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- حدثونا عن ن�شبكم ون�شاأتكم؟

- عبداهلل بن حممد بن عبداهلل بن دريد بن 
حممد بن �سعد بن حممد الهوميل، والهوميل 
بني  احلراقي�ص  فخذ  من  عبداهلل.  كنيه جلدنا 
زيد القبيلة العربية التي يعود ن�سبها اإلى قبيلة 
ق�ساعه القحطانية، وكان جدنا حمد له ثالثة 
وفنتوخ وعبداهلل )هوميل(  الأبناء راجح  من 
الرين  بوادي  الرواما  قرية  �سكان  من  ونحن 

تبعد عن القويعية جنوباً 64 كلم، اأما الرين 
 12 قريتنا  القويعية وعن  كلم عن  فتبعد 80 
القويعية  مبحافظة  الرين  يف  ولدت  كلم، 
حيث  يتيما  ون�ساأت  1362/7/12هـ  يف 
توفى والدي وعمري 7 �سنوات، وكنا نعمل 
يف  تربيت  وقد  املا�سية،  وتربية  بالزراعة 
الأبناء،  اآخر  واإخوتي وكنت  والدتي  ح�سن 
نازحني  وكنا  الأولد،  من   3 يكربين  حيث 

اإعداد: حمد بن عبداهلل بن خنني

اأم�ص��ى اأربع��ون عامًا يف الق�صاء برغ��م تاأخره يف التعلي��م، عا�صر الكثري من 

الق�صاة وتاأثر بهم، خا�ض العديد من الق�صايا و�صاهم يف حلها بالطرق اخلريية، 

له نظرته الثاقبة يف بع�ض من الآراء التي تخدم الق�ص��اء، نقل واقع الق�ص��اء يف 

زمنه والزمن املعا�ص��ر وقارن بينهما، ونا�صد ب�ص��رورة متابعة الق�صاة واحلر�ض 

على الدوام والإخال�ض يف اأداء الأمانة واملثالية، وتطلع اإلى احلكومة الإلكرتونية، 

وكان انطباعه حيال ما ت�صهده وزارة العدل ومرافق الق�صاء من�صجمًا مع التطور 

الكب��ري الذي ت�ص��هده قطاع��ات الدولة واملراف��ق اخلدمية الأخ��رى. واملتتبع يف 

اإجابته يرى اأن ف�ص��يلته متخ�ص�ض يف ال�صاأن العديل و�صاحب جتربة وراأي يف كثري 

من الق�صايا وحل امل�صكالت. قال يف اإحدى املنا�صبات: »اأن العالقة الوطيدة بني 

احلاكم واملحكوم �ص��بب للتالحم والن�ص��رة، وقد بايعن��ا ولة اأمرنا على منهج 

الكتاب وال�ص��ّنة«، �ص��يفنا هو ف�ص��يلة ال�ص��يخ عبداهلل بن حممد ال��هوي�م��ل 

قا�صي ال�صتئناف مبحكمة مكة املكرمة �صابقًا، واإليكم ما دار معه من حوار.
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من القويعية طلباً للزراعة يف ذلك الوقت. 
وعائلة الهوميل كرثت وتوزعت.

- حدثنا عن بداية تعليمكم؟

- تعلمت يف الكتاتيب عام 1373هـ �سنة 
وفاة امللك عبدالعزيز رحمة اهلل عليه، وكان 
معلمنا اإمام امل�سجد ال�سيخ �سعيد بن عبداهلل 
على  ترتكز  درا�ستي  وكان  القحطاين.  جلهر 
اآنذاك  القا�سي  وكان  وحفظه.  القراآن  تعلم 
ال�سيخ  والد  ال�سرثي  عبدالعزيز  ال�سيخ 
اأبو حبيب ال�سرثي امل�ست�سار بالديوان  نا�رص 
امللكي. وحيث اإن اعتمادنا كان على الزراعة 
انقطعت عن التعليم اإلى اأن بلغت 20 عاماً، 
للريا�ص لطلب  فانتقلت  بالوظيفة  ثم فكرت 
لق�رص  وقتها  اأوفق  ومل  الع�سكرية  يف  العمل 
فدخلت  1382هـ.  عام  ذلك  وكان  قامتي، 
النظامية  البتدائية  القراآن  حتفيظ  مدر�سة 
منها  تخرجت  ثم  ومكافاأة  �سكن  لها  وكان 
اإمام الدعوة  عام 1384هـ، ثم دخلت معهد 
اأكون  لأن  ا�سطررت  �سنة  اآخر  ويف  العلمي 
عام  وتخرجت  لزواجي  نظراً  منت�سباً 
مياه  م�سلحة  يف  اإدارياً  فتوظفت  1390هـ، 
ال�سيخ  الوقت  ذلك  رئي�سها  وكان  الريا�ص، 

