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 املعوقات الترشيعية املتعلقة بحجية املعامالت اإلدارية اإللكرتونية
 بل املقرتحة ملواجهتها: دراسة مقارنة (األردن والسعودية)والسُّ 

 أمحد عارف الضالعني
 الريموك, مملكة األردنية اهلاشمية , جامعةالدستوري املساعدأستاذ القانون 

 صفاء حممود السويلميني
 أستاذ القانون اإلداري املساعد, جامعة الريموك, مملكة األردنية اهلاشمية

 )هـ٢٦/١/١٤٣٩, وقبل للنرش يف هـ٢٢/٧/١٤٣٨(قدم للنرش يف 
من املسائل ذات األمهية يف املسائل  تواجه احلكومة اإللكرتونية العديد من املعوقات, الرتباطها بالعديد. ملخص البحث

احلكومية من بينها الصعوبات التي تتعلق بحجية املعامالت اإلدارية اإللكرتونية وما يتعلق هبا من صعوبات تتعلق بالتوقيع 
ثل هذه تباعها حلل مابل التي من املمكن ن حيث طبيعة هذه الصعوبات, والسُّ والتوثيق اإللكرتوين, حيث متت دراسة املسألة م

 املشكالت يف كل من الترشيع األردين والسعودي.
نا فيهام وجود قصور ترشيعي تعاين منه الترشيعات وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات التي بيّ 

الترشيعات يف كل األردنية والسعودية يف جمال التوقيع والتوثيق اإللكرتوين األمر الذي يقتيض وجوب إجراء مراجعة ملنظومة 
 تعالج القصور الترشيعي وتضارب النصوص املتعلقة بالتوقيع ومد حجيته يف اإلثبات., من البلدين

رشط حرصها يف  − وعىل ذلك نويص برضورة إضافة نص يلزم صاحب التوقيع بوجوب إبالغ مراكز وجهات التوثيق 
 و بيان آلية التفويض.يف حال سامحه للغري استعامل توقيعه أو تفويضه  − جهة واحدة

 احلكومة اإللكرتونية, املعوقات الترشيعية, التوقيع اإللكرتوين. الكلامت املفتاحية:
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LEGISLATIVE BARRIERS TO THE RECOGNITION OF ELECTRONIC 
ADMINISTRATIVE TRANSACTIONS AND PROPOSED SOLUTIONS: 

COMPARATIVE STUDY 

Ahmad Al Dalaeen and Safaà Alsweilmieen 
Yarmouk University 

(Received 22/07/1438 H., Accepted for Publication 26/01/1439 H.) 

Abstract. The implementation of e-government faces several barriers including problems relating to the 
recognition of electronic signature and its effect in governmental transactions. The study discusses these barriers 
and the way to over-come them, in comparison between Jordanian and Saudi Legislations. 

The study recommends a review of the legislative frameworks in the two countries that deals with 
e-government, in particular e-signature. 
Keywords: E-government, Legislative barriers, E-signature. 
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٩٩
 قدمةامل 

تعترب احلكومة اإللكرتونية مفهوماً جديداً ينسجم مع 
التقنية احلديثة يف سبيل تسيري تعاملها مع مواطنيها, عرب تسهيل 
مهمة التواصل معهم وتقديم اخلدمات واملعلومات هلم, فقد 
سامهت جمموعة من العوامل يف نشوء هذه احلكومات 

لتي اإللكرتونية منها أسباب سياسية ارتبطت بالعوملة ا
أصبحت طريقاً للحصول عىل الرضا والقبول الشعبي يف 

تكنولوجية, مرتبطة تعامل اإلدارة مع األفراد, ومنها أسباب 
نرتنت, وأخر اقتصادية ساهم فيها ظهور بظهور شبكة اإل

التجارة اإللكرتونية وما سهلته من سبل التواصل بني 
 املتعاقدين.

يف ظهور جتربة  كان لألسباب السابق ذكرها أثرها القوي
 احلكومة اإللكرتونية يف كل من األردن والسعودية.

ففي األردن, محل جاللة امللك عبداهللا الثاين بن احلسني 
عىل عاتقه مهمة إطالق منظومة احلكومة اإللكرتونية عرب 

 م٢٠٠١إطالقه إسرتاتيجية احلكومة اإللكرتونية عام 
سرتاتيجية, ), ولتحقيق هذه اإلم٢٠١٣الزعبي, و (املناعسة

فقد تم تكليف فريق وطني لتحديد األطر الالزمة لعملية 
التحول للحكومة اإللكرتونية كان من بني إنجازاهتا إعداد 

 م.٢٠٠١قانون املعامالت اإللكرتونية املؤقت لعام 
ويف السعودية صدر نظام التعامالت اإللكرتونية الصادر 

املوافق  هـ١٤٢٨ربيع األول  ٨يف  ٨باملرسوم امللكي رقم م/
ليواكب التطورات العاملية نحو اعتامد  م٢٠٠٧مارس  ٢٦

 التقنية أسلوباً يف التعامل احلكومي.
وعليه ومنذ أن سعت الدول إىل التحول إىل احلكومة 
اإللكرتونية واجهتها العديد من املعوقات التي جعلت دفة 

 التحول صعبة.
 

 لدراسةأمهية ا
أد التطور التكنولوجي والتقنية احلديثة إىل وجوب 
استحداث طرق بديلة لتعامل اإلدارة مع مواطنيها وتقديم 
خدماهتا لتبقى عىل سلم احلياة العرصية, السيام فيام يتعلق أثره 
عىل وسائل اإلدارة القانونية (العقود والقرارات اإلدارية) يف 

لبحث يف حجية سبيل تنفيذ أعامهلا, حيث تربز أمهية ا

املعامالت اإلدارية اإللكرتونية من حيث التوقيع اإلداري 
اإللكرتوين وشهادات التوثيق الصادرة بمقتضاه بوصفها 
وسيلة نسبة الترصف إىل مُصدره, األمر الذي جعل اإلدارة 
أمام واقع البد هلا من مواجهته عرب وجوب تطوير منظومة 

لك أهنا وجدت نفسها الترشيع واألعامل واخلدمات لدهيا, ذ
لتقليدية يف التعامل والتوقيع أمام واقع خيتلف عن البيئة ا

, فلم تعد األوراق دائامً وسيلة التعامل امللموس ,التوثيقو
وعليه برزت جمموعة من املعيقات الترشيعية التي اقتضت  

 وجوب مواجهتها وإجياد حلول مناسبة هلا.
 

 إشكالية الدراسة
واقع البد هلا من التعايش معه, عرب أصبحت الدول أمام 

وضع إسرتاتيجية واضحة تنقلنا من اجلانب النظري لالنتقال 
من احلكومات التي تستخدم الوسائل التقليدية يف عملها إىل 
احلكومات اإللكرتونية يف واقعها العميل, عرب تذليل 
الصعوبات التي واجهت احلكومات يف هذه العملية االنتقالية, 

كالية التي أفرزت العديد من التساؤالت حول مد هذه اإلش
لكرتونية فيام كفاية الترشيعات الناظمة حلجية املعامالت اإل

تعلق بالتوقيع اإلداري اإللكرتوين والتوثيق اإللكرتوين يف 
ذلك أن احلكومات اصطدمت بقصور  احلكومة اإللكرتونية,

امالت الترشيعات عن مواكبة كافة املسائل ذات الصلة باملع
بل  ,اإللكرتونية والتي منها التوقيع والتوثيق اإللكرتوين

بتناقض الترشيعات املتعلقة هبذه املسائل ومد حجيتها يف و
وما هي املعوقات الترشيعية التي تواجه  ,اإلثبات أمام القضاء

وضعف  ,احلكومة اإللكرتونية وآليات وسبل الوقاية منها
ياناً بني ترشيعات الدول التعاون الدويل وغياب التنسيق أح

التوثيق اإللكرتوين لة التوقيع اإلداري اإللكرتوين ولضبط مسأ
الرتباطها بمعامالت  ,ملسألة تعترب يف كثري من األحيان دولية

 عابرة للحدود.
ولتحقيق الدراسة هدفها سيتم تقسيمها إىل مبحثني نتناول 

ومة يف األول منهام املعوقات الترشيعية التي تواجه احلك
اإللكرتونية يف جمال التوقيع اإللكرتوين والسبل املقرتحة 
ملواجهتها ويف الثاين نبحث يف املعوقات الترشيعية املتعلقة 

 .ملواجهتهاوالسبل املقرتحة لكرتوين بالتوثيق اإل
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 :املبحث األول

 املعوقات الترشيعية املتعلقة بالتوقيع اإللكرتوين
 بل املقرتحة ملواجهتهاوالسُّ 

أد التطور التكنولوجي والعرصي إىل استخدام شبكات 
االتصال لتنفيذ األعامل واملعامالت بني األفراد واإلدارة 

األمر الذي استدعى وضع ترشيعات ناظمة  ,لكرتوينإبشكل 
إال أن هذه الترشيعات يشوهبا القصور  ,حلامية هذه املعامالت

منها  لتي وا ,خصوصاً يف جمال حجية املعامالت اإللكرتونية
 .مسألة التوقيع االلكرتوين

وبناءً عىل ذلك سوف نسلط الضوء عىل أهم املعيقات 
املتعلقة  ,الترشيعية املتعلقة بحجية املعامالت اإللكرتونية

املقرتحة ملواجهة  لكرتوين ومن ثم البحث يف السبلبالتوقيع اإل
 .هذه املعيقات

 
 اإللكرتويناملعوقات املتعلقة بالتوقيع : املطلب األول

يعترب التوقيع اإللكرتوين أسلوباً حديثاً يتفق والتقنية 
املتطورة يف التعامل, األمر الذي اقتىض وجوب البحث عن 
تعريف شامل للتوقيع اإللكرتوين وإحاطته بوسائل أمان 
تضمن عدم املساس به أو حتريفه لصعوبة إثباته, مقارنة مع 

والذي يمكن أن يثبت  التوقيع التقليدي املرتبط بحركة اليد
حيث يرتبط التوقيع بركن  باملضاهاة واالستكتاب,

االختصاص لتحديده شخصية مصدر القرار, وأمهيته ال ختفى 
عىل أحد السيام يف حال اإلثبات يف املنازعات اإلدارية 

وعليه البد من البحث يف  ,)م٢٠١٤(القبيالت,  القضائية
 إشكالية التوقيع اإللكرتوين عرب مسألتني:

 
 إشكالية حتديد تعريف للتوقيع اإللكرتوين: الفرع األول

لكرتوين عامل املعامالت اإللكرتونية دخل التوقيع اإل
, وبصورة فرضت نفسها عىل اإلدارة, األمر الذي دفع  حديثاً

تعريف هذا التوقيع املرشعني إىل وجوب البحث يف حمددات ل
 لنفسه إقحاماً  للتعريف املرشع سعي يف أن نعتقد الذي −

