة باجتهادهم على مدى قرون.
فــاإن  نــوعــًا مــا،  فــالأمــر يختلف  اأمـــا فــي الفقه الإ�ــســالمــي 
واأحكام  واالأخ���الق  الدين  بقواعد  الق�سائي  النظر  ارت��ب��اط 
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المعامالت في علم واحد، تلك التي جاءت في القراآن وال�سنة 
العدالة  ارت��ب��اط  ث��م  وم��ن  والتف�سيل،  التاأ�سيل  �سبيل  على 
حقوق  بين  الموازنة  اأ�سباب  اأهــم  من  والرحمة؛  بالإح�سان 
النا�س، والتخفيف من ق�سوة تطبيق الأحكام العامة، ونوؤكد هنا 
رحمة  التي هي  ذاتها  ال�سريعة  اأحكام  في  تكون  ل  الق�سوة  اأن 
للعالمين، واإنما تقع الق�سوة من التطبيق الخاطئ لأحكامها لو 
كان، ولهذا يدر�س القا�سي في علم اأ�سول الفقه اأبوابًا خا�سة 
عن قواعد ال�ستثناء وال�ستدراك المو�سوعي، مثل ال�ستح�سان 
والذرائع، كما يدر�س في علم القواعد الفقهية قواعد ال�سرورة 

والحاجة ورفع الحرج وعموم البلوى.

ال�صفافية في المجال العدلي: 

نلحظ تحقق بع�س الإنجازات في المجال العدلي في المملكة 
فقد  الما�سية،  القليلة  ال�سنوات  خــالل  ال�سعودية،  العربية 
في  المنظمة  اللوائح  وتبعتها  العدلية،  الأنظمة  من  عدد  �سدر 
ال�سرعية،  المرافعات  ونظام  الق�ساء،  نظام  ف�سدر  اإطارها، 
ونظام المرافعات اأمام المحاكم، ونظام الإجراءات الجزائية، 
في  تداخل  يقع  وكــان  الأنظمة.  من  وغيرها  التنفيذ،  ونظام 
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فيما  �سمي  الذي   - الأعلى  الق�ساء  بين مجل�س  الخت�سا�سات 
بعد بالمجل�س الأعلى للق�ساء - وبين وزارة العدل، ولهذا �سعت 
الق�سائية  ال�سلطات  بين  الن�سبي  الف�سل  تعزيز  اإلــى  الدولة 
الموؤ�س�سات،  العالقة بين هذه  والتنظيمية، وترتيب  والتنفيذية 
فقد كان مجل�س الق�ساء الأعلى �سابقًا بمنزلة المحكمة العليا 
اإلى مرجعيته الإدارية في تعيين الق�ساة  اإ�سافة  اإن�سائها،  قبل 
ذلك محكمة  بعد  فاأن�سئت  وتاأديبهم،  عليهم  والتفتي�س  ونقلهم 
للق�ساء،  الأعــلــى  بالمجل�س  المجل�س  و�سمي  م�ستقلة،  عليا 
لهذا  وخ�س�ست  ــة،  الإداري ال�سوؤون  على  اخت�سا�سه  ليقت�سر 
المجل�س ميزانية م�ستقلة، اإل اأنها بقيت ملحقة بميزانية وزارة 

العدل التي هي �سلطة تنفيذية ل ق�سائية. 
العدل.  ووزارة  المجل�س  بين  العالقة  تنظم  لئحة  و�سدرت 
خرائط  عن  الإلكتروني  موقعها  في  العدل  وزارة  اأعلنت  كما 
الموؤ�سر  واأ�سدرت  المحاكم،  في  الدعاوى  وم�سار  الإجــراءات 
�سفقات  اإح�سائيات  عن  يك�سف  الذي  دوري،  ب�سكل  العقاري 
بيع العقار في المملكة بالأرقام، وذلك بح�سب المناطق والمدن 
والأحياء، ما حقق قدرًا من ال�سفافية في هذا ال�سدد، واأعلنت 
وزارة العدل عن اإيقاف عدد من �سكوك الأرا�سي غير النظامية، 
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المعرو�سة  الق�سايا  اأعداد  موؤ�سرات  عن  الإعالن  اإلى  اإ�سافة 
على المحاكم، بح�سب المحاكم والق�سايا والمدن. 

البحوث  لن�سر  عدليتين  مجلتين  الــــوزارة  ــدرت  اأ�ــس كما 
والدرا�سات المو�سوعية والإجرائية في المجال العدلي، وهو ما 
يعزز الثقافة العدلية في المجتمع، ويمرر المعلومات للمهتمين 

بمرفق العدالة. 

ال�صفافية في المجال المو�صوعي الق�صائي:

حيث  مــن  المملكة  فــي  للق�ساء  تــوجــه  انــتــقــادات  هــنــاك 
الق�سائية  الأحكام  ذات  على  انتقادات  اأنها  اأي:  المو�سوع، 
ال�سادرة من الق�ساة، فينتقد بالغمو�س و�سعوبة توقع الأحكام 
يبدو  ما  بح�سب  المت�سابهة  الق�سايا  في  الأحــكــام  وت�سارب 
للنا�س، وندرة الأحكام المن�سورة بالن�سبة اإلى ما ل ين�سر، ومع 
اأن هذه النتقادات ل تخلو عادًة من مبالغات اإعالمية ومقارنات 
مجحفة بحق الق�ساة، اإذ اإن كثيرًا مما يقال فيه اإنه ت�سارب في 
اإلى عيب   - بال�سرورة   - يكون مرجعه  ل  الق�سائية،  الأحكام 
في الحكم ال�سادر اأو تحيز فيه، بقدر ما هو اختالف جوهري 
بين الق�سيتين محل المقارنة، والعادة اأن الجمهور ل يطلعون 
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الم�سددة  الظروف  اإلى  يتنبهون  بدقة ول  الحكم  على حيثيات 
الحكم  اإلى  لومهم  فيتجه  وتلك،  الق�سية  هذه  بين  والمخففة 

ذاته واإلى قا�سي المو�سوع.
واإذا ما نظرنا اإلى بقية الق�سايا التي ي�سح اأن يقال فيها: 
اإن الأحكام ال�سادرة بحقها مت�ساربة ومتباينة تباينًا وا�سحًا، 
فاإننا نجد اأن من اأ�سباب ذلك ات�ساع نطاق ال�سلطة التقديرية 
التعزيرية  الأحــكــام  تدوين  عــدم  ب�سبب  ال�سعودي،  للقا�سي 
والأحكام المتعلقة بالأحوال ال�سخ�سية والجنايات، ويقع اأحيانًا 
اأن القا�سي ي�ستند اإلى �سوابق تفتقر اإلى المراجعة والتمحي�س، 
العليا  المحكمة  اأ�سدرت  الظاهرة  هذه  من  التخفيف  ولأجــل 
بالمملكة عددًا من المبادئ الق�سائية في مو�سوعات مختلفة، 
الأحكام  ا�ستقرار  مبداأ  تعزيز  �سبيل  في  جيدة  خطوة  وهــي 

وال�سفافية الق�سائية.
وكانت هيئة كبار العلماء قد ح�سمت – قبل �سنتين - مو�سوع 
جدًل  اأثــارت  ق�سية  وهي  وتقنينها،  الق�سائية  الأحكام  تدوين 
علماء  بع�س  اعترا�س  ب�سبب  طويلة،  عقود  مدى  على  كبيرًا 
ال�سريعة على ذلك، وكانت لهم م�سوغاتهم المو�سوعية، ويتوقع 
بعد �سدور مدونة الأحكام الق�سائية؛ اأن تعزز �سفافية الحكم 
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الق�سائي، وتدفع باتجاه ا�ستقرار الأحكام الق�سائية واطرادها 
اإلى حد ما، واإن لم تق�ِس تمامًا على ت�سارب الأحكام الق�سائية؛ 
لأن الت�سارب والتفاوت ل تخلو منهما منظومة عدلية في جميع 
دول العالم، ذلك اأن نطاق ال�سلطة التقديرية الممنوح للقا�سي 
اأن يبقى لي�سمح بمراعاة الفروق المو�سوعية والظروف  يجب 

المحيطة بكل واقعة.
اأنظمة  بها  �سدرت  التعزيرية  العقوبات  من  عــددًا  اأن  على 
مدونة، مثل نظام مكافحة المخدرات، ونظام مكافحة الر�سوة، 

والنظام الجزائي لجرائم التزوير.
الق�سايا  من  لي�ست  كلها  الأنظمة  تدوين  م�ساألة  اأن  كما 
مدونة  ففي  العالمية،  العدلية  المنظومات  بين  المح�سومة 
جو�ستنيان )Justinien( تحدث عن تدوين القوانين في روما، 
كال�ساأن  مكتوب،  وغير  مكتوب  نوعين:  على  »قانوننا  فقال: 
القوانين  من  كثير  في  ذلك  مثل  وقل  اليونانيين«.  �سرائع  في 
اإلى  الق�ساء  ي�ستند  واإنما  مكتوبة،  غير  فهي  الأنجلو�سك�سونية 

م�سادر منها ال�سوابق الق�سائية.
حوله  الحديث  يــدور  ما  الق�سائية  بال�سفافية  يتعلق  ومما 
وهي  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الحقوقي  المجتمع  في 
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»المحكمة الجزائية المتخ�س�سة«، وهي محكمة جنائية خا�سة 
المملكة  في  الإرهــاب  جرائم  بارتكابهم  الم�ستبه  بمحاكمة 
العربية ال�سعودية كما هو معلن، لكن ما زال غير وا�سح تمامًا 
الر�سمية  الإعالنات  تتحدث  التي  المحكمة،  هذه  اخت�سا�س 
الدولة، وهو م�سطلح  اأمن  اأو  الأمنية  بالق�سايا  اأنها مخت�سة 
يحال  ما  خالل  من  يفهم  لكن  بال�سبط،  النطاق  وا�سح  غير 
اإليها من ق�سايا اأنها تت�سع بحيث تخت�س بكل ما ترى الجهات 
الأمنية في الدولة اأنه يهدد كيان الدولة، وربما ي�سمل هذا اأي�سًا 
هذا  وبح�سب  ال�سيا�سية،  ومواقفها  رموزها  اإلى  ي�سيء  ما  كل 
ال�سيا�سيين،  اإليها بع�س المعار�سين  اأن يحال  التكييف يمكن 
اإن�ساء  �سالحية  كــون  )رغــم  العدل  وزيــر  بقرار  اأن�سئت  وقــد 
وب�سرط  للق�ساء  االأعلى  المجل�ص  اخت�سا�ص  من  المحاكم 
موافقة الملك عليها( في 2 �سفر1430هـ/ 28 يناير 2009م. 
ا�ستئناف  محكمة  اأن�سئت  1432هـــ  الأول  جمادى   2 وفــي 
كانت  اأيًا  الجنائية  الق�سايا  في  والأ�سل  متخ�س�سة،  جزائية 
العدالة  معايير  فاإن  العامة،  الجزائية  المحاكم  اإلى  تحال  اأن 

واحدة، والعدل قيمة مطلقة ل تقبل التجزوؤ.
بالمحاكم  الثقة  تعزيز  اأهمية  اإلــى  التنبيه  يجدر  ولهذا 
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الجزائية العامة، و�سرورة و�سع �سوابط لت�سييق نطاق ال�سرية 
في جل�سات المحاكم، اإذ اإن نظام الإجراءات الجزائية يحتاج 
العالنية، حتى �سارت  بقيود  يتعلق  ال�سياغة فيما  اإلى �سبط 
الجل�سات  المحاكم �سرية، بل �سارت  اليوم كثير من جل�سات 
العلنية هي ال�ستثناء، مع ح�سور متفرق وم�ستعجل للمحامين، 
واأعداد محدودة من الجمهور، وال�سلطة التقديرية الممنوحة 
للقا�سي في تقدير مدى العلنية وال�سرية في المحاكمات اأكبر 

مما ينبغي، ويخ�سى اأن يخد�س هذا �سفافية �سير العدالة.

ال�صفافية في المجال الوظيفي للق�صاة: 

تعيين  اآليات  في  ال�سفافية  بمدى  تتعلق  ق�سايا  اأحيانًا  تثار 
هو  ومما  اأدائهم،  وقيا�س  عليهم  والتفتي�س  بالمملكة  الق�ساة 
معلوم اأنه ل توجد معايير دولية متفق عليها في هذه الجوانب 
الإجرائية، واإن كانت هناك تجارب متميزة هنا وهناك يح�سن 
الو�سوح  اأهمية  تاأكيد  من  بد  فال  ذلــك  ومــع  منها،  ـــادة  الإف
وال�سفافية في هذا المجال؛ لتعلقه با�ستقالل ال�سلطة الق�سائية 

في الدولة، وباكت�ساب الق�ساء ثقة المجتمع.
اإلى  وت�سير معايير المجل�س ال�ست�ساري للق�ساة الأوروبيين 
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وتحديد  الق�ساة  تعيين  في  والحياد  ال�سفافية  التزام  اأهمية 
ينبغي  التجاه  هذا  في  ال�سادرة  الــقــرارات  واأن  م�ستقبلهم، 
�سلطة  قبل  من  ت�سدر  واأن  مو�سوعية،  معايير  اإلى  ت�ستند  اأن 
م�ستقلة، وتتفاوت البلدان الأوروبية في �سن ال�سوابط لختيار 
الق�ساة، فبع�سها يجري اختبارًا تناف�سيًا للمر�سحين، وبع�سها 
يختارهم على اأ�سا�س الخبرة في المجالت الق�سائية المختلفة، 

واأخرى تجمع بين ا�ستراط اجتياز االختبار مع الخبرة.
لختيار  العالم  دول  من  كثير  في  المعتمدة  المعايير  ومن 
الق�ساة: المهارات القانونية المهنية التي تتطلبها طبيعة العمِل 
الق�سائي، كح�سن الفهم والتحليل والنقد، اإ�سافة اإلى ال�سفات 
التام  والحترام  والنزاهة،  والحياد  العتدال  مثل  ال�سخ�سية 
وتفهم  الآخــريــن،  اإلــى  والإن�سات  ال�ستماع  وح�سن  للعدالة، 

وجهات النظر المختلفة.    
يعينون  الق�ساة  اأن  على  للمملكة  الأ�سا�سي  النظام  وين�س 
المجل�س  من  اقتراح  على  بناًء  ملكي،  باأمر  خدمتهم  وتنهى 
االأعلى للق�ساء، وقد ا�سترط نظام الق�ساء فيمن ير�سح للق�ساء 
اأن يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك، ويكون متمتعًا بالأهلية الكاملة 
ال�سريعة  في  جامعية  �سهادة  على  حا�ساًل  ويكون  للق�ساء، 
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بالمملكة، اأو �سهادة اأخرى تعادلها، ووا�سح اأن هذه المحددات 
يوؤثر �سلبًا في ح�سن اختيار  اأن يقع فيها تفاوت  ن�سبية ويمكن 

القا�سي.
لتقدير لجان  ال�سابق تخ�سع  وقد كانت عملية الختيار في 
مقابلة الق�ساة في المعهد العالي للق�ساء وكليات ال�سريعة، ولم 
اأن احتمال  تكن ثم معايير وا�سحة ومعلنة لالختيار، ما يعني 
اختيار من ل ينا�سب للق�ساء، اأو اختيار المف�سول وترك الفا�سل 
 1433/4/17 في  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  اأ�سدر  ثم  وارد، 
جيدة  خطوة  وهي  الق�ساة،  اختيار  قواعد  ت�سمن  تعميمًا  هـ، 
ومهمة، اإال اأن هذه المعايير جاءت في نقاط مخت�سرة ال تكاد 
تفي بالمق�سود، فاإن ح�سن اختيار القا�سي يحتاج اإلى معايير 
اأكثر تف�سياًل وعمقًا، و�سياغة نماذج للتحليل ال�سخ�سي للتوثق 
من مدى �سالحية المر�سح للجلو�س على من�سة الق�ساء، فمثاًل 
جاء في الالئحة من �سمن المعايير: »اعتدال �سخ�سيته وح�سن 
القيم  هذه  اأن  اإل  الخطوة  بهذه  الإ�سادة  ومع  وفهمه«،  �سمته 
ويتباين  �سخ�س،  اإلــى  �سخ�س  من  تتفاوت  ن�سبية  والــقــدرات 
الراأي في قيا�سها، ول بد من و�سع مقاربات وموؤ�سرات ونماذج 

يمكن بوا�سطتها قيا�س هذه القيم المهمة.
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ــهــم؛  اأدائ وقــيــا�ــس  الق�ساة  على  بالتفتي�س  يتعلق  وفيما 
في  الق�سائي  التفتي�س  لئحة  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  اأ�سدر 
التفتي�س على الق�ساة،  1430/11/2 هـ، وقد ت�سمنت معايير 
وهذه  المفت�س،  عمل  نتيجة  على  والعترا�س  التفتي�س  وكيفية 
ومرجعهم  الق�ساة  بين  ال�سفافية  تحقيق  في  جيدة  خطوة 
وعلى  المحايد  ال�سارم  التفتي�س  التزام  اأن  ويبقى  الوظيفي، 
عن  الإعــالن  عن  اأهمية  يقل  ل  الق�ساة،  بين  الت�ساوي  جهة 

معايير التفتي�س ذاتها. 

الموؤ�ص�صة  واإدارة  الأحكام  ن�صر  مجال  في  ال�صفافية 
العدلية:

وقد  الق�سائية،  الأحكام  مدونة  ن�سر  العدل  وزارة  وا�سلت 
�سدر منها ثالثة اأجزاء حتى الآن، تت�سمن قرارات �سادرة من 
الأحكام  ن�سو�س  اإلى  اإ�سافة  �سابقًا،  الأعلى  الق�ساء  مجل�س 
الق�سائية النهائية المختارة بوا�سطة لجنة تابعة للوزارة، بعد 
اأن �سنفتها وحذفت الأ�سماء منها مراعاة للخ�سو�سية، وهذا 
العمل اإنجاز جيد ي�ساعد على تعزيز العلنية وبث الثقافة العدلية 
الق�سائية،  ن�سر جميع الأحكام  المطلوب  اأن  المجتمع، مع  في 
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با�ستثناء تلك الأحكام ذات الخ�سو�سية مما ل ينا�سب الن�سر، 
وهي بكل حال ن�سبتها قليلة مقارنًة بمجموع الأحكام الق�سائية 
الق�سائية  الأحكام  ن�سر  فاإن  المملكة،  محاكم  من  ال�سادرة 
اأ�سباب الحكم وحيثياته، وهو  يطلع المخت�سين وغيرهم على 
العدلية،  للمنظومة  وال�سدقية  الموثوقية  اأمر مهم في تحقيق 

وفي تعزيز الرقابة المجتمعية. 
وميزانيات  العدلي  المجال  في  المالية  ال�سيا�سات  ــا  واأم
تتبعها  التي  المن�ساآت  في  والتطوير  التو�سع  وخطة  الم�ساريع 
غير  زالت  فما  المختلفة  الق�سائية  والموؤ�س�سات  العدل  وزارة 
وا�سحة، وبرغم النتقادات الكثيرة الموجهة لوزارة العدل في 
بم�ستوى  تليق  عالية  بمعايير  عدلية  مرافق  اإن�ساء  في  التاأخر 
ال�سلطة الق�سائية، اإل اأنها ترى هذا هجومًا غير م�سوغ، وهي 
اإرادتــهــا،  عن  خارجة  اأ�سباب  اإلــى  يعود  التاأخير  بــاأن  ت�سرح 
لجهة اإعطاء درا�سات الجدوى حقها من الوقت وعدم التعجل، 
والتاأكد من ا�ستكمال معايير الجودة وال�سالمة، وعلى كل حال 
فاإن التطوير ل بد فيه من و�سع روؤية وا�سحة للتو�سع في المباني 
وا�سحة  بمعايير  وم�ساريع  برامج  عن  والإعالن  والتجهيزات، 

يمكن قيا�س ما تحقق منها اأوًل باأول. 
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ومن النتقادات التي وجهت اإلى المنظومة العدلية ا�ستمرار 
وال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  بين  الخت�سا�سات  تــداخــل 
الق�سائية، ويعزز هذا في نظر عدد من المراقبين تاأخر تعيين 
العدل  وزير  تكليف  وا�ستمرار  للق�ساء،  الأعلى  للمجل�س  رئي�س 
ولكن  هـ،   1433/5/7 منذ  للق�ساء،  الأعلى  المجل�س  برئا�سة 
على  ي�ساعد  موؤقت  اإجراء  اأنه  هو  الأمر  لهذا  الر�سمي  التعليل 
توحيد الروؤى وتج�سير الفجوة بين الوزارة والمجل�س، وعلى كل 
حال فاإن هذا الهدف يمكن تحقيقه باختيار الرجل المنا�سب 
الــوزارة  بين  عليا  تن�سيق  لجنة  وت�سكيل  المجل�س،  لرئا�سة 

والمجل�س والمحكمة العليا. 

ال�صفافية في الجوانب التقنية والإجرائية:

ومن اأهداف التقنية في المجال العدلي - اإ�سافة اإلى تي�سير 
الو�سول اإلى الخدمات الق�سائية – تحقيق الرقابة وال�سفافية 
على عدة م�ستويات، فهي تمّكن الم�سوؤول من تتبع �سير الأعمال 
على  الطــالع  من  الخدمة  من  الم�ستفيد  وتمكن  اإدارتـــه،  في 
اإح�سائيات  على  الح�سول  اإمكانية  اإلى  اإ�سافة  معاملته،  �سير 

وبيانات عن تدفق الأعمال واإنجازها. 
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والمتابع يلم�س تطويرًا للجوانب التقنية في العملية الق�سائية 
مثل  بالمملكة،  العدلية  المنظومة  في  ـــة  والإداري والتوثيقية 
تو�سيع العمل بنظام )�سامل( الإلكتروني في المحاكم وكتابات 
العدل  وكتابات  للمحاكم  الإلكتروني  الرابط  ومتابعة  العدل، 
وفروع الوزارة، وتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية وتوفير 
نماذجها عبر موقع وزارة العدل على �سبكة الإنترنت، وهند�سة 
كثير من الإجراءات ونمذجتها وو�سع اأدلة لها، وو�سع �سا�سات 

تظهر مح�سر �سبط الجل�سة في بع�س مجال�س الحكم.
ومع ذلك فاإن هذه الإنجازات تبقى متوا�سعة اإذا ما قي�ست 
ت�سل  ولم  الق�ساء،  تطوير  لم�سروع  المعلن  الر�سمي  بالدعم 
حتى الآن اإلى الم�ستوى المطلوب الالئق بمنظومة العدالة، فما 
زال ثم كثير ليتحقق من ا�ستكمال البيئة العدلية المكتملة تقنيًا، 
الخدمات  من  كثير  وتفعيل  الإلكترونية،  بالحكومة  المرتبطة 
وتهيئة  وفعالية،  بكفاءة  لتعمل  الــوزارة  موقع  على  الإلكترونية 
المرافق العدلية لتتمكن من اإقناع الجمهور بح�سور الجل�سات 
العلنية، وتقديم الخدمة المنا�سبة لهم، �سواء في المدن الكبرى 
وا�ستكمال  النائية،  والمناطق  والقرى  ال�سغرى  المدن  في  اأو 

هند�سة باقي الإجراءات ونمذجتها وميكنتها.
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عالنية الجل�صات الق�صائية في المحاكم ال�صعودية

عانية المحاكمة في الفقه الإ�سامي:

هنا  ومن  الجل�سات.  عالنية  م�ساألة  بال�سفافية  يتعلق  ومما 
تكون  اأن  الإ�سالمي  الفقه  في  المحاكمة  في  الأ�سل  اإن  نقول 
عالنية، ي�سهدها العلماء وجمهور النا�س ويح�سرون مجل�سها، 
وقد كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يق�سي بين النا�س في بيته 
اأو في الم�سجد اأو في الطريق، ولم يكن هناك محكمة م�ستقلة، 
التعقيد  عن  المجتمع  وبعد  يومئذ،  الخ�سومات  لقلة  وذلــك 
من  بعدهم  ومن  الرا�سدون  الأربعة  الخلفاء  وكــان  الإداري، 
لكل  المكان مفتوحًا  الم�ساجد، حيث  ال�سلف يق�سون في  اأئمة 
من اأراد اأن ي�سهد المجل�س، وقد �سرح الإمام اأبو حنيفة )150 
هـ/767م( والإمام مالك )179 هـ/ 795 م( با�ستحباب اتخاذ 
والم�ساجد  كالجوامع  النا�س،  بين  للف�سل  المفتوحة  الأماكن 
الكبيرة. )1( قال الإمام مالك: »الق�ساء في الم�سجد من الحق، 
وهو من الأمر القديم«.)2( يعني اأنه م�ستقر ت�سريعيًا، وعلل هذا 

)1( الطرابل�سي الحنفي، معين الحكام �س 18؛ ابن فرحون، تب�سرة الحكام 32/1.
)2(المدونة 13/4.
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بالدون  فيه  ـ ير�سى  القا�سي  ـ  »لأنه  تعليالت:  بثالثة  الختيار 
من المجل�س، وهو اأقرب على النا�س في �سهودهم، وي�سل اإليه 
ال�سعيف والمراأة«، اأي: اأنه يتحقق به: تقليل تكاليف الق�ساء، 
وت�سهيل عالنية المحاكمة، وتي�سير الو�سول اإلى مجل�س الق�ساء. 
العدلي في  النظام  اأهم مقا�سد تطوير  تعد من  الثالث  وهذه 

الدول الحديثة. 
وفي هذا ال�سياق نذكر اأن الفقهاء قديمًا كرهوا للقا�سي 
اأن يق�سي في بيته، وعللوا ذلك باأنه اإخالل ب�سمانات العدالة 
وبعالنية مجل�س الق�ساء، اإذ قالوا بح�سب عبارتهم: »لأنه لو 
جل�س وحده تتمكن فيه تهمة الميل«.)1( اأي: الحيف والظلم، 
وقالوا اأي�سًا: »لأنه يحجب النا�س عن �سهود مجل�س الق�ساء«)2( 
على  اأنكر  الخطاب  بن  عمر  الرا�سد  الخليفة  اأن  ورد  وقــد 
– اأن  تعالى عنهما  الأ�سعري - ر�سي اهلل  اأبي مو�سى  واليه 
القا�سي  يتخذ  اأن  الفقهاء  بع�س  واأجاز   )3( داره.  يق�سي في 
داره مجل�سًا للق�ساء في حال ال�سرورة، وا�سترطوا اأن »يفتح 

)1( الطرابل�سي الحنفي، معين الحكام �س 18.
)2( ابن فرحون، تب�سرة الحكام 32/1.
)3(ابن فرحون، تب�سرة الحكام 32/1.
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من  لذلك  المباحة  الموا�سع  �سبيل  �سبيلها  ويجعل  اأبوابها، 
غير منع ول حجاب«)1(.

