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تناولت في البحث: اإلخالل بمبدأ علنية جلسات المحاكمة 
الجزائية( الذي جاء في تمهيد وثالثة مباحث، تناولت فيها 
عديدًا من اإلشكاالت الفقهية والنظامية، من خالل دراسة 
مقارنة بين الشريعة اإلسالمية ونظام اإلجراءات الجزائية 

في المملكة العربية السعودية.
التي  المبحث األول في األسس الشرعية والنظامية  جاء 
يقوم عليها مبدأ العلنية، وكيف أنه يمثل ضمانة نظامية 
اإلجــراءات واألحكام  تعزيز شفافية  الدعوى في  ألطراف 

الصادرة بشأنهم ووضوحها.
أما المبحث الثاني فتناولت فيه االستثناء على هذا المبدأ 
ومبرراته، كما أن هذا االستثناء ال يؤثر على سير العدالة، 
ــراف  األطـ سمعة  على  كالمحافظة  َمــصــلــحــّي،  وهــدفــه 
أو  الــواحــدة،  األســرة  إطــار  تقع في  التي  للجرائم  بالنسبة 

للمحافظة على األمن واآلداب العامة.
علنية  بمبدأ  اإلخالل  أثر  فيه  فتناولت  الثالث  المبحث  أما 
الجلسات وموقف المنظم السعودي منه، فالمبدأ العام 
المحكمة  أرادت  إذا  أما  علنًا،  يكون  أن  يتحتم  للمحاكمة 
المبدأ  بهذا  فاإلخالل  النظامية،  حاالتها  غير  في  السرية 
يبطل  وال  اإلســالمــيــة،  الشريعة  فــي  نــصــوصــًا  يخالف  ال 
اإلجراءات بطالنًا مطلقًا؛ ألنه في رأي المنظم السعودي 
ا ُيبطل قرار المحكمة الصادر في الدعوى  ليس عيبًا جوهريًّ

باإلدانة أو عدمها.
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المقدمة

نبينا  للعاملني  رحمة  املبعوث  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد:

جل�سات  علنيَّة  مبداأ  اجلزائية  املحاكمات  يف  املقررة  الق�سائية  املبادئ  من  فاإن 
املحاكمة، وهذا املبداأ ياأتي للناأي بالق�ساء وتربئته عن اأية تهمة اأو �سبهة يوجهها عامة 
النا�س اأو اأطراف اخل�سومة اإليه، اأو اإىل ما يدور يف اأروقته من اإجراءات وقرارات 
�سمانة  اأي�ساً  هو  بل  فح�سب،  ذلك  ولي�س  اجلزائية،  للدعوى  نظره  اأثناء  تُتخذ 
نظامية لأطراف الدعوى يف تعزيز �سفافية وو�سوح الإجراءات املتخذة بحقهم، 
والأحكام ال�سادرة ب�ساأنهم، وذلك عندما جتعل املحكمة جل�ساتها ظاهرة للعموم 
بغية طماأنتهم اإىل ما �ستحكم به من حكم عادل يف اخل�سومة، وا�سح يف اإجراءاته 

ل حيف فيه على اأي طرف.
اأن  اإل  العامني،  والأ�سل  القاعدة  هو  اجلل�سات  علنية  مبداأ  تطبيق  كان  ولهذا 
اأمام الق�ساء اجلزائي لي�س من  تطبيق هذا املبداأ يف كل الأحوال والدعاوى املاثلة 
اإل  يُقرر  التي مل  ال�سمانات  يتعار�س مع  اأو  امل�سلحة يف �سيء، بل يحقق مفا�سد 
من اأجل حمايتها، لذلك ن�ست النظم املقارنة ويف مقدمتها النظام ال�سعودي ممثاًل 
يف نظام الإجراءات اجلزائية- على بع�س ال�ستثناءات التي ترد على تطبيق مبداأ 
علنية جل�سات املحاكمة، وذلك مثل املحاكمة يف اجلرائم املرتكبة بني اأفراد الأ�سرة 
الواحدة، ونحوه، فهذه اجلرائم لي�س من م�سلحة اأطرافها ول من العدالة اأن تُعقد 
لها جل�سات علنيَّة حتى ل تت�سرب اأ�سرار الأ�سرة وخ�سو�سية اأفرادها اإىل علم عامة 

النا�س ممن ل يعنيهم اأمرها ل من قريب ول من بعيد.
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واإذا ما قامت اإحدى احلالت النظامية التي ترد -ا�ستثناًء- على تطبيق مبداأ 
علنية اجلل�سات فيحيئذ يجوز للمحكمة اإ�سفاء ال�سرية على جل�سات الدعوى 
املنظورة اأمامها، ولكن هذه ال�سلطة يف اإ�سفاء ال�سرية مقيدة، ولي�ست مطلقة 
بح�سب توافر احلالت التي ن�س عليها النظام، واإل كان قرار املحكمة باإ�سفاء 
ال�سرية خمالفاً لن�سو�س النظام واإخالًل مببداأ علنية جل�سات املحاكمة، ما قد 

يت�سبب يف بطالنه، على التف�سيل الذي �سياأتي معنا يف هذا البحث باإذن اهلل.
ياأتي  اجلزائية  الإج��راءات  نظام  يف  املحاكمة  جل�سات  علنية  مبداأ  على  والن�س 
للتاأكيد على ما انتهجه املنظم ال�سعودي وقرره يف النظام الأ�سا�س للحكم من اأن ما 
تطبقه املحاكم على الق�سايا املعرو�سة اأمامها يجب اأن يكون متفقاً مع اأحكام ال�سريعة 
وا�سحة  ا�ستجابة  ياأتي  ذلك  اأن  كما  وال�سنة)))،  الكتاب  عليه  دل  ملا  وفقاً  الإ�سالمية، 
التي  احلقوقية  والإعالنات  الدولية  التفاقات  مل�سامني  ال�سعودي  املنظم  من  و�سريعة 
ن�ست على �سمانات عدة منها مبداأ علنية اجلل�سات، ومن ذلك ما ن�ست عليه املادة 
املنعقد  املتحدة  لالأمم  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإع��الن  من  ع�سرة  واحلادية  العا�سرة 
يف باري�س عام 1948م، وكذلك ما ن�س عليه العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية يف املادة 1/14 املربم يف الأمم املتحدة عام 1966م.
أواًل: موضوع البحث وأهميته:

املحاكمة  جل�سات  علنية  )مبداأ  عن  احلديث  �سياأتي  اهلل  باإذن  البحث  هذا  يف 
اجلزائية يف النظام ال�سعودي واأثر الإخالل به()))، ذلك اأن تطبيق مبداأ العلنية هو 
الأ�سل، غري اأنه ل يُعد عدم تطبيقه اإخالًل به يف كل الأحوال لأن الن�سو�س التي 

قررته؛ ن�ست اأي�ساً على حالت يجوز معها عدم اإعمال املبداأ.
)1) ينظر: املادة رقم 48، النظام األساسي للحكم، الصادر باملرسوم امللكي رقم أ/90 وتاريخ 1412/8/27ه.

)2) قدم هذا البحث للتحكيم والنشر بتاريخ 1440/5/20هــ.
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ولهذا املو�سوع اأهمية بالغة تتجلى اإذا ما اأردنا معرفة اخليط الرفيع والوقوف 
على معامله للممايزة بني احلال التي يجوز معها للمحكمة اأو لأحد اأطراف الدعوى 
ي�ستتبع  ما  مع  ذلك،  فيها  يجوز  ل  التي  واحلال  علنيتها،  اأو  اجلل�سة  �سرية  طلب 
ذلك من �سرورة بيان القواعد النظامية التي حتكم الأ�سل العام املتمثل يف علنية 
وجزاء  ال�سرية،  يف  املتمثل  الأ�سل  هذا  من  ال�ستثناء  اأي�ساً  وحتكم  اجلل�سات، 

خمالفة هذه القواعد النظامية على الإجراء الق�سائي.
اأهمية املو�سوع ملا نَ�س نظام الإجراءات اجلزائية ال�سعودي على مبداأ  ولول 
علنية اجلل�سات، وملا ن�ست عليه الد�ساتري ونظم الإجراءات اجلزائية يف اأكرث دول 
العامل، كيف ل وهذا املبداأ يعد من ال�سمانات النظامية الكربى حلماية مرفق الق�ساء 

من الت�سويه والت�سكيك، وحماية اأطراف الدعوى من احليف واجلور.
ثانيًا: مشكلة البحث.

يف  العامة  والقاعدة  الأ�سل  العلنية  جعل  ال�سعودي  النظام  اإن  وقلنا  �سبق 
املقام ن�س على جواز ال�ستثناء من هذه  جل�سات املحاكمة اجلزائية، ويف ذات 
العلنية  من  ولكل  تقديرها،  يف  �سلطًة  للمحكمة  اأتاح  معينة  حالت  يف  القاعدة 
وال�ستثناء قواعد نظامية يجب على املحكمة مراعاتها، واللتزام بها، واإل ترتب 

على خمالفتها بطالن اإجرائها.
لذلك تتمثل م�سكلة البحث يف الت�ساوؤلت الآتية:-

النظامي  الأ�سا�س  املحاكمة اجلزائية؟ وما  مببداأ علنية جل�سات  املق�سود  ما   -1
الذي ي�ستند عليه؟

2- اإىل اأي مدى ميكن ال�سماح للمحكمة بال�ستثناء من العلنية وقبول التقييد 
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منها؟ وما الأ�سا�س النظامي يف ذلك؟
3- هل لأطراف الدعوى حق نظامي يف الطلب من املحكمة تقرير العلنية اأو 

اإ�سفاء ال�سرية؟
4- ما املق�سود بالإخالل مببداأ علنية جل�سات املحاكمات اجلزائية؟

ما الأثر املرتتب من الإخالل بتطبيق مبداأ علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية؟
ثالثًا: أهداف البحث.

1- اإي�ساح اأهمية علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية، واأهمية �سريتها يف احلالت 
ال�ستثنائية التي ر�سمها النظام.

2- الوقوف على قواعد النظام ال�سعودي اخلا�سة مببداأ علنية جل�سات املحاكمة 
اجلزائية، و�سوابط ال�ستثناء منه.

3- اإبراز موقف الفقه الإ�سالمي من اأحكام مبداأ علنية اجلل�سات، ودور ال�سيا�سة 
ال�سرعية يف ذلك.

4- تو�سيح اأحقية اأطراف الدعوى اجلزائية يف طلب تقرير علنية جل�سة املحاكمة 
اأو طلب ب�سريتها.

اأو  املحاكمة،  جل�سة  علنية  تقرير  يف  اجلزائية  املحكمة  �سلطة  مدى  معرفة   -5
التقييد منها يف احلالت التي تدعو اإىل ال�سرية.

6- بيان مفهوم الإخالل مببداأ علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية.
7- بيان اأ�س�س البطالن الإجرائي يف النظام ال�سعودي املتعلقة بالإجراء املخل 

مببداأ علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية.
اأثر الإخالل مببداأ علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية على دقة احلكم  اإظهار   -8

الق�سائي وجودته.
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رابعًا: حدود البحث.
- احلد املو�ضوعي: �ساأتناول يف هذا البحث مو�سوع: مبداأ علنية جل�سات 
لهذا  املو�سوعي  النطاق  عن  يخرج  وبذلك  به،  الإخالل  واأثر  اجلزائية  املحاكمة 
اأو  اجلزائية،  املحاكمة  ت�سبق  التي  اجلنائي  التحقيق  جل�سات  يف  العلنية  البحث؛ 
املوظفني  من  الفئات  بع�س  على  تقام  التي  كتلك  التاأديبية  املحاكمات  جل�سات 
كالق�ساة واأع�ساء النيابة العامة، ويخرج كذلك مبداأ العلنية واأثر الإخالل به يف 
جل�سات املحاكمات غري اجلزائية، اأي التي ل جتري اأمام املحكمة اجلزائية، كالتي 
اأو  الإداري��ة  اأو  ال�سخ�سية  الأح��وال  حمكمة  اأمام  اأو  العامة  املحكمة  اأمام  تكون 
العمالية اأو غريها، حيث حتكم جل�سات هذه املحاكمات اأمام هذه املحاكم اأنظمة 

مرافعات خا�سة بها، م�ستقلة عن القانون املنظم للمحاكمة اجلزائية. 
- احلد املكاين: النطاق املكاين لهذا البحث هو يف حدود نظام اململكة العربية 
ال�سعودية، مع مقارنته باأحكام الفقه الإ�سالمي امل�ستمد منه، للوقوف على �سالمة 

التطبيق.
- احلد الزماين: مبا اأن مو�سوع البحث يتمحور حول جل�سات املحاكمة اجلزائية 
فاإن النظام احلاكم على م�سائله هو نظام الإجراءات اجلزائية الأخري، وما اأعنيه هنا هو 
النظام ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/2( وتاريخ 1435/1/22ه�، ولئحته 
التنفيذية ال�سادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )142( وتاريخ 1436/3/21ه�، 
وبهذا يخرج عن النطاق الزماين للبحث اأنظمة الإجراءات اجلزائية التي �سدرت 

قبل تاريخ 1435/1/22ه�.
خامسًا: الدراسات السابقة.

اأجد  مل  العلمية،  واملواقع  والإلكرتونية،  اجلامعية،  املكتبات  يف  البحث  بعد 
عنها،  واأجابت  م�سكلته،  وتناولت  البحث،  هذا  اأهداف  حققت  م�ستقلة  درا�سًة 
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مدار  يف  ولي�ست  البحث،  من  قريبة  وبحوث  درا�سات  هو  اإمنا  عليه  وقفت  وما 
مو�سوعه، وهذه البحوث والدرا�سات كالآتي:-

مقارنة  الأردن  يف  اجلزائية  املحاكمات  )علنية  بعنوان  الأوىل:  الدرا�ضة 
بالت�سريعات الفرن�سية وامل�سرية(، وهي درا�سة مقدمة من الباحث فتحي الفاعوري 
يف  العليا  للدرا�سات  العربية  ان  عمَّ بجامعة  العليا  القانونية  الدرا�سات  كلية  اإىل 
اململكة الأردنية الها�سمية ا�ستكماًل ملتطلبات احل�سول على درجة الدكتوراه يف 

القانون العام يف �سنة 2006م.
وتناولت الدرا�ضة: ماهية العلنية يف الف�سل الأول؛ من مفهومها، وامل�سالح 
تناولت  ثاٍن  ف�سٍل  ويف  البتدائي،  التحقيق  اإجراءات  يف  والعلنية  حتميها،  التي 
والعلنية  والأجنلو�سك�سونية،  الالتينية  الت�سريعات  يف  اجلزائية  املحاكمات  علنية 
كقاعدة عامة، والقيود التي ترد على مبداأ علنية املحاكمات، ويف الف�سل الثالث 
تناولت مظاهر علنية املحاكمة يف الفقه امل�سري والفرن�سي والأردين، ويف ف�سٍل 
ال�سخ�سي،  قاعدة احل�سور  املحاكمات اجلزائية من  تناولت موؤيدات علنية  رابع 
وقاعدة ال�سفوية، وقاعدة تدوين اإجراءات املحاكمة، وجاءت هذه الدرا�سة يف 

166 �سفحة.
اأنها  جند  ال�سابقة  الفقرة  يف  بحثي  حدود  يف  جاء  وما  الدرا�سة  هذه  وبتاأمل 

تختلف عنه من عدة جوانب كالآتي:-
1- اأنها تناولت مبداأ العلنية يف اإجراءات الدعوى اجلزائية وجل�ساتها، �سواء 
اأما بحثي فهو فقط يف مبداأ علنية اجلل�سات  يف مرحلة التحقيق اأم املحاكمة، 
اأنه يف جل�سات املحاكمة  به، ولي�س يف علنية الإجراءات، كما  واأثر الإخالل 

فقط دون ما ي�سبقها من جل�سات يف مرحلة التحقيق اجلنائي.
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2- اأن هذه الدرا�سة يف القوانني امل�سري والفرن�سي والأردين، بينما بحثي يف 
النظام ال�سعودي والفقه الإ�سالمي.

