�أجرى احلوار :حمد بن عبداهلل بن خنني
در�س على نخبة من العلماء الأفا�ض��ل ،والزم يف حمكمة الطائف ور�ش��ح للق�ضاء يف
حمكمة وادي بن ه�ش��بل يف ع�س�ير فكان �أول ٍ
قا�ض لها بع��د افتتاحها  ،ثم نقل �إلى
حمكمة �أبها العامة �إلى �أن متت ترقيته �إلى قا�ض��ي ا�ستئناف يف ع�سري �إلى �أن تقاعد،
وقد خ��رج بالكثري من التجارب واخلربات و�س��اهم يف النظر يف الق�ض��ايا احلقوقية
والإنهائي��ة واجلزائي��ة ،وقام ب�إلق��اء العديد من املحا�ض��رات الديني��ة �إلى جانب
الإمامة وا�شرتك يف جلنة بناء جامع �شكوردا يف �ألبانيا .خا�ض جتربة ق�ضائية رائدة.
يتحلى بال�ص�بر واحلكمة والإخال�ص يف العمل ،كان مثا ًال حي ًا يف الأخالق ،له نظرة
ثاقبة يف كثري من الق�ضايا املعا�صرة ،وله ُبعد نظر يف الر�ؤى والأفكار� ،أبدع يف الإجابة
على �أ�س��ئلة اللقاء ،وطالب الق�ضاة ب�سرعة الإجناز ،وقال �إن ندب القا�ضي يعطل
ويربك الأعمال وي�ؤخرها .وطالب ب�ض��رورة وجود رقابة على تطبيق الأنظمة ،كما
هو احلال يف ق�ض��اء التنفيذ ،وقال �إن امل�صلحة حتتم �سرعة تنفيذ الأحكام وتطبيق
النظام ،كما طالب ب�ض��م �إدارة ال�س��جون ل��وزارة العدل لتحقي��ق العدالة بوجود
ق�ضاء التنفيذ وجناحه ونادى بزيادة حماكم الأحوال ال�شخ�صية يف كل منطقة..
نرتككم مع القا�ض��ي ال�شيخ حممد بن �س��عيد بن دخيل اهلل �آل �سعيدان القحطاين،
وما طرحه من جتربة ق�ض��ائية ي�ستفيد منها املخت�ص والقا�ضي ،و�إليكم ما دار معه
من حوار:
٭ عرفون��ا عل��ى �شخ�ص��كم الك��رمي البطحاء بع�س�ي�ر ،وقد در�س���ت االبتدائي
يف القرية امل�ش���ار �إليها على يد جمموعة
ون�ش�أتكم وتعليمكم؟
 حممد بن �س���عيد بن دخي���ل اهلل �آل من املدر�س�ي�ن وهم مدير املدر�سة الأ�ستاذ�سعيدان واللقب �آل �سعيدان من قبيلة �آل حمم���د ب���ن ناج���ي والأ�س���تاذ حممد بن
�س���لمان ،ثم انتقلت مع الأهل �إلى مدينة
ال�صعر �آل قرعه قطحان.