مة عبداهلل بن خمي�ص، وبعد عام تركت  العالَّ
بالريا�ص  ال�رصيعة  بكلية  والتحقت  الوظيفة 
�سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  منتظماً 

الإ�سالمية وتخرجت منها عام 1394هـ.
- حدثونا عن التحاقكم بالق�شاء 

وتدرجكم فيه؟

- بعد تخرجي عام 1394هـ عينت مالزماً 
ق�سائياً مبحكمة الدوادمي وكان رئي�سها ال�سيخ 
عبداللطيف ال�سديد ومعه ال�سيخ عبدالعزيز 
عبدالرحمن  وال�سيخ  عقيل  بن  حممد  بن 
احلربي.  عو�ص  بن  نايف  وال�سيخ  ال�سرثي 
ظلم  يف  قا�سياً  تعييني  مت  �سنة  مرور  وبعد 
حتى  فيها  وبقيت  1396/3/10هـ  بتاريخ 
حمكمة  اإلى  نقلت  ثم  1400/4/22هـ، 
قا�سيان  فيها  كان  اأن  �سبق  حيث  الروي�سة 
بن  �سالح  وخلفه  زامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

اأم�شيت اأربعون عامًا يف 	•
الق�شاء منها 12 عامًا يف 

ال�شتئناف
عملت يف ثالثة حماكم 	•

والرابعة ال�شتئناف
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عبدالعزيز املطرودي، ثم اأتيت بعده وبقيت 
اأ�سهر  وثمانية  عاماً  وع�رصون  اثنان  فيها 
التمييز  مبحكمة  متييز  قا�سي  ترقيت  بعدها 
بتاريخ  وذلك  املكرمة،  مبكة  )ال�ستئناف( 
رئي�ص  خاللها  وترقيت  1422/12/1هـ، 
حمكمة ا�ستئناف يف 1430/10/4هـ وبعد 
معيذر  بن  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  تقاعد 
عينت  1424/7/1هـ  يف  عليه  اهلل  رحمة 
يف  تقاعدت  حتى  اجلزائية  للدائرة  رئي�ساً 
مكة  يف  مقيماً  زلت  ول  1434/7/1هـ. 
يف  عاماً  اأربعون  ام�سيت  حيث  املكرمة، 
اأربعاً، ويف ع�سمتي  تزوجت  وقد  الق�ساء. 
من  وثمان  الولد  من  ع�رصة  وخلفت  ثالثاً 
بالقويعية  القويع  يف  مزرعة  ولدي  البنات، 
اأزورها تباعاً لوجود اأم الأولد الكربى فيها.
- هل من منا�شط حتاكي عملكم يف اجلانب 

الآخر؟

اأراأ�ص  الروي�سة  يف  اهلل  بحمد  كنت   -
واجلمعية  الكرمي  القراآن  حتفيظ  جمعية 
فيها  الكبري  للجامع  اإماماً  وكنت  اخلريية. 
النا�ص،  بني  والإ�سالح  للخري  اأ�سعى  وكنت 
قبل  اأتدخل  والق�سايا  امل�ساكل  من  والكثري 

احلال.  وتن�سلح  ملجاريها  املياه  وتعود  بدئها 
عموم  يف  ق�ساتنا  ديدن  التعامل  هذا  وكان 

الأم�سار والبلدان.
- من تذكرون من م�شايخكم يف مراحل 

التعليم؟

عبدالرحمن  ال�سيخ  امل�سايخ:  اأبرز  من   -
الريا�ص  مبحكمة  قا�سي  الهوميل  حممد  بن 
ال�سيخ  اأن  كنا ن�ستمع لتوجيهاته واآرائه، كما 
زمن  الباطن  حفر  قا�سي  مطلق  بن  �سالح 
امللك �سعود، كنا ناأتي اإليه يف منزله بالريا�ص 
والآداب  والتوحيد  الفرائ�ص  عليه  ونقراأ 
اأهل  من  وهو  وحافظاً  وعاملاً  �ساعراً  وكان 
من  �سديد  بن  عبداللطيف  وال�سيخ  احلوطة. 
اأهل الدمل تاأثرت به كثرياً عندما كنت مالزماً 
كذلك  عقيل،  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ  عنده 
حمكمة  قا�سي  الالحم  عبدالكرمي  ال�سيخ 