اأُجيزت هذه الدرا�سة عام 2006م املوافق لعام 1427ه� ورغم اختالف   -3
عن  اأي�ساً  تختلف  اأحكامها  اأن  اإل  الدرا�سة،  هذه  عليها  اعتمدت  التي  القوانني 
اأحكام النظام ال�سعودي املتمثل يف نظام الإجراءات اجلزائية ال�سادر عام 1435ه 

ولئحته التنفيذية.
الدرا�ضة الثانية: بعنوان )اإجراءات جل�سات املحاكمة يف النظام ال�سعودي 
والقانون امل�سري-درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية(، وهي درا�سة مقدمة من الباحث خالد 
العربية  نايف  العليا يف جامعة  الدرا�سات  بكلية  العدالة اجلنائية  ق�سم  اإىل  املفدى 

للعلوم الأمنية، ا�ستكماًل ملتطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري عام 1427ه�.
عموم اإجراءات جل�سات املحاكمات من رفع الدعوى،  وتناولت الدرا�ضة: 
وح�سور اخل�سوم وغيابهم، واملبادئ التي حتكم اجلل�سات كمبداأ �سفوية املرافعة، 
وتناولت  اجلل�سات،  علنية  ومبداأ  املحاكمة،  اأثناء  الدفاع  حقوق  احرتام  ومبداأ 
املرافعة،  باب  اجلل�سات، وقفل  واإدارتها، وجرائم  اجلل�سة،  �سبط  اأي�ساً  الدرا�سة 
الدرا�سة من  تناولته  ما  اأن  كما  واإ�سدار احلكم وت�سحيحه،  املداولة،  واإجراءات 
�سبه  املحاكمات يف دعاوى عدة من جزائية وحقوقية وجلان  اإج��راءات كان يف 

ق�سائية، وجاءت يف 333 �سفحة.
وبتاأمل هذه الدرا�سة وما جاء يف حدود بحثي جند اأنها تختلف عنها من عدة 

جوانب كالآتي:-
1- اأنها تناولت خمتلف الإجراءات التي تتخذ يف املحاكمات، ويف دعاوى 
عدة دون التفرقة بني ما هو يف دعوى جزائية اأم حقوقية اأم اإدارية اأم غريها من 
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الدعاوى، اأما بحثي فهو يف اإجراء اأوحد وهو العلنية فقط واأثر الإخالل بها، ويف 
اجلل�سات املنعقدة يف املحكمة اجلزائية حتديداً.

2- اأن هذه الدرا�سة اأُجريت وفق القانونني ال�سعودي وامل�سري، بينما بحثي 
يف النظام ال�سعودي والفقه الإ�سالمي.

3- ُقدمت الدرا�سة يف عام 1427ه� واعتمدت على الأنظمة ال�سارية وقتها، 
عام  ال�سادر  الأخ��ري  اجلزائية  الإج��راءات  نظام  اأحكام  على  يعتمد  بحثي  بينما 

1435ه� ولئحته التنفيذية، وعلى بع�س الأنظمة احلديثة ذات ال�سلة.
العربية  اململكة  يف  التقا�سي  جل�سات  )علنية  بعنوان  الثالثة:  الدرا�ضة 
ال�سعودية( للدكتور نا�سر بن حممد اجلوفان وهو بحث علمي حمكم من�سور يف 

جملة العدل التابعة لوزارة العدل ال�سعودية �سمن العدد اخلام�س لعام 1421ه�.
بيان املق�سود من علنية جل�سات التقا�سي، وتقرير علنية  وتناولت الدرا�ضة: 
العربية  اململكة  يف  الق�سائي  والتنظيم  الإ�سالمي  الفقه  يف  التقا�سي  جل�سات 
على  الوارد  ال�ستثناء  الدرا�سة  تناولت  كما  اجلل�سات،  علنية  واأهمية  ال�سعودية، 
علنّيتها ب�سكل مقت�سب جداً، وقد جاء البحث يف متهيد واأربعة مباحث، وعدد 

)29 �سفحة(.
وبالطالع على هذه الدرا�سة وما جاء يف حدود بحثي جند اأن هذه الدرا�سة 

تختلف عنه من عدة جوانب هي:-
1- اأنها تناولت مبداأ علنية اجلل�سات يف عموم الدعاوى �سواء اأكانت حقوقية 
اأم اإدارية اأم عمالية اأم جزائية، فلكلٍّ من هذه الدعاوى جاء يف اأنظمة مرافعات 
الفقه  يف  املبداأ  م�سروعية  حيث  من  التناول  ه��ذا  وك��ان  بع�سها،  عن  م�ستقلة 
ال�سعودية، واأهميته، وال�ستثناء  العربية  اململكة  الق�سائي يف  الإ�سالمي والتنظيم 
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الوارد عليه ب�سكل خمت�سر، بينما بحثي تناول اأحكام مبداأ العلنية، واأثر الإخالل 
به، يف جل�سات املحاكمة فقط، املنعقدة اأمام املحكمة اجلزائية حتديداً.

2- اأن هذه الدرا�سة واإن كانت وفق النظام ال�سعودي اإل اأنها اأُجريت يف عام 
اإجرائية متفرقة قدمية، ومل تكن منظمة يف نظام  1421ه�، يف ظل �سريان قواعد 
اأوحد لالإجراءات اجلزائية كما هو الآن، يف حني اأن هذا البحث هو وفق النظام 

الأخري لالإجراءات اجلزائية ال�سادر عام 1435ه� ولئحته التنفيذية.
سادسًا: تقسيمات البحث.

املقدمة: وفيها مو�سوع البحث واأهميته، م�سكلته، اأهدافه، حدوده، الدرا�سات 
ال�سابقة، تق�سيماته:-

مطلب متهيدي: التعريف بالعنوان.
الفرع الأول: التعريف بالعنوان باعتباره مفرًدا.
الفرع الثاين: التعريف بالعنوان باعتباره مركًبا.

ة. املبحث الأول: م�ضروعية مبداأ علنية جل�ضات املحاكمة اجلزائيَّ
املطلب الأول: الأ�سا�س النظامي ملبداأ علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية.

املطلب الثاين: مربرات مبداأ علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية.
املطلب الثالث: موقف الفقه الإ�سالمي من الأ�سا�س النظامي ملبداأ علنية جل�سات 

املحاكمة اجلزائية.
املبحث الثاين: ال�ضتثناء على مبداأ علنية جل�ضات املحاكمة اجلزائية.

املطلب الأول: مربرات ال�ستثناء على مبداأ العلنية.
املطلب الثاين: احلالت النظامية يف ال�ستثناء على مبداأ العلنية.

1- مراعاة الأمن.
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2- املحافظة على الآداب العامة.
3- دواعي اإظهار احلقيقة.

4- املداولة يف احلكم.
املطلب الثالث: نطاق ال�ستثناء على مبداأ العلنية.

1- من حيث الأ�سخا�س.
2- من حيث اجلل�سات.

املطلب الرابع: موقف الفقه الإ�سالمي من ال�ستثناء على مبداأ علنية جل�سات 
املحاكمة اجلزائية.

ة اجلل�ضات يف املحاكمة اجلزائية. املبحث الثالث: اأثر الإخالل مببداأ علنيَّ
املطلب الأول: نظرية البطالن يف نظم الإجراءات اجلزائية املقارنة.

الفرع الأول: املذاهب الفقهية يف البطالن الإجرائي.
الفرع الثاين: معيار التمييز بني الإجراء اجلوهري وغري اجلوهري.

الفرع الثالث: اأنواع البطالن الإجرائي.
املطلب الثاين: موقف النظام ال�سعودي من الإخالل مببداأ علنية اجلل�سات.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج .
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مطلب تمهيدي
التعريف بالعنوان

بيان  اأوًل  ينبغي  للقارئ،  ح��دوده  وتظهر  البحث،  مو�سوع  مالمح  لتت�سح 
�سيكون  الذي  ال�سامل  مفهومه  بيان  ثم  عنوانه،  يف  الرئي�سة  املفردات  مدلولت 

حوله مدار الكالم.

الفرع األول: التعريف بالعنوان باعتباره مفردا.

أواًل: تعريف المبدأ لغة واصطالحًا.

وال��دال  »الباء  فار�س:  ابن  قال  )بَ���َداأَ(،  كلمة  اأ�سل  اللغة:  يف  املبداأ   -1
قال  البتداء،  من  وابتداأت،  بالأمر  بداأت  يقال:  ال�سيء،  افتتاح  من  والهمزة 
اهلل عز وجل: نئمتهتمثمئ)))، وقال تعاىل: نئحئخئمئهئمئ)))، فاهلل تعاىل 
هو املبدئ والبادئ«)))، واإذا قيل مبادئ العلم اأو الفن اأو اخللق اأو الد�ستور اأو 
القانون فاملق�سود هو قواعده الأ�سا�سية التي يقوم عليها، ول يخرج عنها)))، 
اأو القاعدة املنا�سبة املنطبقة  اأُطلق على القانون،  اإذا  ياأتي مبعنى الأ�سل  واملبداأ 

على اجلزئيات))).
))) سورة البروج: اآلية رقم 13.

))) سورة العنكبوت: اآلية رقم 20.
))) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، مادة )بدأ(، ص 212، حتقيق عبد السالم محمد 

هارون، طبعة 1399هـ، نشر دار الفكر.
))) ينظر: املعجم الوسيط، تأليف مجمع اللغة العربية، مادة: ب د أ، ص 42، الطبعة الرابعة 1425هـ، 

نشر دار الدعوة، القاهرة.
))) ينظــر: الكليــات - معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة، أيــوب بــن موســى احلنفــي، ص 122، 

حتقيق عدنان درويش ومحمد املصري، الطبعة الثانية 1419هـ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.
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عليها  يتوقف  التي  هي  واملبادئ  مبادئ،  جمع  ال�سطالح:  يف  املبداأ   -2
م�سائل العلم، كتحرير املباحث وتقرير املذاهب، فاأي بحث لبد له من اأجزاء 
هي  واملبادئ  واملقاطع،  والأوا�سط،  املبادئ،  بع�س:  على  بع�سها  مرتبة  ثالثة 
ول  وامل�سلمات،  ال�سروريات  من  اإليها  واحلجج  الأدلة  تنتهي  التي  املقدمات 
وقيل يف  بالربهان)))،  اإل  تثبت  ل  فاإنها  امل�سائل؛  بخالف  الربهان؛  اإىل  حتتاج 
الق�ساء،  اجتهاد  ا�ستخل�سها  مكتوبة،  غري  قانونية  »قواعد  املبادئ:  تعريف 

واحرتاِمها مفرو�س على الإدارة«))).
ثانيًا: تعريف الجزائية لغة واصطالحًا.

املحاكمة،  وه��و  منعوته  اإىل  من�سوب  موؤنث  لفظ  اللغة:  يف  اجلزائية   -1
ال�سيء  قيام  والياء:  والزاء  »اجليم  اأن  اللغة  مقايي�س  وم�سدره جزاٌء، وجاء يف 
اأجِزيه جزاًء، وجازيُته جمازاًة«)1))،  َجَزيت فالناً  يقال  اإياه،  َمقاَم غريه ومكافاأتُه 
اأو العطاء على حدٍّ �سواء))))، وعليه جاء قوله تعاىل:  واجلزاء قد يكون للثواب 

نئمتنتىتيترثمئ)))).

2- اجلزائية يف ال�سطالح: اإذا تقرر لغًة اأن لفظ )اجلزاء( ياأتي مبعنى الثواب 
والعقاب، فاإن املق�سود به يف هذا البحث اأحد املعنيني وهو: )العقاب( دون 
الأحكام  بتنفيذه  تقوم  »ما  تعريفه:  يف  قيل  املعنى  بهذا  واجل��زاء  الثواب، 

))) التعريفــات، علــي بــن محمــد اجلرجانــي، ص197، حتقيق جماعة من العلماء بإشــراف دار النشــر، 
الطبعة األولى 1403هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

))) القامــوس املوســوعي اإلداري، جــوزف بــادروس، ص850، الطبعــة األولــى 2006م، منشــورات احللبــي 
احلقوقية، بيروت.

)1)) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، مادة: ج ز ي، ص455، مرجع سابق.
)))) ينظــر: تــاج العــروس مــن جواهــر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبدالــرّزاق، )351/37(، حتقيق 

مجموعة من طلبة العلم، دار الهداية.
سورة يوسف: اآلية رقم 74.  ((1(
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املرتتب  »الأثر  باأنه:  اأي�ساً  وُعرف  القانونية«))))،  الن�سو�س  اإىل  ا�ستناداً  الق�سائية 
على خمالفة القاعدة القانونية«))))، فيكون املراد من املحاكمة اجلزائية حينئذ هو 
ثمَّ  ومن  عليه،  املدعى  على  اجلنائية  امل�سوؤولية  اإقامة  بق�سد  الق�ساء  اأمام  املرافعة 

عقابه.
ثالثًا: تعريف اإلخالل لغة واصطالحًا.

ْيء اأي  (، يقال اأخلَّ بال�سَّ 1- الإخالل يف اللغة: كلمة ماأخوذة من )اأَخلَّ
اأْجَحَف ِبِه وق�سر، واأَخلَّ باملكان: اإِذا غاَب َعنُه وتََرَكُه، واإذا قيل اأَخلَّ الوايِل 
احلاَجُة  مبعنى  ُة  واخَللَّ حمايتها،  يف  وق�سر  بَها  اجُلْنَد  َل  َقلَّ اأنه  اأي  ُغوِر:  بالثُّ
و)اخَلَلُل(  ٌة))))،  َخ�سا�سَ اأَي  �َسِديدٌة:  ٌة  َخلَّ ِبِه  يَُقال:  واخَل�سا�سُة،  والَفقُر 
مبعنى الفرجة بني ال�سيئني، وجمعه )ِخاَلُل(، وياأتي اأي�ساً مبعنى الف�ساد يف 

الأمر)))).
2- الإخالل يف ال�سطالح: هو قيام املوظف بعمل وظيفي، اأو المتناع عنه، 
على خالف ما ن�ست عليه الأنظمة واللوائح املنظمة لأعمال الوظيفة))))، ومل اأقف 
وبني  بينه  اختالف  يل  يظهر  مل  كما  هذا،  غري  لالإخالل  ا�سطالحي  تعريٍف  على 

معناه اللغوي ال�سالف.

)))) معجــم املصطلحــات الفقهيــة والقانونيــة، جرجــس اجلرجــس، ص126، الطبعــة األولــى 1996م، 
نشر الشركة العاملية للكتاب، بيروت.

)))) معجــم مصطلحــات الشــريعة والقانــون، عبدالواحــد كــرم، ص147، الطبعــة الثانية 1418هـ، نشــر 
دار املناهج، عمان.

)))) تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محّمــد بــن محّمــد بــن عبدالــرّزاق، مــادة: خ ل ل، )427/28(، 
مرجع سابق.

)))) مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــداهلل الــرازي، مــادة خ ل ل، بتصــرف، ص 96، حتقيق يوســف 
الشيخ محمد، الطبعة اخلامسة 1420هـ، نشر املكتبة العصرية و دار النموذجية، بيروت.