ولحظ الفقيه المالكي ابن فرحون اأن من �سمانات تحقيق 
العدالة في الق�ساء اأن يعقد مجل�س التقا�سي في المكان الذي 
يكون اأكثر ح�سورًا واأي�سر في الو�سول اإليه، فقال: »والأح�سن 
النا�س،  جماعة  الجماعة،  حيث  ق�سائه  مجل�س  يكون  اأن 
بع�س  ت�سرر  اإذا  باأنه  ي�ستدرك  ثم  الجامع«،  الم�سجد  وفي 
»اإل  فقال:  الم�سجد،  فناء  في  فليجل�س  ذلك  من  الخ�سوم 
اأن يعلم �سرر ذلك بالن�سارى واأهل الملل والن�ساء الحي�س؛ 
فيجل�س في رحبة الم�سجد«. ونظرًا لأن من م�سلحة الق�سية 
الخ�سوم  ليتمكن  الت�سوي�س،  عن  بعيد  مكان  في  تكون  اأن 
الحجج  تفهم  على  القا�سي  ويقتدر  بحججهم،  الإدلء  من 
واإدارة الق�سية، فقد انتبه الفقهاء اإلى اأهمية الجمع بين هذه 
يكون  اأن  وراأوا  الق�ساء،  جل�سة  عالنية  وم�سلحة  الم�سلحة 
للقا�سي مو�سع خا�س في الم�سجد، يكون بعيدًا عن ال�سو�ساء 
الم�سجد  في  حجرة  المالكي  �سحنون  اتخذ  وقد  والت�سوي�س، 

)1( ابن فرحون، تب�سرة الحكام 32/1.
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بينه  المجل�س  للنا�س، ليحول ذلك  الجامع، فكان يقعد فيها 
وبين كالمهم وكثرة لغطهم. )1( و�سرح الفقهاء باأن ح�سور 
مجل�س الق�ساء حق لكل اأحد، واأنه يجب األ يكون لبابه بواب 
الترتيب  اإن كان عمله  اإل  الدخول،  النا�س من  وحار�س يمنع 
)2( وهذا يعد �سبقًا  المحاكمة.  الت�سوي�س وتعطيل �سير  ومنع 
»حق  مبداأ  يقررون  فهم  المحاكمة،  عالنية  مبداأ  تقرير  في 
بالتعبير  الإن�سان  حقوق  من  واأنــه  الق�ساء«،  مجل�س  ح�سور 
ينبغي  باأنه  الحنفي  ال�سمناني  الفقيه  �سرح  لكن  المعا�سر، 

العدول اإلى ال�سرية فيما اإذا كانت الخ�سومة بين الزوجين.
الدولة  في  القا�سي  مجل�س  اأن  اإليه  التنويه  يجدر  ومما 
الفقهاء  ن�س  وقد  والعلماء،  الفقهاء  يح�سره  كان  الإ�سالمية 
على اأهمية ذلك، ليكون هذا اأدعى اإلى ت�سديد الحكم وتر�سيده، 
واإذا احتاج القا�سي اأن ي�ست�سيرهم في الحكم تي�سر له ذلك. 
وهذا يمكن اأن ن�سميه »الرقابة العاِلمة« في مقابل الرقابة التي 
يتولها عامة النا�س، ول ريب اأن رقابة العاِلم العارف بالأدلة 

)1(ابن فرحون، تب�سرة الحكام 32/1.
)2( ابن نجيم، البحر الرائق 302/6؛ البلخي، الفتاوي الهندية 320/3؛ علي حيدر، درر 

الحكام 623/4.
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الق�ساء  ت�سديد  اإلى  اأدعى  الحجاج؛  واأنواع  وبطرائق الخطاب 
من رقابة العامة الذين يخفى عليهم ذلك ويلتب�س المحق من 

المبطل، وت�سليل عامة النا�س اأ�سبح اأمرًا م�ساهدًا اليوم.
التي   - العدلية  الأحكام  في مجلة  اأنه جاء  اإلى  هنا  ون�سير 
كانت بمحل التقنين في الدولة العثمانية، وقد ا�ستكمل �سدورها 
عام 1293هـ/ 1876م – في المادة )1815(: »يجري القا�سي 
قبل  به  �سيحكم  الذي  الوجه  يف�سي  ل  ولكن  علنًا،  المحاكمة 

الحكم«.)1(
 مفهوم عانية المحاكمة في الع�سر الحديث: 

مجل�س  يكون  اأن  ع�سرنا  فــي  المحاكمة  بعالنية  يق�سد 
الق�ساء الذي تعقد فيه المحاكمة مفتوحًا للجميع، وي�سمح لكل 
اأو  الإعالميين  اأو  الجمهور  من  �سواء  الجل�سات،  بح�سور  اأحد 
مع  علنية،  جل�سة  في  بالحكم  النطق  ويكون  الإعــالم،  و�سائل 
ومناق�سة  والدفوع  والدعاوى  والترافع  الجل�سات  ن�سر محا�سر 
 )2( الق�سية.  في  ال�سادرة  الأحكام  ن�سو�س  ون�سر  ال�سهود، 

)1(علي حيدر، درر الحكام 623/4.
)2(حامد اأبو طالب، التنظيم الق�سائي الإ�سالمي، �س 49؛ اأ�سول المحاكمات ال�سرعية 

الجزائية، �س 403.
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الق�ساء،  بعدالة  المجتمع  قناعة  تر�سيخ  هــذا  من  والغر�س 
وت�سديد اأعمال الق�ساء ب�سبب رقابة المجتمع عليه، وهذا كما 

ل يخفى مق�سد مهم لتحقيق ا�ستقرار العدالة في الدولة. 

عانية المحاكمة في الأدبيات الدولية:

يقول:  كــان  الفرن�سية  الثورة  خطيب  )ميرابو(  اأن  يحكى 
»جيئوني بقا�س كما ت�ساءون، متحيزًا اأو مرت�سيًا اأو عدوانيًا، اإذا 
�سئتم ذلك ل يهم، ما دام اأنه ل يفعل �سيئًا اإل اأمام الجمهور«، 
وهي  للعدالة  اأ�سا�سي  عن�سر  »العلنية  يقول:  )بنتام(  وكــان 

روحها«. 
اأن عالنية المحاكمة حق مكفول  اإلى  اأ�سرنا فيما �سبق  وقد 
في الفقه الإ�سالمي، وهو كذلك في القوانين الأجنبية الحديثة، 
في  الق�سائية  المذاهب  مجمل  بين  الم�سترك  كالقا�سم  فهو 
و�سمنته  الإن�سان،  حقوق  اإعالنات  ن�ست  وقد  اليوم،  العالم 
الدول في د�ساتيرها وقوانينها، ففي المادة )11( من الإعالن 
العالمي لحقوق الإن�سان، على اأن كل »�سخ�س متهم بجريمة يعد 
بريئًا اإلى اأن يثبت ارتكابه لها قانونًا، في محاكمة علنية تكون 

قد وفرت له فيها جميع ال�سمانات الالزمة للدفاع عن نف�سه«.
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 وهذا الحق ن�س عليه اأي�سًا العهد الدولي الخا�س بالحقوق 
المادة  في  جــاء  كما   .)14( مادته  في  وال�سيا�سية  المدنية 
)18/1( من التفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين 
اإ�سماع  في  الحق  اأ�سرهم  واأفراد  المهاجرين  »للعمال  اأن  على 
اأقوالهم بطريقة عادلة وعلنية اأمام محكمة مخت�سة وم�ستقلة 
التفاقية  في  اأي�سًا  ورد  ما  وهذا  للقانون«.  وفقًا  تعقد  ونزيهة 
الدولية  التجارب  الإن�سان في مادتها 6. ومن  الأوربية لحقوق 
تبني  من  الفلبين  في  الق�سائي  التميز  موؤ�س�سة  به  قامت  ما 
م�سروع »مراقبة المحكمة«، بحيث تر�سل اثنين من المراقبين، 
اإلى قاعات المحاكم لمدة  يختارون عادة من طالب القانون، 

محددة زمنيًا.
بناء على  زيارة،  بعد كل  الق�ساة  يقيّمون  المراقبون  وكان   
والمدعين  المحامين  اآراء  وا�ستبانة  المبا�سرة  المالحظة 
مدى  ي�سمل  تقويم  وهو  الق�سية.  هذه  في  المعنيين  العامين 
اإدارة  معايير  التزامه  ومــدى  القانون،  على  القا�سي  اطــالع 
الق�سية من حيث ال�سرعة والكفاءة وح�سن المعاملة. وبعد وقت 
�سلوك  اأن  الإعــالم  و�سائل  لحظت  البرنامج،  بدء  من  ق�سير 

الق�ساة قد تغير، واأن كفاءتهم تح�سنت.
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عانية الجل�سات في محاكم المملكة العربية ال�سعودية:

جرى المنّظم ال�سعودي على اعتماد مبداأ عالنية المحاكمة، 
الأنظمة  فــي  وكــذلــك  الإ�ــســالمــي،  الفقه  فــي  المقرر  هــو  كما 
تكون  اأن  على  ال�سعودي  المرافعات  نظام  ن�س  فقد  المقارنة، 
ول  للمحكمة،  وملزمة  اآمــرة  القاعدة  وهــذه  علنية،  المرافعة 
النظام على  ا�ستثناه  ما  اإل  منها  ي�ستثنى  ول  يجوز مخالفتها، 
ي�سوغ  حالت  النظام  ا�ستثنى  فقد  نطاق،  اأ�سيق  في  يبقى  اأن 
للقا�سي فيها العدول عن العالنية اإلى ال�سرية، وذلك اإذا راأى 
الخ�سوم،  اأحــد  طلب  على  بناء  اأو  نف�سه،  تلقاء  من  القا�سي 
لــالآداب  مــراعــاًة  اأو  النظام،  على  محافظة  �ــســرًا،  اإجــراءهــا 
العامة، اأو لحرمة الأ�سرة، ولكن بكل حال عليه اأن يلتزم بعلنية 
جل�سة النطق بالحكم. وكما يوؤكد النظام على اأن يكون الق�ساة 

الذين ا�ستركوا في المداولة حا�سرين تالوة الحكم.
 وين�س نظام الإجراءات الجزائية اأي�سًا على علنية جل�سات 
اأن  فيها  للمحكمة  يجيز  �سورًا  ذلك  من  وي�ستثني  المحاكم، 
تنظر الدعوى كلها اأو بع�سها في جل�سات �سرية، اأو تمنع فئات 
على  محافظة  اأو  لالأمن،  مراعاة  فيها،  الح�سور  من  معينة 
الآداب العامة، اأو اإذا كان ذلك �سروريًا لظهور الحقيقة. واإذن 
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فاإذا تردد الأمر بين العالنية وال�سرية فالمرجح العالنية ما لم 
يكن لل�سرية ما ي�سوغها.

المحاكمة،  اإعــالن  المحكمة  تلتزم  اأن  تعني  المواد  وهــذه 
وفتح باب مجل�س الحكم للجميع، �سواء من الجمهور اأو ممثلي 
على  يحظر  ول  وغيرهم،  الإعالميين  من  العتبارية  الجهات 
وعدم  وال�سمت  الأدب  يراعي  دام  ما  الجل�سة،  ح�سور  اأحــد 
التدخل في �سير المحاكمة، ويجوز للقا�سي – بناء على المادة 
– اأن يعدل عن العلنية في المحاكمة اإلى  اإليها اأعاله  الم�سار 
�سرية بع�س الجل�سات، اإذا كانت العلنية تخل بنظام الجل�سة، 
كان  اأو  الخ�سوم،  ي�سغل  اأو  القا�سي  على  ي�سو�س  من  كوجود 
فيها  كان  اأو  الفا�سلة،  والأخــالق  العامة  الآداب  يخد�س  ذلك 
مراعاة لحرمة الأ�سرة، كما اإذا كانت الخ�سومة بين الزوجين، 
اإلى  راجــع  وال�سرية  العلنية  في  الم�سلحة  تقدير  اأن  ووا�سح 
في  التقديرية  ال�سلطة  النظام  منحه  فقد  المو�سوع،  قا�سي 
هذا المو�سوع، وهذا ي�سير اإلى ما يمنحه النظام للقا�سي من 
ا�ستقاللية، ومع ذلك تحتاج هذه المواد اإلى تفعيل من جوانب 

اأخرى �ستاأتي الإ�سارة اإليها.
اإذا  القا�سي  اأن  بالمملكة  المحاكم  في  العمل  جــرى  وقــد 
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العالنية، لجاأ  اأي من موجبات ال�ستثناء من  تحقق من وجود 
اإلى عقد جل�سة �سرية اأو اأكثر، ثم عند اإعالن جل�سة الحكم اأو 
ن�سرها في و�سائل الإعالم ي�سار اإلى متعلقات الق�سية بالرموز، 
فيقال مثاًل: المتهم رقم واحد في الق�سية الفالنية، اأو الدليل 
الخام�س في الق�سية، وهكذا، حفاظًا على خ�سو�سية الق�سية.
من  كثير  في  ال�سرية  اإلى  العلنية  من  ال�ستثناء  هذا  ونجد 
التطبيق،  في  التفاوت  يقع  واإنما  المقارنة،  والقوانين  الأنظمة 
اأ�سيق  اإلــى  ال�سرية  المحاكمات  هام�س  ت�سيق  دول  فهناك 
تطرح  كثيرة  م�سوغات  وثم  فيها،  يتو�سع  من  وهناك  نطاق، 
في هذا المجال، غير اأنه يجب التاأكيد اأن التو�سع في ال�سرية 
موؤ�سر غير جيد، وظاهرة غير ر�سيدة في اأي منظومة عدلية، 

اإذ توحي باإيقاع ا�ستثناءات كثيرة على معايير العدالة. 
جل�سات  عقد  على  ال�سعودية  المحاكم  في  العمل  جرى  كما 
المحاكمة في مكاتب ق�سائية غير مغلقة، واإن لم تكن مفتوحة 
بالمعنى الكامل كما �سنو�سح لحقًا، ويوؤكد وزير العدل ال�سعودي 
ال�سعودي  الق�ساء  باأن  له  ت�سريح  في  2012م،  اإبريل   27 في 
يلتزم علنية المحاكمة و�سفافية المرافعات الق�سائية كما ذكر، 
اإذ ي�ستطيع اأي �سخ�س، وكذلك مختلف و�سائل الإعالم الداخلية 
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اأو الخارجية؛ ح�سور اأي مرافعة ق�سائية، اإل في الق�سايا التي 
تتطلب مراعاة الخ�سو�سية اأن تكون مغلقة، وهي ل تكون عادة 
مفتوحة  المملكة  محاكم  اأن  موؤكدًا  الزوجية،  الق�سايا  في  اإل 
للجميع بما في ذلك الق�سايا الجنائية ول �سيما ق�سايا الإرهاب، 
وفق قانون الن�سر حتى ل يوؤثر في ح�سن �سير العدالة ول يكون 
اأداة �ساغطة عليها. وقال »لدينا معايير متوازنة لتنظيم عالنية 

الجل�سات واحترام القانون في الن�سر الإعالمي«.
فيه  يتحقق  ل  الق�سائية  الجل�سات  واقــع  اأن  اإل  هــذا  ومــع 
الق�سائية  الجل�سات  فمعظم  المطلوب،  الوجه  على  العالنية 
تاأخذ الطابع غير المعلن عمليًا، وذلك راجع اإلى عدة اأ�سباب، 
فهي  الق�سائية،  المجال�س  بت�سميم  عالقة  لها  اأ�سباب  منها: 
كبير.  لعدد  تت�سع  ل  الم�ساحة،  متو�سطة  مكاتب  عن  عبارة 
خارجة  ــة  واإداري مكتبية  باأعمال  القا�سي  اإ�سغال  اإلى  اإ�سافة 
على  والتوقيع  الخطابات  ككتابة  الق�سائي،  العمل  طبيعة  عن 
المعامالت وتحديد مواعيد الجل�سات، وهذه الأمور ت�سغله عن 
اإدارة المجل�س الق�سائي بطريقة ت�سمن تحقق الهدوء وحفظ 
مجل�س  ح�سور  على  الجمهور  ي�سجع  ل  وهذا  المحكمة،  هيبة 

الق�ساء.
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لتوزيع  المحاكم  في  حاليًا  المتبعة  الطريقة  فــاإن  واأي�سًا 
عدد  بح�سب  القا�سي  وقــت  وجدولة  الق�ساة،  على  الق�سايا 
بن�سف  تقدر  جل�سة  ق�سية  لكل  يخ�س�س  بحيث  الق�سايا، 
�ساعة، واإ�سغال القا�سي بالإنهاءات والتوثيقات واإدارة المكتب 
الق�سائي ما ل عالقة له بال�سنعة الق�سائية وم�سائل ال�سجار 
الحكم؛  مجل�س  في  وتتابعها  الق�سايا  كثرة  واأي�سًا  والــنــزاع، 
المخت�سين  تجذب  نوعية  ق�سائية  جل�سات  بتوفير  ي�سمح  ل 
والجمهور لح�سورها، والعادة اأنه يذهب جزء من وقت الجل�سة 

في التح�سير والنداء على الخ�سوم والإعداد.
الق�سائية؛  الجل�سات  �سرية  ت�سجع على  التي  الأ�سباب  ومن 
من  فكثير  المعرو�سة،  الق�سايا  بطبيعة  عالقة  ذات  اأ�سباب 
منازعات  هي  ال�سعودية  المحاكم  على  المعرو�سة  الق�سايا 
اأ�سرية، وت�سل ن�سبة هذه الق�سايا اإلى بقية المو�سوعات %60 
من المنازعات المعرو�سة اأمام محاكم الق�ساء العام، بح�سب 
ل  الق�سايا  من  النوع  وهذا  محلية،  درا�سة  ن�سرتها  اإح�سائية 
بذلك،  ت�سمح  ل  الأ�سرية  العالقة  طبيعة  لأن  اإعالنه؛  ينا�سب 
الأنظمة  ن�ست  وقــد  والخ�سو�سية،  ال�ستر  على  مبنية  فهي 
ال�سعودية على ا�ستثناء هذه الق�سايا من العلنية لهذا ال�سبب. 
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التباين الفل�سفي في ق�سية ال�سفافية والعانية في المجال 
العدلي:

تتفق الثقافات العالمية -باختالف توجهاتها - على اأهمية 
توفير �سمانات تحقيق العدالة في مجال الق�ساء، لكنها تختلف 
الغربية  اأن بع�س الدول  في تعيين هذه ال�سمانات، ومن ذلك 
في  المواطنين  خاللها  مــن  ت�سرك  للمحلفين،  هيئة  تتخذ 
الو�سول اإلى الحكم الق�سائي جنائيًا كان اأو مدنيًا، وفي تعيين 
الق�ساة في بع�س الدول، وذلك بعد التحقق من اأهليتهم لذلك 
القانون  رجال  ويعترف  الغربية،  العدلية  الم�سادر  تذكر  كما 
الغربيون باأن هذه الطريقة في الو�سول اإلى العدالة تحيط بها 
ن  ال�سكوك، لجهة اأنه ل يمكن تحييد التحيز والحيف الذي يلوِّ
اآراء هوؤلء المحلفين واختياراتهم، خ�سو�سًا اأنهم لم يتدربوا 
من قبل على اآليات اتخاذ الراأي ال�سائب، ف�ساًل عن افتقارهم 
لكنهم  الخت�سا�س،  اأهل  اإل  يعرفها  ل  ق�سائية  بدهيات  اإلى 
هذه  من  للتقليل  مقبول  بجهد  يقومون  المحامين  اأن  يــرون 

العوامل.
 كما اأن المنظومات العدلية الدولية تتفق على ت�سييق نطاق 
على  التعليق  من  الق�ساة  وتمنع  للقا�سي،  الإعالمي  الظهور 
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مناق�سة  الإعالم من  تمنع  بل  المحكمة،  اأمام  ق�سايا منظورة 
اآنفًا، للطبيعة الخا�سة والمتحفظة  اإليها  مثل الق�سايا الم�سار 
اإحداث �سغوط غير مو�سوعية على  للعمل الق�سائي، ولتجنب 
القا�سي ناظر الق�سية. ولهذا فاإن الحكم على منظومة ق�سائية 
بعدم المو�سوعية ب�سبب عالقتها المتوترة مع الإعالم؛ ل يكون 
كانت  اإذا  خ�سو�سًا  ودقيقة.  مو�سوعية  معايير  على  مبنيًا 
المنظومة الق�سائية توفر ال�سمانات الأخرى من تعدد درجات 
ونقلهم  الق�ساة  تعيين  في  النزاهة  معايير  والتزام  التقا�سي 

والتفتي�س عليهم واإعفائهم.
مهم،   مطلب  ال�سفافية  اأن  اإلــى  الأمــر  خال�سة  في  وننتهي 
اأن  غير  الغمو�س،  من  والحد  والإف�ساح  الو�سوح  تعزيز  يعني 
الم�سلحة  تقت�سي  اإذ  العامة؛  بالم�سلحة  مقيد  المطلب  هذا 
العامة اإخفاء المعلومات التي تتعلق باأمن الدولة اأو خ�سو�سية 

الأفراد. 
هناك  اأن  المملكة  خــارج  مــن  المتابعين  بع�س  يــرى  وقــد 
ت�ساربًا في الأحكام الق�سائية و�سبابية في الروؤية، غير اأن هذا 
اإل  اإذ هناك فروق دقيقة بين الأحكام ل يدركها  لي�س دقيقًا؛ 
في  يقع  كالذي  الأحكام  اختالف  ينفي  ل  وهذا  المتخ�س�س. 
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اإلى  المملكة  في  العليا  المحكمة  �سعت  ولذلك  البلدان؛  جميع 
اإيجاد مبادئ ق�سائية للعمل بها، وهذا ما �سيخفف من اختالف 
الأحكام واإن كان ذلك ل بد من وجوده لأن الق�سايا ل تتماثل. 