يف يقيد التعر مسؤولية حتمله عند نهإ إذ يلزم, ال ما بلزوم
نفسه بضوابط قد ال تصبح مواكبة يف مرحلة ما للتطور 

نه مل يأخذ بعني االعتبار وسائل أخر غري إالتكنولوجي إذ 
لكرتوين قد تظهر يف املستقبل مادية لتعرب عن التوقيع اإل

فالتعريف عىل ما نر اكتفى بام قد يشكل أمثلة ألساليب 
 −  لكرتوينتقليدية ومادية ملا يمكن أن يكون عليه التوقيع اإل

لكرتوين يف قانون حيث عرف املرشع األردين التوقيع اإل
) منه بأنه ٢يف املادة ( م٢٠١٥املعامالت اإللكرتونية لعام 

لتي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو البيانات ا"
إشارات أو غريها وتكون مدرجة بشكل إلكرتوين, أو أي 
وسيلة أخر مماثلة يف السجل اإللكرتوين أو تكون مضافة 
اده عليها أو مرتبطة به هبدف حتديد هوية صاحب التوقيع وانفر

 ."باستخدامه ومتييزه عن غريه
نظام التعامالت أما املرشع السعودي فقد عرف يف 

 م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨لعام  ٨اإللكرتونية السعودي رقم م/
مدرجة يف تعامل  (١)بيانات إلكرتونية"التوقيع اإللكرتوين بأنه 

تستخدم إلثبات  إلكرتوين أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقياً 
هوية املوقع وموافقته عىل التعامل اإللكرتوين واكتشاف أي 

, كام وعرف "عامل بعد التوقيع عليهتعديل يطرأ عىل هذا الت
النظام السعودي ذاته ويف نفس املادة منظومة التوقيع 

منظومة بيانات إلكرتونية معدة بشكل "اإللكرتوين بأهنا 
خاص لتعمل مستقلة, أو باالشرتاك مع منظومة بيانات 

 .(٢)"لكرتوينإإلكرتونية أخر إلنشاء توقيع 
يف تعريفه عىل وصف يالحظ بأن املرشع األردين اكتفى 

لكرتوين دون بيان لوصف ملا قد يتكون منه التوقيع اإل
قانوين أو آثار هلذا التوقيع أو حجيته أي أنه ضمنه أوصافاً 

غم إشارته إىل أن هذه فنية ملا قد يقوم به التوقيع, ر
ثبت هوية مُصدر األوصاف ال بد وأن تشري إىل ما يؤكد ويُ

القرار اإلداري أي بام يكفل ضمناً اختصاص املصدر لضامن 
 الرقابة القضائية عليها.فاعلية 

                                                           
عرفت املادة األوىل من النظام السعودي البيانات اإللكرتونية بأهنا   )١(

 بيانات ذات خصائص إلكرتونية يف شكل نصوص أو رموز أو"
صور أو رسوم أو أصوات أو غري ذلك من الصيغ اإللكرتونية 

 ."جمتمعة أو متفرقة
 هـ.١٤٢٨) نظام التعامالت اإللكرتونية السعودي لعام ١املادة (  )٢(
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١٠١
أما املرشع السعودي فنر أنه اكتفى بوصف التوقيع 
اإللكرتوين, بأنه بيانات إلكرتونية مكتفياً بام جاء يف تعريفه 

) من املادة األوىل من ١١الفقرة ( للبيانات اإللكرتونية يف
يف تعريفه للتوقيع عىل الغاية منه يف إثبات هوية  النظام مؤكداً 

املوقع وموافقته عىل التعامل اإللكرتوين, أي يف إثباته لقبوله أو 
إجيابه للتعامل اإللكرتوين الكتشاف ما قد حيصل من تعديل أو 

ع, رغم أن تالعب عىل املعامالت اإللكرتونية بعد التوقي
وأنه يف تعريفه  ,املرشع السعودي قد أفرد فصالً خاصاً بالتوقيع

د تعريفه كاملرشع األردين من حيث  للبيانات اإللكرتونية وحّ
 .يكون عليها التوقيع اإللكرتوين األوصاف التي قد

وعليه نر أن املرشع قام بإقحام نفسه بتعريف التوقيع 
تعريفه للتوقيع وبني الغاية من لكرتوين إذ وقع يف خلط بني اإل

فضالً عن أن التعريف الترشيعي شابه قصور من  ,التوقيع
حيث إغفاله ختصيص تعريف يتعلق بالتوقيع اإلداري 

لكرتوين والذي يتعلق بمعامالت اإلدارة اإللكرتونية اإل
 .يف معامالهتا اإلدارية القانونيةلينسجم مع توجهها احلديث 

 
 ية حتديد حجية التوقيع اإللكرتوينإشكال: الفرع الثاين

تعددت صور التوقيع اإللكرتوين فمنها البصمة والرموز 
), كلها صور د.ت.(مجيعي,  والتوقيع والرقم الرسي وغريها

عانت من إشكاليات يف تبنيها كنظام حمدد للتوقيع اإللكرتوين, 
خالفاً للتوقيع التقليدي الذي استقر يف مفهومه وحجيته يف 

 .(Spyrelli, 2000) اإلثبات
يتحقق التوقيع اإللكرتوين عرب وسائل تقنية قد تكون عرضة 
لالخرتاق والتزوير بام يعيق عمل احلكومة اإللكرتونية والتي ال 
تستطيع إال أن تواكب التقنيات احلديثة, األمر الذي اقتىض وجوب 
التدخل الترشيعي لبيان قيمة وأثر بل وحجية هذه التواقيع يف 

ت, السيام أن مضامر هذا التوقيع هو الفضاء الرحب القابل اإلثبا
لالخرتاق من أي كان, فهو يتم يف بيئة ال ختضع حلدود إقليمية ذلك 
أن املعضلة ليست يف آلية رسم أو صياغة هذا التوقيع وإنام يف إثبات 
 هذا التوقيع وإقامة الدليل عىل نسبته إىل مصدر القرار اإلداري

من املرشع األردين  وهي مسألة دفعت كالً ), , د.ت.(بورسيل
والسعودي بعد اعرتافهام باملعامالت اإللكرتونية إىل التأكيد عىل 

 حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات لكن ضمن أسس ورشوط.

) من قانون ١٣/٣حيث نص املرشع األردين يف املادة (
تكون "عىل أن  م١٩٥٢لسنة  ٣٠البينات األردين رقم 

للمخرجات احلاسوبية املصدقة أو املوقعة قوة األسناد العادية 
من حيث اإلثبات ما مل تثبت من نُسبت إليه أنه مل يستجمعها 

, كام أكد عىل هذه احلجية نص "ومل يكلف أحد باستخراجها
) من قانون املعامالت اإللكرتونية األردين لعام ١٥املادة (
اإللكرتوين حممياً إذا توافرت فيه يعترب التوقيع  م٢٠١٥

إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه  −الرشوط التالية جمتمعة: أ
إذا  −إذا كان حيدد هوية صاحب التوقيع. ج −عن غريه. ب

كان املفتاح اخلاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت 
لكرتوين بصورة ال إذا ارتبط بالسجل اإل −إجراء التوقيع. د

بإجراء تعديل عىل ذلك السجل اإللكرتوين بعد توقيعه تسمح 
 ."دون إحداث تغيري عىل ذلك التوقيع

وعليه نر أن املرشع األردين ال يعتد بالتوقيع اإللكرتوين إال 
إذا كان حمققاً الرشوط القانونية الواردة يف النص السابق بل 
واملوثق بموجب شهادة توثيق صادرة عن اجلهات املعتمدة كام 

) منه ١٦حددها قانون املعامالت اإللكرتونية األردين يف املادة (
والتي تضمنت جهات خمتلفة كلها جهات موثوق هبا بل تُعد 

جهة توثيق  − أ" جي:مرجعية يف وسائل التواصل التكنولو
جهة توثيق إلكرتوين معتمدة.  − إلكرتونية مرخصة يف اململكة. ب

مؤسسة رسمية عامة,  أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو − ج
أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق هلا جملس الوزراء عىل ذلك 

وزارة  − رشيطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت. د
البنك املركزي األردين  − هـ .االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 ."فيام يتعلق باألعامل املرصفية أو املالية اإللكرتونية
اد املرشع جلهات توثيق التوقيع اإللكرتوين أن نالحظ يف تعد

معظمها جهات حملية بل ومعظمها حكومية ختضع لترشيعات 
واضحة ومراقبة بام يعني عدم قبول أي توقيع إلكرتوين مشكوك 
يف مصداقيته, وهي مسألة نر أهنا خطوة حممودة تضمن حتقيق 

, كام نجد درجة أعىل من احلامية حتول دون التالعب هبذه التواقيع
أن يف وصف جهات توثيق مرخصة ما يسمح بالقبول بجهات 
ترخيص أجنبية داخل اململكة, كام نالحظ بأن املرشع وضع 
سلسلة رشوط لقانونية التوقيع اإللكرتوين وحجيته دون التمييز 

 بني هذه الرشوط, وإنام بإلزاميتها.



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١١١− ٩٧ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٠٢
ومما يؤكد وجهة نظرنا قرار حمكمة االستئناف الرضيبية 

ال جيوز استخدام " ٢٢١/٢٠١٦ردنية يف القرار رقم األ
ية أجهزة احلاسوب يف تنظيم السجالت املالية من الناح

ال يسمح بإجراء أي تعديل, أو املحاسبية, إال برشوط منها أ
تغيري أو حذف ملفردات البيانات املدخلة, وإنام تتضمن هذه 

 .(٣)البيانات التوقيع اإللكرتوين ملدخلها
الباحثان بالقول بأن املرشع األردين قد أخطأ عندما وينتهي 

) من قانون املعامالت اإللكرتوين األردين ٧ألغى نص املادة (
لكرتوين والعقد يعترب السجل اإل −أ" م٢٠٠١لسنة  ٨٥رقم 

اإللكرتوين والرسالة اإللكرتونية والتوقيع اإللكرتوين منتجاً 
ثائق واملستندات اخلطية لآلثار القانونية ذاهتا املرتتبة عىل الو

والتوقيع اخلطي بموجب أحكام الترشيعات النافذة من حيث 
ال جيوز إغفال  −إلزامها ألطرافها أو صالحيتها يف اإلثبات. ب

األثر القانوين ألي مما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة ألهنا 
لكرتونية, رشيطة اتفاقها مع أحكام هذا إأجريت بوسائل 

إن استوجب  ") من ذات القانون١٠واملادة (القانون بل 
ترشيع نافذ توقيعاً عىل املستند أو نص عىل ترتيب أثر عىل 
خلوه من التوقيع فإن التوقيع اإللكرتوين مع السجل 

يتم إثبات  −اإللكرتوين يفي بمتطلبات ذلك الترشيع. ب
صحة التوقيع اإللكرتوين ونسبته إىل صاحبه إذا توافرت 

هويته والداللة عىل موافقته عىل املعلومات طريقة لتحديد 
 ."الواردة يف السجل اإللكرتوين الذي حيمل توقيعه

حيث نر أن املرشع األردين يف النص امللغي ساو بني 
التوقيع اإللكرتوين والتوقيع العادي من حيث قوة كل منهام 
وحجيته يف اإلثبات, كام أن النص السابق امللغي ترك مسألة 

يقة التثبت من صاحب التوقيع حسب الطريقة املتبعة حتديد طر
لكرتوين يف موافقته عىل ما جاء من معلومات يف السجل اإل

 ,وهي مسألة تواجه التغيري املتوقع يف عامل التكنولوجيا املتطور
ىل إعادة النص عليها من إوهي مسألة نويص املرشع األردين 

 جديد منعاً لتضارب اآلراء حول هذه املسألة.

