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  العدالة الجنائيةكلية 

  الشريعة والقانونقسم : 

  مستخلص الدراسة
  احملكمة اجلزائية املتخصصة دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية . العنوان :

  . نايف بن سعد بن حممد الغامدي إعداد الطالب :

  . فؤاد عبداملنعم أمحدأ.د /  إشراف :

ملا كانت احملكمة اجلزائية املتخصصة هي إحدى تلك احملاكم اليت مت انشاؤها مؤخراً يف النظام القضائي السعودي مشكلة الدراسة :
، للنظر  

 حول طبيعة تشكيلها واختصاصاا، يف قضايا اإلرهاب وأمن الدولة ، واجلرائم املرتبطة ما ، فقد كثر اجلدل حول شرعيتها ، وأثريت الشبهات
أا من قبيل احملاكم اخلاصة  -ممن اليعرف حقيقتها واليدرك طبيعتها النظامية والشرعية  -لطعن يف عدالة حماكماا بل ومت تصنيفها والتشكيك وا

اكماا ، يف حم أواالستثنائية الغري شرعية . وهلذا رأى الباحث ، دراسة الطبيعة النظامية هلذه احملكمة ، وتأصيلها وبيان أمهيتها والضمانات الشرعية
  احملاكم الدولية اليت متارس االختصاصات نفسها ، وذكر بعض الصور التطبيقية من واقع حماكمات هذه احملكمة .ببعض  مع مقارنتها

مث  ؛ القدمية واملعاصرةوالقانونية جلمع املادة العلمية من أمهات الكتب الفقهية  املنهج االستقرائيتعتمد هذه الدراسة على  منهج الدراسة :
اليت متارس يف بعض الدول احملكمة بغريها من احملاكم ملقارنة   املقارنمث املنهج ؛  لتحليل املادة العلمية موضوع البحث ، املنهج التحليلي

  .االختصاصات نفسها 
  نتائج الدراسة :

واستقرارها وتعطل مصاحل البالد والعباد ، يستلزم  أن تعدد أشكال وأنواع اجلرائم املستحدثة ، األمنّية والفكريّة ، اليت دد أمن اتمعات - ١
وجود حماكم شرعية متخصصة ، اختصاصًا نوعّيًا ، يُعطي القضاء القوة واملقدرة على فهم ومعرفة هذه اجلرائم ودراسة أبعادها وإصدار 

 العقوبات املناسبة ضد مرتكبيها ، واليت يتحقق من خالهلا الردع واإلصالح .

يف ختصيص احملكمة وقضاا أمر مشروع ، وفق السياسة الشرعية ، اليت لويل األمر فيها النظر إىل حاجة البالد والعباد ،  سلطة ويل األمر  - ٢
 واختاذ ما يراه مناسباً لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد ، ورعاية أمورهم  حسب األحوال واألزمنة واألمكنة .

 تخصصة ، ُشّكلت من قضاة شرعيني ، وليست من قبيل احملاكم اخلاصة أو االستثنائية .أن احملكمة اجلزائية املتخصصة حمكمة شرعية م  - ٣

  التزام احملكمة اجلزائية املتخصصة يف النظام القضائي السعودي حبفظ حقوق املتهمني ، وحتقيق مبادئ العدالة القضائية . - ٤
  توصيات الدراسة :

ة من جتربة احملكمة اجلزائية املتخصصة وأنظمتها العدلية ؛ وكذلك جتربة مركز أدعوا مجيع دول جملس التعاون اخلليجي إىل االستفاد  -١
  حممد بن نايف للمناصحة والرعاية بوزارة الداخلية  يف دعوة أرباب الفكر الضال والتأثري عليهم.

ب ومتويله ، وضمان عدم ) من نظام اإلجراءات اجلزائية ، لتتماشى مع نظام مكافحة جرائم اإلرها١٤١) و (١٤٠تعديل املادتني ( -٢
  التعارض بني األنظمة القضائية ، يف مسألة إصدار األحكام الغيابية.

إنشاء إدارة داخل احملكمة مبسّمى "إدارة الدراسات القضائية واألنظمة" ، ودعمها باملستشارين الشرعيني ، وذوي االختصاص واخلربة  -٣
 األنظمة .الشريعة و يف جمايل 

بعنوان "جزاء" ختتص جبمع األحكام القضائية الصادرة عن احملكمة ،وترتيبها وتبويبها، ومن مث طباعتها ونشرها إصدار جملة سنوية  -٤
 للمسامهة يف بيان عدالة احملكمة ونزاهتها ، وسالمة أحكامها وحماكماا.
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Research Problem: Since the recent establishment of the court of summary justice in Saudi judicial system for 
the purpose of looking into terrorism, state security, and related crimes, controversy arose over its legitimacy 
and the nature of its structure and specialty. Further, its justice has been questioned and challenged; some people, 
who do not know the nature of its work, have classified this kind of court as illegitimate. Therefore, I have 
focused on the formal nature of this court in order to illustrate its foundations, importance, and legitimate 
warranties. I have also compared this court of summary justice with other internationally similar courts and 
quoted relevant practices.  

Research Methodology: This study is based on inductive, analytic, and comparative approaches respectively. 
First, I have covered old and contemporary jurisprudence and judicial canon. Second, I have analyzed the 
research problem. Third, I have compared a number of similar courts to the Saudi court of summary justice. 

Main Results: 

1. The diversity of newly established intellectual and security crimes which threatens the security of 
society requires the establishment of specialized courts that can provide the law with power and ability 
to understand and know the different dimensions of these crimes so that they can decide on the 
appropriate punishments which will eventually contribute to deterrence and reform. 

2. The ruler, who is the King, has the right to assign the court and judges on the basis of political 
legitimacy bestowed upon the ruler who is responsible to sustain the needs of the land and people; 
achieve interests and avoid evil; and care about their affairs with respect to time and place. 

3. This court of summary justice is a specialized one, and thus has legitimate judges.  
4. The Saudi court of summary justice is committed to preserve the rights of the accused and achieve the 

principles of justice.  

Main Recommendations: 

1. I recommend that all countries of the Gulf Cooperation Council benefit from the Saudi court of 
summary justice and Muhammad Bin Naif Counseling and Care Center. 

2. I recommend applying changes to articles(140) and (141) of the penalty procedures system in order 
to conform with counterterrorism law and guarantee the consistency among the judicial law in 
relation to sentencing in absentia. 

3. I recommend establishing a new department called “The Department of Judicial Studies and 
Regulations” in the court; where counselors as well as specialists in law pursue its goal. 

4. I recommend establishing an annual journal called Jaza’ specialized in documenting and organizing 
all sentences issued by the court in order to show its real work and educate the public.  
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        إهداءإهداءإهداءإهداء
        

واحملبة ، وخالص الشكر والتقدير ، إىل مقام صاحب السمو امللكي مع صادق الوّد أهدي هذه الرسالة     
، وزير الداخلية ، ورئيس الس األعلى جلامعة نايف العربية للعلوم  آل سعود األمري حممد بن نايف بن عبد العزيز

لى طريق احلق واخلري وفقه اهللا ورعاه وع –األمنية ، ورئيس الس األعلى ملركز حممد بن نايف للمناصحة والرعاية 
ؤسس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية صاحب السمو امللكي األمري نايف بن وفاًء وعرفاناً مّين مل - سّدد خطاه

ذلك الرجل العظيم الذي بذل جهده وفكره ، وتفاىن يف  –رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته  –عبدالعزيز آل سعود 
يف سبيل مكافحة جرائم اإلرهاب واجتثاثها من جذورها ،  األتقياء األوفياءوناضل مناضلة عمله وإخالصه ، 

 ومحاية أبناء الوطن وأمن الوطن من أرباب هذا الفكر وشرورهم ، واحلرص على العالج قبل العقاب . 

 من جهوٍد وأعماٍل خّرية  - رمحه اهللا  –مابدأه والده  وتثمينًا ملواصلة مسو األمري حممد بن نايفتقديرًا و
وعلى ما حققه مركز حممد بن نايف للمناصحة والرعاية من جناحات كربى ، ونتائج  ،خدمًة للدين والوطن 

والعودة   ضايا اإلرهاب وجرائم أمن الدولةعظمى يف مواجهة الفكر الضال ، وتصحيح منهج غالبية املوقوفني يف ق
  م إىل جادة احلق والصواب .

  

 الباحث                                                 
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 شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
برقية شكر وتقدير وعرفان ملقام خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز ؛ وويل عهده األمني  •

صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبد العزيز ؛ ومسو النائب الثاين صاحب السمو امللكي األمري 
م اجلليلة ، وأساليبهم الفكرية على جهودهم املباركة وأعماهل - حفظهم اهللا مجيعاً –مقرن بن عبد العزيز 

واألمنية والقضائية اليت يقومون ا يف مواجهة جرائم اإلرهاب وأمن الدولة ، مبا يتوافق مع املنهج الشرعي 
وتوفري البيئة اآلمنة  عدل ، واإلعذار إىل اهللا عز وجل وإحقاق ال ،املبين على حتقيق املصاحل ودرء املفاسد 

نني واملقيمني يف بالد احلرمني الشريفني ، ومن تلك اجلهود إقرارهم لنظام مكافحة واحلياة اهلانئة للمواط
 جرائم اإلرهاب ومتويله ، الذي صدر مؤّخراً.

-     شكر وتقدير ملعايل وزير العدل ورئيس الس األعلى للقضاء أ.د / حممد بن عبدالكرمي العيسى  •
يبذهلا يف سبيل تطوير مرفق القضاء ، والرقي جبميع أجهزة  على جهوده املباركة واملتميزة اليت -وفقه اهللا

املنظومة العدلية يف اململكة العربية السعودية ، وعلى تعاونه ودعمه يل ، وتوجيهه الكرمي بتسهيل مهّمة 
 هذه الدراسة .

مية أ.د/ سليمان بن عبداهللا شكر وتقدير خاص ملعايل مدير جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال •
وفقهما اهللا  –اخليل ، وسعادة وكيل اجلامعة للتبادل املعريف والتواصل الدويل د. حممد بن سعيد العلم أبا
وحرصهما على  ،على موافقتهما يل بالدراسة ، ومتابعتهما وتوجيهما يل طوال فرتة هذه الرسالة  –

 إتقاا وخروجها يف أى ُحّلِتها ، خدمًة للدين والوطن .

الزهراين ، ومجيع منسويب  شيدد. مجعان بن ر  رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةعايل ملشكر وتقدير  •
 – ، وأخص منهم  بالشكر سعادة املشرف على هذه الرسالة أ.د / فؤاد بن عبداملنعم بن أمحد  اجلامعة

إلشراف على هذه على تفضله وتشريفه يل با –وأمّده بالصحة والعافية  أطال اهللا يف عمره على طاعته
 الرسالة ، وتسخري جهده ووقته معي طيلة أيام البحث واإلعداد هلذه الرسالة .

شكر وتقدير لفضيلة الشيخ / د.مزهر بن حممد القرين ، القاضي مبحكمة االستئناف اجلزائية املتخصصة  •
 هدافها.، على متابعته وتقوميه ، وبذل وقته ورأيه ومشورته ، يف كل ماخيدم هذه الرسالة وأ

•  ا وكتا وموظفيها، على كرم شكر وتقدير لفضيلة رئيس احملكمة اجلزائية املتخصصة ، ومجيع قضاا
ماقّدموه من دعٍم ومساندة خالل فرتة الدراسة التطبيقية على أخالقهم ، وحسن تعاوم وتعاملهم ، و 

  هلذه الرسالة . 
  الباحث                              
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  الفصل األول : مشكلة الدراسة وأبعادها 

  : مقدمة الدراسة •

احلمـد هللا الـذي بنعمتــه اهتـدى املهتـدون، أمحــده وأشـكره علــى فضـله وعطائـه امليمــون، وأشـهد أال إلــه        
إال اهللا وحده ال شريك له تعاىل عما يقول الظاملون ، وأشهد أن حممـداً عبـده ورسـوله الـذي قـام بالـدعوة إىل 

أمـا ،  من سار علـى جـه إىل يـوم يبعثـونو اهللا واهتدى بدعوته الصاحلون، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه 
  بعد:

 يف تشـريعاته، مثاليـاً يف تطبيقاتـه ، متميزاً  لكل زمان ومكانومصلحاً  صاحلاً  الدين اإلسالميجاء فقد       
ام العـدل، َقـيُـ  فبـه، اتمـعأوىل القضاء عناية خاصة، واهتماماً بالغاً، ألنه من األمـور املهمـة والضـرورية يف ف، 
 االسـتقرار ، وحيـارب الفسـاد والضـالل ويعـم واألمـوال واألعـراض الـدماء  نوتصـا، ويسود األمـن  رفع الظلمويُ 

  .اتمعيف أحناء 

 ) ٢٠(  غــافر IIIIl�k�j�iHHHHبنفســه فقــال:  �ولعظــم أمــر القضــاء وعلــو شــأنه، تــواله اهللا       

ورســـله علـــيهم الصـــالة  ءهأنبيـــا �وأمـــر اهللا  ؛ أحـــٌد يف أمهيتـــه وفضـــله يوأمـــر تـــواله اهللا جـــّل جاللـــه ال ميـــار 
ففيــــه النــــور واهلدايــــة  �والســــالم بالقضــــاء بــــني أممهــــم فيمــــا اختلفــــوا فيــــه، وأن حيكمــــوا بيــــنهم مبــــا أنــــزل اهللا 

وأبـــان جـــل شـــأنه ،  )٤٩( ائـــدةامل IIII³�²�±�°�¯�®�¬�«�ªHHHHوالصـــالح واخلـــري، 

¨�©�IIII�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª ، فقــــــال تعــــــاىل : واجبــــــات احلــــــاكمني

��À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µHHHH مـــــا جيــــب علــــى احملكـــــومني  �كمــــا بــــني  ؛)  ٥٨( النســــاء

ـــه وامتثـــال أوامـــره ، بقولـــه تعـــاىل:للحـــاكم IIII�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Çني يف حـــدود طاعت

��Ñ�Ð�ÏHHHHوقولــه ؛)  ٥٩(  النسـاء :IIII�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶

É�È�Ç�Æ�Å�ÄHHHH ٥١(  النور  ( .    

د ه غــريه مــن صــحابته رضــوان اهللا علــيهم فيمــا بُعــالقضــاء بنفســه بــني النــاس، ووالّ  �وقــد تــوىل النــيب         
 وحتقيــق األمــن والســكينة بــني النــاسعنــه مــن الــبالد واألمصــار ، حرصــاً منــه علــى إقامــة العــدل واإلنصــاف، 

وكلتـا  -املقسطني عند اهللا على منابر مـن نـور عـن ميـني الـرمحن  إن: ( �فقال القاضي العادل ،  �وبشر 
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الوقـــوع يف اجلـــور يف احلكـــم و وحـــذر مـــن  ،)١(الـــذين يعـــدلون يف حكمهـــم وأهلـــيهم ومـــا ولـــوا ) -يديـــه ميـــني 
ــ ، واحــد يف اجلنــة واثنــان يف النــار، القضــاة ثالثــة : (� فقــالالظلــم،  ا الــذي يف اجلنــة فرجــل عــرف احلــق فأم

 ) على جهل فهـو يف النـار ورجل قضى للناس ، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار، فقضى به 
)٢(  .             

، فأولـــت  ولقـــد قامـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية وهللا احلمـــد واملنّـــة علـــى مبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية       
القضــاء فــائق عنايتهــا وجــل اهتمامهــا، منــذ توحيــدها علــى يــد املؤســس امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الــرمحن آل 

وقــد نّصــت املــادة ،  ســلف هــذه األمــةفهــم ا وافقهمــا مــن ومــ ، وفــق الكتــاب والســنة –يرمحــه اهللا  –ســعود 
ه مــن  لطتَ يف اململكــة العربيــة الســعودية ُســ احلكــمُ  ســتمد ه : "يُ الســابعة مــن النظــام األساســي للحكــم علــى أنــ

 وســار علــى ،  )٣( ومهــا احلاكمــان علــى هــذا النظــام ومجيــع األنظمــة يف الدولــة"،  �ة رســوله كتــاب اهللا وســن
، ت احملـاكم الشـرعية ّكلَ وُشـ األنظمـة القضـائية ت ن بصرية أبناؤه الربرة من بعده، فسُ هذا النهج بكل رسوخ و 

، وتســّري ل احملــاكم الشــرعية الــيت تــنظم عمــتبــت القواعــد التنظيميــة، ، وكُ  ائيــةاإلجرائيــة واجلز اللــوائح ُأصــدرت و 
األصالة يف التمسـك بأحكـام الشـريعة  وحتديث مستمر ، جيمع بني ئم ، احملاكمات القضائية ، مع تطوير دا

،  اضـعة للسياسـة العامـة للدولـة، واملعاصـرة يف البنـاء التنظيمـي اهلرمـي ملنظومـة األجهـزة العدليـة اخل اإلسالمية
  وحنوها. االجتماعيةيا سواًء األمنية أو السياسية أو ائم ما يستجد من أمور وقضاويو 

ّمت  –حفظـــه اهللا ورعـــاه  – ويف عهـــد خـــادم احلـــرمني الشـــريفني امللـــك عبـــد اهللا بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود      
يتـــزامن مـــع مـــا تشـــهده ، ، يف مثـــال منقطـــع النظـــري  تطـــوير مرفـــق القضـــاء، وحتديثـــه بشـــكل شـــامل ومتكامـــل

  ه١٩/٩/١٤٢٨ ) وتـارخ٧٨/فصـدر املرسـوم امللكـي رقـم (م ، ومنـو يف شـىت منـاحي احليـاة رٍ اململكة من تطوّ 
حيـث مت الرتكيـز مـن خاللـه ،السـعودي  النظـام القضـائيوحتوالً كبـرياً غـري مسـبوق يف  ، نوعيةً  أحدث نقلةً و ، 

 اتشــهده يتالـ اتالتطــور التغـريات و  ملواكبــةتخصصـة ، املاكم احملــإنشـاء مـن خــالل علـى القضـاء املتخصــص ، 
يف ختفيــف العــبء علــى  املســامهةو  واألمنيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة اململكــة يف مجيــع النــواحي ، السياســية 

  القضاة ، وسرعة البت يف القضايا ، وإاء اخلصومات .
  

                                                 

  ) .١٨٢٧فضل احلاكم العادل وعقوبة اجلور ، ح ( : باب، اإلمارة  : كتابصحيح مسلم :  )١(
  ) .٣٥٧٣يف القاضي خيطئ ، ح ( :باب ،األقضية  : كتاب،سنن أيب داوود  )٢(
  .  ه ٢٧/٨/١٤١٢) يف ١/٩٠النظام األساسي للحكم الصادر باملرسوم امللكي رقم ( )٣(
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  : مشكلة الدراسة •

        
        هي إحدى تلك احملاكم اليت مت استحداثها مؤخرًا يف النظام املتخصصة ا كانت احملكمة اجلزائية مل

ا من جرائم ّز أمن م مايرتبطو  ،أمن الدولة قضايا اإلرهاب و جرائم لنظر يف ل،  )١(القضائي السعودي
قوق وخصوصيات تراعي ح، وحماكمة مرتكبيها ، حماكمات شرعية عادلة أمن أفرادها وممتلكاا ، الدولة و 

وأثريت الشبهات حول  فقد كثر اجلدل حول شرعيتها ، على مصاحل الدولة وسيادا . حتافظأطرافها ، و 
بل ومت والتشكيك والطعن يف عدالة حماكماا ، واختصاصاا ،  تشكيلهاو  دستوريتها الشرعية والنظامية

 وأأا من قبيل احملاكم اخلاصة ، ب التوصيف الدستوري هلاتصنيفها ممن اليعرف حقيقتها ، واليدرك 
  االستثنائية الغري شرعية . 

 )(احملكمة اجلزائية املتخصصةبعد االستشارة واالستخارة اختيار هذا البحث بعنوان ،  رأى الباحث لذا    
بيان أمهيتها و  حقها من الدراسة والبحث،تطبيقية ، إلعطاء هذه احملكمة ، دراسة تأصيلية مقارنة 

مع مقارنتها باحملاكم الدولية  حماكماا ،الضمانات الشرعية يف و  والتأصيل الشرعي هلا ،، واختصاصاا 
سائًال   الصور التطبيقية من واقع حماكمات هذه احملكمةاالختصاصات نفسها ، وذكر بعض اليت متارس 

  .اهللا عز وجل التوفيق واإلعانة 
  وبناًء على ماسبق فقد حتددت مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التايل :      
والضمانات الشرعية  في النظام القضائي السعوديالمحكمة الجزائية المتخصصة  أهمية"ما 

قضايا  في مقارنًة بالتطبيقات والتجارب الدولية في محاكمة الموقوفين،  تهاوالنظامية في محاكما

  .؟ "  اإلرهاب وجرائم أمن الدولة 

  

  

  

  

  

                                                 

  . ه٧/٣/١٤٢٨وتاريخ  ٢٤٠٣امللكي رقم مبوجب األمر  )١(
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  : تساؤالت الدراسة •

  احملكمة اجلزائية املتخصصة؟املقصود بما  /١س
  ؟يف الفقه اإلسالمي  احملكمة اجلزائية املتخصصة أمهيةما  /٢س
  ما اختصاصات احملكمة اجلزائية املتخصصة؟ /٣س
  واالستثنائية واحملاكم املتخصصة؟أما الفرق بني احملاكم اخلاصة  /٤س
حيـال حماكمـة املتهمـني حملكمـة اجلزائيـة املتخصصـة الضمانات الشرعية والنظامية اليت تلتزم ـا اما  /٥س

  ؟يف قضايا اإلرهاب وأمن الدولة واجلرائم املرتبطة ما 

  

  : أهداف الدراسة •

  تعريف احملكمة اجلزائية املتخصصة. -١
 .يف الفقه اإلسالمي احملكمة اجلزائية املتخصصة أمهية -٢
 بيان اختصاصات احملكمة اجلزائية املتخصصة. -٣
 واالستثنائية واحملاكم املتخصصة.أني احملاكم اخلاصة بالفرق  -٤
حيـال حماكمـة املتهمـني حملكمـة اجلزائيـة املتخصصـة الضمانات الشرعية والنظامية الـيت تلتـزم ـا ا -٥

  يف قضايا اإلرهاب وأمن الدولة واجلرائم املرتبطة ما .

  

  : أهمية الدراسة •

الســــعودي اجلديــــد لــــه أمهيتــــه  النظــــام القضــــائييف  زائيــــة املتخصصــــة)(احملكمــــة اجلإن دراســــة موضــــوع       
  -وضرورته، وذلك من ناحيتني:

  الناحية العلمية: -١

والــذي نــص علــى إنشــاء وتشــكيل ،   ه ٧/٣/١٤٢٨وتــاريخ  ٢٤٠٣بعــد صــدور األمــر امللكــي رقــم     
وتـــــاريخ  ٤/٦٩رقـــــم  يئتـــــه العاّمـــــة صـــــدر قـــــرار الـــــس األعلـــــى للقضـــــاء، حمـــــاكم شـــــرعية متخصصـــــة 

 ض، ومنـذ تارخيـه وحـىت اآلنوالقاضي بافتتاح احملكمة اجلزائية املتخصصة مبدينـة الريـا ،  ه١٠/١/١٤٣٠
الـــيت تعــــىن بدراســـة موادهــــا وأنظمتهـــا ومناقشــــة ، هــــذه احملكمـــة بــــالبحوث والدراســـات العلميــــة  مل حتـــظ
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، مـــع أن ذلـــك مـــن ، وبيـــان دورهـــا وأمهيتهـــا  والضـــمانات الشـــرعية والنظاميـــة يف حماكماـــااختصاصـــاا 
أحكامهـــا  وأثـــريت الشـــبهات حـــول طبيعـــة، الســـّيما أنـــه كثـــر اجلـــدل حـــول شـــرعيتها و  ،الضـــرورة مبكـــان 

  .تناول هذه احملكمة بالبحث والدراسة مما يستلزم  وّمت الطعن يف عدالتها واستقالهلا ، ، اختصاصااو 
  الناحية العملية: -٢

يف بيــان أمهيــة احملكمــة اجلزائيــة املتخصصــة ودورهــا يف حفــظ  ، تكمــن األمهيــة العمليــة هلــذا البحــث     
د تواجــه هــذه احملكمــة وتعيــق ســري عملهــا ، وكيفيــة حّلهــا الرتكيــز علــى املشــاكل الــيت قــحقــوق املــتهم ، و 

والفقــه اإلســالمي ، ســالمية بــالبحوث املتخصصــة يف جمــال القضــاء ، وإثــراء املكتبــات اإل والتغلــب عليهــا
تعـود بـالنفع علـى  وما ينتج عن هذه الدراسـة مـن توصـيات مهّمـة  ،والسياسة الشرعية واألنظمة  املقارن

  . ورجال احملاماة والقانون ، القضاة وطلبة العلم
  
  : حدود الدراسة •

  -الحدود الموضوعية:

احملكمـة بيف النظـام القضـائي السـعودي ومقارنتهـا  تتناول الدراسة موضـوع (احملكمـة اجلزائيـة املتخصصـة)     
  .احملكمة اجلزائية املتخصصة باليمنبدولة اإلمارات العربية املتحدة ، و االحتادية العليا 

  -المكانية :الحدود 

ـــة الســـعودية  ،      ـــة املتخصصـــة باململكـــة العربي ـــا ب  احملكمـــة اجلزائي ـــة العلي ـــة اإلمـــارات واحملكمـــة االحتادي دول
  واحملكمة اجلزائية املتخصصة جبمهورية اليمن  . ، العربية املتحدة

  : منهج الدراسة •

جلمـع املـادة العلميـة  )١(املنهج االسـتقرائيب بدءً ،  أكثر من منهج علمي بإذن اهللا يف هذا البحث سأتِبع     
القدميــة واملعاصــرة، مث املــنهج التحليلــي؛ لتحليــل املــادة العلميــة والقانونيــة للبحــث مــن أمهــات الكتــب الفقهيــة 

احملكمة اجلزائية املتخصصـة يف النظـام القضـائي السـعودي للمقارنة بني  ،)٢(املقارنموضوع البحث، مث املنهج 

                                                 

) ٦٤ص( )  ه١٤٢٣، ٧ط ، مكتبة الرشد ، الرياض()  أبو سليمان ، عبدالوهاب ابراهيم : كتابة البحث العلمي ،  (١
.  

  ٢ة املنار ، طمكتب(،  اإلنسانيةعودة ، أمحد ؛ ومكاوي ، فتحي : أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم  (٢)
  ) . ١١٤-١١٢ص( ، )م١٩٨٧
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 عرفــةوذلــك مل الــيمن مجهوريــة و دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف  انفســه اتمتــارس االختصاصــواحملــاكم الــيت 
مــن خــالل  وحملاكماــا  ، وتقــدمي وصــف شــامل ودقيــق هلــاتلــك احملــاكم بعــض احلقــائق التفصــيلية عــن واقــع 

استقراء املراجع الشرعية والنظامية والقانونيـة ، والرسـائل العلميـة واألحبـاث ذات العالقـة واإلعالنـات واملواثيـق 
 يفالبحــث و م هلــا، مضــموا للوصــول إىل وصــف موضــوعي ومــنظّ  وحتليــلالدوليــة املتعلقــة مبوضــوع الدراســة، 

، وآليّـــــة  طبيعتهـــــا النظاميـــــة والشـــــرعيةوبيـــــان ي هلـــــا ، والتأصـــــيل الشـــــرعاجلزائيـــــة املتخصصـــــة،  احملكمـــــة أمهيـــــة
  .حماكماا

  : مصطلحات الدراسةمفاهيم و  •

ــــة ومناقشــــة          توصــــيفها الدســــتوريإن تنــــاول "احملكمــــة اجلزائيــــة املتخصصــــة" بالبحــــث والدراســــة املقارن
وتعريفهــا لغـــة  ، واختصاصــاا ، ينــتج عنــه عــدد مــن املصــطلحات الــالزم اســتيعاب مجيــع أجزائهــا ومفرداــا

ــــاً ، الســــيما و  ــــوال الفقهــــاء وأراؤ وشــــرعاً واصــــطالحاً وقانوني ــــه قــــد تنوعــــت أق ــــك أن ــــري مــــن تل هــــم حــــول الكث
  فصول ومباحث هذه الدراسة. مثايناملصطلحات الواردة يف 

 ويف مواضـعها أثنـاء الدراسـة، رودهـا يـتم تعريـف تلـك املصـطلحات وتوضـيحها حيـث و  وقد رأيـت أن       
وعــدم اقتصاصــها يف مقدمــة الدراســة، حرصــاً علــى اســتيعاا مجيعــاً، ومنعــاً للتكــرار أو االختصــار الــذي قــد ، 

  الوافية والكافية لتلك املصطلحات.ال تتكون معه لدى القارئ الصورة الصحيحة 

  : قةالدراسات الساب •

 اً حبث -يف حدود علمي- نين مل أجدمن خالل البحث واإلطالع على الدراسات السابقة ، فإ        
تتحدث عن احملكمة اجلزائية املتخصصة يف النظام القضائي السعودي ، وقد يكون السبب يف  ،رسالةأو 

، إال أن هناك بعض من حيث نشأا وانطالقة بدايتها ، وقصر عمرها الزمين ، ذلك هو حداثة احملكمة 
الدراسات واألحباث اليت تطرقت للحديث عن التنظيم القضائي يف اململكة واحملاكم الشرعية واختصاصاا 

  - املتنوعة ، وبعض املواضيع ذات الصلة على النحو التايل :
  

    الدراسة األولى : •

المملكـة العربيـة السـعودية ((التنظيم القضـائي فـي ) ، بعنوان :   ه١٤١٩ ( دراسة آل دريب   

  .سالمية ونظام السلطة القضائية))في ضوء الشريعة اإل
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  :دراسةالأهداف 

 ماهية القضاء والفرق بينه وبني الواليات األخرى.بيان  -١
ــــان  -٢ التنظــــيم القضــــائي يف الشــــريعة والتــــاريخ اإلســــالمي مــــن الصــــدر األول إىل آخــــر العصــــر بي

  العثماين.
ضـوء الشـريعة اإلسـالمية ونظـام السـلطة القضـائية يف اململكـة العربيـة التنظيم القضـائي يف معرفة  -٣

إىل التنظـيم القضـائي اجلديـد وبيـان  -رمحـه اهللا–امللـك عبـد العزيـز  السعودية منذ عهد املؤسس
 القضائي ودرجات التقاضي واللجان واهليئات القضائية األخرى يف اململكة. االختصاص

ومبـدأ  ة (مبـدأ اإللتـزام بأحكـام الشـريعةالقضـائي يف اململكـمبادئ وأسس التنظيم التعرف على  -٤
 استقالل القضاء، واإلقليمية ....).

  -أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

أن القضاء علم يرتكز على الفهـم، وفـن خـاص يف معرفـة طرائـق البحـث عـن احلقيقـة والوصـول  )١
 إليها.

كافــة القــاطنني يف إقلــيم الدولــة اإلســالمية والســلطة أن الســلطة القضــائية هلــا الواليــة التامــة علــى   )٢
 الكاملة على كل األفراد ابتداًء من األجري وانتهاًء باألمري.

 أن القضاء جزء من الدولة يستمد قوته منها. )٣
 غريها من الواليات األخرى. نقضاء نوع من اإلفتاء، وواليته ال تفصل عأن ال )٤
وم وشــهود اخلصــومة، ومل يكــن احملــامون جــزًء مــن أن نظــام احملكمــة يقــوم علــى القاضــي واخلصــ )٥

 حبضورهم يف بعض األحوال كما هو احلال يف احملاكم القانونية.إال احملكمة ال يتم احلكم 
أن القضــاء الســعودي قــد متيــز كمــا هــو الشــأن يف القضــاء اإلســالمي بتبســيط إجــراءات املرافعــة  )٦

مـــا مـــن شـــأنه التعويـــق أو التطويـــل يف واملراجعـــة، وحتقيـــق الســـرعة يف حســـم الـــدعوى، والبعـــد ع
 اإلجراءات وذلك هلدف تقريب القضاء بني املواطنني.

 أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية :

تتفــق دراســيت مــع الدراســة الســابقة يف بيــان التنظــيم القضــائي يف اململكــة العربيــة الســعودية ، ودرجــات      
 مبافيــه تشــكيل احملــاكم املتخصصــة  عنهــا بــأن دراســيت تناولــت التنظــيم القضــائي اجلديــد ، التقاضــي ، وختتلــف

  كما كان يف التنظيم القضائي السابق .  ،وتعدد درجات التقاضي إىل ثالث درجات بدًال من درجتني
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   الدراسة الثانية : •

ــــدو دراســــة  ــــوان :((المحــــاكم الخاصــــة واالســــتثنائية  ه١٤٣١(ه ال وأثرهــــا علــــى حقــــوق ) ، بعن

  المتهم)).

  :دراسةالأهداف 

  بيان املقصود باحملاكم العادية، واخلاصة واالستثنائية، وشرعيتها. -١
الشريعة اإلسالمية، والقوانني الوضعية،واملواثيق الدوليـة مـن احملـاكم اخلاصـة  موقفالتعرف على  -٢

 واالستثنائية.
 املتهم.بيان خطر احملاكم اخلاصة واالستثنائية على حقوق  -٣

  -أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث:
  أن الشريعة اإلسالمية مل تعرف احملاكم اخلاصة واالستثنائية وال تقرها. -١
أن الشــريعة اإلســالمية ال متــانع مــن إنشــاء حمــاكم متخصصــة إىل جانــب القضــاء العــام إذا رأى  -٢

 ويل األمر ذلك بشرط أن تتوافر فيها مجيع ضمانات وحقوق املتهم.
اً قــــن ســـلطة ويل األمــــر يف الشـــريعة اإلســــالمية واســـعة فلــــه أن ينشـــئ مــــن احملـــاكم مــــا يـــراه حمقأ -٣

 ملقاصد الشريعة ومصاحل األمة يف أي وقت، ويف أي مكان.
وأنـــه جيـــب  ، قـــد أكـــدت علـــى حتـــرمي احملـــاكم اخلاصـــة واالســـتثنائيةإن أغلـــب الـــنظم يف العـــامل  -٤

 إلغاؤها من النظام القانوين لكل دولة.
  االتفاق واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية : أوجه
تتفـــق دراســـيت مـــع الدراســـة الســـابقة يف بيـــان احلكـــم الشـــرعي للمحـــاكم اخلاصـــة واالســـتثنائية ، ومـــدى      

م ممانعـة الشــريعة اإلسـالمية مـن إنشــاء احملـاكم املتخصصـة ، إال أن دراســيت دتأثريهـا علـى حقـوق املــتهم ، وعـ
بالتفصــيل أمهيــة احملــاكم املتخصصــة وطبيعتهــا الشــرعية والنظاميــة ، ودورهــا يف حفــظ ومحايــة حقــوق تناولــت 
  املتهمني.

  الدراسة الثالثة : •

  .) ، بعنوان : ((سلطة ولي األمر في تقييد سلطة القاضي)) م ٢٠٠٤ ( المرزوقيدراسة 

  -: الدراسةأهداف 

  -على النحو التايل:جاءت الرسالة يف بابني وجمموعة من الفصول       
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ــــد اختصــــاص القاضــــي بيــــان  -١ ــــث االختصــــاص العــــام ســــلطة ويل األمــــر يف تقيي  مــــن حي
وتعيني القاضي املختص ، وتقييد القاضي باختصاصه ، ونقـل االختصـاص مـن قاضـي 

 إىل آخر .
لتنظيميــة ، والتقييــد مبــذهب ســلطة ويل األمــر يف تقييــد القاضــي بالقواعــد واإلجــراءات ا -٢

 معّني ، أو أحكام معّينة ، أو التقييد بنوع العقوبات التعزيرية ومقدارها . رأيأو  معّني 
  -أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

أن لــويل األمــر تقييــد اختصــاص القاضــي مــن حيــث الزمــان واملكــان والنــوع واألشــخاص  -١
  أو القصر على دعوى معينة تنتهي واليته مبجرد الفصل فيها.

حبكم قيامـه بـأمر األمـة وتـدبري شـؤوا  االختصاصاترجع يف مجيع أن ويل األمر هو امل -٢
 ومبايعتها له.

ترجــع مســألة تــدوين األحكــام ملــا يرجــى منهــا مــن حتقيــق املصــاحل العامــة علــى أن حتــاط  -٣
 عملية التدوين بكل الضمانات لئال يدخل فيها ما ليس من شرع اهللا.

فبقـدر  عالقـة حمكمـة ومتوازنـة اإلسـالميةأن العالقة بني ويل األمر والقاضي يف الشريعة  -٤
ما متنحه ويل األمر من سلطة يف تنظيم القضاء فإا حتفظ للقاضي استقاله أثنـاء نظـر 

 الدعوى، وهدفها حتقيق املصلحة العامة والنهوض مبرفق القضاء.
  أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية :     
مــن حيــث ،  ســلطة ويل األمــر يف تقييــد اختصــاص القاضــيمــع الدراســة الســابقة يف بيــان  تتفــق دراســيت    

وبيـــان للنصـــوص الشـــرعية الـــيت ، إال أن دراســـيت ختتلـــف بزيـــادة توضـــيح  الزمـــان واملكـــان والنـــوع واألشـــخاص
شــأنه احملافظــة علــى حفــظ حقــوق األفــراد واتمــع ، ومحايــة  ويل األمــر الســلطة حيــال اختــاذ كــل مــامن تُعطــي

  األمن داخل كيان دولته وسلطانه ، وإنشاء الدوائر واحملاكم املتخصصة ، اليت ُتساعد على ذلك .  

   الدراسة الرابعة : •

) ، بعنــوان : ((االختصــاص النــوعي للمحــاكم وفقــاً لنظــام القضــاء  ه١٤٢٥(الماضــي دراســة      

  .في المملكة العربية السعودية)) 

  -:الدراسة أهداف

  النوعي للمحاكم يف الفقه والنظام وأدلة مشروعيته. االختصاصتعريف  -١
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 جهات التقاضي يف الفقه والنظام.معرفة  -٢
 النوعي للمحاكم. االختصاصمعايري حتديد بيان  -٣
 أنواع احملاكم املتخصصة واختصاصاا.ب التعريف -٤
  سلبيات وإجيابيات احملاكم املتخصصة.بيان  -٥

  

  -أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

  ضرورة وجود احملاكم املتخصصة وأمهيتها يف عصرنا احلاضر. -١
أمهيـــة تثقيـــف اتمـــع بـــدور احملـــاكم عمومـــاً واحملـــاكم املتخصصـــة خصوصـــاً وبيـــان اختصاصـــاا  -٢

هيل علـــى النـــاس حيـــال معرفـــة احملـــاكم املختصـــة بنظـــر قضـــاياهم، وختفيـــف العـــبء علـــى للتســـ
 احملاكم األخرى.

  
  أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية :

تلتقـــي هـــذه الدراســـة مـــع دراســـيت يف أن دراســـيت تتنـــاول احملكمـــة اجلزائيـــة املتخصصـــة يف النظـــام الســـعودي    
ــاً  وهــي مــن قبيــل احملــاكم الشــرعية االبتدائيــةاجلديــد ،  يف النظــام القضــائي الســعودي ، وقــد  املتخصصــة نوعّي

  ، وضرورة إجياد احملاكم املتخصصة . تكلم الباحث يف دراسته عن االختصاص النوعي للمحاكم
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        ثانيثانيثانيثانيالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

        النظام القضائي في المملكة العربية السعوديةالنظام القضائي في المملكة العربية السعوديةالنظام القضائي في المملكة العربية السعوديةالنظام القضائي في المملكة العربية السعودية

  
  وفيه مبحثان :

  
  ئي في المملكة العربية السعودية .المبحث األول: لمحة تاريخية عن تطور النظام القضا

  
  في النظام القضائي السعودي .مبدأ استقالل القضاء وتطبيقه  المبحث الثاني :
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  ئي في المملكة العربية السعودية خية عن تطور النظام القضالمحة تارياألول:  بحثالم
  تمهيد وتقسيم :

مهما بلغت ، من أسباب النزاع واخلصومة  ى اختالف زماا ومكاا ال ختلوإن اتمعات البشرية عل
 ، يف درجات العلم والرقي واحلضارة ، األمر الذي يستدعي ضرورة وجود نظام القضاء لفض النزاعات

 وحتقيق عمارةوإقامة العدل والقسط بني الناس ،وإنصاف املظلومني وردع الظاملني، دابر اخلصومات  وقطع
استتباب األمن ، واحملافظة على األنفس واألموال ومنع الظلم و  واالستخالف فيها ، وحفظ احلقوق  األرض

منعهم من العودة إىل  دف، ومعاقبتهم على ما جنت أيديهم ، والطغيان ، واألخذ على أيدي اجلناة 
  مثل هذا العمل املمنوع احملرم ، وردع غريهم من اإلقدام على مثل ذلك فالعاقل من اتعظ بغريه.

نتعّرف عليها من خالل عّدة ، راحل تطويرية  اململكة العربية السعودية مبوقد مّر النظام القضائي يف
  املطالب التالية:

  السعودي خاصًة  ئيالقضالنظام االمطلب األول : تعريف القضاء عامًة و 

  الفرع األول : تعريف القضاء 

  :)١(القضاء لغةً 

 الياء ملا جاءت بعد األلف ُمهزت  إال أن ،قضائٌي ، ألنه من قضيت  القضاء: احلكم ، وأصله
  واجلمع: أقضية ، والقضية كذلك ، ومجعها: قضايا.

: أي واستقضيته: أي طلبت قضاءه ، وقاضيته ويقال: اسُتقضي فالن: أي جعل قاضياً ، حيكم بني الناس.
   . حاكمته

  قضاة .وقضى بكذا ، فهو قاٍض ، واجلمع:  وقضى بني اخلصمني ، وقضى عليه ، وقضى له ،      
  والقرآن الكرمي على وجوه كثرية منها:، وقد وردت كلمة قضى ومشتقاا يف اللغة العربية       

¬�®�¯�IIII�³�²�±�°ىل: احلكم ، واإللزام : ومنه قوله تعا -١

�µ�´HHHH )٦٥:  النساء(.  

                                 
) ؛ الفريوز آبادي : ١٥/١٨٦/١٨٧، ( )  ه١٤١٤،  ٣دار صادر ، بريوت ، ط( ،لسان العرب  ) ابن منظور :١(

:  حممد اهلامشي ،) ؛ الرازي٤/٣٨١( ، )  ه١٤٢٦،  ٨، (مؤسسة الرسالة ، ط ت: حممد نعيم، القاموس احمليط 
 .) ٥٤١- ٥٤٠، ص ( )  ه ١٤١٤،  ١دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط (،خمتار الصحاح 



14 
 

�IIIIومنه قوله تعاىل: األمر :  -٢ o�n�m�l�k�j�i�h�g�fHHHH 

 . )٢٣: اإلسراء(

IIII�]�\�[�Z�Y�X: ومنه قوله تعاىل:  واالنتهاءالفراغ ،  -٣

�a�`�_�^HHHH )١٠: اجلمعة(. 

 IIII�z�y�x�w�v�uHHHHبلوغ الشيء ، ونيله : ومنه قوله تعاىل:  -٤
  .)٣٧: األحزاب(

IIII�E�D�C�B�Aواإلحكام ، والصنع : ومنه قوله تعاىل:  اإلبداع ، -٥

J�I�H�G�F��HHHH )َلت١٢: ُفص(.  

وقوله تعاىل: ،  )٢٣:األحزاب( IIII�L�K�J�IHHHHالقتل أو املوت: ومنه قوله تعاىل:  -٦

IIII�[�Z�Y�X�W�VHHHH )خُرف٧٧: الز(.  

 . )٤٧:عمران آل( IIII�a�`�_�^�]�\�[�Z�YHHHHتعاىل: اإلرادة: ومنه قوله  -٧

  

  الحاً:القضاء اصط

حىت يف املذهب الواحد   القضاء اصطالحًا ، نيف التعبري ع -رمحهم اهللا–اختلفت تعريفات الفقهاء       
  مث أبّني التعريف الراجح واألقرب للصواب.، هنا أشهر التعريفات يف كل مذهب  وسأذكر

 بما يلي: الحنفيةفه فعر-  

  .)١(جه خمصوص"أن القضاء هو: "فصل اخلصومات وقطع املنازعات على و  •
  ، ألنه يدخل فيه التحكيم ، والصلح واإلفتاء وحنوها. ، وغري مانعٍ  وهذا التعريف غري جامعٍ 

  .)١(ن القضاء يراد به اإللزام ، وفصل اخلصومات ، وقطع املنازعات"وبقوهلم: " أ •

                                 
  ) ه١٤١٢بريوت ،  الكتب العلمية ،، (دار ملختارمني :حاشية رد احملتار على الدر اابن عابدين ، حممد أ )١(

بريوت  لتعريفات ، ( دار الكتب العلمية ) ؛ اجلرجاين ، علي حممد : ا ه١٤١٢) ، (دار الفكر بريوت ، ٥/٣٥٢(
 ) .١٨٥) ، ص (  ه١٤٠٣،  ١، ط
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  - وعّرفه المالكية بما يلي:

لو بتعديل أو جتريح ، ال يف عموم القضاء هو: "صفة حكمّية توجب مبوصوفها نفوذ حكمه الشرعي و 
  .)٢(مصاحل املسلمني"

  ألنه يدخل فيه التحكيم.؛ وهذا التعريف أيضاً غري مانع 
  .)٣(وبقوهلم: "القضاء هو اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام" •

  - وعّرفه الشافعية بما يلي:

  . )٤(القضاء هو: "فصل اخلصومة بني خصمني فأكثر حبكم اهللا تعاىل"
  -عّرفه الحنابلة بأنه:و 

  .)٥(القضاء هو: "اإللزام باحلكم الشرعي ، وفصل اخلصومات"
  اإلجرائي للقضاء : التعريف

بأنه: "منصب  -والعلم عنداهللا –وهو األقرب للصواب  -رمحه اهللا– هو ما اختاره ابن خلدون
الشرعية املتلقاة من الكتاب  الفصل بني الناس يف اخلصومات ، حسماً للتداعي ، وقطعاً للنزاع ، باألحكام

  .) ٦(والسنة"
  
  

                                                                                               
 .) ٨/٣) ، ( ه١٤١١العيين ، أبو حممد: البناية شرح اهلداية ، (دار الفكر ، بريوت ،  )١(

الرصاع ، حممد األنصاري : شرح حدود ابن عرفه ، ت : حممد أبو األجفان ؛ الطاهر املعموري ، ( دار الغرب  )٢(
 ) .٤٣٣م) ، ص (١٩٩٣،  ١اإلسالمي ، بريوت ، ط

 ) .٤/٢٠٠) ، ( ه١٤٠٧أمحد املختار : مواهب اجلليل من أدلة خليل ، (الرتاث اإلسالمي ، قطر ،  )٣(

). ٤/٣٧١() ،  ه١٣٧٠مد أمحد اخلطيب : مغين احملتاج إىل شرح املنهاج ، (مطبعة احلليب ، القاهرة الشربيين ، حم )٤(
)  ه١٣٦٠الشرقاوي ، عبد اهللا حجازي :حاشية الشرقاوي على حتفة الطالب ، (مطبعة احلليب ، القاهرة ، 

)٢/٤٩١.( 

 صطفى هالل ، ( دار الفكر ل مصيلحي ؛ مالبهويت ، منصور يونس : كشاف القناع على منت اإلقناع ، ت: هال )٥(
 ح املقنع ، (دار الوطن ، الرياض ) ؛ البهويت، منصور يونس: الروض املربع شر ٦/٢٨٥م) ، (١٩٨٢بريوت ، 

 ) .٢/٣٦٥) ، ( ه١٤١٦

 ١ابن خلدون ، عبدالرمحن حممد : مقدمة ابن خلدون ، ت: علي عبدالواحد ،(نشر جلنة البيان العريب، مصر،ط)٦(
 ).٢/٥٦٧)، ( ه١٣٧٦
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  : تعريف النظام القضائي السعودي الفرع الثاني 

 ى ترتيـب الشـيء واتسـاقه يـدل علـ : نظـم ؛ النـون ، والظـاء ، واملـيم ؛ أصـلٌ  قال ابن فـارس :لغةً ظام الن
  )١(مُع اللؤلؤ أو اخلرز وحنومها .اخليط أو السلك جيَ والنظام:

  )٢(ر فانتظم ؛ أي أقمته فاستقام ، وهو على نظام واحد ، ومنهج غري خمتلف فيه .ونظمت األم
  )٣(ويقال: نظام األمر ؛ قواُمُه وعماُدُه ، ومجعه: نُظُم ، وأنِظمٌة ، وأناِظم .

  : تعريف النظام في االصطالح
تنظــيم ســلوك  بــة تصــدر عّمــن ميلــك حــق إصــدارها ، ــدف إىلو هــو وثيقــة مكت مــن الناحيــة الشــكلية:     

  )٤(وإدراك مصاحل األفراد .األفراد يف جمتمعهم 

د ، وتفــــرض يف صــــورة مــــواد هــــو جمموعــــة مــــن األحكــــام تتعلّــــق مبوضــــوع حمــــدّ مــــن الناحيــــة الموضــــوعية:    
  )٥(.متتالية

  تعريف نظام القضاء السعودي:

وما  حملاكم واختصاصاا ينَة ترتيب ا"هو جمموعة األحكام واملبادئ اليت تنظم القضاء يف احملاكم ، مب
  )٦(يتعلق بالقضاة ، وأعوام من أحكام".

  
  
  

  

                                 
 ). ه ١٤٢٠،  ٧) ،( دار اجلبل ، بريوت ، ط٥/٤٤٣ابن فارس ، أبو احلسني أمحد: معجم مقاييس اللغة () ١(

 ).٣١٥()، ص   ه١٤٢٠،  ٣بريوت ، ط،  املكتبة العصرية(،  الفيومي ، أمحد حممد: املصباح املنري) ٢(

 ) .١٦/٥٦بن منظور : لسان العرب ، () ؛ وا١١٦٢ القاموس احمليط ،  ص (الفريوز آبادي : ) ٣(

 م ) ٢٠٠٤ ، ١(مكتبة العبيكان ، الرياض ، طاملرزوقي ، حممد عبد اهللا حممد: السلطة التنظيمية يف اململكة، ) ٤(
 .)٢٢ص(

 ).٩٣، (د.ت ، د.ط) ، ص ( احلفناوي ، عبد ايد: أصول التشريع يف اململكة العربية السعودية) ٥(

) ١٠ص()  ه١٤٠٤د: النظام القضائي يف اململكة العربية السعودية ، (دار الفكر العريب ، القاهرة ، أبو طالب ، حام )٦(
(مؤسسة شباب  القضائي يف الفقه اإلسالمي ؛ وانظر: فؤاد عبد املنعم ؛ واحلسني بن علي :الوسيط يف التنظيم 

 ).٣) ، ص ( ه١٤١٤اجلامعة ، اإلسكندرية ، 
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  تأسيس المملكة العربية السعوديةمرحلة  : القضاء في الجزيرة العربية قبلالمطلب الثاني

قد تأثر تأثريًا كبريًا بالنظام  ،)١(كان القضاء يف اجلزيرة العربية قبل تأسيس اململكة العربية السعودية     
وطول إجراءاته املتسمة بالرتابة والبطء ، وضعف ضمائر القائمني عليه ، فال حيكم يف الدعوى  ، عثماينال

، وقد كان املذهب السائد يف املدن هو املذهب احلنفي (مذهب السلطة  )٢(قبل أن تقدم اهلدايا للقاضي
وله نواب  حنفّيًا )٣(قاضي القضاةالعثمانية) ، إىل جانب باقي املذاهب القائمة على النظام القبلي ، وكان 

ويعّني قاضي وكذلك بعض قضاة األقاليم  ،ماين من املذاهب األربعة وكان تعيينه يتم بأمر من السلطان العث
  .)٤(القضاة بعض القضاة اآلخرين

  - فكان القضاء آنذاك على ثالثة أنواع :     
  

                                 
م يف مطلع القرن العشرين ، على يد  ١٩٠٢ –  ه١٣١٩كان بعد حترير الرياض سنة   يقصد بالتأسيس هنا ما )١(

 . -رمحه اهللا  -املؤسس امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود

 ١٥١()  ص ه١٣٥٤،  ١حافظ وهبة : جزيرة العرب يف القرن العشرين ، ( مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ، ط )٢(
- ١٥٦. (  

منصٌب ديين دنيوي إسالمي ، ابُتكر خالل العصر العباسي أيام اخلليفة هارون الرشيد ، بعد أن القضاة: قاضي)٣(
 ة القضائية عن السلطة التنفيذية ازدهرت الدولة اإلسالمية وتنوعت مرافقها وظهرت احلاجة إىل فصل السلط

ي يقوم بواجبه على أكمل وجه . انظر: وضرورة توّيل كل شخص منصبًا إداريًّا مستقًال عن غريه من املناصب ك
  ) .١٥م ) ، ص(١٩٩٢بشار،عصام حممد :قاضي القضاة يف اإلسالم ، (دار النهضة العربية ، بريوت ، 

وليس للبشر ، ألّن اهللا سبحانه هو الذي  -عز وجل–هو الذي يقضي بني القضاة ، وهذا إمنا هو هللا  وقاضي القضاة :
ية ورد النهي عنها يف حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ،عن النيب صلى اهللا عليه يقضي بني القضاة. وهذه التسم

وسلم قال: " إّن أخنَع اسٌم عند اهللا رجٌل تسّمى ملك األمالك ". وأخنع : أي أحقر، وأوضع ،وأبعد األمساء عند 
). ٢١٤٣ح( اء احملرمة ؛ ومسلم يف باب األمس) ٦٢٠٦اهللا . أخرجه البخاري يف باب أبغض األمساء إىل اهللا ، ح(

ا كان امللك هللا وحده ، الُملك على احلقيقة سواه ، كان أخنع اسم وأوضعه عنده  -رمحه اهللا–قال ابن القّيم 
ّ
: "مل

وأبغضه له : اسم شاهان شاه ، أي : ملك امللوك ، وسلطان السالطني ، فإن ذلك ليس ألحٍد غري اهللا ، فتسمية 
، واهللا الُحيب الباطل ، وقد أحلق أهل العلم ذا قاضي القضاة ، وقال : ليس قاضي غريه ذا من أبطل الباطل 

: ابن انظر.   يقول له كن فيكون "ا.هالقضاة إال من يقضي احلق وهو خري الفاصلني ، الذي إذا قضى أمرًا فإمنا 
)، ت: شعيب األرنؤوط ،  ه١٤٠٧ ١٥اد ، (مؤسسة الرسالة ، بريوت،طالقّيم : زاد املعاد يف هدي خري العب

 ).٢/٣٤٠وعبدالقادر األرنؤوط ، (

ص  )  ه١٤١٩آل دريب ، سعود سعد : التنظيم القضائي يف اململكة ، ( جامعة اإلمام حممد بن سعود ، الرياض ،  )٤(
)٢٨١ -  ٢٨٠. ( 
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  : القضاء في الحجاز (المنطقة الغربية) -١

القضائي يف احلجاز متطورًا وأرقى من بقية أجزاء اململكة ، وذلك يعود إىل اإلصالحات كان النظام      
ما يتعلق منها  وخاصةً  ،ميالدي) ١٩النظامية اليت سّنتها الدولة العثمانية يف القرن الثالث عشر اهلجري (

  . )١(بالقضاء
ني ورصد أقوال املرتافع،  كالتسجيلل من التنظيم اإلداري ،  وكانت حماكم احلجاز تتمتع بقسط غري قلي    

تضم و باختالف أنواعها ، وكانت احملكمة الرئيسية الكربى هي حمكمة مكة املكرمة ،  ، وتقسيم الدعاوى
رئيسًا وثالثة نواب هم مبنزلة أعضاء للمحكمة ، كل واحد منهم ميثل مذهبًا من املذاهب اإلسالمية 

ما صح من أقوال ذلك  بيانوجية ، اليت يتطلب البت فيها املشهورة ، حتال إليه قضايا األوقاف والز 
  . )٢(املذهب

  
  : القضاء في نجد -٢

يف نشر تعاليم اإلسالم  بتعاون رجال العلم مع رجال احلكمعن غريها من بقية البلدان متّيزت جند       
حات القضائية اليت ، إال أن أثر اإلصال )٣(وإقامة حدود الشريعة اإلسالمية السمحة ، دون تفريق أو متييز

سّنتها الدولة العثمانية آنذاك مل تظهر يف القضاء ، واستمر نظامه التقليدي املتوارث يف إاء النزاع حسب 
الشرع والعرف السائد ، ويتوىل الفصل يف اخلصومات القاضي واألمري ، فاألمري يسعى ملصاحلة الطرفني ، 

  . )٤(قاضي حكمه رّده إىل األمري لتنفيذهوإال أحال القضية إىل القاضي ، فإذا أصدر ال
  

  القضاء القبلي: -٣

وهو عبارة عن نظام قبلي ، يقوم على العرف السائد ، والسوابق القضائية ويتوىل مهمة القضاء بني 

                                 
لقضائي يف الفقه ) ؛ الزحيلي ، حممد مصطفى : التنظيم ا٢٨٠آل دريب : التنظيم القضائي يف اململكة ، ص ( )١(

) ؛ أبو طالب ، النظام القضائي يف ٢١٨م) ، ص (٢٠١٢،  ٣اإلسالمي ، ( دار الفكر املعاصر ، بريوت ، ط
 ) .١٤اململكة ، ص (

  ١ودية ، (جدة ، مطابع امة ، طآل الشيخ ، حسن عبد اهللا : التنظيم القضائي يف اململكة العربية السع )٢(
 ).٣٤) ، ص( ه١٤٠٣

 ) .٣٣ل الشيخ : التنظيم القضائي يف اململكة ، ص (حسن آ )٣(

 ) .٢١٩ - ٢١٨حممد الزحيلي : التنظيم القضائي يف الفقه اإلسالمي ، ص ( )٤(
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ة ، وإن حدث شهود هلم باحلكمة واإلطالع على العادات القبليمالقبائل ما يسمى بالعارفة ، وهم رجال 
  . )١(وا إىل التحكيمأنزاع بني قبيلتني جل

  

   )٢(لنظام القضائي في المملكة العربية السعودية بعد مرحلة التأسيسا لث:المطلب الثا

كان القضاء يف الدولة السعودية الناشئة عند أول قيامها يفتقر كثريًا إىل الوحدة يف إدارته وتنظيمه 
منذ  - رمحه اهللا–لعزيز بن عبد الرمحن آل سعود امللك عبد ا ُعينلذلك إن مل يكن فاقداً هلا متاماً ، ، وفقهه 

بتنظيم    ه١٣١٩تأسيسه للمملكة العربية السعودية يف مطلع القرن العشرين ، بعد حترير الرياض عام 
أحوال الدولة ومؤسساا ، وأوىل اجلانب القضائي ُجل اهتمامه ورعايته ، فأقامه على الشريعة اإلسالمية يف  

وستظل السراج املنري  للحكم  ةأحكام اإلسالم هي الركيزة األساسي "أنّ  - رمحه اهللا–، وأعلن  أمورهكافة 
يف  اإلسالم جاء مبا فيه صالح الناس ، وأن  )٣(اليت يهتدي ديها السارون ، ويستضيئ بنورها املدجلون

هم حقيقة اإلسالم الدنيا واآلخرة ، وأن من أراد سعادة الدارين من األفراد واجلماعات فما عليه إال أن يف
 .  )٤("وأحكامه ، ويسعى للعمل ا ، حىت يكون يف هناء وسعادة 

دخل ،  ه١٣٤١إقليم عسري عام  وضمّ ،إمارة جند  -رمحه اهللا–وبعد أن استعاد امللك عبد العزيز        
لنجد ، وحتقق له بذلك ضم إقليم احلجاز ، وأصبح ملكاً على احلجاز وسلطاناً   ه١٧/٣/١٣٤٣مكة يف 

، بدأت األنظمة والقرارات واللوائح تتواىل يف شأن تشكيل احملاكم وترتيبها ، وإجراءات التقاضي أمامها ، 
وعّني رئيسًا للقضاة مبكة املكرمة ، ليتوىل مهمة اإلشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من 

  . )٥(أحكام
  

                                 
) ؛ سليمان السليم :النظام القضائي يف اململكة ، ( معهد اإلدارة ١٥أبو طالب : النظام القضائي يف اململكة ، ص ( )١(

 ) .٣ص ( ) ، ه١٤٠٩العامة ، الرياض ، 

رمحه –أي بداية الدولة السعودية الثالثة ، وتأسيسها بعد استعادة الرياض على يد املؤسس امللك عبد العزيز آل سعود  )٢(
 . ه٥/١٠/١٣١٩يف  -اهللا

ُر الليل كله ، وأَْدَجلُوا ساروا من آخر الليل ، وادَجلُوا )٣( ُر السَحِر ، والدْجلَُة َسيـْ ساروا الليل ؛ انظر : لسان  الدْجلَُة َسيـْ
 .)  ٥/٢٨٦العرب ، ( 

 . ه١٦/١/١٣٤٤) يف ٣٢م القرى العدد (انظر: جريدة أ )٤(

 . ه٥/٩/١٣٤٤) يف ٦٤انظر: جريدة أم القرى العدد ( )٥(
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املرسوم امللكي املتعلق بأوضاع احملاكم الشرعية  ، صدر  ه١٣٤٦ويف اليوم الرابع من شهر صفر عام     
، والذي يعترب ناسخًا للتعليمات العثمانية وملغيًا هلا ، وتضّمن تشكيل احملاكم يف احلجاز  )١(وتشكيالا

 وهي: ، )٢(على ثالث درجات

  لة:محاكم األمور المستعج -١

قطع وال حلدود اليت اللتعزيرات واوهي حماكم جزئية تتألف من قاض واحد ، وتنظر يف اجلنح ، وا     
وأحكام هذه احملكمة ال تقبل ،  )٣(املالية اليت ال تزيد عن ثالثني جنيهاً  قتل فيها ، ويف الدعاوى

كذلك النظر يف أمور البادية وما يتعلق ا ، فيما عدا العقار  . النقض ما مل ختالف نصًا أو إمجاعاً 
  . )٤(فإنه من اختصاص احملكمة الكربى

  حاكم كبرى:م -٢

وهي حماكم عامة ، مؤلفة من ثالثة قضاة ، أحدهم رئيسها ، وتنظر يف مجيع الدعاوى اخلارجة عن 
  اختصاص احملاكم املستعجلة .