ال�سبابية في و�سع المحكمة  اإلى  بالذكر والإ�سارة   وجدير 
مظلة  تحت  ان�سواوؤها  المفتر�س  اإذ  المتخ�س�سة؛  الجزائية 
الق�ساء الجزائي؛ اإذ الثقة في النظام الق�سائي تفتر�س ذلك، 
المحاكمات  ل�سمان  الجل�سات  في  العلنية  اإلى �سرورة  اإ�سافة 

العادلة. 
والتفتي�س  الق�ساة  لتعيين  معلنة  دقيقة  اآليات  اإيجاد  واأمــا 
عليهم وقيا�س اأدائهم فهو اأمر �سروري، وهذا واإن كان موجودًا 
ب�سكل اإجمالي اإل اأنه يحتاج اإلى تطوير وتحديث م�ستمر ي�سمن 
المو�سوعية وح�سن الختيار. واأما ن�سر الأحكام الق�سائية فهو 
مما بداأت به وزارة العدل، اإل اأنه ما زال يحتاج اإلى تطوير اأكبر؛ 
اإذ ل ين�سر اإل القليل من الأحكام فاإن ن�سر الأحكام الق�سائية 
اأ�سباب الحكم وحيثياته، وهو  يطلع المخت�سين وغيرهم على 
العدلية،  للمنظومة  وال�سدقية  الموثوقية  اأمر مهم في تحقيق 

وفي تعزيز الرقابة المجتمعية. 
وعلى الرغم من اإنجازات وزارة العدل واإف�ساحها عن كثير 
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اأنه ما  اإل  من الجوانب المهمة التي اأفادت الجانب الحقوقي، 
زال هناك نق�س في ال�سفافية، فيما يتعلق بال�سيا�سات المالية 
التو�سع  وخطة  الم�ساريع،  وميزانيات  العدلي،  المجال  في 
والموؤ�س�سات  العدل  وزارة  تتبعها  التي  المن�ساآت  في  والتطوير 
الق�سائية المختلفة، وكذلك التطوير التقني الذي ما زال في 

بداياته.
ومن اأهم ما انتقدت فيه المنظومة العدلية ا�ستمرار تداخل 
الق�سائية،  وال�سلطة  التنفيذية  ال�سلطة  بين  الخت�سا�سات 
بتاأخر تعيين رئي�س للمجل�س الأعلى للق�ساء، وا�ستمرار تكليف 

وزير العدل برئا�سة المجل�س الأعلى للق�ساء.
وما له عالقة بال�سفافية ما يعرف بعالنية الجل�سات، وهذا 
مبداأ عرف منذ مئات ال�سنين في الفقه الإ�سالمي ون�س عليه 
الجل�سات  واقــع  اأن  اإل  مو�سع  من  اأكثر  في  ال�سعودي  النظام 
الق�سائية ل تتحقق فيه العالنية على الوجه المطلوب، ب�سبب 
اإدارية،  باأمور  القا�سي  وان�سغال  الق�سائية،  المكاتب  اأحجام 
وكثرة جل�سات القا�سي في اليوم الواحد ل ت�سمح بتوفير جل�سات 

ق�سائية نوعية تجذب المخت�سين والجمهور لح�سورها.
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قلة عدد الق�صاة مقارنة بعدد ال�صكان والق�صايا

اللجنة العلمية*

في  والحكم  البت  تاأخير  في  المتمثلة  المتاأخرة  العدالة 
الق�سايا بعد توافر اأ�سبابها وانتفاء موانعها تعد ظلمًا، فمثاًل ما 
يمكن ح�سمه في اأيام ي�ستغرق �سهورًا، وما يتطلب �سهورًا يوؤجل 
ال�سيء  الحقوق  المفا�سد و�سياع  يترتب عليه من  ل�سنوات، ما 
الكثير . قال ال�سيخ محمد الطاهر بن عا�سور – رحمه اهلل - : 
ال�سمو  اأي الإ�سراع بالحكم في الق�سية - مق�سد من  »وهو - 
تعينه  عند  �ساحبه  اإلــى  الحق  باإي�سال  الإبطاء  فــاإن  بمكانة، 
كثيرة،  مفا�سد  يثير  ظهوره  طريق  تتبع  ي�ستدعيه  مما  باأكثر 
منها: حرمان �ساحب الحق من النتفاع بحقه، وهو �سرر به، 

اأعدت اللجنة العلمية في مركز الفكر العالمي عن ال�سعودية مادة هذا المبحث وتولت   *
�سياغته.
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وهو  له  لي�س  ب�سيء  النتفاع  على  الم�ستحق  غير  اإقــرار  ومنها 
ظالم للمحق.. ومنها ا�ستمرار المنازعة بين المحق والمحقوق 
وفي ذلك ح�سول ال�سطراب بالأمة، فاإن كان في الحق �سبهة 
الإبطاء  ففي  والمحقوق،  المحق،  من  يت�سح  ولم  للخ�سمين، 
مف�سدة بقاء التردد في تعيين �ساحب الحق، وقد يمتد النزاع 
بينهما في ترويج كل �سبهته، وفي كال الحالين تح�سل مف�سدة 
تطرق  ومنها  والنــخــرام،  للوهن  الإ�سالمية  الأخــوة  تعري�س 
التهمة اإلى الحاكم في تريثه باأنه يريد اإمالل المحق حتى ي�ساأم 
متابعة حقه، فيتركه فينتفع المحقوق ببقائه على ظلمه، فتزول 
النفو�س  من  حرمته  وزوال  النا�س،  نفو�س  من  الق�ساء  حرمة 

مف�سدة عظيمة«)1(.
وفي تاأخير الحكم بعد توافر اأ�سبابه، وانتفاء موانعه اإ�سرار 
ول  �سرر  األ  الإ�سالمية  ال�سريعة  قواعد  ومــن  بالخ�سمين، 

�سرار.
ولقد اأولت حكومة المملكة العربية ال�سعودية الق�ساء الهتمام 
فيه  تتوافر  ممن  لختيار  و�سوابط  معايير  فو�سعت  والرعاية، 
ال�سروط ل�سغل هذا المن�سب المهم. وفي الغالب يكون التركيز 

)1( محمد الطاهر بن عا�سور، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، �س 119.
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في الطالب في ال�سنة الأخيرة من الدرا�سة الجامعية، لمعرفة 
اختيار  ويتم  وال�سلوكي،  الفكري  وتوجههم  العلمي،  م�ستواهم 
من تنطبق عليهم ال�سروط والمعايير من قبل لجنة مخ�س�سة 

لذلك؛ لعظم الم�سوؤولية التي �سيتحملها في حياته العملية.
غير اأن الأعداد المختارة ما زالت قليلة مقارنة بعدد الق�ساة 
المفتر�س وفقًا للن�سب الدولية. ول ي�سك متابع اأن من اأ�سباب 
بعدد  مقارنة  الق�ساة،  عدد  قلة  الق�سايا  ح�سم  في  التاأخير 
الق�سايا وال�سكان، فالبون ال�سا�سع والفرق الوا�سح في الن�سبة 

والتنا�سب يورث التعطيل والتطويل وتكرار التاأجيل.
ولهذا و�سعت الأمم المتحدة معايير متنوعة لأمور كثيرة في 
الق�ساة  من  توفيره  يلزم  ما  ذلك  ومن  الحياة،  �ستى مجالت 
المعيار  فجعلت  العالمي،  الم�ستوى  على  ال�سكان  بعدد  مقارنة 
وعلى  ال�سكان،  من  اآلف  ثالثة  لكل  واحد  قا�ٍس  هو  المطلوب 

هذا كثير من الدول.
المملكة  في  الق�ساة  عــدد  على  المعيار  هــذا  طبقنا  واإذا   
عدد  بين  وكبيرًا  وا�سحًا  فرقًا  ف�سنجد  ال�سعودية  العربية 
الق�ساة في المملكة والمعيار المطلوب تحقيقه، فاأ�سبح لهذا 
ال�سكان  الق�سايا وزيادة عدد  الق�ساة وكثرة  النق�س في عدد 
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كبير الأثر في اأداء الق�ساة واإنجاز ق�سايا النا�س.
ي�ساحب ذلك قلة اأعوان الق�ساة والم�ست�سارين والباحثين، 
بالمعنى ال�سحيح ل�سم الباحث من حيث الممار�سة والتطبيق، 
ون�ساأ عنه مع قلة عدد الق�ساة ان�سغالهم بجوانب اإدارية ووظيفية 
لي�ست من �سميم عملهم، ول �سك اأن لهذا اآثارًا �سلبية على اأداء 
القا�سي واإنجازه و�سفاء ذهنه وتفرغه لعمله الق�سائي المنوط 

القيام به على اأكمل وجه.
وبالأخ�س  للق�ساء،  الأعلى  المجل�س  ذلــك  ا�ست�سعر  وقــد 
فعملوا  العدل،  وزارة  وكذلك  قبله،  والــذي  الحالي  مجل�سيه 
الخلل من خالل  هذا  واإ�سالح  النق�س،  هذا  �سد  على  جميعًا 
وتاأهيلهم  قبل،  اأكثر من ذي  ق�سائيين  تعيين مالزمين  زيادة 
تنطبق  من  واختيار  وقت،  اأ�سرع  في  الق�سائي  العمل  لمزاولة 
عليه �سروط القا�سي من كتاب العدل، حيث انطبقت ال�سروط 
كبير  مقابلة عدد  وتمت  كاتب عدل،  يقارب خم�سمئة  ما  على 

منهم مقدمة لتعيينهم في �سلك الق�ساء. 
وقد اأ�سدر معالي وزير العدل لئحة اأعوان الق�ساة المنظمة 
لأعمال كتاب ال�سبط، وكتاب ال�سجل، والباحثين، والمح�سرين، 
والمترجمين، والخبراء، واأمناء ال�سر، التي من �ساأنها تخفيف 
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العبء على الق�ساة وم�ساعدتهم على اأداء ر�سالتهم ال�سامية.
للعمل  المنظمة  والــلــوائــح  الأنــظــمــة  مــن  كثير  �ــســدر  كما 
الق�سائي، وفتحت المحاكم والدوائر المتخ�س�سة في عدد من 
المحاكم التي �ساهمت في �سرعة اإنجاز الق�سايا، وجعلتها اأكثر 

تنظيمًا.
نق�س  �سرر  من  التخفيف  للق�ساء  الأعلى  المجل�س  وحاول 
الق�ساة فاأقر م�سروع )وزن الق�سايا( وهو معيار عالمي اأخذت 
قامت  اأن  بعد  المتقدمة،  الــدول  اأكثر  الأخــيــرة  ــة  الآون في  به 
الإدارة العامة ل�سئون المحاكم بالم�سح ال�سامل لأعمال محاكم 
الدرجة الأولى، واأعدت قاعدة بيانات متكاملة عن حجم العمل 
في كل محكمة من حيث عدد الق�سايا، وعدد المكاتب الق�سائية 
ال�سواغر  اإعداد  من  لتتمكن  وذلك  فيها،  وال�ساغرة  الم�سغولة 
والنظر في طلبات التعزيز بطريقة علمية دقيقة عادلة، تراعي 
عدد الق�سايا المحالة اإلى كل محكمة، اأو كل دائرة، كما تراعي 
نوعية هذه الق�سايا ولذلك اأثر كبير في تحديد هذه الإجراءات.
وفكرة هذا الم�سروع وهدفه الرئي�س: ح�سر اأنواع الق�سايا 
وقت  متو�سط  وتحديد  ت�سنيفها  ثم  المحاكم،  في  المنظورة 
الذين  الق�ساة  عدد  يو�سح  من�سبٍط  معياٍر  لتحديد  نظرها، 
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تحتاج اإليهم كل محكمة، بناًء على هذا ال�سابطـ ح�سب اأعمال 
كل محكمة �سعيًا في تحقيق العدالة والتوازن في عدد الق�ساة 
في كل محكمة على م�ستوى المملكة بح�سب الق�سايا المنظورة 
فيها نوعًا وعددًا، وما تحتاج اإليه من وقٍت لنظرها في العادة، 
واإ�سهامًا في تقدير احتياج المحاكم المتخ�س�سة من الق�ساة 

والدوائر.
هناك  اأن  يجد  بالمملكة  العدلي  للنظام  والمتتبع  والناظر 
كثيرًا من اللجان والهيئات �سبه الق�سائية الم�ستقلة عن الق�ساء 
ب�سقيه العام والإداري، التي تزاول اأعماًل ذات �سبغة ق�سائية، 
اخت�سا�سًا  و�سبعين  اأربعة  يقارب  ما  تــزاول  بالع�سرات  وتعد 
اأعمالها  تمار�س  تزال  ول  وقتها،  في  لحاجة  اأن�سئت  ق�سائيًا، 

فيما يتعلق باخت�سا�سها على اختالف اأنواعها.
للق�ساء  يكون  اأن  على  الجديد  الق�سائي  النظام  ن�س  وقد 
المتخا�سمين،  بين  النزاع  اأ�سكال  جميع  على  العامة  الولية 
اأو اعتباريين، وقد حدد المجل�س الأعلى  �سواء كانوا طبيعيين 
اللجان،  هذه  بع�س  اخت�سا�س  ل�سم  محددًا  موعدًا  للق�ساء 
قيد  وبع�سها  هـــ،   1437 عــام  فــي  مثاًل  العمالية  كالمحكمة 
الكثيرة  اللجان  اإلى عمل هذه  نظرنا  واإذا  والدرا�سة،  الإعداد 
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الإداري  الق�ساء  في  الق�ساة  وعدد  الق�سائية،  ال�سبغة  ذات 
في  الق�ساة  عدد  على  القت�سار  اأن  نجد  المظالم(،  )ديــوان 
الق�ساء العام وتطبيق المعيار العالمي عليه من دون الأخذ في 
الح�سبان ق�ساة الق�ساء الإداري والعاملين في هذه اللجان غير 
الق�ساء  في  الق�ساة  عداد  في  بالنق�س  العتراف  مع  دقيق، 
العام، وما تم من اإجراءات ل�سد هذا العجز كما ذكرنا �سابقًا. 
والق�سايا  الق�ساة  عــدد  عن  نتحدث  ونحن   - بنا  ويجدر 
حل  على  الم�ساعدة  الأمــور  بع�س  اإلــى  ن�سير  اأن   - بالمملكة 
الت�سريع  اأو  الق�ساء،  اإلى  رفعها  قبل  والخ�سومات،  النزاعات 

في اإنهائها وح�سمها في اأثناء الترافع اأمام الق�ساء ومنها: 
الوازع الديني لدى فئة كبيرة من النا�س يحمله على ترك  -

الظلم والإجحاف و�سلوك م�سلك العدل والإن�ساف. 
العادات والتقاليد المتجذرة في المجتمع ال�سعودي، فتحمل  -

النا�س في كثير من الأحيان على ترك الخ�سومة، اأو التنازل 
عنها اإذا كانت تتعلق بالقرابة، حفاظًا على اللحمة وعدم 
على  الأ�سرية، حفاظًا  الق�سايا  بع�س  في  وكذلك  الفرقة، 
ال�ستر واجتماع الكلمة والتعاون على تربية الأولد حتى ولو 

ح�سل الطالق والفراق. 
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لحقن  - والأ�ــســر؛  القبائل  بين  المنت�سرة  ال�سلح  مجال�س 
الأرا�سي  وق�سمة  ثمن،  اأو  بمنٍّ  وال�سفح  والعفو،  ــداء،  ال
والمزارع وبع�س التركات، وكذلك مراكز ال�سلح في بع�س 
المدن والأحياء ال�سكنية؛ للقيام بدور الم�سلح الجتماعي، 
التي  العائلي،  والوفاق  الأ�سري  التوجيه  موؤ�س�سات  وكذلك 
يعمل بها المخت�سون والم�سلحون والباحثون على تثقيف 
�سحيحة  علمية  بطريقة  اأفــراده  م�سكالت  وحل  المجتمع 

عادلة.
المتداعيين  - بح�سور  الق�ساء  اأمــام  ال�سفهية  المرافعة   

في  يظهر  مبا�سر،  ب�سكل  منهما  والإجابة  الدعوى  و�سماع 
يرافق  الق�سية،  اأمد  من  ويحد  للقا�سي  الحقيقة  الغالب 
لهم  ومراقبته  باهلل  وتذكيرهم  المتخا�سمين،  وعظ  ذلك 
اليوم  في  اهلل  عند  معادة  الخ�سومة  واأن  وعقابه،  وثوابه 
المت�سامح  ويثيب  الظالم،  من  للمظلوم  فيقت�س  الآخــر، 
ويعطيه، ولهذا اأثر كبير في نفو�س المتخا�سمين، فيحملهم 
على قول الحق وترك الباطل، ويكثر الوفاق وال�سلح والعفو 
الأولــى،  الجل�سة  في  الق�سايا  من  كثير  وتنتهي  وال�سفح، 
وهذه المرافعة ال�سفهية ما يتميز به الق�ساء ال�سعودي مع 
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قبول  �سرط  هو  بل  المحرر،  الترافع  الح�سبان  في  االأخ��ذ 
الدعوى.

العدل  - وزارة  اأعــدتــه  ــذي  ال ال�سامل  الإلكتروني  النظام 
لتطوير  ال�سريفين  الحرمين  خــادم  م�سروع  مع  بالتعاون 
بالدقة  ويتميز  المحاكم  خالله  من  تعمل  الذي  الق�ساء، 
والمتابعة  الإخراج  وح�سن  وال�سمول  والإح�ساء  وال�سرعة 
والإ�سراف عن بعد والتقويم لأداء القا�سي واأعوانه، فمن 
الجل�سة  ذات  في  ال�سك  �سدور  اإمكانية  الإجــراء  �سرعة 
الحكم  كــان  اإذا  فــورًا،  التنفيذية  ال�سيغة  بختم  وختمه 

قطعيًا غير قابل لال�ستئناف. 
فيتابع  اإلكترونيًا  دعواه  رفع  للمدعي  اأتاح  النظام  هذا  اإن  بل 
ق�سيته برقم الدعوى اأو الطلب، واأ�سبح هذا في بع�س المحاكم 
والبيوع  والــوكــالت  الإنهائية  الق�سايا  في  وكذلك  اإجباريًا. 
وغيرها باإمكان المنهي اأو الطالب اأن يدخل اإنهاءه وطلبه من 
الإنترنت،  الإلكترونية عن طريق  الخدمة  اأماكن  من  اأو  بيته، 
لدى  معلوماته  بجميع  م�سجاًل  ويجده  الطلب  برقم  ويراجع 
القا�سي اأو كاتب العدل المخت�س، اإذ �سبقت المملكة العربية 
ال�سعودية كثيرًا من الدول المتقدمة، كما في نقل الملكية فقد 
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احتلت المرتبة الأولى عالميًا. واأكثر الق�سايا الإنهائية تنتهي 
في اأقل من �ساعة بينما ت�ستغرق في بع�س الدول اأيامًا واأ�سابيع.

والخا�سة: اأن هناك نق�سًا في عدد الق�ساة في المملكة 
في  يوؤخذ  اأن  يجب  اأنــه  اإل  اأحــد،  ينكره  ل  ال�سعودية  العربية 
الق�ساء  في  العاملون  الق�ساة،  عدد  احت�ساب  عند  الح�سبان 
الإداري واللجان �سبه الق�سائية، فهم ي�سكلون عددًا كبيرًا من 
عدد الق�ساة في الجملة. ومع هذا النق�س فاإن العمل جاٍر من 
الجهات المخت�سة لت�سديده وتكميله قدر الإمكان، عبر زيادة 
عدد المالزمين الق�سائيين وتدريبهم، وعبر تحويل من تنطبق 
الق�سائي،  القطاع  اإلى  العدل  كتاب  من  الق�ساء  �سروط  عليه 
ومــمــا يــهــون مــن هــذا النق�س الــتــحــول الإلــكــتــرونــي لأعــمــال 
الإنهاءات والتوثيقات وقيد الدعاوى ونحوها، ما يخفف العبء 

على المحاكم ب�سكل كبير.
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اقت�صار التعيين في الق�صاء

على خريجي الكليات ال�صرعية
اأ.د. اإبراهيم بن نا�سر الحمود*

مقدمة:
يعد مرفق الق�ساء في المملكة العربية ال�سعودية من المرافق 
يقوم  اأ�سا�س ومهم وحيوي،  الق�ساء مرفق  لأن مرفق  المهمة؛ 
على خدمة الب�سر، ول ت�ستقيم الحياة من دونه. وهذا يتطلب 
اإر�ساء دعائم العدل والم�ساواة في المجتمع، وتحقيق ال�ستقرار 

الأمني والمدني وف�س المنازعات. 
وياأتي هذا التطوير مواكبًا للنقلة الح�سارية التي ت�سهدها المملكة 
في مختلف المجالت بهدف تر�سيخ مبادئ المنظومة الق�سائية في 
اإداراتها  وتعزيز  لها  الإجرائية  الأنظمة  وو�سع  ال�سعودي،  المجتمع 

*  اأ�ستاذ الفقه باملعهد العايل للق�ساء، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�س.
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اأهمية  ال�سعودي  الق�ساء  اأك�سب  وما  اأهدافها.  واإبــراز  التنظيمية 
تحقيق  اإلى  يهدف  الذي  الإ�سالم  في  الق�سائي  للنظام  امتداد  اأنه 

المقا�سد العدلية عند المحاكم وتر�سيخ مبداأ الم�ساواة. 
في  �ست�سهم  الق�ساء  لمرفق  المر�سودة  الميزانية  اأن  كما 
وجميع  والتجهيزات  الوظائف  وتوفير  الجديدة  الكوادر  تهيئة 
وعمالية  تجارية  المتخ�س�سة  للمحاكم  الالزمة  المتطلبات 
جانب  �سيعزز  هــذا  اأن  �سك  ول  �سخ�سية.  واأحـــوال  وجزائية 
�سرعة  اإلى  ويوؤدي  القا�سي،  على  العبء  ويخفف  التخ�س�س، 

التقا�سي واإنهاء تنازع الخت�سا�س بين المحاكم. 
كما اأن من اأهداف تطوير الق�ساء الذي من اأجله اأن�سئ هذا 
الم�سروع تطوير الآلية التي يتم التعامل بها مع الق�سايا المختلفة، 
بحيث  النوعي،  والق�ساء  المكاني  بالق�ساء  يتعلق  ما  خ�سو�سًا 
ي�سمل التطوير كل مناطق المملكة، ما ي�ساعد على تحقيق الكفاءة 
ويعجل في �سير الق�سايا واإنجازها. وهكذا يظل الق�ساء ب�سفة 
عامة اأحد اأ�سباب ال�ستقرار ال�سيا�سي والجتماعي للمجتمعات، 

فمن خالله يتم حفظ الحقوق لأهلها واإعادة الحق اإلى ن�سابه.

معايير اختيار الق�صاة: 

من  الأخـــرى  الوظائف  �سائر  عن  تختلف  الق�ساء  وظيفة 
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حيث معيار الختيار الذي بموجبه يتم التر�سيح للق�ساء. ذلك 
يكون على  اأن  العمل، فالبد  اأداء  في  لغيره  قدوة  القا�سي  لأن 
الأخرى  ال�سفات  عن  ف�ساًل  والدين،  الخلق  في  عاٍل  م�ستوى 

التي تخت�س بعمل الق�ساء.
توؤهل  التي  وال�سفات  القدرات  مجموع  بالمعايير:  ويق�سد 
اأكمل  على  عمله  اأداء  على  وتعينه  الق�ساء،  لمن�سب  القا�سي 

وجه. 
فيه  يتم  الـــذي  الــزمــن  ت�ساير  الق�ساة  اخــتــيــار  ومعايير 
الختيار  عند  بها  الأخذ  على  متفق  معايير  فهناك  التر�سيح، 
قديمًا وحديثًا، وهي كل ما يحقق العدالة والم�ساواة من العلم 
ما  والورع، وهذا  والنزاهة  والعفة  والعدالة  وال�سالح  والتقوى 
حر�س عليه ال�سابقون من الخلفاء والولة في التاريخ الإ�سالمي، 
فكانوا يرون اأن من ات�سف بالعلم وال�سالح والأمانة فهو موؤهل 

للق�ساء. 
المر�سح  في  توافرها  ومدى  التر�سيح  معايير  اأهمية  ولعل 
هذه  تحمل  على  الــقــدرة  عــدم  مــن  والــخــوف  الق�ساء  وهيبة 
الم�سوؤولية، كل ذلك وغيره كان �سببًا في امتناع بع�س العلماء 
من تولي هذا المن�سب؛ لكونهم ل يرون اأنف�سهم قادرين على 
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تحمل هذه الم�سوؤولية. 
فيه  وما  الع�سر  هذا  في  الم�ستجدة  الظروف  مع  وتم�سيًا 
الأعلى  المجل�س  فاإن  ال�سابق،  في  معروفة  تكن  لم  ق�سايا  من 
للق�ساء في المملكة اأعطى هذا الأمر جل اهتمامه وعقد عدة 
جل�سات لمناق�سة معايير اختيار الق�ساة، م�ستاأن�سًا في ذلك بما 
عليه العمل في الق�ساء ال�سعودي منذ تاأ�سي�س المملكة على يد 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �سعود – رحمه اهلل. وقد 
اأخذ الختيار بالتدرج ح�سب معطيات الزمان وظروف الحال. 
الختيار  – كان  اهلل  – رحمه  الموؤ�س�س  الملك  زمن  ففي 
عن طريق تو�سم الخير وال�سالح في ال�سخ�س الذي يرى اأنه 
اأهل لهذا المن�سب، فيعين قا�سيًا في اأحد البلدان والقرى في 
في  خ�سو�سًا  والمعرفي  العلمي  للتو�سع  اأن  �سك  ول  المملكة. 
العلوم ال�سرعية اأثرًا كبيرًا في التر�سيح للق�ساء، بعد اأن فتحت 
المعاهد العلمية والكليات ال�سرعية في المملكة، فيتم الختيار 
عن طريق لجنة مكلفة تعنى بمقابلة طالب ال�سنة الأخيرة في 
وال�ستقامة  ال�سالح  �سمات  فيه  راأت  فمن  ال�سريعة،  كليات 
المخت�سة  للجهات  ا�سمه  برفع  تقوم  الق�ساء  على  والــقــدرة 
الأ�سلوب حقبة طويلة  وا�ستمر هذا  الق�ساء.  لتعيينه في �سلك 
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من الزمن حتى �سدر نظام الق�ساء ال�سعودي الذي ن�س فيه 
على معايير التعيين في ال�سلك الق�سائي، وهي كالآتي)1(: 

اأن يكون �سعودي الجن�سية. . 1
اأن يكون ح�سن ال�سيرة وال�سلوك. . 2
اأن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للق�ساء بح�سب ما ن�س . 3

عليه �سرعًا. 
ال�سريعة . 4 كليات  اإحــدى  �سهادة  على  حا�ساًل  يكون  اأن 

بالمملكة اأو �سهادة اأخرى معادلة لها، ب�سرط اأن ينجح 
المجل�س  يعده  خا�س  امتحان  في  الأخيرة  الحالة  في 

الأعلى للق�ساء. 
اإذا كان تعيينه في درجة . 5 اأربعين �سنة  اأّل تقل �سنه عن 

كان  اإذا  �سنة  وع�سرين  اثنتين  وعن  ا�ستئناف،  قا�سي 
تعيينه في اإحدى درجات ال�سلك الق�سائي الأخرى. 