)))) جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربية السعودية، فتوح عبداهلل الشاذلي، بتصرف، ص 101، 
الطبعة الثالثة 1437هـ، نشر مكتبة الرشد، الرياض.
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الفرع الثاني: التعريف بالعنوان باعتباره مركًبا.
يف  اأم  اللغة  يف  �سواء  الرئي�سة  البحث  ه��ذا  عنوان  مفردات  تعريف  بعد 
ال�سطالح، ومقارنتها ببع�سها، والتاأمل يف ذلك؛ نخل�س اإىل اأن املعنى ال�سامل 
لعنوان هذا البحث املعنون ب��������: )مبداأ علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية يف النظام 
ال�سعودي واأثر الإخالل به( هو: الأحكام النظامية املتعلقة بتطبيق مبداأ العلنية يف 
املرتتب على عدم  منه، والأثر  بالتقييد  املتعلقة  جل�سات املحكمة اجلزائية، وتلك 
التزام املحكمة بهذه الأحكام، اأثناء تقريرها العلنية اأو فر�س ال�سرية على اجلل�سة، 

على ما �سياأتي بيانه وتف�سيله باإذن اهلل يف هذا البحث.
تقسيم:

ال�سعودي  النظام  يف  اجلزائية  املحاكمة  جل�سات  علنية  )مبداأ  عن:  للحديث 
ثم  اجلل�سات،  علنية  مبداأ  �سرعية  على  الوقوف  بدايًة  ينبغي  به(؛  الإخالل  واأثر 
بيان القواعد النظامية لال�ستثناء منه، للو�سول يف نهاية املطاف اإىل حكم الإخالل 
مببداأ علنية اجلل�سات واأثره على الإجراء الق�سائي، لذلك �سيكون الكالم يف هذا 
املحاكمة  جل�سات  علنية  مبداأ  م�سروعية  يف  الأول  ثالثة،  مباحث  يف  املو�سوع 
خمالفة  اأثر  يف  والثالث  املبداأ،  على  يرد  الذي  ال�ستثناء  يف  والثاين  اجلزائية، 

قواعد املبداأ وقواعد ال�ستثناء منه.
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المبحث األول
مشروعية مبدأ علنية جلسات المحاكمة الجزائية

لبيان م�سروعية مبداأ علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية يلزم اأوًل تو�سيح الأ�سا�س 
وهذا  منه،  الإ�سالمي  الفقه  موقف  معرفة  ثم  مربراته،  بيان  وكذلك  لُه،  النظامي 

�سيكون على ثالثة مطالب.

 المطلب األول 
األساس النظامي لمبدأ علنية جلسات المحاكمة الجزائية.

بالن�سبة للعامة، فاإن  اإذا كانت جل�سات التحقيق اجلنائي واإجراءاته �سريًة دائماً 
اأن القاعدة العامة فيها تلزم  بالن�سبة جلل�سات املحاكمة اجلزائية يف  الأمر يختلف 
واعتربته  احلقوقية،  والإعالنات  الدولية  التفاقات  عليه  ن�ست  وقد  العلنية))))، 
العاملي  املتحدة  الأمم  اإعالن  من  العا�سرة  املادة  ذلك  ومن  كربى،  ق�سائية  �سمانة 
اإن�سان  »لكل  ب��اأن:  القا�سي  1948م،  عام  باري�س  يف  املنعقد  الإن�سان  حلقوق 
تَنظر ق�سيته حمكمٌة م�ستقلٌة  اأن  الآخرين، احلق يف  التامة مع  امل�ساواة  على قدم 
وحمايدة، نظراً من�سفاً وعلنيًّا، للف�سل يف حقوقه والتزاماته ويف اأيَّة تهمة جزائية 
توجه اإليه«، وكذلك الفقرة الأوىل من املادة احلادية ع�سرة منه والتي ن�ست على: 
قانوناً يف حماكمة  لها  يثبت ارتكابه  اأن  اإىل  بريًئا  »كل �سخ�س متهم بجرمية يعترب 
كما  نف�سه«،  للدفاع عن  الالزمة  ال�سمانات  فيها جميُع  له  قد وفرت  تكون  علنية 

)))) ينظــر: اإلجــراءات اجلنائيــة تأصيــاًل وحتليــال، د. رمســيس بهنــام، ص301، طبعــة 1978م، نشــر 
منشأة املعارف، اإلسكندرية.
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املتحدة  الأمم  يف  املنعقد  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  ن�س 
عام 1966م يف مادته 1/14 على: »النا�س جميعاً �سواء اأمام الق�ساء، ومن حق 
كل فرد عند الف�سل يف اأية تهمة جزائية توجه اإليه اأو يف حقوقه والتزاماته يف اأية 
دعوى مدنية، اأن تكون ق�سيته حمل نظر من�سف وعلني من قبل حمكمة خمت�سة 

م�ستقلة حيادية، من�ساأة بحكم القانون....اإلخ«.
وباإمعان النظر اإىل ن�سو�س النظام ال�سعودي فاإننا جند اأن املبداأ معدوٌد من 
�سمات النظام اجلزائي يف اململكة، وهذا ما ن�ست عليه �سراحًة موا�سع عدة 
من ن�سو�س النظام، فجاء يف نظام الإجراءات اجلزائية ما ن�سه: )جل�سات 
املحاكم علنية، ويجوز للمحكمة -ا�ستثناًء- اأن تنظر الدعوى كلها اأو بع�سها 
يف جل�سات �سرية، اأو متنع فئات معينة من احل�سور فيها؛ مراعاة لالأمن، اأو 

حمافظة على الآداب العامة، اأو كان ذلك �سروريًّا لإظهار احلقيقة()))).
فهذا الن�س قطع �سراحًة بعدم جواز عقد جل�سات املحاكمة اإل ب�سكل علني، 
بحيث يتاح للجمهور الدخول يف قاعة املحاكمة وال�ستماع اإىل ما يدور فيها من 
نقا�سات اأو اإجراءات بغري قيد اإل ما يقت�سيه حفظ النظام، ثم ذكر ا�ستثناًء حالت 

دها، تكون اجلل�سات فيها �سرية. معينة عدَّ
وبذلك تكون العلنية هي الأ�سل العام والقاعدة التي ل يُن�سرف عنها اإل يف 
باإذن اهلل  احلالت التي ُذكرت يف الن�س على �سبيل ال�ستثناء، و�سياأتي تف�سيلها 

يف مو�سعها من هذا البحث.
اأو  )الأمن(  من  بدًل  العام(  )النظام  ال�سالفة مب�سطلح  املادة 154  ولو عربت 
)الآداب العامة( لكان اأوىل واأدق يف ا�ستيعاب كافة ال�سور التي يهدف املنظم 

)))) املادة 154، نظام اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم 2/م وتاريخ 1435/1/22ه.
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اإحاطتها يف ن�سو�سه؛ لأنه اأو�سع واأ�سمل.
ن�س  من  اجلزائية  الإج��راءات  لنظام  التنفيذية  الالئحة  خلو  اأي�ساً  نلحظ  كما 

تف�سريي بياين لن�س املادة 154 من نظام الإجراءات اجلزائية.
يعنيه  ما  فاإن  علنيًة  املحاكمة  جل�سات  تكون  اأن  قرر  عندما   154 املادة  ون�س 
هو جل�سات املحاكمة اجلزائية، اأي التي تنعقد اأمام املحاكم اجلزائية فقط، اأما ما 
لأن  مق�سود،  فهو غري  اختالفها  على  الأخرى  املحاكم  اأمام  اجلل�سات  من  ينعقد 
ن�س املادة املذكورة �سابقاً ورد يف نظام الإجراءات اجلزائية، وهو القانون الذي 
ينظم اأحكام الدعاوى اجلزائية فقط، ول ينظم غريها من الدعاوى التي تقام اأمام 

املحاكم الأخرى.
وبتاأمل ن�س هذه املادة فاإن املعني بتنفيذ حكمها -�سواء من تلقاء نف�سه اأو بطلب 
الت�سكيل  الق�سائية بح�سب  الدائرة  اأو رئي�س  من اخل�سوم- هو قا�سي املو�سوع 
الذي يحدده النظام لنظر مو�سوع الدعوى، لأن �سبط جل�سة املحاكمة واإدارتها 

منوطان بهما)1)).
ويف حال كانت الدعوى منظورة من دائرة ق�سائية ولي�س يتولها قا�ٍس فرد 
فاإن املخت�س بتقرير علنية اجلل�سة اأو �سريتها هو رئي�س الدائرة بعد م�سورة زمالئه 
اأع�ساء الدائرة؛ لأن هذا الإجراء ذو طبيعة ق�سائية ي�ستلزم قراراً ق�سائيًّا ي�سدر 
علنية  مببداأ  التم�سك  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  واأما  بالأغلبية،  ا  واإمَّ بالإجماع  اإما 
اجلل�سة فهم اأطراف الدعوى من مدٍع عام اأو خا�س اأو مدعى عليه، فهوؤلء هم 
الذين لهم احلق يف مطالبة املحكمة بتقرير علنية اجلل�سة اأو �سريتها بح�سب ما يرونه 
حمققاً مل�ساحلهم؛ وللمحكمة بعد هذا �سلطة اإجابة هذا الطلب اأو رف�سه يف �سوء 

)11) املادة 142، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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ما يظهر لها من تداعيات وحيثيات)))).
ومما يوؤكد مدلول املادة النظامية ال�سابقة يف اأن الأ�سل والقاعدة العامة 
يف جل�سات املحاكمة اجلزائية هو العلنية ولي�س ال�سرية؛ ما ن�س عليه نظام 
الإجراءات اجلزائية من اأنه: )1-يُتَلى احلكم بعد التوقيع عليه ممن اأ�سدره 
وذلك  �سرية،  جل�سات  يف  نُظرت  الدعوى  كانت  ولو  علنية  جل�سة  يف 

بح�سور اأطراف الدعوى...()))).
وينبغي على املحكمة عند عقد جل�ساتها اأن تثبت يف حم�سر �سبطها ما اإذا كانت 
العلنية قد روعيت يف اجلل�سة اأم اأنها قد اأ�سفت ال�سرية عليها، ويف احلالة الأخرية 

ينبغي بيان املربرات التي دفعتها اإىل ال�سرية)))).
ويالحظ على ن�س املادة اخلام�سة واخلم�سني بعد املائة ولئحته التنفيذية ب�ساأن ما 
يتوله كاتب حم�سر اجلل�سة من تدويٍن للبيانات واملعلومات الواجب توافرها يف 
املح�سر؛ خلوه من البيان املتعلق بوجوب اإثبات مراعاة العلنية من قبل املحكمة، 
اأو اإثبات عدم مراعاتها لذلك، مع تدوين مربرات املحكمة يف كل الأحوال؛ ذلك 
ليت�سنى للمحكمة الأعلى رقابة ان�سجام ما جتريه املحكمة من علنية اأو �سرية مع ما 

تق�سي به القاعدة الإجرائية احلاكمة يف ذات ال�ساأن.
من  اجلزائية  املحاكمة  جل�سات  يف  العلنية  تكون  النظامية  الن�سو�س  وبهذه 
ة يف حماية العدالة والقاعدة  املبادئ الكربى يف الق�ساء ال�سعودي، و�سمانة مهمَّ

العامة التي ل ي�سار اإىل غريها اإل با�ستثناء نظامي.

))1) ينظــر: أصــول اإلجــراءات اجلنائيــة، د. حســن صــادق املرصفــاوي، ص553، طبعــة 1996م، نشــر 
منشأة املعارف، اإلسكندرية. 

)11) املادة 181، الفقرة 1، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
))1) ينظــر: شــرح قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة، د. محمــود مصطفــى، ص383، الطبعــة احلادية عشــرة 

1976م، نشر مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، القاهرة.
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 المطلب الثاني 
مبررات مبدأ علنية جلسات المحاكمة الجزائية

مل ي�ساأ املنظم ال�سعودي تقرير العلنية مبداأً للمحاكمة اجلزائية دون اأن يكون 
اجلل�سات  علنية  اأن  ذلك  املبداأ،  هذا  تقرير  اإىل  يدفعه  ما  املربرات  من  لذلك 
تبعث الطماأنينة يف نفو�س املتهمني الذين حتاكمهم املحكمة اجلزائية، وجتعلهم 
يطمئنون كذلك من انحراف جمريات املحاكمة عن م�سارها العدل، واأل تعرتيه 
ت�سعر  كما  �سحيحة،  غري  وجهة  اإىل  املحاكمة  بدفة  تنحرف  خارجية  موؤثرات 
بالإ�سافة  الدعوى،  ال�سهود يف  التاأثري على  بالراحة يف عدم  املتهمني  العلنية 
اإىل �سحة التهم امل�سندة اإليهم، واأنهم لن يعاملوا اإل وفق ما يقت�سيه ال�سرع اأو 
يقرره النظام، وت�سهم العلنية بجانب الردع اخلا�س للجاين يف حتقيق الردع 
العام على اأو�سع نطاق باعتبار ذلك غر�ساً من اأغرا�س العقوبة، اإذ اإن الطالع 
على وقائع املحاكمة متاح للجمهور ف�ساًل عن �سيوع منطوق احلكم الق�سائي 
ال�سادر يف حق املتهمني بينهم، وهذا مما يزيد من ثقة الأفراد يف عدالة مرفق 

الق�ساء وكفاءته نحو اقت�ساء احلقوق وفر�س الإن�ساف بني اأفراد املجتمع)))).
ومن �ساأن علنية جل�سات املحاكمة اجلزائية جتويد احلكم الق�سائي من حيث �سياغته 
وت�سبيبه ومنطوقه، فالقا�سي عندما يرى اأن وقائع اجلل�سة وما يتخذه من اإجراءات 
اأثناء نظره للدعوى مك�سوفة ملراأى الأفراد وم�سامعهم؛ �سيحمله ذلك اأكرث نحو الدقة 
والإتقان يف �سماع الدعوى بدايًة، وحتريرها، وعر�سها على املتهم، و�سماع الدفوع 
واملناق�سات والبينات، وما اإىل ذلك مما ي�ستلزمه النظر الق�سائي، فقوة احلكم اجلزائي 
))1) ينظر: شــرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، د. حســن اجلوخدار، ص467 وما بعدها، الطبعة 

الثانية 1997م، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
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وجودته تزيد مع علنية جل�سات املحاكمة، وتقل مع التقييد منها واإهمالها.
اأروقته فح�سب؛ بل  الق�ساء وما يجري يف  العلنية و�سيلة رقابة على  تعد  ول 
اأو  الدعوى اجلزائية: من مدٍع خا�س،  اأطراف  الرقابة على  اإىل  اأي�ساً  هي و�سيلة 
عام، اأو متهم، اأو �سهود، فاإتاحة ح�سور جل�سات املحاكمة للجمهور جتعله رقيباً 
على ما يديل به اأطراف الدعوى، وهذا ما يدفع اأطرافها نحو العتدال والتو�سط 
فيما يطلبونه اأو ما يدفعون به، ويزيدهم حتريًّا للحقيقة والدقة اأثناء تقدمي البينات 

والدفوع والإدلء بال�سهادة)))).