كرث النا�س وتعددت الق�شايا 	•
طال اأمد حلها 

متابعة الق�شاة واحلر�س 	•
على الدوام واأداء الأمانة 

مطلب �شروري
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الفرائ�ص  عليه  در�ست  بالق�سيم  القوارة 
عليه  در�ست  غدة  اأبو  عبدالفتاح  وال�سيخ 
الأ�سول وال�سيخ عبداهلل الزايد در�ست عليه 

الفقه وال�سيخ �سالح الفوزان وغريهم.
الذين  والعلماء  الق�ساة  من  وكثرياً 
يف  لهم  واأ�ستمع  معهم  واأتعاي�ص  بهم  التقي 

امللتقيات والدرو�ص.
- َمْن ِمْن زمالئك ل تزال ذاكرتك 

تختزلهم؟

ال�سيخ  البتدائي  يف  زمالئي  من  كان   -
عدل  كاتب  الهوميل  عبدالعزيز  بن  حممد 
يف  يل  زميل  )1407-1424هـ(  الروي�سة 
عبدالعزيز  بن  �سعد  وال�سيخ  كلها.  املراحل 
يف  زمياًل  كان  �سابقاً  ب�ساجر  قا�سي  الهوميل 
بن  حممد  ال�سيخ  وكذلك  والكلية،  املعهد 
عبدالرحمن القزعان رئي�ص حمكمة ا�ستئناف 
ال�سيخ عبداهلل بن  يف ديوان املظامل. كذلك 
وتقاعد.  الأ�سياح  يف  قا�سي  املطوع  عمر 
ا�ستئناف  قا�سي  ال�سبيحي  عبداهلل  وال�سيخ 
قا�سي  ال�سلوي  �سعد  وال�سيخ  الريا�ص،  يف 
ممن  وغريهم  املكرمة،  مكة  ا�ستئناف  يف 
كعلي  و�سداقة.  زمالة  عالقة  بهم  تربطني 

بن حممد بن علي ال�سلطان وعلي بن نا�رص 
بخاري  الدين  منهاج  الدين  وجميد  الأ�سقر 

وعبدالعزيز بن حمد املطرودي.
- ما راأيكم بالق�شاء يف زمنكم وهل 

من اختالف بني الق�شاء البتدائي 

وال�شتئناف؟

وكان  وي�سري  �سهل  زمننا  يف  الق�ساء   -
النا�ص يقنعون بالي�سري ويتنازلون عن الكثري، 
اأن  كما  النفو�ص.  يف  الزهد  يوجد  حيث 
ي�سهل  ب�سيطة  التملك  يف  املتاحة  الإمكانات 
يف  الق�سايا  وكان  ق�ساياها،  مع  التعامل 
وقد  جل�سات،  ثالثة  عن  تزيد  ل  الغالب 
فاإن  الآن،  بخالف  جل�سة  اأول  يف  تنتهي 
يف  الطمع  وزاد  باملاليني  اأ�سبحت  الأمالك 
التعامل مع اخل�سوم وزاد  النفو�ص و�سعب 

ق�شاوؤنا جيد وخري �شاهد 	•
ن�شبة النق�س لالأحكام %5 

تقريبًا
فتحت اجلل�شة بعد منت�شف 	•

الليل لأن القا�شي يعترب 
على راأ�س العمل 24 �شاعة 
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الق�سايا  فتعددت  الأ�سياء،  وزادت  النا�ص 
وطال اأمدها وكل حال له واقعة، حيث نلحظ 
ي�سهل  قد  الإلكرتونية  بالدخول يف احلكومة 
متابعة  م�ساألة  تبقى  لكن  الق�سايا،  تعجيل 
الق�ساة واحلر�ص على الدوام واأداء الأمانة، 
جانب  من  اما  احلال.  ين�سلح  اأن  اهلل  ن�ساأل 
وال�ستئناف  البتدائي  ق�ساء  يف  الختالف 
ال�ستئناف ي�سب  فهناك فرق كبري.. حيث 
واملختلفة،  املتنوعة  الق�سايا  من  الكثري  عليه 
احلر�ص  يف  اأكرث  حمماًل  القا�سي  ويكون 
نظر  بوجه  واخلروج  الق�سية  درا�سة  على 
وراأي �رصعي وكيفية الإملام الكامل مبجريات 
املن�سود،  الهدف  اإلى  والو�سول  الق�سية 
 %80-70 بن�سبة  بالت�سديق  تنتهي  ما  وغالباً 
حيث النق�ص ل يتجاوز 5% اأما املالحظ فيما 