اأّل يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين اأو ال�سرف، . 6
اأو �سدر في حقه قرار تاأديبي بالف�سل من وظيفة عامة، 

ولو كان قد رد اإليه اعتباره. 
   ومن الأمور الم�سلمة المتفق عليها في الق�ساء ال�سعودي 

)1( نظام الق�ساء، المادة 31. 



399

 النظام العدلي
في السعودية

كون القا�سي بالغًا عاقاًل، فال�سبي والمجنون اأو المعتوه لي�س 
الإ�سالم؛  الوليات في  اأعظم  والق�ساء من  الوليات،  اأهل  من 
لأن الق�ساء يحتاج اإلى فطنة واإدراك تام بكل الأمور التي تعين 
والمعتوه  وال�سبي  ال�سحيح،  للحكم  الو�سول  على  القا�سي 
اأهل  من  لي�سوا  الإدراك،  فاقدو  حكمهم  في  ومن  والمجنون 

التكليف قد رفع عنهم القلم، والقا�سي يحكم ب�سرع اهلل.
تحديد  في  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  به  والمعمول     
اأي:  والع�سرين،  الخام�سة  �سن  بعد  ما  للق�ساء  الزمني  العمر 
بعد �سن الر�سد، حيث الن�سوج العقلي والذكاء والفطنة. وهذا 
الق�ساء  التي ن�س عليها نظام  الكاملة  بالأهلية  المق�سود  هو 

في المملكة العربية ال�سعودية كما تقدم. 
اأخرى  بها، معايير  الم�سلم  المعايير  تلك  اإلى  ي�ساف  ومما 

لبد من توافرها في القا�سي ومن اأهمها: 

اأوًل: العدالة: 

وهي العدالة التي تجوز بها ال�سهادة وت�سح بها الولية ومن 
دون  تحول  �سفة  وهي  والمروءة.  والعفة،  الأمانة،  عالماتها: 
الوقوع في المعا�سي والمنكرات. و�سد القا�سي العدل الفا�سق، 
فال ت�سح وليته اإلى الق�ساء؛ لعدم الوثوق بقوله وفعله، ويجب 
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التثبت من اأمره كما قال تعالى: زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ رب )الحجرات:6( 
والفا�سق ل يقبل خبره ول ت�سح �سهادته، فعدم وليته للق�ساء 
من باب اأولى، وقد قال اهلل تعالى في عدم قبول �سهادة الفا�سق: 

زب ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں رب )النور: 4(.
الأمور  اأهم  من  القا�سي  اختيار  في  معيارًا  العدالة  ولكون 
التي ينبغي الأخذ بها خ�سو�سًا في الع�سر الحا�سر مع كثرة 
ال�سيرة  وهــي  الظاهرة،  العدالة  فيكفي  والمغريات،  الفتن 
الذي �سبق ذكره  ال�سعودي،  الق�ساء  الح�سنة. وقد ن�س نظام 
اأن يكون القا�سي ح�سن ال�سيرة وال�سلوك، ففي هذا اإ�سارة اإلى 

معيار العدالة في اختيار القا�سي وهي العدالة الظاهرة. 
ال�سفات  مــن  القا�سي  فــي  الــعــدالــة  و�ــســف  اأن  �سك  ول 
بالعدالة،  يت�سف �ساحبه  لم  اإذا  اإذ ل حكم �سحيحًا  الأولية، 

ۈ   ۈ   ۆ   :زب  تعالى  قال  كما  التقوى  عالمات  من  وهي 
بالعدل،  اإل  حكم  ول  حاكم  والقا�سي  رب،)المائدة:8(  ٴۇۋ 
والحاكم العادل من ال�سبعة الذين يظلهم اهلل في ظله يوم ل 

ظل اإل ظله، كما اأخبر بذلك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
الخ�سم  لقبول  اأدعــى  ذلك  فاإن  عــادًل  القا�سي  كان  ومتى 
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بالحكم، والعدل اأعم من ذلك حتى في لفظه ولحظه وتعامله 
منهم  وي�سمع  الآخــر،  على  اأحدهم  يف�سل  فال  الخ�سوم،  مع 
حكمه،  في  جور  القا�سي  على  لوحظ  ومتى  بحجته،  يدلي  كل 
العدل  القا�سي  اأو لحظه ولفظه، فذلك م�سوغ لعزله. ومعرفة 
التحري  اإل عن طريق  اإليه  الو�سول  التر�سيح قد ي�سعب  عند 
ممن يعرفه؛ لأن العدالة من الأمور الباطنة، لكنها من المعايير 

المهمة عند الختيار للق�ساء.

ثانيًا: الجتهاد:

ال�سرعي  الحكم  اإلـــى  الــو�ــســول  على  الــقــدرة  بــه  ــمــراد  وال
ال�سحيح في حال عدم وجود الن�س، وهو عملية ا�ستفراغ الو�سع 
م�سادرها  من  والنقلية  العقلية  ال�سرعية  الأحكام  اإدراك  في 
المقررة، كالقراآن وال�سنة والإجماع والقيا�س وغيرها. وبعبارة 
الفرعية  ال�سرعية  االأحكام  ال�ستنباط  الجهد  بذل  هو:  اأخرى 
الن�س  مع  اجتهاد  فال  التف�سيلية.  اأدلتها  من  وا�ستخراجها 
اأنزل اهلل كما في  اأمر اهلل بالحكم بما  ال�سريح القاطع، وقد 

قوله تعالى: زب ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ رب )المائدة: 49(.
اإل بالجتهاد ال�سحيح،  اإلى هذا الحكم  التو�سل  ول يمكن 
وهو العلم بما في الكتاب وال�سنة والقدرة العلمية على التوفيق 
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بين الأدلة في حال الختالف.  ويمكن التو�سل اإلى معرفة هذا 
المعيار بالمناق�سة العلمية مع المر�سح للق�ساء؛ لمعرفة قدرته 
في التعامل مع الن�سو�س ال�سرعية، ومدى اإ�سابته الحق. و�سد 
المجتهد المقلد وهو العامي، والمقلد ل ي�سلح اأن يكون قا�سيًا 
يعرف  ل  والمقلد  المجتهد،  وهو  منه  اأف�سل  هو  وجود من  مع 

الحق من تلقاء نف�سه لجهله به، واهلل تعالى يقول: زب وئ  ۇئ  ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ رب)الإ�سراء: 36(.

المرعية  الأمــور  اأهم  من  القا�سي  في  الجتهاد  معيار  اإذًا 
عند الختيار، فاإن ذلك دليل على قدرة القا�سي على البحث 
والترجيح في الم�سائل الخالفية. وفي حال تعذر وجود مجتهد 
مع  الحا�سر  الع�سر  وفي  ال�سرعي.  العلم  طالب  من  فالأمثل 
تنوع و�سائل المعرفة و�سهولة البحث العلمي عن طريق التقنية 
الحديثة، اأ�سبح من ال�سهل على القا�سي الو�سول اإلى ما يريد 
بالرجوع اإلى اأقوال العلماء، واختيار ما يراه منا�سبًا منها للحكم 
الزمن  هذا  في  الجتهاد  اإلى  حاجتنا  اأ�سد  وما  الق�سية.  في 
يمتزج  التطور،  متالحق  التغيير،  دائم  زمن  فيه،  نعي�س  الذي 
فيه الخا�س بالعام، والمطلق بالمحدد، بحيث اأ�سبح الجتهاد 

فيه �سرورة دينية واجبة.
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اأ- وي�سترط في المجتهد اأن يكون عالمًا بكتاب اهلل تعالى؛ 
لأنه الم�سدر الت�سريعي الأول الذي ت�ستند اإليه جميع الم�سادر 
الأخرى، مع اأنه اأ�سل الأحكام، واأ�سا�س معرفة الحالل والحرام. 
ول يكفي المجتهد اأن يعرف من القراآن لغته ومعناه الإجمالي 
فقط، بل يجب عليه اأن يح�سل لنف�سه علمًا حقيقيًا به، ي�ستطيع 
بوا�سطته اأن يت�سور ويتذكر الآيات التي ت�ستنبط منها الأحكام. 
ولي�س المراد اأن يحفظ هذه الآيات، بل المراد اأن يكون عارفًا 

بمواقعها ليرجع اإليها عند الحاجة اإليها.
ب- ويجب على المجتهد اأن يعرف من ال�سنة مثل ما عرف 
الأئمة  اإلى  يرجع  اأن  ع�سرنا  في  الإن�سان  ويكفي  القراآن،  من 
كان  ولذلك  فيه.  م�سنفاتهم  واإلى  الفن  هذا  في  الم�سهورين 
لبد لمن يريد اأن ين�سب نف�سه مجتهدًا مطلقًا اأن يكون عارفًا 
بكل ال�سنن، لحتمال اأن يوجد في بع�سها ما ل يوجد في بع�سها 
الآخر. ومما يجب اأن يعرفه المجتهد في ال�سنة زيادة عما عرفه 

في القراآن اأمور منها:
 ال�سحيح وال�سعيف: 

ال�سعيف،  من  ال�سحيح  الحديث  يعرف  اأن  عليه  فيجب 
ليقدم الأول على الثاني، ولينزل كل حديث منزلته.
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التاأريخ والرجال: 

علم  من  الحاجة  اإليه  تم�س  ما  يعرف  اأن  عليه  يجب  كما 
اإلــى معرفة  به  ليتو�سل  والـــرواة،  الــرجــال  واأحـــوال  الــتــاأريــخ، 
تتاأثر قوة و�سعفًا  ال�سحيح من ال�سعيف، فاإن درجة الحديث 

بحال الرواة وثقتهم في الرواية.
اأ�سباب الجرح والتعديل: 

فيجب عليه اأن يعرف اأ�سباب الجرح، واأنواعه، ومتى يقدم 
لمعرفة  ال�سرورية  ال�سوابط  من  ذلــك  وغير  التعديل،  على 

ال�سحيح من ال�سقيم والمقبول من المردود.
ج�– معرفة م�سائل الإجماع: 

بم�سائل  عــارفــًا  يكون  اأن  المجتهد  القا�سي  على  يجب 
لالإجماع،  خارقًا  فيكون  بخالفها،  يحكم  ل  حتى  الإجــمــاع، 
العالم  المعتبرة في  الأربعة  المذاهب  باتفاق  والإجماع حجة 
الإ�سالمي. فال يحكم اإل ب�سيء يوافق قول الأئمة المجتهدين، 
اأو يغلب على ظنه اأن ما حكم به واقعة جديدة لم يتعر�س لها 
الإجماع  معار�سة  لي�سلم من  فيها،  يخو�سوا  ولم  المجمعون، 

والخروج عليه.
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د – معرفة اأ�سول الفقه: 

اأ�سا�س  ــه  لأن الفقه؛  باأ�سول  عــارفــًا  يكون  اأن  عليه  فيجب 
الجتهاد ودعامته، ولوله لما تمكن العلماء من ن�سب الأدلة على 
مدلوالتها، ولما تمكنوا من ا�ستنباط االأحكام منها. واإنما يجب 
معرفته ليقدم المجتهد ما يق�سي له بتقديم، ويوؤخر ما يق�سي 
عليه بالتاأخير، ل�سيما عند التعار�س. ويجب اأن يولي مباحث 
الألفاظ ودللتها عناية خا�سة، كما يجب عليه اأن يتقن مباحث 
القيا�س، ويعرف �سرائطه المرعية، و�سرائط العلة ال�سحيحة، 

وم�سالكها، وقوادحها، لي�سلم قيا�سه، وت�سح اأحكامه.

ه�– معرفة اللغة العربية: 

نحوًا،  العرب،  بل�سان  عارفًا  يكون  اأن  المجتهد  على  فيجب 
األفاظ ال�سرع جاءت بلغة العرب،  و�سرفًا، وبالغة. وذلك لأن 
النحو،  من  العربية،  اللغة  بقواعد  اإل  يفهم  ل  كذلك  كان  وما 
وال�سرف، والبالغة، فال يفهم كتاب اهلل، ول �سنة ر�سول اهلل  
�سلى اهلل عليه و�سلم من لم يعرف قواعد اللغة. وال ي�سترط في 
معرفة العربية اأن يكون الإن�سان متبحرًا بها، واإنما يكفيه منها 

ما يحتاج اإليه في االجتهاد واال�ستنباط.
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ثالثًا: ال�صهادة العلمية:

اأنه  ال�سعودية على  العربية  المملكة  الق�ساء في  ن�س نظام 
ي�سترط في من ي�سغل درجة مالزم ق�سائي اأن يكون قد ح�سل 
عن  يقل  ل  بتقدير  ال�سرعية  العلوم  في  العالية  ال�سهادة  على 
)جيد( وبتقدير )جيد جدًا( في علم الفقه واأ�سوله، لكون هذا 
العلم ينمي ملكة ال�سخ�ص في اال�ستنباط والترجيح والنظر في 

الأدلة. 
المعهد  للق�ساء خريجو  علميًا  الموؤهلين  العلم  ومن طالب 
الفقه  في  الماج�ستير  درجة  على  الحا�سلون  للق�ساء،  العالي 
الختيار منهم  يتم  وهوؤلء  ال�سرعية.  ال�سيا�سة  في  اأو  واأ�سوله 
ديوان  وفي  ال�سرعية  المحاكم  الق�سائي في  ال�سلك  للعمل في 
المظالم بالمملكة العربية ال�سعودية، مع توافر المعايير الأخرى 

التي �سبق ذكرها. 
وما ينبغي مراعاته في اختيار الق�ساة في الع�سر الحا�سر 
المعمول  بالأنظمة  العلم  القا�سي على قدر كبير من  يكون  اأن 
الق�سايا  في  النظر  لأن  ال�سعودية؛  العربية  المملكة  في  بها 
المتخ�س�سة كالق�سايا المتعلقة بالق�ساء التجاري على �سبيل 
المثال، يتطلب معرفة النظام المعمول به في المملكة، والعلم 
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باأحكام المعامالت المالية المعا�سرة. 
ول �سك اأن التر�سيح للق�ساء ي�سبقه اإجراء مقابلة �سخ�سية 
بتوفر  تعنى  واإداريــًا  قبل لجنة متخ�س�سة علميًا  للمر�سح من 
ال�سفات العلمية في المر�سح، وقدرته على مواجهة الخ�سوم، 
الإثــارة  عن  بعيدًا  والفطنة،  والذكاء  والأنــاة  بالحلم  وتحليه 

والغ�سب. وتراعي اللجان عند المقابلة ال�سخ�سية ما ياأتي:
الم�ستوى العلمي للمر�سح من خالل �سجله الأكاديمي.	•
�سالمة حوا�سه وخلوه من العاهات الج�سمية الموؤثرة.	•
المتابعة 	• �سجل  على  الطــالع  خالل  من  للق�ساء  منا�سبته 

درا�سته  من  الأخير  الف�سل  في  اأ�ساتذته  ِقبل  من  الُمعد 
الجامعية، وال�سوؤال عنه.

اعتدال �سخ�سيته وح�سن فهمه و�سمته.	•
في  الق�ساة  اختيار  عند  مراعاتها  ينبغي  التي  الأمــور  ومن 
الع�سر الحا�سر، قدرة المر�سح على التعامل مع و�سائل التقنية 
الحديثة، كالحا�سب الآلي الذي اأ�سبح ا�ستخدامه في المحاكم 
القا�سي  على  ت�سهل  التي  ال�سرورية  الأمـــور  مــن  ال�سرعية 
ال�سكوك  �سبط  على  ويعمل  قيا�سي،  وقــت  في  العمل  اإنجاز 
والم�ستندات، وفحوى الدعوى ومجرياتها ومتطلباتها بطريقة 



408

 النظام العدلي
في السعودية

�سريعة �سهلة ماأمونة، يمكن الرجوع اإليها عند الحاجة بال عناء 
ول م�سقة. ومن لي�س لديه علم بالحا�سب الآلي اأو ببع�س الأنظمة 
العدلية والق�سائية فيطلب منه اللتحاق بالدورات العلمية التي 
تقيمها المراكز المتخ�س�سة، اإذ اأ�سبح من ال�سروري التعامل 

مع مقت�سيات الع�سر وكل ما يدعو اإلى الإنجاز.

رابعًا: ال�صفات ال�صخ�صية: 

عليها  ين�س  لــم  ولــو  مراعاتها  تجب  التي  المعايير  ومــن 
نظام الق�ساء: ال�سفات ال�سخ�سية للمر�سح من حيث مظهره 
والتزامه بالقيم واآداب الإ�سالم؛ لأن من�سب الق�ساء من�سب 
ال�سرعية  بال�سفات  يتوله مت�سمًا  اأن يكون من  �سرعي، فالبد 
قدوة  اأنه  كما  مظهره،  مع  وتقواه  وورعه  علمه  يتنافى  ل  حتى 
لغيره ما يتطلب توافق ال�سفات الظاهرة مع ال�سفات الباطنة 
ما اأمكن، اإذ ل يليق اأن يتولى الق�ساء من لم يلتزم باأحكام دينه 

ولو كان على درجة كبيرة من العلم والمعرفة والجتهاد.  
ومن هنا يمكن القول اإن معايير اختيار القا�سي في الق�ساء 
والأدبــيــة  والعلمية  الذاتية  ال�سفات  فيها  يراعى  ال�سعودي 
الحكم  مجريات  على  اإيجابيًا  ينعك�س  ذلك  لأن  وال�سلوكية؛  
وطرائق النظر في الدعوى وكيفية التعامل مع الخ�سوم. كما 



409

 النظام العدلي
في السعودية

المر�سح،  المعايير في  بدقة من وجود هذه  التحري  اأنه يجب 
الباطنة،  ال�سفات  من  يخفى  فيما  اإل  الظن  مجرد  يكفي  ول 
فيكفي غلبة الظن اإذا لم يعلم عنه خالفه، والأ�سل في الم�سلم 

ال�سالمة مما يقدح في عدالته. 
ويخطئ من يظن اأن ال�سكل مقدم على الم�سمون في معايير 
الختيار، فكالهما مراعى، واأحدهما مكمل لالآخر ويدل عليه. 
فال�سمت والوقار وح�سن الهيئة من اأهم ال�سفات في القا�سي، 
الدول  وبع�س  المتقدمة.  الع�سور  في  العمل  جرى  هذا  وعلى 
ل تعطي اأهمية لل�سفات الخارجية، اأما في الق�ساء ال�سعودي 

فذلك ملزم؛ لأنه من كمال �سخ�سية القا�سي.
التعيين  بعد  والمعايير  ال�سفات  هذه  من  ب�سيء  اأخل  ومن 
لها  الختيار  معايير  لأن  الق�ساء؛  عن  لعزله  م�سوغ  ذلك  فاإن 
�سفة ال�ستمرار حتى في معايير القدرات العلمية. فمتى تبين 
اأو عدم قدرته على الجتهاد فمن حق  �سعف القا�سي علميًا، 
�ساحب ال�سالحية عزله عن الق�ساء؛ اإذ قد يطراأ على القا�سي 
والعملية،  العلمية  حياته  مجرى  يغير  ما  وتعيينه  اختياره  بعد 
العامة  والم�سلحة  العمل،  في  لال�ستمرار  �سالح  غير  في�سبح 
تقت�سي تنحيه عن الق�ساء وتعيين بدل عنه، وهذه مهمة جهة 
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التفتي�س الق�سائي التي تعنى بهذا الجانب.

خام�صًا: الخبرة:

حالت  في  واإنما  حــال،  كل  في  مرعيًا  لي�س  المعيار  وهــذا 
خا�سة عند التر�سيح للق�ساء النوعي، ممن كان لهم �سابق خبرة 
في الق�ساء اأو التحكيم اأو المحاماة. فمثل هوؤلء مقدمون على 
حديثي التخرج في الكلية؛ لأنه �سيتم تعيينه قا�سيًا على الفور، 
يحتاج  الخبرة  اأن  كما  تدريبية.  وفترة  اإلى مالزمة  يحتاج  ول 
اإليها القا�سي بين فترة واأخرى ح�سب نوع الق�سية، ومن لي�س 
لديه خبرة فال بد من تعيينه مالزمًا ق�سائيًا في اأول الأمر حتى 

يكت�سب خبرة كافية توؤهله لأن يتفرد بالحكم.

�صبب اقت�صار الق�صاء على خريجي الكليات ال�صرعية: 

من المعلوم اأن الق�ساء في المملكة العربية ال�سعودية ق�ساء 
�سرعي م�ستمد من الكتاب وال�سنة. والق�ساء بهذه ال�سفة هو 
الحكم الإلهي الذي اأنزله اهلل في كتابه العزيز، وبلغ به محمد 
�سلى اهلل عليه و�سلم اأمته، وهو الحكم بما اأنزل اهلل. ول �سك 
اأن اهلل تعبدنا بالتحاكم اإلى �سرعه، وحذرنا من التحاكم اإلى 
نبيه محمدًا �سلى اهلل عليه  به  اأو�سى اهلل  غير ذلك، وهو ما 
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و�سلم في قوله تعالى: زب ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئحئ  

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب رب.)المائدة: 49، 50(. 
الق�ساة  تر�سيح  ال�سعودي  الق�ساء  في  العمل  عليه  والــذي 
ذلك  الحقوق؛  كليات  دون  من  ال�سرعية  الكليات  خريجي  من 
يق�سي  ــذي  ال الق�ساء  ــى  اإل اأقـــرب  ال�سرعي  التخ�س�س  لأن 
كليات  في  فالطالب  وال�سنة.  الكتاب  من  الم�ستمد  اهلل  ب�سرع 
�ساعات مكثفة بخالف طالب  الفقه في  ال�سريعة يدر�س مادة 
كليات الحقوق، وهذا ل يعني اإهمال هذا النوع من التخ�س�س 
بل الحاجة اإليه قائمة في مجال التحقيق والدعاء والمحاماة 

وال�ست�سارات القانونية وغيرها من المجالت. 
حتى  التقنين  �سفة  تاأخذ  لم  ال�سرعية  الأحــكــام  اأن  وبما 
المحاكم  في  قانونيين  وجود  اإلى  قائمة  الحاجة  تكن  لم  الآن 
والــرجــوع  لالجتهاد  ــل  اأه ال�سرعي  القا�سي  لأن  ال�سرعية؛ 
تمهيدًا  ال�سرعية  الم�ساألة  لبحث  الفقهية،  الكتب  اأمهات  اإلى 
من  القانونيين  ا�ستبعاد  يعني  ل  وهــذا  فيها.  الحكم  لإ�سدار 
ال�سلك الق�سائي على وجه العموم من كل وجه، بل اإن م�سطلح 
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)قانون( في الوقت الحا�سر مع التقدم العلمي حظي باهتمام 
اإلى الحق،  اأداة للو�سول  كثير من المتخ�س�سين الذين يرونه 
هي  الــدول  بع�س  في  حاليًا  بها  المعمول  القوانين  معظم  واأن 
متاأثر  فهو  الفرن�سي  كالقانون  الفقهاء  مذاهب  من  م�ستنبطة 

بن�سبة كبيرة بالمذهب المالكي. 
والــدرا�ــســات  ال�سرعية  الــدرا�ــســات  بين  الفجوة  ــزال  ت ول 
الكليات  عــن  الــقــانــون  مـــواد  غــيــاب  ب�سبب  قائمة  القانونية 
ال�سرعية، وغياب علم الفقه واأ�سوله عن الدرا�سات القانونية، 
مع  ال�سريعة  مناهج  دمج  اإلى  يحتاج  الجانبين  بين  والتقارب 
مناهج القانون، اأ�سوة ببع�س الجامعات في البالد الإ�سالمية. 
والنظرة  ال�سريعة  اأ�س�س  مع  قواعده  تتفق  الــذي  والقانون 
ال�سليمة ل يمكن ا�ستبعاده، اإل اأن غالبية القوانين تتعثر، لكونها 
من �سنع الب�سر وبعيدة كل البعد عن الفطرة ال�سليمة والعقل 
ال�سحيح، وهذا النوع من القوانين ل يمكن قبوله ول التحاكم 

اإليه.
الأنظمة  �سياغة  معرفة  عــن  ال�سرعي  للقا�سي  غنى  ول 
دعت  هنا  ومــن  الإ�سالمية،  ال�سريعة  مظلة  تحت  والقوانين 
والمعاهد  ال�سرعية  الكليات  في  الأنظمة  درا�سة  اإلى  الحاجة 
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العليا، كالنظام الإداري، والمالي، والتجاري، والنظام الدولي، 
والتفاقيات، والمعاهدات الدولية.