  :)٥(هيئة المراقبة القضائية -٣

وهي حمكمة نقض وإبرام ، تتألف من رئيس ومعاون ، وثالثة قضاة أعضاء خيتارهم امللك من كبار 
هيئات األمر باملعروف و  مكة املكرمة ، ومن اختصاصاا اإلشراف اإلداري على احملاكم ،العلماء ، ومقّرها 

  نظر يف احملاكم الشرعية.ومراقبة التدريس واملناهج ، واإلفتاء يف املسائل اليت ال تُ  والنهي عن املنكر ،
مبدأ (مصلحة العموم)  آنذاك ، - يرمحه اهللا–ومن أهم املبادئ اليت التزمتها قرارات امللك عبد العزيز  

                                 
مادة موزعة على  ٢٤يعترب أول تقنني يصدر يف شكل مواد نظامية ، يتناول أوضاع القضاة واحملاكم ، وقد صدر يف  )١(

تعليمات إلسراع البت  -٣هيئة املراقبة القضائية  -٢تشكيل احملاكم ووظائفها  -١مخسة فصول على النحو التايل: 
خاص بدوائر بيت املال ، انظر: عبد املنعم جريه ، نظام القضاء يف  - ٥خاص بكتاب العدل  -٤يف القضايا 

 ) .٣٣) ، ص (  ه١٤٠٩اململكة ، (معهد اإلدارة العامة ، الرياض ، 

هيئة لسعودية ، قسم القضاء الشرعي (م ؛ جمموعة األنظمة ا ١٢/٨/١٩٢٧ – ه٤/٢/١٣٤٦مرسوم ملكي بتاريخ  )٢(
 . ه٢١/٢/١٣٤٦) يف ١٤٠لقرى ، العدد (جريدة أم ا ؛) ١٠ -٦) ، ص (  ه١٤٢٣اخلرباء مبجلس الوزراء ، 

 حدّدت بثالمثائة  فيما بعد .)٣(

 ).١٣، ص (جمموعة األنظمة السعودية )٤(

مسيت فيما بعد بـ (هيئة التدقيقات الشرعية) ، وأصبحت تتألف من رئيس القضاة (رئيساً) ، وأربعة أعضاء، ومن  )٥(
 ) .١٠ -٩صالحياا ( تدقيق األحكام ، وحماكمة القضاة) ، انظر: جمموعة النظم ، ص (
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وأن تكون األحكام يف مجيع احملاكم منطبقة على ،  ، وعدم اخلروج عن كالم أهل العلم من أئمة الدعوة
، مع إمكانية الرجوع إىل املذاهب األخرى ،  - رمحه اهللا  – املفىت به من مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

ى الذي يسند القول يف أي مذهب من املذاهب وعدم التقييد مبذهب معني ، مىت ما وجد الدليل األقو 
واملخالفة  اإلمام أمحد ، يؤدي إىل املشقة  األربعة ، ال سّيما وإن كان يف تطبيق املفىت به من مذهب

  .)١(ملصلحة العموم
منذ تأسيسه للمملكة العربية السعودية ، على رفع الظلم  -رمحه اهللا–وحرص امللك عبد العزيز 

رمحه –مؤسساته ، واجته نظره و امة العدل يف عموم البالد وعلى مجيع فئات اتمع وإحقاق احلق ، وإق
ملؤسسات التابعة للدولة ، حتقيقاً اإىل العناية بالشكاوى املرفوعة من األفراد ضد اجلهات الرمسية ، و  - اهللا

 ملعنيني ا خدام السلطة من قبل الإلنصاف ، وحسمًا ملادة الظلم واخلالف ، ودفعا للتعسف يف است
 ا بعد ، يف ديوانه جهة خمتصة تتوىل النظر يف هذا النوع من الشكاوى  - رمحه اهللا– سَ فأس واليت آل األمر

ء يف ونّص قرار جملس الوزرا، ، يرتبط جباللة امللك مباشرة )٢(ذلك إىل أن تكون ديوان مستقل للمظامل
ويشرف على ، وزراء إدارة عامة باسم ديوان املظامل "يّشكل بديوان جملس ال مادته السابعة عشرة على أن:

مما يعطي تأكيدًا واقعيًا على ، )٣(وهو مسؤول أمام جاللة امللك" ، هذه اإلدارة رئيس يعّني مبرسوم ملكي
  واحلرص على حتقيقها بشكل دقيق ، من قبل دائرة معنية متخصصة . ،عدالة تأسيس ال
 

عرف (بنظام سري ، نظام لإلجراءات أمام احملاكم الشرعية صدر أول ،   ه١٣٥٠ويف عام          
) مادة ، تغطي جوانب العمل املختلفة ، وتكون قاعدة ٣٦، واشتمل على ()٤(احملاكمات الشرعية)

 هيئة، مع استبدال )٥(إلجراءات التقاضي أمام احملاكم الشرعية ، وأعمال تلك احملاكم بصيغة متكاملة
ة رمسية أخرى برئاسة رئيس القضاة ، لتتوىل مهمة تدقيق األحكام ، واإلشراف على املراقبة القضائية يئ

                                 
(الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء ، الرياض ،  قاسم ، عبد الرمحن حممد : الدرر السنية يف األجوبة النجدية  ،)١(

 ).٣٩،  ١١)؛ وجمموعة النظم ، ص (١/١٩) ، ( ه ١٤٢٤،  ٧ط

، انظر: القضاء يف اململكة   ه ١٧/٩/١٣٧٤وتاريخ  ٢/١٣/٨٧٥٩تأسس ديوان املظامل مبوجب املرسوم امللكي رقم  )٢(
  ) .٩٤) ، ص ( ه ١٤١٩،  ١، (وزارة العدل ، ط

  من املرسوم امللكي السابق .) ١٧(ادة امل)٣(
 . ه١٥/٣/١٣٥٠) يف ٣٤٦القرى العدد ( هـ ، انظر: جريدة أم ٢٩/٢/١٣٥٠وتاريخ  ٢١األمر السامي رقم  )٤(

 ).٨٦ - ٨٥انظر: القضاء يف اململكة العربية السعودية ، ص ( )٥(
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  سري األعمال يف مجيع احملاكم .
  

 نصت ) مادة،١٤٢عية" واملتضمن (، صدرت املوافقة على "نظام املرافعات الشر   ه ١٣٥٥ويف عام     
عارض مع نظام املرافعات من األوامر والتعليمات املادة األخرية منه على "إلغاء نظام سري احملاكمات" وما يت

  .)١(واألنظمة السابقة
  

، ألغي نظام املرافعات الشرعية السابق ، وأُعيد إصداره مبسّمى "تنظيم األعمال   ه ١٣٧٢ويف عام     
رية نظيم كثري من األعمال اإلدا) مادة ، شاملة لت٩٦، وقد اشتمل على ( )٢(اإلدارية يف الدوائر الشرعية"

  واإلجراءات القضائية أمام احملاكم .
  
، صدر نظام "تركيز مسؤوليات القضاء" ليحل حمّل نظام تشكيالت احملاكم   ه١٣٧٥ويف عام         

  . )٣(الشرعية ، وحيدد اختصاصات منسويب السلك القضائي ، وإيضاح مهامهم وضوابط وظيفتهم
  

، وأمري (حاكم إداري) ، ينظر القاضي يف مدينة قاٍض ، فكان يف كل  أما في نجد وملحقاتهاو          
القضايا اليت ترد إليه ، يف بيته ، أو مسجده ، أو أي مكان يتواجد فيه ، دون ختصيص أو حتديد لتلك 
القضايا ، مث حيكم مبا يظهر له من الوجه الشرعي فيها ، واألحكام اليت يصعب تنفيذها ، يتم الرفع ا إىل 

  . )٤(ليتوىل تنفيذها احلاكم اإلداري
  
  
، صدر األمر السامي الكرمي بتشكيل رئاسة القضاء يف جند واملنطقة الشرقية   ه ١٣٧٦ويف عام      

                                 
 جريه : نظام القضاء يف اململكة  عبدالعظيم عبد املنعم  ،؛   ه١١/٢/١٣٥٥عات الشرعية الصادر يف نظام املراف )١(

 ).٣٦) ، ص ( ه١٤٠٩(معهد اإلدارة العامة ، الرياض ، 

 .  ه ٢٤/١/١٣٧٢) وتاريخ ١٠٩األمر السامي رقم ( )٢(

 ).٣٦عبد املنعم جريه: نظام القضاء يف اململكة ، ص ( )٣(

 ) .٣٠٨آل دريب ، التنظيم القضائي ، ص ( )٤(
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ومقرها مدينة الرياض ، فأنشأت احملاكم الكربى ، ومت تعيني القضاة املتفرغني ، وكتاب العدل ، يف حدود 
على ضوء األنظمة والتعليمات  ، املوضوعية االختصاصاتمناطق اختصاصات الرئاسة ، ومت حتديد 

  . )١(املعمول ا يف اململكة
  
وتلبية ، لتقوم بتويل مهمة اإلشراف على احملاكم  ، تشكيل وزارة العدل مت ،   ه ١٣٨٢ويف عام       

تطورت ف   ه ١٣٩٠احتياجاا املالية واإلدارية ، وبالفعل باشرت وزارة العدل ، أعماهلا ومهامها يف عام 
والفصل  ، آنذاك مسرية القضاء ، وواكب مستجدات العصر التقنية واإلدارية ، وتفرّغ القضاة لنظر القضايا

وسار العمل القضائي وفق  ، فيها بعد أن كانوا يف السابق ، منشغلني بالشؤون اإلدارية واملالية وغريها
  منهجية شاملة ومتكاملة .

  
اً يتارخي والذي يعترب فاصالً  ،  ه ١٤/٧/١٣٩٥يف  ٦٤كي رقم م/القضاء باألمر املل نظام مث صدر

قضاء حيث تّضمن تأصيل األطر العامة لل، بني التنظيم القضائي القدمي ، والتنظيم القضائي اجلديد آنذاك 
واألصول الكلّية ملبادئ القضاء  ، وبيان تشكيالته وحقوق قضاته وواجبام ، وتأسيس القواعد العامة

ومهام كتابات العدل ووظائفها ، كما نّصت املادة اخلامسة من هذا النظام على إنشاء الس وأسسه ، 
، والنظر يف شؤون القضاة ، من األعلى للقضاء، ليتوىل مهمة األشراف على احملاكم وتدقيق أحكامها 

  .)٢(حيث تعيينام وترقيام وتنقالم وضمان استقالهلم 
  -كون من :وأصبحت احملاكم الشرعية تت

  
  جملس القضاء األعلى. -١
 حمكمة التمييز. -٢

                                 
رئيس  - رمحه اهللا–عبد اهللا بن حسن آل الشيخ ) ، وبعد وفاة الشيخ : ٣١١يم القضائي ، ص (آل دريب : التنظ )١(

حممد بن إبراهيم حتت رئاسة واحدة ، يرئسها الشيخ :القضاة يف املنطقة الغربية واجلنوبية ، مت توحيد رئاسيت القضاة 
واتساق األوامر ، والتعليمات الصادرة لقضاة  آل الشيخ ، فكان لذلك أثراً إجيابياً يف توحيد صيغ العمل القضائي ،

 ).٩٢ -  ٩٠ية ، وزارة العدل ، ص (احملاكم يف اململكة ؛ انظر: القضاء يف اململكة العربية السعود

) ، ٩٤ - ٩٣) ؛ القضاء يف اململكة ، وزارة العدل ، ص (٣٤٥آل دريب : التنظيم القضائي يف اململكة ، ص ( )٢(
 ) مادة .١٠٢( وقد صدر هذا النظام يف
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 احملاكم العامة (الكربى). -٣

 احملاكم اجلزئية (املستعجلة). -٤

  . )١(وختتص كل واحدة منها باملسائل اليت ترفع إليها طبقاً للنظام
  
أنشأت بعض احملاكم املتخصصة للفصل يف املنازعات التجارية والعمالية ،   ه ١٤٠٤ويف عام        

، طبقًا لألنظمة والتعليمات الصادرة من ويل األمر ، مبا ال يتعارض مع نصوص الكتاب والسّنة )٢(ملروريةوا
  . )٣(أو اإلمجاع

وبقي األمر كذلك ، مع بعض القرارات التحديثية على بعض األنظمة خالل السنوات اليت تلي هذا       
مشروع خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن  على ضاء اجلديد) ، حىت صدور املوافقةالنظام (نظام الق

، واملتضمن إعادة هيكلة وتشكيل نظامي القضاء وديوان  )٤(لتطوير مرفق القضاء -حفظه اهللا–عبد العزيز 

  -ليكون على النحو التايل:املظامل ، 

  جهة القضاء العادي الفرع األول :
 : المجلس األعلى للقضاء  - أ

  : اآليت النحو على أعضاء وعشرة ، ملكي بأمر يسمى رئيس من للقضاء ىاألعل الس فيؤل و     
  .  العليا احملكمة رئيس -  ١
  .  ملكي بأمر يسمون ، استئناف حمكمة رئيس بدرجة متفرغني قضاة أربعة -  ٢
  .  العدل وزارة وكيل -  ٣
  .  العام واالدعاء التحقيق هيئة رئيس -  ٤
  .ملكي بأمر ونيسمّ  ، استئناف قاضي يف شرتطي ما فيهم يتوافر أعضاء ثالثة -  ٥

 قابلة سنوات أربع) ٥( و) ٢( الفقرتني يف عليهم املنصوص واألعضاء الس رئيس مدة وتكون      

                                 
 .  ه ١٤/٧/١٣٩٥) وتاريخ ٦٤) من نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/٥املادة ( )١(

 .  ه ١٤/٩/١٤٠١) وتاريخ ١٦٧قرار جملس الوزراء رقم ( )٢(

 ).٤٣آل الشيخ : التنظيم القضائي يف اململكة ، ص ( )٣(

 هـ . ١٩/٩/١٤٢٨) يف ٧٨املرسوم امللكي رقم (م/ )٤(
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  . )١(للتجديد
  :)٢(المهام التاليةالمجلس  ويتولى

وإجازة النظر يف شؤون القضاة الوظيفية ، من تعيني وترقية ونقل وتأديب وندب وإعارة وتدريب  -١
ضمن استقالل املقررة نظامًا ، وذلك مبا يوإاء خدمة وحنو ذلك ، وفقًا للقواعد واإلجراءات 

  القضاء والقضاة.
 اإلشراف على احملاكم والقضاة وأعماهلم يف احلدود املبينة يف هذا النظام . -٢

 .فقة ويل األمريش القضائي بعد مواإصدار اللوائح املتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية ولوائح التفت -٣

إنشاء احملاكم املنصوص عليها يف النظام ، أو دجمها أو إلغائها ، وحتديد اختصاصاا املكانية  -٤
 والنوعية مبا ال يتعارض مع النظام ، وتأليف الدوائر فيها .

ورؤساء حماكم  االستئنافومساعديهم من بني قضاة حماكم  االستئنافتسمية رؤساء حماكم  -٥
 ساعديهم ، وإصدار قواعد تنظيم اختصاصام وصالحيام.الدرجة األوىل وم

 إصدار قواعد اختيار القضاة ، وضوابط تفريغهم . -٦

 تنظيم أعمال املالزمني القضائيني . -٧

 حتديد األعمال القضائية املطلوبة لشغل الدرجات القضائية . -٨

 رفع ما يراه الس من املقرتحات ذات الصلة باالختصاصات املقررة له . -٩

 ر ، متضمنًا اإلجنازات احملّققة داد تقرير شامل اية كل عام ، ورفعه إىل ويل األمإع - ١٠
  ومعوقات العمل القضائي ، واحللول املقرتحة بشأا.

  وتكون على النحو التالي:، المحاكم الشرعية  -ب 

ل دوائر وهي حمكمة واحدة ، ومقّرها الرياض وتباشر اختصاصاا من خال المحكمة العليا:: أوًال 
متخصصة حبسب احلاجة ، تؤّلف كل منها من ثالثة قضاة باستثناء الدائرة اجلزائية اليت تنظر يف األحكام 

 ف من مخسة قضاة وا ، فإا تؤل الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص يف النفس أو فيما د
فة إىل االختصاصات املنصوص عليها يف باإلضا- . كما تتوىل احملكمة العليا )٣(ويكون لكل دائرة رئيس

                                 
 . ه١٤٢٨) من نظام القضاء ٥املادة ( )١(

 ) من نظام القضاء.٦املادة ( )٢(

 . ه١٤٢٨) من نظام القضاء ١٠املادة ( )٣(
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مراقبة سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وما  –نظام املرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات اجلزائية 
 ، وذلك )١(يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض معها يف القضايا اليت تدخل ضمن والية القضاء العام

  :  اآلتية االختصاصات يف
 القطع أو بالقتل االستئناف حماكم تؤيدها أو تصدرها اليت والقرارات األحكام مراجعة -١

 .دوا فيما أو النفس يف القصاص أو أوالرجم

 ترد مل بقضايا املتعلقة االستئناف حماكم تؤيدها أو تصدرها اليت والقرارات األحكام مراجعة -٢
 كان مىتالقضايا  وقائع تتناول أن دون وذلك ، وحنوها إائية مبسائل أو ، السابقة الفقرة يف

  : مايلي احلكم على االعرتاض حمل
 تتعارض ال أنظمة من األمر ويل يصدره وما اإلسالمية الشريعة أحكام خمالفة  -أ 

 . معها

 هذا يف عليه نص ملا طبقاً  سليماً  تشكيالً  مشكلة غري حمكمة من احلكم صدور  -ب 
 . األنظمة من وغريه النظام

 .خمتصة غري دائرة أو حمكمة من احلكم صدور  -ج 

 . سليم غري وصفاً  وصفها أو ، الواقعة تكييف يف اخلطأ  -د 

 

  :االستئنافمحاكم :  ثانياً 
تباشر  ،حمكمة استئناف أو أكثر  من مناطق اململكة كل منطقةيكون يف   نص نظام القضاء على أن      

اجلزائية ، ودوائر األحوال الشخصية أعماهلا من خالل دوائر متخصصة وهي : (الدوائر احلقوقية ، والدوائر 
وتتوىل حماكم االستئناف النظر يف األحكام القابلة لالستئناف . )٢(، والدوائر التجارية ، والدوائر العمالية)

إلجراءات املقررة يف نظام الصادرة من حماكم الدرجة األوىل ، وحتكم بعد مساع أقوال اخلصوم ، وفق ا
  . )٣(اإلجراءات اجلزائيةات الشرعية ، ونظام املرافع

  

                                 
 ) من نظام القضاء.١١املادة ( )١(

 ) من نظام القضاء.١٦) و (١٥املادتان ( )٢(

 ) من نظام القضاء.١٧املادة ( )٣(
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  محاكم الدرجة األولى::  ثالثاً 

وهي: (احملاكم العامة ، واحملاكم اجلزائية ، وحماكم األحوال الشخصية ، واحملاكم املرورية     
، واحملاكم العمالية ، واحملاكم التجارية) ، وتنشأ يف املناطق واحملافظات واملراكز حبسب 

فرد أو  دوائر قضائية متخصصة تكّون كل دائرة من قاضٍ احلاجة ، وتؤلف كل حمكمة من 
  . )١(أكثر ، وفق ما حيدده الس األعلى للقضاء

  لقضاء اإلداري (ديوان المظالم) : جهة االفرع الثاني 

  اجلديد مما يلي:القضاء (ديوان املظامل) وفق نظام  وتتكون جهة القضاء اإلداري      
نسبة لديوان املظامل مثل الس األعلى للقضاء بالنسبة للقضاء وهو بال مجلس القضاء اإلداري:  -١

 . )٢(العام ، ولرئيسة االختصاصات نفسها املقررة لرئيس الس األعلى للقضاء

 محاكم الديوان :  -٢

وختتص بالنظر يف االعرتاضات على األحكام اليت تصدرها  المحكمة اإلدارية العليا:  - أ
 .)٣(حماكم االستئناف اإلدارية

وتتوىل النظر يف األحكام القابلة لالستئناف ، الصادرة   حاكم االستئناف اإلدارية :م  - ب
 .)٤(من احملاكم اإلدارية ، وحتكم بعد مساع أقوال اخلصوم وفق اإلجراءات املقررة نظاماً 

  وختتص بالنظر فيما يلي: المحاكم اإلدارية: -ج       

اخلدمة املدنية والعسكرية ، والتقاعد ملوظفي الدعاوى املتعلقة باحلقوق املقررة يف نظم  -١
ورثتهم صية املعنوية العامة املستقلة أو واألجهزة ذوات الشخ ومستخدمي احلكومة ،

  واملستحقني عنهم .
دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية اليت يقدمها ذوو الشأن ، مىت كان مرجع الطعن  -٢

أو خمالفة النظم  ،، أو عيب يف السبب  عيب يف الشكلعدم االختصاص ، أو وجود 

                                 
 ) من نظام القضاء .٢٢ - ١٨املواد ( )١(

 ) من نظام ديوان املظامل.٥دة (املا )٢(

 ) من نظام ديوان املظامل.١١املادة ( )٣(

 ) من نظام ديوان املظامل .١٢املادة ( )٤(
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واللوائح ، أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، مبا يف ذلك 
  القرارات التأديبية .

 –القرارات اليت تصدرها اللجان شبه القضائية واالس التأديبية ، ومجعيات النفع العام  -٣
  ا .املتعلقة بنشاطا –وما يف حكمها 

  الشأن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة . ادعاوى التفويض اليت يقدمها ذوو  -٤
  الدعاوى التأديبية اليت ترفعها اجلهة اإلدارية املختصة . -٥
  الدعاوى املتعلقة بالعقود اليت تكون اجلهة اإلدارية طرفاً فيها . -٦
  جنبية .طلبات تنفيذ األحكام األجنبية ، وأحكام احملكمني األ -٧
  املنازعات اإلدارية األخرى . -٨

  

  مميزات النظام القضائي الجديد من أهّم المطلب الرابع : 

  التقاضي على ثالث درجات: -١

حيث ينظر النزاع ابتداء يف حماكم الدرجة األوىل ، ويف حالة عدم رضى أحد طريف الدعوى باحلكم        
وكدرجة  ، إلعادة النظر يف وقائع الدعوى لدرجة الثانية) ، فإنه يستأنف احلكم أمام حماكم االستئناف (ا

القطع ، أو أحواهلا (كالقتل ، أو الرجم  أو ثالثة فهناك احملكمة العليا ، وهي حمكمة موضوع يف بعض 
القصاص) ، وحمكمة شريعة ونظام يف أحوال أخرى ، إضافة إىل اختصاصها بتقرير املبادئ العامة يف 

  قضاء.املسائل املتعلقة بال
وحتري ا وعرض البّينات واحلجج من جديد،فتعدد درجات التقاضي ، يتيح إعادة النظر يف القضاي

ة بشر ليسوا معصومني عن اخلطأ ألن القضا، العدل واإلنصاف ، واإلصابة يف األحكام القضائية 
 يف القضايا واألحكام عاد النظر النسيان ، الذي نتائجه متعّلقة حبقوق الغري ، فكان من املناسب أن يُ أو 

  ليزول اللبس ، وينكشف احلق ، ويُعطى كل ذي حٍق حّقه .
  التخصص القضائي : -٢

وأصبح يف النظام القضائي  ،كان تشكيل احملاكم املتخصصة يف النظام القضائي السابق أمرًا جوازيًا       
اكم: (عامة ، وجزائية ، جتارية اجلديد مبدأ ثابتاً، فنص النظام على تنوع حماكم الدرجة األوىل لتكون حم
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. وأجاز النظام للمجلس األعلى للقضاء إحداث حماكم متخصصة أخرى  )١(عمالية ، وأحوال شخصية)
دوائر  ليكون يف كل حمكمة إىل حماكم االستئناف  أيضاً  دأ التخصصمب . وامتد  )٢(بعد موافقة ويل األمر

ل الشخصية ، والدوائر التجارية حلقوقية ، ودوائر األحوامتخصصة وهي : (الدوائر اجلزائية ، والدوائر ا
واليت تباشر اختصاصاا من خالل ، وإىل احملكمة العليا أعلى درجات التقاضي ،  )٣(والدوائر العمالية)
  ، يتم استحداثها حسب احلاجة . )٤(دوائر متخصصة

العمل  تقانيف ا، ملا له من أمهية  مبدأ التخصص القضائي نافٌذ يف كل درجات التقاضي ن فإلذلك       
ائية واإلملام بكل جوانب التخصص النوعي ، ومعرفة السوابق القض، وعدم تنازع االختصاصات بني احملاكم 

على القاضي مسألة االجتهاد ، ومتنع تشتت انتباهه عن النظر يف أنواع  واملبادئ واألحكام اليت تُيّسر
  متعددة من القضايا .

  : صالة والمعاصرةالجمع بين األ -٣

النظام القضائي اجلديد بني املعاصرة يف البناء التنظيمي اهلرمي ملنظومة العدالة اخلاضعة للسياسة مجع 
 العامة للدولة ، واحملافظة على األصالة املتمثلة يف احلرص على التمسك بأحكام الشريعة اإلسالمية 

ًا يف التحديد الدقيق حظ هذا جليّ ويُلة ؛ السن وفق ما جاء يف الوحيني الكتاب و يف الدعاوى والفصل 
 ام القضائية يف خمتلف الدرجات الختصاصات احملاكم ودوائرها ، وحتديد مؤهالت القضاة وخرب 

، وواجبام ومسؤوليام الوظيفية ، ناهيك عن مشول النظرية ووضوح الرؤية جلميع أجهزة املنظومة العدلية 
  التأويل يف أي أمر يتعلق بالقضاء والقضاة.ف أو مبا ال يدع جماالً لالختال

  رعاية حقوق اإلنسان : -٤

أ الشامل والرسالة السامية إن مبدأ رعاية حقوق اإلنسان الضعيف ، واملظلوم ، واألقل قدرة ، هو املبد
عاية ، من مالمح تلك الر مجيع أبوابه وفصوله ، و سعى النظام اجلديد إىل حتقيقها ، والتأكيد عليها يف اليت 

لتغطية حاجات  املناطق واحملافظات حسب احلاجة  نّص النظام على إنشاء حماكم الدرجة األوىل يف مجيع
الضعفاء ، كما يف ة كبار السن والنساء و وخباصّ ، الناس ، وعدم تكليفهم مشقة السفر للمطالبة حبقوقهم 

                                 
 ) من نظام القضاء .٩املادة ( )١(

 ) من نظام القضاء .٣) الفقرة (٩املادة ( )٢(

 ) من نظام القضاء .١٥املادة ( )٣(

 ) من نظام القضاء .١٠املادة ( )٤(
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على مستوى حماكم الدرجة الثانية  ، وكذلك )١(القضايا العمالية ول الشخصية و األحواقضايا األحداث 
(حماكم االستئناف) ، اليت توجد يف كل منطقة من مناطق اململكة ، وميكن إنشاء دائرة استئناف 

  . )٢(متخصصة أو أكثر يف احملافظات حسب احلاجة لذلك

  في النظام القضائي السعودي وتطبيقه مبدأ استقالل القضاء  المبحث الثاني :

  تمهيد وتقسيم:

 ودفع  ،إقامة العدل  -اهللا بإذن  -  موضوع استقالل القضاء من األمور املهمة ، اليت تضمن إن
الظلم ورفعه ، وقطع اخلصومات، ووصول احلقوق إىل أهلها ، واستقامة أمور الناس ، وانتظام عيشهم 

  واحلفاظ على كيان األمة ، وأمن الدولة ، وجلب املصاحل ودفع املفاسد بصفة عامة.
سببًا من ، عطيله أو إمهاله أو اإلخالل به ذا يكون سببًا من أسباب القوة والثبات واالستقرار ألن تو     

  ونذيراً من نذر الزوال والفناء والضالل. ، أسباب اهلالك
  

   المطلب األول: مفهوم استقالل القضاء في الفقه اإلسالمي

أو الســــلطة  الســــلطة التنظيميــــة ء حتــــت تــــأثريال يقــــع القضــــاأإن املقصــــود مــــن اســــتقالل القضــــاء هــــو       
هـو إقامـة العـدل بـني و عن هدفه األمسـى ،  بالقضاءمن شأنه أن ينحرف أي شخص آخر ، ، أو  التنفيذية
 أو االسـتجابةعـن  القضـاة امتنـاع أيضـاً  القضـاء اسـتقالل ويقتضـي؛ )٣(وإيصـال احلقـوق إىل أهلهـا  ،الناس 
 أوغـــري مباشـــرة بكيفيـــة مت وســـواءً ،  معنويـــاً  أو ماديـــاً  كـــان ســـواء ،ريتـــأث أو تـــدخل ألي اخلضـــوع أو القبـــول

¸�IIII�¾�½�¼�»�º�¹ قـــــــال اهللا عـــــــّز وجـــــــل: ،كانـــــــت  وســـــــيلة أيّ  وأ، مباشـــــــرة

Â�Á�À�¿HHHH ) ،ــــــــــــال تعــــــــــــاىل:؛  )١٠٥: النســــــــــــاء IIII�²�±�°�¯�®�¬�«�ª وق

³HHHH)ــــــدة IIII�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É وقــــــال تعــــــاىل:؛ )٤٩: املائ

                                 
 ) من نظام القضاء١٨ادة (امل )١(

 ) من نظام القضاء .١٥املادة ( )٢(

 ).١٨٩، ص ( ) ه ١٤٠٤د.ط ،  أبو فارس ، حممد عبد القادر : القضاء يف اإلسالم، (دار الفرقان ، األردن ، )٣(
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Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�ÓHHHH)من أعان علـى خصـومة بظلـم ، فقـد بـاء  �وقال  ؛ )٢٦:  ص"

  .)١(من اهللا" بٍ بغض
      تو القضاء ، فإن القضاة  استقاللُ  قوإذا حتقواالستقرار واهلدوء مع سينعمون بالعدل ، والطمأنينة ،ا 

ء ، وا بالقضا، وقد أدرك ذلك سالطني السلف الصاحل من هذه األمة فاهتم  واالجتماعيواألمن النفسي  ،
على صالحياته املمنوحة له منهم ،   باالعتداءومل يسمحوا ، واختاروا له أفاضل الرجال ، وأتقاهم وأكفأهم 

  كما مل يسمحوا بالتأثري عليه سلباً إلخراجه من مسار العدالة .
يذ يتوىل القضاء بنفسه ، وهو أعدل الناس حكماً ، وال يقبل شفاعة وال وجاهة يف تنف �وكان النيب       

دّل على  وحكمه بني الناس  �من أصحابه أن جيرؤ على التدخل يف قضائه  حدود اهللا ، وما كان ألحدٍ 
 رضي اهللا عنها–املؤمنني عائشة  ذلك ما روته أم-  فقالوا: من هم املرأة املخزومية اليت سرقت قريشًا أمهت أن

 رسول ا �م رسول اهللا يكل هللا ، ومن جيرتئ عليه إال أسامة حب�  فقال: أتشفع  �اهللا  م رسولَ ؟ فكل
إمنا أهلك من كان قبلكم أم كانوا يقيمون  ، من حدود اهللا ؟ مث قام فخطب ، فقال: "أيها الناس حد  يف

فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت  احلد على الوضيع ويرتكون الشريف ، والذي نفس حممد بيده لو أنّ 
  . )٢(يدها"
ام ، بل كانت كلمتهم نافذة حىت على الوالة ك حكامهم ال تؤثر عليهم ميول احل أوكان القضاة يف     

مل يكن من حقه إذا عّني القاضي ، وواله  أنفسهم ، وإن كان اخلليفة هو الذي يتوىل تعيينهم ، إال أنه
دف إىل ، وذلك ألن مجيع الواليات أو السلطات مبا فيها والية القضاء  )٣(منصبه ، أن يتدخل يف قضائه

فقال: "إن مجيع الواليات يف اإلسالم مقصودها  -رمحه اهللا–هدف واحد ، بّينه شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أن يكون الدين كله هللا ، وأن تكون كلمة اهللا هي العليا ، فإن اهللا عز وجل إمنا خلق اخللق لذلك ، وبه 

                                 
) ٣٥٩٨(حلى خصومة من غري أن يعلم أمرها أخرجه أبو داوود يف سننه ، كتاب: القضاء ، باب: يف الرجل يعني ع )١(

وصححه األلباين  ) ٢٣٢٠ى ماليس له وخاصم فيه ، ح(؛ وابن ماجه يف سننه ،كتاب :األحكام ، باب: من اّدع
 ) . ه١٤٠٨،  ٣) ، ( املكتب اإلسالمي ، بريوت ، ط٢/١٠٤٥يف صحيح اجلامع الصغري ، (

ب كراهة الشفاعة يف احلد إذا وبا –باب :إقامة احلدود على الشريف والوضيع  -كتاب :احلدود–أخرجه البخاري  )٢(
باب: قطع السارق الشريف وغريه والنهي عن  -كتاب :احلدود–) ؛ صحيح مسلم ٦٧٨٧رفع إىل السلطان ، ح(

 ) .١٦٨٨الشفاعة يف احلدود ،ح (

شحاته ، حممد نور : استقالل القضاء من وجهة النظر الدولية ، ( دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ت) ، ص  )٣(
)١٠٨.( 
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  .)١("أنزلت الكتب ، وبه أرسل الرسل ، وعليه جاهد الرسل واملؤمنون
واإلسالم الذي يأمر بالعدل ، يأىب من أي أحد أن يتدخل يف عمل القاضي لثنيه عن ذلك العدل وال      

  يقبل من القاضي نفسه أن يهّون أو يظلم نتيجة تدخل سلطة أخرى أو شخص ما بقضائه.
لعدالة ، وكان كان القاضي من السلف الصاحل جريئًا وحريصَا على تطبيق حكم الشرع واهلذا  و       

:ما ا دعم استقالل القضاء ، ومن ذلكاخلليفة أو السلطان أو األمري ينقاد حلكم القاضي وينفذه ، وهذا مم
أخذ فرساً من رجل على سوم ، فحمل عليه فعطب ، فخاصمه الرجل فقال: اجعل أنه  �عمر  روي عن

فأنت له  شريح: أخذته صحيحاً سليماً  فقالبيين وبينك رجًال ، فقال الرجل: إين أرضى بشريح العراقي ، 
ضامن ، حىت ترده صحيحًا سليمًا ، قال: فكأنه أعجبه ، فبعثه قاضيًا ، وقال: ما استبان لك من كتاب 

 )٢(ة ، فاجتهد رأيكفإن مل يستنب لك يف كتاب اهللا فمن السنة ، فإن مل جتده يف السن  فال تسأل عنه، اهللا 
.  

درعاً له سقطت منه  - �–شريح قال: أصاب أمري املؤمنني علي  أن لسلطانية: وجاء يف األحكام ا       
مع يهودي ، فقال: يا يهودي ، هذه الدرع سقطت مين ليًال ، وأنا أريد صفني ،  –، وهو يريد صفني 

  .)٣(فقال: بل هي درعي ويف يدي ، فقدمه إىل شريح 
لقضائية عن السلطة التنفيذية ، وجعل مرجع ،أوّل من فصل السلطة ا �وكان عمر بن اخلطاب        

أول من توىل  "القاضي هو اخلليفة مباشرة ، وهذا من أعظم دعائم استقالل القضاء ، قال األوزاعي : 
واليًا على فلسطني ، فخالفه يف ،  � مت ، وكان معاوية بن أيب سفيانقضاء فلسطني عبادة بن الصا

 غلظ له معاوية يف القول ، فقال له عبادة ؛ ال أساكنك بأرضٍ شيء: أنكره عليه عبادة يف الصرف ، فأ
 ح اهللاُ واحدة أبداً ، ورحل إىل املدينة ، فقال له عمر: ما أقدمك ؟ فأخربه ، فقال: ارجع إىل مكانك ، فقب 

  .)٤("ال أمرة لك على عبادة"أرضاً لست فيها ، وال أمثالك ، وكتب إىل معاوية : 

                                 
 )٢٨/٦١ه) ، (١٤٢٥ابن تيمية : جمموع الفتاوى ، ( جممع امللك فهد ، السعودية ،  )١(

) ١/٨٥م) (١٩٧٣، ( دار اجلبل ، بريوت ،  ابن القيم ، حممد بن أيب بكر أيوب : إعالم املوقعني عن رب العاملني )٢(
  ١ة التجارية الكربى ، بريوت ، طوكيع ، حممد خلف : أخبار القضاة ، ت : عبدالعزيز املراغي ، ( املكتب

 ).١٥/١٠٢( )  ه١٤٠٦( دار املعرفة ، بريوت ، : املبسوط ، ) ؛ السرخسي، مشس الدين٢/١٨٩) ، ( ه١٣٦٦

 ) .٦٦املاوردي : األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ( دار الكتب العلمية ، بريوت ، د.ط ، د.ت) ، ص(  )٣(

هـ) ، ت: علي  ١٤١٢،  ١: االستيعاب يف معرفة األصحاب ، (دار اجليل ، بريوت ، طعبد الرب ، يوسف عبد اهللا )٤(
) ؛ ابن األثري ، أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد: أسد الغابة يف معرفة الصحابة ، ٢/٤١٢حممد البجاوي ، (
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، ويدعمه مبا جيعل  االستقالللواليه على مصر يؤكد هذا  � أيب طالب وهذا خطاب علي بن      
: (( .......... وأفسح له يف البذل ما  �القاضي آمنًا من كيد الكائدين أيّا كانوا ، يقول اإلمام علي 

من فيأ ، تكحاجته إىل الناس ، وأعطه من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصّ  ته ، وتقل يزيل علّ 
  . )١(بذلك اغتيال الرجال له عندك ))

واستقالل القضاء يقتضي أن ال يتعرض القاضي لإليذاء بعدم ترقيته ، أو إاء خدماته ، أو نقله       
 حلكم حكمه ، أو وجهة نظر أبداها يف قضية ينظرها ضمن األصول الشرعية ، كما أنه ال يعين فًا تعس

 بطًا بسلوك وآداب القضاء النزيه ينبغي أن يكون القاضي منضإطالق يد القاضي دون ضوابط ، بل 
فصل القضايا بالسرعة املمكنة ، مع حتقيق العدل ، ضمن األصول يف ويسعى جاهدًا قدر استطاعته 

  الشرعية ، بتقوى ، وفهم ، وعلم يليق بوظيفته القضائية .

   السعودي تطبيق مبدأ استقالل القضاء في النظام القضائي : المطلب الثاني

حرص والة األمر يف اململكة العربية السعودية ، ومنذ توحيدها ، على ترسيخ مبدأ استقاللية القضاء      
أو  من كان أن يتدخل يف سري الدعاوي وهيمنته على مجيع النزاعات واخلصومات ، وعدم السماح لكائن 

(( صراحة فقال:  االستقاللهذا  - رمحه اهللا–يز وأعلن امللك عبد العز ايا املنظورة يف احملاكم الشرعية ، القض

 ال جيوز ألحد من الناس كائنًا من كان أن ينظر يف شأن أي قضية من القضايا اليت قدمت

ني خيتصمان أمام القضاء ليجري حكم ملنظر فيها ، واحلكومة ترغب أن ترى املختصللمحكمة الشرعية ل
  . أ.ه )٢( يا بغري حماباة وال مراوغة ))الشرع يف القضا

وال ، هلو على األنفس واألعراض واألم ،األمانما تعيشه اململكة العربية السعودية من األمن و  وإنّ       
أقوى داللة على استقالل القضاء يف هذه البالد ، إذ لو كان القضاء ضعيفًا وخانعًا ملا أنتج هذا األثر 

، وانتهاك  واالضطرابل بالقلق واخلوف بدِ استُ الطيب الواضح للقاصي والداين ، احلاضر والباد ، وال 
  ، واألموال وسائر احلقوق. هالك األنفسو األعراض ، 

       ه قد أّكد على مبدأ استقالل القضاء ل يف النظام القضائي لواملتأملمملكة العربية السعودية ، جيد أن
  -من وجهني :

                                                                                               
 ) .٣/١٦٠هـ ) ، ت: علي حممد ؛ عادل أمحد ، ( ١٤١٥،  ١(دار الكتب العلمية ، ط

 ).١٧م ) ، ص (٢٠٠٨، ١عرنوس ، حممود حممد: تاريخ القضاء يف اإلسالم ، (املكتبة األزهرية للرتاث ، مصر ، ط )١(

 .  ه٢٩/٥/١٣٤٣) يف ٣العدد ( –جريدة أم القرى  )٢(
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  نص النظام على استقالل القضاء : الوجه األول

القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف "ة األوىل من نظام القضاء ما نصه:املاد جاء يف -١
وليس ألحد التدخل يف  ، ريعة اإلسالمية واألنظمة املرعيةقضائهم لغري أحكام الش

  .)١("القضاء
يف غري القضايا اليت يقتضي النظر فيها الوقوف  "املادة السابعة والعشرون ما نصه:  تتضمن -٢

، ال جيوز أن تعقد احملاكم جلساا يف غري مقرها ، ومع ذلك جيوز عند  على حمل النزاع
رة ولو خارج دائ ،الضرورة أن تعقد احملاكم العامة واحملاكم اجلزئية جلساا يف غري مقرها 

، وذلك من أجل إبعاد القضاء عن أي مؤثر من شأنه )٢("اختصاصها بقرار من وزير العدل
 التأثري على سري العدالة .

 ت القضيةيلإذا أح "نّصت املادة الثانية والتسعون من نظام تركيز مسؤوليات القضاء على أنه: -٣
 .)٣("تها إىل جهة أخرى حىت صدور احلكمفال ميكن إحال إىل احملكمة

ال جيوز اتصال "ونّصت املادة السادسة واخلمسون بعد املائتني من النظام نفسه على أنه: -٤
كالئهم بصفة خاصة يف اكم بذوي املرافعات واملصاحل أو و القضاة أو نوام وموظفي احمل

موضوع قضاياهم خارج احملاكم ، وكل من يثبت عليه أنه تدخل يف سري احملاكمات 
املادة بأن اإلخالل مببدأ استقالل  هذه وأفادت؛ )٤("ًال وفق النظام و واملرافعات يكون مسؤ 

  القضاء ، مناط من مناطات اجلزاء العقايب .
   -نّص النظام على محاية القضاة من كيد اخلصوم وغريهم ، يف بعض مواده ، ومنها:كما  -٥

  . )٥()) ة يف النظامبلني للعزل إال يف احلاالت املبينالقضاة غري قا ((  -أ 
عدم جواز نقل القضاة إىل وظائف أخرى إال برضاهم أو بسبب ترقيتهم وفق  ((  -ب 

                                 
 .  ه١٤/٧/١٣٩٥وتاريخ  ٩/٦٤مللكي رقم نظام القضاء الصادر باملرسوم ا )١(

 .) من النظام السابق نفسه ٢٧املادة ( )٢(

 .  ه ٢٤/١/١٣٧٢نظام تركيز مسؤوليات القضاء الصادر يف  )٣(

 .  ه ٢٤/١/١٣٧٢) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الصادر يف ٢٥٦املادة ( )٤(

 .  ه ١٤/٧/١٣٩٥) من النظام القضائي السعودي الصادر يف ٢املادة ( )٥(
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 . )١()) أحكام النظام

  )٢(.إال وفق الشروط والقواعد اخلاصة بتأديبهم)) اة((ال جتوز خماصمة القض  -ج 

، حىت ال  )٣(اليت حتكم ترقية القضاة يف درجات السلك القضائيوضع القواعد   -د 
 حلقوق القضاة . تدخل يف القضاء ، وضماناً ومحايةً تتخذ وسيلة لل

  ن السلطتين التنظيمية والتنفيذيةفصل السلطة القضائية ع الوجه الثاني :

ليكون جهة قضائية عليا تتوىل مهمة اإلشراف على  ،)٤(اء ((جملس القضاء األعلى))وذلك بإنش
  القضاء والقضاة ، وتساهم يف حتقيق مبدأ استقالل القضاء على أكمل وجه .

  

   وتأثيرها على استقالل القضاءالمحاكم الخاّصة  المطلب الثالث :

  سعودي منهاة وموقف القضاء اللخاصّ الفرع األول : تعريف المحاكم ا

- العامب القضاء يسلُ  ة هي "هيئات ذات اختصاص حمدود ، يتم تشكيلها على حنوٍ احملاكم اخلاصّ 
اط املتقاضون أمامها ، وال حيُ  الشرعيني قضاةواليته ، ويدخل يف تشكيلها غري القدرًا من  -العادي

تطبيق القانون العادي على ، وأمهها حق الطعن يف األحكام و  لشرعيبالضمانات املقررة أمام القضاء ا
٥("اموضوع الدعوى وإجراءا(.  

اليت ال تراعي استقالل القضاء وال مبدأ املساواة بني  االستثنائيةوهذه احملاكم هي من قبيل احملاكم 
املتقاضني وال مبدأ ختصص القاضي ، حيث يدخل يف تشكيلها عناصر غري قضائية مما قد ينتج عنه اعتداء 

م وضماناته ، ومن األمثلة عليها: احملاكم العسكرية يف جوانتناموا ، ويف فرنسا  وحماكم على حقوق املته
يف واحملكمة اجلمركية  االقتصاديولبنان ، وحمكمة األمن الطوارئ يف مصر واجلزائر وليبيا أمن الدولة و 

  سوريا، وحمكمة الثورة يف مصر واحملاكم اخلاصة يف األردن وغريها.

                                 
 ) من النظام السابق .٣املادة ( )١(

 لسابق .) من النظام ا٤املادة ( )٢(

 ) من النظام السابق .٥٣املادة ( )٣(

 .  ه ١٤/١٠/١٣٩٥وتاريخ  ٧٦املرسوم امللكي رقم م/ )٤(

) ؛ اجلارحي ٩٨) ص ( ه١٤١٨،  ١ة العربية ، القاهرة ، طجودة ، صالح سامل: القاضي الطبيعي ، (دار النهض )٥(
 ) .١١٦م )، ص ( ٢٠٠٨عربية ، القاهرة ، جمدي: ضمانات املتهم أمام احملاكم اإلستثنائية ، (دار النهضة ال
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، يستمد أحكامه ومبادئه من صًا مستقال متخصّ  شرعّياً  ر القضاء السعودي جيده قضاءً واملتتبع ملسا  
 باالستقاللقضاته يتمتعون  مجيع ، بل االستثنائيةالشريعة اإلسالمية ، وال يعرتف بوجود احملاكم اخلاصة أو 

على رافعات الشرعية واملادة األوىل من نظام املمن النظام األساسي للحكم  )٤٨وقد نصت املادة (، التام
"تطبق احملاكم على القضايا املعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالمية ، وفقًا ملا دل عليه الكتاب أن 

  ة" .والسنة ، وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب و السنّ 
  

والقضايا ، ومات هو صاحب الوالية العامة يف مجيع املنازعات واخلص - العادي-والقضاء العام 
التجارية ، واجلنائية ، وقضايا األحوال الشخصية وغريها ، وحماكمه عبارة عن هيئات قضائية شرعية قائمة 

من حيث املوضوع  هو من حيدد االختصاص الوالئي هلاويل األمر و  على مبدأ التخصص القضائي،
بل   واحد تعرض أمامها مجيع املنازعات إذ أنه ال يتصور أن تقوم يف الدولة حمكمة ،)١(واألشخاص واملكان

األوىل واألصلح أن ُحتّدد صالحيات احملكمة واختصاصاا وفقًا ملعايري حمددة ، وقواعد منضبطة على 
  والقيمة ، تباشر فيها تلك احملكمة واليتها دون أن تتجاوز حدودها. أساس الزمان ، واملكان ، والنوع ،

ختلوا والية القاضي من عموم أو خصوص ، فإن كانت واليته عامة  "وال: -رمحه اهللا–قال املاوردي 
دها ، إىل أن قال: وجيوز مطلقة التصرف يف مجيع ما تضمنته فنظره مشتمل على عشرة أحكام ... ، مث عدّ 

د النظر يف مجيع األحكام يف أحد جانيب البلد أو يف حمله أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل ، فيقلّ 
  .)٢(ينفذ مجيع أحكامه يف اجلانب الذي قلده واحمللة اليت عينت له ..."منه ، ف
  

يف أن كليهما ختتص بنظر  االستثنائيةوبالرغم من أن احملاكم املتخصصة تتفق مع احملاكم اخلاصة أو 
جرائم من نوع معني ، أو حماكمة فئة معينة من املتهمني ، إال أما خيتلفان من حيث التشكيل 

ت املقررة أمام كل منهما ، ومشروعية اإلنشاء لكل منهما ، والضمانات واحلقوق اليت جيب أن واإلجراءا
  الدولية. واالتفاقياتاط ا املتهمون وُحتفظ هلم ، حسب الشريعة اإلسالمية واملواثيق حيُ 

ليت والسياسة اجلنائية احلديثة ، تتطلب وجود حماكم متخصصة ، تتوفر فيها كل الشروط والضمانات ا
مثل حماكم األحداث ، واحملاكم العسكرية املتخصصة باجلرائم العسكرية  - العادي- تطبق يف القضاء العام 

                                 
 ).١٢٥حامد آل طالب: التنظيم القضائي اإلسالمي ، ص ( )١(

 ).٩٣-٨٩املاوردي : األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ص ( )٢(
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  .)١(أكثر حتقيقاً ملصلحة اتمع ، ومقتضيات العدالة االختصاصالبحتة دون سواها ، ألا ذا 
جنحة أو رتكب جناية أو اً إذا انظام القضاء السعودي ، يكفل لكل متهم سواًء كان عسكرياً أو مدنيو      

فيه  تخمالفة إحالته إىل القضاء العام ، بغض النظر عن صفة اجلاين أو اين عليه ، أو املكان الذي ارتكب
د جمالس عسكرية حملاكمة نات العسكرية ، بالرغم من أنه يوجاجلرمية ، حىت لو كانت داخل الثك

إال أن القضاء العام هو اجلهة الوحيدة ، ء تأديتهم أعماهلم أثنا العسكريةالعسكريني فقط على خمالفام 
  .)٢(اليت حياكم أمامها املتهم بغض النظر عن طبيعة عمله

وضمانام وواجبام  ةوقد اتسم النظام القضائي السعودي منذ بداياته بالرتكيز على استقالل القضا      
ز قد رك   ه١٤٢٨يف النظام األخري الصادر يف و ، ومساءلتهم ، وحتديد اختصاصات احملاكم ، إال أنه 

القضائي يف مجيع درجات التقاضي ، فمحاكم الدرجة األوىل تتألف من  االختصاصبشكل أكرب على 
وتتوىل حماكم الدرجة الثانية  ؛عمالية ، وجتارية ، وإدارية ادية وجزائية ، وأحوال شخصية ، و حماكم ع

لتحكم فيها بعد  الصادرة من حماكم الدرجة األوىل  لالستئنافقابلة استئناف النظر يف مجيع األحكام ال
من خالل الدوائر املتخصصة  اجلزائية ، واملرافعات الشرعية، مساع أقوال اخلصوم وفق نظامي اإلجراءات

  (احلقوقية ، اجلزائية ، التجارية ، العمالية ، األحوال الشخصية ).
        ن إخالل مبا يقضي به نظام ديوان املظامل ختتص احملاكم بالفصل يف النظام على أنه (وبدو  كما نص

ونظام املرافعات الشرعية  ، نظام اإلجراءات اجلزائيةمجيع القضايا ، وفق قواعد اختصاص احملاكم املبينة يف 
()٣(،  الفصل يف وأن نائية يف النظام القضائي اجلديد ،د ويدل على أنه ال جمال حملاكم خاصة أو استثمما يؤك

  نة يف النظام وفق قواعد اختصاصها.مجيع القضايا والنزاعات دون استثناء يكون يف احملاكم املبي
  
  

                                 
 ١٩٩٥ ٣، ط الكيالين ، فاروق: حماضرات يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية األردين املقارن ، (دار املروج ، بريوت )١(

(جامعة نايف  تثنائية وأثرها على حقوق املتهم ) ؛ الدوه ، عبد اهللا سعيد: احملاكم اخلاصة واالس٢/٦٠٧م ) ، (
 ) .٧٧ - ٧٦) ، ص(  ه١٤٣١العربية ، الرياض ، 

ار النهضة العربية ، اإلجراءات اجلنائية املقارنة والنظام اإلجرائي يف اململكة العربية السعودية ، (د :بالل ، أمحد عوض  )٢(
 ) .٨٨٧م ) ، ص ( ١٩٩٠،  ١مصر ، ط

 ) من نظام القضاء .٢٥املادة ( )٣(
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   )١(المحاكم الخاصة عيوب الفرع الثاني : 

  مبحاكمة فئة معينة من الناس . اختصاصها -١
األسس  خروجاً على عد مما يُ ، املهنة ون العلم و فتقديوجد يف تشكيلها أعضاء غري قضائيني ي -٢

 اليت يقوم عليها القضاء .