امليالد يف 1363/7/1هـ الواديني قرية �أبها ،و�أكملت الدرا�سة االبتدائية باملدر�سة
396
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الفي�ص���لية على يد كل من مدير املدر�س���ة ٭ درا�ست��ي عل��ى نخب��ة م��ن العلماء
الأ�س���تاذ �إبراهيم بن عامر والأ�ستاذ قا�سم املتميزين خدمتني يف الق�ضاء
ال�ش���ماخ و�أمتمت الدرا�س���ة به���ذا املعهد ٭ جتربتي الق�ضائية منحتني الكثري
من الفائدة واملعرفة واخلربات
عام 1389/1388ه���ـ بعد ذلك التحقت
بكلية ال�رشيع���ة بالريا����ض وكان عميدها 1394/10/14هـ وكنت �أول من افتتح
ال�ش���يخ عبداهلل الفنتوخ ،در�ست على يد املحكم���ة ،ثم تعاقب بعدنا للعمل بها عدة
جمموعة من الأ�س���اتذة وهم ال�شيخ مناع م�ش���ايخ ،ومنهم ال�ش���يخ فوزان الفوزان
القطان وال�ش���يخ �ص���الح بن علي النا�رص وال�ش���يخ النعم���ان عبدالرحمن امل�ش���عل
وال�ش���يخ فالح الفالح وال�شيخ عبدالرحيم وال�شيخ عبدال�س�ل�ام الغامدي وغريهم،
الزغبي ،و�أمتمت درا�س���تي اجلامعية عام حي���ث مت نقلي �إلى حمكمة �أبها العامة يف
1393/1392ه���ـ ،ومت اختيارن���ا للعم���ل عام 1415هـ وكان رئي�س���ها ال�شيخ حممد
بالق�ضاء ،والزمت مبحكمة الطائف وكان ب���ن �إبراهي���م الرا�ش���د احلديث���ي وبع�ض
رئي�س���ها ال�ش���يخ ح�س���ن باب�ص���ل وبع�ض الزمالء من الق�ضاة ومنهم ال�شيخ عبداهلل
الق�ض���اة ومنه���م ال�ش���يخ حمم���د الطيب املطوع وال�ش���يخ ع�ساف فرحان الع�ساف
حممد يو�سف وال�شيخ حممد بن جاراهلل وال�ش���يخ عب���داهلل الأحم���ري وال�ش���يخ
وال�ش���يخ عب���داهلل املان���ع وال�ش���يخ علي حممد بن فائز وال�شيخ عبداهلل بن عي�سى
بن حمم���د بن حمم���ل وال�ش���يخ حممد وغريهم وكانوا جميعاً -من ذكرنا ا�س���مه
احللواين ،ثم ر�شحت للعمل بالق�ضاء بعد ومن مل نذك���ره -من خ�ي�رة الزمالء يف
عام يف حمكمة وادي بن ه�ش���بل التابعة الأخالق واملناق�ش���ات العلمي���ة ال�رشعية
ملنطق���ة ع�س�ي�ر وبا��ش�رت العم���ل بها يف يف بع�ض الق�ضايا املعقدة وما يحتاج �إلى
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نقا�ش بعد ذلك ،متت ترقيتي �إلى قا�ض���ي
ا�ستئناف وعملت مبحكمة اال�ستئناف يف
�أبها مبنطقة ع�س�ي�ر ،وكان رئي�س���ها ال�شيخ
الفا�ض���ل مب�رش غرمان ال�ش���هري وبع�ض
الزمالء من امل�ش���ايخ ومنهم على �س���بيل
املثال ال�ش���يخ عبدالواحد وال�شيخ عبداهلل
بن عي�س���ى وال�ش���يخ �س���لطان الدو�رسي
وال�ش���يخ حممد البارقي وال�شيخ عبداهلل
املطوع وال�ش���يخ ع�ساف فرحان ال�شهري
وغريهم وكانوا جميعاً مثا ًال يف الأخالق
ويف التعاون واملناق�شات العلمية ال�رشعية
وما يحتاج �إلى املناق�شة.
٭ حدثون��ا ع��ن �س�يرتكم العملي��ة يف
الق�ضاء ،ومباذا خرجتم به؟

�أما �س��ي�رتنا يف الق�ض����اء وما خرجنا بهفكثري جداً ،لأن الق�ضاء ال�رشعي يعطي من
ويل الق�ض����اء الكثري من اخلربات ملا ميار�سه
يف عمله �سواء كانت الق�ض����ايا حقوقية �أو
�إنهائي����ة �أو جزائية �أو �إدارية ،فهو ي�س����تفيد
فائ����دة عظيمة مع ما ي�س����تفيده من خمالطة
الزمالء و�س����ماع مناق�شتهم وما قد يح�صل
له م����ن اجتماع واختالط بر�ؤ�س����اء الدوائر
احلكومي����ة والت����ي لها عالق����ة باملحاكم وما
يك�سبه �أي�ضاً من اخل�صوم وقت املناق�شة يف
مكتبه� ،أما عن جتربتنا الق�ض����ائية يف م�سرية
العم����ل فالأب����رز والأهم فيها ماقد عاي�ش����نا
الكثري منها والكثري من الق�ض����ايا طيلة هذه
املدة الطويلة هي ق�ضايا معقدة والتي م�ضى
عليها الكثري من الزمن دون �إجناز.