بني ذلك. ولعل النقلة النوعية والتطور ملرفق 
ي�ساهم  ال�ستئناف  حماكم  وتعدد  الق�ساء 
وحتقيق  العبء  تخفيف  يف  كبري  ب�سكل 

العدالة املثلى.
- حدثنا عن املحاكم التي عملَت بها ومنهم 

الق�شاة الذين تتابعوا فيها؟

الدوادمي  حمكمة  يف  مالزماً  عينت   -
وال�سيخ  �سديد  بن  عبداللطيف  ال�سيخ  لدى 
عبدالعزيز بن حممد بن عقيل، وبقيت �سنة 
عام  املحكمة  افتتحت  وقد  اأ�سهر  وثمانية 
1350هـ وكان اأول قا�سي فيها ال�سيخ �سالح 
بن �سليمان ال�سلوم وخلفه ال�سيخ حممد بن 
عام  تاأ�س�ست  التي  ظلم  حمكمة  اأما  هليل. 
1373هـ، فقد عملت بها )1396/3/10هـ 
عبداهلل  وال�سيخ  1400/4/22هـ(   -
 - )1402/1/1هـ  ال�سياري  حممد  بن 
1406/12/30هـ( وال�سيخ �سويلح م�سحل 
وقد  )1407/1/1هـ(،  الزايدي  زريق  بن 
عمل فيها بالندب حمد بن حممد بن دميجان 
)1395/1/1هـ(  الأولى  الفرتة  فرتتني: 
الثانية  والفرتة  )1395/12/30هـ(   –
– )1401/12/10هـ(  )1401/1/1هـ( 

اأ�شد ما يوؤملني ق�شايا زنا 	•
املحارم وهي نادرة يف 

جمتمعنا
اأزعجني ذلك اخل�شم الذي 	•

حتايل بو�شع قرب وهمي 
�شعيا للتملك
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اأما حمكمة روي�سة العر�ص افتتحت يف بداية 
عام 1385هـ، وقد �سم اإليها  اأعمال حمكمة 
تولى  وقد  1405/12/2هـ،  بتاريخ  �سبحا 
عليها: ال�سيخ عبداهلل بن عبدالكرمي بن زامل 
1394/11/26هـ(   - )1385/3/8هـ 
املطرودي  عبدالعزيز  بن  �سالح  وال�سيخ 
1398/6/28هـ(   - )1395/5/10هـ 
الهوميل  حممد  بن  عبداهلل  وال�سيخ 
1422/12/1هـ(   - )1400/4/22هـ 
�سعدان  بن  �سعد  بن  عبداهلل  وال�سيخ 
1399/11/17هـ(   - )1398/8/22هـ 
عمل فيها بالندب، اأما التمييز فكانت بدايتها 
الريا�ص  يف  الأحكام  لتمييز  حمكمة  افتتاح 
املكرمة  مبكة  لها  فرعا  وافتتاح  1381هـ  عام 
ثم  واإدارية،  ق�سائية  تعليمات  لها  وو�سع 
�سدرت لئحة لها عام 1386هـ اإلى اأن �سدر 
تكوين  ت�سمن  1395هـ  عام  الق�ساء  نظام 
الت�سكيلي  الهيكل  �سمن  فكانت  املحاكم، 
يف  جاء  والذي  منه  العا�رصة  للمادة  طبقاً 
تكوينها ح�سب املادة اخلام�سة ع�رصة منه اإلى 
دوائر  اإلى  وتق�سيمها  الخت�سا�سات  نوعية 

من ثالثة ق�ساة.