                                                           
موقع  ٢٢١/٢٠١٦حمكمة االستئناف الرضيبية األردنية قرار رقم   )٣(

 قسطاس.

ويف السعودية حددت الالئحة التنفيذية لنظام التعامالت 
م الضوابط والرشوط ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩اإللكرتونية لعام 

الالزمة لالعرتاف بالتوقيع اإللكرتوين, ومن ثم االعتداد 
) من تلك ١٠بحجيته يف اإلثبات. حيث جاءت املادة (

تنعقد حجية التوقيع  −١" :الالئحة بالنص عىل ما ييل
 لتزام بالضوابط والرشوط اآلتية:وين إذا تم االاإللكرت

أن يكون التوقيع مرتبطاً بشهادة تصديق رقمي صادرة   −١
من مقدم تصديق مرخص له من قبل اهليئة أو بشهادة 

 تصديق رقمي معتمدة من املركز.
أن تكون شهادة التصديق املرتبطة بالتوقيع نافذة املفعول   −٢

 وقت إجراء التوقيع.
عىل سالمة هوية املوقع, وتوافقها مع شهادة  احلفاظ  −٣

 التصديق الرقمي.
إذا تم التوقيع باالشرتاك مع منظومة بيانات إلكرتونية   −٤

لد املوقع, فيشرتط سالمة االرتباط املنطقي والفني 
بني منظومة التوقيع اإللكرتوين, ومنظومة البيانات 

قد  اإللكرتونية ومن ثم خلوها من العيوب الفنية التي
 .يف صحة انعقاد التوقيع وإرساله تؤثر

توفر احلد األدنى من البنية الفنية واإلدارية, وكذلك   −٥
املوارد ذات الصلة التي تتحقق هبام السيطرة عىل 
إجراءات التوقيع, وضامن رسية البيانات حسب 
الرشوط الفنية الواردة يف إجراءات التصديق الرقمي 

 اخلاصة بمقدم خدمات التصديق.
التزام املوقع بجميع الرشوط الواردة يف إجراءات التصديق   −٦

الرقمي اخلاصة بمقدم خدمات التصديق فيام يتعلق بإجراءات 
 .(٤)"التوقيع اإللكرتوين بام ال يتعارض مع األنظمة واللوائح

يعد التوقيع ") من الالئحة التنفيذية فقد نصت ١٢أما املادة (
هوية منشئ السجل اإللكرتوين يف اإللكرتوين ملغياً وال حيدد 

 .(٥)حال اختالل أحد العنارص املقدمة له وفق أحكام هذه الالئحة

                                                           
م التعامالت ) الالئحة التنفيذية لنظا١٠) من املادة (١الفقرة (  )٤(

 هـ.١٤٢٩اإللكرتونية السعودي لعام 
) الالئحة التنفيذية لنظام التعامالت ١٢) املادة (٢الفقرة (  )٥(

 .هـ١٤٢٩اإللكرتونية السعودي لعام 
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١٠٣
 كام − ويف املادة التاسعة من النظام نجد املرشع السعودي 

 واعتباره اإلثبات يف اإللكرتوين التوقيع بحجية اعرتف −  األردين
 حكم متطلبات اإللكرتوين سجله استوىف متى به معتداً  دليالً 

 .من النظام )٨( السجل اإللكرتوين كام نصت عليها املادة
يعد كل من ") ٩/٣بل أكد املرشع السعودي يف املادة (

التعامل اإللكرتوين والتوقيع اإللكرتوين والسجل اإللكرتوين 
منها عىل أصله (مل يتغري  حجة يُعتد هبا يف التعامالت وأن كالً 

 ."خالف ذلكمنذ إنشائه) ما مل يظهر 
بل وأكد املرشع السعودي وبصورة ال حتمل أي شك يف 
اعرتافه بحجية التواقيع اإللكرتونية يف الفصل الثاين من النظام 

يكون للتعامالت والسجالت "ويف املادة اخلامسة منه بقوله: 
والتوقيعات اإللكرتونية حجيتها امللزمة وال جيوز نفي صحتها 

منع تنفيذها بسبب أهنا متت كلياً أو أو قابليتها للتنفيذ وال 
جزئياً بشكل إلكرتوين برشط أن تتم تلك التعامالت 
والسجالت والتوقيعات اإللكرتونية بحسب الرشوط 

 ."املنصوص عليها يف هذا النظام
األمر الذي أعاد التأكيد عليه يف الفصل الرابع من النظام 

اإللكرتوين ومساواته يف املادة الرابعة عرشة بمعاملته التوقيع 
بالتوقيع اخلطي معطياً إياه ذات اآلثار النظامية له إذا ما روعي 

 .(٦)يف إعداده الرشوط الواجبة يف النظام
ونحن نر بأنه ورغم اعرتاف املرشع األردين والسعودي 
بحجية التوقيع اإللكرتوين وحجيته القانونية, إال أن هذه احلجية 

املتعلقة بصور هذه التواقيع وأشكاهلا  تواجه العديد من املشكالت
املتعددة, بل وبطبيعة الرشوط التي تفرضها هذه الترشيعات حول 
مد جديتها وكفايتها يف نسبة هذه التواقيع ألصحاهبا, من حيث 
مقدم اخلدمات مثالً, وفيام يتعلق بصحة منظومة البيانات 

اخلدمات  اإللكرتونية والرشوط الفنية واإلدارية الالزمة ملزود
حيث يتعني عىل اإلدارة بيان دور  ,وجهات التصديق الرقمي

 .توثيق ومراكز التسجيل وجديتهاسلطات ال
كام تثري التساؤل حول جهات ومراكز التوثيق التي 
اشرتطها املرشع للمصادقة عىل هذه التواقيع? فهي باعتقادنا 
مهام أحيطت بوسائل أمن ومحاية تبقى خاضعة ألجهزة 

                                                           
 هـ.١٤٢٧ام املعامالت السعودية لعام من نظ )١٤(انظر املادة   )٦(

كيك يف نسبة هذا حاسوبية قابلة لالخرتاق والتشوبرامج 
 .التوقيع لصاحبه

كام ونتساءل عن نسبة التوقيع لصاحبه يف حال تفويض 
التوقيع أو تفويض صاحب االختصاص األصيل الختصاصه 
يف حال صدور القرار اإلداري, كيف ستتم طريقة التوقيع يف 
مثل هذه احلالة وهل يشرتط أن يكون لكل من املفوض 
واملفوض إليه تواقيع إلكرتونية موثقة, وهل يشرتط أن يكون 
هلذا التوقيع اإللكرتوين مدة حمددة يرسي خالهلا مفعول 
التفويض, وكيف نضمن فاعلية قرار التفويض الذي قد يكون 
, وهل يرسي هذا التفويض والتوقيع  إلكرتونياً أيضاً
اإللكرتوين خارج أوقات الدوام الرسمي وخارج النطاق 

 اإلقليمي للدولة?
ير الباحثان أنه ال يشرتط يف هذا التفويض أن يكون يف 

وإنام يكفي فيه توافر رشوط التفويض  ,لكرتونياً إصياغته 
وإن كنا نعتقد  ,السيام ما تعلق منها بمدة التفويض و مضمونه

أي إرفاق نسخة منه مع القرار  ,لكرتونياً إبوجوب توثيقه 
مع اعتقادنا  ,أي إضافة نسخة منه إىل ذلك القرار ,اإلداري

لكرتوين معتمد ومصدق لذلك إبوجوب وجود توقيع 
املفوض إليه جتنباً لتنازع االختصاص وللحيلولة دون الطعن 

توقيع ي النص عىل التفويض اإللكرتوين ومما يعن ,القضائي
 املفوض إليه رصاحة يف الترشيع السيام إذا تبنى املرشع ترشيعاً 

 خاصاً للمعامالت اإلدارية اإللكرتونية.
 

بل عالج املعوقات الترشيعية املتعلقة بالتوقيع : املطلب الثاين سُ
 اإللكرتوين

يقف حائالً أمام اكتامل منظومة ترشيع املعامالت اإللكرتونية 
الناظمة للحكومة اإللكرتونية عقبة تتعلق بعدم االتفاق عىل 

ع اإللكرتوين, وأخر تتعلق تعريف حمدد ومتفق عليه للتوقي
بحجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات, األمر الذي يقتيض 

 وجوب إجياد حلول ملواجهة هذه العقبات, تتجىل فيام ييل:
 

 بل املتعلقة بتعريف التوقيع اإللكرتوينالسُّ : الفرع األول
رغم تعريف كل من املرشع األردين والسعودي للتوقيع 
اإللكرتوين, وعىل ما يراه الباحث من إقحام املرشع نفسه 
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١٠٤
وتقييده لنفسه يف تعريف ضيق, جيعل األصل يف التعريف, يقع 
عىل عاتق الفقه والقضاء مهمة وضع تعريفات حمددة للتوقيع 

 اإللكرتوين يف حال القصور الترشيعي.
التعريفات الفقهية للتوقيع اإللكرتوين يف حيث تعددت 

حماولة إلجياد تعريف توافقي حييط بكافة اجلوانب الالزمة 
 للوقوف عىل ماهية التوقيع اإللكرتوين.