تغ�ُّي� الأم��ور وزي��ادة الأطم��اع
٭ رُّ
�أوج��دت فرق ًا ب�ين الق�ض��اء املا�ضي ٭ ه��ل م��ن عمل �أو ن�ش��اط مار�س��تموه
بجانب عملكم وبعد تقاعدكم.
واحلا�ضر
ٍ
ن�ش���اط منا �إلى جانب
 �أما عن وجود٭ �ض��رورة �سرع��ة الب��ت يف ق�ضاي��ا
النا�س وعدم تعليقها وهو مطلب ملح عملن���ا بع���د التقاع���د ،فه���ذا واحلمد هلل
398
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موج���ود ،فقد قمت ببع����ض املحا�رضات
الدينية �إلى جانب �إمامة امل�س���جد اجلامع
بوادي بن ه�شبل ثم �إمامه م�سجد املقطاع
بعد نقلنا �إلى مدين���ة �أبها والتابع ملحافظة
خمي�س م�شيط ،وا�ش�ت�ركت �أي�ضاً مبرافقة
جلن���ة خريية لبناء م�س���جد جام���ع ب�ألبانيا
لبناء م�س���جد يف مدينة �ش���كوردا والذي ٭ هل لديكم مقرتح��ات و�آراء تبدونها
قام بذلك �أحد املح�سنني فجزاه اهلل على للقائمني على الق�ضاء؟
 �أم����ا ع����ن املقرتح����ات واملالحظ����اتذلك خرياً.
والأمور التي نتمناه����ا للقائمني حالياً على
٭ م��ا الف��رق ب�ين الق�ض��اء يف ال�س��ابق الق�ض����اء فه����و ال�ص��ب�ر والتحل����ي باحلكمة
والإخال�ص يف العمل مبا ير�ضي اهلل ومراقبة
والزمن املعا�صر؟
 �أما بخ�ص���و�ص الفرق بني الق�ض���اء اهلل يف ال���س�ر والعلن و�أن يك����ون مثا ًال يفيف املا�ض���ي واحلا�رض فهذا �ش���يء وا�ضح �أخالق����ه و�أعمال����ه وحتمل ما ي�س����ند �إليه من
وملمو����س والف���روق وا�س���عة حي���ث �أن الق�ضايا ب�صدر رحب م�ستعيناً باهلل تعالى.
٭ حماك��م الإنه��اءات وحماك��م
الأح��وال ال�شخ�صي��ة �ساهم��ت يف
تخفيف العمل على الق�ضاة
٭ �س َّه��ل التط��ور التقن��ي �إج��راءات
التقا�ضي و�ساهم يف حل الكثري

النا�س يف املا�ضي كانوا يتقبلون الأحكام
ال�رشعي���ة بقناع���ة ويقبل���ون الإ�ص�ل�اح ٭ م��ا ر�أيك��م بزيادة حماكم اال�س��تئناف
والن�ص���ح بني النا�س� ،أما الآن فقد تغريت والتو�سع الذي ح�صل لها؟
 �أما ر�أينا يف زيادة حماكم اال�ستئنافالأم���ور والوج���وه وك�ث�رت الأطم���اع
وتغريت الأحوال عما كانت عليه �سابقاً .والتو�س���ع الذي ح�ص���ل عليه���ا فهذا �أمر
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جي���د وحمم���ود ك���ون ذلك ي�س���اعد يف ال�شخ�صية من الق�ض���ايا العامة فهذا عني
�إجناز ق�ض���ايا النا�س يف وقت ق�صري ،زيادة ال�صواب ملا فيه من �رسعة البت يف ق�ضايا
على ذلك فهي تنظر ق�ضايا كل منطقة يف النا�س ال�شخ�صية وكذلك التخفيف على
الق�ضاة.
حملها تي�سرياً على املراجعني.