المطلب الثالث 
موقف الفقه اإلسالمي من األساس النظامي لمبدأ علنية 

جلسات المحاكمة الجزائية
مبداأ علنية جل�سات املحاكمة كقاعدة عامة مل يُعرف قدمياً بهذا امل�سمى، اإل 
اأنه بال�ستقراء جند اأنَّه اأ�سل مُمار�س وُمتقرر يف اأق�سية ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم و�سحابته والتابعني، يظهر ذلك عند ا�ستعرا�س املحاكمات قدمياً يف زمنه 
�سلى اهلل عليه و�سلم وزمن اخللفاء الرا�سدين، فنجدها جتري يف امل�ساجد التي 
يق�سدها كل م�سلم، �سواء كان كبرياً اأم �سغرياً، رجاًل اأم امراأة، غنيًّا اأم فقرًيا، 

�سريًفا اأم و�سيًعا.
مبداأ  من  املق�سود  يحقق  للق�ساء  جمل�ساً  العامة  يرتادها  التي  امل�ساجد  واتخاذ 
العلنية؛ وهو ال�سري يف املحاكمة على مراأى وم�سمع اجلميع من مرتادي امل�ساجد، 

�سواء امل�سلون اأم من يق�سدونها للتعلم اأو الدعوى اأو اأي �ساأن اآخر.
))1) ينظــر: قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة، محمــود جنيــب حســني، ص829، طبعــة 1988، دار النهضــة 

العربية، القاهرة.
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امل�سجد،  له عليه يف  كان  ديناً  اأبي حدرد  ابن  تقا�سى  اأنه  وقد جاء عن كعب 
فارتفعت اأ�سواتهما حتى �سمعهما ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وهو يف بيته، 
فخرج اإليهما حتى ك�سف �سجف حجرته، فنادى: يا كعب، قال: لبيك يا ر�سول 
اهلل، قال: �سع من دينك هذا، واأوماأ اإليه: اأي ال�سطر، قال: لقد فعلت يا ر�سول اهلل، 

قال: قم فاق�سه)))).
فاحلديث ن�س �سريح يف اأن جمل�س الق�ساء قدمياً كان يف امل�سجد وهو مكان 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  لأن  علنية  كانت  فيه  املحاكمة  اأن  على  عام، ودل 
�سمع اخل�سومة وهو يف بيته، وح�سر اإىل امل�سجد للف�سل فيها، وقد ق�سى على 
يف  عام  كاأ�سل  قدمياً  املبداأ  هذا  وجود  على  يدل  الذي  الأمر  ماله،  ب�سطر  كعب 
التقا�سي يف زمنه �سلى اهلل عليه و�سلم، ل ي�سار عنه اإل يف اأحوال خم�سو�سة 

�سياأتي الكالم عنها يف مو�سعها من هذا البحث.
يف  اأجريت  اأنها  يجد  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأق�سية  يف  واملتاأمل 
حماكمة علنية، بدليل اأن خربها مل ي�سلنا من اأطراف الدعوى، بل كان من غريهم 
من �سحابته ر�سوان اهلل عليهم، وذلك يف دعاوى كثرية م�سهورة منها واقعة ماعز 

والغامدية.
ف�سل  يف  جاء  ما  الإ�سالم  �سدر  يف  املحاكمة  جل�سات  علنية  على  يدل  ومما 
يرتاده  ا  عامًّ مكاناً  باعتباره  للف�سل يف اخل�سومات،  امل�سجد  القا�سي يف  جلو�س 
للحكم يف  القا�سي »يجل�س  اأن  العلنية، ومن ذلك:  فيه مق�سود  العامة ويتحقق 

))1) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصالة، باب التقاضي واملالزمة يف املسجد، )99/1(، حديث 
رقم 457، وكتاب اخلصومات، باب كالم اخلصوم بعضهم على بعض، )122/3(، حديث رقم 2418. 
ينظر: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، 
محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداهلل البخــاري، حتقيــق: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الطبعــة 

األولى 1422هـ، نشر دار طوق النجاة.
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امل�سجد م�ستقباًل القبلة؛ لأن اخللفاء الرا�سدين كانوا يجل�سون يف امل�سجد لف�سل 
للنا�س  القا�سي، واأ�سهل  اأنفى للتهمة عن  اخل�سومات، ولأن الق�ساء يف امل�سجد 

للدخول عليه، فاأجدر األَّ يحجب عنه اأحد«)))).
الق�ساء  يف  املحاكمة  جل�سات  علنية  مبداأ  على  الدللة  يف  اأي�ساً  جاء  وقد 
الإ�سالمي قدمياً؛ ما درج عليه ق�ساة الدولة الإ�سالمية من اتخاذ الأماكن املعروفة 
النزاعات  فيه  يف�سلون  للق�ساء  جمل�ساً  املدن  اأوا�سط  يف  والبارزة  وامل�سهورة 
واخل�سومات، وقد قال الإمام البخاري رحمه اهلل تعاىل: »وق�سى يحيى بن يعمر 
الدار كالهما  باب داره«))))، والطريق وباب  ال�سعبي على  الطريق، وق�سى  يف 

اأماكن لي�ست مغلقة فارتيادها من عامة النا�س متاح متي�سر.
وقال ابن جنيم -رحمة اهلل عليه-: »واحلا�سل اأنه يجل�س له يف اأ�سهر الأماكن 
وجمامع النا�س، ولي�س فيه حاجب ول بواب«))))، فاجللو�س للق�ساء يف الأماكن 
امل�سهورة التي يكرث اجتماع النا�س فيها بدون بواب ول حاجب ل اأدل منه على اأن 
جمل�س املحاكمة يف ذلك الزمن يعقد ب�سكل علني ي�سمح لعامة الأفراد بح�سوره 

ومعرفة جمرياته وما يدور فيه. 
�سرورة  من  الفقهاء  ذكره  ما  قدمياً؛  املحاكمة  علنية  مببداأ  العمل  يوؤكد  ومما 
ال�سواب،  اإىل جادة  احلكم  توجيه  واأهميته يف  القا�سي  العلماء جمل�س  ح�سور 
اأنه  اإىل احل�سور، ول �سك  بنف�سه  العلماء  القا�سي  اأن يدعو  بع�سهم  ا�ستحب  بل 
يف اإتاحة ح�سورهم ودعوتهم اإىل جمل�س الق�ساء ما يوؤكد هذا املبداأ، بل اإنه اأبلغ 
))1) معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام، أبو احلسن عالء الدين الطرابلسي، ص18، 

بدون طبعة وبدون تاريخ، نشر دار الفكر.
))1) اجلامــع املســند الصحيــح املختصــر مــن أمــور رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وســننه وأيامــه، 

محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري، )64/9(، مرجع سابق.
))1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، املعروف بابن جنيم، )302/6(، 

الطبعة الثانية بدون تاريخ، دار الكتاب اإلسالمي.
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من  املحاكمة  علنية  مق�سود  حتقيق  يف  النا�س  لعامة  احل�سور  اإتاحة  من  واأج��دى 
الرقابة على �سالمة التقا�سي، فجاء عن عثمان ر�سي اهلل عنه اأنه: »اإذا جل�س على 
املقاعد جاءه اخل�سمان، قال لأحدهما: اذهب ادع عليا، وقال لالآخر: اذهب ادع 
طلحة والزبري ونفراً من اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ثم يقول لهما: تكلما، 
واإل  اأم�ساه،  راأيه  يوافق  ما  قالوا  فاإن  تقولون؟،  ما  فيقول:  القوم  على  يقبل  ثم 
يق�سي  ل  قالوا:  اأنهم  »ومنها  اهلل-:  فرحون -رحمه  ابن  يقول  كما  فيه«)1))،  نظر 
اأن  »ي�ستحب  قدامة:  ابن  وقال  العلم وم�سورتهم«))))،  اأهل  بح�سرة  اإل  القا�سي 
يح�سر جمل�سه اأهل العلم من كل مذهب، حتى اإذا حدثت حادثة، يفتقر اإىل اأن 
اأ�سرع لجتهاده،  فاإنه  فيها وجوابهم عنها،  اأدلتهم  ليذكروا  �ساألهم،  ي�ساألهم عنها 

واأقرب ل�سوابه«)))).
جل�سات  علنية  مبداأ  م�سروعية  على  بال�سواهد  زاخ��رة  الفقهية  والقواعد 
املفا�سد  )درء  الفقهية:  القاعدة  وكذلك  ي��زال())))،  )ال�سرر  ومنها:  املحاكمة، 
ٌم على جلب امل�سالح())))، ووجه ال�ستدلل من هذه القواعد هو اأن ال�سرية  مقدَّ
على  احلقيقة  غري  على  التهم  اإلقاء  يف  النفو�س  �سعاف  اأحياناً  ت�ساعد  كانت  اإذا 
الق�ساة اأو خ�سومهم، اأو توؤدي من جهة اأخرى اإىل تع�سف القا�سي وانتقا�سه من 
حقوق الدفاع املقررة لأطراف اخل�سومة؛ فاإذا ُعد ذلك �سرر ومف�سدة، فاإن مبداأ 

)1)) السنن الكبرى، أحمد بن احلسني بن علي اخلراساني، )192/10(، حتقيق: محمد بن عبدالقادر 
عطا، الطبعة الثالثة 1424هـ، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

)))) تبصــرة احلــكام يف أصــول األقضيــة ومناهــج األحــكام، إبراهيــم بــن علــي ابــن فرحــون، )42/1(، 
الطبعة األولى 1406هـ، نشر مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.

)1)) املغني، موفق الدين عبد اهلل بن أحمد املعروف بابن قدامة، )47/10(، بدون طبعة، نشر 1388هـ، مكتبة القاهرة.

)))) ينظر: األشباه والنظائر، تاج الدين عبدالوهاب السبكي، )41/1(، الطبعة األولى1411هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
)))) ينظــر: األشــباه والنظائــر، زيــن الديــن بــن إبراهيــم ابــن جنيــم، ص78، الطبعــة األولى1419هـ، دار 

الكتب العلمية، بيروت.
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العلنية ياأتي للموازنة بني م�سالح جميع اأطراف الدعوى، وحماية �سري العدالة على 
حد �سواء. 

اأق�سية لر�سول اهلل �سلى  فهذه الن�سو�س والنقولت وال�سواهد وما ورد من 
اهلل عليه و�سلم و�سحابته ومن بعدهم؛ تدل على تقرير مبداأ علنية املحاكمات يف 
الق�ساء الإ�سالمي، واأنه اأ�سل عام متقرر ممار�س من ق�ساة امل�سلمني قدمياً، ل ي�سار 

عنه اإل يف حالت ا�ستثنائية �سياأتي الكالم عنها يف مو�سعها من املبحث التايل.
وبهذا اأرى من خالل ما تقدم اأن النظام اجلزائي ال�سعودي يتوافق مع ال�سريعة 

الإ�سالمية يف مبداأ علنية املحاكمة اجلزائية.
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المبحث الثاني 
االستثناء على مبدأ علنية جلسات المحاكمة الجزائية

املحاكمة  جل�سات  علنية  مبداأ  م�سروعية  عن  ال�سابق  املبحث  يف  حتدثنا 
اجلزائية، وكيف اأنه القاعدة العامة يف التقا�سي، ومن اأجل بيان حكم الإخالل 
اأن  يلزم  القادم؛  املبحث  يف  الق�سائي  الإج��راء  على  واأث��ره  املبداأ  هذا  بتطبيق 
اإ�سفاء ال�سرية وعدم تطبيق  نبني هنا يف هذا املبحث اإىل اأي مدى يجوز نظاماً 
العلنية يف اجلل�سات، ولهذا �سنتكلم هنا عن ال�ستثناء النظامي الذي يرد على 
مبداأ العلنية من حيث مربراته، وحالته، وموقف الفقه الإ�سالمي منه، يف ثالثة 

مطالب متتابعة.
المطلب األول 

مبررات االستثناء على مبدأ علنية جلسات المحاكمة الجزائية.
�سبق وتقرر اأن املنظم ال�سعودي قد جعل الأ�سل يف عقد اجلل�سات اجلزائية 
اأن يكون ب�سكل علني، اإل اأن العلنية يف جميع الأحوال والفرو�س قد تنقلب 
وباًل على �سري العدالة فت�سر مب�سالح عدة، �سواء كانت م�سلحة تعود للدولة، 
مبداأ  من  وال�ستثناء  فيها))))،  ال�سهود  اأم  اخل�سومة،  اأطراف  اأم  املجتمع،  اأم 
بو�سع  يكون  فال  �سري،  ب�سكل  املحاكمة  جل�سات  جُت��رى  اأن  يقت�سي  العلنية 
اأو معرفة ما يدور  اجلمهور حينئذ الطالع على جمريات املحاكمة واإجراءاتها 
اأثناء جل�سة املحاكمة، ول�سرية اجلل�سات -ا�ستثناًء- هدف م�سلحي ل يتاأثر به 

)))) ينظــر: إيضاحــات علــى نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة، إبراهيــم حســني املوجــان، ص 227، الطبعــة 
الثالثة 1430هـ، بدون ناشر. 
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اأطراف  �سمعة  املحافظة على  اأحياناً  تقت�سيها  فال�سرية  به،  يختل  العدالة ول  �سري 
الدعوى، فمثاًل اجلرائم الواقعة يف نطاق الأ�سرة الواحدة لي�س من امل�سلحة اأن 
يُعلن مو�سوعها، وتُك�سف اأوراقها، وتُذاع تفا�سيلها اأمام العامة من النا�س، ولي�س 
من �ساأن ذلك اأن يحقق م�سلحة عدلية راجحة للمجتمع ف�ساًل عن م�سلحة تعود 
يف  اجلل�سات  �سرية  مربرات  تقت�سر  ول  مف�سدة،  تكن  مل  اإن  اخل�سومة  لأطراف 
الأفراد  بني  الواقعة  اجلرائم  فبع�س  بل حتى يف غريها،  فح�سب،  الأ�سرة  جرائم 
�سيما الأخالقية منها، لي�س من م�سلحة املجني عليه الذي اأُنتهك عر�سه ول العدالة 
ب�سمعته،  �سي�سر  ذلك  لأن  علنية،  املتهم يف جل�سات  اأن جترى جل�سات حماكمة 
وي�ساعف اأمله النف�سي واملعنوي اأمام العامة، ومعلوم اأن ذلك لي�س مق�سود العلنية 

ومل تهدف اإليه.
مثل  �سريًَّة،  فيها  اجلل�سات  جُترى  اأن  امل�سلحة  تقت�سي  اأخرى  حالت  وهناك 
عن  والبعد  وال�ستقامة  بال�سالح  املعروفني  من  اجل��اه،  ذوي  املتهمني  حماكمة 
وقد روي عن  �سرية،  يكفي جلعل حماكمتهم  ما  امل��ربرات  من  فلذلك  ال��زلت، 

عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأنها قالت: )اأقيلوا ذوي الهيئات زلتهم()))).
ومن مربرات ال�ستثناء على مبداأ علنية جل�سات املحاكمة؛ هو مكافحة �سيوع 
بع�س  يف  ال�سهود  حماية  وكذلك  معينة،  حالت  يف  اأخباره  وانت�سار  الإج��رام 

الق�سايا، ولكن ذلك اإمنا يكون يف اأ�سيق احلدود.
وهذه املربرات وغريها اإمنا متنح -ا�ستثناًء- للمحكمة �سلطة التقييد على مبداأ 
العلنية، فاإذا راأت املحكمة قيام هذه املربرات عندئذ تقرر ال�سرية ب�سكل �سريح 
)))) أخرجــه ابــن حبــان يف صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب ذكــر األمــر بإقالــة زالت أهــل العلــم والديــن، 
بــن حبــان  ابــن حبــان، محمــد  )296/1(، حديــث رقــم94. ينظــر: اإلحســان يف تقريــب صحيــح 
التميمي، ترتيب: األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 

شعيب األرنؤوط، الطبعة األولى 1408هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.
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وم�سبب؛ لأنها على خالف الأ�سل، كما يجب اأن يكون اإ�سفاوؤها لل�سرية م�ستنداً 
على احلالت النظامية التي ن�س عليها النظام، واإل كان ال�ستثناء �سبياًل اإىل تفريغ 
ب�سري  الإ�سرار  ثمَّ  اأجلها، ومن  �ُسرع من  التي  العلنية من حكمته وم�سمونه  مبداأ 

العدالة، و�سنتكلم باإذن اهلل يف املطلب التايل عن هذه احلالت.