جمموعة من "عرف البعض التوقيع اإللكرتوين بأنه 
اإلجراءات والوسائل والذي يتيح استخدامها عن طريق 

لكرتونية تتضمن عالمة مميزة الرموز أو األرقام إخراج رسالة إ
لصاحب الرسالة املنقولة الكرتونياً وجيري تشفريها باستخدام 
خوارزم املفاتيح واحد معلن, واآلخر خاص بصاحب 

 .)د.ت.(رشف الدين,  "الرسالة
جمموعة من اإلجراءات التقنية التي "وعرفه آخر بأنه 

تسمح بتحديد شخصية من تصدر عنه هذه اإلجراءات, 
 "وقبوله بمضمون الترصف الذي يصدر التوقيع بمناسبته

 م).٢٠٠٩ (الربيض,
جمموعة من األرقام والرموز والشفرات التي ال "وهو 

يفهم معناها سو صاحبها, وختتلف اختالفاً بائناً عن التوقيع 
 م).٢٠٠٧ (الباز, "التقليدي القائم عىل استخدام حركة اليد

حدة اخلاص بسن قواعد وعرفه مرشوع جلنة األمم املت
بيانات "/أ) بأنه ٢موحدة للتوقيع اإللكرتوين يف املادة (

مدرجة بشكل إلكرتوين يف رسالة بيانات تستخدم لتعيني هوية 
 م).٢٠٠٥(أبو اهليجاء,  "املوقع عليها ولبيان موافقته عليها

بالرغم من تعدد التعريفات الترشيعية والفقهية للتوقيع 
ا كلها تدور يف فلك اآللية التي يستخدمها اإللكرتوين إال أهن

صاحب التوقيع يف إثبات شخصيته وبام تسمح به الوسائل 
اإللكرتونية للحيلولة دون االعتداء عىل توقيعه أو تزويره 

 ونسبة أعامل ليست إليه.
نر بأن التوقيع اإللكرتوين عبارة عن جمموعة من و

اإلجراءات التقنية التي يرتمجها صاحبها يف صورة معطيات 
إلكرتونية قد تتخذ شكل أرقام أو رسوم أو صور أو مزيج من 
ذلك ضمن بيئة أمنية عالية تضمن نسبة التوقيع إىل صاحبه عرب 

به من إثبات شخصية مصدره لضامن قبول املوقع بام التزم 

عمل وذلك عرب إجراءات فنية موثقة وحممية بموجب برامج 
 محاية دولية حتقق ضامن نسبه هذا التوقيع ملصدره.

 
بل عالج املعوقات املتعلقة بحجية التوقيع : الفرع الثاين سُ
 اإللكرتوين

ترتبط حجية التوقيع اإللكرتوين بدرجة األمان التي يتمتع 
الشأن بام يعكس الثقة عىل  هبا عند إبراز املعاملة من ذوي

التعامل اإللكرتوين من الناحية القانونية, عرب إعطاء احلجية 
للتوقيع اإللكرتوين إلجراء تلك املعامالت, فالغاية من 
التوقيع تتجىل يف تعيني صفة وشخص صاحبه, وانرصاف 
إرادته هنائياً إىل االلتزام بمضمون ما وقع عليه, األمر الذي 

آلية تتوافق مع هذه الغايات للتوقيع  يتطلب البحث عن
 م).٢٠٠٨(غرايبة,  لتتحقق يف التوقيع اإللكرتوين

عطفاً عىل ما سبق ملّا كان التوقيع اإللكرتوين خيتلف عن 
التوقيع التقليدي القائم عىل خط اليد وحركتها األمر الذي يمكن 

صية بيانه باالستكتاب, فإن التوقيع اإللكرتوين تنعدم فيه هذه اخلا
التي جتعل لكل فرد متيزاً وأسلوباً يف خطه, يمكن اكتشافها وبالتايل 
نسبة التوقيع إىل صاحبه, وهو يف مصداقيته أدق من اخلتم وبصمة 
األصبع, رغم أن هناك رأي يذهب إىل أن التوقيع اإللكرتوين القائم 
عىل رموز وشفرات رسية وأرقام أكثر أماناً ومحاية وخصوصية 

فيذ معامالت اإلدارة اإللكرتونية, فعن طريقه حتدد خاصة عند تن
 م).٢٠٠٤(غنيم,  هوية الشخصيات أطراف التعامل

وير الباحثان أنه وإلضفاء املصداقية والثقة واحلجة 
للمعامالت املوقعة إلكرتونياً ومنح هذه التواقيع حجيتها يف 
اإلثبات, فإنه البد من إحاطتها بدرجة عالية من الضامنات 

بل ما يتعلق باستحداث التي توفر ثقة فيها, ومن هذه السُّ 
 .الدقة وبرامج ليست متاحة للكافةوسائل أمان عالية 

) القائم عىل ما يعرف م٢٠٠٥(الغريب,  و نؤيد رأي البعض
بنظام الغري الثقة وهو نظام يقوم عىل فكرة مفتاح مسألة رياضية 

خلاص مع صاحب غري مفهومة من قبل اآلخرين ويبقى املفتاح ا
الشأن أو العميل, بحيث ال يتم استعامله إال من قبله هو, فإذا تم 
استعامله وصدر منه أية عملية قانونية وصدر عنه توقيع, فإن ذلك 

 .يعد قرينة تدل عىل أنه هو من استخدم ذلك املفتاح
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ن استخدام معظم أ) م٢٠٠٥(الغريب,  وير البعض

اإللكرتوين صوراً وأساليب الترشيعات يف تعريفها للتوقيع 
خمتلفة جتعل املسألة أصعب عند حتديد حجيته يف اإلثبات 

بل احلامية واألمان له بدرجة أكرب  .وتوفري سُ
رغم أننا نر بأن ربط هذا التوقيع اإللكرتوين بشهادات 
توثيق وتصديق لد مراكز تصديق معتمدة, بل وكام ذهب 

تابع ملرجع حكومي  املرشع السعودي إىل حرصها بمركز واحد
 يضفي قو ودرجة أعىل من الثقة هبذه التواقيع.

وهناك من يذهب إىل اعتامد التوقيع الرقمي الذي جيعل 
مسألة تزويره من األمور الصعبة إذا ما قورن بالتوقيع اليدوي 

). فالتوقيع الرقمي حجية يف اإلثبات دون م٢٠٠٥(مساعدة, 
املسبق عىل استعامله, حيث احلاجة إىل اتفاق أطراف املعامالت 

يتالءم هذا النوع من التواقيع اإللكرتونية مع إبرام الصفقات 
التجارية عرب اإلنرتنت, وذلك عندما ال يكون هناك تعامل 

 مسبق بني األطراف.
يقوم التوقيع الرقمي عىل مبدأ الرقم الرسي الذي ال يعرفه 

عد /أ) من مرشوع القوا٢حيث عرفت املادة ( ,إال صاحبه
املوحدة للتوقيعات اإللكرتونية الصادرة عن جلنة األمم 

قيمة "املتحدة لقانون التجارة الدولية التوقيع الرقمي بأنه 
عددية تصمم هبا رسالة البيانات بحيث جتعل من املمكن 
باستخدام إجراء ريايض معروف يقرتن بمفتاح الرتميز اخلاص 

ية قد تم احلصول بمنشئ الرسالة القطع بأن هذه القيمة العدد
 ."عليها باستخدام ذلك املفتاح

وما يدعم حجية التوقيع الرقمي يف اإلثبات أنه ال يرد عليه 
اإلنكار, فهو مرتبط بصاحبه بناء عىل شهادة التوثيق, ويمكن 
إضافة نص يف ترشيعات املعامالت اإللكرتونية يلزم صاحب 

سامحه التوقيع بوجوب إبالغ مراكز وجهات التوثيق يف حال 
 للغري استعامل توقيعه أو تفويضه ذلك التوقيع.

 
 :املبحث الثاين

 املعوقات الترشيعية املتعلقة بالتوثيق اإللكرتوين
 بل املقرتحة ملواجهتهاوالسُّ 

البد لصحة التوقيع اإللكرتوين من وجوب توثقيه عرب 
جهات معتمدة وحمددة يف قانون املعامالت اإللكرتونية, وهذا 

يقتيض إمكانية توثيق املعلومات واألعامل اإللكرتونية 
باستخراجها بصورة ورقية, أو عىل أقراص مدجمة أو بأي 

هذا التوثيق عليها,  واالطالعوسيلة تسمح باسرتجاعها 
 ,تواجهه معضلة تتعلق بتعريفه وحتديد حجيته يف اإلثبات

ت لكرتوين من معوقاوعليه سنبحث فيام قد يعرتي التوثيق اإل
ومن ثم سنبحث يف املطلب  ,ذلك يف املطلب األولترشيعية و

عضالت وذلك الثاين احللول والسبل املقرتحة ملواجهة هذه امل
 :عىل النحو التايل

 
 لكرتويناملعوقات املتعلقة بالتوثيق اإل: املطلب األول

أد التطور التكنولوجي يف استخدام التواقيع 
جهات جديدة لتوثيق لكرتونية إىل وجوب استحداث اإل

األمر  ,هذا النوع من التواقيع بام يسمح بحفظها ومراجعتها
الذي فتح الباب أمام صعوبات ارتبطت هبذا التطور 
اقتضت البحث يف جمموعة من املعيقات املتعلقة هبذا 

 :توثيق نبحثها عىل النحو التايلال
 

 لكرتوينإشكالية حتديد تعريف للتوثيق اإل: الفرع األول
القانون النموذجي جهة توثيق التواقيع اإللكرتونية  وصف

أهنا شخص يصدر "بمقدم خدمات التصديق وعرفها بقوله 
الشهادات وجيوز أن يقدم خدمات أخر ذات صلة 

 م).٢٠٠٩(الصفدي,  "بالتوقيعات اإللكرتونية
أما عن املرشع األردين فنجده قد أفرد نصوصاً خمتلفة 

تحديد مفهوم التوثيق وتعريفات عدة تعمل جمتمعة ل
بعد أن عرف التوثيق اإللكرتوين يف املادة الثانية  ,والغاية منه
التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق "منه بأنه 

دون اإلحاطة  "اإللكرتونية وصحتها وصالحيتها
 .(٧)بإجراءات ذلك التوثيق أو تعريفه

واملالحظ عىل التعريف السابق أنه اشرتط اجتامع رشوط 
التوثيق اإللكرتوين جمتمعة من حيث التأكد من هوية املستخدم 

 وصالحية شهادة التوثيق اخلاصة به وصحة تلك الشهادة.