٭ هل ترون تخ�ص��ي�ص حماك��م �إنهاءات
ي�ساهم يف تخفيف العبء على الق�ضاة؟
 �أما عن تخ�صي�ص حماكم للنظر يفالإنه���اءات للتخفيف على الق�ض���اة فهذا
�أم���ر مطلوب ،ملا فيه م���ن �رسعة البت يف
ق�ض���ايا امل�س���لمني وذلك لكرثة الإنهاءات
وما يح�صل يف بع�ضها من التعقيد وبع�ض
املخابرات لدى اجلهات املعنية.

٭ ه��ل ح�ص��لت لف�ض��يلتكم خالل
ممار�سة الق�ض��اء �ش��يئ ًا �أفرحكم �أو �شق
عليكم؟
 ما ح�صل لنا من �إزعاج �أو فرح �أثناءعملنا �أو يف احلي���اة الإعتيادية بعد العمل،
فاحلمد هلل على كل حال حيث مل يح�ص���ل
لنا �إزعاج وذلك بف�ضل اهلل وتوفيقه مع �أن
الق�ضاء كله م�شقة لكن ال�صرب واحلكمة هي
احلل الأمث���ل وما خرجنا به م���ن فرح فهو
خروجنا من الق�ضاء بعد هذه املدة الطويلة ٭ ه��ل ت��رون جع��ل امل�س ��ألة يف ال�ش ��أن
بعزة و�رشف ون�شكر اهلل تعالى على ذلك .الإداري للقا�ض��ي ل��وزارة العدل حفظ ًا
ل�ض��بط �س�ير العم��ل واحلف��اظ عل��ى
٭ ما هي نظرتكم يف ف�صل ق�ضايا الأحوال املكت�سبات والعهد؟
 �أم���ا ع���ن ر�أينا يف جعل امل�س����ألة يفال�شخ�صية عن الق�ضايا العامة؟
 �أما ر�أينا يف ف�ص���ل ق�ض���ايا الأحوال ال�ش�ؤون الإدارية للقا�ضي مبا�رش ًة لوزارة400
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العدل حفاظاً ل�ض���بط �سري العمل وحفاظاً
على العهد فهذا �أمر مطلوب� ،أي�ضاً ملا فيه

٭ يذه��ب املته��م �ضحي��ة التوقي��ف
ومتديده يف حالة عدم ثبوت االتهام
٭ �ض��رورة �سرع��ة الب��ت يف ق�ضاي��ا
ال�سجناء وعدم تعطيلها

من التخفيف على القا�ضي� ،إال ما احتاج
�إلى ال�رسية لوجود معامالت لديه تخت�ص
بها فذلك يخ�صه.
النظ���ر يف الدعوى املنظ���ورة لديه لعدم
االخت�ص���ا�ص �أو لعدم وج���ود تهمة بحق
٭ م��ا ه��ي نظرتك��م للتط��ور التقن��ي ال�س���جني ،فرنى �أن على القا�ض���ي �رسعة
للمحاك��م ..وهل �س��اهمت يف ت�س��يري �رصف النظر عن ال�س���جني يف حالة عدم
الإجراءات؟
وجود تهمة �أو لعدم االخت�ص���ا�ص �أو يف
 عن نظرنا للتط���ور التقني للمحاكم حكمه �إحالة املعاملة جلهة �أخرى خمت�صة،وما مل�س���ناه يعد ا�س�ت�راتيجياً يف ت�س���هيل �أم���ا يف حال���ة وج���ود تهم���ة قوي���ة بحق
ً
�إج���راءات التقا�ض���ي وكان
عم�ل�ا موفقاً ال�سجني �أو من الق�ضايا املوجبة للتوقيف
ومطلوباً يف التقنية الق�ض���ائية وقد �ساعد ف�إن على القا�ضي �رسعة النظر يف الق�ضية
يف كثري من الأعمال.