المطلب الثاني 
الحاالت النظامية في االستثناء على مبدأ علنية جلسات 

المحاكمة الجزائية
املحاكمة  جل�سات  علنية  مبداأ  لتقييد  النظام  عليها  ن�س  حالت  هناك  اأن  قلنا 
اجلزائية، تعطي املحكمة �سلطة اإ�سفاء ال�سرية على جل�ساتها، وهذه احلالت منها ما 
يعطي املحكمة �سلطة تقديرية يف التقييد من العلنية، ومنها ما تكون معها املحكمة 

ملزمة باإ�سفاء ال�سرية، وهذه احلالت كالآتي:-
1- مراعاة األمن:

ا باأمن املجتمع،  من الق�سايا اجلنائية التي تعر�س على الق�ساء اجلزائي ما يعد ما�سًّ
النوع  ب�ساأن جل�سات املحاكمة لهذا  ال�سعودي  النظام  اأفرادا، وقد ن�س  اأو  دولًة 
من الق�سايا على: ]جل�سات املحاكم علنية، ويجوز للمحكمة -ا�ستثناًء- اأن تنظر 
الدعوى كلها اأو بع�سها يف جل�سات �سرية اأو متنع فئات معينة من احل�سور فيها؛ 

مراعاة لالأمن...اإلخ[)))).
الوجوب؛  ل  اجلواز  �سبيل  على  للمحكمة  اأن  الن�س  هذا  منطوق  فبح�سب 
�سلطة اإ�سفاء ال�سرية -ا�ستثناًء- على جل�سات املحاكمات عندما تقوم اعتبارات 

)))) املادة154، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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ت�سر بالأمن حال علنية املحاكمة، ومن ثمَّ للمحكمة �سلطٌة تقديرية -لي�ست مطلقة 
بالأمن  ت�سر  عليها  املعرو�سة  الق�سية  علنية  كانت  اإذا  ما  اعتبار  يف  مقيدة-  ول 

فت�سفي ال�سرية عليها، اأو لي�ست كذلك فُتبقي الأ�سل يف املرافعة وهو العلنية.
النظامي �سالف الذكر للمحكمة هو �سلطة  الن�س  اإنَّ��َم�ا منحه  ومما يوؤيد القول 
يُعرف  مل  النظام  اأن  ال�سرية؛  اإ�سفاء  يف  مقيدًة-  ول  مطلقة  -لي�ست  تقديرية 
التعريف  عليه  ينطبق  مبا  املحكمة  تتقيد  حتى  مو�سوعية،  حدود  له  وي�سع  الأمن 
من الق�سايا، اإل اأن معنى الأمن ل يكاد يخرج عن مفهوم النظام العام، فكل ما 
يخل بالأمن فهو خمل بالنظام العام والعك�س اأي�ساً، وقد ُعرف النظام العام باأنه: 
»املفهوم الذي يهدف اإىل حماية امل�سلحة للمجتمع اأو ال�سالح العام، من جتاوز 
الإرادات الفردية، وذلك مبنعها من خمالفة القواعد املعتربة يف زمن ما، �سرورية 

حلماية تلك امل�سلحة«)))).
الذي  ال�ستثناء  ا�ستخدام  يف  جوازية  تقديرية  �سلطة  للمحكمة  يكون  وبهذا 
قرره الن�س النظامي، وكذلك يف اعتبار ما اإذا كان علنية مو�سوع الق�سية ي�سر 

بالأمن اأم غري ذلك.
ال�سرية؛  اإ�سفاء  اإىل  املحكمة  تدفع  بالأمن كحال  الإخالل  �سمول  ويدخل يف 
با�ستقرارها  ت�سر  التي  اأو  للدولة،  اخلارجي  اأو  الداخلي  بالأمن  املا�سة  الق�سايا 
اأو ق�سايا التج�س�س ذات اخلطورة على  اأو ال�سيا�سي،  اأو القت�سادي  الجتماعي 
من  عليه  املجني  ذوي  انتقام  فيها  يُخ�سى  التي  الق�سايا  وكذلك  الدولة،  كيان 

اجلاين)))).

)))) املدخل إلى علم احلقوق، د.هشام القاسم، ص51، مطبعة اإلنشاء 1384هـ، دمشق.
)))) ينظر: الوسيط يف شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، د. محمد علي سالم احللبي، ص20، 

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
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كما يظهر من الن�س �سالف الذكر اأنه جعل �سلطة اإ�سفاء ال�سرية لهيئة املحكمة 
تكون  اأع�سائها، وقد  الق�سائية وحده من دون  الدائرة  لرئي�س  جمتمعة، ولي�ست 
املادة  لأن  وذلك  فرد،  قا�ٍس  من  الق�سية  نظر  كان  اإذا  وحده،  املو�سوع  لقا�سي 
ب����)املحكمة( على �سبيل التحديد، وهذا ي�سمل رئي�س  النظامية عربت يف ن�سها 

الدائرة الق�سائية واأع�ساءها على حد �سواء.
وكان ينبغي -وهو ما قلناه �سابقاً- ت�سمني الالئحة التنفيذية لنظام الإجراءات 

اجلزائية ن�س مف�سر للمادة 154 من نظام الإجراءات اجلزائية.
2-المحافظة على اآلداب العامة:

يف  ال�سرية  تقرر  اأن  للمحكمة  ال�سعودي  النظام  فيها  اأجاز  التي  احلالت  من 
بلد  من  الآداب  وتختلف  العامة)1))،  الآداب  على  املحافظة  دواعي  جل�ساتها؛ 
اإىل اآخر ومن زمٍن اإىل زمان، اإل اأن جميع املفاهيم لالآداب تكاد تتفق على الأطر 
العامة والعنا�سر واملقومات الأ�سا�س لالآداب، وقد قيل يف تعريفها: »الآداب يف 
اأمة معينة ويف جيل معني: هي جمموعة من القواعد وجد النا�س اأنف�سهم ملزمني 
باتباعها طبقاً لنامو�س اأدبي، ي�سود عالقاتهم الجتماعية، وهذا النامو�س الأدبي هو 
وليد املعتقدات املوروثة، والعادات املتاأ�سلة، وما جرى به العرف، وتوا�سع عليه 

النا�س، وللدين اأثر كبري يف تكييفه«)))).
اأنها  راأت  ما  اإذا  اجلزائية  الدعوى  اأمامها  املعرو�سة  للمحكمة  يكون  ثمَّ  ومن 
ال�سرية يف  تقرر  اأن  دينه،  تعاليم  اأو  اأعرافه  اأو  تقاليده  اأو  املجتمع  بعادات  ما�سة 
اإف�ساء  عدم  من  عامة  م�سلحة  هذه-  -واحلال  حتقق  ال�سرية  اأن  ذلك  جل�ساتها، 

)1)) املادة 154، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
)41) مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، عبدالرزاق أحمد الدمنهوري، )81/3(، الطبعة الثانية 1998م، 

منشورات احللبي احلقوقية، بيروت. 
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ما  يفوق  ما  املجتمع؛  اأو�ساط  يف  ذيوعها  وعدم  بالآداب  املخلة  اجلرمية  تفا�سيل 
حتققه العلنية من م�سلحة، وينبغي عندما تتجه املحكمة اإىل ا�ستخدام هذه ال�سلطة 

اأن يكون ذلك يف اأ�سيق احلدود حتى ل ت�سار العلنية كاأ�سل بغري مربر)))).
يتعلق  ما  والأخ��الق  العامة  ب��الآداب  خملًة  تعد  التي  اجلزائية  الدعاوى  ومن 
بق�سايا الغت�ساب اأو هتك العر�س اأو اخلطف، �سيما اإذا كان اأحد اأطرافها ن�ساء اأو 
اأحداث، فعدم اإ�سفاء ال�سرية على هذا النوع من الق�سايا ي�ساعف الأمل النف�سي 
للمجني عليه، ويت�سبب يف ا�ستمراره زمناً قد يطول، كما قد يتع�سر ب�سبب العلنية 

اإعادة دمج اجلاين اأو املجني عليه �سمن غريهم من اأفراد املجتمع)))).
والأحداث: جمع حدث، وهو كل اإن�سان ذكًرا كان اأم اأنثى اأمت ال�سابعة، ومل يتم �سن 
الثامنة ع�سرة من عمره))))، وقد اهتمت النظم املقارنة ويف مقدمتها النظام ال�سعودي 
بتن�سئة الأحداث وتربيتهم تربية �ساحلة، وتقومي �سلوكياتهم مبا يتفق مع حداثة �سنهم، 
الإج��راءات  كانت  واإن  املجتمع،  يف  اندماجهم  واإع��ادة  ا�ست�سالحهم،  يف  وي�ساعد 
املتخذة يف حقهم اأحياناً حتمل معنى العقاب، كما راعت امل�سلحة يف عدم معاملتهم 
مبا يعامل به البالغون الذين يرتكبون املخالفات اأو اجلرائم؛ لأنهم اللبنة الأوىل يف نه�سة 
الأمة، وجيلها الذي تُعلق عليه الآمال))))، وقد ن�ست الالئحة التنفيذية لنظام حماية 
والتعليمات  لالأنظمة  خمالفة  اأي  بارتكاب  الطفل  اتهام  عند  )يراعى  اأنَّه:  على  الطفل 
معاملته بطريقة حتفظ له كرامته وقدره، وتعزز احرتامه لنف�سه، وتراعي �سنه، وت�سهل 

)1)) ينظــر: إيضاحــات علــى نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة، إبراهيــم حســني املوجــان، ص226 وما بعدها، 
مرجع سابق.

)))) ينظر: اإلجراءات اجلنائية تأصياًل وحتليال، د. رمسيس بهنام، ص302، مرجع سابق.
)))) ينظر: املادة رقم 1، نظام األحداث، الصادر باملرسوم امللكي رقم م/113 وتاريخ 1439/11/19ه.

)))) ينظر: ضمانات احملاكمة العادلة يف التشريعات العربية، حسن صادق املرصفاوي، ص39، معهد 
البحوث والدراسات العربية، طبعة 1973م، القاهرة. 
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حماكمات  يف  ال�سرية  اإ�سفاء  اأن  �سك  ول  املجتمع())))،  يف  اندماجه  اإع��ادة 
الأحداث حتقق مق�سود ما جاء يف الالئحة.

3-أسباب إظهار الحقيقة:

وحتقيق  ا�ستدللت،  من  قبلها  ملا  مكملة  ا�ستق�سائية  مرحلة  املحاكمة  تعد 
ابتدائي تقوم به النيابة العامة، كما ت�سمى مبرحلة التحقيق النهائي وتهدف اإىل 
البتدائي،  التحقيق  عنها  يك�سف  مل  التي  الغام�سة  احلقائق  عن  اأكرث  التحري 
ذلك اأن القا�سي اجلزائي يف بع�س الق�سايا التي يف�سل فيها يجد نف�سه ب�سدد 
ق�سية مل تخدم بالتحقيقات من النيابة العامة بال�سكل املطلوب، فيتوىل بنف�سه 
هذه املهمة بغية الو�سول اإىل حكم فا�سٍل وعادٍل يف الدعوى يج�سد احلقيقة، 

ول يحيد عنها.
احلقيقة  لك�سف  النهائي  بالتحقيق  اجلزائي  القا�سي  اخت�سا�س  يوؤكد  وما 
وا�ستظهارها ما ن�س عليه النظام ال�سعودي باأنه: )للمحكمة اأن ت�ستدعي اأي �ساهد 
اأن  كذلك  ولها  �سوؤاله،  اإعادة  اإىل  حاجة  ترى  اأو  اأقواله،  �سماع  اإىل  حاجة  ترى 
ت�سمع من اأي �سخ�س يح�سر من تلقاء نف�سه اإذا وجدت اأن يف ذلك فائدة لك�سف 

احلقيقة()))).
ومن هنا كان للمحكمة اأن ت�ستخدم �سلطتها النظامية التقديرية يف اإ�سفاء ال�سرية 
على جل�سات املحاكمة اإذا ما راأت اأن العلنية �ستاأثر �سلًبا على ظهور احلقيقة، واأن 

ال�سرية كفيلة بك�سف غمو�سها)))).

)))) الالئحــة رقــم3 للمــادة رقــم23، الالئحــة التنفيذيــة لنظــام حمايــة الطفــل الصــادرة بقــرار وزيــر 
الشؤون االجتماعية رقم 56386 وتاريخ 1436/6/16ه.

)))) املادة 164، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
)))) ينظر: املادة 154، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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4-المداولة في مضمون الحكم:

هذه احلال هي الأخرية من احلالت النظامية التي ت�سفى فيها ال�سرية؛ وتتعلق 
بجل�سة املداولة بني الق�ساة عند اتخاذ راأيهم يف م�سمون احلكم، للنطق به، وقد 
ا  ن�س عليها النظام ال�سعودي بالآتي: )على اأع�ساء املحكمة اأن يتداولوا الراأي �سرًّ
ويناق�سوا احلكم قبل اإ�سداره، واأن يبدي كل منهم راأيه يف ذلك...ول يجوز اأن 

ي�سرتك يف املداولة غري الق�ساة الذين ا�ستمعوا اإىل املرافعة()))).
وبعد التاأمل يف الن�س النظامي لهذه احلال جند على خالف احلالت ال�سابقة اأن 
اإ�سفاء ال�سرية يف جل�سة املداولة وجوبيٌّ لي�س لناظري الق�سية اأيَّة �سلطة تقديرية 

فيه، بل �سلطتهم يف ذلك مقيدة مبا جاء يف الن�س وهو اإ�سفاء ال�سرية.
املداولة  ال�سرية يف جل�سة  نطاق  اأن  الذكر  �سالف  الن�س  من  اأي�ساً  نلحظ  كما 
ا مقارنًة بنطاق ال�سرية يف احلالت ال�سابقة، فال�سرية تُقرر على اجلميع  وا�سع جدًّ
عدا ناظري الق�سية، فلي�س لأحد من اأطراف الدعوى اأو ال�سهود فيها اأو املدعي 
اأن  املرافعة-  اإىل  ا�ستمعوا  الذين  الق�ساة  -�سوى  غريهم  اأو  اجلمهور  اأو  العام 

يح�سروا جل�سة املداولة.
ت�ستمر  اأن  اأبداً  ينبغي  ل  احلكم  يف  املداولة  �سرية  اأن  اإىل  هنا  التنبيه  ويجدر 
ا ولو  اإىل وقت تالوته واإعالنه حتى ولو يف ذات اجلل�سة، بل ول جتوز تالوته �سرًّ
كانت جل�سات املحاكمة ال�سابقة �سرية، ويف هذا ال�ساأن جاء يف نظام الإجراءات 
علنية،  جل�سة  يف  اأ�سدره  ممن  عليه  التوقيع  بعد  احلكم  )يتلى  ن�سه:  ما  اجلزائية 
ولو كانت الدعوى نُظرت يف جل�سات �سرية، وذلك بح�سور اأطراف الدعوى، 
يحدث  ما مل  احلكم  اإ�سدار  ا�سرتكوا يف  الذين  الق�ساة  ويجب ح�سور جميع 

)49) املادة 8، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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لأحدهم مانع من احل�سور()1)).
كما يق�سي الن�س النظامي باأن العلنية يف تالوة احلكم اإمنا تكون بح�سور اأطراف 

الدعوى وح�سور جميع من نظر الق�سية.