                                                           
لعام  )٨٥(م رغم أن قانون املعامالت اإللكرتونية األردين امللغي رق  )٧(

 .قد عرف تلك اإلجراءات م٢٠٠١
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) من القانون ٢( بل ونجد أن املرشع اكتفى يف املادة

باحلديث عن توثيقه التوقيع اإللكرتوين بوصفه شهادة التوثيق 
صفه تعريفاً واإللكرتوين اجلذرية لبيان الغاية منها وليس ب

. بوصفه شهادة التوثيق اإللكرتوين التي حقيقياً وحمدداً هلا
تصدرها جهات التوثيق اإللكرتوين لنفسها لتتمكن جهات 

فهو مل , التوثيق األخر من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها
يبني آلية إصدار هذه الشهادات وال الطريقة التي يتم هبا 

كام  −ثيق أم ال, فهذا التعريف الوثوق, وهل هي ملزمة بالتو
ال جيعلنا نقف عىل حقيقة التعريف وال أبعاده, بل  − وصف

آخر يتعلق بمنظومة التوثيق اإللكرتوين  ونجد تعريفاً 
جمموعة عنارص مرتابطة "للشهادات اجلذرية بوصفها 

ومتكاملة حتتوي عىل الوسائط اإللكرتونية التي يتم بواسطتها 
 "اإللكرتونية اجلذرية وإدارهتاإصدار شهادة التوثيق 

وهذا التعريف يعكس تقنية إصدار  .)م٢٠٠٩ ,(الصفدي
شهادات التوثيق اإللكرتوين دون احلديث عن إجراءات إعداد 
هذه العنارص أو وسائل محايتها أو جهات االحتفاظ هبا أو 

إىل  −ولة عنها, مكتفياً باإلشارة يف نفس املادة ؤاجلهات املس
تصدر عنها شهادات التوثيق اإللكرتوين بأهنا اجلهات التي 

اجلهة املرخصة أو املعتمدة من هيئة تنظيم قطاع االتصاالت أو 
املخولة قانوناً بإصدار هذه الشهادات وتقديم أي خدمات 

نظمة متعلقة هبذه الشهادات وفقاً ألحكام هذا القانون واأل
 .والتعليامت الصادرة بموجبه

أو تعليامت صادرة بموجب قانون مل جيد الباحثان أنظمة 
املعامالت اإللكرتونية األردين تتحدث أو ختتص بمثل هذه 
اجلهات, بل ودون أن يوضح الكيفية أو اآللية التي متنح 

صاالت هذه الرتاخيص لتلك بموجبها هيئة تنظيم قطاع االت
 .اجلهات

تباعها يف منح ابام يعني غياب الوضوح والشفافية الواجب 
خيص, كام نصطدم بإشكالية كيفية احلامية لشهادة هذه الرتا

التوثيق وإجراءات هذه احلامية أو كيف يمكن معرفة من 
استطاع الدخول أو التالعب بمحتو الرسائل اإللكرتونية, 
والتي تواجه أيضاً مشكلة الفريوسات التي قد تطال وسائل 
 التوثيق وأجهزهتا, واألعطال التي قد تصيبها, وهي مسألة مل

يتحدث عنها املرشع فهل خيضع هذا االخرتاق لتلك املواقع 
 م.٢٠١٠لسنة  املعلومات األردين لقانون جرائم أنظمة

وهي مسألة نعتقد برضورة النص عليها يف قانون اجلرائم 
لتحقيق ضامنة ومصداقية  الرشعيةاإللكرتونية ليشملها مبدأ 
ييداً نافياً ه تقدون أن يقيد املرشع نفس ,أعىل ملثل هذه التعامالت

 .للحكمة من التجريم
أما عن املرشع السعودي فنجده قد وصف التوثيق اإللكرتوين 

) من ١/١٧بمصطلح شهادة التصديق الرقمي وعرفها يف املادة (
وثيقة إلكرتونية يصدرها مقدم خدمات تصديق "النظام بأهنا 

تستخدم لتأكيد هوية الشخص احلائز عىل منظومة التوقيع 
 ."وين وحتتوي عىل بيانات التحقق من توقيعهاإللكرت

وينص املرشع السعودي يف الفصل السادس من النظام  
عىل مركز وطني للتصديق الرقمي يعترب متفوقاً وأكثر انسجاماً 
مع التطورات التكنولوجية يف جمال احلكومات اإللكرتونية, 

ينشأ حيث جعل مركز إيداع التواقيع اإللكرتونية مركزاً وطنياً 
يف مالك الوزارة ويتوىل اإلرشاف عىل املهامت املتعلقة بإصدار 
شهادات التصديق الرقمي وإداراهتا, عىل أن حتدد الالئحة 
التنفيذية القواعد اخلاصة بمقر املركز وتشكيله واختصاصاته 

 .(٨)ومهامته وكيفية القيام بأعامله
 ) من النظام جعل اختصاص املركز واسعاً ١٧ويف املادة (

شامالً العتامد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من اجلهات 
األجنبية خارج اململكة بحيث تعامل هذه الشهادات معاملة 
نظرياهتا داخل اململكة, وهي مسألة رعاها املرشع األردين يف 

 اعتداده بشهادات التصديق الصادرة من اخلارج.
ونر يف تنظيم املرشع السعودي جلهات مقدم خدمات 
التصديق وحرصها يف يد جهة واحدة إجيابية حتقق مركزية يف 
مرجعية اختاذ القرار, وتوحيد القرارات املتعلقة هبذه التواقيع 

 وتوفري بيئة آمنة أقو يف محاية جهات التوثيق تلك.
وعليه فمن املالحظ مما سبق تأكيد كال املرشعني عىل 
م وجوب أن تعكس شهادة التوثيق هوية وشخصية مستخد

شهادة التوثيق اإللكرتونية الصادرة عن جهات حمددة 
 ومرخصة حسبام يراها وحيددها املرشع.

                                                           
 م.٢٠٠٧من النظام السعودي,  )١٦(املادة   )٨(
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١٠٧
 إشكالية حتديد حجية إجراءات التوثيق اإللكرتوين: الفرع الثاين

اعرتفت القوانني احلديثة باملستندات اإللكرتونية كدليل 
كامل يف اإلثبات ومنحته قوة مساوية للمحررات الورقية, يف 

إذا احتو هذا املحرر عىل التوقيع, مع مراعاة طبيعة  حال
املستخرجات اإللكرتونية وما حييط هبا من خماطر تشكك يف 
نسبتها إىل صاحبها وحجيتها والغاية املرجوة منها نتيجة لطرق 
استحداثها ونسبة األمن والثقة املتوقعة منها ومد تقبل 

 م).٢٠١٦(اجلهامين,  املتعاملني هلا وثقتهم فيها
/ب) من قانون ١٧اعرتف املرشع األردين يف املادة (

, بحجية السجل املرتبط م٢٠١٥املعامالت اإللكرتونية لعام 
يكون للسجل اإللكرتوين املرتبط بتوقيع "بتوقيع إلكرتوين 

إلكرتوين موثق احلجية ذاهتا املقررة للسند العادي, وجيوز 
. بل وأكد "اج بهألطراف املعاملة اإللكرتونية والغري االحتج

جيوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالطرق "عىل 
اإللكرتونية رشيطة ارتباط السجل اإللكرتوين اخلاص به 

 .(٩)"بتوقيع إلكرتوين موثق
يتضح مما سبق أن املرشع يشرتط إلعطاء السجل 
اإللكرتوين قوته يف اإلثبات كاألسناد العادية والرسمية اقرتاهنا 
بتوقيع إلكرتوين موثق, كام حتدث املرشع عن آلية حفظ هذه 

ثامرها يف االعتداد بالسجل االلكرتوين,  لتؤيتالسجالت 
رتط أي إذا اش"/أ) من القانون السابق ٧وذلك يف املادة (

ترشيع تقديم النسخة األصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو 
وثيقة فيعترب السجل اإللكرتوين مستوفياً هلذا الرشط بتوافر ما 

حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه  −١ييل: 
 −٢وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيري أو تبديل عىل حمتواه. 

ول إىل املعلومات الواردة فيه حفظه عىل نحو يتيح الوص
التمكن من  −٣واستخدامها والرجوع إليها يف أي وقت. 

التعرف عىل املنشئ واملرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو 
 ."إرساله أو تسلمه

ونحن نر أن املرشع تشدد يف رشوطه لضامن االعتداد 
سناد العادية لكرتوين ومعاملته معاملة األبالسجل اإل

                                                           
 لسنة )١٥(لكرتونية األردين رقم قانون املعامالت اإل )/أ١٧(املادة   )٩(

 م.٢٠١٥

الورقية يف ظل التعامل مع برامج حاسوبية قابلة والرسمية 
لالخرتاق أو التشفري أو الفريوسات التي تؤدي إىل إحداث 
تغيري أو تبديل أو إلغاء ملا حيتويه السجل اإللكرتوين من 
معلومات دون أن يشري املرشع األردين إىل طبيعة الرسائل 

الرسائل  اإللكرتونية أو وسائل محايتها وكيفية التعامل مع هذه
 يف حال فقداهنا أو تشوهيها بصورة جوهرية.

رغم أن املرشع األردين قد اعرتف بحجية شهادة التوثيق 
وحمدداً هوية  اً كون التوقيع حممياإللكرتوين رشيطة أن ي

إال أنه مل يبني آلية لتحديد هوية صاحب  (١٠)صاحب التوقيع
أن التوقيع وكيفية التحقق منها, وإن كان هناك من ير ب

 انضامم ومنها اآللية هذه بني العكس وعىل −املرشع األردين 
 منحه لغايات معينة جهة عليها ترشف شبكة إىل املوقع

 تعامالته يف الستخدامه اإللكرتوين توقيعه عىل املصادقة
 م).٢٠٠٢(عرب,  ونيةاإللكرت

بل وال يكتفي املرشع األردين بنسبة التوقيع املحمي 
املادة لصاحبه املحدد اهلوية وإنام يشرتط وحسب نص 

ال يكون هناك جمال إلجراء أي /د) من ذات القانون أ١٥(
إضافة أو تعديل أو تغيري عىل السجل اإللكرتوين املوقع 

, بام يعني اقرتان كل من السجل  اإللكرتوين املثبت إلكرتونياً
إلكساب السجل اإللكرتوين  املوثق بتوقيع إلكرتوين حممي

 .حجيته
فقد كان  − وكام سبق أن ذكرنا −أما عن املرشع السعودي 

أكثر قرباً وانسجاماً مع التطورات التكنولوجية من حيث 
ة أي ضمن حرصه جهة تصديق التواقيع اإللكرتونية بالوزار

 .إطار جهة حكومية حمددة
زلنا نعتقد أنه رغم مساعي املرشع األردين  الولكننا 

والسعودي لتوثيق التوقيع اإللكرتوين وتقرير حجيته, إال أنه 
ال زال يعاين من إشكالية إبرام هذه املعامالت اإللكرتونية بني 
أطراف قد ال يعرف أحدها اآلخر, عرب وسيط مفتوح غري آمن 

ان واملكان معرض لالخرتاق ينعدم فيه الوسيط املادي والزم
 املادي امللموس.