- هل يوجد ق�شاة غريكم من الأ�شرة 

الكرمية؟

حممد  بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  يوجد   -
وال�سيخ  الريا�ص  حمكمة  قا�سي  الهوميل 
حمكمة  قا�سي  هوميل  بن  عبداهلل  بن  �سعد 
عبدالرحمن  بن  حممد  وال�سيخ  �سابقاً  �ساجر 
وال�سيخ  �سابقاً  الرين  حمكمة  قا�سي  الهوميل 
عبداهلل بن عبدالعزيز الروميي رئي�ص حماكم 
بن  �سعد  بن  اإبراهيم  وال�سيخ  �سابقاً  عفيف 
�سابقاً  العاليا  �سبت  حمكمة  قا�سي  هوميل 
الهوميل  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  وال�سيخ 
وال�سيخ  �سابقاً  الدوادمي  حمكمة  قا�سي 
حمكمة  قا�سي  الهوميل  فهد  بن  حممد 
اإبراهيم  العامة. وال�سيخ عبداهلل بن  الإح�ساء 
بن �سليمان الهوميل )ابن نائب رئي�ص الهيئات 
�سابقاً( قا�سي حمكمة الريا�ص العامة وال�سيخ 

ن�شر الأحكام �شيء جيد 	•
وغاية نبيلة وم�شاهمة يف 

الوعي 
اأ�شرتنا مليئة بالق�شاة يف 	•

اأنحاء الدولة
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الهوميل  القزعان  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم 
قا�سي مبحكمة الريا�ص العامة وال�سيخ عبداهلل 
حمكمة  يف  قا�سي  الهوميل  عبدالرحمن  بن 
اإبراهيم  بن  حممد  وال�سيخ  اخلا�رصة.. 

ال�سواي الهوميل قا�سي مبحكمة مكة العامة.
- ق�شية اأفرحتك وق�شية اأزعجتك 

وق�شية اآملتك؟

كانت  ق�سية  اأفرحتني:  التي  الق�سية   -
طريق  اعرت�سها  اأر�ص  وله  توفى  ل�سخ�ص 
عليها  فوقع  �سك  عليها  يوجد  ول  احلجاز 
خالف بني الورثة ب�ساأن التعوي�ص وحاولت 
الإ�سالح بينهم يف توكيل �سخ�ص من خارج 
بالآخر،  ير�سى  ل  واحد  كل  لأن  العائلة 
 %50 ن�سبته  ما  ا�سرتط  لكنه  وكياًل  فاختاروا 
وامتدت   %20 بـ  ارت�سي  املحاولت  وبعد 
 - 1414هـ  من  �سنوات  اأربع  الق�سية 
1418هـ، حيث وقع عليها اعرتا�ص من املالية 
حكمت  املطاف  نهاية  ويف  والنقل  والبلدية 
املعار�سني  دعوى  ورد  التملك  بثبوت 
العرتا�ص  فتم  التمييز،  من  احلكم  و�سدق 
للمجل�ص  واأحيلت  ال�سامي  املقام  من  عليها 
من  العديد  عليها  وجاء  للق�ساء،  الأعلى 