المطلب الثالث 
نطاق االستثناء على مبدأ علنية جلسات المحاكمة الجزائية

توافرت  اإذا  ال�سرية  اإ�سفاء  يف  نظاماً  اجلوازية  املحكمة  �سلطة  تقررت  ما  اإذا 
اإحدى احلالت املبينة يف املطلب ال�سابق، فاإن املحكمة حينئذ لي�س لها اأن تتجاوز 
نطاق ال�سرية، فال يجوز اأن يت�سع نطاقها اإىل �سمول اأ�سخا�س لي�س من اجلائز تقييد 
نطاق  لذلك  املحاكمة،  جلل�سات  بالن�سبة  الأمر  وكذلك  مواجهتهم،  يف  العلنية 
النظام،  يخالف  مبا  جل�ساٍت  اأو  اأ�سخا�ساً  في�سمل  مداه  يتجاوز  األ  يجب  ال�سرية 
على  اجلل�سات  حيث  ومن  الأ�سخا�س  حيث  من  ال�سرية  نطاق  اهلل  باإذن  و�سنبني 

النحو الآتي:-
1- من حيث الأ�سخا�س: عندما تتجه الهيئة الق�سائية اإىل اإ�سفاء ال�سرية على 
جل�سات الدعوى املعرو�سة اأمامها فاإنه ل خالف يف اأن �سلطتها يف ذلك ل ميكن 
اأن تكون يف مواجهة اأطراف الدعوى، ذلك اأن هوؤلء لي�سوا جمرد ح�سور، 
اإمنا هم اأ�سخا�س الدعوى وامل�ساركون يف اجراءاتها، واأن ح�سورهم مهم ول 
يت�سل مببداأ العلنية، واإمنا ينبع عن مبداأ اآخر هو مبداأ )املواجهة بني اخل�سوم(، 
وهو مبداأ ق�سائي له من الأهمية ما يجعله ل يقبل التقييد اأو ال�ستبعاد، لت�ساله 
بحقوق الدفاع الطبيعية للخ�سوم، ويلحق باأطراف الدعوى يف هذا ال�ساأن 

)50) الفقرة 1، املادة 181، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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املحامون الذين يرتافعون عنهم اأو وكالوؤهم �سواء كانوا عن املدعي العام اأم 
اخلا�س، اأم عن املدعى عليه، فجميعهم ل يجوز اإ�سفاء ال�سرية يف مواجهتهم)))).
ويف حال قررت املحكمة اإ�سفاء ال�سرية على جل�سة املحاكمة يف مواجهة الأفراد 
-دون اأطراف الدعوى بطبيعة احلال- فاإن ذلك قد يكون يف مواجهة بع�سهم دون 
البع�س الآخر، كاأن ترى املحكمة اإ�سفاء ال�سرية يف حق فئة معينة دون اأخرى، مثل 
الن�ساء والأطفال اإذا كانت الدعوى يف ق�سية اأخالقية مت�س الأدب والذوق، كما 
قد ترى املحكمة اإ�سفاء ال�سرية على كل ما عدا اأطراف الدعوى، فتكون اجلل�سة 

�سرية يف حق اجلميع)))).
ويجدر التنبيه اإىل اأن �سلطة املحكمة النظامية يف اإ�سفاء ال�سرية على اجلل�سة يف 
حق فئة معينة دون اأخرى؛ اإمنا هي �سلطة تقديرية بح�سب قيام اإحدى احلالت التي 
ت�ستدعي ال�سرية املبينة اآنفاً على الفئة امل�ستبعدة من اجلل�سة، وبهذا لي�س للمحكمة 
من النظام ما يخولها ا�ستبعاد فئة من ح�سور اجلل�سة ب�سبب خارج عما هو مبني 

يف النظام من حالت حم�سورة)))).
2- من حيث جل�سات املحاكمة: عند تاأمل الن�س النظامي املبني اآنفاً )))) جند 
اأن املحكمة عندما متار�س �سلطتها النظامية يف اإ�سفاء ال�سرية اإمنا متار�س هذا احلق 
ولو كان على جميع جل�سات الدعوى، كما اأن لها اأي�ساً �سلطًة يف اإ�سفاء ال�سرية 
على بع�س جل�سات الدعوى دون بع�سها، وذلك يف الدعاوى التي تقوم يف 
الطبعــة  بتصــرف،  ص573،  الســعيد،  كامــل  د.  أ  اجلزائيــة،  احملاكمــات  أصــول  قانــون  شــرح   ((((

الثالثة1431هـ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان.
)1)) ينظــر: شــروح يف قانــون املســطرة اجلنائيــة، د. عبدالواحــد العلمــى، )295/2(، الطبعــة السادســة 

1439هـ، مطبعة النجاح اجلديدة، توزيع الشركة املغربية لتوزيع الكتاب، الدار البيضاء. 
)))) ينظر: الوســيط يف شــرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية، د. محمد علي ســالم احللبي، ص20، 

مرجع سابق.
)))) املادة 154، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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بع�س جل�ساتها اإحدى احلالت النظامية الداعية لإ�سفاء ال�سرية))))، �سوى بطبيعة 
جميعها  اجلل�سات  كانت  ولو  علنية  اإل  تكون  ل  فهي  باحلكم  النطق  جل�سة  احلال 

�سرية)))).
المطلب الرابع

 موقف الفقه اإلسالمي من االستثناء على مبدأ علنية 
جلسات المحاكمة الجزائية.

تقرر يف املبحث ال�سابق اأن الأ�سل والقاعدة العامة يف انعقاد جل�سات املحاكمة 
اجلزائية نظاماً هو العلنية، واأن م�سلك النظام ال�سعودي يف هذا ال�ساأن يتفق مع 
موقف الفقه الإ�سالمي ول يتعار�س معه اأبداً، ويف هذا املبحث قد ا�ستعر�سنا معاً 
احلالت املح�سورة التي ا�ستثناها النظام من الأ�سل، وذكرنا اأن هذه احلالت التي 
تعطي املحكمة �سلطة اإ�سفاء ال�سرية يف جل�ساتها هي احلال التي تكون معه ال�سرية 
اإظهار  لدواعي  اأو  العامة،  والآداب  الأخ��الق  حلماية  اأو  الأم��ن،  حلفظ  �سرورة 
احلقيقة، كما تطرقنا اإىل املربرات امل�سلحية التي انطلق منها املنظم ال�سعودي اأثناء 

تعداد هذه احلالت ال�ستثنائية يف النظام.
اأما عن موقف الفقه الإ�سالمي من هذه احلالت التي تعطي املحكمة �سلطة 
اإ�سفاء ال�سرية؛ فهو بال �سك موؤيد لكل اإجراء اأو قرار م�سلحي يحقق لالأفراد 
ما يفيدهم يف معا�سهم، وقد تكلم الفقهاء قدمياً عن ال�سلطة ال�ستثنائية للقا�سي 
يف اإ�سفاء ال�سرية، �سواًء كانت ال�سرية يف مواجهة جمهور عموم الأفراد، اأم 
يف مواجهة فئة معينة منهم، اأم يف مواجهة اأعوانه يف حالت قد تقت�سي ذلك 
عندما ل يرغب اخل�سوم اأو بع�سهم اإف�ساء تفا�سيل الق�سية �سيما اإذا كانوا من 
)))) ينظر: إيضاحات على نظام اإلجراءات اجلزائية، إبراهيم حسني املوجان، ص227، مرجع سابق.

)))) الفقرة 1، املادة 181، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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اأ�سرة واحدة، ومن ذلك قول ال�سمناين رحمه اهلل: »واإن كان اجللواز)))) ثقة فال 
باأ�س اأن يقف ي�سمع، وبُعُده اأوىل، لأن اخل�سومة تكون يف اأمور رمبا كانت �سنيعة 

بني الرجال والن�ساء، اأو م�سحكة فال يوؤمن اأن يوؤدي ذلك اإىل ما يُكره«)))).
كما جاء يف الفتاوى الهندية: »واإذا جل�س اخل�سمان بني يدي القا�سي، وراأى 
ما يدور بني اخل�سمني  ببعد منه، حتى ل يعرف  ليقوم  املجل�س  ياأمر �ساحب  اأن 
وبني القا�سي، فال يعلم به اأحد اخل�سمني ول يلقنه �سيئا؛ فعل ذلك، واإن كان ماأموناً 
وتركه بقرب منه فال باأ�س، واحلا�سل اأن القا�سي يُعمل ما فيه النظر والحتياط يف 

اأمور النا�س«)))).
اإخراج  �سلطة  القا�سي  منح  يف  �سريحٌة  الفقهاء  اأق��وال  من  الن�سو�س  فهذه 
بع�س الفئات من جمل�س حكمه عند قيام ظروف معينة ن�سوا عليها حتقق م�سالح 

للخ�سوم اأو العدالة يف النظر واحلكم.
ال�سابق مثل )ال�سرر يزال( و)درء  اأوردناه من قواعد فقهية يف املبحث  وما 
ٌم على جلب امل�سالح( فاإننا نورده هنا اأي�ساً، لأن اإعمال هذه القواعد  املفا�سد مقدَّ
كما يكون اأحياناً لدرء اأ�سرار ومفا�سد �سرية اجلل�سات وغيابها عن اأعني الرقيب، 
فقد يكون اأي�ساً لدرء عيوب العلنية عندما ل حتقق م�سالح للعدالة ول للخ�سوم، 

كاجلرائم الواقعة يف نطاق الأ�سرة الواحدة اإذا انعقدت جل�ساتها ب�سكل علني.

)))) اجللواز هو: الشرطي. ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبدالرّزاق، 
مادة: ج ل و ز، )275/10(، مرجع سابق.

ــمناني، )134/1(،  )))) روضــة القضــاة وطريــق النجــاة، علــي بــن محمــد بــن أحمــد املعــروف بابــن السِّ
حتقيــق د. صــالح الديــن الناهــي، الطبعــة الثانية1404هـــ، دار مؤسســة الرســالة ببيــروت و دار 

الفرقان بعمان.
)))) الفتــاوى الهنديــة، تأليــف مجموعــة من العلماء برئاســة نظام الديــن البلخي، )321/3(، الطبعة 

الثانية 1310 هـ، دار الفكر.
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وف�ساًل عن ذلك وطبقاً لقواعد ال�سيا�سة ال�سرعية)1)) فاإن من اأوىل مهام ويل 
الأمر هو رعاية �سوؤون الدولة اأو الأفراد -ويف مقدمتها الق�ساء- والت�سرف مبا 
ال�سريعة  العام، دون خمالفة ن�سو�س  النظام  به  العامة وي�ستتب  امل�سلحة  يحقق 
ومبادئها، ولذلك له املنع من بع�س الأمور املباحة يف اأ�سلها التي مل يرد فيها ن�س 
من الكتاب اأو ال�سنة، اأو التقييد منها، وفقاً ملا يحقق امل�سلحة، ول يخالف القواعد 

العامة يف ال�سريعة الإ�سالمية)))).
وبذلك يدخل يف �سلطته منع انعقاد جل�سات املحاكمة علناً حال قيام ظروف 
معينة ا�ستثنائية ن�س عليها يف النظام، تتعلق بدواعي اأمنية اأو حماية الآداب العامة 
اأو �سرورات اإظهار احلقيقة، ملربرات م�سلحية ظاهرة ل تخفى �سبق الكالم عنها 

يف مو�سعها من البحث.
واإذا كانت العلنية اأ�ساًل مباحاً، وال�سرية ا�ستثناء ل ي�سار اإليه اإل مل�سلحة، 
فاإن الن�سو�س من الكتاب وال�سنة غفرية يف الدللة على �سلطة ويل الأمر يف 
ذلك  يف  واأمره  مع�سية،  غري  يف  مل�سلحة  منه  التقييد  اأو  كليًّا  املباح  من  املنع 
ملهلجممئ))))،  خل  نئجكحكخكلكمكجلحل  تعاىل:  قال  التباع،  واجب 
ويقول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )ال�سمع والطاعة على املرء امل�سلم فيما 
اأحب وكره ما مل يوؤمر مبع�سية فال �سمع ول طاعة())))، ويقول �سلى اهلل عليه 
)1)) السياســة الشــرعية هــي: »تدبيــر شــؤون الدولــة اإلســالمية التــي لــم يــرد بحكمها نــص صريح، أو 
التــي مــن شــأنها أن تتغيــر وتتبــدل، مبــا فيه مصلحة األمــة، ويتفق مع أحكام الشــريعة وأصولها 
العامــة«. ينظــر: املدخــل إلى السياســة الشــرعية، عبدالعال أحمد عطــوة، ص47، الطبعة الثانية 

1425هـ، مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
)))) ينظــر: التشــريع اجلنائــي اإلســالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، عبدالقــادر عودة، ص52، الطبعة 

األولى 1429هـ، مؤسسة الرسالة ناشرون. 
)1)) سورة النساء: اآلية رقم 59. 

)))) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصية، )9/ 
63(، حديث رقم 7144، مرجع سابق. 
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و�سلم: )من اأطاعني فقد اأطاع اهلل ومن ع�ساين فقد ع�سى اهلل، ومن اأطاع اأمريي 
فقد اأطاعني، ومن ع�سى اأمريي فقد ع�ساين()))).

كما يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: »فطاعة اهلل ور�سوله واجبة على 
ور�سوله  اهلل  اأطاع  فمن  بطاعتهم،  اهلل  لأمر  واجبة  الأمور  ولة  وطاعة  اأحد،  كل 

بطاعة ولة الأمر هلل؛ اأجره على اهلل«)))).
على  ال�سرية  اإ�سفاء  م�سروعية  على  منها  اأدل  ل  والنقولت  الن�سو�س  فهذه 
ال�سريعة  اأحكام  مع  يتفق  ذلك  واأن  العلنية،  مبداأ  من  ا�ستثناًء  املحاكمة  جل�سات 

الإ�سالمية وقواعدها العامة ول يختلف معها.

)))) أخرجــه البخــاري يف صحيحــه، كتــاب األحــكام، بــاب قولــه تعالــى: نئلكمكجلحلخلملهلجممئ، 
)61/9(، حديث رقم 7137، مرجع سابق.

)))) ينظــر: مجموعــة الفتــاوى، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبداحلليــم بن تيميــة، )16/35(، 
حتقيــق عبــد الرحمــن بــن محمــد، عــام النشــر 1416هـــ، مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصحــف 

الشريف، املدينة.
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المبحث الثالث: 
أثر اإلخالل بمبدأ علنية الجلسات في المحاكمة الجزائية

تبني لنا يف املبحث الأول اأن الأ�سل يف انعقاد جل�سات املحاكمة هو العلنية، 
واأو�سحنا يف املبحث الثاين جواز ال�ستثناء من هذا الأ�سل نظاماً، وحالته، واإىل 
اأي مدى يجوز امل�سي يف هذا ال�ستثناء دون اأن يُعد ذلك اإخالًل مببداأ العلنية، اأما 
هنا ف�سيكون الكالم مب�سيئة اهلل عن اأثر الإخالل مببداأ العلنية عندما تتو�سع املحكمة 
يف ا�ستخدام ال�ستثناء يف غري حالته النظامية، ويف �سبيل تو�سيح ذلك يلزم بيان 
نظرية البطالن يف نظم الإجراءات اجلزائية املقارنة، ثم موقف النظام ال�سعودي 

من الإجراء املخل مببداأ علنية جل�سات املحاكمة يف مطلبني متتابعني.

 المطلب األول: 
نظرية البطالن في نظم اإلجراءات الجزائية المقارنة

على  احلاكمة  هي  املقارنة؛  اجلزائية  الإج��راءات  نظم  يف  البطالن  قواعد  تعد 
هي  ثمَّ  ومن  اجلل�سة،  على  ال�سرية  اإ�سفاء  فيها  مبا  املحاكمات  اإجراءات  خمتلف 
من يحدد ما اإذا كان الإجراء خمالفاً لقاعدة نظامية فيرتتب ب�سببها البطالن اأم ل، 
البطالن  الفقهية يف  املذاهب  عن  تباعاً  �سنتكلم  البطالن  اأحكام  معرفة  اأجل  ومن 
الإجرائي، واأنواعه، ومعيار التمييز بني الإجراء اجلوهري وغري اجلوهري، وذلك 

يف ثالثة اأفرع متتالية.
الفرع األول: المذاهب الفقهية في البطالن اإلجرائي.