                                                           
لكرتونية األردين من قانون املعامالت اإل )/ب١٥(نظر نص املادة ا  )١٠(

 م.٢٠١٥لسنة  )١٥(رقم 
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١٠٨
بل عالج الصعوبات املتعلقة بالتوثيق اإللكرتوين: املطلب الثاين  سُ

الترشيعية املتعلقة بالتوثيق  بعد أن بحثنا يف املعيقات
لكرتوين وحيث وجدنا أنه يواجه معضلة تتعلق بعدم حتديد اإل

تعريف للتوثيق اإللكرتوين, وأخر تتعلق بحجيته يف اإلثبات 
فإننا سنبحث يف هذا املطلب بالسبل املقرتحة ملواجهة هذه 

وهي سبل عالج نقرتحها للمرشع ملراجعتها عند  ,الصعوبات
إجراءه مراجعة ترشيعية شاملة علها تساعده يف ختطي تلك 

لكرتوين فإننا نتناول هذه ويف جمال التوثيق اإل ,اإلشكاليات
 السبل فيام ييل:

 
بل عالج : الفرع األول الصعوبات املتعلقة بتعريف التوثيق سُ
 اإللكرتوين

إىل أن املرشع األردين والسعودي مل يعرفا  سبق أن أرشنا
التوثيق اإللكرتوين بصورة كافية, تغطي كافة اجلوانب 
القانونية واألمنية الالزمة له, حيث جيد الباحثان أن القصور 
ي قد شاب هذا التعريف وإن كان قد تم يف القانون السعود

 بيان مهام جهات التصديق التي يتعني عليها القيام هبا.
وبالرغم من ذلك فإن التعريف جاء قارصاً عن بيان 
البيانات الواجب توافرها يف هذه الشهادات أو آلية إصدار 

 هذه الشهادات أو كيفية استخدامها.
يعرف قانون اليونسرتال النموذجي شهادات التوثيق بأهنا 

و سجل آخر يؤكدان االرتباط بني املوقّع رسالة بيانات أ"
حيث نر أن  ,)م٢٠٠٥(مساعدة,  "وبيانات إنشاء التوقيع

هذا النص قد اكتفى بالغاية من استحداث هذه الشهادات 
آللية  ةدون التعريف بام تتضمنه من بيانات أو أوصاف دقيق

 إنشائها و أماكن إيداعها.
يف الواليات  أما املعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا

اإلجراءات التي "املتحدة فقد عرف التوثيق اإللكرتوين بأنه 
من خالهلا يتم خلق الثقة يف هوية املستخدم لنظم معلوماتية 

 .)د.ت.(ضمرة,  "آلية بطريقة آلية
يف هذه التعريفات توافقاً مع التعريفات الواردة يف نؤكد أن 

حيث قصورها عن بيان الترشيعات الوطنية األردنية والسعودية من 
 طبيعة هذه الشهادات ومضموهنا بل ودرجة األمان الواردة فيها.

كام أننا نؤكد عىل وجوب أن تتضمن هذه الترشيعات 
الناظمة لشهادات التوثيق اإللكرتوين بيانات تتعلق هبوية 

ي يظهر منها والت ,مصدر التوقيع عرب بياناته الوطنية الرسمية
وما يثبت  ,رته عىل التعامل اإللكرتوينقدما يدل عىل أهليته و

ومن ثم البد عىل املرشع من اختاذ  ,وصف وطبيعة عمله
والتي منها مثالً وجوب  ,خطوات لضامن محاية هذه الشهادات

اق عرب برامج تباع خطوات تسجيل حمددة تكفل عدم االخرتا
غري تقليدية يؤكد فيها صاحبها يف كل محاية غري معروفة و

م رسي أو أحجية ال يعلمه إال هو وصوالً إىل خطوة عىل رق
 التسجيل األخري لد مراكز التوثيق املعتمدة.

وبات من الرضوري إجراء تعديل ترشيعي يتضمن تعديالً 
عىل النصوص املتعلقة بشهادات التوثيق اإللكرتوين بحيث 
جيعلها تتضمن بيانات تتعلق هبوية مصدر التوقيع وبياناته 

والتي تعكس أهليته وقدرته عىل التعامل الوطنية الرسمية 
ومن ثم البد للمرشع من  ,ووصفاً لطبيعة عمله ,اإللكرتوين

تباع اوالتي منها  ,اختاذ خطوات لضامن محاية هذه الشهادات
خطوات تسجيل حمددة تكفل عدم االخرتاق عرب برامج محاية 
غري معروفة وغري تقليدية يؤكد فيها صاحبها يف كل خطوة عىل 

م رسي أو أحجية ال يعلمها إال هو وصوالً إىل التسجيل رق
 األخري لد مراكز التوثيق املعتمدة.

 
بل عالج الصعوبات املتعلقة بحجية إجراءات : الفرع الثاين سُ

 التوثيق اإللكرتوين يف اإلثبات
تصدر شهادة التوثيق عن جهة معتمدة أو مرخصة, هتدف 
إىل نسبة التوقيع اإللكرتوين إىل الشخص صاحب التوقيع ملنع 
انتحال الشخصية, وتقوم تقنية شهادة التوثيق عىل أن يقوم من 
يرغب يف احلصول عىل توقيع رقمي موثق بطلب شهادة 
التوثيق من جهة معتمدة, بحيث حتوي هذه الشهادة عىل 
املفتاح العام الذي يقابل املفتاح اخلاص الذي بحوزته أو الذي 
ستزوده به جهة التوثيق إذا وافقت عىل طلبه, ويتم تقديم 
الطلب إىل جهة التوثيق مبارشة أو إىل أحد وكالئها, والذي 
يطلب بدوره من مقدم الطلب إثبات هويته ووثائق تثبت 

وافقة جهة التوثيق أهليته إلبرام الترصف القانوين, ويف حال م
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١٠٩
عىل الطلب فإهنا تصدر شهادة إلكرتونية حتتوي عىل املفتاح 

  فتاح اخلاص املقابل العام ومعلومات تدل عىل هوية صاحب امل
 م).٢٠٠٢(عيل, 

كام يمكن أن حتتوي هذه الشهادة عىل بيانات تبني 
حدود سلطات صاحب التوقيع يف إبرام الترصفات 

سال هذه الشهادة مع رسالة القانونية, ومن املمكن إر
املعلومات اإللكرتونية واإلعالن عنها عرب موقع اإلنرتنت 

 اخلاص بجهة التوثيق.
املرخصة إلصدار شهادات إال أن هذه اجلهات املعتمدة أو 

حسب حتليلنا ليست بمنأ عن االخرتاق, األمر التوثيق و
الذي يقتيض وجوب البحث عن توفري مكنة أمنية قوية تضمن 

 املحافظة عىل املواقع اخلاصة هبذه اجلهات.
اعرتف املرشع األردين والسعودي بحجية التوثيق 
اإللكرتوين وهي حجية ليست مطلقة, وإنام مقيدة بضوابط 
ورشوط باعتبارها تتحقق عرب وسائل غري مادية وغري مألوفة 
يف اإلثبات كام هو احلال يف وسائل اإلثبات التقليدية, األمر 

تىض من املرشع وجوب التدخل ملواكبة التحول نحو الذي اق
احلكومات اإللكرتونية عرب إضفاء احلجية عىل التوثيق 

 اإللكرتوين.
ورضورة تفعيل دور أكرب لشهادات التوثيق للتوقيع 
, ووجوب إعطاء  الرقمي باعتباره أكثر انتشاراً وأكثر دقةً

جنبية مفعول لشهادة التوثيق الصادرة عن جهات التوثيق األ
وإن كانت غري مرخصة إذا كانت معتمدة يف بالدها بالرغم من 
أن املرشع السعودي قد تنبه هلذه املسألة خالفاً للمرشع 

 األردين.
وير الباحثان لضامن حجية ومصداقية شهادات التوثيق 
وجوب حفظ البيانات واملحررات عرب املحافظة عىل تقنية 

 مستو الدول فقط وإنام عالية الدقة تقتيض تعاوناً ليس عىل
عىل مستو عاملي باعتبار أن ميدان هذا العمل هو الفضاء 

 الرحب.
كام ندعو املرشع إىل وجوب التأكيد عىل حجية التوثيق 
 ,اإللكرتوين كام هي حجية التوثيق للمحررات التقليدية

ذلك انسجاماً مع قبول القضاء للوثائق اإللكرتونية يف و
 .باتاإلث

 اخلامتة
ناولت الدراسة املعوقات الترشيعية والصعوبات التي قد ت

تواجهها احلكومة اإللكرتونية فيام يتعلق بالتوقيع والتوثيق 
اإللكرتوين, وما قد تثريه هذه املسألة من صعوبات تتعلق 
بكيفية تعامل ترشيعات املعامالت اإللكرتونية معهام, من 

كل منهام, حيث قصور التعريف الترشيعي وبيان حجية وأثر 
بل لعالج  األمر الذي يقتيض منا وجوب السعي للبحث عن سُ

 هذه الصعوبات.
انتهت هذه الدراسة التي تناولت وضع املسألة يف كل من 
األردن والسعودية إىل مجلة من النتائج والتوصيات, يمكن 

 إبرازها كام ييل:
 

 أوالً: النتائج
رغم التطور الترشيعي الذي بذلته كل من األردن  −١

والسعودية للوصول إىل احلكومة اإللكرتونية ملواكبة 
التطور التقني احلديث, إال أن هذه الترشيعات ال زالت 
قارصة عىل تغطية كافة اجلوانب الترشيعية واألمنية, من 
حيث حجية هذه املحررات اإللكرتونية والتواقيع, 

يف اإلثبات, بل ومن حيث شمولية  شهادات التوثيقو
حتقيق درجة  وصفها وتعريفها, ومن حيث وجوب

 ُ ول دون سهولة اخرتاقها وانتحال عالية من األمان حتَ
 شخصيات أصحاهبا بام يضعف حجيتها والثقة هبا.

 االعرتاف يف −  ما نوعاً  − تشابه األردن والسعودية  − ٢
 بعد اإلثبات يف اإللكرتوين واملحرر التوقيع بحجية
ام تطلبها ك الالزمة الرشوط االعتبار بعني األخذ

 املرشع.
تطلب املرشع يف األردن والسعودية وجوب توثيق  −٣

شهادات التوثيق وتصديقها لد مراكز توثيق معتمدة, 
رغم تفوق املرشع السعودي يف هذه املسألة عرب ربطه 

 وحرصه هذه اجلهات بالوزارة.
 