وع���دم تعطيلها �أكرث من ال�ل�ازم حتى ال
يت�رضر ال�س���جني ويف حدود اخت�صا�صه،
٭ ماه��ي نظرتك��م لتمدي��د الإيق��اف �أما متديد املواعيد لعدة �أ�شهر وقد تتجاوز
للمتهم حلني حماكمته؟
العام لأ�س���باب نقل القا�ض���ي �أو ندبه �أو
 �أم���ا متدي���د الإيق���اف للمته���م حلني مر�ض���ه �أو �إجازاته �أو �أي �أمر قد يح�ص���لحماكمته �أو �ص���دور احلكم ف����إن البع�ض فرنى �أو ًال العدل يف التوزيع بني الق�ض���اة
يذهب �ض���حية عندما ي�رصف القا�ض���ي حت���ى ال يت�رضر �أحد الق�ض���اة �أو تتكد�س
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٭ �ضرورة وجود �آلية ملتابعة الأنظمة
٭ عدم نقل القا�ضي �إال بعد مبا�شرة
اخللف واال�ستالم منه
يربئ ذمته ،وعند االجتماع تتم املناق�شة،
وكثرياً ما يح�ص���ل االتفاق ،وقد يح�صل
اختالف يف بع�ض الق�ضايا وهي وجهات
نظر وقليلة كما ذكرنا.

الق�ض���ايا لدي���ه ونرى عدم نقل القا�ض���ي
�إال بوجود خلف ي�س���تلم العمل وينجز ما
بقى من الأعمال ونرى عدم املوافقة على
ندب القا�ض���ي حيث �أن ندب القا�ض���ي
يعطل الق�ض���ايا ويربك الأعم���ال وبقا�ؤه
يف عمل���ه �أولى من ذل���ك� ،أما الإجازات
فهي حق م�رشوع للموظف� ،أما غري ذلك
فتحتاج �إلى ٍّ
حل �أمثل ملثل هذه الأمور من
٭ م��اذا ع��ن ق�ض��اء وق��ت فراغكم بعد
قبل جهة االخت�صا�ص.
التقاعد و َمب تن�صحون؟
 �أما عن ق�ض����اء وقتنا بع����د التقاعد فهو٭ ما م��دى التن�س��يق يف الدوائ��ر �أثناء
العم��ل يف حمكم��ة اال�س��تئناف وكي��ف الن�صح للنا�س والإ�ص��ل�اح بينهم والدعوة
يوفقون بني وجه��ات النظر عند اتخاذ �إلى اهلل باحلكمة واملوعظة احل�س����نة� ،أما عن
عالقتن����ا بالنا�����س والزم��ل�اء والأقارب بعد
القرار؟
 �أم���ا مدى التن�س���يق يف الدوائر �أثناء التقاع����د فهي مالحظ����ة الأ���س�رة ومراقبتهاالعم���ل يف حمكمة اال�س���تئناف ،ف�إن كل وزيارة الأق����ارب واال�س����تمرار يف عالقتنا
قا�ض يدر�س الق�ضايا املحالة �إليه مبفرده مبا بالزم��ل�اء على ما كان����ت عليه م����ن املحبة
ٍ
٭ م��ن مع�ضالت تعطيل الق�ضايا نقل والإخال�ص يف القول والعمل واملذاكرة يف
القا�ضي �أو ندبه �أو �إجازته �أو منحه اجلل�سات يف الأعمال النافعة ون�س�أل اهلل لنا
دورات مما يحتم �إعادة النظر فيها وللجميع التوفيق وال�سداد وح�سن اخلتام.
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٭ ماذا عن تعدد الأنظمة و�ضعف التطبيق؟ ٭ هن��اك تع��دد يف الأنظم��ة ولك��ن
وهل من �ضرورة وجود رقابة �آلية للتطبيق؟ يوجد �ضعف يف متابعة التطبيق
 �أم���ا ع���ن تع���دد الأنظمة و�ض���عف ٭ �ض��م �إدارة ال�سجون لوزارة العدلالتطبي���ق وهل من ال��ض�رورة وجود رقابة خط��وة رائ��دة يف �إجن��اح ق�ض��اء
على التطبيق فهذا عني ال�ص���واب ونرى التنفيذ
�أن هذا �ش���يء مهم جداً حيث ال ي�ستقيم
 �أم���ا ر�أينا يف �ض���م �إدارة ال�س���جونالعمل �إال باملتابعة ووجود رقابة.