من  )قــانــون(  م�سطلح  رف�س  يمكن  ل  اإنــه  القول  ويمكن 
فيه  النظر  الخت�سا�س  �ساحب  على  ينبغي  واإنما  وجــه،  كل 
ل  فهو  ال�سحيح  والعقل  ال�سليمة  الفطرة  وافق  فما  ودرا�سته، 

يختلف مع ال�سرع.
وبعد هذا العر�س الذي يو�سح عالقة القانون بالعلم ال�سرعي 
وموقف علماء ال�سريعة من درا�سة الأنظمة العدلية التي يقوم 
اختيار  اقت�سار  اأ�سباب  اخت�سار  يمكن  الدولة،  نظام  عليها 
خريجي كليات ال�سريعة في الق�ساء ال�سعودي على النحو الآتي: 
على  �سريح  ب�سكل  الق�ساء  نظام  ن�س  الأول:  ال�����س��ب��ب 
الإداري  والق�ساء  العام  الق�ساء  في  الق�ساة  اختيار  اقت�سار 
الن�س ن�س  يعادلها، وهذا  ما  اأو  ال�سريعة،  كلية  على خريجي 
قانوني ملزم باقت�سار الختيار على خريجي كليات ال�سريعة. 
ال�سريعة  كليات  في  المتخرجين  ال�سريعة  علماء  توافر  فمع 
المتخ�س�سة، فاإنه ل حاجة اإلى غيره. ول �سك اأن المتخ�س�س 
في العلم ال�سرعي مقدم على غيره. ل�سيما مع كثرة خريجي 
كليات ال�سريعة، والق�ساء هو الذي يتفق مع هذا التخ�س�س. 
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كالعمل  الق�ساء،  غير  اأخــرى  مجالت  لهم  القانون  وخريجو 
جميع  وفي  والموؤ�س�سات  ال�سركات  في  ومحامين  م�ست�سارين 

مجالت القطاع العام والخا�س.
على  �سريح  ب�سكل  الق�ساء  نظام  ن�س  ال��ث��ان��ي:  ال�سبب 
وجوب توافر الأهلية الكاملة لتولي الق�ساء ح�سب ما ن�س عليه 
�سرعًا، ومعلوم اأن العلم ال�سرعي واالجتهاد من اأهم ال�سروط 
القا�سي  اإن  اإذ  القا�سي؛  اختيار  في  الفقهاء  ي�سترطها  التي 
يف�سح عن حكم ال�سرع في الم�ساألة التي ترفع اأمامه. وخريجو 
اأخرى غير الق�ساء، كالعمل م�ست�سارين  القانون لهم مجالت 
ال�سركات والموؤ�س�سات وفي كل مجالت القطاع  ومحامين في 

العام والخا�س
في  القانونية  الدرا�سات  ا�ستكمال  عدم  الثالث:  ال�سبب 
وفقًا  المتنوعة  وق�ساياهم  الب�سر  حاجات  لجميع  المملكة 
تت�سم  الإ�سالمية  ال�سريعة  لأن  الإ�سالمية؛  ال�سريعة  لأحكام 
بالكمال وال�سمول في م�سمونها، فجاءت م�ستوفية لكل حاجات 

النا�س ومتطلباتهم.
اأن اقت�سار اختيار الق�ساة على خريجي     والخال�سة هي 
ال�سرعي  الق�ساء  ���س��روط  تحقق  �سببه  ال�سرعية  الكليات 



415

 النظام العدلي
في السعودية

خريجي  في  ال�سرعي  الق�ساء  �سروط  تتحقق  ال  فيما  فيهم، 
التخ�س�سات القانونية؛ ل�سعف الإعداد ال�سرعي لهم. 

اإهمال  اأو  وعلى كل حال فال يعني ذلك التقليل من �ساأنهم 
المتخ�س�سة  المجالت  من  كثير  هناك  فــاإن  تخ�س�سهم، 
العام،  التحقيق والدعاء  القانون كجانب  اأهل  التي يبدع فيها 
وال�ست�سارات القانونية، والمحاماة، وذلك في القطاعين العام 

والخا�س.
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المراأة في النظام العدلي في ال�صعودية
اأ.د. راوية بنت اأحمد الظهار*

كّرم الإ�سالم المراأة واأعلى من �ساأنها واأعطاها حقوقها كاملة، 
ب�سورة  لي�ست  الم�ساواة  وهــذه  الرجل،  وبين  بينها  يفّرق  ولــم 
مطلقة، ف�سوى بينهما حيث يمكن الم�ساواة، وفّرق بينهما حيث 
الت�سوية  الم�ساواة  اأوجه  فمن  اأ�سبابه،  لوجود  التفريق  من  لبّد 

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   الإن�سانية، قال تعالى:  بينهما في 
 ،)1: )الن�ساء  رب  ٺ  ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ  
والت�سوية بينهما في حق الحياة، فقد و�سعت ال�سريعة الإ�سالمية 
كفتين  في  والرعاية  الأهمية  من  والمراأة  الرجل  من  كل  حياة 

*  دكتوراه يف ال�سريعة الإ�سالمية، تخ�س�س فقه، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، اأ�ستاذ 
يف كلية الآداب والعلوم الإن�سانية  بجامعة طيبة باملدينة املنورة. فائزة بجائزة نايف 
املعا�سرة يف  الإ�سالمية  والدرا�سات  النبوية  لل�سنة  العاملية  �سعود  اآل  العزيز  بن عبد 

دورتها الأولى عن بحثها: »املقا�سد ال�سرعية للعقوبات يف الإ�سالم«.



417

 النظام العدلي
في السعودية

الق�سا�س  ي�ستوجب  عمدًا  البريئة  النف�س  فقتل  متكافئتين، 
رجاًل كان المقتول اأو امراأة، والت�سوية بينهما في الأمور الدينية 
والجزاء الأخروي، فالمراأة مطالبة بالإيمان وكذا الرجل، وعلى 
الن�ساء ما على الرجال من اأركان الإ�سالم، ويت�ساوون كذلك في 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   زب  تعالى:  قال  الأخروي،  الجزاء 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ   گ   گ   ک   ک  
ال�سيا�سية  الحرية  في  بينهما  والت�سوية   ،)97: رب)النحل  ڱ 
والفكرية والدينية وحرية التعلم والعمل، فلكل فرد عاقل ر�سيد 
رجاًل كان اأو امراأة اأن ي�سترك في اإدارة �سوؤون الدولة واأن يراقب 
للمراأة  يحفظ  بما  اإل  هــذا  يقيد  ولــم  اأعماله،  وينفذ  �سيرها، 
يتنافى مع  بها عن كل ما  ويناأى  التبذل،  كرامتها وي�سونها عن 
الخلق الكريم، اأو يعوقها عن اأداء واجباتها نحو زوجها واأولدها 
وبيتها، اأو يكلفها ما ل طاقة لها به، والت�سوية بينهما في الأهلية، 
ويق�سد بها ممار�سة ال�سوؤون المدنية من اإبرام للعقود وف�سخها 
وعقد ال�سركات والقيام بالتجارة والوكالة والتوكيل ورفع الدعوى 

وما اإلى ذلك.
م�ستمدة  ال�سعودية  العربية  المملكة  في  الأنظمة  اإن  وحيث 
المادة  عليه  ن�ست  كما  الإ�سالمي  والفقه  وال�سنة  القراآن  من 
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الوحيد  الم�سدر  اأن  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  من  ال�سابعة 
للت�سريع هو كتاب اهلل و�سنة ر�سوله فهما الحاكمان على النظام 
الأ�سا�سي للحكم وجميع الأنظمة المعمول بها، فقد راعت ذلك 

في و�سع المراأة في النظام العدلي ومن ذلك:

و�صع المراأة متداعية:

التقا�سي  لها حق  الق�ساء  اأمام  الإ�سالمي  ال�سرع  في  المراأة 
توافرت  ولقد  ذلــك.  وغير  الــدعــاوى،  وتقديم  ال�سكاوى  ورفــع 
اإذا  بحقها  تطالب  كيف  المراأة  تعّلم  التي  ال�سرعية  الن�سو�س 
وقع عليها ظلم اأو تمييز بغير حق، واأن ترفع دعواها اإلى الحاكم 
للف�سل فيها، ومن الن�سو�س التي تدل على حقها في التقا�سي 
ما جاء عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »جاءت فتاة اإلى النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم فقالت: »يا ر�سول اهلل اإن اأبي زوجني ابن 
قد  اإنــي  فقالت:  اإليها،  الأمــر  فجعل  خ�سي�سته،  بي  ليرفع  اأخيه 
اإلى  لي�س  اأن  الن�ساء  تعلم  اأن  اأردت  ولكني  اأبي،  �سنع  ما  اأجزت 
الآباء من الأمر �سيء«.)1(  وجاء عن هند ر�سي اهلل عنها قالت: 
قلت لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإن اأبا �سفيان رجل �سحيح 

)1(  م�سند الإمام اأحمد، و�سنن الن�سائي، و�سنن الدار قطني.      
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فهل علي اأن اآخذ من ماله �سرًا ؟ قال:»خذي اأنت وبنوك ما يكفيك 
بالمعروف« )1(.

ال�سعودية  العربية  المملكة  في  العدلي  النظام  اأعطى  وقد 
المراأة الحق في التقا�سي، في جميع الق�سايا، فهي اإما مدعية 
اأو مدعى عليها، ويحق لها الترافع بنف�سها اأوعن طريق وكيلها، 
واأكثر الق�سايا التي تراجع فيها المراأة المحاكم هي الق�سايا 
والطالق،  والمهر،  بالنفقة،  المطالبة  اأبرزها:  ومن  الأ�سرية، 
على  والولية  الأولد،  وزيارة  الأولد،  وح�سانة  النكاح،  وف�سخ 

اأولدها الق�سر، اإلى غير ذلك من الق�سايا المتعددة.
�سهلت  فقد  التقا�سي،  في  الحق  الــمــراأة  اإعطاء  وبجانب 
المحاكم  التقا�سي ومراجعة  اإجراءات  الق�سائية  الأنظمة  لها 
والمرافق العدلية، وراعت طبيعتها، بل ميزتها من الرجل في 
جوانب كثيرة، كاأن يكون للمراأة الخيار في تحديد مكان اإقامة 
القاعدة  من  ا�ستثناء  ال�سخ�سية  الأحــوال  ق�سايا  في  الدعوى 

الأ�سا�سية التي تجعل مكان الدعوى بلد المدعى عليه.

)1( �سحيح البخاري.
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و�صع المراأة محامية:
الترافع عن الغير  ويق�سد بالمحاماة في النظام ال�سعودي 
بموجب  الم�سكلة  واللجان  المظالم،  ــوان  ودي المحاكم  اأمــام 
في  الــداخــلــة  الق�سايا  لنظر  والــقــرارات  والأوامــــر  الأنــظــمــة 
اخت�سا�سها، ومزاولة ال�ست�سارات ال�سرعية والنظامية، وي�سمى 
بالخ�سومة  وكالة  والمحاماة  محاميًا.  المهنة  هذه  يزاول  من 
بالنظر الفقهي، وهذه الوكالة جائزة �سرعًا في نظر الفقهاء، 

فقد اأجمع اأهل العلم على جواز الوكالة في الجملة.
ومهنة المحاماة تتكون من جانبين: الجانب الأول هو العمل 
وال�سرعية  القانونية  ال�ست�سارات  تقديم  اأي:  ال�ست�ساري، 
النبي  ا�ست�سار  فقد  مزاولته.  للمراأة  �سرعًا  جائز  وهو   للعمالء، 
راأيها في  اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها، وقبل  �سلى اهلل عليه و�سلم 
تعين  التي  المحاماة  مكاتب  من  كثير  وهناك  الحديبية.  يــوم 
م�ست�سارات قانونيات لتقديم ال�ست�سارات القانونية في اأي مجال 
للتعاليم  وفقًا  الرجال  عن  منف�سلة  وبيئة  لها،  منا�سب  جو  في 

ال�سرعية. 
واأما الجانب الثاني فهو المرافعة اأو الدفاع عن الخ�سوم اأمام 
كذلك  �سرعًا  اإ�سكال  ول  الق�سائية.  واللجان  والهيئات  المحاكم 
في القيام باأعمال المرافعة اأمام المحاكم والهيئات الق�سائية؛ 
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تتعلق  اأي ق�سية  والدفاع عن نف�سها في  المرافعة  لها   لأّنه تجوز 
بها �سخ�سيًا، وبالتالي تجوز لها النيابة عن غيرها في  المرافعة.

ترافع  على  تدل  كثيرة  ب�سواهد  الإ�سالم  �سريعة  جاءت  وقد 
المراأة وقيامها بالوكالة في الخ�سومة ومن ذلك ما رواه اأن�س بن 
اإن�سانًا  اأم حارثة جرحت  الربّيع  الن�سر  اأن�س بن  اأخت  اأن  مالك 
فاخت�سموا اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال ر�سول اهلل �سلى 
يا  الربّيع:  اأم  فقالت  الق�سا�س«،  »الق�سا�س،  و�سلم:  عليه  اهلل 
ر�سول اهلل اأيقت�س من فالنة؟ واهلل ل يقت�س منها، فقال النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم: »�سبحان اهلل يا اأم الربّيع، الق�سا�س كتاب 
زالت حتى  قال: فما  اأبــدًا،  يقت�س منها  قالت: ل واهلل ل  اهلل«  
قبلوا الدية، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإّن من عباد 
اهلل من لو اأق�سم على اهلل لأبّره«)1(؛ حيث يظهر من الحديث اأن 
ابنتها، وهذا  نيابة عن  الدعوى  با�سرت  التي  الجانية هي  والدة 

يدل على جواز قيام المراأة بالوكالة في الخ�سومة.
ولم ي�سترط الفقهاء لجواز التوكيل في الخ�سومة الذكورة؛ الأن 
القاعدة عندهم اأن من �سح ت�سرفه في ال�سيء �سح له التوكيل 
والتوكل فيه، والمراأة ي�سح ترافعها بنف�سها، فلها اأن تتوكل عن 

غيرها.

)1( �سحيح م�سلم.
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الم�ستقر  فهو  اإ�سكال،  دون  فقًها من  تقّرره  مع  الأمر  وهذا 
عماًل وتطبيًقا في المحاكم ال�سعودية، فلم يزل الق�ساة ي�سمعون 
دعاوى الن�ساء  متوكالت عن الن�ساء والرجال، ول يمتنعون من 
ذلك.  ي�ساف اإلى ذلك اأن نظام المحاماة ورد عامًا من دون اأن 
يفرق بين الرجل والمراأة. وعليه فلي�س هناك ما يمنع المراأة 

ال�سعودية �سرعًا اأو نظامًا من العمل في المحاماة.
المراأة  بممار�سة  ر�سمي  ب�سكل  العدل  وزارة  �سمحت  وقد 
مهنة المحاماة، واأعطتها حق الترافع اأمام المحاكم. واأ�سدرت 
اإدارة المحاماة بوزارة العدل ترخي�س مزاولة المهنة لعدد من 
المحاميات الالتي تنطبق عليهن ال�سروط النظامية في الئحة 
هذا  وبموجب  الترخي�س.  ت�سليمهّن  تم  وقد  المحاماة،  نظام 
تاريخ  من  بداية  المحاماة  مهنة  مزاولة  لهّن  يحق  الترخي�س 
�سدور الرخ�سة، ويخّول لهّن المرافعة بجميع اأنواع الق�سايا. 
وتعامل الق�ساة مع المحامية ال�سعودية تعامل راٍق  جدًا، وهو ما 
لم�سته المحاميات خالل ترافعهّن في المحاكم ولم يواجهّن اأي 

 �سيء �سدهّن لكونهّن ن�ساء.  

 و�صع المراأة قا�صية :

وف�سل  بــه،  ـــزام  والإل ال�سرعي  الحكم  تبيين  هو  الق�ساء 



423

 النظام العدلي
في السعودية

المراأة  تولية  في  الم�سلمون  الفقهاء  اختلف  وقد  الخ�سومات. 
الق�ساء على ثالثة اتجاهات:

المراأة  تولية  يجوز  ل  اأنــه  الفقهاء:  جمهور  اتجاه  الأول: 
الق�ساء، ول ت�سح ول تنفذ اأحكامها لو عينت. وقد بنى اأ�سحاب 
ال�سرعية  الن�سو�س  مــن  مجموعة  على  قولهم  الـــراأي  هــذا 
تولي  من  الــمــراأة  ال�سريعة  كمنع  وذلــك  العقلية،  والتعليالت 
الإمامة العظمى، وعدم قبول �سهادتها في الحدود والق�سا�س، 

ومنعها من اإمامة ال�سالة بالرجال ونحو ذلك.
ومنع المراأة من الق�ساء وفقًا لهذا التجاه لي�س فيه انتقا�س 
للمراأة، اأو �سلب لأهليتها، واإّنما هو تكريم لها، وموافق لطبيعتها 

واأنوثتها.
فاإّن العلة في منع المراأة من الق�ساء هو اأنوثتها، ول يق�سد 
من ذلك اأّن الأنوثة لي�س من مقت�ساها عدم العلم والمعرفة، ول 
لأّن  العلة؛  �سيء من ذلك هو  يكون  والفطنة حتى  الذكاء  عدم 
تعلم كالرجل،  اأن  للمراأة علمًا وقدرة على  اأن  يدل على  الواقع 
الرجال  بع�سهن  تفوق  بل  كالرجل،  وفطنة  ذكاء  لها  اأن  وعلى 
في العلم والذكاء والفهم، فال بد اأن يكون الموجب لهذا الحكم 

�سيء وراء ذلك كله. 
غرائز  على  مطبوعة  والتكوين  الخلق  بمقت�سى  المراأة  اإّن 
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تنا�سب المهمة التي خلقت لأجلها، بعد عبادة اهلل تعالى وهي 
مهّمة الأمومة، وح�سانة الن�سء وتربيته، وهذه قد تجعلها ذات 
تاأثير خا�س بدواعي العاطفة، وهي مع هذا تعر�س لها عوار�س 
طبيعية تتكرر عليها في الأ�سهر والأعوام من �ساأنها اأن ت�سعف 

قوتها المعنوية، وهذا اأمر ل تنكره المراأة نف�سها.
كما اأّن من خ�سائ�س المراأة في جميع اأطوارها �سّدة النفعال 
وتلك  كثيرة.  ذلك  على  الواقعية  والأمثلة  العاطفة،  مع  والميل 
ال�سفات ل تتما�سى مع �سفات القا�سي. ولهذا الفرق الموؤثر فقد 
اأن تكون قا�سية،  لها  اأن تكون مفتية ول يجوز  لها  الفقهاء  اأجاز 
يت�سمن  ال�سرعي  بالحكم  اإخبار  هو  الق�ساء  اأن  بينهما،  والفرق 
تنفيذ الأحكام، والإفتاء هو اإخبار بالحكم ال�سرعي من غير اإلزام.
ت�سح  فيما  الق�ساء  ــمــراأة  ال وليـــة  �سحة  ال��ث��ان��ي:  الت���ج���اه 
�سهادتها فيه: فحيث تجوز �سهادة المراأة في كل �سيء اإل الحدود 
والق�سا�س، فكذلك ي�سح حكمها في كل �سيء اإل الحدود، وهذا 
اأن  اإل  يرى ذلك ممنوعًا،  بل  قا�سية  المراأة  تعيين  يوؤيد  ل  القول 
كالمه من�سب على �سحة الأحكام التي تحكم بها المراأة القا�سية، 

بخالف التجاه الأول الذي يجعل اأحكامها باطلة.
فت�سح اأحكام القا�سية وفقًا لهذا التجاه في الق�سايا الأ�سرية، 
في  تنفذ  ول  ت�سح  ول  التعزيرات،  وق�سايا  المالية،  والق�سايا 
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الحدود والق�سا�س. 
الق�ساء في كل �سيء:  المراأة  الثالث: �سحة ولية  التجاه 
المراأة  تولي  – جواز  قلة  فيرى اأ�سحاب هذا التجاه – وهم 

الق�ساء تمامًا كالرجل، ونفاذ اأحكامها كالرجل �سواء ب�سواء.
يقت�سر  حيث  الأول  بالتجاه  ال�سعودي  المنظم  اأخــذ  وقد 
الق�ساء في المحاكم ال�سعودية على الق�ساة الذكور، اإذ ين�س 
يكون  اأن  الق�ساء  يولى  فيمن  ي�سترط  اأنه  على  الق�ساء  نظام 
متمتعًا بالأهلية الكاملة للق�ساء بح�سب ما ُن�س عليه �سرعًا وهو 
ما عليه جمهور الفقهاء من منع المراأة من تولي الق�ساء. وهذا 
عهد  في  العمل  وعليه  وفروعها،  ال�سريعة  اأ�سول  مع  يتفق  ما 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وعهد ال�سحابة، وعهد التابعين. 
هذه الع�سور التي هي اأقرب اإلى ع�سر الوحي، وهم بال �سك 

اأدرى النا�س باأ�سرار الت�سريع ومق�سود ال�سرع.
في  الحق  لها  العدلي  النظام  في  المراأة  اأن  والخا�سة، 
التقا�سي مدعية، اأو مدعى عليها، في اأي نوع من اأنواع الدعاوى 
اأن لها ممار�سة المحاماة وفق ال�سوابط  اأو وكيلة، كما  اأ�سيلة 
لالتجاه  وفقًا  الق�ساء  تولي  لها  يجوز  ل  اأنــه  غير  ال�سرعية، 
المملكة  في  العدلية  الأنظمة  به  اأخذت  الذي  الراجح  الفقهي 

العربية ال�سعودية.
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مظاهر احترام خ�صو�صية المراأة
 في النظام العدلي

د. مريم بنت را�سد �سالح التميمي*

خلق اهلل عز وجل الرجل والمراأة، وجعل لكل منهما مهمة 
اأمورًا م�ستركة ومتماثلة، خ�ّس كل  ه، وكما جعل بينهما  تخ�سّ
واحد منهما بخ�سائ�س ينفرد بها عن الآخر، تنا�سب ما يقوم 
به من واجبات وم�سوؤوليات؛ فالمراأة لها دور ومهمة ل يمكن اأن 

يقوم بها الرجل، وللرجل دور ي�سق على المراأة اأن تقوم به.
لها  اأن  على  للمراأة  ال�سعودية  العربية  المملكة  وتنظر    
بع�س  �سّن  اإلــى  اأّدى  وهــذا  الرجل،  عن  بها  تنفرد  خ�سو�سية 

مهتمة  الدمام،  جامعة  الآداب  بكلية  الإ�سالمية  الدرا�سات  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ    *
بالبحث العلمي يف فقه املواريث خا�سة والأبحاث الفقهية والتاأ�سيلية وال�سرعية عامة. 
رئي�س جلنة تطوير الدرا�سات العليا لق�سم الدرا�سات الإ�سالمية، مدرب معتمد من 

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني. 
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التنظيمات والإجراءات التي تراعي هذه الخ�سو�سية.
ومرد هذه الخ�سو�سية جانبان: جانب �سرعي؛ حيث جعل 
الإ�سالم لكل من الجن�سين اأحكامًا تخ�سهما، وجانبًا مجتمعيًا؛ 
حيث اإن هناك خ�سو�سيات مجتمعية ينبغي احترامها، والقول 
باأن ت�سبح جميع المجتمعات في بوتقة واحدة ل فرق بينها، فيه 
تعّنت وتحّكم ورف�ٌس للخ�سو�سية والثقافات والقيم المرتبطة 

بديٍن اأو مجتمع.
والمراأة في المملكة العربية ال�سعودية لها خ�سو�سية اأقّرها 
الدين والعقل والمجتمع، ل �سّيما فيما يتعلق بالحقوق التي تجب 
لها على الرجل، وما يترتب على ذلك من م�سكالت وخ�سومات 

في حال عدم القيام بتلك الحقوق اأو التق�سير فيها.
وقد راعى النظام العدلي في المملكة العربية ال�سعودية تلك 
الخ�سو�سية، فاحتوى على بع�س من الأنظمة والإجراءات التي 
تحترم المراأة وخ�سو�سيتها في المجتمع ال�سعودي، ومن ذلك 

ما ياأتي:
اأوًل: الحق في اأماكن انتظار م�ستقلة: ففي كل المحاكم، 
لجلو�س  المحكمة  في  وال�سالت  والأماكن  الغرف  بع�س  تجد 
بهن  الخا�سة  الأمــاكــن  بتلك  والعتناء  وانتظارهّن،  الن�ساء 
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والهتمام بها، ن�ّس على ذلك تعاميم وزارة العدل المتعددةـ.
والهدف من اإيجاد تلك الأماكن التي ُخ�س�ست للن�ساء في 
محاكم الق�ساء ال�سعودي احترام خ�سو�سية المراأة، حيث اإن 
المراأة تحتاج اإلى مكان ترتاح فيه في ماأمن من روؤية الرجال 

لها على هيئة ل تريد روؤيتها عليها لأ�سباب دينية اأو غيرها. 
ثانياً: الحق في عدم الح�سور اإلى مجال�ص الق�ساء: اإذ اإن 
من الإجراءات المتبعة في الق�ساء ال�سعودي اأنه ل ينبغي اإلزام 
لإرادتها  وفقًا  نادرًا  اإل  منه  تخرج  ول  بيتها  تلزم  التي  المراأة 
ب�سبط  يكتفى  بل  الر�سمية،  الدوائر  اإلى  بالح�سور  واختيارها 
اإقرار المراأة بمنزلها بح�سور �ساهدين يعرفانها، ويلزم كاتب 
في  وذلك  اإقرارها،  ل�سبط  المراأة  منزل  اإلى  الخروج  العدل 

الق�سايا التي ل تت�سمن جانبًا جنائيًا.
الأ�سل  اإذ  اإقامتها:  مقر  في  الدعوى  اإقامة  ج��واز  ثالثاً: 
اإقامة المدعى عليه؛  اإقامة الدعوى في محل  في كل القوانين 
لأن الأ�سل براءة ذمته، اإل اأن نظام المرافعات ال�سرعية اأجاز 
للمراأة اإقامة الدعوى في م�سائل الأحوال ال�سخ�سية على زوجها 
اأو وليها في محل اإقامتها، حيث اإنه في الغالب ي�سّق على المراأة 
ال�سفر والتنقل لرفع الدعوى �سد زوجها اأو وليها في بلده الذي 
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اأن المناطق في المملكة العربية ال�سعودية  يقيم فيه، ل �سيما 
اأن في  لي�ست قريبة، بل يف�سل بينها مئات الكيلومترات، كما 
الذي  الولي  اأو  الــزوج  تعنت  من  للمراأة  حماية  ال�ستثناء  هذا 
قد ينتقل من منطقة اإلى اأخرى ما ي�سعب على المراأة متابعة 
الدعوى. غير اأن هذا ل يعني تمييز المراأة �سد الرجل كذلك؛ 
طريق  عن  بلده  في  الــدعــوى  عن  بالإجابة  للرجل  ُي�سمح  اإذ 
�سد  متوجهة  الدعوى  كانت  ما  فمتى  الق�سائي«  »ال�ستخالف 
المراأة  فيها  رفعت  التي  للمحكمة  بالح�سور  يلزم  فاإنه  الزوج 
من  القا�سي  ردها  متوجهة  غير  الدعوى  كانت  واإذا  الدعوى، 

دون اإلزام الرجل بالح�سور.
المراأة  تكون  التي  الجل�سات:  مواعيد  في  الأولية  رابعاً: 
طرفاً فيها، يراعى فيها تقديم مواعيدها وذلك عرف ق�سائي 
تقديم  في  وال�سبب  ذلك.  ي�سبط  نظامي  ن�س  يوجد  لم  واإن 

الجل�سات التي يكون اأحد طرفيها امراأة:
ماليًا  الحق  كان  �سواٌء  لها،  حّقها  اإي�سال  في  التعجيل  اأ. 
الّدين  اأو  ال�سوؤال  لذّل  نف�سها  تعّر�س  ل  حتى  كالنفقة؛ 
اإذا لم يكن لها مال، اأو كان الحق غير مالي كالح�سانة 
والزيارة؛ فاأغلب الق�سايا التي يكون فيها اأحد الطرفين 
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امراأة اأغلبها تكون متعلقٌة بحقوقها كزوجة، اأو كاأم، اأو 
كليهما.