 .باالستقاللتسلب قدراً من والية القضاء العادي (العام) ، وقضاا ال يتمتعون  -٣

إجراءات الدعوى أمامها غري اإلجراءات اليت تسري عليها الدعوى يف احملاكم العادية (العامة)  -٤
. 

م العادية من حيث اإلجراءات املتقاضني أمامها ال حياطون بالضمانات املقررة هلم أمام احملاك -٥
أثناء احملاكمة ، وطريقة الطعن يف األحكام  اليت تتم السابقة للمحاكمة ، واإلجراءات

 عليها مجيع القوانني واملواثيق الدولية . ُنصّ والدفاع ، واليت تَـ 

وبعد  ،عليها من قبل رئيس السلطة التشريعية أو من ينيبه قأحكامها غري نافذة ما مل يصاد -٦
 صديق تصبح ائية ونافذة .الت

٧-  إلحالة ، والعفو وتشديد العقوبة ل السلطة التنفيذية يف هذه احملاكم واضح ، من حيث اتدخ
 أو ختفيفها.

وإعادة النظر فيها ، إذ أنه ليس هناك  االلتماسأحكامها غري قابلة للطعن ، وال تقبل  -٨
 حمكمة أخرى أعلى درجة منها تستأنف على أحكامها.

م إنشاء احملاكم العادية ، وإمنا ء احملاكم اخلاصة ال خيضع للنظام القضائي الذي يُنظ أن إنشا -٩
 .االستثنائيةت حسب حالة الظروف نشأ بقانون ونظام مؤق تُ 

 ال تعرتف أو النقض أو الس األعلى للقضاء االستئنافحماكم و أغلب النظم العربية  - ١٠
  تعتربها غري صحيحة.، بل تنقضها و  بأحكام هذه احملاكم اخلاّصة

                                 
) ؛ سرور ، أمحد فتحي : الشرعية ١١٦: ضمانات املتهم أمام احملاكم االستثنائية ، ص ( اجلارحي ، جمدي  )١(

) ٢٠٩ص(،م) ١٩٩٣، ١قاهرة ، طالدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ،(دار النهضة املصرية ، ال
 هالدوّ  ) ٥٢١ص(،م) ١٩٩٩،  ٢ت ، بريوت ، طفاروق : استقالل القضاء ، ( املركز العريب للمطبوعا ، الكيالين

 ) .٧٧ - ٧٦: احملاكم اخلاصة واالستثنائية وأثرها على حقوق املتهم ، (
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املرافعات  نظام، و  اإلجراءات اجلزائية م يف حماكماا وإجراءاا بنظامعدم تقيد هذه احملاك - ١١
  .الشرعية

  موقف المواثيق والمؤتمرات المحلية والدولية من المحاكم الخاصةالفرع الثالث : 
١-  م يف املادة ال ١٩٤٨اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام  نص لكل  عاشرة منه "أن

إنسان حق املساواة التامة مع اآلخرين ، وأن تنظر قضيته حمكمة مستقلة ، وحمايدة نظراً 
 مة جزائية توجه إليه"منصفاً علني ١(اً ، للفصل يف حقوقه والتزاماته ، ويف أي(. 

قيع عليها من قبل االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ، واليت ّمت التو  -٢
م ، وجاء فيها التأكيد ٤/١١/١٩٥٠الدول األعضاء يف الس األورويب يف روما ، بتاريخ 
 .)٢(على : " ضرورة أن تتم احملاكمة أمام القاضي الشرعي "

) من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية عام ١٤نصت الفقرة األوىل من املادة ( -٣
أمام  ن لكل فرد احلق يف حماكمة عادلة ساواة أمام القضاء ، وأن يكو امل"م ، على : ١٩٦٦

  . )٣(لة وحيادية "قحمكمة خمتصة ومست
 ١٩٦٩) من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املوقعة يف سان خوسيه عام ٨ونصت املادة ( -٤

ل وقت م على أن: "لكل شخص احلق يف حماكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية ، جتريها خال
 .)٤(معقول حمكمة خمتصة مستقلة وغري متحيزة ، ومؤسسة سابقاً وفقاً للقانون"

، الصادر عن الس اإلسالمي املنعقد يف باريس  اإلسالميف  اإلنسانالبيان العاملي حلقوق  -٥
حق الفرد أن يلجأ إىل سلطة شرعية حتميه من  " الذي جاء يف صياغته :، و م ١٩٨١ عام

اكم املسلم أن يقيم هذه السلطة على احلماحلقه من ضرر أو ظلم ، و  فع عنهتنصفه وتدو 
 .) ٥("استقالهلاا الضمانات الكفيلة حبياديتها و يوفر هلو 

على ،م  ١٩٨٣كما نص اإلعالن العاملي الستقالل العدل ، املنعقد يف مونرتيال بكندا عام  -٦

                                 
 ).١٠٠م) ، ص(١٩٧٢لعربية ، القاهرة ، سرور ، أمحد فتحي : أصول السياسة اجلنائية ، ( دار النهضة ا )١(

 ) .٣٦١سرور : الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية ، ص( )٢(

 ) .١٤٠-٧٢سرور : أصول السياسة اجلنائية ، ص( )٣(

 ).٣٢٢-٣١٣م) ، ص(١٩٩٤سعيد، صبحي عبده : اإلسالم وحقوق اإلنسان ،(دار النهضة العربية ، القاهرة ،  )٤(

 . م١٩٨١سبتمرب  ١٩، املوافق   ه١٤٠١من ذي القعدة  ٢١باريس بتاريخ يف اعتمد من قبل الس اإلسالمي  )٥(



40 
 

 لتحل حماكم خاصة أو استثنائية،إنشاء عدم جواز " منها:و ة العديد من املبادئ العدلية املهم
 .)١(العادي"حمل القضاء 

ة أو استثنائية دليل على عدم وهذا اإلجماع الدولي والمحلي على حظر إنشاء محاكم خاصّ 

 . دستوريتها واستقالليتها ، نظراً لمساسها بحقوق المتهمين

                                 
 ) ه١٤١٤،  ١العيساوي ، علي عبدالعال : حىت النقول وداعًا قاضي احلريات ، (دار الصفوة ، القاهرة ، ط )١(

 ).٣٠-٢١ص(
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        

        للمحكمة الجزائية المتخصصة  للمحكمة الجزائية المتخصصة  للمحكمة الجزائية المتخصصة  للمحكمة الجزائية المتخصصة          التوصيف الدستوريالتوصيف الدستوريالتوصيف الدستوريالتوصيف الدستوري

        في النظام القضائي السعودي واختصاصاتهافي النظام القضائي السعودي واختصاصاتهافي النظام القضائي السعودي واختصاصاتهافي النظام القضائي السعودي واختصاصاتها

  
 وفيه مبحثان:

  

  المبحث األول:
  للمحكمة الجزائية المتخصصة وأهميتها. التوصيف الدستوري      

  

  المبحث الثاني:
  تها.سلطة ولي األمر في إنشاء المحكمة وتخصيص قضا           
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  حكمة الجزائية المتخصصة وأهميتهالمل التوصيف الدستوريالمبحث األول: 
  

  تمهيد وتقسيم:

ودفع  غايته هي : حتقيق مصاحل الناس  من أحكامه ، وحكمه ، وآياته ، أن  اإلسالم بكثريٍ  أبان
ما مينع وضع  الضرر عنهم ، ومقصوده: إقامة العدل بينهم ومنع عدوان بعضهم على بعض ، وليس فيه

نظام للسلطة القضائية ، حيد اختصاصها ، ويكفل تنفيذ أحكامها ، ويضمن لرجاهلا حريتهم يف إقامة 
  .)١(العدل بني الناس

 
ُ
جيد   نيف ألنه كفيل بكل سياسة عادلة إليه يف أحكام القضاء هو ما كان وفقاً لدين اهللا احل دُ نَ ستَـ وامل

ما يريد من إصالح وتنظيم ، وال يقصر عن تدبري شأن من  كل مصلح يف أصوله وكلياته متسعًا لكل
شؤون الدولة ، فالسياسة الشرعية اليت هي" اسم لألحكام والتصرفات اليت تدبر ا شؤون األمة يف 
حكومتها ، وتشريعاا وقضائها ، ويف مجيع سلطاا التنفيذية ، واإلدارية ، ويف عالقاا اخلارجية اليت 

  ة .ة أو العامّ اخلاصّ  أدلة هذا الّدين، مستقاة يف األصل من  )٢(ن األمم "تربطها بغريها م
  تعريف المحكمة الجزائية المتخصصةالمطلب األول: 

 المحاكم:  -١
رد الرجل عن . "وأصل احلكومة: )٣(واحملاكمة: "املخاصمة إىل حاكم"، مجع حمكمة احملاكم: لغًة: 
ويف احلديث يف صفة القرآن الكرمي "وهو . )٥(ا منعناه ملا يريد""حكمنا فالن حتكيمًا إذ ونقول:. )٤(الظلم"

  .)١(، أو هو اُحملَكم الذي ال اختالف فيه وال اضطراب"، أي احلاكم لكم وعليكم)٦(الذكر احلكيم

                                 
م) ١٩٩٣،  ٥سالة للطباعة والنشر ، طخالف ، عبد الوهاب : السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية ، (الر  )١(

 ).٥٣-٥٢ص (

 ).٧) ص( ه١٣٧٣،  ١والفقه اإلسالمي ، (مطبعة دار التأليف ، مصر ، طتاج ، عبد الرمحن: السياسة الشرعية  )٢(

خمتار الصحاح :الرازي ؛) ٢/١٤٢لسان العرب ( :ابن منظور  ؛) ١٤١٥، ص(  القاموس احمليط: الفريوز آبادي ) ٣(
 ).١٦٥(ص 

  ١عريب ، بريوت ، طياء الرتاث اللغة ، ت: حممد عوض مرعب ، (دار إحذيب ال :حممد بن أمحد األزهري ، ) ٤(
 ) .٤/١١٤م) ، (٢٠٠١

 . )١٦٥ص (، خمتار الصحاح  :الرازي  )٥(

 )، وقال: حديث غريب . ٢٩٠٦ح( ، ما جاء يف فضل القرآن الكرمي :فضائل القرآن ، باب : ، كتابالرتمذي ) ٦(
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: واملعىن املراد يف هذا البحث: رفع األمر إىل احلاكم لرفع اخلصومة ، ويشمل كذلك القضاء واملنع قلت    
  د.من الفسا

  .)٢("اهليئة القضائية اليت تتوىل الفصل يف األقضية" :المحكمة في اصطالح الفقهاء هيو 
"هي هيئة قضائية تتوىل النظر يف املنازعات واجلرائم اليت تعرض عليها ، وتدخل ضمن   -في القانون:و 

  .)٣(ا ، والبت فيها طبقاً ألحكام القانون"ااختصاص
  الجزائية: -٢

  )٤(زاء، يقال أجزأه الشيء كفاه، وجازاك فالن كافأك، وجزاه وجازاه.: نسبة إىل اجللغًة 
أي فعل فعًال ظهر  .)٥(: "ما أجزأ مّنا اليوم أحد كما أجزأ فالن" �بن سعد األنصاري  ويف حديث سهل

  .)٦(أثره وقام فيه مقاماً مل يقمه غريه، وال كفى فيه كفايته

  ) .١٢٣ة (البقر ، ����IIIIc�b�a��h�g�f�e�dHHHHوجزى عنه أي قضى؛ ومنه قوله تعاىل :

أي:  وجـزى جــزاًء مثـل قضــى قضــاًء وزنـاً ومعــىن ، ويسـمى املتقاضــي املتجــازي ، ويف الـدعاء: جــزاه اهللا خــرياً 
  .)٩(يــوم اجلــزاء ، أي يــوم العــدلو  ،. ومنــه: يــوم الــدين )٨(وقــد يــأيت اجلــزاء مبعــىن العــدل  .)٧(قضــاه وأثابــه عليــه

IIII�t�s�r�q�pتعــاىل: قــال  ،يف النفــع والضــر كليهمــا ، خبــالف األجــرواجلــزاء يقصــد بــه اــازاة 

�|�{�z�y�x�w�v�uHHHH ،وقــــال تعــــاىل:  . )١٧( دةســــجالIIII�¼�»�º�¹�¸�¶HHHH 

                                                                                               
 ). ١٢/١١٤( ،لسان العرب  :ابن منظور  ؛) ١٤١٥القاموس احمليط ، ص ( :الفريوز آبادي ) ١(

 ) .٢٨٣، ص ()   ه١٤٠٨،  ٢( دار النفائس ، بريوت ، طمعجم لغة الفقهاء ، :  ؛ حامد صادق حممد رواس )٢(

 ) .٣٦٢، (م) ١٩٨٠، ( دار الثقافة للنشر ، عّمان ، معجم مصطلحات الشريعة والقانون  : كرم ، عبدالواحد )٣(

:التوقيف على مهمات ، حممد عبدالرؤوفاملناوي ؛) ٤٣(، صح خمتار الصحا ؛ الرازي ، ) ١/٤٦لسان العرب ( :ابن منظور) ٤(
 )١٧٤٠(ص القاموس احمليط :آباديالفريوز ؛  )٢٤١-٢٤٠(ص) ه١٤١٠،  ١( دار الفكر املعاصر،بريوت ، ط، التعاريف

 :باب اإلميان ،كتاب:مسلم ،  ؛ صحيح )٢٧٤٢ح( ،ال يقول فالن شهيد  :باب،اجلهاد والسري ،كتاب:البخاريصحيح  )٥(
 ).٢٢٣٠٦ . أمحد ، عن سهل بن سعد ، ح() ١١٢ح(، غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه

 ).١/٤٧( ،لسان العرب  :ابن منظور ) ٦(

 )١٠٠، ص() م١٩٨٧،  ،د.ط لبنان مكتبة، (املصباح املنري   :أمحد علي ) . الفيومي ،٤٤( ص، خمتار الصحاح  :الرازي )٧(
 .)١/٨١() م١٩٧٩، ١،طمكتبة أسامة زيد ، حلب ( ،رتيب املعّربيف تب املغرّ :، ناصر عبدالسيد املطرزي 

 ).١١/٤٣٥لسان العرب ، ( :ابن منظور  )٨(

 ). ٣٦التعاريف ، ص( التوقيف على مهمات  :املناوي  )٩(
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  .)٢٨( ُفصَلت، 
  تعريف الجزائية اصطالحاً:

أيت الفقهـي ، إال أنّـه يـ االصـطالححسب البحث والدراسة والتتبع ، فلـم أجـد تعريفـاً مسـتقالً للجـزاء يف     
  .  )١(مرادفاً للعقوبة التعزيرية ، فقيل هو: "التأديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود" 

كمــا عرّفــه بعــض البــاحثني املعاصــرين بأنّــه: "ردع وإصــالح لكــل مــن تظهــر منــه خمالفــة لنصــوص الكتــاب    
 ٢(ة أو أوامر ويل األمر " .والسن(  
  المتخصصة :  -٣

قـــال: "خصــــه بالشـــيء ، خيصـــه خصـــا ، وُخُصوصـــاً ، وَخصوصــــية  :فاعـــل مـــن ختصـــص ، يلغـــًة       
  . )٣(وُخصوصية ، والفتح أفصح . واختّصه بكذا أفرده به"

ــُه بــربه" ــَص لــه ، إذا انفــرد ، وخــّص غــريه واختص فــالن بــاألمر ، وختص ومنــه قولــه  )٤(ويقــال: "اخــتص .

  ) .٧٤(آل عمران ،IIII�i�h�g�f�e�d�c�b�aHHHHتعاىل: 

لــة ، وذلــك خــالف ، والّتخصــُص: تَفــرد الشــيء مبــا ال يشــاركه فيــه اجلم االختصــاصوالتخصــيص ، و "

IIII�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ãقــــال اهللا تعــــاىل:   . )٥(، واخلاّصــــة ضــــد العامــــة" العمــــوم والتعمــــيم

�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉHHHH ،٢٥(األنفال.(  

  عريف المتخصصة اصطالحاً:ت
 االختصـاصص يف عبارات الفقهاء عن املعـىن اللغـوي ، فقيـل إن ال خيرج املعىن االصطالحي لالختصا      

  . )٦("الســلطة القضــائية الــيت خوهلــا النظــام حملكمــة مــا يف فصــل نــزاع مــابالنســبة للمحكمــة هــو: "القــدر مــن 

                                 
 ) .٢٩٣ص ( األحكام السلطانية ، :املاوردي  )١(

 املعهد العايل للقضاء ، حبث ماجستري تكميلي يف امالدهيشي ، عادل عبد اهللا : اجلزاءات التأديبية على املوظف الع )٢(
 ).٣٢، ص (  ه ١٤١٥

 ).١/٧٤خمتار الصحاح ، (: الرازي  )٣(

 .، مادة ( خصص ) )٨/٢٩٠لسان العرب ، ( :ابن منظور  )٤(

 ،١ط دار القلم بدمشق، والدار الشامية ببريوت( ، األصفهاين :مفردات ألفاظ القرآن ، ت: صفوان عدنانالراغب  )٥(
 ).٢٨٤) ،(ص  ه١٤١٢

 ).٢٤٥م) ، ص(٢٠١٠أمحد هندي : قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ( دار اجلامعة اجلديدة ، اإلسكندرية ،  )٦(
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للقيــام بتصــرفات معينــة مــن حيــث املوضــوع  أو هيئــةٍ  نهــا القــانون لشــخصٍ واليــة عي  االختصــاص إن  "  :وقيــل
    )١(واملكان" واألشخاص

  ي "للمحكمة الجزائية المتخصصة" :التعريف اإلجرائ -٤

ــاط ــا النظــر يف حماكمــة املوقــوفني واملتهِمــني يف قضــايا اإلرهــاب "      وقضــايا  )٢(هيئــة قضــائية شــرعية ، يُن
ة مـــر ، وفـــق أحكـــام الشــــريعواجلـــرائم املرتبطـــة ــــا ، ضـــمن اختصاصـــاا الـــيت حــــّددها ويل األ أمـــن الدولـــة ،

  ".والنظام
  إنشاء المحكمة وتشكيلها  المطلب الثاني:

 مىت ، على أنه جيوز للمجلس األعلى للقضاء إنشاء حماكم متخصصة  باململكةالنظام القضائي  نص
 وحتديد اختصاصاا ، ، ويكون تشكيلها وتعيني مقّرها  )٣(ما دعت احلاجة إليها بعد موافقة ويل األمر

بالنظر يف قضايا املوقوفني يف جرائم  خيتص ا دعت احلاجة إىل وجود قضاء ، ومل  قضاءالس األعلى للبقرار 
وتاريخ  ١٤٢٢اإلرهاب وأمن الدولة ، واجلرائم املرتبطة ما ، صدر قرار وزير العدل ذي الرقم 

  ه١٠/١/١٤٣٠وتاريخ  ٤/٦٩لعامة رقم املبين على قرار الس األعلى للقضاء يئته ا،   ه٢/٢/١٤٣٠
واجلرائم   يف جرائم اإلرهاب وأمن الدولة والقاضي بافتتاح حمكمة جزائية متخصصة لنظر قضايا املوقوفني

  ويكون مقرها مدينة الرياض. املرتبطة ما،
، وتصدر  )٤(فرد أو ثالثة قضاة ، وفق ما حيدده الس األعلى للقضاء ف احملكمة من قاضٍ تؤل و 

                                 
 ١اشف ، ( الشركة العاملية للكتاب ، طت: انطوان الن: معجم املصطلحات القانونية والفقهية ،  ،جرجسجرجس)١(

 .) ٢٧٦(ص م) ، ١٩٩٦

 ع و اإليذاء بالرتوي -بغري حق–: "هو االعتداء املنظم من فرد أو مجاعة أو دولة على النفوس البشرية  اب هواإلره )٢(
. انظر : العمرو ، عبد اهللا بن حممد :حقيقة ظاهرة اإلرهاب (اململكة العربية  أو األموال العامة أو اخلاصة باإلفساد"

  ).١٦ -١٤هـ) ، ص ( ١٤٢٧،  ٢ط ، واألوقافالسعودية ، وزارة الشؤون اإلسالمية 
: " كل فعٍل من أفعال العنف والتهديد به أيًّا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذًا ملشروع إجرامي  كما ُعرف بأنّه      

حريتهم أو أمنهم عهم بإيذائهم أو تعريض حيام أو فردي أو مجاعي ، ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس ، أو تروي
االستيالء عليها بالقوة عامة أو اخلاصة ، أو احتالهلا أو أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك ال للخطر ،

 االتفاقية من الفقرة الثانية: : املادة األوىل  نظرا.  ، أو تعريض املوارد الوطنية للخطر ، ألغراض سياسية أو غريها "
 م.١٩٩٨أبريل سنة  ٢٢لدول العربية يف العربية ملكافحة اإلرهاب املوقعة من ا

 .  ه١٤٢٨وتاريخ   ٧٨) من نظام القضاء رقم م/٩املادة ( )٣(

 . ه١٤٢٨ وتاريخ  ٧٨نظام القضاء رقم م/) من ١٩املادة ( )٤(
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فتصدر من  ،والقصاص يف النفس ومادوا قضايا القتل والرجم والقطع  ثناءباست، أحكامها من قاض فرد 
،  االستئناف اجلزائية املتخصصة حمكمة أمام أحكام احملكمة اجلزائية املتخصصةف تستأن، و )١(ثالثة قضاة 
 ائرةالد باستثناء  قضاة ثالثة من منها دائرة كل تؤلف ، متخصصة دوائر خالل من أعماهلا واليت تباشر

 قضاة مخسة من فتؤلف دوا فيما أو النفس يف والقصاص والرجم والقطع القتل قضايا يف تنظر اليت اجلزائية
، وإذا أيّدت )٢(أحدهم رئيسًا للدائرة ويكون ، استئناف قاضي درجة كل واحد منهم عن درجة تقل ال ،

ر هذه ظَ نْ فتُـ ، النفس أو فيما دوا  حمكمة االستئناف احلكم بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص يف
تؤّلف من  متخصصة من خالل دائرة جزائيةللتصديق عليها أو نقضها ، احملكمة العليا  أماماألحكام 

، أحدهم رئيس الدائرة ، وتكون تسمية الرئيس واألعضاء بقرار من الس األعلى  أيضاً  مخسة قضاة
 .)٣(لياللقضاء بناًء على اقرتاح رئيس احملكمة الع

  
  المطلب الثالث: اختصاصات المحكمة الجزائية المتخصصة

 يئته ا نص لس األعلى للقضاءقرار ا ونظام مكافحة  ،  ه١٠/١/١٤٣٠وتاريخ  ٤/٦٩ة رقم لعام
على أن تقوم  ،  ه١٣/٢/١٤٣٥) وتاريخ ٦٣، الصادر بقرار جملس الوزراء رقم ( جرائم اإلرهاب ومتويله

يف قضايا اإلرهاب وأمن الدولة ، ويكون النظر يف ر يف قضايا املوقوفني ة املتخصصة بالنظاحملكمة اجلزائي
، املتالزمة مع جرائم أمن الدولة قضايا هذه الفئة شامًال كل ما يتعّلق باجلرائم املنسوبة هلم املرتبطة و 

، ضايا األمنية كانت بعض اجلرائم من اختصاص جهة قضائية أخرى ، وذلك ضمانًا لوحدة نظر القلو و 
  اجلرائم اليت تنظرها احملكمة يف اآليت: بيانوبناًء على نص القرار أعاله فإنه ميكن 

بشكل مباشرة أي مشروع إرهايب فردي أو مجاعي القيام بتنفيذ و أللمنظمات اإلرهابية ،  االنتماء -١
مع واستقرار أو زعزعة أمن ات اإلخالل بالنظام العام للمملكة ،أو غري مباشر ، يقصد به 

 الدولة ، أو تعريض وحدا الوطنية للخطر .

 تعطيل النظام األساسي للحكم أو بعض مواده ، أوحماولة تغيريه . -٢

إحلاق الضرر بأحد مرافق الدولة ، أو مواردها الطبيعية ، أو حماولة إرغام إحدى سلطاا على  -٣

                                 
 ) من نظام القضاء.٢٠املادة ( )١(

 ) من نظام القضاء.١٥املادة ( )٢(

 ) من نظام القضاء.١٠املادة ( )٣(
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 عنه . االمتناعالقيام بعمل ما ، أو 

  يف اخلارج .على السعوديني االعتداء -٤

اإلضرار باألمالك العامة للدولة يف اخلارج مبا يف ذلك السفارات أو غريها من األماكن  -٥
 الدبلوماسية أو القنصلية التابعة هلا .

 القيام بعمل إرهايب على منت وسيلة مواصالت مسجلة لدى اململكة أو حتمل علمها . -٦

 . االجتماعيلوطين أو املساس مبصاحل اململكة ، أو اقتصادها ، أو أمنها ا -٧

نقلها ها ، أو أخذها ، أو ختصيصها أو أو تقدميأو مجعها ، ، )١(غسل األموالكل فعل يتضمن  -٨
م م أو غري منظ ألي نشاط إرهايب أو مجاعي ، منظ  ، اً أو جزئيّ  كلّياً   –أو عائداا  –أو حتويلها 

 مباشر من مصدر مشروع أو ، يف الداخل أو يف اخلارج ، سواًء كان ذلك بشكل مباشر أو غري
 غري مشروع .

ة بالوساطارية ، أو التحصيل مباشرة أو القيام بأي عملية بنكية ، أو مصرفية ، أو مالية ، أو جت -٩
الستغالها يف متويل اإلرهاب ، أو للدعوة والرتويج ملبادئه ، أو تدبري أماكن  ، على أموال

تقدمي لحة ، أو املستندات املزورة  أو ع من األسللتدريب ، أو إيواء عناصره ، أو تزويدهم بأي نو 
 أي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم والتمويل .

١٠ -  الدولية لقمع  االتفاقيةالواردة يف  االتفاقياتل جرمية يف نطاق إحدى كل فعل يشك
 اإلرهاب .

بطت  الفصل يف مجيع اجلرائم املوجهة إىل املتهم مهما كان نوعها ، أو عددها ، إذا ارت - ١١
جبرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف نظام مكافحة اإلرهاب ومتويله ، ما مل  بعضهاكلها أو 

 تفرز أوراق مستقلة هلذه اجلرائم قبل رفعها إىل احملكمة.

سلف األمة الذي يكفر الدولة  وإمجاعالتكفريي املخالف للكتاب والسنة  اعتناق املنهج - ١٢
 وعلمائها ووالة أمرها.

                                 
"هو جمموعة من العمليات املالية تستهدف إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصدر غري  :ال هو غسل األمو )١(

شرعي ، حبيث تنطوي هذه العمليات على إخفاء مصدر املال املتحصل عليه من أنشطة إجرامية ، وجعله يبدو يف 
مشس الدين ، د. أشرف  انظر:. من حصيلة جرائمهم عالنية" االستفادةصورة مشروعة ، مما ميكن اجلناة من 

 ) .٦م) ، ص( ٢٠٠١توفيق: جترمي غسيل األموال يف التشريعات املقارنة ، (دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ط
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ما من شأنه  إنتاجخالل  ، من )١(النظام العام عن طريق الشبكة املعلوماتيةاملساس ب - ١٣
رمة احلياة اخلاصة ، أو إعداده املساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية ، أو اآلداب العامة أو ح

 رساله ، أو ختزينه عن طريق الشبكة املعلوماتية ، أو أحد أجهزة احلاسب اآليل.إأو 

  وارج يف اجلهاد الذي ال يشرتطون فيه إذن ويل األمر وال العمل برأيه.انتهاج منهج اخل - ١٤
التحريض أو الدعوة إىل متويل أو تزعم املظاهرات وإثارة الفوضى والتأليب ضد ويل  - ١٥

 األمر.

ريب أو حيازة أو شراء أو بيع األسلحة والذخائر والقنابل بقصد اإلخالل باألمن  - ١٦
 ة.الداخلي للمملكة العربية السعودي

 التجسس لصاحل دول أخرى ضد اململكة العربية السعودية. - ١٧

جرمية من  أو احملكوم عليهم يف ملن أصابه ضرر من املتهمنيالنظر يف طلبات التعويض  - ١٨
املنصوص عليها يف نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله ، نتيجة إطالة ُمدة التوقيف أو  رائماجل

 وحنو ذلك . السجن أكثر من املدة املقررة ،

  
  المطلب الرابع: أهّمية المحكمة الجزائية المتخصصة

والتطور الواسع لتكنولوجيا املعلومات وسهولة  ، والثقايف واالقتصادي واالجتماعي إن التغّري احلضاري     
أّدت إىل تعدد  ى مستوى األفراد أو مستوى الدول،سواًء عل، وغريها من العوامل واملتغريات  االتصاالت

اخلصومات والنزاعات ، وظهور شىت أنواع اجلرائم املستحدثة ، واليت من أخطرها اجلرائم اإلرهابية  شكالأ
وتعّطل مصاحل البالد والعباد ، مما يستلزم وجود ، وجرائم أمن الدولة ، اليت ّدد أمن اتمعات واستقرارها 

قوة واملقدرة على إصدار األحكام الصحيحة القضاء ال ي، يُعط حماكم شرعية متخصصة ، اختصاصاً نوعّياً 
، والبت يف القضايا املعروضة أمام هذه احملاكم يف أسرع وقت من خالل دعمها بالكوادر القضائية والرادعة 

وفق الكتاب  ، لفصل يف القضايا والنزاعات املعروضة أمامهميؤهلهم ل،  ونظامّياً  شرعّياً  املؤهلة تأهيًال علمّياً 
املرعّية ، وإذا تبّني هذا املفهوم تبّينت احلاجة إىل احملاكم اجلزائية املتخصصة العتبارات  نظمةواألوالّسنة 

                                 
  للحصول على البيانات وتبادهلا : اإلرتباط بني أكثر من حاسب آيل أو نظام معلومايت يقصد بالشبكة المعلوماتية )١(

لعامة والشبكة العاملية اإلنرتنت. انظر نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية الصادر باملرسوم مثل الشبكات اخلاصة وا
 .  ه٨/٣/١٤٢٨) وتاريخ ٢/١٧امللكي رقم (
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  متعددة منها :
األمن  حساسية القضايا التي تنظرها المحكمة وارتباطها بالجماعات الحزبية المؤثرة على -١

  : السياسي للدولة

مهمته ، فاحلاكم الص بني احلاكم واحملكوم تسوده احملبة واإلخ ، ينفرد اإلسالم بنظام سياسي مميز
"كلكم راع وكلكم :�ورعاية مصاحل املسلمني والعدل بني رعيته ، كما قال ، محاية وحراسة الدين 

  .)١(... "ومسؤول  والرجل راعٍ  وٌل عن رعيته ،عن رعيته ، واإلمام راع ومسؤ  مسؤولٌ 
هو من خصائص النظام ، يف أرض اهللا  ع اهللاعلى إقامة شر  عاونوالتوالتالحم بني احلاكم ورعيته ، 

له ، ومقاتلة من بغى  والنصحغري معصية اهللا ، ومناصرته السياسي اإلسالمي ، فاحلاكم له حق الطاعة يف 
ة ، والعدل بينهم بإقامة شرع اهللا ، ومحاية حدود اهللا للرعي  صحعليه وتعدى عليه ، وعليه واجب الن

IIII�{�z�y�x�w�v�u�t قال تعاىل : ،وإنصاف املظلوم من الظامل 

�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|HHHH )،:٤١احلج(.  

م على أن غاية ما يصبوا إليه البشر هو أن  ١٩٤٨وقد نّص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 
وما يد على حق الفرد يف سالمة شخصه يتحرر الفرد من الفزع ، ومما ورد يف املادة الثالثة من اإلعالن التأك

 يبّني وجود عالقة قوية ومهّمة ومتالزمة بني الثالثية (األمن  ، ووجوب احرتامها، ه من حقوق لإلنسان أقر
  واإلرهاب وحقوق اإلنسان).

هك حقوق اإلنسان ، وحني تنتعش حقوق اإلنسان حبلول نتَ فحني حيل اإلرهاب يرحل األمن وتُ 
يف كل دولة هو أن يكون الفرد والدولة معًا ، األمن يغرب اإلرهاب ، مما يؤكد أن هدف السياسية األمنية 

حيث ميكن أن تكون الدولة آمنة مع عدم توفر األمن ألفرادها ،  ، وليس الدولة وحدها كما كان سابقًا 
األنظمة كما لو كانت الدولة هي مصدر التهديد ألمن أفرادها ، وهذا احلال جنده يف الدول اليت تسودها 

  .)٢(محاية الطبقة احلاكمة على حساب أمن أفرادها ومواطنيها اليت تسعى إىل االستبدادية

                                 
 اب اإلمارةمسلم : كت) ؛ صحيح ٨٩٣( ،ح واملدن اجلمعة يف القرى :باب –اجلمعة  :ابكت  ،البخاري  أخرجه )١(

 ) .١٨٢٩(ح ،جلائرفضيلة اإلمام العادل وعقوبة ا:باب 

)   ه١٤٢٧، ١احللو ، حسن عزيز : اإلرهاب يف القانون الدويل ، ( األكادميية العربية املفتوحة ، الدمنارك ، ط )٢(
 ) .١٩٨ص(
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استقالًال احملكمة اجلزائية املتخصصة ، التابعة جلهة قضائية مستقلة هذه عند ذلك تربُز أمهية مثل 
واتمع داخل متارس اختصاصها يف حماكمة كل من يتعّدى على األمن السياسي أو أمن األفراد ، تكاملّياً 
ر مهما  ثوبعيدًا عن أي مؤ سالمية بكل حياّدية واستقالل من خالل تطبيق أحكام الشريعة اإلٍ  ، اململكة

وحفاظًا على  قيقًا ملبدأ االستخالف يف األرض،كان ، إحقاقًا للحق ، وردعًا للظلم ، وإيقافًا للبغي وحت
عنف وسيلة لتحقيق أهدافها اليت اختذت من ال التكفريية واإلرهابية األمن السياسي واتمعي من اجلماعات
وُسفكت   األعراض  بسببها حقوق اإلنسان وانتهكت و ُخرقت، ونشر نفوذها ، وتأجيج صراعاا ، 

واألخذ على   ف مثل هذا إال بتطبيق شرع اهللا زعزع األمن ، وساد اخلوف والدمار ، وال يُوقَ الدماء ، وت
عندما الذي يكون أقرب للصواب كم حبكمه ضاء ، ليقول كلمته وحيأيدي هؤالء ، وعرضهم على الق

  متخصص يف نظر هذه القضايا واجلرائم املستحدثة وذات األبعاد املظلمة. يصدر ذلك احلكم من قاضٍ 
  :)١(حماية األمن الفكري -٢

–الشريعة اإلسالمية لتحقيق مصاحل اخللق ودرء املفاسد عنهم ، يقول العز بن عبد السالم جاءت 
والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباا  ، قاصد القرآن األمر باكتساب املصاحل وأسباا"معظم م: -رمحه اهللا

مفهوم األمن ، بني ة ترابط نصوص الشريعة اإلسالمية املتعلقة باألمن ، جيد أن هناك مثّ  ئومن يستقر . )٢("
–ا اإلمام الشاطيب هواملال) ، واليت عرّف وحفظ الضروريات اخلمس (الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض ،

فقال: ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا ، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على  - رمحه اهللا
وت النجاة والنعيم ، والرجوع باخلسران ارج ، وفوت حياة ، ويف األخرى فاستقامة ، بل على فساد و 

  .)٣(املبني"

                                 
سالمة فكر اإلنسان من االحنراف او اخلروج عن الوسطية واالعتدال يف فهمه لالمور الدينية  " :األمن الفكري هو )١(

ماعية، مما قد يشكل خطرًا على نظام الدولة وأمنها، ومبا يهدف اىل حفظ النظام العام وحتقيق والسياسية واالجت
 انظر ."االمن والطمأنينينة واالستقرار يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها من مقومات االمن الوطين

(جامعة   تحقيق األمن الفكري يف مواجهة اإلرهاب املالكي ، عبداحلفيظ عبداهللا : حنو بناء اسرتاتيجية وطنية ل: 
 ).٤٩م) ، ص (٢٠٠٨نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، 

يف إصالح األنام ، ت: د.نزيه محاد ، د.عثمان ضمرييه ، (دار  قواعد األحكامعبدالسالم ، عزالدين عبدالعزيز :  )٢(
 ).١/٨( ،)  ه١٤٢١، ١القلم ، دمشق ، ط

يف أصول الشريعة ، ت: أبو عبيدة مشهور آل سلمان ، ( دار ابن  : املوافقاتأبواسحاق ابراهيم موسى  ،الشاطيب )٣(
 ).٢/٨()،  ه١٤١٧، ١عفان ، اخلرب ، ط
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األمين إمنا هو نتيجة  واالضطرابياة يف جوانبها الضرورية هذه ، وأمن الناس ال يكون إال باستقامة احل
فظها ، فجرائم اإلرهاب ، وغسل األموال ، والتكفري والتفجري ، واخلروج على ويل األمر أو حباإلخالل 

  جند ارتباط حترميها متعلق باإلضرار بأحد هذه الضروريات اخلمس.، التأليب ضده 
 ط باملقصد األول وهو حفظ الدين الفكري ، فإن األمن الفكري مرتب ز القول على األمنوإذا ترك

 بهو  ات الفنت ، وسواد الظُلم د مدهلم ونورها الذي تستضيئ به عن، متيزها ومصدر الذي هو هوية األمة ، 
واقعة أو _كتسبات ، وبدرء كل العوارض املفسدة له احملافظة على الثوابت ومحاية املتسمو اإلنسانية حنو 

وقتال البغاة واخلوارج واحملاربني املفسدين يف ، الردة  يكون ذلك سببًا يف حفظه  وإرسائه ، فحد  -متوقعة
حفاظًا على أمن  األرض ، ومروجي املخدرات ، واحلجر على املفيت املاجن ، كل تلك مناذج من الزواجر 

  .  والفكريّ  األمة العقديّ 
مة الفكر ، ومحايته من املؤثرات اليت تتحول من أفكار إىل ن املراد باألمن الفكري هو سالإوحيث 

وهذا الفكرة تتحول إىل ختطيط مث عمل مبادئ وسلوكيات ، ألن تصرف املرء يف أي شأن تسبقه فكرة ، و 
 األفكار مرحلة متقدمة ، تندرج يف اجلوانب الوقائية ، ودرهم وقاية خري من قنطار عالج ،  الرتتيب يبني أن

وجود احملكمة اجلزائية املتخصصة للنظر يف قضايا اإلرهاب ، وأفعال الغالة  إن ، ف)١(وىل من الرفع والدفع أ
، وسفك للدماء ، وإخالل باألمن الفكري ونشر للفتاوى اهلدامة  وتفجريٍ  الناجتة عن فكرهم املعوج من قتلٍ 

يشرتطون فيها إذن ويل األمر وال لزوم ال اليتالعمّية ، ، والدعوة للخروج إىل اجلهاد يف مواطن تعدد الرايات 
 وختصيص قضاة مؤهلني وقادرين على فهم اخلارجة عن دين اهللا وشريعته طاعته ، وغريها من األفكار 

،  وبات الشرعية والنظامية املناسبة ملرتكبيهاللفصل فيها ، وتطبيق العق ذلك الفكر ، ورصد أبعاده وأهدافه
واحلفاظ على األمن ، ومحاية الدين والثوابت ، هلو من  لفكر وتصحيح ا،  واليت يتحقق من خالهلا الردع

ن واضحًا لكل أحد يف كل حني ، الضرورة مبكان  ومن احلاجة بلزام ، ألن الفكر الضار باألمة ال يكو 
ونظرة  ، وبصرية حكمه عن علمٍ  ومغازيه ، ومن مث ُيصدرُ  همل يكن القاضي متخصصاً فيه ودارساً ألبعادما

يكون ذلك فوالبحث يف املسائل املشاة هلا ، ،  االجتهادوتكثيف  االختصاصمتأملة ، ناجتة عن تركيز 
  ت اإلدانة به.تثبوتتناسب عقوبته مع قدر اجلرم الذي  ،وصحيحاً ، حيفظ به حق املتهم احلكم عادالً 

  ، وسرعة البت في القضايا: المحاكم العامة لىتخفيف العبء ع -٣

                                 
 ).١٧) ، ص ( ه١٤٣١،  ١اخليل ، سليمان عبداهللا : األمن الفكري حقيقته وسبل محايته ، ( الرياض ، طأبا )١(
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إىل بيان حدود ونصيب كل حمكمة من القضايا اليت  لالختصاص القضائياملنظمة القواعد  دف
، ويتحدد اختصاص هذه احملكمة بالقضايا اليت تباشرها تدخل يف والية اجلهة اليت تتبعها هذه احملكمة

مجيع  ، إذ ال يتصور أن تقوم يف الدولة حمكمة واحدة تعرض أمامها بصفتها السلطة القضائية املعنية بذلك
على أساس ، وقواعد منضبطة  عينةوفقًا ملعايري م واالختصاصاتالصالحيات تتحدد و  . )١(املنازعات

دون أن تتجاوز ، ولة واليتها املخالقضائية ا اجلهة وعية ، والقيمة ، اليت تباشر فيهالزمان ، واملكان ، والن
  حدودها .
 هو خطاب  االختصاص حتديد د أن األصل يف تولية القضاة جيع لنظام القضاء السعودي يفواملتتب

إذ ليس هناك قاض له مطلق السلطة زماناً ومكاناً ونوعاً  ، الذي مبوجبه يباشر القاضي مهام عمله ،التولية 
) يف ٦٤رسوم امللكي (م/اختصاصات احملاكم الشرعية موضحة يف نظام القضاء الصادر بامل جاءتقد و ، 

كما أنشأت بعض احملاكم املتخصصة يف املنازعات التجارية ،  ظمة ، وما تاله من أن  ه١٤/٧/١٣٩٥
  . ه١٤/٩/١٤٠١) وتاريخ ١٦٧والعمالية واملرورية بقرار جملس الوزراء رقم (

 الدول منهاأنواعها وطرائقها ، وبدت تعاين  واجلرائم املستحدثة ، بتعدد ا ظهرت قضايا اإلرهابومل ، 
اشتدت احلاجة إىل وجود قضاء متخصص للنظر يف واقتصاديّاً وسياسّياً ،  اً وتتأذى من أفعال مرتكبيها أمنيّ 

رعة النظر والبت ويدعم س  احملاكم العامةالعبء عن  ختفيفُيساهم يف لم املرتبطة ا ، هذه القضايا واجلرائ
ه ، وجيعل القاضي أكثر مقدرة على معرفة حقائق املسائل ودقائقها يف جمال اختصاصيف هذه القضايا ، 

اليت تعطي القاضي مزيدًا من التفرغ  سهولتهفتكسبه خربة إىل خربته ، وقوة إىل قوته ، مع مرونة العمل و 
  الرتكيز يف القضايا املوكلة إليه ، وسرعة البت يف القضايا والدعاوى املنظورة بني يديه .و 
  

                                 
 ).١/٤٢٤) ( م ١٩٨٠،  ٢ط اإلسكندرية ،، (منشأة املعارف ، انون القضائي اخلاص القسعد ، إبراهيم جنيب : )١(
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  اسلطة ولي األمر في إنشاء المحاكم المتخصصة وتخصيص قضاته المبحث الثاني:
  تمهيد وتقسيم :

إن اختصاص القضاء معروف عند الفقهاء منذ القدم ، وقد عمل به اخللفاء ومن بعدهم إذ ليس يف     
ويضمن لرجاهلا  ويكفل تنفيذ أحكامها ،، اإلسالم ما مينع وضع نظام للسلطة القضائية حيد اختصاصها 

عية اليت لويل األمر فيها النظر إىل حاجة . وهذا من السياسة الشر  )١(حريتهم يف إقامة العدل بني الناس
:  - رمحه اهللا  –اسد ، قال السيوطي درء املفيق املصاحل و حقاختاذ ما يراه مناسبًا لتالبالد والعباد ، و 

  . )٢(ومنزلة اإلمام من الرعية منزلة الويل من اليتيم "  ،راعي على الرعّية منوط باملصلحة تصرف ال"
 امللك بسياسة األمة سياسة شرعية ما نصه: "يقوم السعودي ساسي للحكم وقد جاء يف النظام األ

 العامة للدولة ، ومحاية البالد  طبقًا ألحكام اإلسالم ، ويشرف على تطبيق الشريعة اإلسالمية والسياسة
  . )٣(والدفاع عنها"

  المطلب األول: مفهوم سلطة ولي األمر 

  تعريف السلطة:: أوالً 
وسليط مبعىن شديد ، والتسليط: التغليب ؛  ة: يُراد ا التسلط ، والسيطرة ، والتحكمالسلطة يف اللغ

  .)٩٠النساء:،(IIII§�¦�¥�¤�£�¢�¡HHHHقال اهللا تعاىل:  . )٤(وإطالق القهر والقدرة

القوة والتَمكن من تنفيذ أحكام اهللا تعاىل بني العباد على جهة  : "والسلطة يف اإلصطالح هي   
  .)٥("ماإللزا
   تعريف ولي األمر:: ثانياً 
ح) ، وهي: اإلمارة  عليه ، واملصدر والية ووالية (بالكسر والفتالويل هو من ويل الشيء ووّيل   لغًة:    

                                 
 ).٥٣-٥٢ص (، ونظام الدولة اإلسالمية أالسياسة الشرعية عبدالوهاب خالف :  )١(

 لشافعية ، ( مطبعة مصطفى احلليب األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه االسيوطي ، جالل الدين عبدالرمحن :  )٢(
 ) .١٢١م) ، ص(١٩٥٩قاهرة ، ال

 هـ . ١٤١٢) من النظام األساسي للحكم الصادر عام ٥٥املادة ( )٣(

 ).٢/٣٧٩) ؛ الفريوز آبادي: القاموس احمليط (٣/٣١٨ابن منظور: لسان العرب ، ( )٤(

 ) .٨٦() ص  ه ١٤٠٢،  ١عليان ، شوكت حممد : السلطة القضائية يف اإلسالم ، (دار الرشيد ، الرياض ، ط )٥(
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   .  )١(وليته إيّاه تولية : ه األمر أي األمر أو العمل إذا تقلده ، وأوليتُ ويقال توىل والسلطان . 
  . )٢(حلال ، يقال: فالن أمره مستقيم ، وأموره مستقيمةواألمر هو: الشأن وا      

ورعاية  ،ا: "من له حّق الوالية العامة يف تدبري شؤون األمة وتصريف أمورهولي األمر هوواصطالحًا 
 )٣(حسب التنظيم الذي يقوم عليه كياا ، وحسب الشكل الذي تتخذه الدولة يف كل عصر" ، مصاحلها

.  
ة وفق مصلحة الدين والوطن ، جيوز له : "من له سلطة شرعية عام  مر بأنّهكما ُعّرف ولي األ    

  .)٤(مبقتضاها إجراء تصرفات ترتتب عليها آثار شرعية هلا عنصر اإللزام وقوة التنفيذ" 

IIII�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Çوقد ورد هذا املصطلح يف القرآن الكرمي ، فقال تعاىل: 

�Ñ�Ð�Ï�ÎHHHH ):ة األمر يف اآلية بعدة تفسريات منها:وفّسر العلماء وال،  )٥٩النساء  

م أصحاب رسول اهللا      ا عامة يف كل أويل األمر من  –ا مرضي اهللا عنه –أبو بكر وعمر  -  �أّوأ
إذا  ن:"أويل األمر صنفان: األمراء والعلماء ، وهم الذي –رمحه اهللا  –قال ابن تيمية ،  )٥(األمراء والعلماء

"والتحقيق أن األمراء إمنا يطاعون إذا أمروا مبقتضى  :- رمحه اهللا–ابن القيم  وقال. )٦(صلحوا صلح الناس"
فطاعة األمراء تبع   �العلم ، فطاعتهم تبع لطاعة العلماء ، فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول 

م تبعاً ، كان صالح وكان الناس كلهم هل، وملا كان قيام اإلسالم بطائفيت العلماء واألمراء ،  لطاعة العلماء

                                 
آبادي : ) ؛ الفريوز ١٣٤ص (، الرازي: خمتار الصحاح ) ؛١٥/٣١١، ( حممد أمحد: ذيب اللغة ، األزهري )١(

 .) ٤/٤٠٤القاموس احمليط (

 ).١٣٤الرازي: خمتار الصحاح ص ( )٢(

م) ٢٠٠٤  ١ض ، طاملرزوقي ، حممد عبد اهللا ، سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القاضي ، (مكتبة العبيكان ، الريا )٣(
 ) .٢٤، ص (

م )   ١٩٧٣،  ١القاسم ، عبد الرمحن عبد العزيز: النظام القضائي اإلسالمي ، (مطابع اخلالد ، القاهرة ، ط )٤(
 ) .٩٧(ص

  ) ه١٣٩٢،  ٢بن احلجاج ، ( دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ط شرح صحيح مسلمالنووي : املنهاج  )٥(
 السالمة ، ( دار طيبة ، الرياض  امساعيل عمر : تفسري القرآن العظيم ، ت : ساميابن كثري ،  ) ؛١٢/٢٢٣(

 ).١/٥١٩( ) ، ه١٤٢٥،  ٢ط

(  ، ت: جلنة إحياء الرتاث العريب   يف إصالح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس :  )٦(
 .)١٦٢() ،  ه١٤٠٣، ١دار اآلفاق اجلديدة ، بريوت ، ط
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، وهو  )٢(أويل األمر بأم األمراء �وفسر أبو هريرة  .)١(العامل بصالح هاتني الطائفتني وفساده بفسادمها"
   البحث ، حيث أن والة األمر هم الذين بيدهم زمام أمر املسلمني. يف هذااملقصود 
 فتجب  ة ، وكل من كانت له والية شرعيةم األئمة والسالطني، والقضاأيضًا بأ  األمر لوأو  ُفسرَ و 

فقد  .)٣(طاعتهم فيما يأمرون به ، وينهون عنه ما مل تكن معصية ، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
قال: "السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ، ما مل يؤمر  �أن النيب  �جاء عن ابن عمر 

أنّه قال: "تطاول الناس يف  �وروي عن متيم الداري  .)٤(ال طاعة"مبعصية ، فإذا أمر مبعصية فال مسع و 
وال مجاعة إال  ، إنه ال إسالم إال جبماعة ، فقال: يا معشر العريب األرض األرض �البناء يف زمن عمر 

 ومن سّوده قوُمه على غريه على الفقه ، كان حياًة له وهلم وال إمارة إال بطاعة ، فمن سّوده قومُ ، بإمارة 
  .)٥(كان هالكاً له وهلم"،فقه 
ومنهجاً للسلف  ،من أصول أهل الُسنة واجلماعة  والسمع والطاعة لوالة األمر يف املعروف متثل أصالً      

ويرتتب عليه بناء جمتمٍع قوي ، حتقيق األمنني الفكري واملاّدي الصاحل ، وأساسًا قويًّا وعامًال مؤثّرًا يف 
، لذا جيب إبراز  ةاعي والرعي ن على الرب والتقوى ، وُسداه احملبة واإلتالف ، بني الر متماسك ، حلمته التعاو 

ما لوالة األمر من حق السمع والطاعة يف املعروف ، والدعاء هلم سرًّا وجهرًا ، والتحذير من التهاون يف 
ب عليها من مفاسد دينية ودنيوية أوغيبتهم وإثارة الشائعات حوهلم ، ملا يرتت ماجيب هلم و  ، أداء حقهم

                                 
 )١/١٠( عن رب العاملني  إعالم املوقعنيابن القيم :  )١(

بريوت،  : كمال يوسف احلوت ، (دار التاج  ابن أيب شيبة ، عبد اهللا بن حممد: املصنف يف األحاديث واآلثار ، ت)٢(
 ) .٢١٣-١٢/٢١٢(، ما جاء يف طاعة ويل األمر واخلالف عنه :باب  ،اجلهاد :كتاب ) ، ه١٤٠٩،  ١ط

الشوكاين ، حممد بن علي: فتح القدير اجلامع يف الرواية والدراية من علم التفسري ، (دار الكتب العلمية ، بريوت  )٣(
 ) .١/٦٠٨) ، (  ه١٤١٥،  ١ط

 ).١٨٣٩ما جاء وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية ح( :باب ،اإلمارة  :صحيح مسلم ، كتاب )٤(

علتني  إسناده) ، وذكر حمققه (حسني أسد) ، أن يف ٢٥٧يف املقدمة ، باب: ذهاب العلم ، برقم ( أخرجه الدارمي )٥(
، األوىل: جهالة صفوان بن رستم ، والثانية: اإلنقطاع ، ألن عبد الرمحن بن ميسرة يرويه عن متيم الداري عن عمر 

بسند فيه  ) ١٠/٤٩١( -فتح املالك–هيد وقد ذكر ابن عبد الرب يف التم قلت:، وابن ميسرة مل يدرك متيمًا . 
ضعف ما يشهد حملل الشاهد هنا ، من طريق حممد بن يزيد أيب هشام عن اسحاق بن سهل ، عن املغرية بن مسلم 

قال: "ال إسالم إال بطاعة ، وال خري إال يف اجلماعة ، والنصح هللا و للخليفة  �، عن قتادة عن أيب الدرداء 
 رتقي هذا األثر إىل درجة احلسن لغريه ، خاصة وأن يف معناه أحاديث ثابتة.واملؤمنني عامة". وبه ي
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)١(.     
:" وأما السمع والطاعة لوالة أمور املسلمني ففيها سعادة الدنيا ، وا تنتظم - رمحه اهللا–قال ابن رجب     

: إن الناس �مصاحل العباد يف معاشهم ، وا يستعينون على إظهار دينهم وطاعة رم ، كما قال علي 
وقال ه ، ومحل الفاجر فيها إىل أجله.   فيه رب اٌم بر أو فاجر ، إن كان فاجراً عبَد املؤمن اليصلحهم إال إم

والعيد والثغور واحلدود ، ، يف األمراء : هم يلون من أمورنا مخسًا : اجلمعة واجلماعة  -رمحه اهللا–احلسن 
 واهللا –مع أن  اهللا م أكثر مما يُفسدون صلح واهللا مايستقيم الّدين إال م وإن جاروا وظلموا ، واهللا ملا يُ 

  .)٢(إن طاعتهم لغيظ ، وإن فرقتهم لكفر " –
وتنظيم  ف أمور املسلمني ورعاية مصاحلهم،، حّقه الشرعي يف تصري والمراد بسلطة ولي األمر هنا      

وَسّن القوانني شؤوم ، وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية ، من خالل إصدار األوامر والتنظيمات ، 
ورعاية احلقوق ، فال وجود حلياة مستقرة بال  ،وإقامة العدل ، والتشريعات ، اليت تساهم يف حفظ األمن 

  وال سلطة بال مجاعة .، سلطة 
"األئمة جممعون من كل مذهب على أن من تغلب :-رمحه اهللا–قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب      

ألن الناس من زمن ، على بلد أو بلدان له حكم اإلمام يف مجيع األشياء ، ولوال هذا ما استقامت الدنيا 
وال يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن  ، طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد

  ا.هـ. )٣(يصح إال باإلمام األعظم"شيئاً من األحكام ال 
وقد ام من أئمة املسلمني فهو خارجي ،: " ومن خرج على إم - رمحه اهللا  –قال اإلمام الرباري و      

شق عصا املسلمني ، وخالف اآلثار ، وميتته ميتة جاهلية ، والحيل قتال السلطان واخلروج عليه وإن جار 
" السمع والطاعة لألئمة فيما حيب اهللا ويرضى ، ومن ويل اخلالفة بإمجاع  : - رمحه اهللا  –وقال أيضاً  .)٤("

                                 
اخليل ، سليمان عبداهللا : مفهوم اجلماعة واإلمامة ووجوب لزومهما وحرمة اخلروج عليهما ، ( مطابع احلميضي ، أبا )١(

 ).١١٩-١١٧) ، ص( ه١٤٢٨،  ٣الرياض ، ط

(مؤسسة  شعيب األرناؤوط ؛ إبراهيم باجس  ع العلوم واحلكم ، ت:ابن رجب، عبدالرمحن بن شهاب الدين: جام )٢(
 ) .٢٦٢هـ) ، ص (١٤١٧،  ٧الرسالة ، بريوت ، ط

  ٣نعم ، (دار الثقافة، الدوحة، طابن مجاعة،بدر الدين : حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ، ت:فؤاد عبدامل )٣(
 هـ ) . ١٤١٦،  ٥) ، (ط٩/٥(، لنجدية الدرر السنية يف األجوبة ا) ؛ ٦٢-٦١هـ) ، ص(١٤٠٨

، )  ه١٤١٤ ١الغرباء األثرية ، السعودية ، طالرباري ، احلسن بن علي :شرح السنة ، ت: خالد الردادي ، ( مكتبة )٤(
 .) ٧٠ص (
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الناس عليه ورضاهم به ، فهو أمري املؤمنني ، والحيل ألحد أن يبيت ليلة واليرى أن عليه إماماً ، برّاً كان أو 
  .)١(فاجراً "

 يف مجيع الدنيا ، بل كل إمام وال يشرتط يف اإلمام الذي يبايع أن يكون إمامًا عامًا جلميع املسلمني
  استقل بواليته وجبت بيعته على املسلمني يف جهته.