الإج��راء  �سحة  �سروط  بع�س  اأو  كل  لتخلف  »ج��زاء  ب��اأن��ه:  البطالن  ُع��رف 
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يف  املقارنة  اجلزائية  الإجراءات  نظم  انتهجتها  مذاهب  عدة  وهناك  اجلنائي«)))) 
تقرير البطالن على الإجراء املخالف لإحدى القواعد الإجرائية اجلزائية، فلي�ست 
ما  منها  املناهج  الأحوال، وهذه  ببطالنه يف كل  احلكم  متفقة على  املقارنة  النظم 
يعتمد يف اإبطاله على معيار املخالفة ال�سكلية، ومنها ما يعتمد على ن�س القانون، 
ومنها كذلك ما يعتمد على تقدير القا�سي، ومنها اأي�ساً ما يعتمد على وجود ال�سرر 

من عدمه، و�سنتكلم عن ذلك وفق الآتي:-
بني  الت�ساوي  اأ�سا�س  على  النظرية  هذه  تقوم  ال�سكلي:  البطالن  نظرية   -1
القواعد الإجرائية، ومن ثمَّ لي�س لقاعدة اإجرائية اأهمية تفوق اأهمية الأخرى، فاإذا 
اأيًّا من  ترتب البطالن على خمالفة اإحدى القواعد فاإنه يرتتب تلقائيًّا عند خمالفة 
القواعد الأخرى، ولي�س للقا�سي وفق هذه النظرية �سلطًة يف تقدير اأهمية الإجراء 
خمالفاً  اأج��ري  طاملا  باإبطاله،  احلكم  وعدم  يحميها،  التي  وامل�سلحة  املخالف، 
لل�سكل النظامي، واإذا كان من حما�سن هذه النظرية ال�سهولة يف التطبيق وعدم 
اإل اأن من م�ساوئها الإفراط والتو�سع يف  اإبطال الإجراءات املخالفة،  املحاباة يف 
تقرير البطالن، ما يرتب البطء يف تقدم �سري املحاكمة اجلزائية �سد املتهمني ورمبا 

يوؤدي اإىل انفالتهم من الدعوى)))).
ال�سابقة،  النظرية  من  العك�س  على  النظرية  القانوين: هذه  البطالن  نظرية   -2
خمالفتها  باأن  الإجرائية  القواعد  بع�س  على  �سراحًة  ين�س  النظام  اأن  ومقت�ساها 
توجب البطالن، وكذلك بطالن الأثر املرتتب على الإجراء املخالف لها، اأو ين�س 
اأنها جوهرية؛ لعتبارات يقدرها، فهذا النوع من القواعد الإجرائية يجب  على 
)))) البطــالن يف قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة، عبداحلكيــم فــودة، ص9، طبعــة 1996م، دار املطبوعــات 

اجلامعية، االسكندرية. 
)))) ينظــر: أصــول احملاكمــات اجلزائيــة، ســليمان عبداملنعــم، ص163، طبعــة 2003م، دار منشــورات 

احللبي احلقوقية، بيروت.
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اللتزام به يف كل الظروف، واإل كان البطالن م�سري كلِّ اإجراء ي�سدر باملخالفة 
حلكم هذا النوع من القواعد، والقا�سي وفق هذه النظرية لي�س له الإبطال اإل 
اإذا كان ال�سبب هو خمالفة الإجراء لقاعدة جرى الن�س على اعتبارها جوهرية 
اأو اأن عدم اللتزام بها ي�ستوجب البطالن، ف�سلطته مقيدة بح�سب ما ين�س عليه 
بالدقة  النظرية  التباع، ومتتاز هذه  اإجرائية جوهرية واجبة  النظام من قواعد 
التباع،  واجبة  اجلوهرية  بالإجراءات  العالقة  ذوي  لالأطراف  امل�سبق  والعلم 
اإل اأن هذه  وهو الأمر الذي ين�سجم مع مبداأ )�سرعية الإجراءات اجلزائية(، 
الإجراءات  بني  مييز  الذي  الدقيق  املعيار  على  التفاق  �سعوبة  يعيبها  النظرية 
التي تعد جوهرية اأو ل تعد كذلك، من اأجل معرفة الإجراء الذي يرتتب على 
خمالفته البطالن اإذا كان جوهريًّا، اأو ل ي�ستوجبُه اإن مل يكن جوهريًّا، كما قد 
يك�سف الواقع العملي عن اإجراءات خمالفة تتعلق مب�سالح جوهرية مل يُن�س 
تراه املحكمة  الن�س عليه، ول  مما جرى  اأي�ساً  عليها، وقد يك�سف عن العك�س 

ا مب�سالح جوهرية)))). ما�سًّ
لي�س  املحكمة  اأن  النظرية  نظرية ل بطالن دون وقوِع �سرر: ومقت�سى   -3
بو�سعها اإبطال الإجراء املخالف للقاعدة الإجرائية اإل اإذا اأحلق الإجراء املخالف 
النظام  يكون  اأن  ذلك  يف  ي�ستوي  به،  ويتم�سك  بالبطالن  يطالب  مبن  �سرراً 
اأهمية  اأو  الإجرائية،  القواعد  بع�س  البطالن، وجوهرية  اأحوال  على  ن�س  قد 
امل�سلحة التي حتميها، اأم اأنه ترك حتديد ذلك ل�سلطة القا�سي التقديرية، وتتميز 
النظرية بعدم التو�سع يف تقرير البطالن على الإجراءات املخالفة رغم عيوبها 
طاملا مل يرتتب عليها �سرر للغري اأو الطرف املتم�سك به، ما ي�سهم يف تقدم �سري 
)))) ينظــر: الوجيــز يف نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الســعودي، د. زكــي محمــد شــناق، ص14، الطبعــة 

الثانية 1436هـ، دار حافظ للنشر، جده.
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املحاكمة اجلزائية ومالحقة املتهمني، اإل اأن من عيوبها ال�سعوبة يف التطبيق، ذلك 
من  ال�سرر على  ثبوت  من  يتحقق  اأن  ملزم يف كل حال على حدة  القا�سي  اأن 
م�سا�س  كل  هو  النظرية  لهذه  طبقاً  بال�سرر  واملق�سود  بالبطالن،  ويتم�سك  يدعيه 
الدعوى  مل�سلحة  اأو  الغري  مل�سلحة  املقررة  احلقوق  اأو  للمتهمني  الدفاع  بحقوق 

العامة، فلي�س لل�سرر مدلول خا�س وفق هذه النظرية)))).
يتدخل  القانون ل  اأن  اأ�سا�س  النظرية على  الذاتي: وتقوم  البطالن  نظرية   -4
يف حتديد حالت البطالن، اأو اأنه مل ينتهج البطالن ال�سكلي الذي �سبق احلديث 
عنه، واإمنا يجعل القانون �سلطة تقريره اإىل تقدير قا�سي املو�سوع ويفو�سها اإليه، 
الإجرائية جديراً  للقاعدة  املخالف  الإجراء  كان  اإذا  ما  بو�سعه حتديد  الذي  فهو 
فاإنه  النظرية  التقديرية وفق هذه  �سلطته  ي�ستخدم  اأم ل، والقا�سي عندما  بذلك 
يُعمل النظر يف التحقق من كون الإجراء املخالف قد م�س قاعدة اإجرائية مهمة، 
اأو اأنها �سرورية يف حفظ حقوق الدفاع للخ�سوم اأو ح�سن �سري العدالة، ومن 
يلزم  التي  اجلوهرية  الإجرائية  القواعد  بني  التمييز  عبء  القا�سي  على  يقع  ثمَّ 
ت�ستلزم ذلك، فيحكم  التي ل  اإقرار الإبطال، وتلك غري اجلوهرية  من خمالفتها 
هذه  مييز  وما  الأخ��رى،  دون  فقط  للجوهرية  املخالف  الإج��راء  على  بالبطالن 
عدم  وكذلك  خمالفتها،  رغم  الإج��راءات  اإبطال  يف  التو�سع  عدم  هو  النظرية 
�سلطة  القا�سي  منح  خالل  من  وذلك  ظاهرة،  م�سلحة  لغري  العدالة  �سري  تعطيل 
مو�سعة يف تقدير اأهمية الإجراء وجوهريته يف حماية م�سالح اخل�سوم والعدالة، 
الذي ميكن  املعيار  اإىل  القا�سي  تكتنفها �سعوبة يف و�سول  النظرية  اأن هذه  اإل 
الق�ساة  اختالف  ف�ساًل عن  اجلوهرية وغريها،  الإجرائية  القواعد  بني  التمييز  به 
)))) ينظــر: بطــالن اإلجــراءات اجلنائيــة، د. هشــام بنعلي، ص68 وما بعدهــا، طبعة 2017م، مكتبة دار 

السالم، الرباط.
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ما  هو  املعيار  وهذا  بينهما)1))،  للتفريق  كاأ�سا�س  املعيار  هذا  على  اتفاقهم  وعدم 
�سنبحثه مب�سيئة اهلل يف الفرع التايل.

الفرع الثاني: معيار التمييز بين اإلجراء الجوهري وغير الجوهري.

اإذا كان التمييز بني القاعدة اجلوهرية وغري اجلوهرية من الأهمية مبكان، �سيما 
لالأنظمة التي تنتهج نظرية البطالن الذاتي والتي متنح القا�سي �سلطة اإبطال الإجراء 
املخالف بح�سب ما يقدره لالإجراء من اأهمية وجوهر، فاإن للتمييز بينهما بح�سب 
ما تو�سل اإليه فقهاء القانون عدة معايري، معيار الغاية من العمل الإجرائي، ومعيار 

امل�سلحة العامة، ومعيار حقوق الدفاع، نتناولها وفق الآتي:-
1- معيار الغاية من العمل الإجرائي: ل �سك اأن الإجراءات اجلزائية ل�ست 
متطلباً �سكليًّا يف النظام وح�سب، يلزم تنفيذها على معزل من الغاية املرجوة 
منها، بل لكل اإجراء غاية، فاإذا حتققت هذه الغاية عد الإجراء �سحيحاً منتجاً 
لآثاره، واإن تخلفت عد باطاًل وجترد من قيمته القانونية، اإل اأن بع�س الإجراءات 
لي�س لها غاية �سوى اأنها متثل و�سائل تنظم الدعوى اجلزائية وتر�سد اإىل �سبطها 
وتوجه الق�ساة نحو اإحكام �سريها، فهذا النوع من الإجراءات اإذا مل يراِع يف 
فاإنه ل يرتتب على ذلك اإهدار م�سلحة عدلية  تنفيذها ال�سكل املر�سوم نظاماً 
مهمة، ودور القا�سي وفق هذا املعيار يتمثل يف النظر يف حتقق غاية الإجراء 
الغاية  كانت  فكلما  منها،  الغاية  بح�سب  الإج��راءات  بني  والتمييز  من عدمه، 
تنظيمية ا�سرت�سادية توجيهية مل يعلن القا�سي بطالن الإجراء الذي مت باملخالفة 
اإنَّ  القول:  ميكننا  الغاية  مدلول  اأكرث  يت�سح  وحتى  بالعك�س،  والعك�س  لها، 
�سابط الغاية هو امل�سلحة، بينما �سابط القاعدة ال�سرت�سادية اأو التنظيمية هو 
)1)) ينظر: شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، د. أسامة عبداهلل قايد، ص64 وما بعدها، طبعة 1428هـ، 

دار النهضة العربية، القاهرة.
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الإجرائية،  القاعدة  اأجلها  من  �ُسنت  التي  احلكمة  واملرجع يف ذلك هو  املالئمة، 
ما  اأو  الدعوى  اأو م�سلحته يف  املدعي  املتعلقة ب�سفة  القواعد  اأمثلة الأوىل  ومن 
يتعلق بتحرير دعواه، بينما الثانية فمن اأمثلتها قواعد قيد الدعوى واإحالتها وطرق 
التبليغ ونحو ذلك، ويوؤخذ على معيار الغاية �سعوبة حتديد م�سمون الغاية �سيما 
بالن�سبة للقواعد الإجرائية التي ل ميكن اجلزم باأنها اإر�ساد وتنظيم حم�س)))) لذلك 
من  اجلوهري  وغري  اجلوهري  بني  للتمييز  اآخر  معياراً  القانون  فقهاء  بع�س  راأى 

القواعد وهو املعيار الآتي.
2- معيار امل�سلحة العامة يف العمل الإجرائي: وفقاً لهذا املعيار تعد القاعدة 
ما�سًة  اعتبارها  يف  والأ�سا�س  العامة،  بامل�سلحة  م�سا�س  لها  كان  كلما  جوهرية 
اآثار خمالفتها �سلباً على النظام العام، ومن ثمَّ كل  بامل�سلحة العامة هو انعكا�س 
اإجراء خالف قاعدة اإجرائية مت�س النظام العام ُعد باطاًل وُجرد من اآثاره القانونية، 
ي�سر  به  امل�سا�س  اأن  عليه  املتفق  اأن  اإل  مدلولها  يف  خُمتلف  العام  النظام  وفكرة 
ويرتتب  العام  بالنظام  املا�سة  القواعد  اأمثلة  ومن  معاً،  والدولة  الفرد  مب�سلحة 
اأو الخت�سا�س الق�سائي،  بالت�سكيل  على خمالفتها البطالن هي القواعد املتعلقة 
وكذلك طرق حتريك الدعوى العامة ومتثيلها، ومما يوؤخذ على هذا املعيار �سعوبة 

حتديد فكرة النظام العام، وهل امل�سلحة العامة مرادفة للنظام العام اأم ل)))).
خالف  كلما  باطاًل  الإج��راء  يعد  املعيار  هذا  وفق  الدفاع:  حقوق  معيار   -3
اأم  عليه  عًى  ُمدَّ كان  �سواء  اخل�سوم،  اأيٍّ من حقوق  تن�س على  اإجرائية  قاعدة 
فهي  للخ�سوم،  حقوقاً  تقرر  التي  القواعد  اأمثلة  ومن  ا،  عامًّ اأم  ا  خا�سًّ مدعًيا 
)))) ينظر: بطالن اإلجراء اجلنائي، سليمان عبداملنعم، ص56 وما بعدها، طبعة 2008م، دار اجلامعة 

اجلديدة، املغرب.
)1)) ينظــر: االجــراءات اجلنائيــة يف التشــريع املصــري، محمــد ســالمة، )338/2(، طبعــة 1992م، دار 

النهضة العربية، القاهرة.
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يف  كذلك  واحلق  مبرتجٍم،  ال�ستعانة  اأو  مبحاٍم،  ال�ستعانة  يف  احلق  منها  كثرية، 
مواجهته بخ�سمه، ونحو ذلك.

وعلى اأية حال، فاإن املعايري الثالثة ال�سابقة للتمييز بني القواعد اجلوهرية وغري 
اجلوهرية جميعها تتكامل يف تقرير بطالن العمل الإجرائي املخالف، واأنه من غري 
املقبول القول باعتناق اأحد املعايري واعتباره وحده كافياً لتاأ�سيل نظرية البطالن، 
وب�سرف النظر عن تعدد املعايري فاإنها مبجموعها تبحث عن �سبب البطالن واحلكمة 
التنظيمية من تقريره، وهذا ما ي�سهم يف دقة التمييز بني القواعد اجلوهرية وغري 

اجلوهرية)))).
الفرع الثالث: أنواع البطالن اإلجرائي.

على اختالف الآراء الفقهية يف النظريات القانونية للبطالن التي ا�ستعر�سناها 
يف هذا املطلب، وكذلك اختالف مناهج النظم املقارنة يف تقرير البطالن، والتمييز 
بني القواعد اجلوهرية وغري اجلوهرية لإبطال الإجراء املخالف، فاإن املحكمة عندما 
ا الن�سبي، ولكل منهما اأحكام �سنتكلم  تتجه اإليه؛ فاإنها اإما اأن تقرر البطالن املطلق واإمَّ

عنها وفق الآتي:-
1- البطالن املطلق: هو الذي يتقرر عند خمالفة الإجراء للقواعد الإجرائية 
اجلوهرية، والتي مت�س النظام العام اأو امل�سلحة العمومية، وهذا النوع من البطالن 
يت�سم بجواز التم�سك به يف اأي وقت، واأي مرحلة كانت عليها املحاكمة، ولو 
دخلت حيز التنفيذ، ويجب على املحكمة عند اكت�ساف هذا النوع من البطالن 
اأن تت�سدى له من تلقاءها ولو بغري طلب اخل�سوم، بل ولو مع قبولهم واإجازتهم 
للحالة املوجبة له، كما يجوز التم�سك به لكل ذي م�سلحة، واإذا ما تقرر فاإنه ل 

)))) ينظر: بطالن اإلجراءات اجلنائية، د. هشام بنعلي، ص82 و83، مرجع سابق.
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يقبل الت�سحيح ول الإجازة اأي�ساً، ومن حالته خمالفة قواعد الخت�سا�س النوعي 
اأو الولئي، وخمالفة قواعد الت�سكيل ال�سحيح للمحكمة)))).