والمعروف عن  الغالب  فاإن  المراأة،  مراعاة خ�سو�سية  ب. 
المراأة اأنها اأقل �سبرًا وتحّماًل من الرجل؛ ل �سيما فيما 
الق�ساء والمحاكم،  يتعلق بتح�سيل الحقوق عن طريق 
اأن  راأت  اإذا  حّقها  تترك  قــد  الن�ساء  مــن  كثيرًا  فــاإن 
متكررة،  ومراجعات  طويل  وقت  اإلــى  يحتاج  تح�سيله 
ـــ واإن  وجل�سات ممتدة. بينما الغالب في الرجل، اأن ذلكـ 
ــ اإل اأنه ل يترك دعواه وق�سّيته؛  كان ي�سايقه وي�سق عليهـ 
فاإن  الجل�سات.  وتمديد  والإجــراءات  المراجعات  لكثرة 
وطول  الجل�سات  تاأجيل  ب�سبب  حّقه  تــرك  رجــل  ُوجــد 
كّله حتى  ذلــك  تحّملت  امـــراأة  ُوجــدت  اأو  الإجــــراءات، 
من  لي�ستا  ال�سورتين  هاتين  فاإن  حّقها،  على  ح�سلت 

الغالب المنت�سر؛ واإنما هما من ال�ستثناء.
تراعى  حيث  وال�����س��ري��ة:  الخ�سو�سية  م��راع��اة  خ��ام�����س��اً: 
الخ�سو�سية وال�سّرية في الق�سايا التي ترفعها المراأة اأو ُترفع 
في  وذلــك  والعائلية،  الزوجية  بالم�سائل  يتعلق  فيما  �سّدها 
جل�سات المحاكمة؛ اإذ ل ُي�سمح بدخول المجل�س الق�سائي لغير 
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طرفي النزاع في حال كان اأحدهما امراأة.
المراأة  لخ�سو�سية  التفتي�ص:  في  الخ�سو�سية  �ساد�ساً: 
من الناحية ال�سرعية والجتماعية، فقد تمت مراعاة ذلك في 
عندما  المراأة  بتفتي�س  يتعلق  فيما  ال�سعودي،  العدلي  النظام 
تكون مّتهمة، اأو مبا�سرة للجريمة وي�ستدعي الأمر تفتي�سها، فاإن 
تفتي�سها يكون من ِقبل امراأة، �سواء اأكان التفتي�س في ج�سدها 
التفتي�س  اأم متاعها؛ لحفظ خ�سو�سيتها من جهة، ول�ستيفاء 
تفتي�س  الأمــر  هذا  ي�سمل  كما  اإحــراج،  دون  تف�سيلي،  ب�سكل 
اأي منزل ل يكون فيه اإل ن�ساء، فاإنه ل بد من وجود امراأة مع 
– اإذا  المراأة  حق  من  اأنه  كما  بالتفتي�س،  المخت�سة  ال�سلطة 
لم تكن هي المتهمة - اأن تعطى فر�سًة لالحت�سام والحجاب، 
اأو مغادرة المنزل اإن اقت�سى الأمر ذلك، اأو اأرادت هي ذلك، 

وتمنح الت�سهــيالت لذلـــك كّله.
�سابعاً: الخ�سو�سية في التحقيق: اإذا كانت المراأة محققًا 
معها، فال بد من وجود رجل من اأقاربها المحارم اإذا لم تكن 
ال�سّجانة،  ح�سور  من  بد  فال  م�سجونة  كانت  فــاإن  م�سجونة، 
فيه جانبان:  الإجراء  وهذا  التحقيق،  فترة  الم�سرفة طوال  اأو 
من  مزيد  على  وح�سولها  وكرامتها  المراأة  لخ�سو�سية  حفظ 
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تكون في  ا�ستغاللها حيث  ومنع  والراحة من جهة،  الطمئنان 
الرجل  بين  المحرمة  الخلوة  موقف �سعيف، وكذلك منعًا من 

والمراأة في الإ�سالم. 
نظام  ين�س  اإذ  ال��ع��ق��وب��ات:  تنفيذ  ف��ي  ال��م��راع��اة  ث��ام��ن��اً: 
كانت  اإذا  للمدين  التنفيذي  الحب�س  يجوز  ل  اأنه  على  التنفيذ 
عمره،  من  الثانية  يتجاوز  لم  طفل  لها  كان  اأو  حاماًل،  امــراأة 
وذلك حفاظًا على �سحة المراأة من جهة، وحفاظًا على �سحة 
كما  اأخـــرى.  جهة  من  والنف�سية  الج�سدية  و�سالمته  الطفل 
العامة  الأماكن  في  تنفذ  ل  المراأة  على  البدنية  العقوبات  اأن 
بل  وم�ساعرها  لخ�سو�سيتها  مراعاة  وذلك  الرجل،  بخالف 
تنفذ داخل ال�سجن. وكذلك فيتم تاأجيل اإيقاع العقوبات البدنية 
على المراأة اإذا كانت حاماًل، اأو مر�سعًا حفاظًا على حقها في 

الحمل والإر�ساع وحّق الجنين والر�سيع.
تا�سعاً: اأولية �سداد ديون المراأة: حيث تتولى الدولة �سداد 
ديون المع�سرين الذين ل ي�ستطيعون ال�سداد، فاإن للمراأة و�سعًا 
خا�سًا؛ اإذ تكون اأولية الت�سديد للديون المتعلقة بالمراأة، فيتم 
اأو  الخلع،  عو�س  في  الن�ساء  على  بها  المحكوم  الديون  �سداد 
اأجرة ال�سكن؛ ولو لم تكن المراأة  اأو  اأو ف�سخ النكاح،  الطالق، 
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الديون،  تلك  باأحد  المراأة  ل�سجن  تفاٍد  وفي ذلك  �ُسجنت؛  قد 
فاإن كانت م�سجونًة فيتم �سداد الدين عنها ليتم اإخراجها من 

ال�سجن، رحمًة بها ومراعاًة لخ�سو�سيتها.
بع�س  في  ملحة  الحاجة  تكون  الجبري:  التنفيذ  عا�سراً: 
الق�سايا للتنفيذ الجبري على المدين عند امتناعه عن التنفيذ 
الختياري، غير اأنه لخ�سو�سية الق�سايا الزوجية فاإن النظام 
قد ا�ستثنى الحكم على الزوجة بالعودة اإلى بيت الزوجية، اإذ 
المراأة  امتناع  الجبري في حال  للتنفيذ  الحكم  ل يخ�سع هذا 
ي�سح  ل  اأنــه  على  بناًء   - عليه  تجبر  فال  الحكم،  تنفيذ  عن 
اإجبار المراأة على العي�س في بيت رجل ل تريده. وبالنظر في 
واختيارها  المراأة  حرية  احترام  بجالء  ح  يت�سّ ال�ستثناء  هذا 

ومراعاًة لنف�سيتها والرفق بها.
نظام  ين�س  الزوجة: حيث  بلد  التنفيذ في  ح��ادي ع�سر: 
بلد  في  يكون  الزوجية  الق�سايا  في  التنفيذ  اأن  على  التنفيذ 
الزوجة، من دون النظر لمكان الزوج المدعى عليه، وهذا فيه 

اإرفاق بالمراأة وتي�سير عليها.
الحكم  �سمول  يجب  حيث  المعّجل:  التنفيذ  ع�سر:  ثاني 
بالتنفيذ المعّجل اإذا كان الحكم �سادرًا بتقرير نفقة، اأو اأجرة 
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ر�ساع، اأو �سكن، اأو روؤية �سغير، اأو ت�سليمه لحا�سنة، اأو امراأة 
ت على  المادة ن�سّ اأو تفريٌق بين زوجين، فهذه  اإلى محرمها، 
وجوب اأن يكون التنفيذ ُمعّجاًل في عدد من الأحكام المتعلقة 
حقوق  اإي�سال  في  للمماطلة  منعًا  كله  وهــذا  الــمــراأة؛  بحقوق 
على  الأولــيــة  الحقوق  لهذه  النظام  جعل  فقد  اإليها،  الــمــراأة 

غيرها، حيث جعل لها �سفة ال�ستعجال في التنفيذ.
اإذا  التنفيذية؛ فمثاًل  الالئحة  ترتيبات حّددتها  لها  بل جعل 
وللمنّفذ  كالنفقة،  دوريًا،  ت�ستحق  اأموال  ت�سليم  التنفيذ  ت�سّمن 
�سّده ح�ساب بنكي باأمواله فياأمر قا�سي التنفيذ الجهة المحفوظ 
لديها الأموال بالخ�سم مما لديها بقدر الم�ستحق، ويتم تحويله 
التنفيذ؛ فاإذا لم يكن له ح�ساب بنكي ولديه  في ح�ساب طالب 
اأو  الجهة  التنفيذ  قا�سي  فياأمر  �سخ�س  اأو  جهة  لــدى  اأمـــوال 
في  ُتقيد  الم�ستحق  المبلغ  بقدر  اأمواله  على  بالحجز  ال�سخ�س 
ح�ساب طالب التنفيذ، وفي ذلك �سمان و�سول النفقة اإلى المراأة 

ب�سكل مبا�سر بالخ�سم من ح�ساب المحكوم عليه بالنفقة.
المراأة،  لحق  مواد حفظ  يحتويه من  وما  النظام  وفي هذا 
ال�ستعجال  اأوجــب  حيث  لخ�سو�سيتها؛  مراعاة  فيه  اأن  كما 
و�سول  ل�سمان  التف�سيلية  الترتيبات  وو�سع  الحكم،  بتنفيذ 
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بل  جهة،  اأي  مراجعة  اإلى  ت�سطر  ل  حتى  اإليها،  �سريعًا  الحق 
وهذا  مبا�سرًة،  بالتحويل  وغيرها،  البنوك  القا�سي  يخاطب 
المراجعة، والم�سّقة في  فيه توفير للجهد والوقت ومنع لكثرة 
الح�سول على النفقة؛ كما اأن فيه منعًا للتع�ّسف، والتعّنت ممن 

عليه الحق.
امتنع  لو  في حال  دعوى  اإقامة  اإلى  تحتاج  ل  المراأة  اإن  بل 
لوالدته،  الطفل  اإعــادة  من  طفله  بزيارة  له  المحكوم  الوالد 
بت�سليم الطفل  ال�سرطة  التنفيذ مبا�سرًة من قبل  واإنما يجري 
لوالدته، ول يتم ت�سليم المح�سون لوالدته في مراكز ال�سرطة، 
فاإن  اأقاربها،  اأحد  �سكن  مقر  اأو  �سكنها،  مقر  في  يكون  واإنما 
تعّذر ذلك ففي الجهات الجتماعية الحكومية، اأو الموؤ�س�سات 

والجمعيات الخيرية المرّخ�س لها بالقيام بهذا العمل.
وبعد بيان بع�س من الأنظمة والإجراءات المتبعة في الق�ساء 
العدلية  الأنظمة  احترام  بجالء  ح  يت�سّ ال�سعودية،  والمحاكم 
مظاهر  خالل  من  خ�سو�سيتها،  ومراعاة  للمراأة  ال�سعودية 
اإجبار  وعــدم  بهن،  خا�سة  انتظار  اأماكن  كتخ�سي�س  كثيرة 
عادتها  من  ذلك  يكن  لم  اإذا  للمحكمة  الح�سور  على  المراأة 
وذلك في الق�سايا العادية، واإعطاء المراأة الأولية في اختيار 
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مكان اإقامة الدعوى في الق�سايا الأ�سرية والزوجية مراعاة لها، 
الجل�سات  مواعيد  في  الأولية  المراأة  واإعطاء  عليها،  وتي�سيرًا 
في الق�سايا الأ�سرية والزوجية لطبيعة الق�سايا التي ت�ستدعي 
ال�ستعجال، ومراعاة الخ�سو�سية وال�سرية، والخ�سو�سية في 
تفتي�س المراأة والتحقيق معها في الق�سايا الجنائية، ومراعاة 
المراأة في تنفيذ العقوبات عند وجود ما ي�ستدعي ذلك من حمل 
واإر�ساع، وتمكين المراأة من تنفيذ الحكم الق�سائي ال�سادر في 

م�سلحتها في مقر اإقامتها، والتنفيذ المعجل لهذه الأحكام. 
كما اأن النظام الق�سائي جعل للمراأة اأولية في �سداد الديون 
تتولى  اإذ  والزوجية؛  الأ�سرية  الق�سايا  ب�سبب  عليها  المترتبة 

الدولة �سداد ديونها.
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الق�صاء وحرية الراأي والتعبير
د. مفلح بن ربيعان القحطاني*

ينال مو�سوع حقوق الإن�سان اأهمية ق�سوى تنبع من طبيعة 
هذه الحقوق واأثر حمايتها في كرامة الإن�سان. وقد ن�س القراآن 

الكريم على تكريم اهلل الإن�سان في قوله تعالى:زب ک  ک        ک  
هذه  رعاية  الإلهي  التكريم  هذا  ويقت�سي   ،)70 رب)الإ�سراء:  گ  

الحقوق وحمايتها ومنع كل ما من �ساأنه اأن ينال منها.
ي�سغل  زال  ول  �سغل  والتعبير  الـــراأي  حرية  عن  والحديث 
الــحــكــام وعــامــة الــ�ــســعــوب بــمــن فيهم الــكــتــاب والــمــفــكــرون 
وال�سحفيون والق�ساة والمحامون والحقوقيون، فكلمة الحرية 

تجذب النفو�س، وت�ستقطب الأنظار على مختلف الم�ستويات.

*  دكتوراه يف القانون من جامعة ا�سرتا�سبورغ الفرن�سية، رئي�س اجلمعية الوطنية حلقوق 
الإن�سان، وعميد كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بجامعة املك �سعود، الريا�س.
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وينق�سم المتحدثون عن حرية الراأي والتعبير اإلى فريقين، 
الأول: يرى اأهمية اإطالقها من دون قيود، بحيث يتمكن الإن�سان 
من  واختياره  باإرادته  واأقواله  وت�سرفاته  باأفعاله  القيام  من 
والثاني يرى ممار�سة  اأحد.  اأو مالحقة من  اأو خوف  اإذن  دون 
حرية الراأي والتعبير ب�سكل من�سبط وبما ل يتجاوز على حقوق 
الآخرين، اأو يم�س قواعد النظام العام والآداب العامة والقيم 

والرموز الدينية.
مفهوم حرية التعبير: ولي�س هناك تعريف محدد للحرية 
حق  حول  تدور  المفهوم،  لهذا  متعددة  تعريفات  هناك  واإنما 
اأو  فعل  اأو  قول  من  �سلوك،  من  ي�ساء  ما  اختيار  في  الإن�سان 
اعتقاد من دون تخويف اأو تاأثر ب�سغط اأو اإكراه من اأحد، طالما 
اأن ت�سرفه ل يمثل خرقًا لأعراف الدولة وقوانينها التي يعي�س 

فيها.
التعبير عن  الحرية في  باأنها  والتعبير  الراأي  وتعرف حرية 
و�سيلة  اأي  اأو  الكتابة  اأو  الكالم  طريق  عن  والآراء،  الأفــكــار 
اأخرى، من دون رقابة اأو قيود حكومية، ب�سرط اأال يمثل عر�ص 
وم�سمون هذه الأفكار ما يمكن عّده مخالفة للقوانين اأو النظام 

اأو الآداب العامة.
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مفهوم حرية التعبير في الفكر الإ�سامي: واأما حرية الراأي 
والتعبير في المفهوم الإ�سالمي فهي ما يميز الإن�سان من غيره 
ويمكنه من ممار�سة اأفعاله وت�سرفاته باإرادته واختياره، من غير 
ق�سر ول اإكراه، وفق �سوابط محددة، ياأتي في مقدمتها تحقيق 
الم�سلحة العامة، وتجنب الإف�ساد، واإلحاق ال�سرر بالآخرين. 
وتجد حرية الراأي �سندها في القراآن الكريم في قوله تعالى: 

ڻڻ   ں   ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   زب 
ڻ  ڻ  ۀ  رب )اآل عمران: 104( و َتعُدّ حرية التعبير عن 
الراأي في الإ�سالم حقًا وواجبًا في ذات الوقت ا�ستدلًل بالآية 

الكريمة زب ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  
رب )التوبة: 71(، والأمر بالمعروف والنهي عن  ڳ  ڱ  ڱ       

المنكر في المجتمع ل يقت�سر على الأمور الدينية والتعبدية، 
وقد  الأخـــرى.  الدنيوية  الإن�سانية  الأن�سطة  لي�سمل  يمتد  بل 
اأعطى الإ�سالم  اأهمية كبرى لحرية الراأي لأنها من المرتكزات 
الأ�سا�سية لكثير من القواعد ال�سرعية، فقد كان الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم يحث اأ�سحابه على اإبداء اآرائهم والأخذ بها في 
الرا�سدون  الخلفاء  و�سار  الخا�سة،  والم�سالح  العامة  ال�سوؤون 
من بعده على ت�سجيع الراأي وقبول الن�سيحة ممن ي�سديها لهم 
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والرجوع عن راأيهم متى وجدوا في راأي الآخرين �سحة و�سوابًا، 
حيث روي عن الخليفة الأول اأبي بكر ر�سي اهلل عنه بعد توليه 
فقوموني«. اأ�ساأُت  واإن  فاأعينوني،  اأح�سنُت  »اإن  قوله  الخالفة 
تولى  الخطاب ر�سي اهلل عنه قوله عندما  وروي عن عمر بن 

الخالفة: »اإذا راأيتم فّي اعوجاجًا فقوموني«.
م��ف��ه��وم ح��ري��ة ال��ف��ك��ر ف��ي ال��م��ف��ه��وم ال��ق��ان��ون��ي: واأمـــا في 
المفهوم القانوني فيق�سد بالحرية قدرة الإن�سان على اإتيان كل 
بالآخرين. فلكل �سخ�س الحق في حرية  اأو قول ل ي�سر  عمل 
الراأي والتعبير، وي�سمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء والأفكار 
من دون اأي تدخل، وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها واإذاعتها 

باأي و�سيلة كانت من دون تقيد بالحدود الجغرافية.
اأنــواع  اأهــم  اإحــدى  والتعبير  ــراأي  ال حرية  اأن  المعلوم  ومــن 
الحرية، ومعناها اإف�ساح المجال لكل اإن�سان في اأن يفكر ويختار 
المنهج وال�سلوك الذي ينا�سب حياته، ثم يعبر عن وجهة نظره 
بمختلف و�سائل التعبير ال�سفهية اأو الكتابية، �سواء في الق�سايا 
اأو فيه  اأنه ينفع  اأجل تحقيق ما يعتقد  العامة، من  اأو  الخا�سة 

م�سلحة. 
والقانوني  الإ�ــســالمــي  المفهومين  كــال  اأن  الــوا�ــســح  ومــن 
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ممار�ستها  على  وال�ستثناءات  القيود  بع�س  ي�سعان  للحرية 
بق�سد تنظيمها، وهذا التنظيم قد يكون �سابقًا بهدف وقائي، 
كا�ستئذان الدولة في ا�ستعمال الحرية، وقد يكون لحقًا بهدف 
عالجي اأو جزائي، من خالل فر�س عقوبات مدنية اأو جنائية 
ويلحق  ال�سخ�سية،  الحريات  ممار�سة  حدود  يتجاوز  من  على 
ال�سرر بالآخرين اأو بم�سالح المجتمع، ويالحظ اأن منطلقات 
قانونية  اأم  �سرعية  اأكــانــت  �سواء  التعبير  حرية  على  القيود 
مت�سابهة، وهي الحفاظ على مقت�سيات النظام العام والآداب 
العامة مراعاة للم�سالح العليا، وتحقيقًا لمبداأ الم�ساواة والحق 
والعدل في ممار�سة الحرية ذاتها  لجميع النا�س، واإن اختلفت 
مفاهيم النا�س في هذه الحدود باختالف ثقافاتهم وعاداتهم، 
العليا  والم�سالح  العامة  والآداب  العام  النظام  تحديد  اأن  اإل 
الت�سريع  م�سادر  في  ورد  بما  مرتبط  الإ�سالمي  المفهوم  في 

الإ�سالمية ولي�س متروكًا لأذواق النا�س واأهوائهم.
حدود حرية الراأي والتعبير: من المعلوم اأن جميع حقوق 
البالد  �سلطات  جانب  من  والحماية  الحترام  واجبة  الإن�سان 
والتعبير  الــراأي  اإبــداء  اأن حقه في  اإل  الفرد فيها،  يعي�س  التي 
الإن�سان  حقوق  تعزز  التي  الحقوق  اأهم  من  اأ�سبح  راأيــه،  عن 
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وتحميها ب�سكل عام،  ول يجوز اأن يرد على هذا الحق اأي قيود 
اأو ا�ستثناءات، اإل ما يفر�سه القانون من حماية للنظام العام 
حرية  حــدود  فــاإن  ذلك  ومع  الوطني،  والأمــن  العامة  والآداب 
اإن  اإذ  والح�سا�سة،  المعقدة  الق�سايا  من  تعد  والتعبير  الــراأي 
للظروف  وفقًا  تتغير  قد  الــدول  قوانين  تر�سمها  التي  الحدود 
الأمنية لهذه الدول، اأو بالجوانب الثقافية والعادات والتقاليد، 
تلك  ات�ساع  الــدول  تلك  نطاق  تــوؤدي ظروف خارج  قد  واأحيانًا 
اأو ت�سييقها. ولذلك ما زالت حرية التعبير عن الراأي  الحرية 
مثار جدل في كثير من الدول والمجتمعات، بما في ذلك الدول 
المتقدمة في مجال حماية حقوق الإن�سان، وهو ما دفع ببع�سها 
لو�سع معايير خا�سة تمثل اإطارًا عامًا للم�ساحة الممكنة، بما 

في ذلك الدول المتقدمة في مجال حماية حقوق الإن�سان. 
وعلى الرغم من وجود بنود في د�ساتير معظم الدول ت�سمن 
تخرج  لم  الن�سو�س  تلك  بع�س  اأن  اإل  والتعبير،  الــراأي  حرية 
عن اإطارها ال�سكلي اإلى حيز التطبيق والممار�سة العملية. ومع 
تباين مواقف بع�س الدول على م�ستوى قوانينها الداخلية ب�ساأن 
ال�سماح بالتعر�س، اأو انتقاد الأديان، اأو معتقدات الآخرين، اإل 
اأن الأمم المتحدة تحث الدول على تبني قوانين داخلية تحمي 
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الآخرين،  لمعتقدات  بالإ�ساءة  التعر�س  وتمنع  الأديان  احترام 
لكون المعتقد هو الموؤثر الأول في الم�ساعر الإن�سانية، والإ�ساءة 
له تثير ردود اأفعال غير مح�سوبة من اأ�سحاب المعتقد، اإل اأن 
اأن في ذلك قيدًا على حرية الراأي  بع�س الدول ما زالت ترى 
حجج  اإلــى  ي�ستند  ل  القول  هذا  اأن  من   الرغم  على  والتعبير 
واقعية قوية، فاإذا كانت حرية التعبير عن الراأي حقًا للفرد، فاإن 
الم�سا�س بمعتقد �سخ�س اآخر، اأو التطاول على الذات الإلهية، 
اأو الأنبياء والر�سل فيه اعتداء وتعٍد على حقوق من يوؤمن بها؛ 
الفرد  احتفاظ  بحجة  الإ�ساءة  هذه  مثل  ت�سويغ  يجوز  ل  ولذا  

بحقه في التعبير عن راأيه.
ن�ست كثير  حرية الراأي والتعبير في المواثيق الدولية: 
من المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإن�سان على حق 
التعبير عن الراأي، كما تناولتها معظم الد�ساتير والت�سريعات 

الداخلية للدول. 