  المطلب الثاني: مشروعية إنشاء المحكمة وتخصيص قضاتها
   الفرع األول: مشروعيتها من منظور الفقه اإلسالمي

دي والتعبدي الشرعية أداة من أدوات القضاء ، متتاز باملسايرة الدقيقة بني املنهجني العق السياسة
والتمسك مبنظومة واضحة ودقيقة من القيم األخالقية، وتُعىن بإجياد احللول املمكنة ، للشريعة اإلسالمية 

به حتقيق مصلحة الرعية واحملافظة  مشكالت الطارئة يف حياة الناس ، لذا جيب على اإلمام الذي يُناطلل
الشرع تفق مع مقاصد ت ة شرعية منضبطة، أن يسوسهم سياس وتنظيم شؤومأمنهم ، على مصاحلهم و 

عن بعض املصاحل: "اعلم أن مابه  -رمحه اهللا–، قال املاوردي )٢(الكلية ، وعدم خمالفة الكتاب والسنة
(دين متبع، هي قواعدها وإن تفرعت:تصري أحواهلا منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة أشياء حىت تصلح الدنيا 

   .)٣( فسيح" ، وأملٌ رّ وخصب دا،  ن عاموسلطان قاهر، وعدل شامل، وأم
بوالية القضاء اليت هي يف األصل وظيفة من وظائفه ، وواجب من واجباته عن ينهض ويل األمر ف

احملاكم، وهؤالء لس القضاء أو اشرون يف مجيع أرجاء الدولة ، يشكلون جمتين، طريق إنابة قضاة متعددين 
ما يتعدد القضاة يف البلد الواحد ، ومن مث يلجأ ويل األمر يف مباشرة القضاء ، وغالبًا القضاة هم وكالؤه 

. ولويل األمر أن يقّلد القاضي عموم النظر ،  )٤(بنوع من أنواع اخلصومات واملنازعاتلتخصيص كل منهم 
ا ، أو يف أحدمها ، وال خترج والية القاضي عن عموم أو ميف عموم العمل وله أن يقلده خاصًا فيه

  )٥(خصوص.

                                 
 ).٧٠- ٦٩املرجع السابق : ص( )١(

دالة اجلنائية يف مكافحة اإلرهاب ، ( جامعة أمحد ، فؤاد عبداملنعم : السياسة الشرعية وأثرها يف تطوير أنظمة الع )٢(
  ) . ٢٥٣) ، ص (  ه١٤٣٠،  ١نايف ، الرياض ، ط

  .)١٤٨م) ، ص(١٩٨٥،  ٤ط،  اقرأ، بريوتدار (أدب الدنيا والدين ،: أبو احلسن، علي بن حممد املاوردي )٣(
فقه اإلسالمي مع التطبيق اإلختصاص القضائي يف ال :) ؛ الغامدي ، ناصر حممد ٢/٥٧٠مقدمة ابن خلدون ( )٤(

 ).٢٧() ، ص  ه١٤٢٨،  ٢اجلاري يف اململكة ، (مكتبة ابن رشد ، الرياض ، ط

 ).١٤/٨٩ابن قدامة: املغين ( )٥(
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 حث الفقهية ، إذ ليس له حد معني النوعي للمحكمة أو القاضي من أدق املبا االختصاصوحتديد 
، ومراعاة املصلحة وحتقيق العدل ، ومراعاة األحوال ،  االجتهادوليس له تقدير يف الشرع ، وإمنا مرجعه إىل 

وبناًء درء املفسدة ، ، وحيث أن اإلمام منوط به كل ما من شأنه حتقيق املصلحة و  )١(ة ، واألمكنةنواألزم
،  فإنه جيوز له أن يعّني القضاة املتعددين،  )٢(على قاعدة : " تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة "

وأن خيصص كل قاض أو مجاعة من القضاة للفصل يف خصومات معينة ، فيختص كل واحد منهم بنظر 
حكام األسرة (األحوال الشخصية) ، أو املدنية ، أو الدعاوى املتعلقة بالنوع الواحد احملدد له ؛ كقضايا أ

: "وجيوز لإلمام أن يوّيل قاضيني وثالثة يف بلد واحد  -رمحه اهللا–قال ابن قدامة  ؛ )٣(ذلك غرياجلباية ، أو 
، وجيعل لكل واحد عمًال ، فيوّيل أحدهم عقود واألنكحة ، واآلخر احلكم يف املداينات ، واآلخر النظر 

  (٤) .يف العقار"
، وليس هلا حد معني ، وإمنا )٦( ، وقد تكون خاصة)٥(قد تكون عامة ووالية القضاء يف اإلسالم      

  مكتوبًا ، أو من ألفاظ التولية  تستفاد من خطاب التولية الذي يصدره ويل األمر بتعيني القاضي إن كان
أو  يف الزمن الفالين  لقضية الفالنية ،كأن يقول السلطان للقاضي: وليتك القضاء يف املكان الفالين ، يف ا

وليتك القضاء يف األنكحة ، أو يف املعامالت ، أو اجلنايات ، وحنو ذلك مما يتخصص به عمل القاضي . 

                                 
 )  ه١٤١٠،  ١ابن القيم: الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، ت: بشري حممد عيون ، (دار البيان ، دمشق ، ط )١(

ملنعم: شيخ اإلسالم ابن تيمية والوالية السياسية الكربى يف اإلسالم ، (دار الوطن ) ؛ أمحد ، فؤاد عبد ا٢٠١ص (
 ).١٠٢) ، ص (  ه ١٤١٧،  ١، الرياض ، ط

 ).١٢١السيوطي : األشباه والنظائر ، ص ( )٢(

 ).٥٤٥ - ٥٤٤( ص  ،عبد الرمحن القاسم ، النظام القضائي يف اإلسالم  )٣(

 .) ٩/١٠٥املغين (ابن قدامه :  )٤(

 أهله ، والقضاء يف مجيع األيام  أن يقّلد {اإلمام القاضي} قضاء مجيع البلد ، والقضاء بني مجيع التقليد العام:)٥(
فتشتمل الوالية على األحوال الثالث: يف مجيع البلد ، وعلى مجيع أهله ، ويف مجيع األيام ، ويقّلده يف مجيع ذلك 

ي هالل السرحاين ، (مطبعة ي، على املاوردي: أدب القاضي ، ت: حمالنظر يف مجيع األحكام. انظر: أيب احلسن 
 ).١٦٦ -١/١٥٥) ، ( ه ١٣٩١اإلرشاد ، بغداد ، 

أن يقّلد {اإلمام القاضي} النظر يف مجيع املداينات دون املناكح ، واحلكم باألمر باإلقرار من غري  التقليد الخاص :)٦(
د. انظر أدب القاضي اوزه ، ويكون مقصور النظر على ما قـُل مساع بينة أو يف نصاب مقدر من املال ال يتج

)١٧٣-١/١٧٢. ( 
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بدليل ماروي  )١(وحق ويل األمر يف ذلك ثابت مبقتضى الشرع ، ألن تعليق القضاء واإلمارة بالشرط جائز
: إن قتل زيد وقال يف غزوة مؤتة زيد بن حارثة � :" أمر رسول اهللا قال - رضي اهللا عنهما–عن ابن عمر 

  . )٢(فجعفر ، وإن قتل جعفر فعبداهللا بن رواحة"
: " ولإلمام األعظم أن يعني قاضيني أو أكثر ، حيكم كل قاٍض منهم  - رمحه اهللا  –قال اخلرشي      

ضي الشرطة ، وقاضي املياه ، وما أشبه ذلك ، بنوٍع من أنواع الفقه ، كقاضي األنكحة وما يتعلق ا ، وقا
القضاء جيوز : " - رمحه اهللا  –وقال ابن جنيم  .)٣(وهذا بناًء على أن والية القضاء تنعقد عامة ، وخاّصة " 

  . )٤(ختصيصه وتقييده بالزمان واملكان ، واستثناء بعض اخلصومات " 
ا يف حالة عدم أمّ جيوز له الفصل فيها،  ويتحّدد اختصاص القاضي النوعي بذكر املوضوعات اليت  
وقد دل الُعرف على  ، النوعي للقاضي يف عقد التولية ، فإن العرف هو احملكم يف ذلك االختصاصحتديد 

ًا بكل ما يعرض عليه يف جمال اختصاصه املكاين ، حيث أّكد يكون خمتص أن القاضي يف هذه احلالة 
واألحوال   الشرع ، بل يُتلقى من األلفاظ املتويل بالوالية ال حّد له يفأن ما يستفيده  -رمحهم اهللا–الفقهاء 

  .)٥(، والعرف
"إن عموم الواليات وخصوصها ، وما يستفيد املتويل من : -رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 يف والية  ى من األلفاظ ، واألحوال ، والعرف ، وليس لذلك حٌد يف الشرع ، فقد يدخلالوالية ، يُتلق
  .)٦(والعكس" والية احلرب يف مكان وزمان آخر  يدخل يفاة يف بعض األمكنة واألزمنة ، ماالقض

لعقود ختصيص قاٍض للمداينات ، وآخر  -رمحهم اهللا–ومن هذا القبيل ، فقد أجاز الفقهاء 

                                 
 ).١٢٦حامد أبو طالب : التنظيم القضائي اإلسالمي ، ص( )١(

 ).٤٢٦١رواه البخاري ، كتاب : املغازي ، باب: غزوة مؤته من أرض الشام ، ح (  )٢(

 ).٧/١٤٤)  ( ه١٣١٨، ١، ( دار صادر ، بريوت ، طاخلرشي ، حممد عبداهللا : شرح اخلرشي على خمتصر خليل  )٣(

)  ه١٣٨٧ت : عبدالعزيز حممد الوكيل ، (مؤسسة احلليب وشركاه ، القاهره ، ابن جنيم : األشباه والنظائر ،  )٤(
 ) .٢٣٠ص(

ين أبو ) ؛ البعلي ، عالء الد١٢) ، ص(هـ١٤١٢، ١ابن تيمية : احلسبة يف اإلسالم ، ( دار املسلم ، الرياض ، ط )٥(
احلسن : االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، ت: حممد حامد الفقي ، ( مطبعة السنة احملمدية 

 ) .٣٣٢) ، ص(  ه١٣٦٩، ١، مصر ، ط

) ؛ فؤاد عبد املنعم: شيخ اإلسالم ابن تيمية والوالية ٢٠١ابن القيم : الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ، ص ( )٦(
 ).١٠٥اسية الكربى يف اإلسالم ، ص (السي
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يات ، وغري ذلك من نااألنكحة ، ومسائل الزواج ، وثالث لقضايا املواريث والوصايا ، ورابع للنظر يف اجل
  .)١(واخلصومات أنواع النزاع
يف جواز ختصيص القاضي بنوٍع معّني من الدعاوى واخلصومات   –رمحهم اهللا–ويستند الفقهاء    

يف بعض ماميلكه ، فكما  إىل قياس والية القضاء على الوكالة من حيث أن ُكال منهما استنابة من املالك
، ألّن ويل األمر هو مرجع كل الواليات ومجيع )٢(فكذلك والية القضاء جيوز ختصيص الوكالة وتعميمها 

االختصاصات ، مببايعة األمة له وتفويضها إليه بتصريف شؤوا ، فجاز له أن يستنيب من يراه يف مباشرة 
  . بعض ماميلكه من اختصاصات ، وليس لغريه أن يتوّىل شيئاً منها إال بإذنه وحسب استنابته

  
  :ني: األدلة الشرعية على جواز تخصيص المحاكم وقضاتها الفرع الثا

 �فقال رسول اهللا  �قال: جاء خصمان إىل رسول اهللا  �ما روى عقبة بن عامر  -١
 �بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ! أنت أوىل بذلك ، فقال : قلت ، "اقض بينهما يا عقبة" 

، وإن اجتهدت  ، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور "وإن كان اقض بينهما:
 .)٣("فأخطأت فلك أجٌر واحد

 فقال يل:"اقض بينهما" �جاء خصمان لرسول اهللا قال: �حديث عمرو بن العاص  -٢
: فإذا قضيت بينهما رسول اهللا ، قال:" وإن كان" ، قلت  أوىل بذلك مين ياأنت قلت:

فمايل ؟ قال : "إن كنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات ، وإن 
 . (٤)هدت فأخطأت فلك حسنة واحدة" اجت

                                 
، ت: األحكام السلطانية  :الفراء، حممد بن احلسني ) ؛ أبو يعلى ٥٤٤: النظام القضائي اإلسالمي ، ص (القاسم )١(

املغين ابن قدامه : ) ؛ ٦٩ص () ،  ه١٤٢١،  ٢حممد حامد الفقي ، ( دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط
)١٤/٨٩.( 

 ) .٧٢حكام السلطانية والواليات الدينية ، ص (املاوردي : األ )٢(

) ؛ وأمحد يف املسند ، كتاب القضاء والشهادات ٣٩١١(،ح رواه الدار قطين يف سننه ، كتاب األقضية واألحكام )٣(
، ( دار الشهاب ، القاهرة الفتح الرباينالبنا ، أمحد عبدالرمحن : باب ما جاء يف القاضي يصيب وخيطئ ، انظر: 

 ).١٥/٢٠٧(، د.ت) 

) ؛ وأمحد يف املسند ، كتاب القضاء والشهادات ٣٩١٠(، ح األقضية واألحكام: رواه الدار قطين يف سننه ، كتاب )٤(
 ).١٥/٢٠٦باب ما جاء يف القاضي يصيب وخيطئ ، انظر: الفتح الرباين (
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حبيث ال يقضي بني التخصيص بالقضاء ألشخاص معينني ، جواز  ان يدالن علىاخلرب  نفهذا •
 غريهم.

أمرياً  �عليها عّتاب بن أسيد  ملا فتح مكة يف العام الثامن من اهلجرة ، وىل  �إن الرسول  -٣
 (١). �ة عمر حىت مضى صدٌر من خالف والياً عليهاوقاضياً ، ومل يزل 

قضي القاضي إال يف املكان هذا دليل على جواز ختصيص القضاء باملكان واجلهة ؛ حبيث ال يو  •
 احملدد له.

ل قتَ كتب إىل أمراء األجناد "أن ال تُ  �ما رواه ابن أيب شيبة بإسناده: أن عمر بن اخلطاب  -٤
دون أمري  يف دمٍ  ىقضقال: "كان ال يُ  - رمحه اهللا–نفٌس دوين". ويف رواية عن ابن سريين 

  .)٢(املؤمنني"
 على جواز ختصيص نظر القاضي بنوع معني من القضايا ال يقضي فيه القاضي وهذا األثر دليلٌ  •

قصر تنفيذ القتل على أخذ رأيه ومشاورته ، مبالغة يف االحتياط ، وصيانة  �حيث أن عمر 
 وإذا جاز ذلك جاز ختصيصه بنوع آخر يقضي فيه.، املسلمني  ألعراض

فكان يقضي يف  ، األمور" ب بن يزيد: "اكفين صغارَ ائِ قال للس  �أن عمر بن اخلطاب  -٥
  )٣(الدرهم وحنوه.

على  �كان عامل عمر بن اخلطاب   �عمار بن ياسر  "أنّ  - رمحه اهللا–ما رواه الطربي  -٦
 . )٤(الكوفة ، وكان إليه قضاء األحداث "

 

  )٥(اليت تقع يف اتمع وّدد أمنه واستقراره. ، ةواألحداث هنا يُراد ا اجلرائم الكربى اخلطري  •
 �بعث عبداهللا بن مسعود  �أن عمر بن اخلطاب  –رمحه اهللا  –وذكر القاضي وكيع  -٧

                                 
)   ه١٤٢٥، ١بريوت ، ط لكتب العلمية ،يف متييز الصحابة ، ( دار ااإلصابة ، أمحد بن علي:  ابن حجر )١(

 ).٥٤٠٧) ، رقم (٤/٣٥٦(

 ) .٥/٤٥٣، (: املصنف يف األحاديث واآلثار أيب شيبة ابن  )٢(

 )١٠٦،  ١/١٠٥، ( ، حممد خلف: أخبار القضاة وكيع)٣(

 ).٢/٥٤٣) ، ( ه١٤٠٧،  ١الطربي ، حممد بن جرير: تاريخ األمم وامللوك ، (دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط )٤(

)  ه١٣٩٨،  ١(دار النفائس ، بريوت ، ط ، ، ظافر: نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ ، السلطة القضائية اسمالق )٥(
 ) .٢٥٧ص (
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 . )١(على بيت املال والقضاء 

وهذا يدل على أنه لويل األمر أن يضيق اختصاص القاضي ، وحيد من سلطته فيجعلها مقصورة  •
زمنة أو األمكنة ، وله أن يوسعها ويضيف إليها ماليس من اختصاص على بعض الدعاوى أو األ

 والية بيت املال إىل ابن مسعود وهي ليست من اختصاصه .  � عمرُ  القاضي ، حيث أسندَ 

والذي أمره فيه  - رمحه اهللا–إىل القاضي ُسليم بن ِعرت  �كتاب معاوية بن أيب سفيان  -٨
 )٢(قاٍض خاٍص للنظر يف اجلراح. بالنظر يف اجلراح ، ليكون سليم بذلك أول

مما ، وذلك أن الّناس بعد معركيت اجلمل ، وصّفني ، استهانوا بالدماء ، واجرتأوا على القتل       
 ، لكثرة وقوع اجلراحعلى القتل  قاضياً   �معاوية   كثرة اجلراح فيما بينهم ، فنّصبأدى إىل

  وخطورا ، وزجراً للناس عن التهاون ا.
"مل تزل األمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر  -رمحه اهللا– عبد اهللا الزبريي قول أيب -٩

 درهم  اضي املسجد ، حيكم يف مائيتيستقضون قاضيًا على املسجد اجلامع ، يسّمونه ق
 )٣(."ديناراً فما دوا ، ويفرض النفقات ، وال يتعدى موضعه إال ما ُقدر له وعشرون

بقوله : "فلم يزل امساعيل بن اسحاق قاضياً على عسكر املهدي  - رمحه اهللا – ما ذكره وكيع - ١٠
القاضي  نوقاضي العسكر ، وظيفة قدمية منذ العصر العباسي ، يكو .)٤("  ه٢٥٥إىل سنة 

والقسمة ،  يف العسكر ، كالغنائم ، والشركة يكثر فصلها اليت ًا لألحكام مستعد فيها 
 يف ذلك فصل القضاء بني اخلصوم ، لئال يكونع يف سر واملبيعات ، والرد بالعيب ، ويُ 

 )٥(تشاغل عن مواقع احلرب ومقدماته ، وغري ذلك مما جيري هذا ارى.

  
أن خيّصص األمر  يتبّني لنا أنّه من حسن السياسة الشرعية ، ومن حق ويلومن األدلة السابقة        

من القضايا ال حيق له النظر وال احلكم  أن يستثين من نظر القاضي نوعًا معّيناً حماكم حسب احلاجة ، و 

                                 
 ) .٢/١٨٨( ، أخبار القضاة وكيع :  )١(

 ).٢٥٦ص (،  : نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ ، السلطة القضائية سمالقا)٢(

 ) .١/١٧٣( ، أدب القاضياملاوردي :  ؛) ١٤٢ص ( األحكام السلطانية ، :املاوردي  )٣(

 ) .٣/٢٨٠(، أخبار القضاة  وكيع : )٤(

 ).٢٣٤ص (، التنظيم القضائي  :آل دريب  )٥(
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فيها ، إما ألمهيتها وخطرها ، مما يوجب احليطة والتأكيد ، وإما الختصاصها بقاٍض آخر ذي علم ودراية 
وال ، ا أكثر من غريه ؛ وإذا جاز االستثناء لويل األمر يف ذلك جاز له التخصيص وفقاً للمصلحة العاّمة 

ماً بل يكفي اإلحاطة علعاملاً جبميع أبواب الفقه قاضي املعّني على هذه الصفة يشرتط يف ذلك أن يكون ال
 ١( فيه دون غريهمبا ُويل(.  

                                 
ص القضائي يف الفقه اإلسالمي  الغامدي : االختصا) ؛ ٢٥٥القاسم : النظام القضائي اإلسالمي ، ص( )١(

 ) .١٨٩(ص
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
        ضمانات المحاكمة ومقـارنة المحكمةضمانات المحاكمة ومقـارنة المحكمةضمانات المحاكمة ومقـارنة المحكمةضمانات المحاكمة ومقـارنة المحكمة

� �

  وفيه مبحثان:

  الضمانات الشرعية والنظامية في محاكمات المحكمة الجزائية  المبحث األول:المبحث األول:المبحث األول:المبحث األول:

  .المتخصصة في النظام القضائي السعودي                  
  عودي مقارنة المحكمة الجزائية المتخصصة في النظام القضائي الس المبحث الثاني:المبحث الثاني:المبحث الثاني:المبحث الثاني:

  بكل من : 
  المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة

  . والمحكمة الجزائية المتخصصة بجمهورية اليمن                   
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        المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول
        ت الشرعية والنظامية في محاكمات المحكمة الجزائية المتخصصةت الشرعية والنظامية في محاكمات المحكمة الجزائية المتخصصةت الشرعية والنظامية في محاكمات المحكمة الجزائية المتخصصةت الشرعية والنظامية في محاكمات المحكمة الجزائية المتخصصةالضماناالضماناالضماناالضمانا

  
  : خمسة مطالبوفيه 

  .الشرعي واستقالل المحكمة  القضاء :  ألولالمطلب ا
  ات.: عالنية المحاكماني ـالمطلب الث
  حّق الدفاع .: لثاـالمطلب الث

  تعدد درجات التقاضي .ع : ـالمطلب الراب
  . المطلب الخامس : تسبيب األحكام
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  : تمهيد وتقسيم

ذي حٍق حقه ، ورمست الطريق  جاءت الشريعة اإلسالمية فأقّرت احلقوق جبميع أنواعها ، وأعطت كل     
ومن تلك   واملصاحل العامة، واملوازنة بني احلقوق اخلاصة يف كيفية استعمال هذه احلقوق وأساليب ممارستها 

احلقوق اليت وفرا الشريعة اإلسالمية وأعتنت ا ، الضمانات األساسية للمتهم أثناء مرحلة احملاكمة ، 
ام للشخص ، ومن خالهلا يتوصل القاضي إىل براءة املتهم أو إدانته . وملا  واليت هي أهم مراحل توجيه اال

اجلزائية واملرافعات الشرعية يف اململكة العربية السعودية مها مثرة جهد رجاٍل ووالة  تكان نظامي اإلجراءا
غريبًا أن مل يكن  من نصوص هذين النظامني  يف كل نص أمٍر وضعوا الشريعة اإلسالمية نصب أعينهم 

 تأيت قواعدمها وموادمها تكريساً حقيقي ١(اً حلقوق اإلنسان وضماناته يف مجيع مراحل الدعوى اجلزائيةاً وعملي( 
.  

بعض الضمانات الشرعية والنظامية واملبادئ القضائية اليت  - بإذن اهللا –ويف هذا املبحث سأبّني 
حلفظ احملكمة ، والتزمت ا  لقضائي السعودييف النظام ا حرصت عليها احملكمة اجلزائية املتخصصة

واليت اطلعت عليها وكنت شاهد عيان هلا ، خالل فرتة هذا مني ، وحتقيق احملاكمة العادلة حقوق املته
بعد   ، واإلطالع على قراراا ، وآليات حماكماا  وأثناء حضوري لعدد من جلسات حماكماا البحث ،

  ، وسأوردها يف املطالب التالية: )٢(أخذ اإلذن من صاحب الصالحية
  القضاء الشرعي واستقالل المحكمة  : ألولالمطلب ا

ل من ك شَ د اختصاصه بأحكام الشرع بصفة دائمة ، ويُ د أ وحيُ نشَ هو كل قضاء يُ  )٣(لقضاء الشرعيا
ق األحكام قضاة شرعيني ، تتحقق فيهم كافة الشروط والضمانات الشرعية ، واحلصانة القضائية ، مع تطبي

الشرعية املقررة حلكم الظروف العادية على إجراءات الدعوى وموضوعها ، وتكفل أمامه سائر حقوق 
 تعليماتو وفق قواعد  اً أن يكون القضاء حمددّ  شرعيالقضاء الإجراءات املناط يف و  . الدفع وضماناته

                                 
 والتنفيذ) . -واحملاكمة  - مراحل الدعوى اجلزائية هي : (التحقيق واإلدعاء  )١(

 .  ه٧/١٠/١٤٣٤وتاريخ  ٢٢٠٣٦خطاب معايل زير العدل ورئيس الس األعلى للقضاء رقم  )٢(

لح آخر وهو " القضاء الطبيعي " ، وهذا مصطلح هناك بعض املراجع عّرفت القضاء الشرعي حتت مسّمى مصط )٣(
يستغىن عنه باملصطلح الصحيح وهو "القضاء أن مستّمد من الطبيعة ، أرى عدم استخدامه ، و قد يكون غريب ، 

 الطبيعي ، ( دار النهضة العربية الشرعي" نسبة إىل الشريعة اإلسالمية ؛ انظر : صالح ، جودة سامل : القضاء 
 ).٣٥) ، ص ( ه١٤١٨ ، ١القاهرة ، ط
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واه أمام جهة القضاء املختصة بنظر تنظر دعأن  ، ومن أّمهها املتهم  وقحقحفظ يف  ، تتمثل دةقانونية جمرّ 
  .الدعوى وقت ارتكاب اجلرمية

وقد نظرت الشريعة اإلسالمية إىل عمل القاضي نظرة تقدير وإجالل ملكانة القضاء ، خاصة وأن 
مث توسعت الدولة اإلسالمية ومت  ا توالها من بعده اخللفاء الراشدون ،وكم �ها رسول اهللا تلك املكانة توالّ 

فيمن يتوىل القضاء  - رمحهم اهللا مجيعا–ط الفقهاء ة ذلك العمل اشرت وألمهي  ، والقضاء اخلالفةالفصل بني 
والعدالة ، والسالمة  واإلسالم  مة الرأي ، واحلرية أن تتوافر فيه سبعة شروط وهي: الذكورة ، والعقل وسال

  . )١(يف السمع والبصر ، والعلم باألحكام الشرعية
 املتهم يف املثول أمام القاضي الشرعي وما يرتتب عليه من آثار ، فقد حظي هذا ة وخطورة حق وألمهي

فقد  تأكيد مستمر على صيانته وحتقيقه احلق مبا حفلت به املواثيق واملؤمترات الدولية ودساتري الدول من 
احلق يف م " أن جلميع األفراد على السواء  ١٩٤٨جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 

، كما جاء يف االتفاقية الدولية للحقوق املدنية  )٢("حماكمة عادلة علنية أمام حمكمة مستقلة حمايدة
كل األشخاص جيب أن يكونوا سواسية أمام القضاء ، وأن تقرير أي مة   م "أن  ١٩٦٦لعام والسياسية 

كون له احلق يف مرافعة علنية جنائية ضد الشخص ، أو تقرير أي من احلقوق وااللتزامات ، جيب أن ي
  . )٣(عادلة ، من قبل حمكمة مستقلة نزيهة ، مقامه بصورة قانونية"

م على جعل موضوع  ١٩٨٦كما حرص مؤمتر العدالة األول الذي أقامه قضاة مصر يف آذار عام 
القضاء القاضي الشرعي أحد أهم موضوعاته ، والذي انتهى يف توصياته ذا اخلصوص إىل أن املناط يف 

الشرعي أن يكون القضاء حمددًا وفق قواعد قانونية جمردة يف وقت سابق على نشوء الدعوى ، وأن تتوافر 
فيه الضمانات اجلوهرية اليت قررها الدستور والقانون ، ويف مقدمتها أن يكون القضاة متخصصني يف العمل 

  . )٤(ابلية للعزلالقضائي ومتفرغني له ، ومتوافرة فيهم شروط االستقالل وعدم الق
  

                                 
 ) وما بعدها .٦٥املاوردي : األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ص ( )١(

 ) من اإلعالن املذكور .١٠املادة ( )٢(

 ) من االتفاقية املذكورة .١٤املادة ( )٣(

) ٣١القومية ، الد (سري ، صيام : دور حمكمة النقض يف محاية حق املتهم يف قاضيه الطبيعي ، (الة اجلنائية  )٤(
 ) .٥٨م ) ، ص ( ١٩٨٨) ، ٣،٢العددان (
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وانطالقاً من هذا التحديد فإن مفهوم القاضي الشرعي ينصرف إىل القاضي الذي تنظم شؤونه قوانني 
التنظيم القضائي ، وحتيطه بالضمانات اليت تكفل استقالله وعدم احنيازه ، وميارس عمله القضائي طبقاً 

  ألحكام القوانني واألنظمة اإلجرائية واجلزائية العامة .
وال  لطة مستقلة على أن : "القضاء سيف اململكة العربية السعودية وقد نص النظام األساسي للحكم       

: .كما نص نظام القضاء على أن )١(سلطان على القضاة يف قضائهم لغري سلطان الشريعة اإلسالمية"
ة واألنظمة املرعية ، وليس  "القضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري أحكام الشريعة اإلسالمي

. وجرم نظام حماكمة الوزراء التدخل الشخصي يف شؤون القضاء واهليئات  )٢(ألحد التدخل يف القضاء"
  . )٣(والدوائر احلكومية

بل إن نظام القضاء اجلديد قد جعل للقضاء والقضاة مزيداً من االستقاللية واحلصانة ، فبعد أن كان      
ر املؤمترات والندوات داخل اململكة وخارجها ، أو ندم للقيام بأعمال كتاب العدل "ندب القضاة حلضو 

وحتديد مكان  ، والتفتيش القضائي على القضاة  يف حال شغور كتابة العدل ، والرتخيص باإلجازات هلم
ق اجلزائي وطلب التحقي رفع الدعوى التأديبية ضد القضاة،التحقيق والتفتيش والئحة التفتيش القضائي ، و 

واإلداري معهم ، وحق اإلشراف على احملاكم والقضاة ، وحق اإلشراف اإلداري واملايل على احملاكم 
والدوائر القضائية األخرى ، وإصدار الئحة أعوان القضاة ، والنظر يف شروط تعيينهم ، وإبالغ القرارات 

عامة يف حماكم االستئناف ، وتأليف احملاكم التأديبية للقضاة وإنفاذ عقوبة اللوم عليهم ، وتشكيل اهليئة ال
؛ كل هذه االختصاصات اآلنف ذكرها كانت من  )٤(من قاضي فرد أو أكثر ، وحتديد اختصاصاا "

صالحيات وزير العدل أو بناء على اقرتاحه وطلبه ، أصبحت اآلن ويف النظام القضائي اجلديد من 
وفقهم –ك ملزيد العناية واالهتمام واحلرص من والة األمر ، وذل )٥(صالحيات ومهام الس األعلى للقضاء

على فصل السلطة القضائية ممثلة يف "الس األعلى للقضاء" عن السلطة التنفيذية ممثلة يف "وزارة  - اهللا

                                 
 .  ه ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ  ٩٠) من األمر امللكي رقم أ/٤٦املادة ( )١(

 . ه١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ  ٧٨املادة األوىل من نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم م/ )٢(

 . ه٢٢/٩/١٣٨٠وتاريخ  ٨٨باملرسوم امللكي رقم ) من نظام حماكمة الوزراء الصادر ٥انظر املادة ( )٣(

) من نظام القضاء الصادر باملرسوم ٩٩،٩٤،٩٣،٨٧،٨٣،٧٤،٧٠،٦٢،٥٦،٥٥،٤٨،٢٤،٢١،٢٠،٨انظر املواد ( )٤(
 .  ه١٤/٧/١٣٩٥وتاريخ  ٢/٦٤مللكي رقم ا

 ٧٨ي رقم م/) من نظام القضاء الصادر باملرسوم امللك٨٢،٨١،٧٥،٧٤،٦٧،٦٠،٥٥،٥٠،٤٩،٦انظر املواد ( )٥(
 .  ه١٩/٩/١٤٢٨وتاريخ 
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العدل" ، وحتقيق مبدأ العدالة واإلنصاف يف مجيع إجراءات احملاكمة ، وضمان استقالل القضاء ونزاهته ، 
أن كًال من الس األعلى للقضاء ووزارة العدل ، مها وجهان لعملة واحدة ، وهي العدالة على يد مع التأك
  القضائية.

ا حمكمة شرعية على احملكمة اجلزائية املتخصصة يف النظام القضائي السعودي فإ  القولُ  زَ وإذا تركّ 
 لكة العربية السعودية ، وقد مت إنشاء هذه تستمد استقالهلا من استقالل السلطة القضائية يف املم، ة مستقل

، ومجيع   ه١٠/١/١٤٣٠وتاريخ  ٤/٦٩ة رقم م لس األعلى للقضاء يئته العااحملكمة بناء على قرار ا
قضاا شرعيني ، وتصدر أحكامهم بناء على معطيات حقيقية وفقًا للشريعة اإلسالمية ، واألنظمة املرعية 

خرى يف األحكام القضائية ، وعدم الضغط على القاضي أو التأثري عليه ، دون تدخل أي فرد أوجهة أ
لتغيري قناعاته ، خصوصًا يف القضايا اليت ينظرها أكثر من قاضي عرب الدوائر القضائية املكونة من ثالثة 

 هم رأيه ووجهة نظره يف ضبط القضية ،القضاة الثالثة ، يُدون كٌل منقضاة ، فعند اختالف وجهات نظر 
وال يتم إجباره على تغيري حكمه وقناعته للتوافق مع رأي غريه ، بل تصدر األحكام منهم بكل حيادية 

 خمتلف عنواستقالل ، ومما وقفت عليه يف إحدى القضايا املنظورة من ثالثة قضاة ، أنه كان ألحدهم رأي 
ومل جيرب على تغيري رأيه وقناعته  رأي القاضيني اآلخرين يف الدائرة ، ودون القاضي رأيه يف ضبط القضية ،

  .)١(يف ذلك ، مما يدل على حيادية القاضي واستقالله يف أحكامه 
ومما يؤكد أيضًا استقالل احملكمة وقضاا ، ردهم لبعض طلبات املدعي العام اليت يُطالب ا يف       

أا ، أو كون العقوبة املستحقة على الئحة الدعوى ، إما لعدم ثبوت التهمة اليت طالب بتطبيق العقوبة بش
  .)٢(املدعى عليه أقل مما طلبه املدعي العام 

  
  
  
  
  

                                 
 . ه٦/٦/١٤٣٢) وتاريخ  ٩٦٣٢٠٠١١انظر : القضية ذات القرار رقم ( )١(

؛ والقضية ذات القرار رقم   ه٢٥/١٢/١٤٣٤) وتاريخ ٢٤٣٤٠٠٤٢انظر : القضية ذات القرار رقم ( )٢(
 . ه٢٦/٦/١٤٣٤) وتاريخ ٢٣٣٤٠٠٢٥(
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  : عالنية المحاكماتالمطلب الثاني 

أمجع فقهاء الشريعة اإلسالمية على أنه ال جيوز إجراء احملاكمة سرًّا ، بل تكون احملاكمة عالنية       
وحده ، سواء كان قضاؤه يف جملسه أم يف داره ، ألن  ، وأن القاضي ال جيلس )١(مفتوحة لكافة الناس
فقد كان ال يقضي بني أصحابه إال يف مسجده  �. وعمدم يف ذلك فعل النيب )٢(جلوسه وحده مة

، قال  - )٣(رضوان اهللا عليهم أمجعني –وحبضور مجع من صحابته ، وعلى ذلك سار اخللفاء الراشدون 
ال حيكم حىت حيضر أربعة من أصحابه ، ويستحب أن  �ثمان بن عفان كان ع  :–رمحه اهللا –ابن اهلمام 

"إذا جلس للقضاء  - رمحه اهللا  –وكان شريح القاضي . )٤(حيضر جملسه مجاعة من الفقهاء ويشاورهم
فتقدموا  ر ، وأن الظامل ينتظر العقوبة ينادي مناٍد من جانبه: يا معشر القوم اعلموا أن املظلوم ينتظر النص

  .)٥(رمحكم اهللا"
، حيث نّص  بوضوحٍ  وجالءٍ  مقررٌ  وتقرير مبدأ عالنية اجللسات يف النظام القضائي السعودي أمرٌ      

أن تنظر الدعوى   - استثناءً - نظام اإلجراءات اجلزائية على أن : "جلسات احملاكم علنية ، وجيوز للمحكمة 
من احلضور فيها ، بناًء على طلب أطراف  كلها أو بعضها يف جلسات سرية ، أو متنع فئات معينة

. كما )٦(الدعوى  أو مراعاة لألمن واحملافظة على اآلداب العامة ، أو إذا كان ذلك ضروريّاً لظهور احلقيقة "
 أو بناء ، نظام املرافعات الشرعية على : "أن تكون املرافعة علنية إال إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه  نص

صوم إجراءها سرًا  ، حمافظة على النظام ، أو مراعاة لآلداب العامة ، أو حلرمة على طلب أحد اخل
  .)٧(األسرة"

                                 
 ( مكتبة الكليات األزهرية ، مصر يف أصول األقضية ومناهج احلكام ،  م: تبصرة احلكا، ابراهيم علي ابن فرحون )١(

) ؛ ابن اهلمام ، حممد بن عبد الواحد : فتح القدير شرح اهلداية ، (مكتبة ومطبعة ١/٣٨(ه) ، ١٤٠٦،  ١ط
 ) .٩/٤٥م ) ؛ ابن قدامة: املغين ( ١٩٧٠،  ١مصطفى احلليب ، مصر ، ط

 ).٤/١٧٨) ،( ه١٣٦٤، ١عة األمريية،بوالق ، ط(املطبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،تب:الزيعلي ،حممد فخر الدين )٢(

 )  م ١٩٢٩،  ١(املطبعة العلمية ، حلب ، طحممد: اإلفصاح عن معاين الصحاح ،  ابن هبرية ، الوزير حيىي بن )٣(
 ) .٩/٤٥) ؛ ابن قدامة: املغين (٤٢٥(ص 

 ) .٧/٢٧١ابن اهلمام: فتح القدير ( )٤(

، علي بن ) ؛ ابن عساكر٢/٣٩٢) ؛ وكيع: أخبار القضاة ، (٤/٥٤٢) ، (٢٢٩٧٦أخرجه ابن أيب شيبة برقم ( )٥(
 ) .٢٣/٢٨( ) ، ه١٤١٨،  ١، دار الفكر ، ط : تاريخ مدينة دمشقاحلسن 

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية.١٥٤املادة ( )٦(

 ) من نظام املرافعات الشرعية.٦١املادة ( )٧(
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 اجللسات ، واهتمامها الفائق به  وقد وقفت على امتثال احملكمة اجلزائية املتخصصة ملبدأ علنية      
ممثلي مجعية حقوق فرصة للال إتاحتهابالرغم من خصوصية امللفات والدعاوى اليت تنظرها احملكمة ، و 

 وحنوهم ، حبضور جلسات احملاكمة  ووسائل اإلعالم ، وذوي املتهمني ، ووكالئهم من احملامنياإلنسان 
واالستماع إىل مداوالت اجللسات ومنطوق األحكام ، ويتم حتديد مواعيد اجللسات من قبل مكتب قاضي 

دعاء العام بذلك املوعد ، قبل انعقاد اجللسة بوقت  احملكمة ناظر الدعوى ، مث تبلغ احملكمة املتهم ودائرة اإل
كاٍف ، وحيضر املتهم جلسات احملكمة بدون قيود أو أغالل ، وجتري احملافظة عليه من قبل رجال األمن 

. كما يشهد بذلك إفادة املتهمني أثناء احملاكمات ، وتقارير ممثلي حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم )١(
، واليت تنقل وقائع ومداوالت وتفاصيل جلسات احملاكمة من داخل احملكمة بكل  اإللكرتونية والورقية
  شفافيٍة ووضوح .

  حّق الدفاع  المطلب الثالث : 
إن يف اام أي شخص بارتكاب فعل ما ، يقتضي أن ُحياط ذلك املتهم علمًا بالتهمة املوجهة إليه        

الام لدحضها أو التشكيك فيها لتمكينه من مناقشة أدلة ا واألدلة القائمة ضّده ، بلغة يفهمها ، وذلك
أو بإقامة الدليل على نقيضه  ، وتقدمي أدلته الدفاعية ، ودرء االام عن نفسه بإثبات فساد دليل االام

 ٢( هو الدفاع عن نفسه بنفسه ، أو استعان بغريه من حماٍم أو وكيٍل وحنوهوهو الرباءة ، سواًء توىل(.  
وحق الدفاع هو أهم ضمانات احملاكمة العادلة ، وهو من قبيل احلقوق الشرعية ، اليت مل تقرر ملصلحة      

، وغياب هذا احلق يؤدي حتمًا إىل تزييف  )٣(الفرد فحسب ، بل ملصلحة اتمع يف حتقيق العدالة أيضاً 
لغري مشروعة ، األمر الذي سيضلل احلقائق اليت قد تنتج عن شهادة الزور ، أو االعرتاف املنتزع بالوسائل ا

 اية املطاف إىل االنزالق يف أخطاء قضائية خطرية .القضاء ، وحيجب عنه احلقيقة ، ويؤد ي به يف  
ا أنا بشر ، : "إمن �نات كافة اخلصوم ، ما جاء يف قول النيب ومما يؤكد على وجوب مساع القاضي بيّ      

فمن  ، فأقضي له على حنو ما أمسع منه ن حبجته من بعض ، ولعل بعضكم أحل وإنكم ختتصمون إيلّ 

                                 
 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية .١٥٧( املادة )١(

 ) .١/٤٧قضية ومناهج احلكام (أصول األ ) ؛ ابن فرحون : تبصرة احلكام يف١٦/٦٣السرخسي : املبسوط ( )٢(

 ١٩٧٣ عهد الدراسات اإلسالمية ،القاهرةاملرصفاوي ،حسن صادق : ضمانات احملاكمة يف التشريعات العربية ، (م )٣(
 ).٩٢م) ، ص(
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. وعن علي بن أيب طالب )١("قطعت له من حق أخيه شيئاً ، فال يأخذه ، فإمنا أقطع له به قطعة من النار
إىل اليمن ، فقلت: تبعثين وأنا حديث السّن ال علم يل بكثري من القضاء ،  �ملا بعثين النيب "قال:  �

ا أتاك اخلصمان فال حتكم لألول حىت تسمع ما يقول اآلخر ، فإنك إذا مسعت ما يقول فقال يل : (إذ
ويهدي قلبك) ، قال علي: فما زلت قاضياً بعد ، سيثبت لسانك  �اآلخر عرفت كيف تقضي ، إن اهللا 

 قول عمر . وجاء يف)٣(دماء رجال وأمواهلم" عى ناسٌ : "لو يعطى الناس بدعواهم الد  �. وقال النيب )٢("
ألحد قضاته : "إذا أتاك اخلصم وقد فقئت عينه ، فال حتكم له حىت يأيت خصمه ،  �بن عبد العزيز 

على أنه ال جيوز للقاضي أن حيكم يف  - رمحهم اهللا–. وهلذا أمجع الفقهاء )٤(فلعله يأيت قد فقئت عيناه"
ن مينح اخلصوم الوقت الكايف لتحضري النزاع املعروض عليه إال بعد مساع حجج الفريقني ، وعلى القاضي أ

أدلتهم وحججهم ، فإذا ادعى أحدهم أن أدلته غري حاضرة ، وطلب من القاضي إمهاله جللبها ، فيتوجب 
  .)٥(على القاضي أن يستجيب لطلبه

 مبراعاة اكم يف النظام القضائي السعودي وقد عملت احملكمة اجلزائية املتخصصة كغريها من باقي احمل      
 -أثناء مرحلة احملاكمة–الضمانات الشرعية والنظامية للمتهمني ، وحفظ حقوقهم يف الدفاع عن أنفسهم 

فناسب إيرادها ،  يف احملكمة خالل فرتة هذا البحث ومن اجلهود واإلجراءات اليت الحظتها أثناء تواجدي 
  ووجب علّي بياا، ما يلي:

وقت كاف ، وإعطائه املهلة الكافية حسب طلبه تبليغ املتهم باحلضور قبل انعقاد اجللسة ب -١
  .)٦(إلعداد جوابه ودفاعه عن نفسه 

إذا مل حيضر املتهم املكلف باحلضور يف موعد اجللسة ، ومل يرسل وكيًال ينوب عنه يف األحوال  -٢

                                 
 ).٣٢٣٧مسلم ،كتاب :األقضية ،باب: احلكم بالظاهر واللحن باحلجة ،ح ( صحيح )١(

بريوت  ها وفوائدها ، (املكتب اإلسالمي األلباين ، حممد ناصر الدين : سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقه )٢(
بريوت ،  فة ، (دار املعر ) ؛ الطيالسي ، سليمان داوود : مسند أيب داوود الطيالسي ٣/٢٨٨م ) ، ( ١٩٨٠، 

 ) .١/١٩د.ت) ، (

  صحيح البخاري، كتاب: التفسري ، باب: [إن الذين يشرتون بعهد اهللا وأميام مثناً قليالً أولئك ال خالق هلم]  )٣(
 ) .١٧١١) ؛ صحيح مسلم: كتاب األقضية ، باب: اليمني على املدعى عليه ، ح (٤٥٥٢، ح( )٧٧عمران (آل 

 ) .١٣/١٥٠هـ) ، (١٣٤٨رح صحيح البخاري ، ( املطبعة البهية ، مصر ، ابن حجر : فتح الباري بش )٤(

 ) .٩/٨٢) ؛ ابن قدامه : املغين ، (١/٤٧) ؛ ابن فرحون : تبصرة احلكام ، (١٦/٦٣السرخسي : املبسوط ، ( )٥(

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية .١٣٦املادة ( )٦(
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اليت يسمح له فيها بالتوكيل ، فإن القاضي يسمع دعوى املدعي العام وبيناته ، مث يرصدها يف 
، وحتيطه احملكمة علمًا مبا اختذ يف غيبته من  )١(قضية ، وال ُحيكم إال بعد حضور املتهمضبط ال
 . )٢(إجراءات

٣-  عى عليه تُتلى عليه الئحة الدعوى وتوضد
ُ
ح له ، ويعطى صورة منها ، مث يسأله عند حضور امل

وإن  عوى،اجللسة دّون ذلك يف ضبط الد ، فإن أجاب عليها أثناء )٣(القاضي عن جواب ذلك
طلب إعطائه فرصة إىل جلسة أخرى إلعداد اجلواب بنفسه أو مع وكيله، فإن القاضي يسمح له 

 .)٤(بذلك ، ويعطيه املهلة الكافية إلعداد اجلواب ، والرد على الئحة الدعوى

م ما لديه من األدلة اليت تتعلق بالقضية مكتوبة ، مث يقوم بنظرها  -٤ يُتيح القاضي للمتهم أن يقد
  .)٥(وضّمها إىل ملف القضية

، ويف حالة عدم استطاعته توفري حمامي ، ألسباب )٦(يُفهم املتهم حبّقه يف االستعانة مبحامي -٥
احملكمة ترفع إىل جهة االختصاص  فإن طلب من احملكمة توفري حمامي له، و مادية أوحنوها ، 
عدل بتحمل أتعاب احملامي وتقوم وزارة الامي ليتوّىل الدفاع عن املتهم ، بطلب توفري حم

 .)٧(ونفقاته

ولو كانت الدعوى أو بعضها نظرت يف جلسات ، تقوم احملكمة بتالوة احلكم يف جلسة علنية  -٦
سرية حبضور أطراف الدعوى ، ويتم إبالغه حبقه يف االعرتاض على احلكم خالل ثالثون يوماً 

ريخ النطق باحلكم ، ويثبت من تاريخ تسليمه صورة احلكم يف موعد أقصاه عشرة أيام من تا

                                 
إحدى وسائل  إذا مت إبالغه وإعالنه عن طريق وسائل التبليغ أويُقصد بذلك املتهم الغري هارب ، ألن اهلارب  )١(

) من نظام مكافحة جرائم ٩ومل حيضر ، جاز للمحكمة أن تصدر حبقه حكماً غيابّياً ؛ انظر املادة (اإلعالم الرمسية 
 اإلرهاب ومتويله .

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية.١٦٠املادة ( )٢(

 اإلجراءات اجلزائية .) من نظام ١٦٠املادة ( )٣(

؛ والقضية ذات القرار رقم   ه١٢/٧/١٤٣٤) وتاريخ  ٠٠٣٤٠٠٤٥القضية ذات القرار رقم (انظر: )٤(
 . ه٢٦/١٢/١٤٣٤) وتاريخ ٥٦٣٤٠٠٣٣(

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية .١٧٢املادة ( )٥(

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية .٤املادة ( )٦(

؛ والقضية ذات القرار رقم   ه٥/١١/١٤٣٤) وتاريخ  ٥١٣٤٠٠٣٨ار رقم (انظر : القضية ذات القر  )٧(
 . ه١٥/٤/١٤٣٤) وتاريخ ٩٠٣٤٠٠٠٦(



74 
 

ذلك يف سجل ضبط القضية بأمر القاضي ، وتلتزم وزارة الداخلية بإحضار املتهم إن كان سجيناً 
الستالم صورة من احلكم خالل املدة احملددة لذلك ، وإحضاره أيضًا لتقدمي اعرتاضه يف املدة 

 .)١(احملددة لتقدمي االعرتاض

نظر يف الالئحة االعرتاضية اليت دفع ا املتهم من مجيع يقوم القاضي الذي أصدر احلكم بال -٧
الوجوه اليت بىن عليها اعرتاضه ، من غري مرافعة ، ما مل يظهر مقتضى هلا ، فإن ظهر له ما 
يقتضي تعديل احلكم عدله ، وإال أيّد حكمه ورفعه مع كل األوراق إىل حمكمة االستئناف 

 اجلزائية املتخصصة ، ويف حالة تعديل احل
ُ
هم واملدعي العام بذلك ، وتسري عليه يف ت كم يبلغ امل

 .)٢(هذه احلالة اإلجراءات املعتادة

تؤلف هيئة احلكم يف احملكمة من قاض فرد أو ثالثة قضاة ، وفق ما حيدده الس األعلى  -٨
، وتصدر أحكامها من قاض فرد ، إال يف قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص يف )٣(للقضاء

فس ومادوا ، فتنظر هذه القضايا من خالل دائرة قضائية مكونة من ثالثة قضاة ، وتصدر الن
  .)٤(أحكامها باإلمجاع

  تعدد درجات التقاضيالمطلب الرابع : 
أو أن يكون  ، ويُقصد بذلك أن تكون احملاكم على درجات متفاوتة ، بعضها أعلى من بعض       

. ومل يكن مصطلح تعدد درجات التقاضي واضحًا لدى   )٥(بعضالقضاة على درجات بعضهم أعلى من 
كثري من الفقهاء ، حيث أنه مل يرد فيه نص صريح يف الشريعة اإلسالمية الغراء ، إال أن فحوى هذا 
املصطلح ميكن أن تستخلص من القواعد الكلية يف الشريعة اإلسالمية ، اليت جاء يف أحكامها جواز رجوع 

                                 
) وتاريخ  ٩٦٣٢٠٠١١) من نظام اإلجراءات اجلزائية ؛ انظر : القضية ذات القرار رقم (١٩٤) و (١٨١املادة ( )١(

 . ه٢٥/١٢/١٤٣٤) وتاريخ ٢٤٣٤٠٠٤٢؛ والقضية ذات القرار رقم (  ه٦/٦/١٤٣٢

) وتاريخ  ٠٠٣٤٠٠٤٥انظر : القضية ذات القرار رقم ( ) من نظام اإلجراءات اجلزائية ؛١٩٧املادة ( )٢(
 . ه١٢/٧/١٤٣٤

 . ه١٤٢٨،  ٧٨) من نظام القضاء رقم م/١٩املادة ( )٣(

؛ والقضية   ه٦/٦/١٤٣٢) وتاريخ  ٩٦٣٢٠٠١١) من نظام القضاء ؛ انظر : القضية ذات القرار رقم (٢٠املادة ()٤(
 . ه٢٦/٦/١٤٣٤) وتاريخ ٢٣٣٤٠٠٢٥ذات القرار رقم (

 ) ٩٣ائي يف الفقه اإلسالمي ، ص () ؛ الزحيلي: التنظيم القض٦١أبو طالب: التنظيم القضائي اإلسالمي ، ص ( )٥(
 ).١٥١الغامدي : االختصاص القضائي يف الفقه اإلسالمي ، ص (
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أو خالف به نّصًا من الكتاب ذي قضى به ، إذا تبني له أن حكمه مل يكن صائبًا ، القاضي يف احلكم ال
 ه ؤ : "وحكي عن أيب ثور وداوود أنه ينقض مجيع ما بان له خط -رمحه اهللا–، قال ابن قدامة  )١(ةأوالسن ،

ألشعري كتب إىل أيب موسى ا  �سواًء أكان احلكم مبنيًا على اجتهاد أم على نٍص صريح ، ألن عمر 
وُهديت فيه إىل  قضيته باألمس مث راجعت فيه عقلك وال مينعنك قضاٌء يف رسالة القضاء املشهورة :( �

وألنه خطأ فوجب الرجوع احلق خري من التمادي يف الباطل)، رشدك ، أن تُراجع فيه احلق ، فإن الرجوَع إىل
  .)٢(عنه كما لو خالف اإلمجاع"

وكان فيه جور أوخطأ  ر عليه حكمٌ صد للمحكوم عليه الذي –هم اهللا رمح –وهلذا أجاز الفقهاء       
 جهة أعلى من القاضي الذي أصدره  خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية ، أن يتظلم من هذا احلكم أمامأو 

، اليت حكم فيها علّي  )٤(، ودليلهم يف ذلك ما جاء يف مسألة الزُبـَْية )٣(إلنصافه والوصول إىل حكم عادل
 ، والثاين بثالث ،فسقط فيها رجل ، فتعلق بآخر ، يمن وهي: "أن قوماً احتفروا بئراً بال �بن أيب طالب 

فقال: امجعوا من  �والثالث برابع ، فسقطوا مجيعًا ، فماتوا ، فارتفع أولياؤهم إىل علّي بن أيب طالب 
ألنه هلك فوقه  ، وللثاين بثلثها ،ة هلك فوقه ثالث حفر البئر من الناس ، وقضى لألول بربع الدية ، ألنه

العام املقبل ،  �ألنه هلك فوقه واحد ، وللرابع الدية تامة ، فأتوا رسول اهللا  ،اثنان ، وللثالث بنصفها 
بذلك  �. فأقر  )٥(: (وهو ما قضى بينكم) �باعتباره القاضي األعلى ، فقصوا عليه القصة ، فقال 

  .      جلي ، لذا وجب تنفيذه وعدم نقضه يس فيه نص أو قياسحكم علّي ألنه اجتهادي ول
     أا األحكام اليت يصدرها القضاة وفيها خمالفة لنصوص الكتاب وأم ا  ة أو إمجاع سلف األمة،والسنفإ

 –. وقد ذهب مجهور العلماء )٦(تُنقض وُتسَتأنف إلعادة النظر فيها ، سعياً إلحقاق احلق ، وحتقيق العدل
ومل حكمه ، إذا مل يكن حكمه جوراً  إىل أن القاضي العدل إذا اجتهد فحكم أنه ال ينقض –هم اهللا رمح

                                 
 ) .٨/١٨هج احلكام ، (ابن فرحون: تبصرة احلكام يف أقضية ومنا )١(

 ).٢٨٣،  ١/٧٠وكيع : أخبار القضاة ، ( )٢(

: األم ،(دار املعرفة ، حممد إدريس  ) ؛ الشافعي٥/٤٠٠، ( رد احملتار على الدر املختار: ، حممد أمني  ابن عابدين )٣(
 ) .٦/٢٠٧(، )  ه١٣٦٢،  ٢للطباعة والنشر ، بريوت ، ط

 ) .٢٤٨ص (، لألسد ، انظر: خمتار الصحاح  الزُبْية : هي احلفرة اليت حتفر )٤(

 ) ١٢٠-١١٩، ص ( )   ه١٤٢٨،  ٨م ، ( دار ابن اجلوزي ، الرياض ، ط: سبل السال، حممد امساعيل الصنعاين )٥(
 ).٦/٢٨٧() ،   ه١٤١٢( دار الفكر ، بريوت ، : جممع الزوائد ومنبع الفوائد ، ، علي بن أيب بكر  اهليثمي

 )٩/٥٦) ؛ ابن قدامة: املغين (٥/٤٨٧) ؛ ابن اهلمام : فتح القدير (١/٥٥(رة احلكام ابن فرحون: تبص )٦(
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     . )١(أو اإلمجاع �خيالف نصاً صرحياً من كتاب اهللا أو سنة رسوله 

تعدد درجات التقاضي نظام العدالة وأنظمة الدولة ، ومنها مبدأ زمت احملكمة اجلزائية املتخصصة وقد ل     
لضمان العدل وحفظ حقوق املتهمني ، فجميع قراراا وأحكامها اليت يتم االعرتاض عليها من أي من  ،

طريف الدعوى ، يتم رفعها حملكمة االستئناف اجلزائية املتخصصة ، لتدقيقها ومراجعتها ومن مث التصديق 
دائية يف اخلطأ فيستدركه قضاة عليها أو نقضها عند وجود املسوغ لذلك ، فرمبا وقع قاضي احملكمة االبت

حمكمة االستئناف ، ومن األدلة على ذلك أنه يف إحدى القضايا املنظورة لدى احملكمة دفع املّدعى عليه 
فيها بتعرضه ملخالفات أثناء القبض والتحقيق ، وإكراهه على االعرتاف ، ومل يناقش القاضي ناظر القضية 

دعى عليه ، وبعد رفع
ُ
الحظ عليه قضاة  كمة االستئناف لتدقيقه وتصديقه القرار حمل مادفع به امل

. ويف قضّيٍة )٢(االستئناف وّمتت إعادته للقاضي ناظر القضية ملناقشة مادفع به املتهم ، والتحقق من صحته 
ّدعى عليه أنه مريض يف دفعه أمام القاضي ، ومل ينظر القاضي يف ذلك ، ورفعت القضية 

ُ
أخرى ، ذكر امل

حمكمة االستئناف ، فالحظت حمكمة االستئناف على ذلك بقوهلا :" عليكم الكتابة للجهة املختصة  إىل
ّدعى عليه يف دفعه ، وفقًا للمادة (

ُ
) من نظام املرافعات الشرعية ١٨٩بطلب تقرير مفّصل حيال ماذكره امل

")٣(.  
  