 : التوصياتثانياً 
من املرشع األردين والسعودي إىل تبني  نويص كالً  − ١

 − لكرتونية ام حمدد من التواقيع اإلدارية اإلنظ
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١١٠
 الرئيسية بياناته يف املوحد −  الرقمي كالتوقيع
 وبحجيته به لالعتداد التوقيع هذا يف توافرها الواجب

 التوثيق شهادات تتضمنه أن يتعني وبام ,اإلثبات يف
منها عرب استحداث آلية حمددة  الغاية حتقق بيانات من

بخطوات تبني مراحل توثيق هذه التواقيع يف شهادات 
والتي ير الباحثان منها اشرتاط  ,التوثيق املعتمدة

خاصية حسية من شخص صاحب التوقيع كبصمة 
العني مثالً يف خطوة أخرية لتثبيت التوقيع أو 

 لصالحية شهادة التوثيق.
وتناقضها وإعطاء املحررات ومنعاً لتضارب األحكام  −٢

والتواقيع اإللكرتونية ذات احلجية املعروفة يف قوانني 
من املرشع األردين والسعودي  البينات فإننا نويص كالً 

إىل إعادة النظر بترشيعاهتام املتعلقة باملعامالت 
اإللكرتونية, لتضفي حجية أكرب للتواقيع واملحررات 

ديد رشوط وشهادات التوثيق اإللكرتوين عرب حت
تساوي أو تفوق تلك  ,واضحة وحمددة وتعريفات أدق

 احلجية املمنوحة للتوقيع التقليدي.
يدعو الباحثان املرشع األردين كام فعل املرشع  − ٣

السعودي إىل مركزية جهاز توثيق شهادات التوثيق 
لتشتت  اإللكرتونية وحرصها بيد جهة واحدة منعاً 

وط وشهادات مراكز اإليداع أو تنوعها وربطها برش
 ترخيص واحدة.

رضورة مراجعة قواعد قانون املعامالت اإللكرتونية عرب  −٤
ربطها باالتفاقيات الدولية املتعلقة باملعامالت 
اإللكرتونية حتى تتواءم مع متطلبات الفضاء الرحب 
جمال إبرام هذه املعامالت, واعتامد شهادات التوثيق 

سعودية أو األجنبية املرخصة داخل كل من األردن وال
 حتى ما كانت معتمدة داخل دوهلا.

نويص املرشع إضافة نص يلزم صاحب التوقيع بوجوب  −٥
إبالغ مراكز وجهات التوثيق يف حال سامحه للغري 
استعامل توقيعه أو تفويضه ذلك التوقيع وبيان آلية 

 التفويض وحجيته وميدان نطاق انطباقه.
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 التعويض عن التوقيف االحتياطي غري املرشوع:
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 )هـ١/١/١٤٣٩, وقبل للنرش يف هـ٢٤/٦/١٤٣٨(قدم للنرش يف 
يُعد التوقيف االحتياطي أحد أهم اإلجراءات اجلزائية التي يعتمد عليها التحقيق لنجاحه والوصول به إىل احلقيقة . ملخص البحث

أحاطه املنظم بالعديد من القواعد والضوابط التي حتكم صالحيته ومدته ومتى يكون ومن هي اجلهة املختصة ونحوه, ومع املنشودة, وقد 
للصالحيات املحددة له أو خطأ يف استخدام هذه الصالحيات نتيجة سوء تقدير أو خطأ يف إجراء معني  اً ذلك قد حيصل من املحقق جتاوز

أو خضوع لسيطرة اهلو والعاطفة أو تأثر بانفعاالت قد يرتتب عليها رضر كبري يلحق باملوقوف املتهم, وهنا حتقيقاً للعدالة وقواعد 
توقيف خاطئ أو غري مرشوع; احلق يف طلب التعويض جرباً للرضر الذي حلقه, وهذا اإلنصاف ورفعاً للرضر وجب منح املترضر من أي 

ما ستتناوله هذه الدراسة مسلطة الضوء عىل مفهوم التوقيف االحتياطي ومرشوعيته, وصور اخلطأ يف التوقيف االحتياطي, وتأصيل حق 
  إلجرائية اجلزائية السعودية.املترضر بالتعويض, وحتديد جهة االختصاص بالنظر فيه يف ضوء األنظمة ا

  التوقيف االحتياطي, التعويض, اإلجراءات اجلزائية, املتهم, التحقيق اجلنائي, املحقق. الكلامت املفتاحية:
 

COMPENSATION FOR ILLEGAL PREVENTIVE DETENTION: LEGAL 
ANALYTICAL STUDY UNDER SAUDI CRIMINAL PROCEDURE ACT 
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Abstract. Preventive detention is one of the most important criminal procedures used during investigation. The 
Saudi Arabia legislator puts many provisions and rules relating to preventive detention to regulate it, its duration 
and its competent authority, etc. 

However, the investigator, probably, exceeds his authority, makes a mistake during the investigation, resulting 
from: misjudgment, an error in particular procedure, impact of passion and emotions. This may cause a significant 
damage to the accused. In order to achieve justice, equity rules and prevent harm, the authority must give the 
victim of wrong or illegal detention, a compensation for the damage he/she suffered. 

This study highlights the concept of preventive detention and its legality, forms of mistake of preventive 
detention, the right of the detainee to get the compensation in case of error of detention, and determines the 
competent authority  according to Saudi criminal law procedures. 
Keywords: Preventive detention, Compensation, Criminal procedure, The accused, Criminal investigation, The investigator. 
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١١٤
 مقدمة 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا 
 به أزكى صالة وأتم تسليم , وبعد:حممد عليه وعىل آله وصح

تعترب مجيع اإلجراءات اجلزائية املتبعة يف ضبط اجلريمة 
اة اإلنسان والتحقيق فيها من اإلجراءات احلساسة ملساسها بحي

انتهاكاً حلرماته  , وربام كانت حتملوحريته وحقوقه اخلاصة
, ولذا كان من الرضورة بمكان ضبط هذه لشخصيةا

اإلجراءات بضوابط العدالة واإلنصاف وإحاطتها بمزيد من 
ل صحيح وحتقق الضامنات واملبادئ التي تكفل قيامها بشك

نه مل إ, وهذا ما قام به املنظم السعودي إذ اهلدف املنشود منها
حسب قدرات القائمني يرتك األمر جلهة الضبط والتحقيق ب

عليها وتقديراهتم وأهوائهم وإنام وضع قواعدَ ورشوطاً ملزمة 
 ا أو طرحها بأي حال من األحوال.ال جيوز إمهاهل

ومن أهم هذه اإلجراءات اجلزائية (التوقيف االحتياطي) 
وسيلة مرشوعة الذي يعترب ركناً أساسياً من أعامل التحقيق و

النظام بتفصيل واضح وبنيّ , وقد جاء للوصول إىل احلقيقة
لضوابط التوقيف وأسبابه ومدته وجهة االختصاص به 
وحاالته الوجوبية واجلوازية ونحو ذلك مما له األثر الفاعل يف 

ه حتى ال ضبط هذا اإلجراء واحلد من آثاره والسيطرة علي
 خيرج عن قواعد العدالة.

ويف هذا البحث سأتناول موضوع التعويض عن التوقيف 
تياطي غري املرشوع وفق منهج حتلييل قانوين يف ضوء االح

 األنظمة اإلجرائية اجلزائية السعودية.
 

 أمهية البحث
تكمن أمهية البحث يف أن التوقيف االحتياطي يمس مجلة 
من احلقوق اإلنسانية التي جيب أن يتمتع هبا اإلنسان كاملة 
بطت عملية  مصانة من أي اعتداء أو انتهاك, ولذلك ضُ
التوقيف االحتياطي بالعديد من الضوابط والقواعد 
املوضوعية واإلجرائية التي ألزم النظام هبا وباحرتامها وعدم 

 جتاوزها حتى ال خيرج املوضوع عن هدفه.
وال شك أن اخلطأ فيه واخلروج به عن دائرة املرشوعية 
املحددة له قد يشكل هتديداً واضحاً لسمعة املتهم املوقوف 

رضاراً كبرية يف نفسه أو سمعته أو ماله, وقد يمتد ويسبب له أ
, وربام امتد التأثري إىل ر إىل أرسته أو عمله ومورد رزقهالرض

الثقة بالبناء العديل بشكل عام, مما يوجب إعطاء املترضر منه 
 الرضر الذي حلقه جراء اخلطأ فيه.احلق بطلب التعويض عن 

 
 أهداف البحث

ملترضر يف التعويض عن كل هيدف البحث إىل تأصيل حق ا
خطأ أو ممارسة غري مرشوعة ملوضوع التوقيف االحتياطي يف 
ضوء أنظمة وقواعد اإلجراءات اجلزائية يف اململكة العربية 
 السعودية, مع حتديد جهة االختصاص بنظر مثل هذه الدعاو

نصت  خاصةً وأن األمر قد حيصل فيه تنازع بني جهتني قضائيتني
تصاصهام بنظر دعاو التعويض عن األرضار األنظمة عىل اخ

 الناجتة عن التوقيف االحتياطي غري املرشوع.
كام هيدف البحث إىل حتديد األسباب واملربرات التي 
يمكن لطالب التعويض أن يستند عليها يف مطالبته ودعواه, 
فليس كل رضر يوجب التعويض, وإنام جيب أن تتحقق 

لة يف اخلطأ والرضر وعالقة عنارص املسؤولية الثالثة املتمث
 السببية بينهام.

 
 البحث خطة ومنهج

سيتناول البحث موضوع التعويض عن التوقيف 
االحتياطي غري املرشوع وفق منهج حتلييل قانوين يف ضوء 
األنظمة اإلجرائية اجلزائية السعودية, لتأصيل احلق بالتعويض 

االحتياطي, للمترضر من املامرسات اخلاطئة لألمر بالتوقيف 
 وذلك يف أربعة مباحث هي:

 حتياطي ومرشوعيته, املبحث األول: مفهوم التوقيف اال
 :وحتته مطلبان

o .املطلب األول: مفهوم التوقيف االحتياطي 
o .املطلب الثاين: مرشوعية التوقيف االحتياطي 

  املبحث الثاين: تأصيل حق التعويض للمترضر من
 التوقيف االحتياطي, وحتته مطلبان:

o  : مفهوم التعويض.املطلب األول 
o حق املوقوف املترضر بالتعويض.املطلب الثاين : 



 فواز املطريي: التعويض عن التوقيف االحتياطي غري املرشوع ...

  

١١٥
  املبحث الثالث: موجب التعويض يف التوقيف االحتياطي

 غري املرشوع , وحتته مطلبان:
o .املطلب األول: خمالفة الرشوط املوضوعية للتوقيف 
o  املطلب الثاين: خمالفة الرشوط الشكلية يف أمر

 التوقيف.
 املبح ث الرابع: جهة االختصاص بالنظر يف دعاو

 التعويض واحلكم فيها.
 .اخلالصة والتوصيات 

أسأل اهللا الكريم بمنّه وفضله أن جيعل ما قدمت يف 
موازين حسنايت, وأن يبارك فيه وينفع به, ويكتب له القبول 

 .والتوفيق
 

 :املبحث األول
 مفهوم التوقيف االحتياطي ومرشوعيته

التوقيف االحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق التي 
ملقتضيات التحقيق وإقامة نص عليها النظام وأجازها وفقاً 

, وله أمهية كبرية جداً يف ضبط عملية سري التحقيق العدالة
 والوصول به إىل حكم يدين الشخص املتهم أو يربئه.