املالحظات، فتم الرد بالثبوت املعدل فاأقتنع 
اجلميع  واقت�سم  الق�سية  وانتهت  املجل�ص 
اأما  يرام.  ما  الأمور على  التفوي�ص و�سارت 
الق�سية التي اأزعجتني فكانت يف تهمة قتل، 
الثانية ع�رص  ال�ساعة  ال�رصطة  ق�سدتني  حيث 
لياًل ومعهم اأنا�ص مقيدين فذهبت للمحكمة، 
الليل، واأخذت  وفتحت جل�سة بعد من�سف 
اعرتافات املتهمني واأفهمت اجلهات التنفيذية 
باأن ت�سديق القا�سي الواحد يف ق�سايا القتل 
حمكمة  اإلى  اإحالتهم  يتطلب  مما  يكفي،  ل 
مكتمل فيها الن�ساب. ولالإحاطة اأخربكم اأن 
�ساعة،   24 العمل  راأ�ص  على  يعترب  القا�سي 
زيارته  عند  الق�سائي  املفت�ص  �سكرنا  وقد 
يف  مكتوب  املوعد  راأى  عندما  للمحكمة 
ال�سبط، فقد كان هذا املوقف بالفعل مزعج 
يل خا�سة اأنه يف الليل وق�سدوين يف املنزل.
اأذكر  كثرية  فهي  اآملتني  التي  الق�سايا  اأما 
وهي  ال�ستئناف  يف  وردتني  ق�سية  منها 
ل�سخ�ص اأخذ ابن اأخته وعمره اأربع �سنوات 
وعمل به الفاح�سة ثم ذبحه، كما تذبح ال�ساة 
بالقتل  عليه  وحكم   ف�سيحته  من  للتخل�ص 
عليه  وحكم  لواطاً  بابنه  فعل  ورجل  حرابة. 
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اأر�ص  على  اثنان  تنازع  وق�سية  بالقتل. 
بينهما فما كان عن املدعي عليه و�سع قرب يف 
املدعي  اأ�سبح  فلما  عليها،  املتنازع  الأر�ص 
فاأفهموه  املعنية  للجهات  وتقدم  احتال  عليه 
للمحكمة  واأحيلت  لالموات  نتعر�ص  ل  اأننا 
وخرجت وراأيت القرب جديد فغمزت بالع�سا 
قد  اأنه  فبحثنا فوجدت  �سيء �سلب  فوجدنا 
و�سع على �سكل جدول ماء عظاماً بالية منها 
مات  اأبي  هذا  فقال  ف�ساألنا  اإن�سان،  جمجمة 
نقله  فاأردت  عام 1350هـ وو�سعه يف �سدع 
نقله  لك  �سوغ  من  ف�ساألنا  منا،  قريباً  ليكون 
هو  القويعية  يف  كان  لقا�سي  فتوى  فن�سب 
رحمه  الع�سكر  عبدالعزيز  بن  علي  ال�سيخ 
امل�سلمني  كقبور  ت�سعه  ل  ملاذا  و�ساألته  اهلل، 
معرفتي،  ح�سب  فقال:  للقبلة،  توجهه  ومل 
اأنه قرب و�سع على  اأنه حمتال. وكتبنا  فعرفنا 
التملك،  اأجل  من  منه  حتايل  واأنه  القبلة  غري 
الق�سائي  املفت�ص  بح�سور  اجلل�سة  وختمنا 
ما  باإزالة  واأمرت  معافا  ب�سري  اأحمد  ال�سيخ 
فما  وحتايله،  �سنيعته  على  وجمازاته  و�سع 
وتنازل  القرب  اأزال  اإل  الليلة  تلك  منه  كان 
بذلك.  الق�سية  وانتهت  النزاع  مو�سع  عن 

املحارم  وطء  يف  امل�ؤملة  الق�سايا  من  وغريها 
البتالءات  م�سالت  من  واإياكم  اهلل  اأعاذنا 
على  غريبة  اأمور  وهذه  ال�سيطان،  ونزغات 
�سال  يهدي  اأن  اهلل  ن�ساأل  امل�سلم،  جمتمعنا 

امل�سلمني.
  - ما نظرتكم يف ن�شر الأحكام وال�شتفادة 

من جتارب الق�شاة؟

فيه  هم  ملا  اأهل  ق�ساتنا  هلل  احلمد   -
والق�ساء مكلف ومتعب، وا�ستنباط الأحكام 
ون�رصها  نبيلة  وغاية  طيب  �سيء  وح�رصها 
تقنني  م�ساألة  الن�رص  نتائج  اأبرز  فمن  جيد. 
احلكم  تفاوت  من  واحلد  التعزيرية  الأحكام 
الن�رص  ويف  ببع�ص.  بع�سها  ومقارنة  فيها 
الأمور  ببواطن  وتب�سري  وتدقيق  مراجعة 
لكن  نزيه،  وق�ساء  اإلى عدالة حقه  وو�سول 

من بلوغ احلدث حتى �شن 18 	•
�شنة يقام عليه احلد لكن 

اإيقافه يتم بدار املالحظة
ميكن تخ�شي�س ولية 	•

الق�شاء يف مكان اأو اأ�شخا�س 
اأو نوع من الق�شايا
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يتوجب عند ن�رص احلكم قناعة الراأي الآخر، 
الت�سبيب  ب�ج�د  اإل  ت�ؤثر  ل  القناعة  هذه 
وهذا  يربره  ما  له  اأمر  فكل  احلكم.  م�ساحباً 
اإلى القناعات لدى املتلقني. ويف  يو�سل بنا 
ن�رص الأحكام نظرة فاح�سة وراأي �سديد واأمر 

ر�سيد والأخذ به مطلب.
- هل لديك م�شاركات يف املنا�شبات اأو 

ح�شورًا اإعالميًا؟

ولكن  ذلك،  مثل  يل  يكون  ما  نادراً   -
يف غريي الكفاية، واأتذكر يل كلمة قلتها يف 
اإحدى املنا�سبات ملخ�سها الآتي: اإن التاريخ 
الأمر ومنا�رصتهم  لولة  لي�سهد ولء وحمبة 
التي  الوطيدة  فالعالقة  واللني.  ال�سدة  يف 
بني احلاكم واملحكوم هي �سبب يف التالحم 
والن�رصة وفخرنا يف ذلك اأن من بايع امللك 
ال�سمع  على  بعده  من  واأبناءه  عبدالعزيز 
منهج  على  البالد  هذه  قيادة  يف  والطاعة 
الكتاب وال�سّنة. اأ�ساأل اهلل اأن يدمي علينا نعمة 