اأ.حرية الراأي والتعبير على ال�صعيد الدولي:

في  الــراأي  واإبــداء  التعبير  الحق في حرية  الن�س على  ورد 
العديد من المواثيق والإعالنات الدولية، منها الإعالن العالمي 
على  منه  ع�سرة  التا�سعة  المادة  ن�ست  فقد  الإن�سان،  لحقوق 
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اأن لكل �سخ�س حق التمتع بحرية الراأي والتعبير، وي�سمل هذا 
الحق حريته في اعتناق الآراء، من دون م�سايقة، وفى التما�س 
و�سيلة ومن  باأي  الآخرين،  اإلى  ونقلها  وتلقيها  والأفكار  الأنباء 
دون اعتبار للحدود. كما ن�ست المادة التا�سعة ع�سرة من العهد 

الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية على:
اأن لكل اإن�سان الحق في اعتناق الآراء من دون م�سايقة. . 1
اأن لكل اإن�سان الحق في حرية التعبير. وي�سمل هذا الحق . 2

حريته في التما�س مختلف �سروب المعلومات والأفكار، 
للحدود،  ح�سبان  دون  من  اآخرين،  اإلى  ونقلها  وتلقيها 
اأو  اأو في قالب فني،  اأو مطبوع  �سواء على �سكل مكتوب 
باأي و�سيلة اأخرى يختارها. وقد اأجاز هذا العهد اإخ�ساع 
الثانية  الفقرة  في  عليها  المن�سو�س  الحقوق  ممار�سة 
ت�ستلزم  خا�سة،  وم�سئوليات  لواجبات  المادة  هذه  من 
اإخ�ساعها لبع�س القيود، ولكن �سريطة اأن تكون محددة 
اأجل  من  وذلــك  �سرورية؛  تكون  واأن  القانون،  بن�س 
الأمن  لحماية  اأو  �سمعتهم،  اأو  الآخرين  حقوق  احترام 
القومي، اأو النظام العام، اأو ال�سحة العامة، اأو الآداب 
والتعبير  الــراأي  حرية  ممار�سة  اأن  تاأكيد  وهذا  العامة. 
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بم�سالح  تت�سل  التي  القيود  لبع�س  اإخ�ساعها  يجوز 
اأن  يجوز  ل  ولكن  ككل  المجتمع  بم�سالح  اأو  الآخرين، 

تنال هذه القيود من جوهر الحق نف�سه.
كما ن�س كثير من الإعالنات والمواثيق الدولية الأخرى على 

اأهمية ا�ستقالل و�سائل الإعالم ووتعددها وحريتها. 

ب: حرية الراأي والتعبير على ال�صعيد الإقليمي:

ورد الن�س على حرية الراأي والتعبير في كثير من المواثيق 
والتفاقيات الإقليمية نذكر منها على �سبيل المثال ل الح�سر 
المادة 22 من اإعالن القاهرة حول حقوق الإن�سان في الإ�سالم 

التي ن�ست على اأن: 
التعبير بحرية عن راأيه، ب�سكل ل . 1 اإن�سان الحق في  لكل 

يتعار�س مع المبادئ ال�سرعية.
لكل اإن�سان الحق في الدعوة اإلى الخير والأمر بالمعروف . 2

والنهي عن المنكر وفقًا ل�سوابط ال�سريعة الإ�سالمية.
الإعالم �سرورة حيوية للمجتمع، ويحرم ا�ستغالله و�سوء . 3

فيه،  الأنبياء  وكرامة  للمقد�سات  والتعر�س  ا�ستعماله 
اإ�سابة  اأو  بالقيم،  الإخــالل  �ساأنه  من  ما  كل  وممار�سة 
زعزعة  اأو  ال�سرر،  اأو  النحالل،  اأو  بالتفكك،  المجتمع 
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العتقاد.
ل يجوز اإثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يوؤدي . 4

اإلى التحري�س على التمييز العن�سري بجميع اأ�سكاله.
 كما ورد الن�س على حرية الراأي والتعبير في المادة )10( 
من   )19( والمادة  الإن�سان،  لحقوق  الأوروبــيــة  التفاقية  من 
الميثاق الإفريقي لحقوق ال�سعوب، والمادة )27( من الميثاق 

العربي لحقوق الإن�سان.
الإن�سان،  لحقوق  الأوروبية  التفاقية  ن�سو�س  اأن  ويالحظ 
وخ�سو�سًا تلك المتعلقة بحرية الراأي والتعبير، وجدت طريقها 
لحقوق  الأوروبية  المحكمة  اأحكام  خالل  من  العملي  للتطبيق 
بحرية  راأيــه  عن  التعبير  في  الفرد  حق  اأقــرت  التي  الإن�سان، 
اأن بع�س الق�سايا  اأنه يالحظ  اإل  اأحكامها.  تامة في عدد من 
تحظ  لم  م�سلمًا  اأطرافها  اأحــد  يكون  التي  بالحرية  المتعلقة 

بالعدالة الالزمة كما هو الحال في ق�سية الحجاب.

ج: حرية الراأي والتعبير على ال�صعيد الوطني:

اأن هذا الحق مكفول في المملكة للجميع من دون  يفتر�س 
الحقوق  اأهم  من  والتعبير  الــراأي  في حرية  فالحق  تمييز،  اأي 
اأو تقييده يت�سبب في تعر�س بقية  المدنية وال�سيا�سية، وغيابه 
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اإبــداء  على  الأفـــراد  قــدرة  عــدم  النتهاك، حيث  اإلــى  الحقوق 
الراأي في الم�سائل العامة ل ي�ساعد على حفظ كرامة الإن�سان 
والمحافظة على حقوقه التي ن�س عليها النظام. و قد ن�ست 
على  المملكة،  في  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  من   )39( المادة 
التعبير  و�سائل  وجميع  والن�سر  الإعـــالم  و�سائل  »تلتزم  اأن: 
بالكلمة الطيبة وباأنظمة الدولة، وت�سهم في تثقيف الأمة، ودعم 
وحدتها، ويحظر ما يوؤدى اإلى الفتنة اأو النق�سام، اأو يم�س باأمن 
الدولة وعالقاتها العامة، اأو ي�سيء اإلى كرامة الإن�سان وحقوقه، 

وتبين الأنظمة كيفية ذلك..«.
على   )8( مادته  في  والن�سر  المطبوعات  نظام  ن�س  كما 
الن�سر  و�سائل  بمختلف  مكفولة  الراأي  عن  التعبير  »حرية  اأن: 
المادة  و�سعت  وقد  والنَظامية«،  ال�سرعية  الأحكام  نطاق  في 
التا�سعة من ذات النظام، بع�س ال�سوابط لذلك بلغت الثمانية، 
من بينها ما ن�ست عليه الفقرة الثامنة من المادة نف�سها من 
»اأن تلتزم - و�سائل الإعالم - بالنقد المو�سوعي البناء الهادف 
اإلى الم�سلحة العامة، والم�ستند اإلى وقائع و�سواهد �سحيحة«.  
وهذا يتيح الفر�سة لممار�سة حق التعبير عن الراأي اإلى المدى 
ال�سارية.  والأنظمة  الإ�سالمية  ال�سريعة  تكفله  الــذي  المتاح 
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عماًل بما ورد في المادة ) 24( من نظام المطبوعات والن�سر 
اإل  للرقابة،  المحلية  ال�سحف  اأن: »ل تخ�سع  التي تن�س على 
الــوزراء«.  مجل�س  رئي�س  يقرها  التي  ال�ستثنائية  الظروف  في 
ال�سائدة  القاعدة  عن  ت�سذ  لم  المملكة  قوانين  اأن  ويالحظ 
الراأي  تعاملت مع حرية  والإقليمية، فقد  الدولية  المواثيق  في 
ال�سعودي  المنظم  ورفع  والتطبيق،  الن�س  حيث  من  والتعبير 
اإلى م�ساف الحقوق الد�ستورية،  الراأي والتعبير  حماية حرية 
ولكنه و�سع لذلك �سوابط بهدف حماية الأمن الوطني، والنظام 
العام، والآداب العامة، واحترام القيم والمعتقدات ال�سائدة في 
المجتمع، وهذا يقودنا اإلى الحديث عن حق الإعالم في تناول 

الق�سايا التي تحدث في المجتمع.
المطروحة  الق�سايا  م��ع  الإع���ام  و�سائل  تعامل  ح���دود 
الحق بموجب  الأحكام: لالإعالم  والتعليق على  الق�ساء  اأمام 
حول  الراأي  اإبداء  في  الداخلية  والت�سريعات  الدولية  المواثيق 
المملكة  وفي  المجتمع.  في  تحدث  التي  والق�سايا  الم�سائل 
ق�سايا  من  كثيرًا  الإعــالم  و�سائل  تناق�س  ال�سعودية  العربية 
اأمام  المنظورة  الق�سايا  بع�س  ومنها  ب�سفافية،  العام  ال�ساأن 
حول  والــــراأي  التعبير  حرية  بــحــدود  يتعلق  وفيما  الق�ساء. 
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تعد  فاإنها  المحكوم فيها،  اأو  الق�ساء  اأمام  المنظورة  الق�سايا 
التي تر�سمها  الحدود  لكون  والح�سا�سة؛  ال�سائكة  الق�سايا  من 
التي  للظروف  وفقًا  تتغير  الحرية  لهذه  والمجتمعات  الــدول 
حدود،  له  الحق  هذا  فممار�سة  المجتمعات.  تلك  فيها  تعي�س 
الآخرين  حقوق  باحترام  تتعلق  التي  القيود  بع�س  عليه  وترد 
اأو  العام،  النظام  اأو  الوطني،  و�سمعتهم، وكذلك حماية الأمن 
الآداب العامة، وعدم النيل من القيم والمعتقدات ال�سائدة في 
المجتمع، واحترام الق�ساء وعدم التقليل من هيبته اأو الت�سكيك 

في نزاهته.
فحرية اإبداء الراأي حول الق�سايا المنظورة اأمام الق�ساء، 
اإنما  منعزًل،  فرديًا  حقًا  لي�ست  اأحكام،  فيها  �سدرت  التي  اأو 
الإعالم  وعلى  مراعاتها.  ينبغي  التي  ال�سابقة  بالأمور  ترتبط 
الو�سول  اأجل  بها؛ من  الم�سموح  والقيود  الحدود  العمل �سمن 
والمو�سوعية  بالتوازن  مطالب  فالإعالم  الر�سيد.  الحكم  اإلى 
بالق�سايا  المتعلقة  ال�سحفية  الــمــادة  عر�س  في  والنزاهة 
ما  ن�سر  عن  والمتناع  الحقيقة،  واحترام  الق�سائية  والأحكام 
يتعار�س مع مبادئ الحرية والم�سوؤولية الوطنية وحقوق الإن�سان 

وقيم المجتمع.
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اجتماعية  والتعبير تحقق م�سلحة  الراأي  كانت حرية  فاإذا 
اأن  ينبغي  عليها  ترد  التي  القيود  فاإن  و�سيا�سية،  واقت�سادية 
واإن  اإلى معايير محددة،  ت�ستند  تكون �سمن حدود من�سبطة، 
النظام  مفهوم  وجود  مع  ذلك  تحقق  في  �سعوبة  هناك  كانت 
اأو الآداب العامة التي تت�سم بالعمومية و�سعوبة ال�سبط  العام 
الخ�سو�س،  هذا  في  كبيرة  م�سوؤولية  الق�ساء  على  يلقي  مما 
وال�سامن لحرية  والحريات،  للحقوق  الطبيعي  الحار�س  لكونه 
يكون  عندما  �سعوبة  الأمــر  يــزداد  ولكن  وا�ستقالله.  الإعــالم 
في  ال�سريكين  والإعــالم  الق�ساء  بين  الختالف  اأو  الخالف 
الدفاع عن قيم العدالة وحرية التعبير. فممار�سة حرية الراأي 
والتعبير ل ينبغي اأن تقلل من هيبة الق�ساء، اأو توهن من �سدقه 
المقابل  وفي  مو�سوعية.  غير  لأ�سباب  نزاهته  في  ت�سكك  اأو 
الرقابة  في  تاأثيره  وات�ساع  العالم،  في  الإعالم  دور  تطور  فاإن 
ومكافحة الف�ساد و�سع التزامًا بتمكين الإعالمي من الو�سول 
بمناق�سة  له  وال�سماح  وي�سر،  ب�سهولة  المعرفة  م�سادر  اإلــى 
الق�سايا  ذلك  ومن  العام،  بال�ساأن  العالقة  ذات  المو�سوعات 
اأن كثيرًا من الدول تحث  اأمام الق�ساء. لذلك نجد  المنظورة 
تمكينه  على  وتحر�س  وحريته  الإعــالم  ا�ستقالل  احترام  على 
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من اأداء مهامه في ظل وجود ان�سجام بينه وبين الق�ساء. 
اأما في حالة وجود اختالف اأو ت�سادم بين الق�ساء والإعالم 
التعامل معها، فاإن ذلك يعد  ب�ساأن الق�سايا المنظورة وكيفية 
اأنها  على  الإعالمية  الأطروحات  اإلى  ينظر  فالق�ساء  اإ�سكاًل. 
اأن  ويعد  وا�ستقالله،  هيبته  من  تقليل  اأو  �سوؤونه  في  تدخل 
الفردية  روؤيته  على  للمو�سوع  معالجته  في  يعتمد  الإعالمي 
نتائج  اإلى  الو�سول  اإلى  يوؤدي  ما  القانونية،  للخبرة  المفتقرة 
غير �سحيحة في اأغلب الحالت؛ في حين اأن القا�سي يرى اأن 
لديه العلم والخبرة الالزمة، واأنه يبني اأحكامه على الن�سو�س 
والجتهادات الق�سائية الم�ستقرة من خالل اإجراءات دقيقة، 

ومحايدة، بعيدة عن الميول ال�سخ�سية.
اأن من حقه متابعة  يــرى  ــالم  الإع فــاإن  اأخــرى  ومــن ناحية 
اأعمال الق�ساء ومراقبتها، واإبداء مالحظاته على اأحكامه كلما 
الحقائق  الك�سف عن  لأن من مهامه  اإلى ذلك؛  الحاجة  دعت 
من دون اأن ياأخذ في الح�سبان في بع�س الأحيان اأن الف�سل اأو 
الحكم في هذه الحقائق من اخت�سا�س الق�ساء، واأنه ل يجوز 

اأن توؤثر ال�سغوط االإعالمية في اأحكامه.
المعرو�سة  الق�سايا  بع�س  حول  ونقا�س  جدل  يح�سل  وقد 
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بع�سهم  ويتناولها  الق�سائية،  الأحكام  بع�س  اأو  الق�ساء،  اأمام 
بالتعليق تاأييدًا اأو معار�سة، وقد ينطلق بع�س هوؤلء المعلقين 
قناعات  اأو  �سخ�سية،  م�سالح  اأو  منطلقات  من  المنتقدين  اأو 

فكرية، اأو ثقافية وقد ينطلقون من اأ�سباب قانونية. 
ول يزال مو�سوع حرية الراأي والتعبير والتعليق على الأحكام 
والمحاماة  الق�ساء  رجــال  بين  كبيرًا  جــدًل  يثير  الق�سائية 
الق�سايا  تناول  اأن  والأ�سل  الحقوقية.  والمنظمات  والإعالم  
الق�سائية  الأحكام  على  التعليق  اأو  الق�ساء،  اأمــام  المنظورة 
من جانب الإعالم، ل يجوز اإذا كان من �ساأنه التاأثير في �سير 
من  النيل  اأو  ونزاهته،  الق�ساء  با�ستقالل  والم�سا�س  العدالة، 
يعاقب  جريمة  ي�سكل  ذلك  لأن  وا�ستقاللهم؛  الق�ساة  �سمعة 
اأ�سرار  من  عليها  يترتب  ما  ب�سبب  والنظام،  ال�سرع  عليها 
ومخاطر، منها اإ�سقاط هيبة الق�ساء في النفو�ص، والتحري�ص 
واختالل  الفو�سى  اإلى  يوؤدي  ما  لأحكامه،  المتثال  عدم  على 

الأمن الجتماعي.
تقييد  الإعالم عدم  فاإن من حق و�سائل  اأخرى  ناحية  ومن 
المجتمع  اإلى اطمئنان  الطريق  اأن  الواقع  اأثبت  حريتها،   فقد 
حرية  في  المتكافئة  الفر�س  �سمان  في  يكمن  اإنما  و�سالمته 
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الحوار والنقا�س المفتوح،  في كل اأمر يت�سل بال�ساأن العام،   ولو 
العدلية.  الجهات  ومنها  الجهات  لبع�س  انتقادًا هادفًا  ت�سمن 
تكاملية.  عالقة  هي  والق�ساء   الإعــالم  بين  العالقة  اأن  ذلك 
المرفق  بن�ساط  المتعلقة  المعلومات  ن�سر  االإعالم  فمن واجب 
ومن  ا�ستقالله،  في  التاأثير  دون  من  محايد  ب�سكل  الق�سائي 
من  ال�سيق  الحقائق  اأو  حجب  عــدم  العدلية  الجهات  واجــب 
النتقادات الهادفة. ولكن ل ينبغي ال�ستناد اإلى الحق في حرية 
الراأي والتعبير لت�سويغ التدخل في ح�سن �سير العدالة، والتاأثير 
المطروحة  الق�سايا  وقائع  بع�س  ن�سر  خالل  من  الق�ساء  في 

اأمام الق�ساء �سواء قبل المحاكمة اأو اأثناءها.
ومن هنا يبرز التناق�س في كثير من الأحيان بين الإعالم 
الجديدة،  الأخبار  وتتبع  الإثارة  اإلى  يميل  والق�ساء،  فالإعالم 
والق�ساء يبحث عن العدالة، ومن واجبه التثبت والتحوط لما 
قوانين  اأن  نجد  ولذلك  اأمامه،  المنظورة  الق�سايا  عن  ين�سر 
كثير من الدول، ومنها القانون ال�سعودي، تحاول الموازنة بين 
حرية و�سائل الإعالم في نقل ما يدور في المجتمع من ق�سايا 

وما يتطلبه مرفق �سير العدالة من �سوابط.
الإجــراءات  نظام  154مــن  المادة  ن�ست  التجاه  هذا  وفي 
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ولكن  علنية،  المحاكم  جل�سات  اأن  على  ال�سعودي،  الجزائية 
اأو  كلها  الدعوى  تنظر  اأن  ا�ستثنائي  وب�سكل  للمحكمة  يجوز 
الح�سور  من  معينة  فئات  تمنع  اأو  �سرّية،  جل�سات  في  بع�سها 
فيها مراعاة لالأمن اأو محافظة على الآداب العامة، اأو عندما 

يكون ذلك �سروريًا لإظهار الحقيقة.
ال�سرعية  المرافعات  نظام  مــن   164 الــمــادة  اأكـــدت  كما 
ال�سعودي اأن يكون النطق بالحكم في جل�سة علنية بتالوة منطوقه 
اأو بتالوة منطوقه، مع اأ�سبابه. وقد حظرت المادة التا�سعة من 
نظام المطبوعات والن�سر ن�سر وقائع التحقيقات اأو المحاكمات 
اإذن من الجهة المخولة نظامًا، وعلى  من دون الح�سول على 
الرغم مما قد يبدو من تعار�س بين هذه الن�سو�س، فبع�سها 
اإل  ي�سدد على علنية الجل�سات والآخر يمنع ن�سر المحاكمات، 
اأنه يمكن المواءمة بينها، كما اأن الن�س الذي يحظر الن�سر لم 

يتطرق اإلى التعليق على الأحكام.
م�سروعًا،  حقًا  التعليق  يكون  متى  مهم:  �سوؤال  يثور  وهنا 
ي�سبح  ومتى  والتعبير؟  الــراأي  بحرية  اأخــذًا  مفيدة  وممار�سة 
هذا  اأن  الحقيقة  النظام؟  عليها  يعاقب  ومخالفة  ممنوعًا 
بالقدر  القانون  وفقهاء  ال�سراح  بين  خــالف  فيه  المو�سوع 
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نف�سه الذي يحظى به من خالف لدى الحقوقيين والإعالميين 
والمهتمين بال�ساأن العام.

فهناك اتجاه يرى اأنه ل يجوز  التعليق على اأحكام الق�ساء 
من  ت�سمنته  ومــا  نقدها،  اأو  عليها،  بالعترا�س  ومناق�ستها 
اأو تقرير اجتهادات من قبل و�سائل الإعالم؛ لأن  اإثبات وقائع 
التعليق على اأحكام الق�ساء يت�سمن الطعن في نزاهة الق�ساء 
فتاأثر  العدالة،  ب�سير  الم�سا�س  ذلــك  �ساأن  ومــن  وا�ستقالله، 
الق�ساء  بال�سغوط االإعالمية  اأمر وارد، وبالتالي فمن  الحكمة  
حظر التعليق على الأحكام والق�سايا المنظورة  اأمامه لما قد 
يترتب على ذلك من اإدخال ال�سك والريبة في تلك الأحكام، ما 
يوؤدي اإلى عدم احترامها والت�سكيك في �سحتها واإهدار عدالتها 
والنيل والم�سا�س بقيمتها . وهذا التجاه ل يجيز العترا�س اأو 

نقد الأحكام الق�سائية اإل من خالل الطرائق الآتية:
لدى  البتدائي  الق�سائي  الحكم  على  العترا�س  الأول���ى: 
الحكم  �سدر  الذين  ال�ساأن  ذوي  من  درجــة  الأعلى  المحكمة 
بحقهم اأو كان لهم م�سلحة فيه. وبالتالي عندما يحدد القانون 
طرائق معينة للطعن في الأحكام، كال�ستئناف اأو اإعادة النظر، 
اأو يجيز في بع�س الحالت دعوى مخا�سمة اأو رد الق�ساة، فاإن 
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على الإعالم اأن يحترم ذلك.
قبل  من  الق�سائية  الأحكام  على  العلمي  التعليق  الثانية: 
المتخ�س�سين بعد اكت�ساب الأحكام ال�سفة القطعية، واأن يكون 
التعليق اأو النقد لأغرا�س الدرا�سة والتعليم والبحث، ومن قبل 
اأهل الخت�سا�س من الدار�سين والباحثين والفقهاء والمحامين 
والموؤلفين واأ�ساتذة الجامعات، بحيث يتعاون الفقهاء والق�ساة 
من  قائمة  اجتهادات  ونقد  جديدة،  اجتهادات  �سياغة  على 
خالل م�سنفات اأو دوريات اأو مجالت محكمة اأو متخ�س�سة، 

تثري العمل الق�سائي والفقهي في ذات الوقت.
الثالثة: يجوز لالإعالم الإخبار بالحكم والإفادة بم�سمونه 
حيثياته  باإي�ساح  وذلك  اإليه،  وانتهى  به  ق�سى  فيما  ومحتواه، 
وبيان اأ�سبابه ومقرراته واآثاره المترتبة عليه والحقوق النا�سئة 

عنه، من دون نقده اأو بيان عيوبه.
لحرية  تجريم  اأو  تقييد  اأي  اأن  يــرى  اآخــر  اتــجــاه  وهــنــاك 
اأو  الق�ساء،  اأحكام  على  التعليق  حرية  ومن  �سمنها  التعبير، 
فاإن  قانونية.  بن�سو�س  اإل  تكون  ل  اأمامه،  المنظورة  الق�سايا 
كان الد�ستور اأو القانون ل يحظر اأو  يقيد اأو يجرم ذلك، فينبغي 
اأو  الأحكام  على  فالتعليق  والتعبير.  الــراأي  حرية  تقييد  عدم 
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م�سروعًا  حقًا  يعد  الق�ساء  اأمــام  المنظورة  الق�سايا  تناول 
الق�ساء  فاأعمال  والتعبير.  الــراأي  حرية  من  يتجزاأ  ل  وجــزءًا 
لكونها  والنقا�س  للنقد  وتخ�سع  الأخطاء  من  مع�سومة  غير 
اجتهادًا ب�سريًا. وال ي�سترط هذا االتجاه اأن يتم التعليق من قبل 
يكفي  واإنما  الأحكام،  اأو  الق�سايا  تلك  مثل  في  المتخ�س�سين 
الق�سية  اأو  الحكم  الناقد  اأو  المعلق  ال�سخ�س  واإدراك   الفهم 
التي يتحدث عنها، اأو يعلق عليها. واإن اأكدوا اأن اإنزال التكييف 
القانوني  ال�سحيح على وقائع الحكم يتطلب اأن يقوم به �سخ�س 