كام احملكمة اجلزائية املتخصصة أمام كما أتاح النظام للمتظلم احلق بتقدمي الطعن واالعرتاض على أح      
، واليت تعترب يف النظام القضائي السعودي درجة ثالثة ، ليكون املتهم بذلك متجاوزاً )٤(احملكمة العليا مباشرة

الدرجة السعودي ، إىل احملكمة العليا ( حمكمة االستئناف اليت هي الدرجة الثانية يف التنظيم القضائي
  اضي.الثالثة) من درجات التق

  
   

                                 
 ) .٩/٥٦ابن قدامة: املغين ، ( )١(

 . ه٢٩/٨/١٤٣٤) وتاريخ ٢١٣٤٠٠٢٨انظر : القضية ذات القرار رقم ( )٢(

 . ه٦/٨/١٤٣٣) وتاريخ  ٥٤٣٣٠٠٢١انظر : القضية ذات القرار رقم ( )٣(

 ) من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله .٨، واملادة (  ه١٤٢٨ن نظام القضاء ) م١٧املادة ( )٤(
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  )١(تسبيب األحكامالمطلب الخامس : 

  .)٢(: مأخوذ من السبب ، وهو كل ما يتوصل به إىل غريهالتسبيب لغة
اليت تؤثر يف ائي من األدلة والبينات واحلجج ، : هو ذكر القاضي ما بىن عليه حكمه القضواصطالحاً 

  . )٣(احلكم ويف ثبوته ، وذلك بعد االجتهاد والتحري يف احلكم
ه فإن التسبيب وصف الجتهاد القاضي ، وترمجة للعمل الذهين الذي يقوم به ، يف بيان وعلي

ميني ، كم وكيف تثبت لديه ، بشهادة  أو األحكام الكلية وأدلتها الشرعية ، والوقائع القضائية املؤثرة يف احل
: "وهلذا  -رمحه اهللا–لقيم أو إقرار ، أو نكول ، وحنوها ، وهذا أمر مقرر يف الشريعة اإلسالمية ، قال ابن ا

يذكر الشارع العلل واألوصاف املؤثرة ، واملعاين املعتربة يف األحكام القدرية والشرعية واجلزائية ، ليدل بذلك 
على تعلق احلكم ا أين وجدت ، واقتضائها ألحكامها ، وعدم ختلفها عنها إال ملانع يعارض اقتضاءها ، 

  .)٤(ويوجب ختلف أثرها عنها"
كثرية   ة ذكر علل األحكام والتسبيب هلا مثلة من القرآن الكرمي ، والسنة النبوية ، الدالة على ضرور واأل

  سبيل االستشهاد ال احلصر ، مايلي: ىواضحة ، أذكر منها عل

¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�IIII�¬�«�ªقال تعاىل :  -١

¯�®HHHH دمه قبل ، ففي هذه اآلية أظهر اهللا عز وجل سبب احلكم وعلته ، وق)١٦٠(النساء

يف تفسري هذه اآلية : "خيرب اهللا تعاىل أنه بسبب ظلم  - رمحه اهللا–بيان احلكم ، قال ابن كثري 
  .)٥(كان أحلها هلم"  طيباتٍ ه من الذنوب العظيمة حرم عليهم اليهود مبا ارتكبو 

¶�¸�IIII�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹قال تعاىل :  -٢

Æ�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AHHHH  راحلشسورة 

                                 
  ١، (دار التدمرية ، الرياض ، ط انظر : آل خنني ، عبداهللا حممد : تسبيب األحكام القضائية يف الشريعة اإلسالمية )١(

 . ) ه١٤٣٠

 ) .١/٤٥٨ابن منظور : لسان العرب ، ( )٢(

) ٤٨٨(ص )   ه١٤٠٢،  ٢لفكر ، دمشق ، صالقاضي ، ت: حممد مصطفى الزحيلي ، (دار اابن أيب الدم: أدب  )٣(
. 

 ) .١/١٠٠ابن القيم: إعالم املوقعني ، ( )٤(

 ) .١/٥٨٤ابن كثري : تفسري القرآن العظيم ، ( )٥(
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ل وبني في هذه اآلية ، ملا حكم اهللا على يهود بين النضري باإلجالء من ديارهم وأمواهلم ، عل ف
 وحىت يكون حجة على غريهم . �السبب يف ذلك وهو مشاقتهم هللا عز وجل ولرسوله 

: "إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كّله  �قال: قال رسول اهللا  �حديث أيب هريرة  -٣
هلذا احلكم  �فهنا سّبب النيب  .)١(ويف اآلخر شفاء"، يف إحدى جناحيه داء  فإن مث ليطرحه ، 

إذا وقع يف اإلناء ، ن غمس الذباب كامًال حىت ال يقع يف النفس تساؤل وتعجب م، الشرعي 
عدم معرفة وبني العلة يف ذلك وهو أن يف أحد جناحيه داء ويف اآلخر دواء ، فليغمس كامًال ل

  )٢(.ه الدواءاجلناح الذي ب
، كل  �، وحكم فيهم علي ابن أيب طالب  )٣(قصة القوم الذين تدافعوا فوقعوا يف الزُبّية -٤

حبسب من فوقه ، لألول بربع الدية ، ألنه مقتول باملدافعة ، قاتل ثالثة بااذبة ، فله الدية مبا 
دية وعليه الثلثان لإلثنني قُتل ، وعليه ثالثة أرباع الدية للثالثة الذين قتلهم ؛ وللثاين ثلث ال

وللرابع لنصف ، ألنه قتل واحد بااذبة اللذين قتلهما بااذبة ، وللثالث نصف الدية وعليه ا
الدية كاملة ألنه مل جيذب ومل يقتل أحدًا ، فوقعت احملاّصة ، وغرمت العواقل هذا التقدير بعد 

 �ه عليه النيب ه حلكمه الذي أقر ، وبيان تسبيب �القصاص اجلاري فيه ، وهذا من فقه علي 
)٤(. 

  
  تغليبًا جلانب العدالة -رمحهم اهللا مجيعاً –أصٌل عند السلف الصاحل  األحكام القضائية له تسبيبو       

"وأحب للقاضي إذا أراد  - : - رمحه اهللا–واالجتهاد املفرتض وجوده عند القضاة ، قال اإلمام الشافعي 
 نة عليك بكذا بني له ، ويقول له : احتججت عندي بكذا وجاءت البيالقضاء على رجل أن جيلسه وي

م عليه ، وأبعد من واحتّج خصمك بكذا ، فرأيت احلكم عليك من قبل بكذا ؛ ليكون أطيب لنفس احملكو 
وأحرى إن كان القاضي عقل من ذلك عن موضع فيه حجة أن يبينه ، فإن رأى فيها شيئاً يبني له  التهمة 

                                 
 .) ٣٣٢٠صحيح البخاري ، كتاب: بدء اخللق ، باب: إذا وقع الذباب يف شراب أحدكم فليغمسه ، ح ( )١(

 ) .١٠/٢٥١ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ( )٢(

 ) من هذا البحث. ٧٥انظر ص ( )٣(

  ٣دار الكتب العلمية ، بريوت ، ط، ت: حممد عبدالقادر عطا ، (  : أحكام القرآن الكرمي، أبو بكر ابن العريب  )٤(
 ) .٤/٤٤، ( ) ه١٤٢٤
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وأخربه  شيئًا أخربه أنه ال شيء له فيها شكل عليه أن يقف حىت يتبني له ، فإن مل ير فيها أن يرجع أو ي
بالوجه الذي رأى أنه الشيء له فيها ، وإن مل يفعل جاز حكمه ، غري أنه قد ترك موضع اإلعذار إىل 

  .)١(املقضي عليه عند القضاء"
"وينبغي يف معرض كالمه عن أحكام القاضي: - رمحه اهللا–ويقول اإلمام أبو بكر السرخسي احلنفي       

 ر للخصم ويبّني له ، له أن يعتذر إىل كل من خياف أن يقع يف نفسه عليه شيء إذا قضى عليه ، وأن يُفس
وينقطع عنه ، حىت يعلم أنه قد فهم عنه حجته ، وقضى عليه بعدما فهم ، وبذلك تنتفي عنه مة امليل 

  .)٢(ن يصون بذلك اخلصوم عن الفتنة والشكاية منه ، وهو مندوب" طمع اخلصم والقالة فيه ، وأل
لسلف األمة ، فقد نّص النظام القضائي السعودي  ، وأقوالٍ  ةٍ شرعي  وأدلةٍ  وملا سبق ذكره من بيانٍ        
 كما نص.  )٣("أن تشتمل األحكام القضائية على األسباب اليت بُنيت عليها وعلى مستند احلكم ":على 

، ونظام اإلجراءات وقواعد الرتافع أمام   ه١٤١٠لعامالقضاء، والئحة متييز األحكام القضائية الثالثة  نظام
  ف . صحة احلكم من عدمه، ومفيد للتدقيق، واالستئناب األحكام ؛ ألنه يُبّني يديوان املظامل، على تسب

ت اخلصوم، وخالصة موجزة اشتمال احلكم القضائي على عرض جممل لوقائع الدعوى، وطلباكما أن      
لدفوعهم، ودفاعهم اجلوهري، وأسباب احلكم ومنطوقه، وصياغة ذلك بأسلوب يعرب عن املضمون احلقيقي 

من نظام املرافعات الشرعية،  )٦١(هو يف احلقيقة حتقيق ملبدأ عالنية األحكام املكفول مبوجب نص املادة 
  . ء، ويبث الثقة والطمأنينة يف نفوس املتقاضنيوالذي يكفل حسن األداء، ويؤكد نزاهة وحيدة القضا

التزامًا متميزاً ومؤّكداً مبزيٍد من  أحكامهاولذا التزمت احملكمة اجلزائية املتخصصة بتسبيب األحكام يف 
حىت يف أصل بل  فمعظم أحكامها مبنّية على إقرارات احملكوم عليهم املصّدقة شرعًا ، العناية واالهتمام ،

يوجب عرضه على احملكمة والنظر فيه  من أن ماقام به من فعٍل أو قوٍل ملتهم ، والتأكد مسألة جترمي ا
كرب هيئة شرعية يف اململكة أصادرة من بناًء على الفتاوى والبيانات الالعقوبة املناسبة على مرتكبه ، وتطبيق 

اً، وعندما تقول ُيصغي الناُس رجيّ اً وخااجلهة اليت حتظى باحرتام اجلميع داخليّ  تلكوهي هيئة كبار العلماء، 
 القرآن العظيم ،عّرب عن الرأي الشرعي املستند إىل ألن ماتقوله هيئة كبار العلماء ي هلا بقناعة واختيار،

 م وتُدين ،وقواعد الشريعة اإلسالمية وأقوال سلف األمة الصاحل  ، ةوصحيح السناإلعانة على اإلمث  اليت ُجتر

                                 
 ).٦/٢١٦الشافعي: األم ، ( )١(

 ).١٦/١٠٨، (املبسوط  :السرخسي  )٢(

 .  ه٥/٧/١٣٩٥) وتاريخ ٨٢٤) من نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم (م/٣٥املادة ( )٣(
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زعزعة أو ، صوره من إزهاق األرواح املعصومة  تشاركة يف اإلفساد الذي تتعددط واملالتخطيو أوالعدوان، 
األمن ، أو اخلروج على ويل األمر والتأليب ضده ، واالفتئات عليه واخلروج إىل مواطن تعدد الرايات العمّية 

من واألفهام املغلوطة  أو إفساد النشء باألفكار املنحرفة ، البغي على اتمعبدعوى اجلهاد بدون إذنه ، أو 
  . )١(من أشكال اإلفساد اليت تعكس احنراف الفكر وانتكاسته، وغريها تكفٍري وتفجٍري 

ومن األمثلة على ذلك ، أنه يف إحدى القضايا املنظورة أمام احملكمة ، طالب املدعي العام بتطبيق     
ّدعى عليه حبدها األعلى

ُ
دعي العام مسّببًا ذلك  عقوبة اجلرائم املعلوماتية على امل

ُ
، فرد القاضي طلب امل

ّدعى عليه ، وما ورد يف تلك احملاضر 
ُ
بقوله : " أن حماضر االستالم والتسليم مل يتم التوقيع عليها من قبل امل

من أنواع أجهزة احلاسب اآليل خيتلف عن ماورد يف نتائج الفحص ، كما أنه مل يتم إحضار الفرقة اليت 
ّدعى عليه"باشرت القبض و 

ُ
  . )٢(الضبط ، وهذه شبهة تدفع تطبيق النظام يف حق امل

ّدعى عليه قد انتحل شخصيَة شخٍص آخر ، واستعمل جواز سفر مزّور      
ُ
ويف قضّية أخرى ، كان امل

ا ُعرض على احملكمة وطالب املّدعي العام مبعاقبته على تزويره ، رد القاضي ناظر 
ّ
باسم ذلك الشخص ، ومل

: " جب ذلك ، وسّبب هلذا احلكم بقولهة طلب املدعي العام ، وقّرر عدم معاقبة املدعى عليه مبو القضي
ّدعى عليه حكماً يف هذه التهمة من ديوان املظامل ، والشخص اليُعاقب مرتني على 

ُ
سبق وأن صدر ضّد امل

  .)٣(مة واحدة " 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 انظر : ملحق بيانات هيئة كبار العلماء . )١(

 . ه٢٦/٦/١٤٣٤) وتاريخ ٢٣٣٤٠٠٢٥انظر : القضية ذات القرار رقم ( )٢(

 . ه٢٥/١٢/١٤٣٤) وتاريخ  ٢٤٣٤٠٠٤٢انظر : القضية ذات القرار رقم ( )٣(
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المحكمة ب ي النظام السعوديمقارنة المحكمة الجزائية المتخصصة ف:  المبحث الثاني

  كمة الجزائية المتخصصة في اليمناالتحادية العليا في اإلمارات ، والمح

  -تمهيد وتقسيم:

اختذت اململكة العربية السعودية من التشريع اإلسالمي دستورًا هلا ومن أحكام الشريعة اإلسالمية 
 عي يف اململكة صاحب الوالية العامة يف تويل القضاء الشر  ومبادئها أساسًا لنظمها وأنظمتها ؛ ولذا يُعد

وظيفة القضاء ، وختتص احملاكم بالفصل يف كافة املنازعات واجلرائم إال ما استثين منها بنظام من أنظمة 
  .)١(الدولة

نفسها يف  االختصاصاتاحملاكم اليت متارس  عن بعض -بإذن اهللا  - نتحّدث  املبحثيف هذا و 
سالمية يف أنظمتها ودساتريها القانونية ، ملعرفة الطبيعة النظامية الشريعة اإل ، اليت تطبقالدول األخرى 

النظامية يف والضمانات الشرعية و ،  واالختصاصاتوالقانونية لتلك احملاكم ، من حيث التشكيل ، 
ام هذه وما يرتتب عليها من نتائج جوهرية تؤثر يف مسار الدعاوى املنظورة أمامها ، ومدى التز ،  حماكماا

احملاكم حبفظ حقوق املتهمني ، وحتقيق مبادئ العدالة ، ومن مث مقارنتها بالنظام القضائي السعودي ملعرفة 
  السليب واإلجيايب ، واملشروع والغري مشروع من بني أنظمة تلك احملاكم .

واحملكمة  ،حدة بدولة اإلمارات العربية املتالعليا  االحتاديةوقد اخرتت أن تكون املقارنة مع احملكمة 
  :املطلبان التالياناجلزائية املتخصصة جبمهورية اليمن ، وفق 

   العربية املتحدة ، واختصاصاا . العليا بدولة اإلمارات االحتاديةحملكمة تشكيل ا األول:المطلب 
  حملكمة اجلزائية املتخصصة باليمن ، واختصاصاا .اتشكيل   : المطلب الثاني
  رنة احملكمة اجلزائية املتخصصة يف النظام القضائي السعودي بكل من : مقا :المطلب الثالث

  احملكمة االحتادية العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة            
  واحملكمة اجلزائية املتخصصة جبمهورية اليمن .            

  
  
  

                                 
 ) من نظام القضاء .٢٦املادة ( )١(
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   ربية المتحدة ، واختصاصاتها الع المطلب األول: تشكيل المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات

  بدولة اإلمارات العربية المتحدة العليا االتحاديةاألول : تشكيل المحكمة  فرعال

هيئة دستورية مستقلة عن وهي  ة احملاكم يف النظام القضائي اإلمارايت ،ل قم ث متُ احملكمة االحتادية العليا 
ت العربية املتحدة ،وتسعى هذه احملكمة إىل حتقيق التوازن احلكومة املركزية والسلطات احمللية بدولة اإلمارا

ت هذه احملكمة نشئَ أُ بني هاتني اجلهتني مبا يكفل حتقيق األهداف اليت يتبناها الدستور االحتادي ، وقد 
م ،  ١٩٧٣لسنة  ١٠مث صدر بتنظيمها القانون رقم  ، )١(م١٨/٧/١٩٧١يف  بنص الدستور اإلحتادي

، وجيوز أن تعقد جلساا عند  )أبو ظيب( )٢(م ،ومقرها عاصمة اإلحتاد ١٩٩٤وتعديالته حىت سنة 
 ، )٣(يزيدون على مخسةل من رئيس وعدد من القضاة الوتشك ، يف عاصمة من عواصم اإلمارات  االقتضاء

 ،بعد مصادقة الس األعلى عليه االحتاد ،رسوم صادر عن صاحب السمو رئيس ميتم تعيينهم مبوجب 
على ،  االقتضاءتعيني قضاة مناوبني ال يزيد عددهم على ثالثة ؛ وذلك لتكملة نصاب احملكمة عند وجيوز 

على دوائر فيها يم العمل أن جيلس واحد منهم فقط يف دائرة منها ، وال يتوىل رئاسة الدائرة . ويتم تقس
د األخرى اليت ختتص ا احملكمة ، ة الدستورية ، ودائرة للمواد اجلزائية ، ودائرة أو أكثر للموامنها: الدائر 

وتصدر  ، )٤(ثالثة قضاةويرأس الدائرة رئيس احملكمة ، أو أقدم قضاة الدائرة ، وتشكل كل دائرة من 

                                 
معلقًا عليه بالفقه وأحكام القضاء ، ( دار اجلندي ، حسن : قانون اإلجراءات اجلزائية يف دولة اإلمارات العربية  )١(

رح الوجيز يف ش : محاد ، جودة حسني) ؛  ٨٧٩ – ٨٧٧م) ، ص ( ٢٠٠٩،  ١النهضة العربية ، القاهرة ، ط
 )م ١٩٩٤،  ١،ط مطبعة الفجرية الوطنية ، اإلمارات(قانون اإلجراءات اجلزائية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

 ).١٩-١٨(ص 

  االحتادية تنظيم أنواع احملاكم ، وتوىل  االحتاديةم السلطة القضائية  ١٩٨٣لسنة  ٣رقم  االحتادينظم القانون  )٢(
م ، بتعديل لبعض أحكام القانون السابق ؛  ١٩٩١لسنة  ٢رقم  االحتاديالقانون  وترتيبها ، ووالا . مث صدر

وهذا القانون هو املطبق يف مخس إمارات ، هي أبو ظيب ، والشارقة ، وعجمان ، والفجرية ، و أم القوين ، فيما 
منه  الثالثةت املادة ونص م ، لتشكيل احملاكم فيها  ، ١٩٩٠لسنة  ٣اختصت إمارة ديب اليت أصدرت القانون رقم 

  على أن احملاكم تتكون من:
  حمكمة التمييز. -١
 .االستئنافحمكمة  -٢

، وهي حمكمة الدرجة األوىل ، وتشمل احملكمة املدنية ، واحملكمة الشرعية ، ويتضح أا مل  االبتدائيةاحملكمة  -٣
 العليا. االحتاديةتشمل ضمن تشكيلها احملكمة 

 ادي.) من الدستور االحت٩٦املادة ()٣(

 .م ١٩٧٨) سنة ٦) من القانون رقم (٥املادة ()٤(
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 االحتاديةوللمحكمة  ،)١(وقد نّص الدستور على اعتبار أحكامها ائية وملزمة للكافة ، باألغلبية أحكامها
من يقوم مقامه ، وختتص بالنظر يف ترتيب ا برئاسة رئيسها ، أو مجيع قضا مجعية عمومية تتكون من

وتشكيل الدوائر ، وتوزيع األعمال عليها ، وحتديد عدد اجللسات وسائر األمور املتعلقة بنظام احملكمة ، 
تفويض رئيس احملكمة يف ، وجيوز هلا  )٢(عليها القانون األخرى اليت ينصّ  واالختصاصاتوأمورها الداخلية 

اختصاصاا ، وتعقد اجلمعية العمومية اجتماعًا يف مطلع كل عام قضائي ، وكلما دعت الضرورة ، بعض 
وهلا قلم وكتاب ، ف من رئيس وعدد كاف من األعضاء العليا مكتب فين يؤل  االحتاديةويكون للمحكمة 

  .)٣(، وقلم حمضرين
  رات العربية المتحدةالعليا بدولة اإلما االتحاديةالثاني : اختصاص المحكمة  فرعال

نّص أيضًا حمكمة موضوع ، وقد هي احملكمة االحتادية العليا ليست حمكمة قانون فحسب ، بل   
) من قانون تنظيم احملكمة ٣٣، واملادة ( ) منه٩٩( يف املادة،  م١٩٦٩) لسنة ١رقم ( الدستور االحتادي

  ة العليا كما يلي : على حتديد اختصاصات احملكمة االحتادي،  م١٩٧٣) عام ١٠رقم (
وبني  أكثر أو إمارة أيةبني  أو، االحتاد  األعضاء يف اإلماراتاملنازعات املختلفة بني  -١

طرف  أيبناء على طلب ، احملكمة  إىلهذه املنازعات  ما أحيلتمىت ، حكومة االحتاد 
    ة.املعني األطرافمن 

ملخالفتها  ، أكثر أو إمارةما طعن فيها من قبل  إذاحبث دستورية القوانني االحتادية  -٢
   . لدستور االحتاد

ما طعن فيها من  إذا ، األعضاء اإلمارات إحدىحبث دستورية التشريعات الصادرة من  -٣
  .للقوانني االحتادية أوملخالفتها لدستور االحتاد ، السلطات االحتادية  إحدىقبل 

ب من أية لهذا الط إليها إذا ما أحيل حبث دستورية القوانني والتشريعات واللوائح عموماً  -٤
  .أثناء دعوى منظورة أمامها األعضاء اإلماراتأو  ، حمكمة من حماكم االحتاد

سلطات  إحدىاملعاهدات واالتفاقيات الدولية بناء على طلب و أحكام الدستور تفسري   -٥
مطروحة أمام  ىأو إذا كان التفسري موضع خالف يف دعو  األعضاء إلماراتأو ااالحتاد 

                                 
 ) من الدستور االحتادي.١٠١املادة ()١(

 .)٢٠٤(التشريع القضائي يف الفقه اإلسالمي ، دراسة مقارنة ، (مرجع سابق) ، ص  :الزحيلي ، حممد  )٢(

 . )٢٢٧-١/٢٢٤() ، م٢٠٠٨، ٣ط ،القضاء والتقاضي ، (أكادميية شرطة ديب :احلديدي ، علي  )٣(
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  . اكماحمل إحدى
أداء  يف أفعالمساءلة الوزراء وكبار موظفي االحتاد املعينني مبراسيم عما يقع منهم من   -٦

   .للقانون اخلاص بذلك ووفقاً  ، بناء على طلب الس األعلى لإلحتاد، وظائفهم الرمسية 

 ج الداخل واخلار  يفاجلرائم اليت هلا مساس مباشر مبصاحل االحتاد كاجلرائم املتعلقة بأمنه  -٧
 .وجرائم تزييف العملة ، سلطات االحتاد إلحدىالرمسية  األختاموجرائم تزوير احملررات أو 

   

بني هيئة ، أو  اإلمارات يفاالختصاص بني القضاء االحتادي واهليئات القضائية  تنازع  -٨
فيما  إمارةأو بني اهليئات القضائية يف أية  ، أخرى إمارة يفوهيئة قضائية  إمارة يفقضائية 

 . بينها

من ذلك البحث و ا الدستور ، أو أي قانون احتادي ، أية اختصاصات أخرى ينص عليه -٩
على عقد إحدى اإلمارات اتفاقية حمددة ذات صيغة  االحتادييف اعرتاض الس األعلى 

 .العكسية مع الدول واألقطار ااورة و حمل

لسنة  ٧رقم  اختصاص نقض األحكام: وهو اختصاص أضيف إىل احملكمة بالقانون - ١٠
وذلك بالطعن يف األحكام الصادرة  ، م ١٩٨٤لسنة  ٣ل بالقانون رقم واملعدّ ، م  ١٩٧٨

وال جيوز الطعن يف أحكام فيما يزيد على عشرة آالف درهم ؛  االحتاديةعن احملاكم 
 .)١(احملكمة االحتادية العليا

وال  ة العليا ، وتشكل من ثالثة قضا االحتاديةوتتوىل وظيفة النقض فيها دائرة من دوائر احملكمة     
 ، أعمال حماكم الدرجة األوىل والثانية مهّمة اإلشراف واملراقبة على كذلك  تتوىلو  ؛تعد درجة ثالثة 

وإمنا ، خطأ يف الوقائع والدعوى لتتعرض لواللتوحيد تفسري القانون وتطبيقه أمام احملاكم املتعددة ، 
عادته أفإن خالف احلكم السابق قانونًا نقضته ، و  ؛ ون وتفسريهيقتصر نظرها على كيفية تطبيق القان

مع إلزامها حبكم النقض الذي بينته احملكمة ، إىل احملكمة اليت أصدرته لتفصل يف املوضوع من جديد 
  باألمور التالية:ور صحم ذلكو ، )٢(العليا االحتادية

                                 
 . ) من قانون اإلجراءات املدنية١٨٧املادة ( )١(

 .اإلمارايت دنيةاملجراءات اإلقانون ) من ١٨٨-١٧٣املواد من ( )٢(
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  ، أو يف تأويله. تطبيقهطأ يف إذا كان احلكم املطعون مبنياً على خمالفة القانون ، أو اخل  - أ 
 ر يف احلكم.إذا وقع بطالن يف احلكم أو يف اإلجراءات ، أث   - ب 

 .االختصاصإذا كان احلكم املطعون فيه قد صدر على خالف قواعد   - ج 

 إذا فصل يف النزاع على خالف حكم صدر يف املوضوع نفسه بني اخلصوم أنفسهم.  -د 

 غموضها. خلو احلكم من األسباب ، أو عدم كفايتها ، أو  - ه 

 كم القاضي مبا مل يطلبه اخلصوم أو بأكثر مما طلبوه.حإذا   -و 

  
  ، واختصاصاتها  باليمنبجمهورية المطلب الثاني :  تشكيل المحكمة الجزائية المتخصصة 

  اليمن بالمتخصصة  االبتدائية: تشكيل المحكمة الجزائية  األول فرعال

تخصصة جبمهورية اليمن ، مبوجب القرار اجلمهوري رقم امل االبتدائية مت تشكيل احملكمة اجلزائية     
نشأ يف أمانة العاصمة (صنعاء) حمكمة جزائية ابتدائية م ، والذي نّص على أن تُ  ١٩٩٩) لسنة ٣٩١(

ا حمكمة وتتبعان تنظيمي ، ويكون مقرمها أمانة العاصمة  ، متخصصة ، وشعبه جزائية استئنافية متخصصة
املتخصصة من رئيس للمحكمة وعدد من  االبتدائية مة ، وتتكون احملكمة اجلزائيةاستئناف أمانة العاص

كمة اختصاصه القضائي إىل جانب يزاول رئيس احمل، و فرد  ل هيئة احلكم فيها من قاضٍ شك وتُ  ،القضاة 
  شراف اإلداري على احملكمة وفقاً ألحكام القانون.اإل

 ر مناسب داخل اجلهمورية اليمنية صمة أو يف أي مكان آخوتعقد احملكمة جلساا يف أمانة العا     
) وما ٢٩٦احملاكمة القواعد واإلجراءات املتعلقة باحملاكمة املنصوص عليها يف املواد ( إجراءاتوتـُتبع يف 

، كما تطبق أحكام القوانني املوضوعية يف شأن اجلرائم الواردة يف )١(بعدها من قانون اإلجراءات اجلزائية
  .)٢(ة الثالثة من قرار إنشاء احملكمة املاد

يف األحكام  االستئنافستئنافية املتخصصة بالفصل يف الطعون بطريق وختتص الشعبة اجلزائية اال     
نقض يف أحكام املتخصصة وفقًا للقانون ، ويطعن بال االبتدائيةوالقرارات الصادرة من احملكمة اجلزائية 

الشعبة أحكام املواد  وتسري على ، تخصصة أمام الدائرة اجلزائية باحملكمة العلياستئنافية املالشعبة اجلزائية اال
يابة ون ة جزائية ابتدائية متخصصة احملكمة على أن تنشأ نياب إنشاء) ، كما نص قانون ٦- ٥-٤-٣(

                                 
 م.١٩٩٩) لسنة ٣٩١) من القرار اجلمهوري رقم  (٨-٥املواد ( )١(

 نّصت على اختصاصات احملكمة .واليت احملكمة  إنشاءاملادة الثالثة من قرار  )٢(
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يصدر بتنظيمها ، و  اإلنشاءتتوىل مهام النيابة العامة يف اجلرائم احملددة يف قرار جزائية استئنافية متخصصة ، 
  قرار من وزير العدل ، بناًء على اقرتاح النائب العام.

من  هلا والقضايا الواردةونظرًا لتزايد عدد القضايا يف احملكمة اجلزائية املتخصصة يف أمانة العاصمة ،      
هذه ا على ضمان سرعة الفصل يف األمر الذي يشكل عبئًا على هذه احملكمة وحرصً  ، احملافظات األخرى

باليمن وبناء على اقرتاح مقدم من وزير العدل ، على أن يقتصر  فقد أقر الس اجلمهوريالقضايا ، 
القضايا اليت تقع يف أمانة على بأمانة العاصمة  املتخصصة االبتدائيةلمحكمة اجلزائية االختصاص املكاين ل

وصعدة ومأرب ، وأن تنشأ ، واجلوف ،  وعمران، وإب  ، ءوالبيضا ،وذمار، وحمافظات صنعاء ، العاصمة 
باإلضافة إىل احملكمة والشعبة ، وثالث شعب استئنافية متخصصة ، ثالث حماكم جزائية متخصصة 

  القائمني بأمانة العاصمة ، ويكون اختصاصهم املكاين على النحو التايل :
 تقع يف حمافظات اجلرائم اليتختتص ب : املتخصصة مبحافظة عدن االبتدائيةاحملكمة اجلزائية  -١

  وأبني. ، والضالع، وحلج ، وتعز  ، عدن
اجلرائم اليت تقع يف ختتص ب : املتخصصة مبحافظة احلديدة االبتدائيةاحملكمة اجلزائية   -٢

  واحملويت.، وحجة ، ورمية ، حمافظات احلديدة 
يف اجلرائم اليت تقع ختتص ب : املتخصصة مبحافظة حضرموت االبتدائيةاحملكمة اجلزائية  -٣

 شبوة.و ، واملهرة  ، حمافظات حضرموت

كما نص القرار اجلمهوري على إنشاء نيابات ابتدائية واستئنافية متخصصة تقوم مبهام النيابة العامة يف 
  .)١(إطار هذه احملاكم

   باليمنالمتخصصة  االبتدائيةلمحكمة الجزائية اختصاصات ا : الثاني فرعال

بالنظر والفصل ابتدائيًا يف أي من مة اجلزائية املتخصصة يف اليمن يتحدد االختصاص النوعي للمحك    
  ف النائب العام النيابة اجلزائية رفع الدعوى اجلزائية بشأا أمام هذه احملكمة:كل اليت يُ ، و اجلرائم التايل بياا 

 جرائم احلرابة.  -١

 جرائم اختطاف األجانب والقرصنة البحرية أو اجلوية. -٢

املنشآت واملرافق ات اليت تقع على أنابيب النفط و اإلتالف واحلريق والتفجري جرائم األضرار و  -٣

                                 
 .م ٢٠٠٤) لسنة ٨مهوري رقم (اجلالقرار  )١(
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 ذات النفع العام. واالقتصاديةالنفطية 

جرائم سرقة وسائل النقل العامة واخلاصة اليت تقوم ا عصابات مسلحة أو منظمة أو اليت  -٤
 تتم من فرد أو أكثر بالقوة.

 ي وممتلكات الدولة واملواطنني.يف عصابة للتعدي على أراض االشرتاكجرائم  -٥

  . )١(واالقتصادية االجتماعيةاجلرائم املاسة بأمن الدولة واجلرائم بالغة اخلطورة  -٦
المحكمة ب : مقارنة المحكمة الجزائية المتخصصة في النظام القضائي السعوديالمطلب الثالث

صة المتخصية االبتدائية والمحكمة الجزائ، االتحادية العليا بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  بجمهورية اليمن 

باحملكمة  خصصة يف النظام القضائي السعودي نقارن احملكمة اجلزائية املت -بإذن اهللا–يف هذا املطلب 
لبيان  املتخصصة جبمهورية اليمن االبتدائيةزائية االحتادية العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة ، واحملكمة اجل

ختالف بني هذه احملاكم الثالث ، ومدى االلتزام حبفظ حقوق املتهمني ، وحتقيق احملاكمة أوجه الشبه واال
  العادلة ، وفق الفروع التالية:

  األول: المقارنة من حيث التشكيل فرعال

احملكمة اجلزائية املتخصصة يف النظام القضائي السعودي تتبع تنظيميا الس األعلى  -١
ائية االبتدائية املتخصصة باليمن تتبع حمكمة استئناف أمانة ، واحملكمة اجلز  )٢(للقضاء

، بينما احملكمة االحتادية العليا بدولة اإلمارات حمكمة مستقّلة خارج التشكيل  )٣(العاصمة
  . )٤( ، وترتبط مباشرة برئيس االحتاد القضائي للمحاكم بدولة اإلمارات العربية املتحدة

السعودي ، يتم نظر الدعوى من قاضي  القضائي  النظاميف احملكمة اجلزائية املتخصصة يف -٢
( القضاء املشرتك  اً فيتم نظرها من ثالثة قضاةاً إتالفيّ فرد ، إال يف القضايا اليت تستوجب حدّ 

ويف احملكمة االحتادية العليا ، يتم تشكيل دائرة ثالثية للنظر يف قضايا أمن الدولة ،  ، )٥()

                                 
 .م ٢٠٠٤) لسنة ٨) من القرار مجهوري رقم (١املادة ( )١(

 .  ه١٩/٩/١٤٢٨) وتاريخ ٧٨ي رقم (م/) من النظام القضائي السعود٦املادة ( )٢(

 م .١٩٩٩) عام ٣٩١القرار اجلمهوري رقم ( )٣(

 .م ١٩٧٣) عام ١٠) من القانون رقم (١املادة ( )٤(

 .) من نظام اإلجراءات اجلزائية١٢٩( املادة )٥(
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فتكون  ا أو طعون ، أو طلبات أو تظلمات كمة من قضايوما قد حييله إليها رئيس احمل
فيتم نظر  كمة اجلزائية املتخصصة باليمن ا يف احملأمّ  ، )١(أحكامها صادرة من ثالثة قضاة
حقوق املتهم ، وهذا من وجهة نظري قد اليفي جبميع مجيع الدعاوى من قاض فرد ، 

قبل قاض فرد من  وتنظرحلد إتاليف  ومتضمنة، ة عندما يكون الفصل يف قضية مهم خاّصًة 
، واألوىل أن تنظر من ثالثة قضاة ، أوما يسمى )٢(فيبىن احلكم على وجهة نظر واحدة ،

  بالدوائر القضائية .
من قبل رئيس الس األعلى احملكمة اجلزائية املتخصصة  يتم تعيني رئيس يف النظام السعودي -٣

من قبل  احملكمة اجلزائية املتخصصة يتم تعيني رئيساجلمهوري اليمين  قانونيف ال، و  للقضاء
العليا بدولة اإلمارات من أعلى  االحتاديةبينما يكون تعيني رئيس احملكمة  ،وزير العدل 

  سلطة يف الدولة (رئيس الدولة) .
يتفق نظام احملكمة اجلزائية املتخصصة يف النظام السعودي ، مع قانون احملكمة اجلزائية  -٤

أحكامها قابلة  -درجة أوىل–ا حمكمة ابتدائية ممنه هورية اليمن ، بأن كال تخصصة جبمامل
وأحكامها ملزمة وغري  -درجة ثانية–العليا بدولة اإلمارات  االحتاديةللطعن ، بينما احملكمة 

 قابلة للطعن .

 اإلمارايت بأنه ال جيوز أن تتعدد احملكمة االحتادييتفق نظام القضاء السعودي مع القانون  -٥
لتعارض هذا التعدد مع ، اليت تنظر قضايا اإلرهاب وجرائم أمن الدولة يف الدولة الواحدة 

وضع احملكمة ، وأمهيتها يف حفظ امللفات األمنية ، وعدم إفشاء أسرارها ، مما يعود 
باملصلحة املرجوة من إنشاء احملكمة ، وحتقيق أهدافها ، بينما قانون اجلمهورية اليمنية مسح 

ى بتعدد األقضية ذه احملكمة يف اليمن حىت صار عددها أربع حماكم ، وهو ما يسمبتعدد ه
 .)٣(للمحاكم

يتفق القانون االحتادي اإلمارايت ، والقانون اجلمهوري اليمين يف أن رئيس احملكمة ومجيع  -٦
 وحبضور رئيس اإلحتاد أو رئيس اجلمهورية قبل مباشرة وظائفهم أمام –قضاا يؤدون اليمني 

                                 
 م . ٢٠٠٤) لسنة ١رقم ( االحتادي) من القانون ٢٩املادة ( )١(

 م . ١٩٩٩) وتاريخ ٣٩١) من القانون الصادر بالقرار اجلمهوري رقم (٢املادة ( )٢(

 ) من هذا البحث . ٨٦انظر ص (  )٣(
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بأن حيكموا بالعدل دون خشية أو حماباة ، وأن خيلصوا لدستور الدولة  - وزير العدل 
ويدفع  يؤدي إىل انتفاء والية القاضي  - بالنسبة هلم  –، وإغفال هذا اإلجراء )١(وقوانينها

يطلب من ال عودي بينما النظام القضائي الس ؛ أحكامه بشائبة البطالن املتعلق بالنظام العام
 ة.والنزاه واألمانة العدل واإلنصاف اضيليمني عند تعيينهم ، ألن األصل يف الققضاته ا

 عودي باألخذ مببدأ القاضي الفرد القضاء السالنظام احملكمة اجلزائية املتخصصة يف  تتمّيز -٧
العليا بدولة اإلمارات أخذ مببدأ  االحتادية، بينما قانون احملكمة  مبوجب النظاموتعدد القضاة 

ئر القضائية (ثالثة قضاة) ؛ وقانون احملكمة اجلزائية املتخصصة جبمهورية اليمن أخذ الدوا
    مببدأ القاضي الفرد فقط.

العليا، أن يكون قد سبق له  االحتاديةفيمن يوىل القضاء باحملكمة  االحتادياشرتط القانون  -٨
أو بإحدى احملاكم ية أو القانونية العمل مدة ال تقل عن مخس عشرة سنة يف األعمال القضائ

أو قضايا احلكومة أو يف تدريس  ، ما يقابلها من وظائف النيابة أو دوائر الفتوى والتشريع
شرتط ، بينما مل يُ  )٢(القانون أو الشريعة اإلسالمية يف اجلامعات أو املعاهد العليا املعرتف ا

 القضائي يف النظامن يتوىل القضاء يف احملكمة اجلزائية املتخصصة مل معّينةسنوات  مضي
، وإمنا يكتفى بشروط تعيني  اليمين القانون واحملكمة اجلزائية املتخصصة يف، أالسعودي 

  يف تلك احملاكم . متعيينهقبل القضاء  واالقضاة ابتداًء وبشكل عام ، وإن مل ميارس
كمة ضمن درجات التقاضي ، بينما احمل العليا بدولة اإلمارات ال تعد  االحتاديةاحملكمة  -٩

اجلزائية املتخصصة يف النظام السعودي ، واحملكمة اجلزائية املتخصصة يف القانون اليمين درجة 
 أوىل (ابتدائية) من درجات التقاضي .

  
  

   االختصاصة من حيث الثاني: المقارن فرعال

ة ، للنظر يف مجيع قضايا مت ختصيص احملكمة اجلزائية املتخصصالنظام القضائي السعودي  يف -١
وأمن الدولة ، واجلرائم املرتبطة ما فقط ، ومل يتم إشغال احملكمة بأي قضايا أخرى  رهاباإل

                                 
 ) من الدستور االحتادي.٩٨املادة ( )١(

 م . ١٠/١٩٧٣العليا  االحتادية) من قانون احملكمة ٤( املادة )٢(
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القضائي النوعي للمحكمة ،  االختصاصمما يؤكد على أمهية مبدأ ، تصرفها عن اختصاصها 
 اإلمارايت مل  االحتاديينما القانون ب ؛من هذا التخصيص  ةواملسامهة يف حتقيق املصلحة املرجو

إحدى دوائر  إىل سند مهمة النظر يف هذه القضاياألذلك ، وإمنا  نوعية كمةصص حمخي
عرضة عل ملفات هذه الدائرة وقضاياها العليا وهي دائرة أمن الدولة ، مما جي االحتاديةاحملكمة 

حتمل  لإلطالع والتناقل بني الدوائر األخرى ، ناهيك أن ملفات قضايا اإلرهاب تكون دائماً 
، جيب احملافظة عليها وعدم إفشائها قبل  ومهّمة ا معلومات أمنية ودولية خطريةبني طيا

أما احملكمة اجلزائية املتخصصة يف القانون اجلمهوري اليمين ، فقد ؛ احملكمة  نظرها أمام
توسعت اختصاصاا للنظر يف جرائم احلرابة ، وسرقة وسائل النقل العامة واخلاصة ، وجرائم 

 اختصاصألة عن مس خارجمما أرى أنه  اضي وممتلكات الدولة واملواطنني ر التعدي على أ
ضايا اإلرهاب وجرائم أمن قك،القضايا املنّظمة بل وإشغال قضاا بغري ، النوعي  حملكمةا

 حال النظر يف القضية االجتهادمما ينتج عنه تشتت عمل القضاة ، وعدم الرتكيز يف ، الدولة 
وهلذا ، أخر يف نظر تلك القضايا وبالتايل الت ليت ترد إىل احملكمة د القضايا اوزيادة عد، 

ر الس اجلمهوري باليمن وبناًء على اقرتاح وزارة العدل إىل إنشاء وتنظيم حماكم جزائية اضط
متخصصة أخرى غري تلك القائمة يف أمانة العاصمة مجيعها تنظر قضايا اإلرهاب ، وأمن 

 .)١(اجلمهورية

السعودي على أنه إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض ، وكانت إحداها نص النظام  -٢
جرمية من اجلرائم اليت ختتص بنظرها احملكمة اجلزائية املتخصصة ، فإن احملكمة تتوىل الفصل 

إىل املتهم ، مامل تُفَرز أوراق مستقّلة هلذه اجلرائم قبل رفعها إىل املنسوبة يف مجيع اجلرائم 
ويف القانون االحتادي إذا كانت اجلرائم مرتبطة ببعضها ومتعددة ومشلها حتقيق  .)٢(احملكمة

وكانت من اختصاص حماكم متعددة من درجات خمتلفة ، فتحال إىل احملكمة واحد ، 
وأما يف القانون اليمين فيتم الرفع إىل احملكمة العليا  ؛)٣(األعلى درجة يف التشكيل االحتادي 

املختصة بنظر تلك اجلرائم املرتبطة ببعضها ، ويكون قرار احملكمة العليا بطلب تعيني احملكمة 

                                 
 ) من هذا البحث . ٨٦انظر : ص (  )١(

 ) من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله .١١املادة ( )٢(

 م.١٩٩٢اجلزائية االحتادي لسنة  اإلجراءات) من قانون ١٢٤املادة ( )٣(
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  .)١(غري قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعناحملكمة املختصة ائياً ،  بتعيني
  ضمانات وحفظ حقوق المتهم الالمقارنة من حيث الثالث:  فرعال

  بين المحاكم الثالث االتفاق: أوجه أوالً 

قضايا يف مجيع هذه احملاكم ، ويتوىل إصدار األحكام ، هم قضاة مستقلون من ينظر المن أن  -١
 البتةوليس هناك تدخالت يف أعماهلم أو تأثري عليهم من أي جهة ، داخل السلطة القضائية 

ها تندرج حتت السلطة القضائية يف البلد الذي تقع فيه هذه هذه احملاكم كل ن إ، حيث 
  احملكمة .

 ن نفسه ، والسماح له بتوكيل حمامٍ احملاكم الثالث بإعطاء املتهم حق الدفاع عالتزمت مجيع  -٢
إما لفقره أو   حمامٍ دم قدرة املتهم على توفري للرتافع والدفاع عنه ، أثناء احملاكمة ، ويف حالة ع

ه احملكمة ، فإن احملكمة تقوم بتأمني ان خارج الدولة ، أو ألي عذر تقبلعدم معرفته ، أو ك
 دفعلكي تتوىل يف الدولة ، شعر وزارة العدل أو السلطة العليا للدفاع عن املتهم ، وت حمامٍ 

 .)٢(جهود ذلك احملامي تقدير أتعاب و 

هذه احملاكم ، ما مل تقرر احملكمة أن تكون جلساا أو مجيع مبدأ علنية اجللسات متحقق يف  -٣
إما مراعاة لألمن  ، لدعوىي العالقة باسرية ، ال حيضرها إال أقارب وذو  بعض اجللسات

السيما إذا كان ذلك يف  عليه ،أو للمحافظة على عدم إفشاء أسرار املدعى ، والنظام 
 . )٣(أو كان بناء على طلب املدعى عليهم من تلقاء أنفسهم ، مصلحة مسار الدعوى

 

همني ، وإقرارات املتة دل األاكم على ما يثبت لدى القاضي من األحكام تبىن يف هذه احمل -٤
، - مبا يتفق مع نظام أو قانون الدولة اليت توجد احملكمة ا  –أو قانونًا املصّدقة شرعًا 

، وليس على ما يرد يف لوائح اإلدعاء العام أو  وحسب القناعة اليت تكونت لدى القاضي

                                 
 ين .اجلزائية اليم اإلجراءات) من قانون ٢٣٨املادة ( )١(

) ٩واملادة (؛  االحتادي) من قانون اإلجراءات اجلزائية ٤) من نظام اإلجراءات اجلزائية املتخصصة ؛ واملادة (٤املادة ( )٢(
 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين .

واملادة   حتادياال) من قانون اإلجراءات اجلزائية ١٦١من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ؛ واملادة ( )١٥٤املادة ( )٣(
 ) من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين .٢٦٣(
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 . )١(النيابة العامة ، أو أي دليل مل يطرح على اخلصوم أثناء جلسات احملاكمة

لسعودي مع القانون االحتادي اإلمارايت والقانون اليمين ، أنه يف حالة نظر يتفق النظام ا -٥
القضية أكثر من قاٍض ( الدوائر القضائية ) ، فإن احلكم يصدر باألغلبية يف حالة عدم 
اإلمجاع ، وألصحاب الرأي اآلخر إيداع حتفظهم على احلكم مع التسبيب لرأيهم مبسودة 

 .)٢(ثّر ذلك على نفاذ احلكم احلكم يف ضبط القضية ، واليؤ 

يتفق النظام السعودي مع القانون االحتادي اإلمارايت والقانون اليمين ، أنه يف حالة مت احلكم  -٦
تهم باإلعدام ، فالبد من رفع احلكم إىل امللك أو رئيس الدولة للتصديق على احلكم 

ُ
على امل

  .)٣(واعتماد تنفيذه
   الثالث كمالمحا  بين االختالف: أوجه ثانياً 

متيزت احملكمة اجلزائية املتخصصة يف النظام القضائي السعودي بالتزامها مببدأ تعدد درجات  -١
حمكمة واستئنافها أمام التقاضي على ثالث درجات ، فأحكامها وقراراا يتم تصديقها 

احملكمة أمام دائرة متخصصة يف  يكون ، واالعرتاض عليها اجلزائية املتخصصة االستئناف
كذلك احملكمة اجلزائية املتخصصة يف اليمن ، عملت ذا املبدأ وعلى ثالث و .)٤( علياال

 ستئنافية املتخصصة بالفصل يف الطعون عن طريقإذ ختتص الشعبة اجلزائية اال،  درجات أيضاً 
وحيق للمتهم املتخصصة، االبتدائيةاألحكام والقرارات الصادرة من احملكمة اجلزائية  استئناف

ية املتخصصة أمام الدائرة اجلزائية ستئنافيف أحكام الشعبة اجلزائية االبالنقض  أن يطعن
املتحدة ، فلم تعمل ذا املبدأ  العليا باإلمارات العربية االحتاديةا احملكمة أم . )٥(باحملكمة العليا

                                 
؛  االحتاديمن قانون اإلجراءات اجلزائية  )٢٠٩؛ واملادة ( السعودي ) من نظام اإلجراءات اجلزائية١٥٨املادة ( )١(

 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين ) ٣٦٧(واملادة 

) من ٣٦٩؛ واملادة ( االحتادي) من قانون اإلجراءات اجلزائية ٢١٨ية ؛ واملادة (اإلجراءات اجلزائ) من نظام ٨املادة ( )٢(
 قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين .

) من ٤٧٩من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي ؛ ( )٢٨٣) من نظام اإلجراءات اجلزائية ؛ واملادة (٢١٧املادة ( )٣(
 قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين .

 .) من نظام اإلجراءات اجلزائية١٩٨؛ واملادة (مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله ) من نظام ٨ملادة (ا )٤(

 م . ١٩٩٩) سنة ٣٩١) من القرار اجلمهوري رقم (٨-٧املادتان ( )٥(
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،  )١(االستئنافوال تقبل الطعن أو  ، حيث أن أحكامها وقراراا ائية وملزمة للجميع
  القضايا منظورة أمامها على درجة واحدة فقط .ف

تقدمي اعرتاض السعودي ، بعدم املطالبة مبقابل مادي من املتهم يف حال  القضائي متيز النظام  -٢
 طلبو  يف تقدمي اعرتاضام للمدعي واملدعى عليهاً مشروعاً ذلك حقّ  على احلكم ، بل جعل

ا احملكمة اجلزائية أم  ؛ان وبدون مقابل كل ذلك باّ ،و الطعن فيها أاألحكام استئناف 
احلكم  تاملتخصصة يف اليمن ، فيجب لقبول الطعن أن يودع يف خزينة احملكمة اليت أصدر 

.  )٢(في من هذا اإليداع وفقًا للقانونعلى سبيل الكفالة ما مل يكن قد أُع  ٥٠٠مبلغ 
تأكيداً جلدية طلب ف  كمة االحتادية العلياالقانون االحتادي يف غري القضايا اليت تنظر أمام احملو 

) ٥٠٠تقدمي الطلب على سبيل التأمني مبلغ ( دالرد فإنه يتعني على طالب الرد أن يودع عن
مل ماردهم ، وال يقبل رئيس احملكمة طلب الرد د التأمني بتعدد القضاة املطلوب درهم ، ويتعد

  .)٣(ما يثبت إيداع التأمني  هيصحب
يف النظام القضائي  عليها احملكمة اجلزائية املتخصصة واالعرتاضحكام أمدة الطعن يف  -٣

العليا بدولة  االحتاديةمن تاريخ إعالن احلكم أو العلم به ، ويف احملكمة يوماً  )٣٠( السعودي
املوقوفني يف قضايا اإلرهاب  ضدّ على األحكام الصادرة  االعرتاضاإلمارات ال تسمح بتقدمي 

يومًا من تاريخ إعالن احلكم  )١٥( لبقية احملاكم ، مع أن القانون أعطىوجرائم أمن الدولة 
قابلة للتمديد من رئيس احملكمة ملدة ، على األحكام  االعرتاضأو العلم اليقيين به لتقدمي 

، أما احملكمة اجلزائية املتخصصة يف القانون )٤(يومًا إذا كان السبب مقبوًال لذلك  )١٥(
 . )٥(باحلكم علميوماً من تاريخ ال ٤٠يف أحكامها خالل اليمين ، فيتم الطعن 

خيتلف القانون االحتادي اإلمارايت عن النظام السعودي والقانون اليمين ، أنه يف حالة عدم  -٤
إمجاع القضاة ناظري القضية على اُحلكم باإلعدام يف حّق املتهم ، فإا ُتستبدل عقوبة 

                                 
 م . ١٩٦٩) سنة ١رقم ( االحتادي) من الدستور ١٠١املادتان ( )١(

 اليمين. ) من قانون اإلجراءات اجلزائية٤٣٨املادة ( )٢(

 .االحتادي) من نظام اإلجراءات اجلزائية ١١٧املادة ( )٣(

 .االحتادي) من قانون اإلجراءات اجلزائية ٢٣٤املادة ( )٤(

 . ليمينا) من قانون اإلجراءات اجلزائية ٤٣٧املادة ( )٥(
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نما يف النظام السعودي والقانون االحتادي يأخذ برأي ؛ بي)١(اإلعدام بعقوبة السجن املؤبد 
  األغلبية يف حالة عدم اإلمجاع .