المن والإميان.
- هل ميكن اإيقاف تنفيذ العقوبة على 

املحكوم عليه ومتى؟

احلكم  ن�ص  اإذا  العقوبة  تنفيذ  يوقف   -

على ذلك، وفيما عدا حد القذف والق�سا�ص 
ثم  فقط  اإقراره  على  م�ستنداً  احلكم  وكان 
اأو  جنونه  اأو  التنفيذ  اأثناء  اأو  قبل  عنه  رجع 
كان  اإذا  الق�سا�ص  اأو  احلد  تنفيذ  اأما  هرمه. 
احلكم به م�ستنداً اإلى ال�سهادة وحدها ورجع 
اإلى  احلالتني  يف  الق�سية  تعاد  ال�سهود  اأحد 
ال�رصعي  الوجه  يقت�سيه  ما  لتقرير  املحكمة 
نظام  على  املطلع  ولعل  ذلك.  حيال 
ونظام  التنفيذ  ونظام  اجلزائية  الإجراءات 
بو�سوح  يرى  العام  والدعاء  التحقيق  هيئة 
اأن  يجب  التي  وال�رشوط  ال�سفات  جميع 

تتوفر يف تنفيذ احلكم.
- هل اأنت ممن يرى احلكم على الغائب 

خا�شة واأن هناك راأي راجح ومرجوح؟

احلكم  جواز  هي  ال�رصيحة  الأدلة   -
اخلام�سة واخلم�سون من  واملادة  الغائب  على 
الراأي  بهذا  اأخذت  ال�رصعية  املرافعات  نظام 
حلق  حفظ  فيه  وهذا  الفقهاء  عند  الراجح 
املدعي املدعي عليه وهو مف�سل يف بابه ويف 
حال �سطب الدعوى عند تخلف املدعي، فاإن 
ا�ستمرار  اأن يطلب من املحكمة  بعد ذلك  له 
النظر فيها بعذر مقبول، فاإذا غاب بعد ذلك 
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الدعوى  فاإن  املحكمة  تقبله  عذر  يقدم  ومل 
من  ي�سدر  قرار  بعد  اإل  ت�سمع  ول  ت�سطب 
الهيئة الدائمة للمجل�ص الأعلى للق�ساء، اأما 
املقررة  اجلل�سات  يف  تغيب  اإذا  عليه  املدعى 
اأن  وله  الغيابي،  احلكم  يف  احلق  فللقا�سي 
واإل  �سهر  ملدة  احلكم  اإعالمه  بعد  يعرت�ص 
يكون  وهكذا  الثبوت.  قطعي  احلكم  يعترب 
�سري العدالة حلفظ احلقوق منطلقة ومن�سجمة 

مع الأحكام ال�رصعية والأنظمة املرعية.
- هل ميكن تخ�شي�س ولية الق�شاء يف 

مكان اأو اأ�شخا�س؟

- اتفق الفقهاء على اأنه ي�سح تخ�سي�ص 
حمددة  خا�سة  بجعلها  الق�ساء  ولية 
بخ�سومات معينة يف �سائر نواحي الدولة اأو 
يف منطقة اأو مدينة بعينها، في�سبح تخ�سي�ص 
اإليه  باأن يجعل  الأ�سخا�ص  الق�ساء يف  ولية 
يف  اأو  قبيلة  اأو  ما  بلدة  �سكان  بني  الق�ساء 
الأمر  ولويل  معينني،  اأ�سخا�ص  خ�سومات 
اأو  داره  يف  ياأتيه  باأن  الق�ساء  له  يحدد  اأن 
يف م�سجده اأو اأن يجعل له النظر يف بع�ص 
الق�سايا دون غريها، كاأن يجعل له النظر يف 
له  يجعل  اأن  اأو  غريها  دون  الأنكحة  ق�سايا 