متخ�س�س في القانون. 
كما ال يرى اأن�سار هذا االتجاه اأي اأ�سا�ص ال�ستراط اأن يتم 
عبرة  ل  اإذ  متخ�س�سة؛  قانونية  مطبوعة  خالل  من  التعليق 
بو�سيلة الن�سر، بل كلها ت�ستوي والعبرة فقط بالم�سمون. ومن 
اإما في  اآراءهــم،  القانون  ين�سر فقهاء  اأن  والماألوف  المعروف 
راأي  مقالت  �سورة  في  واإمــا  المتخ�س�سة  والن�سرات  الكتب 
في ال�سحف، اأو في محا�سرات عامة، اأو في اأحاديث لو�سائل 
الإعالم، ومع ذلك فاإن اأ�سحاب هذا الراأي ي�سترطون، لجواز 
الن�سر، األ يكون التعليق على الأحكام اأو الق�سايا منطويًا على 
اإهانة للمحكمة اأو لمن اأ�سدر الحكم، اأو تجريحًا للحكم ي�سكك 
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اأو يقلل من هيبته. فالعالقة بين الإعالم  الق�ساء،  في نزاهة 
والق�ساء  يجب اأن تكون تكاملية ،  فمن خاللها ي�ستطيع الإعالم 
في  المحاكم،  فت�سهم  بن�ساط  تتعلق  محايدة  معلومات  ن�سر 
اأن  كما  مجرياته،  في  التاأثير  دون  من  الق�ساء  اأداء  �سفافية 
معار�سة اجتهاد القا�سي اأو مناق�سته في الحدود المقبولة من 

ذوي ال�ساأن اأمر جائز.
ول يمانع هذا التجاه من قيام المنظم بمنع بع�س الأ�سخا�س 
من  العامة  والنيابة  الق�ساء  كرجال  وظائفهم  اإلــى  بالنظر 
تت�سمن  المختلفة،  الإعــالم  و�سائل  في  اأحاديث  بــاأي  الإدلء 
التعليق  اأو  الق�ساء  على  المطروحة  للق�سايا  بالراأي  التعر�س 
على الأحكام، قبل �سدورها اأو بعده، اأو التحقيقات التي تجريها 
النيابة العامة اأو ال�ستراك في برامج اإذاعية اأو تلفزيونية تنال 

من هيبة الق�ساء.
من  الإعــالم  و�سائل  منع  الحظر  ذلك  ي�سمل  اأن  يجوز  كما 
عدم  اإلــى  معالجتها  تحتاج  التي  الق�سايا  بع�س  على  التعليق 
الن�سر، ولكن يجب عدم التو�سع في قرارات حظر الن�سر اإعماًل 
الم�سا�س  دون  من  والتعبير  ــراأي  ال لحرية  ال�سحيح  لالإطار 

بحقوق الغير، والأ�سول الق�سائية المتعارفة عليها. 
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ومع ذلك نجد اأنه حتى داخل الق�ساء نف�سه ل يزال هناك 
اأمام  المطروحة  الق�سايا  اأو  الأحكام  على  التعليق  راأيان حول 
المتحدة  الــوليــات  فــي  الق�ساة  بع�س  رف�س  فقد  الق�ساء. 
الحق  اأن  اأ�سا�س  على  الن�سر  بحظر  اأمــر  اإ�ــســدار  الأمريكية 
اأخرى،  تدابير  خالل  من  توفيره  يمكن  العادلة  المحاكمة  في 
ا�ستنادًا اإلى اأن ال�سرية قد ت�سر اأكثر من العالنية،   بينما �سمح 
بع�س الق�ساة الآخرين بحظر ن�سر الوقائع قبل المحاكمة، اإذا 
كان من �ساأن الن�سر اأن يترتب عليه اإلحاق �سرر وطني محتمل 
الأمر بعدم  باأن  العليا ق�ست  المحكمة  اأن  اإل  العالنية،   ب�سبب 
تم  ما  ا�ستخدام  �سوء  من  الخ�سوم  لحماية  ي�سدر  قد  الن�سر 
اأجل  من  ولكن  العالنية  تقييد  يجوز  كما  وقائع،   من  اكت�سافه 

�سمان قيمة اأعلى . 
وقد ق�ست المحكمة العليا في كندا باأن الأمر بعدم الن�سر 
ل يجوز اتخاذه اإل اإذا كان �سروريًا ل�ستبعاد خطر ج�سيم على 
ح�سن اإدارة العدالة،  واأن تكون الآثار المترتبة على هذا المنع 

اأكثر فائدة من تلك التي اأ�سرت بحرية التعبير .
كانت  اإذا  اأنه  الإن�سان  لحقوق  الأوروبية  المحكمة  وذهبت 
لعدم  المفرو�سة  الحدود  تخطي  بعدم  ملزمة  الإعالم  و�سائل 
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الم�سا�س بح�سن اإدارة العدالة ،   فاإن من حقها اطالع الجمهور 
على المعلومات المت�سلة بم�سائل تعرفها المحاكم كلها، ومن 

بينها ما يتعلق بالق�سية المعرو�سة اأمام المحكمة .
 وا�ستقر ق�ساء محكمة النق�س الفرن�سية بعدم وقوع جريمة 
�سدور  قبل  تعليقًا  العلني  الن�سر  لمجرد  الق�ساء  في  التاأثير 
حكم نهائي في الدعوى، مادام التعليق ل يهدف اإلى ممار�سة 
اأو الحكم.  اأو قرار �سلطة التحقيق  اأقوال ال�سهود،  �سغط على 
اأن يملك دور  اأيًا كان  اإعالمي  اأو  اأنه ل يحق ل�سحفي  والواقع 
القا�سي لتوجيه �سير المحاكمة،  كما ل يجوز الم�سا�س بقرينة 
تعليق  اأي  ن�سر  فيحظر  والتعبير،  الــراأي  حرية  بحجة  البراءة  
اأو مدنية،   اأثناء محاكمة جنائية  اإدانة �سخ�س  با�ستفتاء حول 
وي�ساأل الإعالمي الذي ين�سر تقريرًا يفيد القطع باإدانة المتهم 
الق�ساء؛ لأن ذلك يعد م�سا�سًا بقرينة  اأمام  المنظورة ق�سيته 

البراءة  المكفولة للمتهم. 
بيان  في  النية  ح�سن  على  حري�سًا  المعلق  يكون  اأن  وينبغي 
المتزن  فالتعليق  ت�سويه،   دون  من  واأ�سانيده  الحكم  م�سمون 
الأحكام  عليها  بنيت  التي  الأ�س�س  حول  القانوني  الحوار  يثري 
الق�سائية،  بخالف التعليق غير المتزن الذي يهدف اإلى هز الثقة 



461

 النظام العدلي
في السعودية

والنتقاد  التعليق  في  الإعالم  بين حرية  فالتوازن  الق�ساء .  في 
و�سمان الحقوق المت�سلة بح�سن �سير العدالة،  التي تقوم اأ�سا�سًا 
على الحق في التقا�سي،   والحق في المحاكمة العادلة،   والحق 
في ا�ستقالل الق�ساء وحياده،  ومبداأ الأ�سل في المتهم البراءة، 
والطماأنينة  بالأمن  النا�س  اإح�سا�س  ل�سمان  المهمة  الأمور   من 
وال�ستقرار،  ون�سر النقد المو�سوعي الذي يوجه لأحكام الق�ساء 
يعد مراقبة لها اأمام الراأي العام، والرقابة هنا ل تخل با�ستقالل 

الق�ساء بل ت�ساهم في تحقيق العدالة ودعمها.
الق�ساء  اأن  يفتر�س  لأنه  التجاه؛  هذا  بع�سهم  انتقد  وقد 
هذا  اأ�سحاب  ولكن  الإعـــالم،  و�سائل  في  ين�سر  بما  يتاأثر  ل 
الراأي يردون على ذلك بالقول اإن القا�سي يتوافر له من العلم 
والإعداد والتهيئة ما يجعله غير قابل للتاأثر بما ين�سر في و�سائل 
الإعالم بالن�سبة اإلى الأحكام التي ي�سدرها، اأو الق�سايا التي 
ينظرها واإل كان مفتقدًا ل�سالحية القيام بوظيفة الق�ساء، كما 
اأن القا�سي ل ي�سدر حكمه اإل مبنيًا على ما هو ثابت باأوراق 
الدعوى، فال يجوز اأن يحكم بعلمه ال�سخ�سي، ول بما يخالف 

علمه، وهذا ما ياأخذ به النظام ال�سعودي.
نظام  من  المئة  بعد  وال�سبعون  التا�سعة  المادة  اأكدت  فقد 
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اأن يحكم  للقا�سي  اأنه ل يجوز  ال�سعودي  الجزائية  الإجراءات 
بعلمه ال�سخ�سي، ول بما يخالف علمه.

وفي المملكة العربية ال�سعودية لي�س هناك ما يمنع من و�سع 
ت�سريع خا�ص يحدد �سروط التعليق على  االأحكام الق�سائية وفق 
�سوابط مو�سوعية وعلمية وقانونية، تحافظ على هيبة الق�ساء 
والتعبير.  الــراأي  حرية  تحترم  نف�سه  الوقت  وفي  وا�ستقالله، 
وهذا ل يعد من قبيل تقييد حرية الراأي والتعبير اإذا ق�سد به 
اأو  للق�ساء  الأمر  يترك  اأو  العامة.  الم�سلحة  على  المحافظة 
الن�سر عن  بمنع  قرارًا  في�سدر  العام  والدعــاء  التحقيق  هيئة 
وهذا  ذلك  الم�سلحة  اقت�ست  اإذا  الحكام  اأو  الق�سايا  بع�س 

اأمر متعارف عليه في اأغلب الدول.
وفي �سوء ما تقدم يت�سح لنا �سعف الأ�سا�س القانوني للقول 
بمنع التعليق على اأحكام الق�ساء، اأو الق�سايا المنظورة باإطالق، 
واإنما الأ�سل هو الإباحة، والمنع اأو التجريم يكون اأحدهما عند 
الخروج عن المقت�سيات و�سرورات ممار�سة حق التعبير واإبداء 
الراأي والنقد المو�سوعي البناء، وت�سمين التعليق ما يعد �سبًا 

اأو قذفًا اأو اإهانة اأو تجريحًا.
حرية العتقاد وحرية الراأي: تن�س المادة 18 من الإعالن 
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الحق في حرية  �سخ�س  لكل  اأن  الإن�سان على  لحقوق  العالمي 
تغيير  في  حريته  الحق  هذا  وي�سمل  والدين،  والوجدان  الفكر 
بالتعبد  معتقده  اأو  دينه  اإظهار  في  وحريته  معتقده،  اأو  دينه 
جماعة،  مع  اأو  بمفرده  والتعليم،  والممار�سة  ال�سعائر  واإقامة 
واأمام المالأ اأو على حدة. كما تن�س المادة 18 من العهد الدولي 

الخا�س بالحقوق المدنية وال�سيا�سية على اأن:
والدين.  والــوجــدان  الفكر  حرية  في  الحق  اإن�سان  1-لكل 
وي�سمل ذلك حريته في اأن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق 
معتقده  اأو  دينه  اإظهار  في  وحريته  يختاره،  معتقد  اأو  دين  اأي 
مع  اأو  بمفرده  والتعليم،  والممار�سة  ال�سعائر  واإقامة  بالتعبد 

جماعة، واأمام المالأ اأو على حدة.
2. ل يجوز تعري�س اأحد لإكراه من �ساأنه اأن يخل بحريته في 
اأن يدين بدين ما، اأو بحريته في اعتناق اأي دين اأو معتقد يختاره.
3. ل يجوز اإخ�ساع حرية الإن�سان في اإظهار دينه اأو معتقده، 
اإل للقيود التي يفر�سها القانون، والتي تكون �سرورية لحماية 
الآداب  اأو  العامة  ال�سحة  اأو  العام  النظام  اأو  العامة  ال�سالمة 

العامة اأو حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية.
اإلى الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان  وقد ان�سمت المملكة 
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على  دائمًا  تتحفظ  وهي  للعهدين،  الن�سمام  حاليًا  وتدر�س 
الإ�سالم  كفل  وقد  الإ�سالمية.  ال�سريعة  اأحكام  يخالف  ما  كل 
دون  من  عنها،  والتعبير  والعتقاد،  التفكير  حرية  لل�سخ�س 
اأحد ما دام يلتزم الحدود العامة التي  اأو م�سادرة من  تدخل 
اأقرتها ال�سريعة، فالتفكير الحر -بحثًا عن الحق- لي�س مجرد 
حق فح�سب، بل هو واجب، وقد اأكد الإ�سالم حرية العتقاد في 
الإ�سالم  اأن  )البقرة: 256(. كما  زبی  جئ    حئ  مئىئرب  تعالى:  قوله 
يجوز  فال  الدين،  في  المخالفين  م�ساعر  احترام  على  يحث 
المجتمع  ي�ستعدي  اأن  ول  ي�سخر من معتقدات غيره،  اأن  لأحد 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   زب  عليه، قال تعالى: 
ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       رب)الأنعام: 

108(. وقال تعالى: زب ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       رب)الكافرون: 6(. 

كما ن�ست المادة العا�سرة من اإعالن القاهرة حول حقوق 
ول  الفطرة،  دين  هو  الإ�سالم  اأن  على  الإ�سالم،  في  الإن�سان 
ا�ستغالل  اأو  الإن�سان،  على  الإكــراه  لون من  اأي  ممار�سة  يجوز 

فقره اأو جهله على تغيير دينه اإلى دين اآخر اأو اإلى الإلحاد. 
القانون  تعد  التي  الإ�سالمية  ال�سريعة  فاأحكام  هذا  وعلى 
العام المطبق في المملكة العربية ال�سعودية ل ترغم اأحدًا على 
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چ    ڃ   ڃ   ڃ   زب  تعالى:  قال  اآخر  دين  واعتناق  دينه  ترك 
چ  چچرب )الكهف: 29( وقد اأقر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
الحرية الدينية في اأول د�ستور للمدينة، حينما اعترف لليهود 
دينهم  للم�سلمين  واحــدة،  اأمــة  الم�سلمين  مع  ي�سكلون  اأنهم 
الخطاب  بن  عمر  الثاني  الخليفة  اأعطى  كما  دينهم.  ولليهود 
وكنائ�سهم  حياتهم  على  القد�س  �سكان  من  للن�سارى  الأمــان 
و�سلبانهم، ل ي�سار اأحد منهم ول يرغم ب�سبب دينه من منطلق 
الحرية الدينية التي ي�سمنها الإ�سالم لأتباع الديانات الأخرى. 
يتبنى  واأن  ي�ساء،  ما  يعتقد  اأن  في  حــرًا  فرد  كل  كان  واإذا 
لنف�سه من الأفكار ما يريد، ول ي�ستطيع اأحد اأن يمنعه من ذلك 
ما دام اأنه يحتفظ بهذه الأفكار لنف�سه، ول يتجاوز على حقوق 
الإ�سالمية  ال�سريعة  في  الإ�سالم  عن  المرتد  اأن  اإل  الآخرين، 
يكون م�ستحقًا للعقاب؛ لأنه يتجاوز على �سعور الآخرين ويثير 
الإ�سالمي،  المجتمع  في  العام  النظام  ويعكر  والبلبلة،  الفتنة 
مادامت  ال�سخ�س   م�ساعر  على  �سلطان  لأحد  لي�س  كان  فاإذا 
كامنة في �سدره، اإل اأنه عندما يريد  اأن يعبر عن ارتداده عن 
بالنظام  وي�سر  الم�سلمين  م�ساعر  يجرح  بما  عالنية  الإ�سالم 
العام في الدولة الإ�سالمية، التي قامت على اأ�سا�س ديني، فاإن 
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ذلك غير جائز ويكون م�ستحقًا للعقاب.
النهج بح�سبان  ال�سعودية على هذا  العربية  المملكة  وت�سير 
النبوية،  وال�سنة  الكريم  القراآن  ود�ستورها  الإ�سالم  دينها  اأن 
كما اأكد ذلك النظام الأ�سا�سي للحكم. ومن المتفق عليه بين 
الفقهاء)1( اأن المرتد عن دين الإ�سالم له عقوبة اأخروية.  قال 

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   زب  تعالى: 
ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   

ھ       رب)البقرة: 217(.
تطبق  ل  فاإنها  بالقتل،  تتمثل  التي  الدنيا  في  عقوبته  اأمــا 
على  خروجًا  يعد  بما  ارتــداده  على  واإ�سراره  ا�ستتابته  بعد  اإل 
النظام العام في الدولة الإ�سالمية، وم�ستند جمهور الفقهاء في 
المرتد قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »من بدل دينه  القول بقتل 
فاقتلوه«)2(، وقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »ل يحل دم امرئ م�سلم 

)1( عبد الرحمن حللي، حرية العتقاد �س: 124 وما بعدها. انظر د. اإ�سماعيل الح�سني 
التا�سعة  الدورة  الإ�سالمي،  الفقه  مجمع  الإ�سالم،  في  الراأي  عن  التعبير  حرية  مفهوم 

ع�سرة، الإمارات العربية.
داود،  اأبي  و�سنن   6922 الحديث  رقم  المرتدين  ا�ستتابة  كتاب:  البخاري،  �سحيح   )2(
كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، رقم 4351، و�سنن الن�سائي، كتاب تحريم الدم، 
عن  المرتد  باب  الحدود،  كتاب  ماجة،  ابن  و�سنن   ،4059 رقم  المرتد،  في  الحكم  باب 

دينه، رقم الحديث 2535.
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ي�سهد اأن ل اإله اإل اهلل واأني ر�سول اهلل اإل باإحدى ثالث: النف�س 
بالنف�س، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة«)1(.

في  را�سخًا  مبداأ  ي�سكل  الدين  على  الإكــراه  كان عدم  فاإذا 
بعقيدته  القــتــنــاع  قبل  فيما  مح�سور  ذلــك  فـــاإن  ــالم،  ــس الإ�
والندماج في بنائه المجتمعي. اأما بعد اعتناق ال�سخ�س الدين 
الوفاء  عليه  فاإن  المجتمعي،  بنائه  في  وانخراطه  الإ�سالمي، 
باللتزامات المترتبة على ذلك، ومن ثم لم يبق له من حرية 
التعبير عن اآرائه واعتقاداته اإل ما يم�س الأمور الجتهادية.)2( 
جمهور  عند  المرتد)3(  قتل  من  ال�سرعي  المق�سد  يتعلق  ول 
اآرائهم)4(  عن  التعبير  في  النا�س  بحرية  الإ�سالم  في  الفقهاء 
ومعتقداتهم. واإنما المق�سد من هذه العقوبة متعلق بالحفاظ 
على النظام العام في المجتمع الإ�سالمي؛ فالردة تقترب من 
في  فهي  القانونيين)5(،  لدى  العظمى  الخيانة  جريمة  مفهوم 

)1(  �سحيح البخاري، كتاب: الديات،، رقم الحديث 6878.
)2(ابن عا�سور، تف�سير التحرير و التنوير ج 2 �س: 337

)3(   تف�سير التحرير و التنوير ج 2 �س: 335.
)4( البوطي، الجهاد في الإ�سالم، �س: 213.

)5( وكما قال ال�سيخ محمد الغزالي رحمه اهلل: »وكثيرًا ما يرادف الرتداد جريمة الخيانة 
العظمى، وتكون مقاومته واجبًا �سرعيًا«. حقوق الإن�سان بين تعاليم الإ�سالم واإعالن الأمم 

المتحدة، الإ�سكندرية، دار الدعوة، الطبعة الخام�سة، 2002 م/ 1422 هـ، �س: 67.  
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للمجتمع  العام  النظام  عن  الخروج  بمنزلة  ونتيجتها  ماآلها 
الجماعة  بمفارقة  الردة  اقترنت  اإذا  الإ�سالمي)1(. وخ�سو�سًا 
فالأمر في هذه الحالة ينتقل من دائرة الفكر والراأي اإلى دوائر 

الفو�سى والحرابة والبغي)2(.
بدعوى  مدة طويلة  منذ  المملكة  في  �سخ�س  اأي  ُيعدم  ولم 
عن  المملكة  في  حالة  اأي  تر�سد  ولم  الإ�سالم،  عن  مرتد  اأنه 
على  وتحث  ت�سجع  الأخــيــرة  ال�سنوات  خــالل  والــدولــة  الــردة، 
الوطني،  الحوار  منهج  تبنيها  من  ذلك  ويظهر  الت�سامح  قيم 
كما  مذاهبهم،  اخــتــالف  على  كــافــة  المواطنين  وم�ساركة 
اإلى ال�سغائن والكراهية والعنف �سد غير  تحاول منع الدعوة 
الم�سلمين، وذلك في اإطار اإظهار قيم الإ�سالم ال�سمحة، بعيدًا 

عن الغلو والتع�سب.
ويعاقب النظام ال�سعودي على كل �سور العتداء �سواء كان 
العتداء على م�سلم اأو غير م�سلم، وت�ستقبل المملكة الحجيج 
الم�سلمين بالحق في  الم�سلمين، ويحظى غير  من كل طوائف 

)1(  ابن حجر الع�سقالني، فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن عبداهلل 
بن باز ومحمد فوؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار الحديث، 2004م، 1424هـ، ج 12 �س: 232.

)2( متولي عبد الحميد، مبادئ نظام الحكم في الإ�سالم، الإ�سكندرية، من�ساأة المعارف، 
الطبعة الرابعة، 1978 م، �س: 305. 
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تجمعهم.  واأماكن  منازلهم  داخل  بحرية  �سعائرهم  ممار�سة 
وال�سعور العام في المجتمع ال�سعودي الم�سلم ل يتقبل ال�سماح 
بممار�سة �سعائر دين غير الإ�سالم ب�سكل علني، ولي�س في ذلك 
م�سا�س بحرية العتقاد اأو حرية التعبير التي هي في الأ�سا�س 

اعتقاد �سخ�سي مكفول فطريًا لكل اإن�سان. 
اإتيان  على  الإن�سان  قدرة  بالحرية  المراد  اأن   : والخال�سة 
كل عمل اأو قول ل ي�سر بالآخرين. وعرفنا اأن هناك قيودًا في 
اأي نظام كان على حرية التعبير، وهي الحفاظ على مقت�سيات 
النظام العام والآداب العامة؛ مراعاة للم�سالح العليا، وتحقيقاً 
لمبداأ الم�ساواة والحق والعدل في ممار�سة الحرية ذاتها لجميع 
النا�س، واإن اختلفت مفاهيم النا�س في هذه الحدود باختالف 

ثقافاتهم وعاداتهم.
ن�ست  التي  الحرية  اأنواع  اأهم  اأحد  والتعبير  الراأي  وحرية 
ما  اأهــم  ومــن  والوطنية.  والإقليمية  الدولية  المواثيق  عليها 
يتعلق  فيما  والق�ساء  الإعالم  عالقة  ال�سعيد  هذا  في  يناق�س 
الق�سائية  الأحــكــام  على  والتعليق  المحاكمات  وقائع  بن�سر 
و�سائل  منع  الأ�ــســل  اأن  ذلــك  في  ــر  الأم وخال�سة  الــ�ــســادرة، 
الإعالم من ن�سر وقائع المحاكمات اإل باإذن الجهة الق�سائية، 
 – الق�سائية  الجهة  تمنع ذلك  لم  – ما  الإعالم  لو�سائل  واأن 
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التعليق على الأحكام الق�سائية ب�سكل متوازن وعادل وفي حدود 
النقد الهادف البناء؛ كنوع من الرقابة على العمل الق�سائي، 
الأحكام  على  الجمهور  اطالع  في  العامة  للم�سلحة  وتحقيقًا 
في  طعن  اأو  الق�ساء،  في  ت�سكيك  دون  من   وذلك  الق�سائية، 

نزاهته، اأو تقليل من هيبته.
عن  التعبير  في  الفرد  بحرية  الق�ساء  عالقة  مــدى  ــا  واأم
اإخالل  فيها  يكون  التي  الحالت  في  يتدخل  الق�ساء  فاإن  راأيه 
بالآداب العامة اأو النظام العام اأو العتداء على الأفراد، ومن 
ذلك اإعالن الردة عن دين الإ�سالم فاإنه معاقب عليه؛ لإخالله 
ديني،  اأ�سا�س  على  قامت  التي  الم�سلمة  للدولة  العام  بالنظام 
الأخــرى،  القوانين  في  العظمى  الخيانة  لجريمة  مقارب  وهو 
بعد  اإل  المرتد  يعاقب  ل  اإذ  جــذري؛  اختالف  هناك  كان  واإن 

ا�ستتابته واإعطائه فر�سة للرجوع عما ارتكبه.