٥-  يف  االحتاديالقانون من النظام السعودي ملكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله ، و  أجاز كل
حبق ،  هلذه احملاكم أن تصدر أحكامًا غيابية، والقانون اليمين اإلمارات العربية املتحدة 

عرب وسائل  واملتخلفني عن حضور اجللسات بدون أسباب مربرة ، بعد إعالماهلاربني 
ة بطريقة رمسّية ، ولكن النظام السعودي نص على أحقي  وطلب حضورهمأو تبليغهم  اإلعالم

، ويف القانون االحتادي يسقط )٢(املتهم يف االعرتاض على احلكم فقط ، وليس إعادة احملاكمة
، وأما يف القانون اجلمهوري اليمين ، فتقف )٣(يف الدعوى أمام احملكمة اد النظراحلكم ، ويع

احملكمة على ماّمت من إجراءات يف غيبة املتهم ، وإن اعرتض على أي منها وطلب إعادة 
بالفصل يف هذا االعرتاض ، وتستكمل نظر الدعوى طبقاً النظر فيه ، فتقوم احملكمة 

  .)٤(لإلجراءات املعتادة

على غلبة  وألسباب معتربة تبعث –م السعودي للمحكمة اجلزائية املتخصصة أجاز النظا -٦
الظن بأن احملكوم عليه لن يعود إىل ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف نظام 

وقف تنفيذ العقوبة احملكوم ا أو ختفيفها جزئّياً مبا ال يزيد  –مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله 
، كما أجاز القانون اجلمهوري )٥(يكن قد سبق له ارتكاب تلك اجلرمية  على نصفها ، ما مل

، بينما سكت عن ذلك  )٦(عقوبة احلبس مبا ال يقل عن سنتني للمحكمة أن ختّفف اليمين
 صالحيات بتخفيفالعليا أي  االحتاديةبدولة اإلمارات ، ومل يعطي احملكمة  االحتاديالقانون 

 العقوبة املقررة قانوناً.

 

  ما ريمةت إدانته لدى المحكمة بارتكاب جالتي ُيحكم بها على من تثبالعقوبات التعزيرية الرابع:  فرعلا

                                 
 ) من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي .٢١٨املادة ( )١(

 .ة جرائم اإلرهاب ومتويله) من نظام مكافح٩املادة ( )٢(

 ) من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي .٢٠٣املادة ( )٣(

 ) من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين .٢٩٣املادة ( )٤(

 ) من النظام السعودي ملكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله .١املادة ( )٥(

 ) من قانون اجلرائم والعقوبات اليمين .١٢٠املادة ( )٦(
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  أوًال: النظام القضائي السعودي

     النظام على أن تتوىل احملكمة اجلزائية املتخصصة النظر والفصل يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام  نص
ئمة حبق مرتكيب تلك ة ، وتقرير العقوبات التعزيرية املاللكتاب والسن مكافحة اإلرهاب ومتويله ، وفق ا

، حيث مل تُفرض أو متلى عليها عقوبات معينة ، من أي سلطة  دون غريها احملكمةاجلرائم أمٌر ختتص به 
أو جهة أخرى سواًء كانت اجلهة تنظيمية أو تنفيذية ، ألن ذلك يتعارض مع مبدأ استقالل احملكمة 

ا .وقضا  
  اإلماراتي االتحاديالقانون  ثانياً:

تقوم  بية بتحديد عقوبات تعزيرية معينةاإلمارايت اخلاص مبكافحة اجلرائم اإلرها االحتاديالقانون  نصّ     
العليا ، ممثلة يف دائرة أمن الدولة بتطبيق تلك العقوبات التعزيرية ، وفق ما نّص عليه  االحتاديةاحملكمة 

  على سبيل املثال ال احلصر ، ما يلي:القانون ، ومنها 
١-  يعاقب باإلعدام كل من أنشأ أو أس س أو نظ مة أو مركز م أو أدار مجعية أو هيئة أو منظ

أو  ض ارتكاب أحد األعمال اإلرهابية  زعامة أو قيادة فيها بغر مجاعة أو عصابة ، أو توّىل أو 
إرهابية ، أو ترتب على ما قام به استعمل متفجرات أو أسلحة غري تقليدية الرتكاب جرمية 

  . )١(اجلاين موت شخص داخل أو خارج وسائل النقل املستهدفة ، أو املنشآت املدمرة
يعاقب بالسجن املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات كل من أمد اجلمعيات  -٢

تقليدي ، ومن انضم أو املنظمات أو العصابات اإلرهابية باملال أو السالح التقليدي أو غري ال
املنظمات إحدى تلك اجلمعيات أو اهليئات أو إىل  االنضمامأو أكره شخصًا على املشاركة أو 

شخص أو جهة معادية للدولة يف الداخل أو اخلارج ، مع ، أو ختابر  )٢(أو اجلماعات اإلرهابية
  . )٣(وإذا وقعت اجلرمية موضوع التخابر ، فتكون العقوبة اإلعدام

  القانون الجمهوري اليمني ثالثاً:

        على حتديد عقوبات تعزيرية ، تقوم احملكمة اجلزائية  )٤(قانون اجلرائم والعقوبات اليمين نص ،

                                 
 م ملكافحة جرائم اإلرهاب . ٢٠٠٤) سنة ١رقم ( االحتادي) من القانون ١٩,١٨,١٧,١٦,١٥,٣املواد ( )١(

 . م ملكافحة جرائم اإلرهاب ٢٠٠٤) سنة ١رقم ( االحتادي) من القانون ٣- ١٧املواد ( )٢(

 السابق . االحتادي) من القانون ٩املادة ( )٣(

 م . ٢٠٠٦م وتعديالته حىت ١٩٩٤) لسنة ١٢رار اجلمهوري رقم (قانون اجلرائم والعقوبات ، الصادر بالق )٤(
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صصة بتطبيقها على مرتكيب اجلرائم املاسة بأمن الدولة وفق ما نص عليه القانون ، ومنها املتخ االبتدائية
  على سبيل املثال ال احلصر ، ما يلي :

سالمة س باستقالل اجلمهورية ووحدا أو عاقب باإلعدام كل من ارتكب فعًال يقصد به املسايُ  -١
يف كل ما  لدى دولة أجنبية أو ختابر معها  أراضيها ، أو إضعاف قواا املسلحة ، أو سعى

  . )١(االقتصاديأو األمين ، أو الدبلوماسي  أو  من شأنه اإلضرار مبركز اجلمهورية السياسي ،
ب باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب أو يعاق -٢

شرع يف ارتكاب جرمية فيها اعتداء على الدستور والسلطة الدستورية ، أو اشرتك يف عصابة 
مسلحة هامجت ممتلكات الدولة وأمواهلا أو قاومت قواا العسكرية ، أو أحدث انفجارًا يف 

الناس أو أمواهلم  لو كان مملوكاً له مىت كان من شأن ذلك تعريض حياةمال ثابت أو منقول و 
 . )٢(للخطر

من ناحية مالئمة األنسب من بني هذه األنظمة النظام القضائي السعودي هو أن  وهذا يدل على        
أو  التعزيرية ن العقوبات نه مل يقنّ إ، حيث  املتهم أو اجلاينحّق  وحفظ لجرمية املعاقب عليها ،ل العقوبة

وإمنا جعل لبعض اجلرائم عقوبات معّينة ، وحمصورة بني ، حيددها بشكل يُفقد القاضي سلطته التقديرية 
وترك حتديد العقوبة التعزيرية واحلكم ا من صالحيات القاضي ، الذي خيتار العقوبة دىن حٍد أعلى وحٍد أ

، وفق نصوص الشريعة  ين األعلى واألدىنمن بني تلك العقوبات ذات احلد املناسبة يف حق اجلاين
  :  )٣(من أمهها ، ومعتربة لدى القاضي ،، ويف ضوء ضوابط معينة  وأنظمة الدولة اإلسالمية

 زمان ومكان وقوع اجلرمية . -١

 حالة اجلاين وكونه من ذوي املروءات ، أو من ذوي السوابق اجلنائية . -٢

 جسامة اجلرمية ومدى ضررها وظروفها . -٣

                                 
 ) من القانون السابق .١٢٨ - ١٢٥املواد ( )١(

 ) من القانون السابق .١٢٧ - ١٢١املواد ( )٢(

ابن  )٥/٥٣٤اساين : بدائع الصنائع ، (الك ) ؛٦/٢٢٢ابن عابدين : حاشية رد احملتار على الدر املختار ، (: انظر  )٣(
  ؛ املاوردي : األحكام السلطانية) ٢/٢٢٢؛ ابن فرحون : تبصرة احلكام ، ( )٥/٥١: البحر الرائق (جنيم 
: املدخل ءالزرقا)؛ ٩٤الطرق احلكمية ، ص(ابن القيم :  ) ؛ ٤٦٧-٤٦٤/ ١٢ابن قدامة : املغين ( ) ؛٢٣٩ص(

 .)٦٣٠- ٢/٦٢٦الفقهي العام ، (
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 ى ارتكاب اجلرمية .الباعث عل -٤

 مدى افت الناس على هذه اجلرمية ، وما يتم به زجر اجلاين ، وردع اآلخرين . -٥

ادي والقانون اليمين ، فأرى أنه قد يكون وأّما حتديد العقوبات التعزيرية وتقنينها كما يف القانون االحت     
وصغار السّن الذين جيهلون كثري من ذلك إجحاف يف حّق اجلاين ، السّيما إن كان من فئة الشباب يف 

 االجتاهات العدوانية اجلنائية أوأرباب السوابق  من غري وااألحكام ، ويتأثرون بالعاطفة واحلماس ، أو كان
 عليها يف تلك القوانني املنصوص الذين قد يردعهم ويزجرهم عقوبات أقل بكثري من تلك العقوبات

 ّدي على استقالل القاضي وسلطته التقديرية .  يف هذا التقنني تع أن  باإلضافة إىل،
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  :تمهيد 

يشهد العـامل أمجـع هـذا العصـر موجـات إرهابيـة متعـددة ، وجـرائم أمنيّـة خطـرية ومتنوعـة ، فلـيس هنـاك بلـد يف       
العــامل إال وقـــد اكتـــوى بنارهـــا ، وذاق هليبهـــا ، وجتـــرع مرارـــا وعـــذاا ، مـــع تنوعهـــا وتبـــاين أشـــكاهلا ، مـــابني تكفـــري 

العلمــاء ورجــال الفكــر أن يقومــوا بــدورهم يف حماربــة هــذا وتفجــري واختطــاف وهجمــات انتحاريــة ، ممــا يوجــب علــى 
وكشـف وسـائل اإلرهـاب وأهدافـه ، كمـا جيـب علـى والة األمـر ورجـال  ، وسـطيتهاإلسالم و مساحة الفكر ، وترسيخ 

األمـــن أن يبـــذلوا وســـعهم يف كشـــف هـــذه املخططـــات اإلجراميـــة ، ويستقصـــوا جهـــدهم يف دحضـــها ومكافحتهـــا ، 
 راده من عذاا وويالا.ومحاية اتمع وأف

وقد قامت اململكة العربية السعودية ببذل جهدها ووقتها ، وجتهيز عدا وعتادها ،  للتصدي هلذه اجلرائم       
وتنفيذًا ملا ورد من أحكام يف االتفاقية العربية ملكافحة  ؛اإلرهابية وأهلها ، وحماولة إبطاهلا والتقليل من ضررها 

معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب ، مت إدراج جرائم اإلرهاب ضمن القضايا ويف ، اإلرهاب 
مؤثر وفعال يف حفظ األمن والتصدي  بدورٍ ، ، وعملت وزارة الداخلية مشكورة مأجورة  )١(الكبرية املوجبة للتوقيف

بة هذا الفكر على مجيع املستويات احمللية لظاهرة اإلرهاب ، واختاذ العديد من التدابري واإلجراءات الالزمة حملار 
واإلقليمية والدولية وبشىت الصور ، وذلك من خالل الضربات االستباقية ، واملواجهات األمنية والفكرية ، والقبض 

  مبا حيقق الردع والزجر.   عي ، ليقول كلمته ، ويصدر حكمه على مرتكبيها وداعميها ، وعرضهم على القضاء الشر 
احملاكم بالفصل يف مجيع  اختصاص) من النظام األساسي للحكم ، اليت تنص على (٤٩ووفقًا للمادة (     

، اليت تنص على (جواز إنشاء حماكم متخصصة بأمر ملكي  ) من نظام القضاء٢٦، واملادة (املنازعات واجلرائم ) 
اجلزائية املتخصصة ، للفصل يف مجيع جرائم بناًء على اقرتاح جملس القضاء األعلى)، فقد مت إنشاء احملكمة 

امت كما ،   اإلرهاب وجرائم أمن الدولة ، فأثريت حوهلا الشبهات ، وطعن يف شرعيتها ومصداقية أحكامها
ا استثناء على القضاء العام بالتعدي على حقوق املتهمني وضمانام الشرعية أثناء احملاكمة مما يستوجب  ، وأ ،

  الرد على هذه الشبه واالفرتاءات ، بالنفي أو اإلثبات .
يّسر اهللا يل أن أدلف إىل ة ، فقد وألمهية الدراسة التطبيقية ، وكوا الثمرة املرجوة من وراء هذه الدراسة النظريّ     

بعد أخذ اإلذن من صاحب  وأطلع على قراراا ، ،هذه احملكمة ، ألحضر جلساا ، واستمع إىل أحكامها 
القضايا والقرارات ، واليت قمت جبمعها ، واالطالع على حمتواها ، من  بعددٍ ، فخرجت منها  )٢(الصالحية 

                                                 

 . اإلجراءات اجلزائية) من نظام ١١٢استناداً للمادة (هـ ؛ و٩/٧/١٤٢٨وتاريخ  ١٩٠٠قرار وزير الداخلية رقم )١(

 هـ .٧/١٠/١٤٣٤وتاريخ  ٢٢٠٣٦خطاب معايل زير العدل ورئيس الس األعلى للقضاء رقم )٢(
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وناشد ألضعها بني يدي كل قارئ منصف ،  ، على ضوء ماكتبته يف هذه الدراسة العلمية وحتليل مضموا
اليت ثبوت تلك الشبه والطعون  شاهدًا علىيكون ل ه وأمنها ،للعدالة وتطبيقها ، ومواطن صاحل غيور على بالد

، ومعرفة نزاهة القضاء واستقالله يف  ردها وعدم السماح بنقلها وتروجيهانفيها و  ، أوأثريت حول هذه احملكمة 
  هذه البالد املباركة ، وتطبيق والة أمرها لشرع اهللا ، واحملافظة على احلقوق واملمتلكات اخلاصة والعاّمة .

  ، على النحو التايل : يف هذا املبحثأربعة من هذه القرارات  - بإذن اهللا–وسأورد      
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  تشكيل وتزعم خلية إرهابية ، وتهريب األسلحة                  
  والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية وتفجير داخل المملكة .           
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  الئحة دعوى المدعي العام :

ُمدعيًا عاّمًا يئة التحقيق واإلدعاء العام ، أدعي على املدعو (...) ، واملقبوض عليه بتاريخ  بصفيت    
  ، بارتكاب اجلرائم التالية:   ه٥/٤/١٤٢٨

على اململكة العربية السعودية  باالعتداءجلماعة املتمرد اليمين حسني احلوثي ، الذي قام  االنتماء -١
وقتل اآلمنني فيها ، وتسعى مجاعته إىل إسقاط احلكومة اليمنية ، وإثارة القالقل يف الدول ااورة 
واملشاركة يف القتال معها ، وقيادته إلحدى السرايا التابعة هلا واليت قامت بعدد من املهام القتالية 

 كز احلكومية.وقتل فيها عدد من العسكر يف بعض املرا 

قيامه بتشكيل وتزعم خلية إرهابية من جمموعة من املنتمني جلماعة احلوثي ، والدخول م إىل  -٢
 اململكة بطريقة غري مشروعة دف زعزعة األمن داخل اململكة . 

التخطيط للقيام بأعمال إرهابية وتفجري تتمثل يف القيام باهلجوم على السفارة األمريكية يف الرياض  -٣
 إضافة إىل استهداف األجانب يف اململكة .، د مخس سيارات مفخخة بعد

إىل داخل  االنفجارريب األسلحة الرشاشة واملسدسات وذخريا ، ومادة الديناميت شديدة  -٤
اململكة ، بدون ترخيص وبطريقة غري مشروعة ، واملتاجرة ا وختزين كمية من تلك األسلحة املهربة 

واإلفساد داخل اململكة العربية السعودية  ، لقيام بأعمال التفجري واإلرهابيف خمابئ سرية ، بقصد ا
. 

 ريب مادة القات املخدرة إىل داخل اململكة . -٥

 الدخول واخلروج من وإىل اململكة بطريقة غري مشروعة .  -٦

  
  وقد أسفر التحقيق مع املذكور وتوجيه اإلام له مبا أسند إليه لألدلة والقرائن التالية: 

 ) .٨) من امللف املرفق لفة (٨ -  ٥إقراره املصدق شرعاً ، واملدون على الصفحات ( -١

 ) .١حمضر القبض املرفق باملعاملة لفة رقم ( -٢

 ) .٩ما جاء يف أقواله حتقيقاً واملدونة يف امللف املرفق لفة ( -٣

املرفق  ما جاء يف إقراره أمام فضيلة قاضي احملكمة اجلزائية املتخصصة واملدون يف صك احلكم -٤
  باألوراق. 
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وبالبحث عن سوابقه عثر له على ثالث سوابق األوىل حماولة انتحار والثانية ريب ألعاب نارية وخمالفة نظام       
أمن احلدود والثالثة ريب قات ؛ وحيث إن ما أقدم عليه املدعى عليه من استهداف هذه البالد باسم حركة 

ودعوة اآلخرين إىل ذلك وقيادته خللية إرهابية تعمل على نقض ، كاره احملدثة وتبين أف ، التمرد اليمين  احلوثي
عهود مجاعة املسلمني يف هذه البالد وأمنها بتهريب األسلحة واملتفجرات حملاربة اهللا ورسوله والسعي فسادًا يف 

 منهم والتعدي على أ ملسلمني يف هذه البالد ،األرض بالشروع يف قتل معاهدين من رعايا دول ترتبط مع إمام ا

£�I:تعاىل بقولهي ى اهللا عز وجل عنه وهذا من الفساد الذ ،أمواهلم ، ومكتسبام ، وعهودهم ودمائهم ، و 

¨�§�¦�¥�¤H )وقال عز وجل: ؛ )٥٦: األعراف I�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì

×�Ö�ÕH )وقال تعاىل:) ؛  ٧٧:  قصصال I�q�p�o�n�m�l�k

�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�a�`

o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�bH ) املائدةسورة (.   

بيانات متعددة يف جلسات استثنائية ، بشأن  - حفظهم اهللا– باململكة وقد أصدر أعضاء هيئة كبار العلماء     
اء فيها : ( بأن هذه ، ج )١(نيجرائم التكفري والتفجري والقتل والتدمري وسفك الدماء املعصومة وترويع اآلمن

األعمال اإلجرامية حمرمة يف اإلسالم بالضرورة ، وهي غدر وخيانة وبغي منحرف وعقيدة ضالة ، والحيسب عمل 
املعتصمني بالكتاب والسنة ، املستمسكني حببل اهللا  ،مرتكبيها على اإلسالم ، وال على املسلمني املهتدين ديه 

ء من شبهات رام تأباه الشريعة والفطرة ، وناتج عن ما علق بقلوب هؤالاملتني ، وإمنا هو حمض إفساد وإج

I�j�i�h�g�f�e�d�c�b�aوضالالت ، فأصبح حاهلم كحال من قال اهللا تعاىل فيهم : 

t�s�r�q�p�o�n�m�l�kH) وقال تعاىل ، )البقرةسورة:I�e�d�c

s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fH )وقال ،  )١٠٤:الكهف

 )٨:فاطر ( I}�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~H:  فيهم سبحانه

.  

                                                 

 انظر :مالحق البحث ( بيانات هيئة كبار العلماء ).)١(
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رأى جملس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر يف تقرير عقوبة رادعة ملن يرتكب عمًال ختريبيًا ، سواء كان كما      
وتطبيق  ا بقصد اإلفساد واإلخالل باألمن ضد املنشآت العامة واملصاحل احلكومية ، أو كان موجهًا لغريه موجهاً 

على املسلمني يف أنفسهم  واالعتداء، وردع كل من تسول له نفسه اإلجرام  واالطمئنانذلك كفيل بإشاعة األمن 
لس باإلمجاع ،وممتلكامن ثبت شرعًا أنه قام بعمل من أعمال التخريب واإلفساد يف م ، وقرر أعضاء ا أن 

ملساكن أو فس واملمتلكات اخلاصة أو العامة ، كنسف اعلى الن باالعتداءاألرض وتسبب يف زعزعة األمن 
املستشفيات واملصانع واجلسور ، وخمازن األسلحة واملياه واملوارد العامة لبيت املال كأنابيب املساجد أو املدارس أو 

هذا فإن عقوبته القتل ، لداللة اآليات املتقدمة على أن مثل ،  ونسف الطائرات أو خطفها وحنو ذلك  البرتول ،
اإلفساد يف األرض يقتضي إهدار دم املفسد ، وألن خطر هؤالء الذين يقومون باألعمال التخريبية ضررهم أشد 

وقد حكم اهللا عليه مبا ذكر يف آية  دي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله من خطر وضرر الذي يقطع الطريق فيعت
  . )١( احلرابة)
تمردين احلوثيني يف اليمن ومقيم يف اململكة ، مما يوقع اململكة يف وحيث أن املذكور منتمي إىل مجاعة امل      

حرج مع دول اجلوار ، واليت قد جتعل من ذلك مربرًا للتدخل يف الشؤون الداخلية فيها  واالعتداء على سيادا 
......... ، وإن واحلرب األخرية أثبتت اعتداء احلوثيني السافر على سيادة اململكة وقتل اآلمنني فيها اخل.......
ومنابذة جلماعة ، ما تقوم به مجاعة الضال احلوثي يف اليمن ، وما قامت به يف بالدنا يعد حماربة هللا ورسوله 

وقتل املسلمني ، وقتلهم والتمثيل م  املسلمني وإمامهم ، وتكفريهم وقتاهلم واخلروج عليهم ، واستحالل خطف 
ف وتفجري املباين العامة واخلاصة ، وترويع اآلمنني ، وحماولة زعزعة أمن املعاهدين واملستأمنني ، وحتريق ونس

واستقرار اململكة  من خالل إيواء أفراد الفئة الضالة واملطلوبني أمنيًا ، ودعمهم باملال والسالح وجتهيزهم للقيام 
  . بأعمال التخريب والتفجري ، وتشجيعهم على ذلك هلو من أعظم الفساد يف الدين والدنيا

وملا كان املذكور مدركاً ملا قامت عليه مجاعة املارق احلوثي من بدعة وضاللة ، ومؤيدًا هلا فيما تقوم به من     
فساد عظيم يف البالد والعباد ، وداعياً إليه ومعتقداً به ، وبأنه جهاد واجب يف سبيل اهللا ، ما جعله مماثًال هلم يف 

   لب من فضيلتكم مايلي :لذا أطاإلمث ومستحقاً ألشد العقاب . 
 إثبات ما أسند إليه واحلكم عليه حبد احلرابة فإن درء عنه احلد فقتله تعزيراً .  -١

إثبات ما أسند إليه من ريب األسلحة مع ذخائرها واملوصوفة يف الدعوى إىل داخل اململكة  -٢
) من ٣٤بطريقة غري مشروعة بدون ترخيص بقصد اإلفساد واحلكم عليه مبا نصت عليه املادة (

                                                 

 انظر :مالحق البحث ، بيانات : هيئة كبار العلماء ، ورابطة العامل اإلسالمي . )١(
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 هـ .  ٢٥/٧/١٤٢٦وتاريخ  ٤٥نظام األسلحة والذخائر ، الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

ند إليه من الدخول إىل اململكة واخلروج منها بطريقة غري مشروعة ، واحلكم عليه مبا إثبات ما أس -٣
 ) من الالئحة التنفيذية من نظام أمن احلدود . أ.هـ ١٥تقضي به املادة (

  
  جواب الُمدَعى عليه :

دعى عليه        
ُ
باإلجابة يف اجللسة نفسها أو تسليمه نسخة من الدعوى واإلجابة  بعد أن جرى ختيري امل

 وبعضه غري  ،يف الئحة دعواه بعضه صحيح  ما ذكره املدعي العامعنها يف اجللسة القادمة ، أجاب بأن
اليمن يف وأقود إحدى السرايا التابعة له نتمي جلماعة اليمين حسني احلوثي ، أ وأجاب بقوله : أنا ،صحيح 

ا السعودية عن طريق مت بتشكيل جمموعة من املنتمني جلماعة حسني احلوثي وتزعمتهم ، ودخلن، وق
وكان عددنا ثالثة أشخاص ، وكان اهلدف هو تفجري السفارة األمريكية داخل السعودية ، وكان  ،التهريب 

ويل للسعودية أية مجيع ذلك بتوجيه من حسني احلوثي ، إال أين مل أستلم منه اخلطة ومل أكن أمحل وقت دخ
أسلحة ، وكنت أهدف أنا واموعة اليت معي الشهادة يف سبيل اهللا ، وكان احلوثي قد تكّفل بتجهيز مخس 

، سيارات مفخخة لتفجري السفارة ، كما قمت بتهريب البازوكا ، وكمية من املسدسات ال أعرف عددها 
)كراتني مسدس ٦و( ) رشاشات،٦ريب (تجارة ، وقمت بتهألشخاص سعوديني مببلغ من املال بقصد ال

) اصبعًا ، وقمت أيضًا ببيع ١٢)كراتني ديناميت يف كل كرتون (٨) مسدسًا ، و(١٢ربع يف كل كرتون (
بعتها على و ) مسدسات على امرأتني ، وريب كمية من األسلحة والرشاشات والذخائر ال أذكر عددها ٧(

وكنت أقوم بالدخول  ،شخص سعودي، كما قمت أيضًا منذ زمن بتهريب مادة القات إىل داخل اململكة 
وسبق أن حكم علي يف اململكة بالسجن مرتني بتهمة بيع  وإىل اململكة بطريقة غري مشروعة واخلروج من 

يف اعرتايف بأن املال الذي لدى  األلعاب النارية وريب القات ، وما ذكره املدعي العام بأين قد ذكرت
حسني احلوثي كان حيضره من إيران فهذا صحيح ، وقد عرفته مبعلومايت اخلاصة عن طريق (.....) ، 

قراري لدى ناظر القضية السابق ، بأن هدف حركة احلوثيني اليت أنتمي هلا هو إذكرت يف ما وصحيح 
 يران ، ومن مث الزحف على دول اخلليج ومجيع زعماء هذهإسقاط احلكومة اليمنية وإقامة دولة شيعية تابعة إل

  ووالؤنا مجيعاً للحكم القائم يف إيران هذا جوايب.  احلركة من الشيعة مبا فيهم أنا 
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  :وقائع الدعوى ومنطوق الحكم 

دعى عليه أم     
ُ
ام فضيلة القاضي نُظرت القضية يف بدايتها أمام قاضي فرد باحملكمة اجلزائية املتخصصة ، وأقر امل

  باحلقائق التالية:
أنه قام بتهريب أعداد كبرية من األسلحة والذخائر من اليمن إىل السعودية مستغًال بذلك بعض  -١

 األشخاص اليمنيني وهذا األسلحة على النحو التايل: 

  ) مسدساً ، مع ذخائرها . ١٢)كرتون مسدسات ، كل كرتون به (٣٠عدد(  -  أ
  .  االنفجاريد ) كرتون ديناميت شد١٢عدد (  -  ب
  قذائف البازوكا .  - ج

 أقر بقيامه ببيع سبعة مسدسات على امرأتني .  -٢

أقر بقيامه بتهريب كمية من األسلحة والرشاشات والذخائر وباعها على شخص سعودي يدعى  -٣
 .(...) 

أنه كان يتوىل قيادة سرية تابعة جلماعة احلوثي من اليمن ، هدفها تفجري السفارة األمريكية يف  -٤
ململكة العربية السعودية خبمس سيارات مفخخة ، وقتل األمريكان يف السعودية ، ومجيع األسلحة ا

اليت هرا من اليمن إىل السعودية قد سلمها ألشخاص سعوديني وغري سعوديني ، وهم أعضاء 
 ومشاركني للسرية اخل ....... . 

ليمن واليت ينتمي هلا ، هو إسقاط جاء يف إقراره أمام القاضي أن هدف حركة احلوثيني اليت يف ا -٥
احلكومة اليمنية ، وإقامة دولة شيعية تابعة إليران ومن مث الزحف على دول اخلليج ومجيع زعماء 

 هذه احلركة من الشيعة مبا فيهم هو ، وأن والؤهم مجيعاً للحكم القائم يف إيران .

  
) من نظام ١٢٩ختصاص وفقًا للمادة (ولكن فضيلة القاضي حكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم اال      

اإلجراءات اجلزائية ، وأفهم املدعي العام واملدعى عليه أن النظر يف هذه الدعوى وأمثاهلا من اختصاص القضاء 
املشرتك "ثالثة قضاة" حسب التعليمات ، مث يف القضية من قبل قضاة الدائرة الثالثية باحملكمة ، وجرى عرض 

 كتبه على لساين وما جاء فيه صحيحأجاب: هذا هو اعرتايف أمليته على احملقق و فعلى املدعى عليه الدعوى 
  ورفعت اجللسة لتدوين اعرتافه وما حيتاج إىل تدوين.
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وبعد اطالع قضاة الدائرة الثالثية باحملكمة على الدعوى وجواا ، وسؤال طريف القضية هل لديكما إضافة       
على ما تقدم من دعوى املدعي العام وإجابة املدعى عليه ، وما ورد يف  بناءً جرى التسبيب للحكم فقاال : ال ، 

صدق شرعًا وإ
ُ
بانتمائه جلماعة املتمرد اليمين حسني  ، حيث أقر قراره لدى فضيلة ناظر القضية سلفاً اعرتافه امل

تشكيل جمموعة اخل....، ومن املقرر شرعًا أن وقيامه ب، وقيادته إلحدى السرايا التابعة له يف اليمن  ، احلوثي
األحكام القضائية مبنية على احلجج والبينات وأقوال اخلصوم حلديث البخاري مرفوعًا : ( إمنا أقضي على حنو ما 

: ( احلاكم يتبع احلجاج ، واملفيت يتبع األدلة ، واملفيت ال يعتمد على  - رمحه اهللا- ، قال اإلمام القرايف )١( أمسع )
ولكون اإلقرار أقوى   )٢( احلجاج بل على األدلة ، واألدلة : الكتابة والسنة ، وحنوها ، واحلجاج : البينة واإلقرار )

ومن املتقرر  ،، ولكون إقرارات املدعى عليه موجبها التعزير وسيد األدلة وهو قطعي الداللة  احلجج القضائية ،
قال العالمة ابن عابدين يقبل خالفًا ملا كان موجبه احلد ،أن الرجوع عن اإلقرار الذي موجبه التعزير ال  فقهاً 

، وذا يتقرر بأن ما رجع عنه املدعى عليه من  )٣( : ( الرجوع يعمل يف احلد ال يف التعزير ) -رمحه اهللا- احلنفي 
موجبها التعزير ، وألن الشريعة املطهرة جاءت جبلب املصاحل جزئيات ما ورد يف إقراره السابق ال يقبل باعتبار أن 

:( - رمحه اهللا- قال الشاطيب  ،إىل املفاسد واألضرار  املؤدية د الذرائعودرء املفاسد ، واعتبار املآالت واآلثار ، وس
تهد ال حيكم وذلك أن ا ،كانت األفعال موافقة أو خمالفة   النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعًا ، سواء

من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل ،  على فعلٍ 
، وحيث أن العقوبة شرعًا ختتلف بالنظر إىل نوع اجلناية ،  )٤( مشروعًا ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ )

مة ووحدا  على الناس ، وكلما كانت اجلرمية أشد تأثريًا على متاسك األ وحال اجلاين ، وأثر اجلناية ، وضررها
حد مقدر وال   افيمن يفعل املعاصي اليت ليس فيه - رمحه اهللا-قال شيخ اٍإلسالم ابن تيمية كانت العقوبة أشد ، 

الذنب يف الناس وقلته ، كفارة : ( فهؤالء يعاقبون تعزيرًا وتنكيًال وتأديبًا ، بقدر ما يراه الوايل على حسب كثرة 
وعلى حسب حال املذنب ، فإذا كان من املدمنني على عقوبة خبالف ما إذا كان قليًال فإذا كان كثري زاد يف ال

الفجور زيد يف عقوبته خبالف املقل من ذلك ، وعلى حسب كرب الذنب وصغره ، فيعاقب من يتعرض لنساء 

                                                 

  من رأى للقاضي أن حيكم بعلمه يف أمر الناس إذا مل خيف الظنون والتهمةباب :  -كتاب : األحكام ،صحيح البخاري )١(
 ) .٦٦٦١(ح

، ت:   تصرفات القاضي واإلمامو  يف متييز الفتاوى عن األحكام القرايف ، شهاب الدين أيب العباس أمحد : اإلحكام )٢(
 ) .٤٥-٤٣(، ص ) ه ١٤١٦،  (املطبوعات اإلسالمية ، حلب،  الفتاح ابو غدةعبد

 ).٤/٦١ابن عابدين : رد احملتار على الدر املختار ، ( )٣(
 ).١٩٥-٤/١٩٤الشاطيب : املوافقات ، ( )٤(
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: ( إن اإلرادة - رمحه اهللا- ، وقال  )١( ) المرأة واحدة أو صيب واحدالالناس وأوالدهم ما ال يعاقبه من مل يتعرض إ
وحيث إن جناية املدعى عليه يف استهداف ،  )٢()كن جيري صاحبها جمرى الفعل التاماجلازمة اليت أتى معها باملم

ودعوة اآلخرين إىل ذلك ، وقيادته موعة إجرامية ،  ،وتبين أفكاره احملدثة احلوثي  هذه البالد باسم حركة املتمرد
واإلخالل بأمنها ، وريب األسلحة واملتفجرات لتحقيق  د مجاعة املسلمني يف هذه البالد تعمل على نقض عهو 

كل ذلك يعترب جرمية من أبشع اجلرائم ، ومنكر من أعظم املنكرات ، وتعاون   لك ، والشروع يف قتل املستأمنني ذ
ملا يؤول إليه من ظلم عظيم ، وإفساد عريض ، وغدر وخيانة ، وزعزعة ، ة هللا ورسوله اإلمث والعدوان ، وحماد على 

وإتالف لألموال احملرتمة ، وترويع لآلمنني ، وتعريض ملصاحل األمة ألعظم  ،لألمن ، وإزهاق لألنفس املعصومة 
  األخطار .            

دعى عليه مقتض للعقوبات الشرعية الزاجرة ، عمًال بنصوص الشريعة ومقتضيات وحيث إن ما أقدم عليه امل      
وأن من أدخله ويل األمر املسلم  ، على األنفس املعصومة االعتداء حفظ سلطاا ، وال خيتلف املسلمون يف حترمي

ما أقدم عليه املدعى بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصومان ، وال جيوز التعرض هلما بأذى فضًال عن قتله ، و 
والفطرة ، وهلذا  اإلسالمية عليه ليس من اجلهاد يف سبيل اهللا يف شيء ، وإمنا هو حمض إفساد وإجرام تأباه الشريعة

_�`�I�b�aتعاىل :  مصاحبة أهله ، قالحمذرة من  ،جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحرميه 

�v�u�t�s�r�qp�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

�|�{�z�y�x�w`�_�~�}H من قتل معاهداً مل يرح  ����وقد قال ،  البقرة ) :

  . )٣(رائحة اجلنة وإن رحيها توجد من مسرية أربعني عاماً )
فأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم : (املؤمنون تتكا ����ومن املعلوم أن أهل اإلسالم ذمتهم واحدة يقول       

:(والكتاب والسنة مملوءان باألمر باجلهاد وذكر فضيلته ، لكن جيب أن -رمحه اهللا-، وقال ابن تيمية  )٤()أدناهم
يعرف اجلهاد الشرعي الذي أمر اهللا به ورسوله من اجلهاد البدعي ، جهاد أهل الضالل الذين جياهدون يف طاعة 

ع واألهواء ، كاخلوارج وحنوهم الذين الشيطان وهم يظنون أم جياهدون يف طاعة الرمحن ، كجهاد أهل البد 

                                                 

 ).٢٨/٣٤٣ابن تيمية : جمموع الفتاوى ، ()١(
 ).١٠/٧٢٠ابن تيمية : جمموع الفتاوى ، ()٢(
 ) .٦٥١٦باب: إمث من قتل ذمياً بغري جرم ، ح( –صحيح البخاري ، كتاب : الديات  )٣(
 ) .٩٦٦مسند العشرة املبشرين باجلنة ، ح( –، اإلمام أمحد بن حنبل : املسند  ٢٢٨صحيح البخاري ،  )٤(
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جياهدون يف أهل اإلسالم وفيمن هو أوىل باهللا رسوله منهم من السابقني األولني والذين اتبعوهم بإحسان إىل يوم 
  . )١( الدين )
عظيمة اليت ونظراً لكون أصل اجلرمية اليت شرع املدعى عليه فيها ، وبني خطتها وأهدافها ، تـَُعد من اجلرائم ال      

ها ، وقد ظهر ذلك جلياً ئهلا أثرها السليب يف احلاضر واملستقبل على أمن واستقرار هذه البالد املستهدفة من أعدا
على حدود هذه البالد ورجال أمنها ،  باالعتداءالفئة الضالة  بني إىل حسني احلوثي املتزعم هلذهأثناء قيام املنتس

ت العقوبات الزاجرة الضروريات اخلمس ومنها الدين والنفس واملال ،وشرعوقد جاءت الشريعة اإلسالمية حبفظ 
، كما أن املدعى عليه ليس بأقل  االبالد واستقراه بذلك والتساهل فيه إخالل بأمن هذهواإلخالل ملن ينتهكها ، 

اإلسالم ابن تيمية قال شيخ ،احملققني من أهل العلم على قتله ضرراً على املسلمني من اجلاسوس الذي نص بعض 
: ( ومن قطع الطريق على املسلمني ، أو جتسس عليهم ، أو أعان أهل احلرب على سيب املسلمني أو -رمحه اهللا- 

، وملا قرره  )٢( مما فيه مضرة على املسلمني فهذا يقتل ولو أسلم ) ، أسرهم ، وذهب م إىل دار احلرب وحنو ذلك
عزير مبا يراه ولو بالقتل ، مىت ما كان أبلغ وأشد زجرًا ، وإن ما قام به املدعى أن لإلمام الت - رمحهم اهللا- العلماء 

وصول السيارات املفخخة إليه  عدم عليه وما عزم عليه وشرع فيه ومل مينعه من إمتام جرمه وحتقيق هدفه سوى
كامل األهلية مؤاخٌذ   ،ولكون املدعى عليه مكلٌف شرعًا أشد العذاب ،  بذلكلمه بقية اخلطة ، لَيسَتِحق وتس

بأقواله وأفعاله ، وملا قرره أهل العلم من أن العقوبات الشرعية حلق اهللا تعاىل تدخل يف عقوبة القتل واستنادًا إىل 

I�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k :قوله تعاىل

�i�h�g�f�e�d� c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y

o�n�m�l�k�jH ) ما يلي :لجميع ذلك فقد قرروا  ) املائدةسورة   

رد طلب املدعي العام بإقامة حد احلرابة على املدعى عليه لعدم موجب ذلك ، وكذلك رد طلبه احلكم  أوًال :
) من نظام األسلحة والذخائر ، ورد طلبه احلكم على املدعى عليه ٣٤على املدعى عليه مبا نصت عليه املادة (

  احلدود ملا قررناه أعاله .  ) من الالئحة التنفيذية لنظام أمن١٥مبقتضى املادة (
إدانة املدعى عليه املذكور بانتمائه جلماعة املتمرد حسني احلوثي ، وقيامه بتشكيل جمموعة من  ثانياً: ثبت لدينا

املنتمني جلماعة احلوثي وتزعمهم ، والدخول م إىل اململكة بطريقة غري مشروعة ، دف تفجري السفارة 

                                                 

 ) .١/٤٧٤هـ) ، ( ١٤٢٠،  ١ابن تيمية : اإلخنائية ( دار اخلراز ، جدة ، ط )١(
 ).٥/٥٢٩ابن تيمية : جمموع الفتاوى ، ()٢(
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، وقتل األمريكان يف اململكة ، والشروع يف ذلك بتهريب األسلحة الرشاشة األمريكية يف مدينة الرياض 
ومادة الديناميت وقذائف البازوكا املوصوفة يف اعرتاف املدعى عليه املصدق شرعًا إىل  ،واملسدسات وذخريا 

  ذلك حكمنا للحق العام . تل املدعى عليه تعزيراً ، وبوألجل ذلك قررنا ق، داخل اململكة لذات القصد 
      
     ورد إىل الدائرة القضائية الثالثية باحملكمة خطاب صاحب السمو امللكي مساعد وزير الداخلية للشؤون مث

املتضمن    ه٢٦/٨/١٤٣٢وتاريخ  ٣٨٠٠/٣٢طي اإلحالة رقم  ،  ه٢٤/٨/١٤٣٢وتاريخ  ٧٦٥٣٦األمنية رقم 
،   ه ١٨/٦/١٤٣٢يف  ٣٢/ل٨٢٦اللجنة اخلاصة مبجلس الوزراء رقم  أنه قد ورد لسموه خطاب القائم بأعمال

مرفق به رسالة من / علي عبد اهللا الدمهش من اجلمهورية اليمنية تفيد بأن املدعو (...) موقوف باململكة وام 
ن وقد أدخل السجن وحكم عليه باإلعدام باسم(...) احلوثي ، وهو م ، باسم مستعار هو (...) ميين اجلنسية

اجلزائية  االستئنافومن قبيلة (...) ، ويرغب مسوه يف الرتيث يف رفع القضية حملكمة ، (...) ومعروف لديه 
 ،، لكي ال يصادق على احلكم الصادر حبقه وهو باسم مزور  يتم التأكد من حقيقة ما ذكراملتخصصة حىت 

  ذكور .سيتم إبالغ احملكمة مبا تثبته اإلجراءات املتعلقة بصحة هوية املو 
مت استجواب املتهم من قبل الدائرة القضائية باحملكمة عن صحة ماورد يف خطاب وزير الداخلية فقرر و  •

وهذه  .) احلوثي  حيث قمت بتزوير امسي املدعى عليه بقوله: امسي احلقيقي هو : (...) ، وليس (..
ولدي   مريض نفسيًا منذ صغري لمًا بأينع، هواييت منذ الصغر ، حيث أقوم دائمًا بتغيري وتزوير امسي 

 .  أجابملف طيب يف اليمن ، ومل أخربكم بذلك هكذا 

واقتضى األمر ضرورة التحقق ، ونظراً لكون احلكم الصادر ضد املدعى عليه احلاضر فيه إتالف للنفس  •
صرف النظر عن دعوى املدعي العام حىت قررت الدائرة القضائية الثالثية من شخص احملكوم عليه ، 

عرض املدعى عليه على جلنة طبية مكونة من ثالثة أطباء ة املتهم احلاضر معه ، مع التحقق من هوي
يته اجلنائية ومدى مسؤول ، واإلفادة عن حالته الصحية وسالمة قواه العقلية يف الوقت احلايل، مسلمني 

لقتل تعزيرًا ، بأنه مريض ة ، بناًء على ماقرره يف الس الشرعي بعد احلكم عليه باعن أفعاله اجلرميّ 
نفسّيًا منذ صغره ، ولديه ملف طيب يف املستشفى ، وما ظهر من حال املدعى عليه يف اعرتافاته براءًة 

 للذمة . 

، ووصل تقرير اللجنة الطبية إىل  إلفادة عن حالته الصحيةلعرض املدعى عليه على جلنة طبية مت  •
 ) . ةمسؤوليته اجلنائية عن أفعاله اجلرميّ  وسالمة قواه العقلية احملكمة وتضّمن : ( 
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                     :تحليل مضمون القرار

إىل إيقاع ملبارك ، بل ويتعدى هذا اهلدف هذه القضية دليل آخر على استهداف أمن هذا البلد ا -١
ت سياسية واقتصادية ودبلوماسية اململكة وإحراجها مع دول اجلوار ، والدول اليت ترتبط معها بعالقا

 وتشويه مسعة اململكة.

قامت احملكمة بتالوة دعوى املدعي العام على املدعى عليه ، وإفهامه بأن له اخليار يف اجلواب على  -٢
نها يف اجللسة القادمة ، حسب الدعوى يف اجللسة نفسها ، أو تسليمه نسخة من الدعوى واإلجابة ع

 ظام اإلجراءات اجلزائية .من ن) ١٦٠) و (٤املادتني (

اً أن ما أقر به املدعى عليه يستوجب حداً إتالفيّ  لهملا نظرت القضية يف بدايتها أمام قاضي فرد ، وتبني  -٣
من نظام اإلجراءات  )١٢٩فقًا للمادة (ذلك و ، صرف النظر عن القضية نظرًا لعدم االختصاص ، و 

اجلزائية ، وأفهم املدعي العام واملدعى عليه أن النظر يف هذه الدعوى وأمثاهلا من اختصاص القضاء 
 املشرتك (ثالثة قضاة) حسب التعليمات .

الدائرة القضائية الثالثية باحملكمة على أقوال واعرتاف املدعى عليه اليت مت تصديقها يف (حمكمة  اطالع -٤
أا) ، وقبول احملكمة اجلزائية املتخصصة لذلك التصديق ، دليل على نزاهة القضاء السعودي 

ملكة عبارة عن منظومة واستقالليته ، وأنه بقضاته وحماكمه املتنوعة واملتعددة الدرجات يف مجيع أحناء امل
 عدلية متكاملة ومرتابطة ، وال وجود للقضاء االستثنائي .

) من نظام ١٥٥القضية ، وفقًا للمادة (مت تدوين اعرتاف املدعى عليه وما حيتاج إىل تدوين يف حمضر  -٥
 اجلزائية. اإلجراءات

دليل  بعد ثبوت عدم موجبها رد القضاء املشرتك لبعض طلبات املدعي العام الواردة يف الئحة الدعوى  -٦
 على نزاهة احملكمة واستقالليتها .

بإعالن احلكم قرر املدعى عليه اعرتاضه على احلكم ورغبته يف تقدمي الئحة اعرتاضية ، كما قرر املدعي  -٧
) من نظام ٣٤العام بقوله: اعرتض على رد طليب احلكم على املدعى عليه مبا نصت عليه املادة (

) من الالئحة التنفيذية من نظام ١٥، وكذلك رد طليب احلكم عليه مبقتضى املادة ( األسلحة والذخائر
  أمن احلدود ، وال أرغب يف تقدمي الئحة اعرتاضية مكتفياً مبا ذكرته يف اعرتاضي ، هكذا قرر .
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 ولهبق روجرى تسليم املدعى عليه نسخة من القرار لتقدمي اعرتاضه عليه يف الوقت احملدد نظاماً ، فقر: 
أطلب متكيين من توكيل حمام للدفاع عين ، ختتاره وزارة العدل وتكون أجرته على حساب الوزارة حيث 

       ،هكذا قرر.وظرويف املادية ال تكفي لدفع أجرة احملامي ، الكتابة ال ين ال أعرف القراءة و أن
عى عليه من توكيل حمام ختتاره فقررت الدائرة القضائية الثالثية الكتابة للجهة املختصة لتمكني املد   

) من نظام اإلجراءات اجلزائية ، فتم تعيني ٤وزارة العدل للدفاع عنه يف هذه القضية استناداً للمادة رقم (
وتوفري  ليل قطعي على حفظ حقوق املتهمني حمام للدفاع عنه على حساب وزارة العدل ، وهذا د

  مة .الضمانات الشرعية الالزمة هلم أثناء احملاك
ليها خطاب وورد إ، بعدما حكمت الدائرة القضائية الثالثية باحملكمة ، على املدعى عليه بالقتل تعزيرًا  -٨

انتحال املدعى عليه لشخصية أخرى وتزوير امسه ، مت صرف النظر عن الدعوى  وزير الداخلية املتضمن
 وحتري احلقيقة والصواب . حلني التحقق من ذلك ، ألن احلكم يتضمن إتالفاً للنفس ، فلزم التأكد

يف إحدى جلسات احملاكمة ، كان ألحد قضاة الدائرة الثالثية وجهة نظر خمتلفة عن وجهة نظر  -٩
مما  القضية ، ومل ُجيرب على تغيريها  نت يف ضبطودو  ، وجهة نظره كما هي بقيتفالقاضيني اآلخرين ، 

 وعدم التأثري عليهم. وحياديتهم ، القضاةاستقاللية يدل على 

ن إتالفاً مت العمل مببدأ تعدد درجات التقاضي ، بل ويف أعلى مستوياته ، حيث أن هذا احلكم يتضمّ  - ١٠
كدرجة ثانية ، مث إىل احملكمة العليا كدرجة ثالثة ، ليصبح   االستئنافللنفس ، فتم رفع احلكم حملكمة 

مخسة قضاة (حمكمة استئناف) ، مث  مثّ  ، ئية)قضاة (حمكمة ابتدا ثالثةنُظر من  قد بذلك هذا احلكم
 مخسة قضاة (حمكمة عليا) .

مسؤوليته اجلنائية عن مجيع و  ،واملتضّمن سالمة القوى العقلية للمدعى عليهبعد وصول التقرير الطيب   - ١١
إىل حمكمة االستئناف لتدقيقه وتصديقه ، ومل يرد من حمكمة االستئناف مت رفع قرار احلكم  تصرفاته ،

 حىت تاريخ االنتهاء من هذه الدراسة .
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  ( خلية إرهابية ) ، قام أعضاؤها مبايلي : :و�و�

 اخلروج إىل مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمّية. - ١
 التنسيق لغريهم وحتريضهم على اخلروج إىل هناك . - ٢
 اإلرهاب .مجع األموال وإرساهلا خارج اململكة لدعم  - ٣
  حضور دروس منظري التنظيم اإلرهايب داخل اململكة .  - ٤
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  الئحة دعوى المدعي العام:

الفتيام وذلك  ، حضر املدعي العام ، وطالب مبحاكمة كًال من ( املدعى عليه األول و املدعى عليه الثاين )   
وانتهاجهم منهج اخلوارج بتبنيهم ألفكار تنظيم القاعدة اإلرهايب وتوجهاته ، عن طاعتهم  على والة األمر واخلروج

وتعريضهم لعالقات اململكة اخلارجية للخطر ، واعتقادهم بعدم اشرتاط اإلمام والراية يف اجلهاد ، املنحرفة 
ضي دولة سوريا للقيام بأفعال حمرمة ، وتشكيلهم يف سبيل ما تقدم خللية وإساءم إىل مسعتها باستغالهلم ألرا

إرهابية بقيادة أحد أفراد تنظيم القاعدة اإلرهايب داخل اململكة تعمل على نقل األموال من داخل اململكة إىل 
  - التالية: وقد أدين كل منهما بارتكاب اجلرائمتنظيم القاعدة اإلرهايب يف العراق ، 

  المدعى عليه األولأوالً : 

واملشاركة يف أعماله اإلرهابية، وارتباطه الوثيق ، انضمامه إىل تنظيم القاعدة اإلرهايب داخل اململكة   -  أ
  وحضوره دروس أحد منظري هذا التنظيم. ، بعدد من عناصر التنظيم اإلرهايب

البالد ومصاحلها  تأييده ملا يقوم به تنظيم القاعدة اإلرهايب من أعمال إرهابية تستهدف أمن هذه  -  ب
 ونقض عهودها.

شروعه يف اخلروج إىل مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية (العراق) دون إذن والة األمر،  والقتال فيه حتت   -  ج
وتسرته على من خرج للقتال يف هذه املواطن حتت راية تنظيم القاعدة ، راية تنظيم القاعدة اإلرهايب 

ة هناك ، وتسرته على من ينسق خلروج اآلخرين إىل القتال يف مثل هذه اإلرهايب ، والقيام بعمليات إرهابي
 املواطن والقيام على متويل ذلك.

يعملون على دعم  نوهو أحد عناصر تنظيم القاعدة الذي، ) ...ارتباطه الوثيق بقائد اخللية اإلرهابية (  - د
 ه.وتواصله الدائم معه وتنفيذ أوامر ، القتال يف العراق باملال واألشخاص 

جتنيده للمتهمني الثالث والرابع وشخص آخر للعمل ضمن اخللية اإلرهابية حتت قيادة أحد عناصر   -  ه
 ) ، وحتريضه هلم ودعوم للخروج إىل القتال يف مواطن الفتنة (العراق)....تنظيم القاعدة اإلرهايب (

إنفاذًا ألوامر قائد اخللية  ، ) ٨٠٠٠٠متويله لإلرهاب والعمليات اإلرهابية عرب قيامه وآخرين بنقل (  - و
م ا التنظيم اإلرهايب يف مها لقائد اخللية اإلرهابية ليدعوتسلي،  اإلرهابية من داخل اململكة إىل سوريا

وقيامه بالتواصل والتنسيق مع آخرين جلمع األموال وتسليمها لقائد اخللية اإلرهابية يف سوريا ، العراق 
 غسل األموال.واملعاقب عنه مبوجب نظام مكافحة 
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  دعى عليه الثانيالمثانياً : 

دون إذن والة األمر والقتال  ، شروعه يف اخلروج إىل مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية (العراق)  - أ 
وتسرته على من ينسق خلروج اآلخرين إىل القتال يف مثل ، فيه حتت راية تنظيم القاعدة اإلرهايب 

  هذه املواطن.
 يف العراق ،ة للخروج والقتال يف مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمي دعوته وحتريضه الغري   - ب 

دون إذن والة  اوالقتال فيه، تنسيقه ومساعدته ألحد األشخاص يف اخلروج إىل تلك املواطن و 
 األمر وحتت راية غري رايتهم.

ألوامر قائد  انفاذاً  ،  ٦٠٠٠٠متويله اإلرهاب والعمليات اإلرهابية عرب قيامه وآخرين بنقل    - ج 
وتسليمها إىل قائد اخللية اإلرهابية لدعم التنظيم ، اخللية اإلرهابية من داخل اململكة إىل سوريا 

 واملعاقب عنه مبوجب نظام مكافحة غسل األموال. ،اإلرهايب يف العراق 

 
  من قبل املدعي العام وفق األدلة والقرائن التالية: اهلم االاموبعد انتهاء التحقيق مت توجيه    

  املصدقة شرعاً واملرفقة باألوراق. اما جاء يف إقرارام -١
 حتقيقّياً املرفقة باألوراق. اما جاء يف أقواهلم -٢

 ) واملرفق باألوراق....ما جاء يف حمضر القبض على املرافق ( -٣

 ن فيها تأشرية اخلروج إىل سوريا.واملدو ) املرفقة ، ...ما جاء يف صورة جواز سفر املرافق ( -٤

) واملوقوف (أحد عناصر تنظيم القاعدة اإلرهايب) ...بني ( االتصالما جاء يف حمضر تفريغ  -٥
 املضبوط املرفق باألوراق.

 ما جاء يف إفادة املوقوف (أحد عناصر تنظيم القاعدة اإلرهايب) . -٦

ومنابذة مجاعة املسلمني ،  هذه البالد من حماربة اهللا ورسوله وحيث أن ما أقدم عليه أفراد الفئة املارقة يف     
 ، وقتل املعاهدين واملستأمنني، وخطف املسلمني وقتلهم والتمثيل م ، وإمامهم وتكفريهم وقتاهلم واخلروج عليهم 

م هلو من أعظم وترويع اآلمنني ومحاية املفسدين يف األرض أمثاهل، وحتريق ونسف وتفجري املباين العامة واخلاصة 

 I¨�§�¦�¥�¤�£H والذي ى اهللا عنه فقال تعاىل:، الفساد يف الدين والدنيا 

وقال  ، ٧٧:القصص I×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�ÌH وقال عز وجل:،  )٥٦:األعراف(
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 I`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�qH سبحانه:

I�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k وقال تعاىل:،  البقرة سورة

�z�y�x�w�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{

o�n�m�l�k�j�i�hH املائدة سورة .  

يف حديثه عن هذه اآلية الكرمية: "وهلذا تأول السلف هذه اآلية  - رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       
على الكفار وعلى أهل القبلة ، حىت أدخل عامة األئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السالح رد أخذ 

، وإن كانوا يعتقدون األموال ، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال حماربني اهللا ورسوله ، ساعني يف األرض فساداً 
حترمي ما فعلوه ويقرون باإلميان باهللا ورسوله ، فالذي يعتقد حل دماء املسلمني وأمواهلم ويستحل قتاهلم أوىل بأن 
يكون حمارباً هللا ورسوله ، ساعياً يف األرض فساداً من هؤالء ، كما أن الكافر احلريب الذي يستحل دماء املسلمني 

وكذلك املبتدع الذي خرج عن  من الفاسق الذي يعتقد حترمي ذلك،اهلم أوىل باحملاربة وأمواهلم ، ويرى جواز قت
وشريعته ، هو   ����املسلمني املتمسكني بسنة رسول اهللا وأموالوسنته واستحل دماء  ����بعض شريعة رسول اهللا 

أوىل باحملاربة من الفاسق ، وإن اختذ ذلك ديناً يتقرب به إىل اهللا ، كما أن اليهود والنصارى تتخذ حماربة املسلمني 
  )١( . ه.اديناً تتقرب به إىل اهللا"

، يقولون من خري قول الربية :"سيخرج قوم يف آخر الزمان ، أحداث األسنان سفهاء األحالم  ����وقال      
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن يف  ، ةميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمي ، جياوز إميام حناجرهم ال

  .)٢(قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم القيامة"
على تلك الفئة املارقة وبيّـُنوا عوارها وضالهلا يف كل مقام  - حفظهم اهللا–أهل العلم يف هذه البالد  وقد شنع    

ومتبنني ألفكارهم ، ا كان املذكورون مدركني ملا قامت عليه الفئة املارقة من بدعة وضاللة ، ومل  )٣(اصعام وخ
فيما تقوم به من فساد عظيم يف البالد والعباد ، ومعتقدين بأنه جهاد واجب يف سبيل ، وتوجهام ومؤيدين هلا 

ورسوله يف اإلمث ومستحقني ألشد العقاب قال سبحانه: اهللا ، فإن ذلك جيعلهم مماثلني لتلك الفئة احملاربة هللا 

                                                 

 . ٢٨/٤٧٠ابن تيمية : جمموع الفتاوى  )١(
باب : قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم   –صحيح البخاري ، كتاب : استتابة املرتدين املعاندين وقتاهلم  )٢(

 ) .١٧٧٨باب: التحريض على قتل اخلوارج ، ح( –) ؛ صحيح مسلم : كتاب : الزكاة ٦٩٣٠ح(
 بيانات : هيئة كبار العلماء ؛ ورابطة العامل اإلسالمي .انظر :مالحق البحث ، )٣(
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I�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸

Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�ÌH)١٤٠:النساء(.  