لوزارة العدل بعد النجاح لق�ضاة التنفيذ،
٭ جدوى حماكم التنفيذ هل ا�ستطاعت ف�إن �إدارة ال�سجون من �أهم امل�س�ؤوليات ملا
فيها من كرثة الق�ضايا و�إن �إجنازها و�ضمها
�أن حتقق الأهداف املن�شودة؟
 �أم���ا عن جدوى حماكم التنفيذ وهل لوزارة الع���دل �أمر مطل���وب ويف حملها�س���تطاعت �أن حتقق الأهداف املن�شودة؟ لتحقيق العدالة.
فنقول نع���م ،وهو عمل فع���ال يف �رسعة
تنفيذ الأحكام ال�رشعية ووجودها �س���بب ٭ هل فر�ض ر�س��وم على املتخا�ص��مني
يف حتقيق امل�صلحة العامة �أو ًال ب�أول لي�أخذ �أمام املحاكم ال�شرعية يخفف الدعاوى
الكيدي��ة ويخف��ف م��ن املماطل��ة يف
كل ذي حق حقه عد ًال و�صدقاً.
الق�ضايا؟
 �أما فر�ض ر�س���وم على املتخا�صمني٭ م��ا هو ر�أيكم يف �ض��م �إدارة ال�س��جون
لوزارة العدل خا�ص��ة بعد جناح ق�ض��اء �أمام املحاكم ال�رشعية لتخفيف الق�ض���ايا
املحال���ة للمحاكم فال نرى ذلك �أما معاقبة
التنفيذ؟
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من يق���وم باخل�ص���امات يف �أعمال كيدية
فهذا �أمره عائد للقا�ضي لت�أديب من يفعل
ذلك لإيقافه عند حده ومتاديه يف الأعمال
الكيدية وقد ن�ص على ذلك �أهل العلم يف
كتب الفقه.
٭ ه��ل ت�ؤيدون �إ�ص��دار دليل �إر�ش��ادي
�إجرائ��ي حلق��وق امل��ر�أة الت��ي تقوده��ا
الظروف �إلى �أروقة املحاكم؟
 �أما ت�أييدنا يف �إ�ص���دار دليل �إر�شاديحلقوق امل���ر�أة والتي تقودها الظروف �إلى
�أروقة املحاكم فرنى �أنها كغريها وال تتميز
ع���ن الغري يف املخا�ص���مات وه���ذا الأمر
يعود للقا�ضي ومن اخت�صا�ص عمله.
٭ الدلي��ل الإجرائ��ي خلدم��ات
املحاكم ي�ساهم يف الو�صول للخدمة
املطلوبة
٭ جناح م�سرية (جملة العدل) دليل
على حتقيقه��ا الأهداف املن�شودة يف
خدمة العدالة
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٭ مل��اذا حتتاج ق�ض��ايا النفق��ة والطالق
واحل�ض��انة �إل��ى وقت طويل م��ن الأخذ
والرد؟
 �أما ر�أينا يف ق�ض���ايا النفقة والطالقفمن امل�ستح�سن �أن يخ�ص�ص لها حماكم
للأح���وال ال�شخ�ص���ية كما ه���و موجود
مبحاكم اال�ستئناف.
٭ هل من كلم��ة عن وزارة العدل وجملة
العدل تنهون بها هذا اللقاء؟
 �أما كلمة منا عن وزارة العدل وكذلكجملة العدل ف�إين �أقدم �شكري وتقديري
�أو ًال ملع���ايل وزير الع���دل وعلى القائمني
على جملة العدل وذلك ب�إتاحة الفر�ص���ة
لنا يف ه���ذا اللق���اء ،و�أمتنى �أن توا�ص���ل
املجل���ة �س�ي�رها وحتقق الهدف املن�ش���ود،
وذلك خدمة لل�صالح العام.
وفق اهلل اجلمي���ع ملا يحبه وير�ض���اه �إنه
�س���ميع جميب ،و�ص���لى اهلل و�سلم على
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