النظر يف ق�سايا املواريث فقط اأو يف ق�سايا 
الأموال، فال ينظر يف غري ما خ�س�ص له، وله 
اأي�ساً اأن يجعل ملن وله النظر يف قدر معني 
الآن  الواقع  هو  وهذا  يتجاوزه،  ل  مال  من 
يف �سن الأنظمة بالعمل يف املحاكم ب�سدور 
ونظام  املرافعات  ونظام  الق�ساء  نظام 
الإجراءات اجلزائية رجوعاً للقاعدة ال�رصعية 
فيما  اإل  القا�سي  ينفذ حكم  الق�ساء ولية ل 

ويل فيه.
- حدثنا عن اأحكام غري املكلفني يف نظام 

الإجراءات اجلزائية؟

يف  اجلزائية  الإجراءات  نظام  و�سف   -
مادته الثالثة ع�رص اأنه يتم التحقيق مع الأحداث 
فمن  لالأنظمة،  وفقاً  وحماكتمهم  والفتيات 
عليه  يقام  ل  فهذا  ال�سابعة  �سن  حتى  ولدته 
بلوغه  حتى  ال�سابعة  وبعد  التعزير،  ول  احلد 
باأحد عالمات البلوغ فهذا ل يقام عليه احلدود 

ميكن اإيقاف تنفيذ العقوبة 	•
يف عدد من احلالت

• احلكم على الغائب من�شجم مع 	
الأحكام ال�شرعية والأنظمة 
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ول الق�سا�ص لرفع التكليف، اأما اإذا بلغ حتى 
اإيقافه  ما عدا  ما ذكر  فيقام عليه  �سنة  �سن 18 
املالحظة.  دار  يف  فتكون  حماكمته  وطريقة 
وهذا من متيز ال�رصيعة ومراعاتها يف احلقوق 
الأنظمة  �سنت  وقد  لالآدميني.  والواجبات 

والتعليمات وفقاً لأحكام ال�رصيعة الغراء.
- هل كان يف ال�شابق متييز لالأحكام، ومتى 

كان ذلك؟

تاريخ  قبل  لالأحكام  متييز  يوجد  ل   -
للتمييز  هيئتني  اإن�ساء  مت  فقد  1381/4/1هـ 
يف  والأخرى  املكرمة  مكة  يف  اإحداهما 
بتاريخ  منهما  لكل  رئي�ساً  تعيني  ومت  الريا�ص، 
التعليمات  و�سدرت  1381/4/21هـ، 
يف  الأحكام  لتمييز  والإدارية  الق�سائية 
1381/10/23هـ واأن مهمتها تدقيق الأحكام 
�سدرت  ثم  ال�رصعية،  املحاكم  من  ال�سادرة 
الالئحة لتمييز الأحكام يف 1386/10/29هـ 
وتوجد ثالث دوائر )حقوقية وجزائية واأحوال 

املناطق  بعدد  ال�ستئناف  وجاء  �سخ�سية(، 
له  ملا  الق�سائي،  بالعمل  للنا�ص وارتقاء  تي�سرياً 
من اأهمية عظمى وحر�ساً على �سيانة احلقوق 

وزيادة الطمئنان.
- انطباعكم عن جملة العدل من خالل 

م�شريتها الناجحة؟

العدل  وزير  ملعايل  اأتقدم  اأن  يطيب يل   -
ورئي�ص التحرير والعاملني معه على هذا الإجناز 
العلمي املتخ�س�ص. فهو بال �سك جهد م�سكور 
اإثراء البحث العلمي  وعمل مربور، �ساهم يف 
من خالل تلك املو�سوعات النادرة والإ�سدار 
النوازل  ق�سايا  من  الكثري  ومعاجلة  املتميز 
الق�سائي  بالعمل  والرتقاء  وامل�ستجدات 
حيث  العديل،  الوعي  ن�رص  يف  وامل�ساهمة 
زيادة  يف  و�ساهمت  العقل  تنوير  ا�ستطاعت 
العدلية  والثقافة  الأحكام  على  املطلع  اإدراك 
به  حظيت  �رصف  و�سام  فكانت  والق�سائية، 
يف  ذلك  يجعل  اأن  اهلل  اأ�ساأل  العدل..  وزارة 
موازيني ح�سناتهم واأن يبارك لهم يف اأعمالهم 
اأ�ساأله  كما  الكرمي،  لوجهه  خال�سة  ويجعلها 
جلت قدرته العون وال�سداد والتوفيق وجزيل 

الثواب واأن ي�سدد خطاهم اإنه �سميع جميب.

جملة العدل بحوث نادرة 	•
واإ�شدار متميز وو�شام �شرف 

لوزارة العدل