2- البطالن الن�سبي: هو جزاء عدم مراعاة القواعد الإجرائية غري املا�سة بالنظام 
العام، واإمنا املقررة مل�سلحة اخل�سوم، مثل القواعد املتعلقة بالخت�سا�س املكاين، 
تعد  الإجرائية  القواعد  فهذه  التفتي�س،  اأثناء  عنه  ينوب  من  اأو  املتهم  وح�سور 
�سمانات للخ�سوم يرتتب على مطالبتهم بها اأن تقرر املحكمة بطالن الإجراء الذي 
مت باملخالفة لها، اأما عند عدم مطالبتهم فال يرتتب البطالن عليها، ويعد ذلك منهم 
اإجازة �سمنية ونزوًل عن حقهم الذي رتبه النظام، وبهذا يكون البطالن الن�سبي 
على خالف املطلق، كما يت�سم هذا النوع من البطالن بجواز التنازل عنه �سراحًة 
مًنا ملن ُقرر مل�سلحته، ومن ثمَّ فهو يقبل الت�سحيح، كما ل يجوز التم�سك به  اأو �سِ
اإل يف اأول جل�سة، وقبل اأي دفع اأو طلب، واإل �سقط احلق يف املطالبة به لحقاً، 
ولذلك ل تقبل اإثارته اأمام املحكمة العليا، ول يجوز ملحكمة املو�سوع الت�سدي له 

من تلقاءها بل لبد من املطالبة به اأوًل من �ساحب امل�سلحة املبا�سرة فيه)))).

المطلب الثاني
موقف النظام السعودي من اإلخالل بمبدأ علنية الجلسات.

عندما نريد احلديث عن موقف النظام ال�سعودي من الإخالل مببداأ علنية 
جل�سات املحاكمة اجلزائية، فينبغي اأوًل معرفة املق�سود بالإخالل قبل اأن نبني 
املبحث  يف  ا�ستعر�سناه  مبا  التذكري  بدايًة  يجدر  ولذلك  منه،  النظام  موقف 
)))) ينظــر: النظريــة العامــة للبطــالن يف قانــون اإلجــراءات اجلنائيــة، محمــد كمــال إبراهيم، ص65، 

طبعة 1989م، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.
)))) ينظر: املرجع السابق، ص67 وما بعدها.
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الأول من اأن القاعدة العامة يف النظام ال�سعودي تق�سي بعلنية اجلل�سات اإل يف 
حالت ا�ستثنائية حددها النظام ون�س عليها، وهذه احلالت هي التي تكلمنا عنها 
ب�سدد  نحن  الذي  بالإخالل  املق�سود  يكون  وبهذا  الثاين،  املبحث  يف  وبيناها 
ال�ستثنائية  حالتها  غري  يف  املحاكمة  جل�سة  على  ال�سرية  اإ�سفاء  هو  عنه  احلديث 

التي حددها النظام.
واإذا تقرر اأن هذا هو الذي نعنيه بالإخالل؛ فاإن معرفة موقف النظام ال�سعودي 
منه ت�ستلزم ا�ستعرا�س عدة ن�سو�س نظامية ذات �سلة، يت�سح من خاللها موقف 
النظام ال�سعودي من الإخالل مببداأ العلنية كاإجراء خمالف ملا ن�س عليه النظام، 
النظامية، ما قد يرتتب من هذا الإجراء  ال�سرية يف غري حالتها  اإ�سفاء  يتمثل يف 

بطالنه وبطالن الأثر القانوين املبني عليه.
واأوىل املواد النظامية احلاكمة يف هذا املو�سوع ما جاء يف نظام الإجراءات 
اجلزائية من اأن جل�سات املحاكمة ل تكون اإل علنية، ويجوز للمحكمة -ا�ستثناًء- 
اأن تنظر الدعوى كلها اأو بع�سها يف جل�سات �سرية، يف حالت حمددة، اإما ملراعاة 
فلو  اإظهار احلقيقة))))،  ل�سرورات  اأو  العامة،  الآداب  للمحافظة على  اأو  الأمن، 
قد  تكون  الثالث  احلالت  غري  يف  املحاكمة  جل�سة  على  ال�سرية  املحكمة  اأ�سفت 
هذا  على  يرتتب  هل  هنا  فال�سوؤال  الإجرائية،  للقاعدة  خمالفاً  اإج��راًء  اأ�سدرت 
اأمتتها  التي  الإج��راءات  بطالن  اإثره  يرتتب على  البطالن؟ وهل  املخالف  الإجراء 

املحكمة يف اجلل�سة ال�سرية؟.
لالإجابة على هذا ال�سوؤال يجب اأوًل ا�ستعرا�س اأوجه البطالن التي جاءت يف 

الف�سل التا�سع من نظام الإجراءات اجلزائية يف املواد )187-191(.

)))) ينظر: املادة 154، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

مبدأ علنية جلسات المحاكمة الجزائية في النظام السعودي وأثر اإلخالل به

180

لأحكام  املخالف  الإج��راء  اأن  من  النظام  عليه  ن�س  ما  البطالن  اأوجه  فمن 
ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحة اأو الأنظمة امل�ستمدة منها يقع باطال))))، فهذه املادة 
عنها  الكالم  �سبق  التي  ال�سكلي  البطالن  نظرية  ال�سعودي  املنظم  فيها  انتهج 
كقاعدة عامة، والقا�سية ببطالن كل اإجراء خالف قاعدة اإجرائية بغ�س النظر 

عن جوهريتها.
كما اأقر النظام ال�سعودي بعد ذلك نظرية اأخرى وهي نظرية البطالن القانوين 
من  النظام  عليه  ن�س  ملا  املخالفة  الإج��راءات  على  املطلق  البطالن  ترتب  والتي 
اإذا كان راجعاً  اأحوال حمددة حم�سورة، وذلك عندما ن�س على اأن البطالن 
اإىل عدم مراعاة الأنظمة املتعلقة بولية املحكمة من حيث ت�سكيلها اأو اخت�سا�سها 
النوعي فاإنه يُتم�سك به يف اأي حال كانت عليها الدعوى، وتق�سي به املحكمة ولو 

بغري طلب)))).
واأخذ النظام ال�سعودي كذلك بنظرية البطالن الذاتي الن�سبي التي متنح املحكمة 
الت�سحيح  يقبل  الإجرائية  للقاعدة  املخالف  الإجراء  كان  اإذا  ما  تقدير  يف  �سلطًة 
اأو جوهريته يف الدعوى، وذلك يف  اأهمية الإجراء  اإىل  النظر  يقبله، دون  اأو ل 
للمحكمة  ثمَّ  ومن  النوعي،  واخت�سا�سها  املحكمة  بت�سكيل  املتعلقة  احلالت  غري 
اأن ترتب البطالن اإن راأته ل يقبل الت�سحيح، ولها اأي�ساً ت�سحيحه باإجازته اأو اإعادة 

اإجرائه متى راأت ذلك)))).
عنها-  الكالم  -�سبق  نظريات  بعدة  اأخذ  ال�سعودي  النظام  اأن  نلحظ  وهنا 
له،  تقريرها  املحكمة يف  يلزم  معيناً  اأو �سابطاً  معياراً  يتنبَّ  البطالن، ومل  لتقرير 

)77) ينظر: املادة 187، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.

)78) ينظر: املادة 188، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.

)))) ينظر: املادة 189، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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وهذا اجتاه ح�سن، ويتفق مع اأكرث نظم الإجراءات اجلنائية املقارنة، لأن العتماد 
اأو احلالت املوجبة له،  البطالن  اأو معيار معني ل يفي بتحديد �سور  على نظرية 
على  مبنيًّا  اإما  بها  يكون  له،  �ساملة  نظرية  تاأ�سي�س  تتكامل يف  املتعددة  فالنظريات 
حتمي  اأو  عامة،  م�سلحة  حتمي  قواعد  اأو  العام،  النظام  قواعد  خمالفة  اأ�سا�س 

حقوق الدفاع)1)).
وملعرفة اأثر الإخالل مببداأ العلنية املتمثل يف اإ�سفاء ال�سرية على جل�سة املحاكمة 
يف غري حالتها النظامية ال�سالفة، جند اأن الإخالل باملبداأ لي�س مما يخالف ن�سو�س 
ال�سريعة الإ�سالمية اأو اأحكامها وفق املادة ال�سابعة والثمانني بعد املائة، ول يدخل 
من  اجلزائية  الإج��راءات  نظام  من  املائة  بعد  والثمانون  الثامنة  املادة  عددته  فيما 
غري  يف  ال�سرية  اإ�سفاء  اأن  نرى  بل  احل�سر،  �سبيل  على  املطلق  للبطالن  اأح��وال 
حالتها كاإجراء خمالف داخل يف نطاق �سلطة املحكمة التقديرية املن�سو�س عليها 
يف املادة التا�سعة والثمانني بعد املائة، القا�سية مبنح املحكمة �سلطة تقدير ما اإذا كان 
اأهميته  اإىل  النظر  دون  يقبلهما  ل  اأو  والإجازة  الت�سحيح  يقبل  املخالف  الإجراء 

وجوهريته يف الدعوى.
اإن الإخالل مببداأ العلنية من العيوب اجلوهرية غري القابلة  كما ل ميكن القول 
املادة  يف  عليها  املن�سو�س  الدعوى  �سماع  بعدم  احلكم  ترتب  والتي  للت�سحيح 
احلادية والت�سعني بعد املائة من النظام، لأن حكم املحكمة وفق هذه املادة بعدم 
كانعدام  ابتداًء  الدعوى  التي مت�س �سحة  العيوب  يكون يف  اإمنا  الدعوى  �سماع 

امل�سلحة اأو ال�سفة اأو عدم حترير الدعوى.
جل�سة  على  ال�سرية  اإ�سفاء  يف  املتمثل  العلنية  مببداأ  الإخ��الل  ف��اإن  وعليه 

)80) ينظر: الوجيز يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي، د. زكي محمد شناق، ص20، مرجع سابق.
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اإجراٌء  الإجرائية وهو  للقاعدة  اإجراء خمالف  النظامية  املحاكمة يف غري حالتها 
باطل نظاماً، ب�سببه يلزم املحكمة الأعلى بذل املزيد من الرقابة الق�سائية على كافة 

اإجراءات املحاكمة ال�سرية التي متت باملخالفة للنظام.
ولكن هذا الإجراء املخالف ل يرتتب على بطالنه بطالن الإجراءات التي متت 
يف اجلل�سة ال�سرية �سواء كانت �سابقة له اأم لحقة عليه، لأنها لي�ست مبنية عليه))))، 
ولنعدام الن�س على الإخالل مببداأ العلنية �سمن اأحوال البطالن املطلق الذي ل 
يقبل الت�سحيح اأو الإجازة املذكورة اأحواله ح�سراً يف املادة الثامنة والثمانني بعد 
املائة، ولأنه غري ما�س باإجراءات الإدانة اأو الرباءة املتخذة يف اجلل�سة ال�سرية اأو 
بحقوق الدفاع، ف�ساًل عن دخول هذا الإجراء املخالف يف نطاق �سلطة املحكمة 
املقررة يف املادة 189 من نظام الإجراءات اجلزائية، املتمثلة يف حقها النظامي يف 

تقدير اعتبار الإجراء املخالف ما اإذا كان يقبل الت�سحيح والإجازة اأم ل يقبلهما.

)81) نظر: املادة 190، نظام اإلجراءات اجلزائية، مرجع سابق.
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الخاتمة:

به  ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على من ختمت  تتم  بنعمته  احلمد هلل الذي 

النبوات، ثمَّ اأما بعد،،،

بالق�سرية؛  لي�ست  الزمن  من  فرتة  املو�سوع  م�ساحبة  بعد  للباحث  بان  فقد 

فاملو�سوع كان حمالًّ لالهتمام قبل اأن يكون حمالًّ للبحث، وينتظم ذلك يف عدد 

من النتائج.

أهم النتائج:

1- مرفق الق�ساء من اأهم املرافق التي تت�سل بالنا�س؛ لأنه منوط به اإعادة احلقوق 

اإىل اأ�سحابها، واإن الإ�سكال اإذا ارتفع اإليه فاإن اأمرُه يختلف عن جمرد ال�ستفتاء 

فيه، فاملتقا�سون ل يق�سدون اأن يعرفوا بقدر ق�سدهم اأن يوؤخذ على يد املعتدي، 

واأن يُعاد احلق ل�ساحبه.

2- وهذا املرفق يختلف عن الإفتاء والن�سح الذي يح�سن اأن يوؤديه من يقوم 

يكون  اإمنا  واختياره  اإليه،  اللجوء  مبجرد  اإعالناً  يعدُّ  الق�ساء-  -اأي  لأنه  ا؛  �سرًّ به 
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للق�ساء على اخل�سومة، واأثرها، واإعادة احلقوق اإىل اأ�سحابها.

3- اإن اأ�س�ساً من اأركان املحاكمات جتعل علنيتها اأمراً حتماً، فال جمال لالإ�سرار 

بها؛ لأنه يغاير الأركان الأ�سا�س لها، فطلب ال�ست�سهاد، وندب ال�سهود األ يكتموا 

اأمرها ل جمال معه لغري تقرير املبداأ.

4- تعلق الحتكام بجانب الزجر؛ يتطلب الإعالن لينزجر من يرى وي�سمع.

5- اأعوان القا�سي، ومزكو ال�سهود ل يتاأتى عملهم اإل مع الإعالن والإعالم.

6- ال�ستكتام والدعوة اإىل �سرية اجلل�سات -بح�سب احلال- لي�ست اإل بعد 

نلجاأ  اآخر خمتلف، فال  اأمر  ا  �سرًّ بع�سها  اأمر، وانعقاد  الإعالن، وعلنية اجلل�سات 

رية اإل بعد طلب معلن؛ لأن اأموراً ل يح�سن اأن ت�سيع مع اأن انعقاد هذه  اإىل ال�سِّ

اجلل�سات ال�سرية معلن معلوم حمدد، فال تعقد اإل مبوافقة القا�سي.

الأنظمة خا�سة يف ال�ستئناف والعرتا�س  7- علنية اجلل�سات �سمانة لإجناح 

على الأحكام، التي قد يكون ال�سبب الأوحد فيها جمرد الأخطاء ال�سكلية يف �سري 

املحاكمات، ولن يتاأتى ذلك اإل بعلنية اجلل�سات، ليتمكن من يرى من معرفة اخلطاأ، 

اإن وجد.
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ا، ي�سهم ب�سكل مبا�سر يف دقة اأحكام  8- تعد علنية اجلل�سات مطلًبا دوليًّا مهمًّ

الق�ساء، والناأي ب�سمعته وهيبته من التهامات وال�سكوك، ويحفظ حقوق الق�ساة 

واملتقا�سيني، ويحمي جمريات املحاكمة من النحراف.

9- الأ�سل يف النظام ال�سعودي كما هي احلال يف باقي الدول انعقاد جل�سات 

يف  -ا�ستثناًء-  اإل  القاعدة  هذه  عن  ي�سار  ول  علنية،  يف  اجلزائية  املحاكمات 

اأحوال حددها النظام.

10- اإن ال�سريعة الإ�سالمية الغراء لها ال�سبق على الأنظمة والقوانني الو�سعية 

مبا يزيد عن اأربعة ع�سر قرنًا، يف تقرير املبادئ وال�سمانات الق�سائية -ومنها مبداأ 

العلنية- حفظاً لهيبة الق�ساء و�سمعته، وحمايًة متقدمًة ل�سري العدالة واحلقوق.

11- اإن ويل الأمر طبقاً لقواعد ال�سيا�سة ال�سرعية له �سلطًة يف الإلزام باملباحات 

والتقييد منها بح�سب ما يراه حمققاً للم�سلحة العامة، �سيما يف جمال الف�سل يف 

اخل�سومات، واملنازعات التي تتزايد.

12- الإخالل مببداأ علنية اجلل�سات يتمثل يف قيام املحكمة باإ�سفاء ال�سرية على 

جل�سة املحاكمة يف غري احلالت التي ا�ستثناها النظام.
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13- موقف النظام ال�سعودي من قرار املحكمة املخل مببداأ العلنية هو بطالنه، 

اإج��راءات  على  والتدقيق  الرقابة  من  املزيد  الأعلى  املحكمة  تبذل  اأن  هو  واأث��ره 

املحكمة التي قررت ال�سرية مبا يخالف ال�ستثناء النظامي.

ل يرتتب على بطالن قرار املحكمة املخل مببداأ العلنية؛ بطالن الإجراءات التي 

اأمتَّتها املحكمة يف جل�سة املحاكمة، �سواء كانت �سابقة له اأم لحقة عليه.