      ومل ا اإلمام أو من ينيبه ، وأن مناط األمر به أو منعه إىل  ا كانت والية اجلهاد والقتال والية عامة خمتص
 ����على حنو تكون فيه كلمة اهللا هي العليا ويكون الدين كله هللا ، قال  ، حني هو تقدير اإلمام للمصاحل واملفاسد

:  على الناس إذا : "وواجب  - رمحه اهللا - وجاء يف خمتصر اخلرقي ،  )١(ة يقاتل من ورائه ويتقى به""وإمنا اإلمام جن
جاء العدو أن ينفروا املقل منهم واملكثر ، وال خيرجوا إىل العدو إال بإذن األمري إال أن يفجأهم عدو غالب خيافون  

  .)٢(كلبه فال ميكنهم أن يستأذنوه"
: "ألم إذا جاء العدو صار اجلهاد عليهم فرض عني موجب على اجلميع فلم  - رمحه اهللا–قال ابن قدامه      

ألن أمر احلرب موكول إليه وهو أعلم ، فإذا ثبت هذا فإم ال خيرجون إال بإذن األمري  ، ز ألحد التخلف عنهجي
. وسئل اإلمام أمحد مني فينبغي أن يرجع إىل رأيه ألنه أحوط للمسل ، بكثرة العدو وقتلهم ومكامن العدد وكيدهم

عليك أن ال تصحبين ،  فنادى بالنفري يكون إذناً له  أخرج ، اإلمام إذا غضب على الرجل فقال: عن - رمحه اهللا–
يف موضع آخر :  - رمحه اهللا–وقال ابن قدامه   .)٣(؟ فقال: ال ، إمنا قصد له وحده ، فال يصحبه حىت يأذن له"

  .)٤("وأمر اجلهاد موكول إىل اإلمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه"
البالد القتال خارجها ، وملا كان القتال الدائر يف العراق قتال فتنة ال يعلم له وقد منع والة األمر يف هذه       

وتناحرت فيه املذاهب والطوائف  ، بل تعددت فيه الرايات العمية جمهولة املقصد واألهداف ، إمام وال راية
م من أهل القبلة وغريهم ، فقتال هذه صفته ال جتوز املشاركة فيه حبال واألعراف ، وقتل فيه كثري ممن ال جيوز قتله

¿��I�Ä�Ã�Â�Á�Àكيف إذا منعه اإلمام والعلماء؟ قال اهللا عز وجل:، سواء بالنفس أو املال ، ف

È�Ç�Æ�ÅH )٢:  املائدة(.  

                                                 

كتاب:اإلمارة    ) ؛ صحيح مسلم ٢٧٥٢ام ويتقى به (صحيح البخاري ، كتاب :اجلهاد والسري ، باب :يقاتل من وراء اإلم )١(
 ) .١٨٤١باب: اإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ، ح(

خمتصر اخلرقي على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، ت: زهري الشاويش  اخلرقي ، أبو القاسم عمر بن احلسني :  )٢(
 ). ١٢٨) ، ص (  ه١٣٧٨،  ١(منشورات دار السالم ، دمشق ، ط

 ) .٩/١٧٤ابن قدامه : املغين(  )٣(
 ) .٩/١٦٦ابن قدامه : املغين (  )٤(
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ومن قاتل حتت راية عمية ، مات ميتة جاهلية ، "من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات  ����وقال        
بل إن مثل ،  )١(فقتل فقتله جاهلية" ، ويف رواية أخرى: "فليس من أميت"، يغضب لعصبة أو يدعوا إىل عصبة 

–فيكثر فيها أهل البدع والشبهات ومن يطلبون الدنيا بالدين ، ممن استهدفوا ، هذه املواطن منابت لكل شيء 
، وحيرصون على ذلك  ، ليهم من أهلهاخالل زرع بدعهم وشبهام فيمن يفد إهذه البالد املباركة من  -وال زالوا

فعادوا إليها يكفرون أهلها ووالة أمرها ، ويستبيحون دمائهم ، ويظهر مدى خطورة ما أقدم عليه املذكورون 
الكفار وأمثاهلم ، أنه قائم على درء املصاحل وجلب املفاسد لعامة األمة ، مسلط ألهل الشوكة والقوة من 

وامللحدين باهللا عز وجل ومن اخلوارج الضالني أهل الفتنة يف الدين والفساد يف الدنيا على بالد اإلسالم والتوحيد 
وحيث أن حقيقة ،مهدر كل مكتسبات املسلمني ومقدرام اليت أمر اهللا أمته بتحصيلها وصيانتها  - محاها اهللا–

شرعًا مناصرة ألهل الضالل والزيغ ، واتباع ألفراد تنظيم القاعدة ما أقدموا عليه وهم بكامل أهليتهم املعتربة 
اإلرهايب الذين حاربوا اهللا ورسوله يف هذه البالد ، ومسامهة يف دعم أنشطتها خارج البالد ، وما كان شروعهم يف 

اعاً هلم ، بَ اً فيهم وإتّـ بّ ذمة املارقة حُ ها إال يف سبيل اللحاق ذه الشر إيراد أنفسهم موارد التهلكة واخلروج إىل مواطن
شبهها يف قلوم ، من  املارقة احملدث ، ومقدار ما متكنإال دليل على عظم القدر الذي بلغوه يف اتباع ج الفئة 

وملا كان كل ذلك ناجم عن ما علق يف قلوم من شبهات ليس من املعتاد زواهلا ، وهذا ما قرره رسول هذه األمة 
"إن اهللا حجب التوبة عن كل صاحب : ����مىت علقت بالقلب كان صعباً زواهلا ، قال  وسلفها من أن الشبهة ����

   . )٢(بدعة حىت يدع بدعته"
 قوم حتقرون صالتكم مع صالم  خيرج فيكم ":  ����وجاء عند البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري       

 رقُ كما مي  جياوز حناجرهم ميرقون من الدين، يقرؤون القرآن وال  وصيامكم مع صيامهم ، وأعمالكم مع أعماهلم
 همُ الس  من الر رمحه –لذلك فالشبهة أعظم خطرًا وأفحش ذنبًا من املعصية قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،)٣(" ةمي
"وهلذا قال طائفة  :- رمحه اهللا-وقال  .)٤(:"إن أهل البدع شر من أهل املعاصي الشهوانية بالسنة واإلمجاع" - اهللا

،  )٥(من السلف منهم الثوري: البدعة أحب إىل إبليس من املعصية وأن املعصية يتاب منها والبدعة ال يتاب منها"

                                                 

 ) .١٨٤٨املسلمني عند ظهور الفنت ، ح(صحيح مسلم : كتاب : اإلمارة ، باب : وجوب مالزمة مجاعة  )١(
رواه الطرباين يف األوسط ، وصححه األلباين يف الرتغيب ، انظر : األلباين ، حممد ناصر الدين :  صحيح الرتغيب والرتهيب  )٢(

 ) . ١/٥٦) ، (  ه١٤١٢،  ٥،( مكتبة املعارف ، الرياض ، ط
 ) .٥٠٥٨صحيح البخاري : ح (  )٣(
 ٢٠/١٠٣جمموع الفتاوى ابن تيمية :  )٤(
 . ١١/٦٨٤ابن تيمية : جمموع الفتاوى  )٥(



119 
 

، وال يف هدى تركه حسبه ضالله  ، قال: "ال عذر ألحد يف ضاللة ركبها حسبها هدى ����وملا جاء عن عمر 
"ال عذر ألحد بعد  :-رمحه اهللا–، وقال عمر بن عبد العزيز  )١(قطع والعذر"فقد بينت األمور وثبتت احلجة وال

، ، وقد سبق أن أحيل املدعى عليهم ورفاقهم إىل هذه احملكمة  )٢(السنة يف ضاللة ركبها حيسب أا هدى"
 االستئناف، وبعد مداولة احلكم مع حمكمة   ه٢٤/٧/١٤٣٢) وتاريخ ٩٠٣٢٠٠٢٧وصدر حبقهم القرار رقم (

، بينما نقض احلكم يف حق املدعى عليهما (...)،  (...) ،  (...)ُصّدَق احلكم يف حق  ، تخصصةاجلزائية امل
  ، لذا أطلب ما يلي: ه٢٤/٤/١٤٣٣واحلق به بتاريخ  ،  ه٢٨/١٠/١٤٣٢وتاريخ  ١/ث١٢٠مبوجب القرار رقم 

  ا أسند إليهما . احلكم بإثبات إدانتهما مب -١
 لغريهم . عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة ، تكون رادعًة هلم وزاجرةً  احلكم -٢

احلكم عليهما باحلد األعلى من العقوبة (سجن وغرامة مالية) ، واملنصوص عليها يف املادة  -٣
   ه) من نظام مكافحة غسل األموال . أ.١٧(

  
  وقائع الدعوى ومنطوق الحكم :

 االستعانةليمهما نسخة منها ، وإفهامهما بأن هلما احلق يف بعد عرض الدعوى على املدعى عليهما وتس     
فس إجابيت على الدعوى املنقوضة مبحام لتقدمي اإلجابة عليها ، أجاب املدعى عليه األول قائًال : إنين أجيب بن

وأطلب تدوينها يف ضبط الدعوى. وأجاب املدعى عليه الثاين قائًال: إنين أجيب بنفس إجابيت على الدعوى 
املنقوضة ، وأطلب تدوينها ومتكيين من التعديل عليها قبل اعتمادها يف ضبط الدعوى ، نظرًا لوجود أخطاء يف 

لسة من أجل اإلطالع على إجابتهما يف الكتابة واألرقام حسب صورة القرار الذي أطلعت عليه ، مث رفعت اجل
  القضية املنقوضة ونقلها يف ضبط هذه القضية ، وأقفلت اجللسة . 

حضر املدعي العام واملدعى عليهما وجرى ضبط إجابة املدعى عليه األول بعد  الجلسة الثانية :  •
 واعتمادها من قبله وهذا نصها:  اكتابته أثناءتصحيح ما اعرتاها من أخطاء 

اخلروج إىل اجلهاد يف العراق ومواطن تعدد الرايات العمية كان عن جهل وعاطفة وليس  أن  -١
  عن علم.

                                                 

 ) .١٦٢الرباري :شرح السنة ، ص ( )١(
)    ه١٤٠٨، ١املروزي ، حممد بن نصر احلجاج :السنة ، ت: سامل أمحد السلفي ، ( مؤسسة الكتب الثقافية ، بريوت ، ط )٢(

)١/٣١. ( 
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مل أرتبط ومل أنضم إىل تنظيم القاعدة أوعناصره ، وذلك لوضوح ضالل هذه األعمال الدخيلة   -٢
اليت أنكرها علماؤنا ومجيع املفكرين والعامة ، وهذا ليس خباف علي، ومل أحضر دروس منظّر 

لتنظيم ، وإمنا صليت مصادفة يف املسجد الذي كان فيه منظّر التنظيم ومل أكن أعلم أنه منظّر ا
 تنظيم القاعدة..

اإلدعاء علي بأنين أؤيد ما يقوم به تنظيم القاعدة من أعمال إرهابية غري صحيح ، ألنه ال   -٣
ويعلم  البالد املباركة  اإلفساد يف هذهيسوغ ملسلم أن يؤيد ترويع اآلمنني ونقض العهود واخلروج و 

 احملققون والضباط والءنا مجيعاً هلذه الدولة وإن أخطأنا يف بعض املسائل.

وصغري يف السن ، ومل أكن أعرف شروط  باالستقامةال خيفى على فضيلتكم أنين حديث عهد  -٤
كذلك فأنا مل أدخل قابلة العلماء يف جلنة املناصحة ،اجلهاد وضوابطه إال بعد دخويل السجن وم

ومل أقاتل حتت تنظيم القاعدة ، وسبب رجوعي من سوريا هو عدم رغبيت الدخول يف ، العراق 
 .االنتحاريةاألعمال 

املنسق الذي قابلته يف سوريا عن طريق املنسق يف السعودية كان لغرض إرشادنا إىل الطريق  -٥
ان هذا أحد عناصرها فلم أكن أعلم للعراق ، ومل يكن هناك ما يسمى بتنظيم القاعدة ، وإذا ك

 .االنتحاريةعن ذلك ، وحينما وجدت الطريق للعراق مغلقاً رجعت ورفضت العمليات 

القول بتجنيدي للمتهمني (...) و (...) غري صحيح ، وإمنا رافقوين بناء على طلب املنسق  -٦
 مع عدم علمي مبا يسمى باخللية على قول املدعي العام.

هاب ، كالم غري صحيح ، وكل ما يف األمر أن املنسق يف السعودية أعطى  القول بتمويل اإلر  -٧
دوالر واستهلكناها يف اإلجيار وحجز التذاكر واألكل والشرب وشراء املالبس وما  ٤٠٠٠كٌل مّنا 

  املدعي العام. ، ومل نقم جبمع األموال كما ادعى بقي منها أعطيناه املنسق يف سوريا
يخ أود أن أضيف يف هذه اخلامتة بأنه قد مت دخولنا دورة شرعية موعة من العلماء أخريًا يا فضيلة الش     

وكذلك  األمور اليت كانت خافية علينا  مما كان له األثر الكبري يف معرفة أغلب، األفاضل بإشراف وزارة الداخلية 
ركة قد قبلت أناساً شاركوا يف أعمال التأصيل العلمي يف القضايا املعاصرة ، كما أود أن أضيف أن هذه الدولة املبا

إرهابية بعضهم داخل اململكة والبعض خارجها ، وقد أتى بعضهم من اليمن وأفغانستان والعراق ، وقبلت توبتهم 
واإلبعاد ، وحنن مل نشارك يف أي أعمال إرهابية ، وقد تبني لنا  االنتقامألن منهج الدولة اإلصالح واإلرشاد وليس 

  .  هالعراق فتنة.أ. بأن الذهاب إىل
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  :، وفيها مايلي  كما جرى ضبط إجابة املدعى عليه الثاين بعد تصحيح ما اعرتاها من أخطاء
عاطفة وناتج عن ، ستقامة الأبّني لفضيلتكم أن خروجنا إىل سوريا كان على حداثة عهدنا با -١

وتشريد وبكاء وقهر شديدة ملا رأيناه يف وسائل اإلعالم من مآسي املسلمني يف العراق من قتل 
سوى  هناك للنساء واألطفال ، ورجعنا إىل السعودية بعد أن أخربنا املنسق بأنه ال يوجد

، وهذا ال يوافق عقيدة أهل السنة واجلماعة وال يرضاه ديننا الذي تربينا عليه  انتحاريةعمليات 
.  

ومل  باالستقامةخروجي إىل سوريا كان عن جهل وعاطفة ومحاس غري منضبط وحداثة عهد  -٢
املناصحة جلنة أكن أعرف شروط اجلهاد وضوابطه إال بعد دخويل السجن ومقابلة العلماء يف 

 عى املدعي العام.كما اد   هذا من ناحية ، أما الناحية األخرى فأنا مل أدخل العراق

 أنا مل أدع أو أحّرض أحدًا على اخلروج ، وإمنا طلب مين أحدهم أن أدله على الطريق إىل -٣
العراق ألجل إغاثة ومساعدة احملتاجني ، وليس القتال وحنوه ، فأرسلته إىل من يدله على 

 الطريق.

 لتمويل اإلرهاب ، هذا غري  ٦٠٠٠٠القول بتمويلي لإلرهاب ، وأن املنسق أعطانا  -٤
دوالر  واستهلكناها يف  ٤٠٠٠صحيح ، ولكن األمر وما فيه أن املنسق أعطى كل واحد منا 

جيار والفنادق واألكل والشرب ، وتذاكر السفر من الرياض إىل لبنان مث إىل دمشق مث العودة اإل
 إىل جدة ،ومل يبق منها إال ماًال يسرياً أعطيناه املنسق.

  فه وكان ملثمًا ، وال أعرف امسه أبّني لفضيلتكم أن الشخص الذي قابلناه شخص ال أعر  -٥
ومقابلتنا له بغرض ، إمنا كانت إقامتنا يف الفندق و ، كذلك مل منكث عند املنسق يف سوريا 

إاء إجراءات سفرنا والعودة إىل جدة ، كذلك رجوعي وعدم رضائي بالدخول يف العمليات 
دليل على أنين ال أمحل أي فكر إرهايب أو غريه ، ومل أنفذ أوامر ما يزعم بأنه قائد  االنتحارية

كما –رئيس خلية ، إذ أنه لو كان قائداً مطاعًا  مما يدل على أنه ليس بقائد وال، اخللية 
 ؟ذ أوامره فلماذا ال أنف  - زعم
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وأضيف بأنه قد مت دخولنا دورة املناصحة الشرعية موعة من العلماء األفاضل بإشراف وزارة الداخلية مما        
كان له األثر الكبري يف معرفة أغلب األمور اليت كانت خافية علينا ، وكذلك التأصيل العلمي يف القضايا املعاصرة 

  .   ه.اليات إرهابية يف داخل اململكة وخارجها .........، ، وهذه الدولة املباركة قد قبلت أناساً شاركوا يف عم
وبعرضه على املدعي العام قال: بل الصحيح ما ذكرته يف دعواي ، والعربة يف األقوال واألفعال املرتكبة من       

دون إذن  قبلهم وليس ما يعللون به يف نواياهم ، ومل يثبت عن أحد من العلماء املعتربين القول مبشروعية القتال
ويل األمر ، وإّن املدعى عليهما قد افتاتا على ويل األمر ، وخالفا ما صدر عنه من أنظمة وتعليمات وأحلقا 
اإلساءة لبلدهم ، وما ذكرا من تربيرات ال تقبل منهما ، وأطلب الرجوع إىل األدلة املشار إليها يف الئحة الدعوى 

.  
وعرض على م من قبل القاضي ناظر القضية فوجدها طبقًا ملا ذكر مث جرى اإلطالع على أدلة املدعي العا    

(أقر واعرتف بأنه كانت تربطين  ، وهذا نصه:  ه٢٤/٣/١٤٢٦شرعاً بتاريخ  المدعى عليه (األول) إقراره المصدق
نزله ) بعد عودته من أفغانستان قبل سنتني حينما كان جارًا لنا ، وكنت أتردد عليه مب٠٠عالقة باملدعو اهلالك (

...) ، هدون بعد استشهادهم بعنوان (.وحيرضين على اجلهاد ، ومعه كتاب عن اجلهاد والكرامات اليت يلقاها اا
وال توجد يل أي  ناك ، لكي يستفيد مين ااهدون وكان حيثين على طلب العلم والسفر إىل العراق للقتال ه
لة ، واستمرت عالقيت به إىل أن دخلت قوات التحالف نشاطات أو سبق أن التقيت معه بأحد عناصر الفئة الضا

للعراق وانقطعت أخباره عين حىت علمت مبقتله بالرياض ، وبعدها فكرت بالذهاب إىل العراق حيث اجتمعت مع 
وكان يرتدد ، اهلارب (...) الذي تربطين به عالقة قوية ، حبكم أنه جار لنا ، وكنت أناقشه يف الذهاب إىل العراق 

ملدعو (...) الذي تعرفت عليه عن طريق املدعو (...) ، مث انقطع عّنا فرتة ، فسألت عنه وأخربين (...) على ا
فطلبت من والدي أن يقوم باستخراج جواز سفر يل معلًال ذلك بأين ،  بأنه سافر ، وطلب مين أن أسافر معه

املدعو (...) حيث زودين اهلارب (...) سأسافر إىل دولة اإلمارات لشراء أجهزة جواالت ، وكنت على اتصال ب
أشخاص ، وقابلنا (...) بدمشق فأخربنا أنه ال يوجد  ثالثةبرقم هاتفه يف سوريا ، فسافرت إىل سوريا وكان برفقيت 

ململكة بعد أن سّلمه كل حاليا بالعراق إال عمليات استشهادية انتحارية ، لذلك رفضنا الدخول وعدنا إىل ا
الذي تعرفنا عليه عن طريق أحد املؤيدين للعمليات  ، زودنا ا املنسق يف السعودية  ألف  ٢٠ شخص مّنا

وأوصافه (....) ويقود سيارة (....) وال نعرف امسه ، أما السفرة الثانية فكانت مع املدعو ، اإلرهابية باململكة 
دويل ، ومنها إىل دمشق وتقابلنا مع (...) وشخص آخر لدولة اإلمارات العربية املتحدة من مطار امللك خالد ال

املدعو (...) ، وأخربنا أن رفيقاي سوف يدخالن ألن وضعهما صعب وال يستطيعان العودة إىل السعودية حيث 



123 
 

سبق وأن مت سجنهما وعليهما مراقبة ، أما أنا فلست حمل شبهة مبا أن سفريايت حمدودة ، والناس ال يعرفونين 
ية وزودين بأرقام أشخاص لكي أخربهم بالوضع يف العراق وأنه ال يوجد إال عمليات وطلب مين العودة إىل السعود

انتحارية ، بعدها اتصل علي املدعو (...) وطلب مين أن أخرب هؤالء بأن يوقفوا عملية إرسال الشباب له لصعوبة 
ة للمدعو (...) ، أشخاص إليصال مبالغ مالي ٣الوضع لديه ، بعد ذلك مت القبض علّي ، علمًا بأنين جندت 

  .  ه.اومن مث الدخول للعراق ، وهذا إقرار مين كتبته خبط يدي ، وأذنت ملن يشهد ، واهللا خري الشاهدين) 
  - فقال: صحيح هذا إقراري ، وكل ما ورد فيه صحيح عدا :

 ٤٠٠٠ما ذكر أنين استلمت عشرين ألف  هذا غري صحيح ، والصحيح أنين استلمت   -  أ
  دوالر .

أنين تربطين عالقة باهلالك (...) فهذا غري صحيح ، والصحيح أنه كان جار لنا ما ذكر   -  ب
 وعالقيت به عالقة جوار.

ما ذكر أن لدي الرغبة يف الدخول يف التنظيم غري صحيح ، والصحيح أنين ال أؤيد هذا   -  ت
  إليه ، هكذا أجاب. االنضمامالتنظيم ومل أرغب يوماً يف 

(أقر أنا (...)  وهذا نصه: ،  ه١٢/٩/١٤٣٠بتاريخ  الثاني) إقراره المصّدقثم عرض على المدعي عليه (      
يف كامل قواي العقلية املعتربة شرعاً غري كاره أو مكره ، بأنين تعرفت على املواطن (...) وحتدثت معه عن أحداث 

وحضر إيل  اخل........العراق وما حيدث فيها وسألته هل تعرف طريقاً للخروج إىل العراق ، فقال: عليك بالصرب 
بعد فرتة صديقي (...) وأخربين بأنه يرغب يف اخلروج إىل العراق ، وطلب مين مساعدته يف إجياد طريق له فوعدته 

على (...) وأخربته بأن لدي صديقًا يرغب يف  باالتصالخريًا ، وأين سوف أحاول مساعدته ، بعدها قمت 
فاستعد بتويل أمر إخراجه ، وطلب مين ايء إليه يف األحساء أنا وصديقي (...) ، وبعدها  ، اخلروج إىل العراق

توجهت إىل املواطن (...) لطلب املساعدة يف إيصايل أنا و(...) إىل األحساء ، دون إخباره ما اهلدف احلقيقي 
...) وطلب منا استئجار شقة واملكوث  وقابلنا ( توجهنا حنن الثالثة إىل األحساء واملراد من تلك السفرة فوافق و 

فيها ، مث حضر إلينا يف اليوم التايل ، وحتدث مع أحد زمالئي على انفراد ، وطلب منه استخراج جواز سفر من 
األحساء ، ومن مث اللحاق به إىل مدينة الدمام ، وبالفعل قام زميلي باستخراج جواز السفر وقمنا بإيصاله إىل 

رب من جسر امللك فهد ، مث عدت أنا وزميلي اآلخر إىل الرياض وهذا إقراري كتبته خبط يدي الدمام وإنزاله بالق
  بطوعي واختياري ، وأذنت ملن يشهد واهللا خري الشاهدين.
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مث أضاف املدعى عليهما : لقد رجعنا وسلمنا أنفسنا إىل سلطات بالدنا بطوعنا واختيارنا ومل يقبض علينا إال     
  زمنية ومل نضمر شراً لبالدنا ووالة أمرنا. بعد عودتنا بفرتة

املصدقة شرعًا ، وباقي أدلة  ا، وبعد النظر يف إقرارام ابناًء على ما تقدم من الدعوى وإجابة املدعى عليهمو     
 تاللعراق للمشاركة يف القوعه يف اخلروج إىل مواطن الفتنة يف ااملدعى عليه األول بشر  ومبا أنه أقرّ ، املدعي العام 

، وتسرته على من خرج للقتال ومن نسق خلروج اآلخرين إىل القتال وارتباطه باملوقوف (...) وتواصله معه  هناك ،
وقيامه جبمع األموال والتواصل مع آخرين لنقل  ، وحتريضه لـ (...) و (...) و (...) للخروج للقتال يف العراق

.) يف سوريا ، وحضوره لدروس أحد منظري التنظيم  من داخل اململكة وتسليمها للموقوف (.. ٨٠٠٠٠
  اإلرهايب ، وأنكر ما سوى ذلك من م يف دعوى املدعي العام.

املدعى عليه الثاين بشروعه يف اخلروج إىل العراق للمشاركة  ومل تنهض أدلة املدعي العام إلثباا ، ومبا أنه أقرّ       
يف القتال هناك ، وقيامه بالتنسيق والتسرت على من ينسق خلروج آخرين ملثل هذه املواطن ، ودعوته وحتريضه الغري 

ليمها إىل  من داخل اململكة إىل سوريا وتس ٦٠٠٠٠للخروج والقتال يف مواطن الفتنة ، وقيامه مع آخرين بنقل 
إدانة املدعى عليه األول بشروعه يف اخلروج إىل مواطن الفتنة يف العراق للمشاركة  فقد ثبت لدياملوقوف (...) ، 

يف القتال هناك ، وتسرته على من خرج للقتال ومن ينسق خلروج اآلخرين إىل هناك ، وارتباطه باملوقوف (...) 
(...) للخروج للقتال يف العراق ، وقيامه  و (...) وآخر يدعى ى عليهما (...)وحتريضه للمدع، وتواصله معه 

 من داخل اململكة وتسليمها إىل املوقوف (...) يف سوريا ، والتواصل مع آخرين جلمع األموال  ٨٠٠٠٠بنقل 
إدانتة  ولم يثبت لديوتسليمها للموقوف (...) يف سوريا ، وحضوره لدروس أحد منظري التنظيم اإلرهايب ، 

ما يوجب تطبيق  ولم يثبت لديلتنظيم القاعدة وال املشاركة يف أعماهلم اإلرهابية وال تأييده هلم ،  باالنضمام
) من النظام نفسه ، لعدم ثبوت ارتكابه ١٦وإمنا تنطبق عليه املادة ( ) من نظام غسل األموال يف حقه ١٧املادة (

  جلرمية غسل األموال عرب عصابة منظمة.
وتسرته على  ،العراق للمشاركة يف القتال هناك دانة املدعى عليه الثاين بالشروع يف اخلروج إىل إ كما ثبت لدي

القتال يف مواطن الفتنة والتنسيق من ينسق خلروج آخرين إىل ملثل هذه املواطن ودعوته وحتريضه آلخرين للخروج و 
 من  ٦٠٠٠٠بنقل  آخرينوقيامه مع يف اخلروج إىل تلك املواطن والقتال فيها ،  ومساعدته حد األشخاصأل

) من نظام ١٧ما يوجب تطبيق املادة ( ولم يثبت لديداخل اململكة إىل سوريا ، وتسليمها للموقوف (...) ، 
) من النظام نفسه ، لعدم ثبوت ارتكابه جلرمية غسل األموال ١٦غسل األموال يف حقه ، وإمنا تنطبق عليه املادة (

  عرب عصابة منظمة .
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  فقد قررت ما يلي:ونظراً ألن أفعال املدعى عليهما تتفاوت ، مما يوجب معه التفاوت يف التعزير     
ويسجن املدعى عليه  ؛ يسجن املدعى عليه األول (...) ثالث سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه أوًال:

  ) من نظام غسل األموال.١٦ادة (الثاين (...) ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ، استناداً للم
يسجن املدعى عليه األول ثالث سنوات وستة أشهر لقاء باقي ما ثبت يف حقه من م بعد انتهاء العقوبة  ثانياً:

السابقة ، ويسجن املدعى عليه الثاين سنتني وستة أشهر لقاء باقي ما ثبت يف حقه من م بعد انتهاء العقوبة 
  السابقة.

ل واحد من املدعى عليهما من السفر خارج اململكة بعد انتهاء العقوبة مدة مماثلة موع عقوبة مينع ك ثالثاً:
  ، وبذلك حكمت. ماالسجن احملكوم ا عليه

، وجرى تسليمه صورة من احلكم  االعرتاضوبعرض احلكم قرر املدعى عليهما القناعة ، وقرر املدعي العام       
 ه، فإذا مضت املدة ومل يقدم اعرتاض االستالمعليه خالل ثالثني يوماً من تاريخ  االعرتاضيف جملس القضاء لتقدمي 

  بدون الئحة اعرتاض. اجلزائية املتخصصة االستئناف، ويرفع احلكم إىل حمكمة  االعرتاضسقط حقه يف 
  اجللسة الثالثة : •

اجلزائية املتخصصة بالقرار  االستئنافكمة حضر املدعي العام واملدعى عليه الثاين ، وقد وردت األوراق من حم    
لوحظ أن ار وصورة ضبطه وأوراق املعاملة ، املتضمن أنه بدراسة القر   ه٢٠/٨/١٤٣٣وتاريخ  ١/ث٢٢٦رقم 

فضيلته أثبت إدانة املدعى عليه الثاين بالشروع يف اخلروج للعراق والتسرت على من ينسق لآلخرين ودعوة حتريض 
،وما حكم به فضيلته عقوبة لذلك  اخلومساعدة أحد األشخاص للخروج إىل هناك ....... آخرين باخلروج للقتال

ملا تسببه تلك التصرفات من التغرير باآلخرين وإزهاق األنفس يف قتال مل يأذن به ، بسنتني وستة أشهر قليل جداً 
  . .هاورته والقرار وسجله . فينبغي زيادة التعزير مبا يردع ويزجر ، ورصد ما جيد يف الضبط وص ، ويل األمر

و لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد رجعت عن ما حكمت به على املدعى عليه الثاين يف الفقرة الثانية     
من احلكم ، وعزرته مبا يلي: يسجن املدعى عليه الثاين ثالث سنوات وستة أشهر لقاء باقي ما ثبت يف حقه من 

قرر املدعي العام أنه ال زال على اعرتاضه ، وبذلك حكمت ، وبعرض احلكم قة م بعد انتهاء العقوبة الساب
 ،مة االستئناف اجلزائية املتخصصة السابق ، وقرر املدعى عليه القناعة ، وقررت إعادة أوراق القضية إىل حمك

  وأقفلت اجللسة .
  :االستئناف •
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املرفق ا إجابة فضيلة ناظر القضية  املتخصصة اجلزائية االستئنافقضاة الدائرة الثالثية األوىل مبحكمة  اطلع    
املتضمنة رجوعه عما حكم به على املدعى عليه الثاين يف الفقرة الثانية من احلكم ، و امللحقة يف القرار الصادر منه 

ا فقررو  هاء العقوبة السابقة وتعزيره بالسجن ثالث سنوات وستة أشهر لقاء باقي ما ثبت يف حقه من م بعد انت
  املصادقة على احلكم بعد اإلجراء األخري.

  
   :تحليل مضمون القرار 

بعد عرض الدعوى على املدعى عليهما ، وتسليمهما نسخة منها ، أفهمها القاضي ناظر القضية  -١
مبحام لتقدمي اإلجابة على الدعوى ، مما يؤكد على التزام احملكمة  االستعانةبأن هلما احلق يف 

  - عية والنظامية من وجهني:بالضمانات الشر 
) من نظام اإلجراءات ١٦٠) و ( ١٥٩عدم املطالبة بالرد على الدعوى حاًال ، وفقًا للمادتني ( -الوجه األول:

  اجلزائية .
  ) من نظام اإلجراءات اجلزائية. ٤إتاحة الفرصة للمدعى عليهما لتوكيل حمام ، وفقاً للمادة ( - الوجه الثاني:

لوجاهة قة قبل اعتمادها يف ضبط الدعوى، للمدعى عليه الثاين بتعديل إجابته السابإتاحة الفرصة  -٢
 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية.١٧٢) و (١٥٩السبب واملربر الذي ذكره املتهم ، وفقاً للمادتني (

كان عن جهل وعاطفة هما إىل اجلهاد يف سوريا والعراق  أفاد املدعى عليهما يف إجابتيهما أن خروج -٣
، وعدم الرجوع إىل هيئة كبار  باالستقامةوليس عن علم ، وذلك لصغر سنهما وحداثة عهدمها 

محلة السكينة التابعة لوزارة  ومصداقية الدراسة اليت قامت ا العلماء يف هذه البالد ، مما يؤكد صحة
السعودية ، من خالل حماورة  الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية

% ممن ٨٠بأن  الدراسة اإلرهابية ، حيث أفادت املتعاطفني واملؤيدين للفكر املتطرف واألعمال
 واليت فيها دعوة للعنف والتشدد ، نرتنت ،الصفحات اجلهادية املتطرفة يف اإليدخلون على 
الفكرية يف تلك الصفحات بعض الصفات ، ورصدت تلك الدراسة سنة  ٢٤- ١٨أعمارهم مابني 

  : )١(، ومن أبرزها
 التحريض للمشاركة يف القتال يف مواطن تعدد الرايات.  - أ 

 وبعض الشخصيات العلمية والشرعية الغلو يف تكفري الدول اإلسالمية وأنظمتها ،   - ب 
                                                 

 مركز البحوث والدراسات ، بعنوان ( ملخص دراسة صفحات جهادية متطرفة).موقع السكينة اإللكرتوين :  )١(
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 وإعالن ذلك صراحة .

ية مسائل اجلهل بأحكام الشريعة ، سواًء يف العبادات األولية كالصالة والوضوء ، أوبق   - ج 
 اإلميان .

االعتماد بشكل كبري على صور املقاتلني ، ومقاطع تسجيل املعارك ، وعلى الرؤى   -د 
 ا كرامات. واألحالم  ومايتداول منها على أ  

ورد يف إجابة املدعى عليه األول وإقراره بأنه قام بتحريض ثالثة أشخاص للخروج إىل القتال يف  -٤
ة أعطاهم مبلغًا من املال ، وقام بالتنسيق هلم ملقابلة منسق آخر العراق ، وهناك منّسق يف السعودي

يف سوريا ، وهذا مما يؤكد أّن هذا الفكر يسري عرب عمليات منّظمة ، ويتبناه ويدعمه جمموعات 
 تنسيقية متفرقة ، بني دول العامل .

اليعرفونه ، قام بإاء إجراءات  ورد يف إجابة املدعى عليه الثاين أم قابلوا يف سوريا شخصًا ملثماً  -٥
 ختفيهم ، حىت الينفضح أمرهم ، أوسفرهم ، مما يدل على ُخبث هذا املنهج وتنكر أصحابه و 

 تنكشف هويـُتهم .

٦-  ونتائج  ،حقق جناحات كربى ، قد مركز حممد بن نايف للمناصحة والرعاية بوزارة الداخلية  أن
وتعليمهم  ،م إىل طريق احلق وجادة الصواب ، وإعادمودة ، من خالل التأثري على هؤالء حم

املنهج الشرعي الصحيح والتأصيل العلمي يف القضايا املعاصرة ، وذلك من خالل ثناء املدعى 
 عليهما على اللجنة ، واإلشادة بأعماهلا ونتائجها ومدى استفادما منها.

وقراءا عليهما ، وطلبه منهما اجلواب إطالع القاضي على إقرارات املدعى عليهما واعرتافاما ،  -٧
) من نظام ١٦١عما ورد يف تلك اإلقرارات ، قبل النظر يف أدلة املدعي العام ، وفقًا للمادة (

 اإلجراءات اجلزائية ، دليل على استقاللية احملكمة وعدم االعتماد على الئحة املدعي العام وأقواله .

 
املدعي العام ، عندما وجد أن تلك األدلة مل تنهض مل يبين القاضي حكمه على أقوال وأدلة  -٨

القاضي حكمه على ما ثبت لديه أثناء جلسات احملكمة ، وما ورد  إلثبات مجيع التهم ، وإمنا بىن
يف إجابات املدعى عليهما ، وإقراراما املصدقة شرعاً ، مما يؤكد على استقاللية احملكمة وعدم بناء 

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية .١٧٣ائح املدعي العام ، وفقاً للمادة (أحكامها على ما يرد يف لو 

نظراً ألن أفعال املدعى عليهما تتفاوت ، مما يوجب معه التفاوت يف العقوبات التعزيرية املقررة على   -٩
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فكانت العقوبات املقررة على  ، ن القاضي ناظر القضية التزم ذا املبدأ ومل حيد عنهفإكل منهما ، 
 .اآلخردمها ختتلف عن تلك املقررة على املدعى عليه أح

 - بإذن اهللا–قناعة املدعى عليهما باحلكم بعد عرضه عليهما ، دليل صدق رجوعهما إىل احلق  -١٠
 ا تتناسب مع اجلرائم املرتكبة ودليل أيضًا على أن أحكام احملكمة منطقية وغري مبالغ فيها ، وأ

 بقدر ما حتققه من الردع والزجر والتأديب على مثل تلك اجلرائم .

اجلزائية  االستئنافالتزمت احملكمة مببدأ تعدد درجات التقاضي ، وقامت برفع قراراا إىل حمكمة  -١١
حيال أي  االستئنافاملتخصصة ، لتدقيق األحكام واملصادقة عليها ، واألخذ بوجهة نظر قضاة 

 على أوراق القضية وجمريات احلكم . إجراء أو مالحظة ترد

 التزمت احملكمة مببدأ علنية اجللسات ، ومتت جلساا مبافيها النطق باحلكم يف جلسة علنية. -١٢

وسياستها يف قبول التائب ، واحتواء العائد إىل  اململكة العربية السعوديةثناء املدعى عليهما على  -١٣
، وعدم مواجهة العنف بالعنف  واالعتدالهج الوسطية طريق اخلري والصواب ، وامتثال والة أمرها ملن

اإلصالح وليس العقاب ،  هدف هذه الدولة املباركة ممثلًة يف قيادا احلكيمة ، هو أن دليل على ، 
 وليس اإلقصاء. واالحتواء
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 اململكة .حرق سيارات جمموعة من الشركات داخل  - ٢
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  الئحة دعوى المدعي العام :

      يئة التحقيق واإلدعاء العام أدعي على املاثل أمامبصفيت مدعياً عام ًفضيلتكم بارتكاب اجلرائم التالية: ا  
لتنظيم القاعدة اإلرهايب (الذي أعلن احلرب والعداء هلذه البالد املباركة والسعي لنشر فكر  االنتماء -١

اخلوارج ، وإثارة الفتنة ، وقلب نظام احلكم والقيام بأعمال ختريبية وتفجريات داخل اململكة) ، 
ن وذلك من خالل متجيده لقادة التنظيم ومساعدم حيال حتقيق أهدافهم ، وحيازته لعدد م

 وعدد من األشرطة السمعية التحريضية واملمنوع تداوهلا.  ، امللفات احملظورة يف حاسبه الشخصي

القيام بأعمال ختريبية داخل اململكة تتمثل يف حرق عدد من السيارات التابعة لشركات يزعم أا  -٢
 تدعم احلرب على العراق .

للمشاركة  الفتنة وتعدد الرايات العمية  طنانتهاج منهج اخلوارج يف رؤية جواز الذهاب للعراق وموا -٣
 يف القتال الدائر هناك دون إذن ويل األمر .

حيازة وتعاطي احلشيش املخدر حيث قبض عليه من قبل رجال األمن لالشتباه يف قيامه حبرق عدد  -٤
اتضح  االختصاصمن السيارات ، وقد ضبط حبوزته جهاز حاسب آيل وبفحصه من قبل جهة 

  - احتوائه على :

 صور لزعماء تنظيم القاعدة وعليها عبارة (أحبكم يف اهللا) .  -  أ

وزيارات ملوقع شبكة أخبار العراق وموقع سحاب السلفية ، وصفحات انرتنت عن كتائب   -  ب
ثورة العشرين التابعة حلركة املقاومة اإلسالمية يف العراق تتكلم عن ملخص لعمليام ضد 

غري مفسوح (مت طلب فرز أوراق مستقلة األجانب ، وعدد من الكتب اتضح أن أحدها 
 له وإحالتها جلهة االختصاص).

اجيابيته   ه١٤٢٧/ كيمياء جنائية /م/٧٧٣كما ضبط لديه جالون أزرق أثبت التقرير رقم   -  ج
 ملادة البنزين ، وعدد من األشرطة ذات موضوعات محاسية وحتريضية . 

        سيارات وشاحنة واحدة ، وعّلل ذلك بأن ١٠ق عدد (بصحة واقعة الضبط وقيامه حبر  وباستجوابه أقر (
اتلة املشركني كافة السيارات تابعة لشركات مشاركة يف احلرب على العراق ، وأن ذلك مما يأمر به الدين احلنيف مبق

وأقر بأنه بعد ارتكاب تلك اجلرائم قام حبلق حليته لتضليل رجال األمن وتغيري مالحمه حىت ال  - حسب زعمه  - 
ولديه الرغبة يف اخلروج للقتال يف أفغانستان أو العراق ، وأنه قد قام بتعليق صور لقادة ، تمكنوا من القبض عليه ي

  .  -حسب تعبريه  –تنظيم القاعدة يف غرفته حملبته هلم ومتجيدهم ملا يقومون به يف خدمة اإلسالم 
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ص املتضمن إجيابية عينة الفح ،  ه٥/٦/١٤٢٧/ج وتاريخ ٤٧م/٨٨٠/٨وقد ورد التقرير الطيب رقم س/      
/ج وتاريخ ٤٧ص/٢/ش/٢٠٦٢كما تضمن التقرير الكيمائي الشرعي رقم املخربي ملادة احلشيش املخدر ؛  

  ) جرام .٢٣,٣هـ إجيابية عينة ما ضبط حبوزته ملادة احلشيش املخدر البالغ جمموع وزا ( ١/٦/١٤٢٧
  له مبا أسند إليه لألدلة والقرائن التالية: االامأسفر التحقيق عن توجيه  كما

 ).١٣) من دفرت التحقيق املرفق لفة (٨-٦اعرتافه املصدق شرعاً على الصفحات رقم ( -١

 حمضر القبض والتفتيش املرفق بأوراق القضية . -٢

املرفقة بأوراق ،   ه٢٥/٥/١٤٢٧وتاريخ  ٢٢٣٠/ف/٢٥رقم  برقية مدير إدارة احلاسب اآليل -٣
 ن نتائج فحص حاسبه اآليل .القضية واملتضم

ما جاء يف برقييت مدير عام اإلعالم الداخلي مبنطقة مكة املكرمة املرفقتني بشأن فحص الكتب  -٤
 واألشرطة املضبوطة حبوزته .

وحيث أن ما قام  ،التقرير الطيب والتقرير الكيميائي الشرعي املشار إليهما املرفقتني بأوراق القضية  -٥
ترويع اآلمنني يف بالد املسلمني و ،  هداف تنظيم القاعدة يف اململكةلتحقيق أبه املذكور من أفعال 

يف  واإلفسادالضرر واإلتالف ، وزعزعة األمن والتعرض عدواناً وظلماً ألمواهلم ومصاحلهم العامة ب، 
   . عنه عز وجل والبغي الذي ى اهللا األرض

 واإلخاللوحيث إن ما أقدم عليه املذكور من أعمال إجرامية من التعدي على األموال ظلمًا وعدوانًا         
ويظهر  ًا ومعاقبًا عليه شرعًا ونظامًا أمن واستقرار هذه البالد ، وكل ذلك يعد فعًال حمرم زعزعةبالطمأنينة العامة و 

بالضرر والفساد على عامة األمة بعه يعود خطرًا ، ولكون ما قام من أفعاله استعداده للقيام بأعمال ختريبية أشد 
ومصاحلها مما يستلزم الردع بكل وسيلة ممكنة ، واستناداً للفقرة الثانية من املادة الثالثة من نظام مكافحة املخدرات 

   فإنني أطلب من فضيلتكم :
 .  ه٩/٢/١٤٣٣وتاريخ  ٨/١/٣ رقم احلكم مبا يقتضيه الوجه الشرعي وفقاً لقرار احملكمة العليا -١

 احلكم عليه حبد املسكر لقاء تعاطيه احلشيش املخدر . -٢

 ) من نظام مكافحة املخدرات .٤١احلكم عليه باحلد األعلى للعقوبة املنصوص عليها يف املادة ( -٣

  احلكم مبصادرة جهاز احلاسب اآليل املضبوط حبوزته،(علماً أن احلق اخلاص ما زال قائماً). -٤
  المحامي نيابة عنه : وكيله  للمحكمة المدعى عليه ، والذي قّدمهجواب 

  أقدم لفضيلتكم جواب موّكلي حيث قرر قائًال : 
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 االنتماءحيحة إمجاًال ، وأما تفصيًال فإن اامه يل بإن التهم املوجهة يل يف الئحة اإلدعاء غري ص -١
ملضبوطات ال ختصين ، ومل تضبط والتمجيد واحليازة غري صحيح ، ألن جهاز احلاسب اآليل وا

حيث يكثر  ،شقة أهلي األخرى يف ذات العمارة حبوزيت ، وال أعلم عن حمتوياا ، وإمنا ضبطت يف 
 املراهقون والزوار .

اامي بالقيام باألعمال التخريبية هذا غري صحيح إطالقًا ، وإمنا أخذت على غرة بسبب أن أحد  -٢
 وفوجئت بالقبض علّي ،  أحد املواقعب حتها عند مروريرقم لو  األشخاص رأى سياريت وأخذ

، وقد ضبطوا ىت اضطررت لإلقرار املنسوب إّيل وتعرضت للضرب املربح واإلكراه الشديد ، ح
وعند تفتيشهم العمارة  ، لمًا وعدواناً أشخاص آخرين اعرتفوا بأغلب السيارات ونسب يل الباقي ظ

 ،ارة يف غرفته جواز سفر وجالون بنزين يعود حلارس العم مل جيدوا حبوزيت أي شيء ، وإمنا وجدوا
 .إلثبات التهمة به وإمنا نسب إيل وهذا ال صلة يل

سألين احملقق عن حكم الذهاب للعراق فأخربته أين أجهل ذلك ، وال صلة يل ذه األمور وإمنا  -٣
 مسعت أن هناك من يفيت بذلك فأقحم هذا يف القضية ونسبه إّيل . 

وبدأت ،الرابعة فنعم كنت أتعاطى احلشيش املخدر وأقلعت عنه قبل القبض علّي بشهر  أما التهمة -٤
سوى اإلقرار املنزوع مين حتت  العام وأطلب اإلفراج عين حيث ال دليل لدى املدعي ،العالج .......

ا يدل شًا يف القنصلية الربيطانية مماإلكراه هذا جوايب) ، هذا جواب موكلي علمًا بأنه كان يعمل مفتّ 
على تناقض الدعوى وأطلب من فضيلتكم اإلفراج املؤقت عن موكلي حىت ينتهي النظر يف الدعوى 

 .  هواهللا حيفظكم. أ.

 وقائع الدعوى ومنطوق الحكم :

بعرض جواب املدعى عليه على املدعي العام أجاب بقوله : الصحيح ما ورد يف الدعوى وبينيت على ذلك       
مث رفعت اجللسة لإلطالع على  ، وأطلب الرجوع هلا ، هكذا أجاب شار هلا يف الئحة الدعوى ،األدلة والقرائن امل

  أدلّة املدعي العام وتدوينها يف ضبط القضية وعرضها على املدعى عليه .
) من ملف التحقيق ٨- ٧-٦وبالرجوع ألوراق املعاملة وجد اعرتاف املدعى عليه املدون على الصحيفة (     

، ومصادق عليه من قبل احملكمة اجلزئية جبدة ، وبعرض اإلقرار املذكور على املدعى  ١٣املعاملة لفه رقم املرفق ب
عليه وسؤاله عنه أجاب بقوله: مجيع ما ورد يف اعرتايف غري صحيح ، وقد اعرتفت بذلك بسبب تعرضي لإلكراه 

  هكذا أجاب. ولإليذاء اجلسدي والنفسي من قبل احملقق وبسبب ديدي بسجن والديت
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وبعرض اجلواب على املدعي العام أجاب بقوله: ما ذكره املدعى عليه من أنه تعرض لإلكراه واإليذاء ألجل      
وبعرض ذلك على املدعى عليه أجاب بقوله:  ؛ة ، هكذا أجاب نَ هذه دعوى وحتتاج إىل بيّـ  االعرتافإجباره على 
  ة على تعرضي لإلكراه لطول املدة ، هكذا أجاب. نَ ليس لدي بيّـ 

) وجد ٢٢-٢٣، املرفق باملعاملة لفه رقم (  ه١٤/٥/١٤٢٧وبالرجوع إىل حمضر القبض والتفتيش املؤرخ بتاريخ    
وجمموعة  )كتب وصندوق كمبيوتر ١٠اسيت ، و() شريط ك٨٤أنه يتضمن العثور مبنزل املدعى عليه على (

كما وجدت برقية مدير إدارة احلاسب ،يون ، يعتقد أا تستخدم ملادة احلشيش املخدر وغلقطوف وبقايا دخان 
تتضمن أنه بفحص جهاز احلاسب اآليل الذي  ،  ه ٢٥/٥/١٤٢٧وتاريخ  ٢٢٣٠/ف/٢٥باملباحث العامة رقم 

عثر به على ) w……466ورقمه التسلسلي ( )western digital(حيتوي على قرص صلب من نوع 
بعض صور زعماء تنظيم القاعدة وعليها عبارة أحبكم يف اهللا ، وصور للمقاومة يف العراق و الشيشان وأفغانستان 

وصفحات انرتنت عن كتائب ثورة -شبكة سحاب السلفية-شبكة أخبار العراق–وصور جلرحى يف العراق ، 
.   هكلم عن ملخص لعمليام العسكرية ضد األجانب) أ.العشرين التابعة حلركة املقاومة اإلسالمية يف العراق ، تت

وإمنا يعود  ، وبعرض ذلك على املدعى عليه أجاب بقوله : إن الكمبيوتر املذكور ال يعود يل ومل يعثر عليه لدي
  وقد عثر عليه يف شقتها وال أدري عن حمتوياته ، هكذا أجاب .،  إلحدى أخوايت اليت تسكن يف شقة مقابلة

يتضمن ما نصه :   ه ١/٦/١٤٢٧ريخ /ج وتا٤٧ص/٢/ش/٢٠٦٢تقرير كيميائي شرعي رقم  كما وجدت
 ١٥٢٤/٢٧..... بشأن الكشف الكيميائي الشرعي على حمتويات األحراز املرسلة واليت حتمل الرقم السري (

  بيام اآليت : 
ثبت أن منقوعها جم ،  ٩,٥ قائماً لفافة نايلون ا أعقاب سجائر ا كمية من التبغ بلغ وزا  -١

  واستهلكت العينة يف الفحص .  ، حيتوى على املادة الفعالة للحشيش املخدر
٢-  ن عليه عبارة (كيس من نايلون أخضر اللون دوgolden virginia به كمية من التبغ بلغ (

جم ، ثبت أن منقوعها حيتوي على املادة الفعالة للحشيش املخدر واستهلكت  ٢٢,٨وزا قائمًا 
  .  ه.االعينة يف الفحص انتهى التقرير) 

(أن واقع :يتضمن ما نصه ، واخلاص باملدعى عليه  ٢٦كما وجدت التقرير الطيب املرفق باملعاملة لفه رقم       
أظهر و  عوام ، وعن تعاطيه ملادة احلشيش لطيب للمذكور أفاد بتوقفه عن تعاطي الكحول واألمفيتامني منذ أامللف ا

وجاءت نتيجة الفحص املخربي للمريض حتتوي على مادة  ، الشكف السريري وجود أعراض ذهانية خفيفة
  .   هاحلشيش وأعطي عالجاً ) أ.
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: لقد ضبط يف سطح العمارة اليت أسكن ا على أعقاب وبعرض ذلك على املدعى عليه أجاب بقوله     
  هكذا أجاب. ، سجائر بعضها يعود يل وأنا أستعمل التبغ باستمرار

       الصادر يف ٥نة يف الصك الشرعي صحيفة (وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجدت إجابة املدعى عليه املدو (
، املرفق باملعاملة واملنقوض من احملكمة   ه٦/١/١٤٣٠وتاريخ  ١/٣٠٠/٥ة برقم هذه القضية من هذه احملكم

العليا تتضمن ما نصه: ( ....صحيح أنين قمت بإحراق السيارات اليت وصف املدعي العام ووصفت ذلك وصفاً 
راق ويف فلسطني لألطفال املسلمني الذين يقتلون يف الع االنتقامدقيقًا يف اعرتايف املصدق شرعًا وهديف من ذلك 

وقد  ، والسيارات احملروقة تابعة لشركات تقدم خدمات للجيش األمريكي يف العراق ، من قبل اجليش اليهودي
تضمن اعرتايف املصدق شرعًا أنين فعلت ذلك بناء على ما يأمرين به الدين احلنيف من مقاتلة املشركني كافة كما 

ا ال أنتمي لتنظيم القاعدة وليس يل أي صلة م وال أتبىن فكر اخلوارج ، ، وأن االنتقاميقاتلوننا ، واهلدف احلقيقي 
وغري صحيح ما ذكره املدعي العام من أنه وجد حبوزيت قطعة حشيش خمدر تزن  ؛وقد تعاطيت احلشيش املخدر 

ات ثالثة وعشرين جرام وثالثة من العشرة جرام ، واحلاسب اآليل الذي وصف املدعي العام ووصف املوجود
وأنا استخدم احلشيش  ،املخدر هو بقايا السجائر بداخله خيّصين ، ورمبا كان املوجود من موجودات احلشيش 

وقد وجد بغرفيت الصور اليت وصف املدعي العام ومنها صورة  ، املخدر منذ ثالث سنني تقريبًا قبل القبض علي
انت هذه اجلملة موجودة يف خلفية احلاسب اآليل مع وإمنا ك ، زعيم تنظيم القاعدة ومل أكتب عليها أحبكم يف اهللا

  . ههذه إجابيت ) أ. ، األناشيد املنزلة على اجلهاز
منه ما نصه : (وباإلطالع على اعرتاف املدعى عليه  ٦كما تضمن الصك املذكور يف الصفحة رقم         

وجدناه  ، فوع املعاملة الثالث عشراملصدق شرعًا املدون على الصفحات من ستة إىل مثانية من دفرت التحقيق مش
  .  كما ذكره املدعي العام ومتت قراءته على املدعى عليه فصادق على مجيع ما ورد فيه) أ.ه

منه جوابًا للمدعى عليه : (نعم وجد حبوزيت أعقاب  ٨كما تضمن الصك الشرعي املذكور يف الصحيفة رقم     
  . ه) أ.االستعمالالسجائر والتبغ الذي وصف التقرير الكيميائي الشرعي بقصد 

ميت يف وبعرض مجيع ذلك على املدعى عليه وسؤاله عنه أجاب بقوله : لقد أجبت ذه األجوبة أثناء حماك     
مث قرر املدعي العام قائًال : لقد ورد يف  ؛هكذا أجاب  ، املرة األوىل ولكن احلقيقة أنين أجبت ا خوفاً من احملقق

ثبت أن ، واحلقيقة أا أعقاب سجائر وتبغ ، الئحة الدعوى أن الذي ضبط مع املدعى عليه قطعة حشيش خمدر
خدر وأطلب إثبات حيازة املدعى عليه هلا حسب األوزان املوضحة منقوعها حيتوي على املادة الفعالة للحشيش امل
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) من نظام مكافحة ٤١يف التقرير الكيميائي ، وتعزيره لقاء ذلك مبوجب العقوبة املنصوص عليها يف املادة (
 ر.املخدرات حبدها األعلى ، هكذا قر  

تبغ وال حيتوي على أي مواد ممنوعة وبعرض ذلك على املدعى عليه أجاب بقوله : إن الذي ضبط معي        
وكان عليه ملصق الشركة املصنعة هكذا أجاب وبالرجوع إىل أوراق املعاملة وجدت التقرير الطيب النفسي اجلنائي 

يتضمن ما نصه : ( .... ومت تنوميه وبأخذ تارخيه الشخصي  ٦٤اخلاص باملدعى عليه واملرفق باملعاملة لفه رقم 
  لعقلية من قبل جلنة طبية نفسية جنائية متخصصة تبّني ما يلي: واملرضي وفحص حالته ا

 مل يسبق للمذكور املراجعة أو الدخول لدينا قبل قضيته احلالية .  -١

، ويفّضل الوحدة ، ومل يراجع طبيب نفسي  االستثارةأفاد أخوه أنه كان يعاين من العصبية ، وسرعة  -٢
 سابقاً .

بسبب ظروف سجنه  ، بأنه يعاين من القلق وتأخر النومعند عرضه على اللجنة وقت دخوله أفاد  -٣
وخوفه من احلكم املتوقع ، وأضاف أنه كان يستخدم سابقًا مادة احلشيش احملظورة وأحيانًا مادة 
اإلمفيتامني ، وأن آخر استخدام للحشيش كان قبل القضية بيومني ، وأنه أصبح يشك بأن املباحث 

 ري موعدها ، واختفت تلك األعراض بعد سجنه بشهرين .تطارده ، ويسمع أصوات األذان يف غ

بفحص حالته العقلية كان املذكور هادئًا ومتعاونًا ، وكالمه مرتابطًا ، وعواطفه متفاعلة ومزاجه مييل  -٤
وكانت قدراته املعرفية  ، ومل يكن لديه أعراضاً ذهانية نشطة وال تصرفات عدوانية أو انتحارية، للقلق 

وتاريخ سابق لسوء  باضطراب التأقلم ، مع مزاج قلق  شخصت حالة املذكورو ة ، يف حدود الطبيعي
ترى اللجنة أن املذكور و  اضر استعمال املواد احملظورة ، وهو ليس حباجة لعالج عقلي يف الوقت احل

  .  ًال عن سلوكه وتصرفاته ) أ.هيعترب مسؤو 
ليس   فأجاب كل واحد منهما بقوله ؟ هل لدى أحد منهما ما يرغب يف إضافته ، مث جرى سؤال الطرفني       

  .الدعوى ، ومت إفهام الطرفني بذلكفجرى قفل باب املرافعة يف هذه  ؛ لدي ما أرغب يف إضافته ، هكذا أجابا
دعى عليه وإلقرار امل ، ، وبعد تأمل مجيع ما سبق ضبطهعليها وبناء على ما تقدم من الدعوى واإلجابة     

باستعمال احلشيش املخدر ، واعرتافه املصدق شرعًا ، والذي صادق عليه بعد عرضه عليه أثناء نظر القضية يف 
) سيارة يف أوقات خمتلفة عائدة لبعض الشركات (....) ، وتعليق صور زعماء تنظيم ١١املرة األوىل ، وإحراق (

سب اآليل املضبوط معه تضمن العثور به على صور لزعماء القاعدة يف منزله حمبة هلم ، وألن تقرير فحص احلا
وبناء على ما ز احلاسب اآليل املذكور يعود له ،تنظيم القاعدة مكتوب عليها أحبكم يف اهللا ، وإلقراره بأن جها
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تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي من احتواء منقوع ما ضبط لدى املدعى عليه من أعقاب السجائر على املادة 
الة للحشيش املخدر ، وألن التقرير الطيب النفسي اجلنائي املدون أعاله واملرفق باملعاملة تضمن أن املدعى عليه الفع

مسؤوًال عن سلوكه وتصرفاته ، وألن ما أقدم عليه املدعى عليه من حرق للسيارات فيه حتقيق ألهداف التنظيمات 
 وقد قال اهللا تعاىل: وترويٍع لآلمنني وإفساٍد يف األرض وضى ، للف ، ونشرٍ  باألمنِ  املعادية هلذه البالد من إخاللٍ 

I¨�§�¦�¥�¤�£H )وقوله تعاىل: ،)٥٦: األعراف I�b�a�`�_

�v�u�t�s�r�qp�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c

_�~�}�|� {�z�y�x�wH)وقال تعاىل: )٢٠٥: البقرة ، � �I�»�º

�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼

Ö�Õ�Ô�Ó� Ò�Ñ�Ð�×H )فاً و ،  )٧٧: القصصبأقواله  ومؤاخذٌ ، شرعًا  لكون املدعى عليه ُمكل

، ومبا أن ما أقدم عليه املدعى عليه معصية موجبة  )١((ال جيين جان إال على نفسه) ����وأفعاله ، ولقول النيب 
وتكميلها ، وتعطيل : (وعلى أن الواجب حتصيل املصاحل  - رمحه اهللا–لتعزيره ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

املفاسد وتقليلها ، فإذا تعارضت كان حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها ودفع أعظم املفسدتني مع احتمال 
 - رمحه اهللا-، وقال )٢( وترك احملرمات) ات (العقوبات شرعت داعية إىل فعل الواجب:أدنامها هو املشروع) ، وقال

-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،)٣( وسد ذريعته ، ودفع ما يفضي إليه) (الشر واملعصية: ينبغي حسم مادته ،:
فيمن يفعل املعاصي اليت ليس فيها حد مقّدر وال كّفارة: (فهؤالء يعاقبون تعزيراً وتنكيالً وتأديباً بقدر ما  - رمحه اهللا

قوبة ، خبالف ما إذا كان قليًال ، يراه الوايل ، على حسب كثرة الذنب يف الناس وقلته ، فإذا كان كثرياً زاد يف الع
وعلى حسب حال املذنب ، فإذا كان من املدمنني على الفجور زيد يف عقوبته ، خبالف املقل من ذلك ، وعلى 

: -رمحه اهللا-،وقال  )٤( حسب كرب الذنب وصغره ... إىل قوله : وكذلك قد يعزر باحلبس وقد يعزر بالضرب)
وختتلف مقاديرها وصفاا حبسب كرب الذنوب وصغرها  مقدرة تسمى التعزير  عقوبات غري (ومنها: أي العقوبة ،

                                                 

سنن  ) ، وقال : حديٌث حسن ؛٢١٥٩ماؤكم وأموالكم عليكم حرام، ح (ما جاء د: باب ، الفنت: كتاب أخرجه الرتمذي ،)١(
 ).١٥٧٣١د ح() ؛ وانظر: مسند اإلمام أمح٢٦٦١ابن ماجه ،كتاب:الديات ، باب : الجيين أحد على أحد ، ح(

 ).١٨٨ابن تيمية : السياسة الشرعية ، ص( )٢(
 ).٤٠-٣٦ابن تيمية : السياسة الشرعية ، ص( )٣(
 ).٢٨/٣٤٣ابن تيمية : جمموع الفتاوى ، ()٤(
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، وألن النظر يف مآالت األفعال معترب شرعًا قال  )١(، وحبسب حال املذنب وحبسب حال الذنب يف قلته وكثرته)
موافقة أو خمالفة : (النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا سواء كانت األفعال  - رمحه اهللا–اإلمام الشاطيب 

، وذلك أن اتهد ال حيكم على فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظرة إىل ما 
: (الدين النصيحة  ����ولقول النيب  ؛  ها. )٢( يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً ملصلحة فيه تستجلب أو ملفسدة تدرأ)

، وإن من النصيحة لدين اهللا اإلسالم وألئمة املسلمني وعامتهم  )٣(هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)
احلكم على من ارتكب هذه اجلرائم مبا يناسبه من تعزير الذي حيصل به محاية البالد والعباد من شره ، كما حيصل 

 ����، وملا يف حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما مرفوعًا إىل النيب  - ن اهللابإذ–به حفظه واستصالح حاله 
  .  )٤( وفيه : (فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً ، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً)

   لذلك كله فقد قررت ما يلي:
ملكة تتمثل يف حرقه عدد من السيارات قيام املدعى عليه (....) بأعمال ختريبية داخل امل ثبت لدي -أوًال:

وقيامه بتعليق صور زعماء  - حسب زعمه–التابعة لبعض الشركات العاملة ا حبجة أا تدعم احلرب على العراق 
بصور أخرى هلم يف جهاز احلاسب اآليل املضبوط معه حمبًة ومتجيدًا هلم ،  واالحتفاظتنظيم القاعدة يف منزله 

ومصادرة احلاسب   ه ١٤/٥/١٤٢٧تبدأ من تاريخ إيقافه  ، ذلك بسجنه ملدة ثالثة عشرة سنةوقررت تعزيره على 
  اآليل واألشرطة املمنوع تدواهلا املضبوطة معه. 

استعمال املدعى عليه للحشيش املخدر ، وقررت جلده لقاء ذلك حد املسكر مثانون جلدة  ثبت لدي -ثانياً:
  علناً دفعة واحدة يف مكان عام . 

) جرام ثبت أن منقوعها ٩,٥حيازة املدعى عليه ألعقاب سجائر ا كمية من التبغ وزا ( ثبت لدي -ثالثاً:
) جرام ثبت أن منقوعها حيتوي ٢٢,٨حيتوى على املادة الفعالة للحشيش املخدر ، وكمية من التبغ بلغ وزا (

) من نظام ٤١ء على الفقرة األوىل من املادة (على املادة الفعالة للحشيش املخدر ، وقررت تعزيره على ذلك بنا
  مكافحة املخدرات وذلك بسجنه ملدة ستة أشهر تبدأ بعد انتهاء املدة احملكوم ا عليه يف الفقرة أوالً . 

                                                 

 ).٥٠حلسبة ، ص (اابن تيمية : )١(
 ).١٩٥-٤/١٩٤الشاطيب : املوافقات ، ( )٢(
) ، وقال أبو عيسى : حديٌث حسٌن صحيح ؛ ١٩٢٦ماجاء يف النصيحة ، ح(جامع الرتمذي : كتاب:الرب والصلة ، باب:  )٣(

 ).٤٢٠٢سنن النسائي : كتاب : البيعة ، باب: النصيحة لإلمام ، ح(
 ) .٤٢٩٣صحيح البخاري : كتاب : الشركة ، باب: هل يُقرع يف الِقسمة واالستهام فيه ؟ ، ح( )٤(
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منع املدعى عليه من السفر خارج هذه البالد ملدة ثالثة عشرة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ خروجه من  -رابعاً:
  ) من نظام مكافحة املخدرات . ٥٦ستة أشهر بناء على املادة (السجن منها 

 على احلكم  االعرتاضبأن هلما حق ومبا ذكر حكمت باحلق العام وبعرض احلكم على الطرفني ، وإفهامهما    
كل منهما   وأن ، ، قرر املدعي العام واملدعى عليه عدم قناعتهما باحلكم  االستئنافوطلب تدقيقه من حمكمة 

يف تقدمي الئحة اعرتاضية ، فجرى تسليمهما نسخة من قرار احلكم لتقدمي اعرتاضهما عليه خالل ثالثني  يرغب
من تاريخ استالم صورة القرار ، وأما إذا مل يقدما اعرتاضهما خالل املدة املذكورة فإنه سيتم رفع  تبدأيومًا ، 

) من نظام اإلجراءات ١٩٤) و (١٩٣بناء على املادتني ( ، اجلزائية املتخصصة لتدقيقه االستئنافاحلكم حملكمة 
  اجلزائية.
املتخصصة ، وبرفقه الئحتني اعرتاضيتني من املدعي العام واملدعى  اجلزائيةمت رفع احلكم حملكمة االستئناف       

اجلزائية املتخصصة ،  االستئنافعليه ، فتم نظرها من قبل أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثالثية الثانية مبحكمة 
واملتضمن ما نصه: (....وبدارسة القرار وصورة  ،  ه١٩/١١/١٤٣٤/م وتاريخ ٤٤٨/١فعادت باخلطاب رقم 

وأوراق املعاملة لوحظ أن ما حكم به فضيلتة من سجن حبق املدعى عليه قليل  االعرتاضيتنيضبطه والالئحتني 
  ن زيادة مؤثرة حيصل ا الردع والزجر ....).جداً خلطورة ما أقدم عليه وشناعته ، لذا ال بد م

ضور املدعي العام واملدعى متت إعادة النظر يف هذه القضية على ضوء مالحظة أصحاب الفضيلة ، وحبوقد    
فقرر فضيلة القاضي ناظر القضية زيادة سجن املدعى عليه مخس سنوات وستة أشهر ليكون جمموع  ،عليه 

ع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناء على الفقرة األوىل من املادة السجن احملكوم به عليه تس
) من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية ، وباقي املدة لباقي التهم الثابتة حبقه ، وزيادة منعه من ٤١(

) من نظام مكافحة ٥٦ن املادة (منها سنتان بناء على الفقرة األوىل م ، السفر خارج هذه البالد تسع عشرة سنة
  املخدرات واملؤثرات العقلية ، تبدأ بعد انتهاء مدة السجن احملكوم ا عليه .

على احلكم وطلب تدقيقه من حمكمة  االعرتاضوبعرض احلكم على الطرفني وإفهامهما بأن هلما حق      
اجلزائية  االستئنافكم وطلب رفعه حملكمة اجلزائية املتخصصة ، قرر املدعي العام اعرتاضه على احل االستئناف

املتخصصة لتدقيقه بدون الئحة اعرتاضية مكتفيًا بالالئحة السابقة ، وقرر املدعى عليه عدم قناعته باحلكم وأنه 
يرغب يف تقدمي الئحة اعرتاضية ، فجرى إفهامه باملراجعة الستالم نسخة من قرار احلكم لتقدمي اعرتاضه عليه 

ومًا تبدأ من تاريخ استالم نسخة القرار ، وأنه إذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة املذكورة فإنه سيتم خالل ثالثني ي
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) من نظام ١٩٤) و (١٩٣بناء على على املادتني ( ، اجلزائية املتخصصة لتدقيقه االستئنافرفع احلكم حملكمة 
  اإلجراءات اجلزائية .

  

  تحليل مضمون القرار :

من احملكمة اجلزائية  ،  ه٦/١/١٤٣٠وتاريخ  ١/٣٠٠/٥القرار الشرعي رقم يف بداية األمر صدر  -١
دَعى عليه ، وصادقت عليه حمكمة االستئناف  واملتضّمن إقامة ( حّد احلرابة )املتخصصة ، 

ُ
على امل

وتاريخ  ٨/١/٣اجلزائية املتخصصة ، إال أنه بعد رفعه للمحكمة العليا العتماده ، عاد بالقرار رقم 
، واملتضمن : ( ...... بعد اإلطالع على املعاملة وما فيها من حتقيقات مع   ه٩/٢/١٤٣٣

 لنا واتضح أن سلوك املدعى عليه املدعى عليه ، وبعد اإلطالع على إقراره املصد ق شرعًا ، تبني
 وحيث أن ما قام به من األمور ، ويتأثر مبا يسمع ويرى، مضطرب ومتناقض ، وأنه ال يدرك عواقب

مصاحل هامة ، وقد فردية وال تتعلق مبرافق عامة أو  كلها جرائم،  حرقه للسيارات على وجه اخلفية 
أن احلرابة هي مبارزة اهللا بالعداوة واإلفساد يف األرض على وجه  - رمحهم اهللا-ذكر أهل العلم 

هلذه البالد أو والة ملدعى عليه اجتاه معاد ة بالسالح وحنوه ، وحيث مل يظهر على اااهرة واملغالب
أمرها أو تكفري أحد بعينه ، وال شك أن عمله شنيع لكنه ال يندرج حتت احلرابة فهو عمل فردي 
بدون جماهرة أو مغالبة ، لذا فإنه يستحق تعزيراً بليغاً مبا دون القتل من سجن وجلد لقاء احلق العام 

نقض احلكم املذكور  لذا قررنا جلزائية ) من نظام اإلجراءات ا١١) و (١٠واستنادًا إىل املادتني (
وينظر يف تعزيره من قبل احملكمة  والتظهري بذلك على الصك والتهميش به على الضبط والسجل 

واهللا املوفق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم (الدائرة  ،املختصة حسب التعليمات
 .  هاجلزائية األوىل يف احملكمة العليا ) أ.

الة املعاملة إىل احملكمة اجلزائية املتخصصة ، قامت بإعادا هليئة التحقيق واإلدعاء العام بعد إح -٢
 ، الستكمال بعض اإلجراءات .  ه ١٦/٥/١٤٣٣وتاريخ  ٤١٨٧/٣٣باخلطاب رقم 

جرى تالوة الدعوى من قبل املدعي العام على املدعى عليه ، وجرى تسليمه نسخة من الئحة  -٣
 االستعانة) من نظام اإلجراءات اجلزائية ، وأن له حق ٤ا تضمنته املادة (الدعوى ومت إفهامه مب

بوكيل أو حمام للدفاع عنه ، فرد بقوله إنين أرغب توكيل احملامي (....) للدفاع عين يف هذه الدعوى 
) من نظام املرافعات ٤٨وتقدمي جوايب عنها ، فأجاب القاضي طلبه ، وبناء على املادة رقم (
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) من نظام احملاماة ولوائحها التنفيذية ، املتضمنة أنه جيوز أن يثبت ٢٠واملادة رقم (الشرعية ، 
 من نظام ٢١٨ل ، وبناء على املادة رقم (التوكيل يف اجللسة بتقرير يدون يف حمضرها ويوقعه املوك (

ما مل يرد فيه اإلجراءات اجلزائية اليت تنص على تطبيق األحكام الواردة يف نظام املرافعات الشرعية في
كما قرر املدعى تعارض مع طبيعة الدعوى اجلزائية  وفيما ال ي، حكم يف نظام اإلجراءات اجلزائية 

عداد وكتابة اجلواب ، فأجابت هلة الكافية للجلوس مع احملامي إلعليه قائًال : اطلب اعطائي امل
 احملكمة طلبه .

عليه اليت مت تصديقها يف (احملكمة اجلزئية  اطالع القاضي ناظر القضية على أقوال واعرتاف املدعى -٤
يف حمافظة جدة ) ، وقبوله لذلك التصديق ، دليل على نزاهة القضاء السعودي واستقالليته ، وأنه 
بقضاته وحماكمه املتنوعة واملتعددة الدرجات يف مجيع أحناء اململكة عبارة عن منظومة عدلية 

 ستثنائي .متكاملة ومرتابطة ، وال وجود للقضاء اال

يف اجللسات الرابعة واخلامسة والسادسة حضر املدعي العام ومل حيضر املدعى عليه حىت انتهاء  -٥
فلما كانت جهة املختصة إلحضار املدعى عليه ، موعد اجللسة يف كل مرة ، فتمت الكتابة لل

املاضية عدة مرات اجللسة السابعة حضر املدعى عليه وقرر قائًال : مت طليب للمحكمة خالل الفرتة 
يدل على التزام  ؛ وهذاهكذا قرر  ، ولكين اعتذرت من الذهاب للمحكمة ، لكون السفر يتعبين

 الدعوى يف أقصر ُمّدة إاءاحملكمة مبواعيد اجللسات وعدم املماطلة أو التأخري ، بل واحلرص على 
 عن حضور اجللسات . ، بالرغم من مماطلة املدعى عليه ، وختلفه

هيئة التحقيق واالدعاء العام ، واجلهات األمنية التابعة لوزارة الداخلية بعدد من اإلجراءات بعد قيام  -٦
ومدير  سار عن الكتب واألشرطة املضبوطة القبض على املتهم ، كمخاطبة وزارة اإلعالم لالستف

احلشيش  ، واملختربات الكيميائية الشرعية لتحليل موادب اآليل لتحليل حمتوى الكمبيوتر احلاس
واملخدر املقبوضة ، واملستشفيات الطبية النفسية للكشف على املتهم ، والتأكد من مسؤوليته 
 اجلنائية عن تصرفاته ، كل ذلك دليل على مهنّية رجال األمن ، واهتمامهم حبفظ حقوق املتهم ،

تستلزم عية اليت وعدم توجيه االام له إال بعد توارد األدلة القط وسؤال أهل اخلربة واالختصاص ،
 التحفظ على املتهم ، وعرضه على القضاء. وُتربّر

تقّدم كٌل من املدعي العام واملدعى عليه بالئحتني اعرتاضيتني على احلكم ، جرى اطالع القاضي  -٧
 االستئنافناظر القضية عليها فلم جيد فيها ما يؤثر على ما حكم به ، وقام برفع احلكم حملكمة 
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  لتدقيقه.اجلزائية املتخصصة 
وتاريخ  ١٤٩٠اجلزائية املتخصصة باخلطاب رقم  االستئنافعادت املعاملة من حمكمة  -٨

 االستئنافوبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الثالثية الثانية مبحكمة  ،  ه٢٠/١١/١٤٣٤
(....وبدارسة واملتضّمن مانصه: ،  ه١٩/١١/١٤٣٤/م وتاريخ ٤٤٨/١اجلزائية املتخصصة رقم 

لوحظ أن ما حكم به فضيلتة من ، وأوراق املعاملة  االعرتاضيتنيالقرار وصورة ضبطه والالئحتني 
بد من زيادة مؤثرة حيصل ة ما أقدم عليه وشناعته ، لذا السجن حبق املدعى عليه قليل جداً خلطور 

 . هوسلم) ا. ا الردع والزجر. واهللا املوفق وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه

جرى تسليم املدعى عليه نسخة من قرار احلكم بعد إحلاق ما مت احلكم به أخرياً، وقدم وكيله  -٩
 ١٤٠٥/٣٥احملامي (....) الئحة اعرتاضية ، وتتكون من سبع لفات ، وقّيدت يف احملكمة برقم 

ما حكم به ، وجرى إطالع فضيلة القاضي عليها فلم جيد ما يؤثر على   ه ١٨/١/١٤٣٥وتاريخ 
 اجلزائية املتخصصة لتدقيقه. االستئناف، وقام برفع احلكم حملكمة 

  مت تصديق حمكمة االستئناف اجلزائية املتخصصة على ماحكم به فضيلة القاضي ناظر القضية . - ١٠
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  دعوى المدعي العام :الئحة 

  بصفيت مدعياً عاماً يئة التحقيق واإلدعاء العام أّدعي على املتهم (....) ، بارتكاب اجلرائم التالية:  
خمالفته لنظام اإلقامة باستخدامه أراضي اململكة ووسائل اتصاالا يف التجسس لصاحل جهة خارجية معادية  -١

  للمملكة من خالل مايلي: 
ين لرئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق (....) وتلقيه رسالة جوابية مراسلته عن طريق الربيد اإللكرتو   -  أ

  على ذلك .
اإلسرائيلية عن طريق الربيد اإللكرتوين  االستخباراتارتباطه وتواصله مع أحد املسؤولني يف   -  ب

وعقده معه عدة لقاءات بالصوت والصورة ، وإفادم بعدم وجود أي معلومات  ، واملاسنجر
  إسرائيل . تشكل خطراً على أمن

  . اإلسرائيلي االستخباراتيف جهاز  إبداؤه املوافقة على السفر إىل فلسطني لتدريبه على العمل -ج  
 االستخباراتدوالر من أحد املسؤولني يف  )٨٠٠رف السعودية مبلغًا وقدره (تلقيه عن طريق أحد املصا -د   

  اإلسرائيلية دف مساعدته على القدوم إليهم وتدريبه .
 االستخباراتتضليله اجلهات األمنية السعودية بتقدمي معلومات غري صحيحة فيما يتعلق بتواصله مع  -٢

  دف كسب ثقتهم وتضخيم قيمة املعلومات اليت قّدمها ألجل احلصول على املال . ، األمريكية
هات أجنبية معادية عرب إعداد وإرسال ما من شأنه املساس بالنظام العام من خالل مراسلته واتصاالته مع ج -٣

مبوجب الفقرة األوىل من املادة السادسة من نظام مكافحة اجلرائم  االربيد اإللكرتوين واملاسنجر ارم واملعاقب عليه
  .  ه ٨/٣/١٤٢٨وتاريخ  ١٧املعلوماتية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

أهلها ومنزل جدا مبمارسة الفاحشة معها عدة  إقامته عالقة غري شرعية مع فتاة سعودية ، وهتكه حرمة منزل -٤
  مرات يف منزهلا ومنزل جدا .

دون وصفة طبية   )١( االجتماعيتعاطيه احلشيش املخدر واحلبوب احملظورة والقات احملظور ، وحبوب الرهاب  -٥
  .االستمتاعبقصد 

                                                 

املخاوف غري املربرة تظهر عند قيام الشخص باحلديث أو عمل شيء أمام اضطراب ونوع من :  الرهاب االجتماعي هو) ١(
جمموعة من الناس، مثل املناسبات أو قاعات الدرس أو التقدم لإلمامة يف الصالة ويف املواقف اليت يشعر فيها الشخص أنه حتت 

تلعثم مما يؤدي به لالرجتاف واخلفقان اهر وأن الكل ينظر إليه، فيخاف أن يظهر عليه اخلجل أو اخلوف أو أن خيطيء أو ي
  ، انظر : موقع الصحة النفسية اإللكرتوين ، الرهاب االجتماعي ، د.حافظ أمني.  وضيق التنفس وجفاف احللق والتعرق... اخل
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  وقد ّمت التحقيق معه وتوجيه اإلام إليه لألدلة والقرائن التالية: 
  عرتافه املصدق شرعاً املدون على دفرت التحقيق املرفق بأوراق القضية .ا -١
 إقراره اخلطي بإقامة عالقة جنسية مع الفتاة ، واملرفق بأوراق القضية . -٢

أن املتهم لديه تاريخ سابق لتعاطي املواد املخدرة ، واملرفق بأوراق من ما جاء يف التقرير الطيب  -٣
  القضية.

قدم عليه املذكور وهو بكامل أهليته املعتربة شرعًا ، من تواصله وارتباطه وجتنيد نفسه خلدمة وحيث أن ما أ     
أجهزة استخباراتية جلهات خارجية معادية للمملكة ولألمة اإلسالمية ، مستغًال موطن احلرمني الشريفني لتحقيق 

الد إماماً وولياً ألمره تلزمه طاعته وعدم خمالفته مآربه اخلبيثة ، وكونه من املقيمني داخل البالد ويعد ويل أمر هذه الب
، فقد استغل املتهم منحه اإلقامة يف اململكة يف اإلضرار مبصاحل الدولة العليا وخالف بارتكابه هذه األفعال ارمة 
أصًال من أصول أهل السنة واجلماعة وهو السمع والطاعة لإلمام ، ويدل فعله هذا على حقده وكراهيته هلذه 

  الدولة ووالة أمرها ومواطنيها ، لذا فإنين أطلب من فضيلتكم ما يلي: 
 إدانته مبا أسند إليه شرعاً .  -١

 احلكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة تزجره وتردع غريه .  -٢

رائم املعلوماتية اجل) من نظام مكافحة ٦احلكم عليه مبا تقضي به الفقرة األوىل من املادة رقم ( -٣
 حبدها األعلى .   ه٨/٣/١٤٢٨وتاريخ  ١٧لكي رقم م/الصادر باملرسوم امل

احلكم عليه مبا يقتضيه الوجه الشرعي لقاء تعاطيه احلشيش املخدر واحلبوب احملظورة والقات احملظور  -٤
  )ن وصفة طبية . وباهللا التوفيق دو  االجتماعي، وحبوب الرهاب 

  
 جواب الُمدعى عليه :

  بناًء على ما ورد يف الئحة املّدعي العام من التهم املوجهة إّيل ، ُأجيب فضيلتكم عليها مبا يلي:    
داخل مقر عملي وأمام زمالئي وّمت  ، وتسببت يف إهانيتطريقة القبض علّي كانت غري نظامية  -١

 ة .) من نظام اإلجراءات اجلزائي١٠٥اقتيادي بالقوة واإلكراه ، وهذا خمالف للمادة (

ّمت تفتيش منزيل بطريقة مروعة ومهينة ، ومل يراعى فيها حرمة منزيل وحرمة والديت وأخوايت وأمتعيت   -٢
ومايل ، ومت دخول املنزل ومدامهته بدون حضور مفتشات نساء ، مع العبث مبحتويات املنزل ، 

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية. ٤٧) و (٤٦) و (٤٢) و (٤١وهذا خمالف للمواد (
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كما ورد يف اامات مل يتم القبض علي متلبسًا بأي جرمية أو فعل أو اتباعي ألشخاص آخرين   -٣
حسب ، طلة) (دعواه با وليس يل أثر أو عالمات أو بصمة يف جرمية ما ، لذا فإنّ ، املدعي العام 

  .) من نظام اإلجراءات اجلزائية ٣٠املادة (

) و ٧٠) و (٤ون وجود حمامي ، وهذا خمالف للمواد (مت التحقيق معي من قبل املباحث العامة وبد -٤
 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية . ١١٦(

 يب االتصالمل تقم هيئة التحقيق واإلدعاء العام بالتحقيق معي وال بزياريت داخل السجن أو  -٥
مع طليب من املسؤولني يف السجن تقدمي شكواي وإبالغها هليئة التحقيق  ، للوقوف على شكواي

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية. ٣٩) و (٣٨دعاء العام ، حسب املادتني (واإل

) من نظام ١١٩عدم متكني أهلي وأقربائي من زياريت إال بعد ثالث شهور ، وهذا خمالف للمادة ( -٦
 اإلجراءات اجلزائية .

على إيقايف يف سجن انفرادي ملدة طويلة حتت تأثري اإلضاءة القوية الساطعة جدًا واليت أثرت  -٧
 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية . ٢حواسي اخلمس ، وهذا خمالف للمادة (

) من نظام ٣٥كانت باإلكراه ، وهذا خمالف للمادة (  االعرتافاتطريقة تصديق بعض ما جاء يف  -٨
 اإلجراءات اجلزائية. 

ما جاء يف دعوى املدعي العام والقول بأنين جاسوس لصاحل جهة خارجية معادية للمملكة العربية  -٩
 االستخباراتالسعودية ، فهذه دعوى غري صحيحة ، وكل رسالة تصل إّيل من إسرائيل كانت 

 .  اخلالسعودية على علم ا و........

كسب ثقتهم   ، وحماولةاألمنية السعودية ما جاء يف دعوى املدعي العام من اامي بتضليل اجلهات  - ١٠
  .هذا غري صحيح ، األمريكية  االستخباراتبتقدمي معلومات غري صحيحة من خالل التواصل مع 

ا  اامي بإقامة عالقة غري شرعية مع فتاة سعودية ، - ١١ وممارسة  ،وهتك حرمة منزل أهلها وجد
 ما يف األمر أنين قبلتها . الفاحشة معها عدة مرات ؛ هذا األمر غري صحيح ، وكل

فقد  ،لرهاب االجتماعي صحيح القول باستخدامي احلشيش واحلبوب احملظورة وحبوب ا - ١٢
وأسأل اهللا عز وجل أن يغفر يل ألين عرفت أن تعاطيها حرام ، أما  ، استخدمتها يف السعودية

 .ه حالالً كنت أظن  ألينبالنسبة للقات فقد استخدمته 
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إثر توفر معلومات عن تواصلي  ،  ه ١٥/٦/١٤٣١ما جاء يف دعواه أنه مت القبض علي يف تاريخ  - ١٣
فهذا األمر غري صحيح ، حيث أنين كنت أتواصل ، عرب اإلنرتنت مع جهاز املوساد اإلسرائيلي 

اإلسرائيلية قبل منتصف  االستخباراتالسعودية ، وانقطعت ائيًا عن  االستخباراتبتكليف من 
السعودية ، وما ذكره اإلدعاء العام هو حمض افرتاء  االستخبارات، وكان ذلك بعلم   ه١٤٣٠م عا

 علّي . 

 االستخباراتكان بعلم ،اإلدعاء بأنين أرسلت رسالة إىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق (.....)  - ١٤
 السعودية كما ذكرت آنفاً .

كان كل ،اإلسرائيلية وتواصلي معهم  االستخباراتبالنسبة ملا ذكره املدعي العام من دخويل موقع  - ١٥
وإعطائه  ،ا لقائي باملدعو (....) مخس مراتالسعودية ، وأم االستخباراتذلك بعلم ودراية 

أنين أتعاطى احلشيش أجبته و ، كتب السماوية اإلجنيل والتوراة وقراءيت ال، معلومايت الشخصية 
 ...إخل.) دوالر اليت مل أستلمها٨٠٠في و(بالن

أما بالنسبة إىل ما ذكره املدعي العام من سحيب ألف دوالر ... اخل ، فالصحيح أنين طلبت من   - ١٦
وعندما ذهبت للبنك العريب الستالمها وجدت يف حسايب ، أهلي أن يرسلوا يل مخسون دوالرًا 

 كمفضيلتوأطلب من  .إخلوال أدري من أي مصدر األلف دوالر.....، ألف ومخسون دوالرًا 
  .إطالق سراحي 

  

  الوقائع ومنطوق الحكم :

وبعرضه عليه أجاب  ،ف التحقيق بالرجوع إىل املعاملة وجد اعرتاف املدعى عليه واملصّدق شرعًا مبل      
فكل ،وليس كل ما ورد فيه صحيحًا ، رعًا إقراري ، كتبته خبط يدي ، وصادقت عليه ش اإلقرارقائًال: هذا 

بينة يل على ذلك وال ،، حيث انتزع مين باإلكراه وأما ما خالفها فغري صحيحصحيح ، ما وافق إجابيت 
  ، وال يوجد سوى احملقق ، هكذا أجاب . االنفراديلكوين يف السجن 

كما وجد يف اعرتاف املدعى عليه ، ( أُقر أنا .................... ترددت على حمافظة (....)        
 الث مرات يف منزهلا اإلنرتنت ، وقد قابلتها ، وأقمت معها عالقة جنسية ثملقابلة فتاة تعرفت عليها عرب 

كتبته خبط يدي مكرهاً من احملقق ،   االعرتافوبعرضه عليه رد بقوله: هذا  ؛)  هأ. .وثالث مرات مبنزل جدا
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ت ، وليس كل ما ورد فيه صحيح ، والصحيح ما ذكرته يف اإلجابة ، وال بينة يل على اإلكراه كما ذكر 
  هكذا أجاب .

وبناًء على ما جاء يف الدعوى واإلجابة عليها ، وإقرار املدعى عليه املصدق شرعاً ، وما تضمنته أوراق      

�َ� أَ�َّ�� ا�ِّ��َ� آَ�ُ��ْا أَِط�ُ��ْا ا��َّ َوأَِط�ُ��اْ Iاملعاملة من حمضر معاينة واستجواب ، ولقول اهللا تعاىل: 

�ْ ا��ُّ��َل َوُأْو�ِ� �ُ�ْ�ِ �وحيث أن ويل أمر هذه البالد ويل أمر للمدعى عليه  .) ٥٩( النساء  H ۖ◌   ا�ْ�ِ

فأمر بقتله ، وألن  جباسوسٍ  يتَ أُ  ����، ومعصيته له تستوجب العقوبة ، وألن النيب  حبكم إقامته حتت واليته
جعلوا ذلك راجع إىل اجتهاد اإلمام ، فهو من باب التعازير على األظهر عندهم ،  - رمحهم اهللا- أهل العلم 

أعظم عند اهللا من  -اجلاسوس الذي ظاهره اإلسالم –حيث قال العز بن عبد السالم :"ما يسببه اجلاسوس 
ل ومل ، وقال سحنون من املالكية : "إذا كاتب املسلم أهل احلرب قت )١( التويل يوم الزحف بغري عذر "

، قال ابن القيم: (فيه جواز قتل اجلاسوس وإن كان مسلمًا إىل أن قال : والصحيح أن قتله )٢(يستتب" 
، وألن التعزيز بابه واسع ، ومرده إىل اجتهاد احلاكم حبسب ما يراه حمققاً  )٣( راجع إىل رأي اإلمام)

أقام احلد على من تناول املسكر  ����، وألن النيب )٤(باالتفاقللمصلحة ، والرجوع عما موجبه التعزير ال يقبل 
، وحيث أن ما أقدم عليه املذكور فعل حمرم ومعاقب عليه شرعاً  ����وذلك معلوم من سنته وسنة خلفائه 

ونظاماً ، وفيه خيانة ظاهرة لألمة اإلسالمية بأكملها وهلذه البالد خبصوصها ، وألن استعماله حبوب حمظورة 
ما ورد يف التقرير الطيب املشار إليه أعاله ، فقد ثبت  باالعتبارة احلد ، ومع األخذ تدخل عقوبته حتت عقوب

 االستخباراتلدي إدانة املدعى عليه (....) مبراسلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، وتواصله مع مسؤول يف 
والتعاون مع استخبارام الصهيونية بالصوت والصورة عرب الربيد اإللكرتوين ، وإبدائه املوافقة بالذهاب إليهم 

، وتلقيه مبلغًا ماليًا منهم من أجل ذلك ، وعدم إخبار اجلهات األمنية السعودية باحلقيقة وخمالفته لنظام 
اإلقامة باململكة ذه التصرفات السيئة ، وتعاطيه احلشيش املخدر وحبوب الكبتاجون احملظورة وحبوب 

رت فقد قرّ حمرمة مع امرأة أجنبية بتقبيله هلا حسب جوابه ،  والقات ، وإقامته عالقة االجتماعيالرهاب 

  : مايلي

                                                 

 ) .١/١٩( ، قواعد األحكام يف مصاحل األنامالعّز بن عبدالسالم : ) ١(
 ) .٢/١٩٣، () ابن فرحون : تبصرة احلكام ٢(
 ) . ٢/١٧٠) ابن القيم : زاد املعاد ، (٣(
  ) .٥/٩٦) ابن قدامه : املغين (٤(
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سجن املدعى عليه مدة تسع سنوات ، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، منها مخس سنوات  أوًال:
  مبوجب املادة السادسة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية ، وبقية املدة على ما ثبت يف حقه من جرائم . 

دفعة واحدة لقاء تعاطيه احلشيش املخدر.  إقامة حد املسكر على املدعى عليه وذلك جبلده مثانني جلدة ثانياً:
  قوق .إبعاده عن البالد بعد انتهاء حمكوميته واستيفاء ما له وما عليه من ح ثالثاً:

  
  تحليل مضمون القرار :

 قطعي دليل ،رائيلية ودعمه باملبالغ املالية جتسس املدعى عليه وعمله لصاحل االستخبارات اإلس -١
واحملاوالت اليائسة البائسة يف زعزعة  - اململكة العربية السعودية–ك على استهداف هذا البلد املبار 

 أمنها واستقرارها .

باستقراء الئحة املدعي العام ، وأدلته اليت قدمها ، دليل على مهنية رجال األمن  وأعضاء هيئة  -٢
وعدم  واستقصاء اجلرائم بشىت أنواعها  التحقيق واإلدعاء العام ، وبراعتهم يف البحث والتحري ،

ووجود األدلة الكافية اليت تربر وتسّبب القبض  ،التفتيش إال بعد توفر املعلومات مباشرة القبض و 
 على املتهم وتقدميه للعدالة .

) من ١٦٠) واملادة (٤ُعرضت دعوى املدعي العام على املدعى عليه بعد إفهامه مبقتضى املادة ( -٣
الكافية لكتابة جوابه وتقدميه حمررًا على الئحة نظام اإلجراءات اجلزائية، فطلب اعطائه املهلة 

 الدعوى ، فأجابت احملكمة طلبه .

دفع املتهم أمام القاضي بأنه يعاين من أمراض نفسية مزمنة ، فقرر القاضي الكتابة للجهة  -٤
 ل عن حالته الصحية تقرير طيب مفص املختصة إلجراء الكشف الطيب عليه ، وتزويد احملكمة ب

حىت  صدر منه من أقوال وأفعال ييال ما مته العقلية ، ومدى مسؤوليته اجلنائية حللتحقق من سال
 وقد   بعد ورود التقرير إىل احملكمة  يف األحكام ، ومل يغلق باب املرافعة إالال يكون هناك جتىن

تضمن : ( تشخيص حالته باكتئاب نفسي واضطراب يف الشخصية وتناوله العديد من أنواع 
 ، وهو مسؤول عن جرميته ومجيع تصرفاته) . املخدرات

  بعرض إجابة املّدَعى عليه على املدِعي العام ، وسؤاله عما ورد فيها أجاب قائًال:  -٥
الصحيح ما جاء يف الئحة الدعوى العامة ، وأما ما ذكره املدعى عليه بأن تواصله مع مسؤويل 

غري صحيح ، ألن  فهذا ، السعودية اراتاالستخباإلسرائيلية كان بعلم وموافقة  االستخبارات
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مل يقم بإبالغ السلطات السعودية إال بعد مضي قرابة ،وحبسب إقراره املصدق شرعاً املدعى عليه 
اإلسرائيلية ، ورفض موظف املصرف  االستخباراتثالثة أسابيع من وصول الدعم املايل إليه من 

أبلغ السلطات السعودية مبا دار بينه وبني ا شعر باخلوف من انكشاف أمره ، مل، و تسليمه املبلغ 
 ،السعودية  االستخباراتمكافأة من اإلسرائيلية طمعًا يف حصوله على  االستخباراتمسؤول 

 وأطلب الرجوع إىل األدلة املشار إليها يف الدعوى .

ى احلكم ، وقرر املدعى عليه أن سبب عل االعرتاضبإعالن احلكم قرر املدعي العام واملدعى عليه  -٦
وأنه أثناء املراسلة مل يكن يف كامل  ، السعودية االستخباراتاعرتاضه أنه هذه القضية كانت بعلم 

وأنه يكتفي   االجتماعيقواه العقلية ، بسبب تأثري احلشيش واحلبوب املخدرة وحبوب الرهاب 
فأفهم القاضي املدعي العام باستالم نسخة احلكم يف  ؛بذلك عن تقدمي الئحة ، هكذا قرر 

) من نظام ١٩٤وقدرها ثالثون يومًا مبوجب املادة ( االعرتاضذلك اليوم ، وبه تبدأ مدة 
خالل مدة  الستئنافإىل حمكمة ااإلجراءات اجلزائية ، وإذا مل يقدم خالهلا شيئًا فسريفع احلكم 

 ) من نظام اإلجراءات اجلزائية .١٩٧ه مبوجب املادة (ال تتجاوز مخسة وأربعني يوماً من تارخي

اجلزائية  االستئنافالتزمت احملكمة مببدأ تعدد درجات التقاضي ، فتّم رفع احلكم إىل حمكمة  -٧
 املتخصصة لتدقيقه واملصادقة عليه .

ومل يرد من الزال قرار احلكم حتت نظر ودراسة قضاة حمكمة االستئناف اجلزائية املتخصصة ،  -٨
 .حمكمة االستئناف حىت تاريخ االنتهاء من هذه الدراسة 
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  النتائج والتوصياتالفصل السادس : 

دراسة تأصيلية ، يف النظام القضائي السعودي  "احملكمة اجلزائية املتخصصةيف اية عرض موضوع       

  نتائج وتوصيات ُمهمة ، أبرزها ما يلي:، تبني يل مقارنة تطبيقية" 

  الدراسة : نتائج - أوًال:

 ة ، أبرزها ما يلي: خبصائص ومميزات عد النظام القضائي السعودي امتاز  -1

 التقاضي على ثالث درجات .  - أ 

 بنائه على مبدأ التخصص القضائي .  - ب 

اجلمع بن األصالة يف التمسك بأحكام الشريعة اإلسالمية، واملعاصرة يف البناء   - ج 

 للسياسة العامة للدولة . التنظيمي اهلرمي ملنظومة األجهزة العدلية اخلاضعة

وعدم  ،ق اإلنسان ، وتغطية حاجات الناس االهتمام والعناية مببدأ رعاية حقو   -د 

 املشقة عليهم .

 دد أمن اتمعات واستقرارها  ، اليتاألمنّية والفكريّة ، ة تعدد أشكال وأنواع اجلرائم املستحدثأن  -2

، يُعطي  شرعية متخصصة ، اختصاصًا نوعّياً وتعطل مصاحل البالد والعباد ، يستلزم وجود حماكم 

ضد  وإصدار العقوبات املناسبةومعرفة هذه اجلرائم ودراسة أبعادها  فهم على قدرةاملالقضاء القوة و 

 الردع واإلصالح . واليت يتحقق من خالهلا ، مرتكبيها

اليت لويل األمر  مر مشروع ، وفق السياسة الشرعية سلطة ويل األمر يف ختصيص احملكمة وقضاا أ  -3

، ورعاية فيها النظر إىل حاجة البالد والعباد ، واختاذ ما يراه مناسبًا لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد 

 أمورهم ، حسب األحوال واألزمنة واألمكنة .

وليست من تخصصة ، ُشّكلت من قضاة شرعيني حمكمة شرعية مأن احملكمة اجلزائية املتخصصة   -4

اليت يدخل يف تشكيلها عناصر غري قضائية وال تراعي استقالل  االستثنائيةأو  قبيل احملاكم اخلاصة

على حقوق  االعتداءمما ينتج عنه قاضني وال مبدأ التخصص القضائي القضاء وال مبدأ املساواة بني املت

 املتهم وضماناته .

 .ضائيةومبدأ الدوائر القتخصصة عملت مببدأ القاضي الفرد ،أن احملكمة اجلزائية امل  -5

حتقيق ، و  نيحقوق املتهمم القضائي السعودي حبفظ احملكمة اجلزائية املتخصصة يف النظا التزمت -6

تسبيب و   شرعي(علنية اجللسات ، واستقالل احملكمة ، والقضاء ال:مبادئ العدالة القضائية ومن أمهها
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، الواردة يف إقرارات املتهمني املصّدقة شرعًا  من التهم لدى القاضي األحكام وبنائها على ما يثبت

إعطاء املتهم املهلة الكافية إلعداد جوابه والرد على الئحة و  والطعن  لالستئنافقابلية أحكامها و 

 الدعوى ، وحق الدفاع عن نفسه وتوكيل حمامي).

اإلرهاب وأمن الدولة إصدار األحكام القضائية وتقدير العقوبات التعزيرية املالئمة حبق مرتكيب جرائم  -7

، الشريعة والنظام  ، وفق اً تامّ  قالالً من اختصاص احملكمة دون غريها ، واحملكمة مستقلة يف ذلك است

مهما   ،عقوبات معينة من أي سلطة أو جهة أخرى يف الدولة  حيث مل تفرض أو ُمتلى على قضاا

 تلك السلطة أو اجلهة . تكان

قررات ايا املنظورة أمام احملكمة والالبحث ، وحتليل مضمون القض من خالل الدراسة التطبيقية هلذا -8

  - :ن فإ منها ،الصادرة 

غالبية املتهمني واملوقوفني ممن تنظر قضاياهم أمام احملكمة كان سبب اعتناقهم هلذا الفكر   - أ 

إما ن اجلهل والعاطفة الغري منضبطة وسلوك هذا املنهج التكفريي التفجريي ، ناتج ع

عدم و ة التأهيل العلمي لدى غالبيتهم ،قل  ، أو باالستقامةوحداثة العهد  لصغر السنّ 

 ماء.الرجوع إىل رأي ومشورة هيئة كبار العل

  

حممد بن نايف للمناصحة والرعاية بوزارة الداخلية ، قد حقق جناحات كربى ، مركز  أن   - ب 

إىل طريق احلق  وإعادة أغلبهم أرباب هذا الفكر  ونتائج حممودة ، من خالل التأثري على

العلمي يف القضايا املعاصرة وتعليمهم املنهج الشرعي الصحيح والتأصيل  وجادة الصواب،

. 

 لدىتفاوت األحكام والعقوبات التعزيرية املقررة على املدعى عليهم الذين ثبتت إدانتهم   - ج 

ومقدار  جلرائم حسب تفاوت ا -بناًء على إقرارام املصّدقة شرعًا  –قضاة احملكمة 

 .، يف ضوء الشريعة والنظام  الناجتة عن فعل كل شخص حبسبهواألضرار فيها ، املشاركة 

الصادرة لدى احملكمة باألحكام والعقوبات  إدانتهم تثبت نقناعة املدعى عليهم الذي  -د 

قدار اجلرائم املرتكبة ة تلك األحكام والعقوبات ، ومناسبتها ملدليل على منطقيّ  ، ضدهم

 . 

وسياستها يف قبول التائب ، واحتواء العائد إىل طريق اخلري  الدولةعلى ثناء املدعى عليهم   - ه 



153 

 

 ، وعدم مواجهة العنف بالعنف واالعتدالوالصواب ، وامتثال والة األمر ملنهج الوسطية 

 واالحتواء وليس اإلقصاء . ى أن اهلدف اإلصالح وليس العقاب دليل عل ،

تصديق احملاكم األخرى على أقوال  واعتمادهمقضاة احملكمة اجلزائية املتخصصة  قبول  -و 

واعرتافات املتهمني ، دليل على نزاهة القضاء السعودي واستقالليته ، وأنه بقضاته 

وحماكمه املتنوعة واملتعددة الدرجات القضائية يف مجيع أحناء اململكة ، عبارة عن منظومة 

 أو اخلاص بينها. االستثنائيقضاء وال وجود لل ، ابطةعدلية متكاملة ومرت 

حىت يف حال غياب  ، مواعيدها املتتالية املتقاربة يفبطريقة جمدولة و عقد احملكمة جللساا   - ز 

ليه مبا وإبالغ املّدعى ع يف ضبط القضية  دعى عليهم ، وتدوين ما يتم خالل اجللسةامل

واحلرص على إاء ، احملكمة مبواعيد اجللسات دليل على التزام ّمت يف غيبته حال حضوره،

، بالرغم من مماطلة بعض املدعى  التأخري وى يف أقصر مدة ، وعدم املماطلة أواالدع

 سات .وختلفهم عن حضور اجلل، عليهم 

العام ، وأدلته اليت يقدمها للمحكمة ، واملرفقات املتضمنة خماطبة اجلهات  لوائح املدعي  - ح 

واملختربات الكيميائية ، املطبوعات والنشر إدارات و ، كوزارة اإلعالم   االختصاصذات 

وأعضاء هيئة  دليل على مهنية رجال األمن  ، واملستشفيات الطبية والنفسية  الشرعية

أهل اخلربة  الرجوع إىلو  ،واهتمامهم حبفظ حقوق املتهم  التحقيق واإلدعاء العام 

إال بعد توارد  االاميش والقبض وعدم توجيه والتحري يف البحث والتفت ، واالختصاص

 عرضه على القضاء.قبل األدلة القطعية اليت تستلزم وتربر التحفظ على املتهم 
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  ثانياً: توصيات الدراسة :

) من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله ، للمحكمة اجلزائية املتخصصة أن 9أجازت املادة ( -1

 حق املتهم إذا بُـ ًا يف تصدر حكمًا غيابي املعتربة غ تبليغًا صحيحًا عن طريق وسائل التبليغل 

إحدى وسائل اإلعالم الرمسية ، وهذا أمر مستحسن ومطلوب ، حيث أن اهلروب والتخلف أو 

يف حد ذاته مة ، إن مل يكن دليل على ثبوت التهمة ، لذا  عد عن حضور جلسات احملكمة يُ 

الصادر باملرسوم ،  ) من نظام اإلجراءات اجلزائية141( و) 140أرى وجوب تعديل املادتني (

  نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويلهمع ، لتتماشى   ه22/1/1435وتاريخ  2امللكي رقم م/

  وضمان عدم التعارض بني األنظمة القضائية .

 املستشارينبا ودعمه داخل احملكمة، "مبسّمى " إدارة الدراسات القضائية واألنظمة إدارةإنشاء  -2

 :  اويكون من مهامه  واخلربة يف جمايل األنظمة والقانون االختصاصوي الشرعيني ، وذ

وتبويبها القضائية ونتائج الدراسات والبحوث مجع األنظمة والقواعد الشرعية ،   - أ 

  جوع إليها داخل احملكمة . يسهل الر ل، وفهرستها 

متابعة الدراسات واألحباث العلمّية الرصينة ، اليت تُعىن بدراسة أمناط وسلوكيات   - ب 

وأهداف اجلرائم األمنية والفكرية املستحدثة وأرباا ، وحتليل مضموا واستخالص 

عند عهم عليها ، لتكون حاضرة لديهم نتائجها ، ومن مث تزويد قضاة احملكمة ا واطال

 تلك اجلرائم أو ينتمي ألحزاا ومنظماا . حماكمة من يرتكب إحدى 

 وتبويبها تلخيصهاو ، الصادرة عن احملكمة األحكام والقرارات  مجعاإلشراف على   - ج 

 وإعدادها للنشر .

الدراسات العلمية واإلدارية اليت تساعد على تنظيم وتطوير العمل داخل  ومتابعة إعداد  -د 

  احملكمة .

وأوصي  والدور املهم الذي تضطلع به  ،د اليت تبذهلا احملكمة بني اجلهو وضع اسرتاتيجية إعالمية ت -3

احملكمة  عنذا الشأن إصدار جملة سنوية بعنوان "جزاء" ختتص جبمع األحكام القضائية الصادرة 

للمسامهة يف بيان عدالة احملكمة ونزاهتها ، ، ومن مث طباعتها ونشرها ،  ، وترتيبها وتبويبها

 ماا.وسالمة أحكامها وحماك
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حىت ولو مل تكن مرتبطة جبرائم  ، اختصاصات احملكمة ضمنضرورة إضافة اجلرائم التايل ذكرها  -4

  ، وهي :أخرى 

  .يف الدولةالدبلوماسية والقيادية انتحال الشخصيات   - أ 

 جرائم تزوير األختام واملستندات الرمسية اخلاصة بأجهزة الدولة .  - ب 

 ، والشخصيات الدبلوماسية يف الدولة . جرائم اختطاف املسؤولني  - ج 

 

نظراً لتميز احملكمة اجلزائية املتخصصة يف حماكماا ، ووفائها جبميع الضمانات الشرعية والنظامية  -5

، وحفظ حقوق املتهمني يف قضايا اإلرهاب وجرائم أمن الدولة فإنين أدعوا مجيع دول جملس 

احملكمة وأنظمتها العدلية ، وكذلك مركز حممد بن  التعاون اخلليجي إىل االستفادة من جتربة هذه

نايف للمناصحة والرعاية بوزارة الداخلية ، الذي أثبت أنه عالٌج ناجٌع يف مواجهة الفكر الضال 

.  

 

أن جيعل هذا  سبحانه هوأسألأعان من إمتام هذه الدراسة ، ، أمحد اهللا تعاىل على ما يسر و  وختاماً       

، وأن جيعل النية فيه خالصة لوجه  العمل خالصًا لوجهه، متقبًال عنده، مقربًا إليه، نافعًا يوم العرض عليه

وأن يعيذ هذا الوطن وأبنائه وقاصديه من مضالت الفنت ماظهر منها وما بطن ، وأن حيفظنا ووالة تعاىل ، 

وأن جيعلنا هداًة مهتدين ، محاًة للدين على هدى ونور من  أمرنا مجيعاً من كيد الكائدين وحقد احلاقدين ،

ما كان وهذا جهٌد بشري ، الخيلو من النقص ، فما كان فيه من صواب فمن اهللا وحده، و رب العاملني ؛ 

وحسيب أين اجتهدت يف طلب ،  واهللا ورسوله منه بريئانالشيطان، و  فيه من زلل وخلل، فمن نفسي

  ر يل ، فأسأل اهللا العفو واملغفرة ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد.الوصول للصواب حسب ما ظه

  

  الباحث                                                                  
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 بشأن حوادث التخريب التي حدثت في كثير من البالد

اإلسالمية من نسف المساكن والجسور وتفجير الطائرات 

  أو خطفها .

 



169 
 

  



170 
 



171 
 

 



172 
 

  

� �

����א����ن�א� �

استنكار حادث التفجير الذي وقع في حي العليا بمدينة 

  .  ه١٤١٦ / ٦/  ٢٠الرياض بتاريخ 
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  استنكار حادث التفجير الذي وقع في مدينة الخبر 

  .  ه١٤١٧/  ٢/  ٩في 
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بشأن ما يجري في كثير من البالد اإلسالمية وغيرها من 

ا من سفك الدماء مالتكفير والتفجير ، وما ينتج عنه

  وتخريب المنشآت .
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على األنفس المعصومة ، و إدانة  االعتداءتحريم 

  الرياض مدينة واستنكار التفجيرات التي وقعت في 

  . ه١٤٢٤/  ٣/  ١١في 
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والتفجير ، والتحذير من التستر التخريب  استنكار أعمال

على اإلرهابيين ، ووجوب طاعة ولي األمر وحث أهل 

العلم على إرشاد الناس ، ووجوب التصّدي للفتاوى التي 

  .تشّجع عليها تدعو إلى مثل هذه الجرائم أو
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كتاب والسّنة استشعار نعمة اجتماع الكلمة على هدي ال

في ظّل القيادة الحكيمة ، والدعوة على بذل أسباب 

اللحمة واأللفة وتحريم المظاهرات وجميع وسائل إثارة 

  الفتن.
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