وسيكون احلديث يف هذا املبحث عن مفهوم التوقيف 
 تياطي وعن مرشوعيته يف مطلبني مها:االح

 
 مفهوم التوقيف االحتياطي: املطلب األول

هناك عدة مسميات للتوقيف االحتياطي, فيُطلق عليه 
احلبس االحتياطي والتوقيف عىل ذمة التحقيق والتوقيف 
الوقائي والتوقيف االحرتازي واإليقاف التحفظي وغريها من 

 املفهوم واملراد بشكل عام.املسميات التي تشرتك مجيعها يف 
ويف الفقه اإلسالمي جاءت التسمية باحلبس لالستيثاق أو 

تعويق الشخص "احلبس لالستظهار ويعرفه ابن القيم بأنه: 
ومنعه من الترصف بنفسه سواءً كان يف بيت أو مسجد أو كان 

(ابن القيم,  "بتوكل اخلصم أو وكيله عنه أو مالزمته له
م هذا التوقيف أن يتم حبس م), فليس من لواز١٩٩٥

الشخص وجعله يف بناء خاص معد لذلك سلفاً بل كل حالة 
يثبت معها تعويق الشخص ومنعه من أن يترصف يف نفسه أو 

ماله يعد حبساً وتوقيفاً لالستيثاق حتى يتحقق اهلدف من ذلك 
 ويطلق سبيله.

ولعل مفهوم الفقهاء للحبس لالستيثاق أعم من مفهوم 
هنم يقسمون هذا النوع إ, إذ تياطي كام سيأيت بيانهتوقيف االحال

 م):١٩٨٩ من احلبس إىل ثالثة أقسام هي (املوسوعة الفقهية,
  القسم األول: احلبس بالتهمة ومقصوده منع من تتوجه له

هتم به, سه حتى يتبني أمره فيام اُ التهمة من أن يترصف بنف
ويتحقق من ثبوت ما اُدعي عليه من حق اهللا أو حق 

 دمي.اآل
  القسم الثاين: احلبس لالحرتاز ومقصوده التحفظ

للمصلحة العامة عىل من يتوقع حدوث رضر برتكه وال 
 .يستلزم وجود هتمة

  القسم الثالث: احلبس بقصد تنفيذ العقوبة ويقصد به
حبس من أصابه عارض حال دون تنفيذ العقوبة املحكوم 

 .وبة بحقههبا عليه أو من خيشى هربه حتى يتم تنفيذ العق
ومن هذا التقسيم الثالثي للحبس لالستيثاق انطلق 

حجز الشخص "البعض يف تعريفهم للحبس االحتياطي بأنه: 
, إدانته أو براءته إن كان متهامً  يف مكان من األمكنة حتى تثبت

أو يؤمن رشه إن كان مصدر رش, أو تستوىف العقوبة الواجبة 
 (األمحد, "هبا مانع عليه إذا منع من استيفائها وقت احلكم

 .م)١٩٨٣
وحديثي هنا سيكون عن القسم األول من هذه األقسام 
الثالثة وهو احلبس بالتهمة ملنع كل شخص تتوجه له التهمة 
بفعل جمرم حتى يُتحقق من أمره برفعه للمحكمة املختصة 
واحلكم إما بإدانته أو برباءته ويطلق رساحه, أما القسامن 

ن أنواع التوقيف لكنهام خارج اآلخران فهام بال شك م
موضوعنا هنا ألن األول هو حبس من غري لزوم هتمة والثاين 
حبس للمحكوم عليه بغرض التنفيذ بشكل صحيح وعادل, 
وعىل ذلك فمدار احلديث هنا عن توقيف املتهم احتياطاً حتى 

 تثبت إدانته أو براءته وفقاً لقواعد وضوابط معينة.
ف االحتياطي متوافقة يف هناك عدة تعريفات للتوقي

نواحي كثرية وخمتلفة يف األسلوب والتحديد ومن أقرهبا 
 لتحديد املفهوم بشكل واضح:
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إجراء تسلب بموجبه "تعريف التوقيف االحتياطي بأنه:   −

حرية املتهم ويودع يف دار التوقيف أثناء كل أو جزء من 
 املدة التي يستغرقها التحقيق االبتدائي, ويكون بناء عىل

مذكرة توقيف مسببة وحمددة املدة قابلة للتمديد وفق 
مقتضيات التحقيق ومصلحته وطبقاً للضوابط التي قررها 

 .م)٢٠٠٤ (تاج الدين, "القانون
سلب حرية املتهم مدة من الزمن حتددها "وتعريفه بأنه:   −

مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها 
 .م)١٩٩٥ (عبدالتواب, "القانون
ا من التعريفات التي ينطلق بعضها من إجرائية وغريه

التوقيف االحتياطي والبعض اآلخر من موضوع التوقيف 
وهدفه, وال شك أنه إجراء وقائي احتياطي البد منه منعاً هلرب 
املتهم وعدم التأثري عليه وحفظاً للحقوق من الضياع وتضييقاً 

حلقيقي, وال لدائرة اجلريمة والفعل متهيداً للوصول إىل فاعلها ا
 يمكن وصفه بأنه عقوبة إذ ال عقوبة بغري حكم هنائي.

ولكون التعريف يُفضل فيه أن يكون مركزاً وخمترصاً 
ومستوفياً جلوانب املعرف بشكل واضح بأن يكون جامعاً 
مانعاً جيمع كل جوانبه ويمنع من دخول ما ليس فيه, فإن 
 التعريف األنسب للتوقيف االحتياطي هو: إجراء من
إجراءات التحقيق يقوم عىل سلب حرية املتهم مدة حمددة ويف 

.  مكان حمدد وفقاً للضوابط املعتربة رشعاً ونظاماً
وهذا التوقيف االحتياطي هبذا املفهوم ال شك أن له أمهية 
كبرية يف سري التحقيق وإقامة العدالة فهو يفوت عىل املتهم 

أنه أدعى فرصة اهلروب والبعد عن الضبط واإلحضار, كام 
لكشف احلقيقة بعيداً عن حماولة املتهم غري املوقوف التأثري عىل 
شهود الواقعة أو رشكائه يف العمل أو حماولته العبث يف مرسح 
اجلريمة أو أدلة الواقعة, وقد حيول التوقيف دون ارتكاب 
جرائم أخر سواء من قبل املتهم أو من قبل املجني عليه أو 

 واالنتقام. ورثته يف حماولة الثأر
 

 املطلب الثاين: مرشوعية التوقيف االحتياطي
احلبس بشكل عام قد أمجع الصحابة ومن بعدهم عىل 
مرشوعيته, وقد حبس رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 

واخللفاء الراشدون وابن الزبري ومن بعدهم ويف مجيع 
األعصار واألمصار ومن غري إنكار فكان ذلك إمجاعاً (ابن 

م), وقد ثبت عن رسول اهللا صىل اهللا عليه ١٩٩٥ فرحون,
 .)١(وسلم أنه حبس رجالً يف هتمة ثم خال عنه

ومجهور الفقهاء عىل مرشوعية حبس التهمة وقد جعلوه 
نوعاً من أنواع احلبس لالستيثاق أو االستظهار, كام اعتربوه من 
السياسة العادلة إذا تأيدت التهمة بقرينة قوية أو ظهرت أمارات 

 م).١٩٨٥ يبة عىل املتهم أو عرف بالفجور (املاوردي,الر
واحلاجة تدعو عقالً إىل إقراره للكشف عن املتهم ولكف 
أهل اجلرائم املنتهكني للمحارم واحلقوق والذين يسعون يف 
األرض فساداً ويعتادون ذلك أو يعرف منهم ومل يرتكبوا ما 

أنه  يوجب احلد أو القصاص, وقد ثبت عن عمر بن عبدالعزيز
املتاع يوجد مع الرجل املتهم فيقول: ابتعته, فأشدده يف "قال: 

 م).١٩٨٨ (ابن حزم, "السجن وثاقاً وال حتله حتى يأتيه أمر اهللا
ل ابن القيم يف أنواع املتهمني يف هذا الباب  وقد فصّ
وذكر أن أحكام احلبس ختتلف باختالف حال املتهم , فإن مل 

هتامه ام قرينة صاحلة عىل يكن من أهل تلك التهمة ومل تق
, وإن كان املتهم جمهول ال جيوز حبسه وال عقوبته اتفاقاً ف

بس حتى ين كشف احلال ال يعرف برب وال فجور فهذا حيُ
 , وإن كان املتهم معروفاً حاله عند عامة علامء اإلسالم

 بالفجور جاز حبسه من باب أوىل.
األئمة تفق عليها بني واألصول امل"ثم قال رمحه اهللا: 

, فإهنم متفقون عىل أن املدعي إذا طلب املدعى توافق ذلك
عليه الذي يسوغ إحضاره وجب عىل احلاكم إحضاره إىل 
جملس احلكم حتى يفصل بينهام ... ثم إن احلاكم قد يكون 
مشغوالً عن تعجيل الفصل وقد يكون عنده حكومات 

عوقاً من حني يطلب إىل  أن سابقة فيكون املطلوب حمبوساً مُ
يفصل بينه وبني خصمه وهذا حبس بدون التهمة ففي 

 م).١٩٩٥ (ابن القيم, "التهمة أوىل

                                                           
مذي , والرت)٣٦٣٠برقم ( ٣١٤ص ٣اود يف سننه جأخرجه أبو د  )١(

 ٦٦ص ٨, والنسائي يف سننه ج)١٤١٧برقم ( ٢٨ص ٤يف سننه ج
باين ) عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده, وحسنه األل٤٨٧٥برقم (

 وضعيف سنن أيب داود.يف صحيح 



 فواز املطريي: التعويض عن التوقيف االحتياطي غري املرشوع ...

  

١١٧
وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية عىل مرشوعية التوقيف 

عل أمره يدور بني الوجوب االحتياطي بشكل عام وج
جدت أسبابه ومربراته واجلواز , فهناك توقيف وجويب إذا وُ

دَّ  حقق مقرصاً يف هذا الباب, وهناك امل وجب األمر به وإال عُ
حاالت جوازية جيوز فيها أن يأمر به حتقيقاً للمصلحة العامة 
ومصلحة القضية عىل وجه اخلصوص, وهذا قد يكون استثناءً 
عىل األصل املقرر بأن سلب احلرية جيب أال يوقع إال بحكم 
قضائي هنائي, لكن سلب احلرية هنا ليس عقوبة وإنام هو 

بقيود حتد من نطاقه وأثره إىل الدرجة التي ال  إجراء مقيد
يتجاوز هبا حتقيق املصلحة العامة منه, كام أنه إجراء مقيد 
بأسباب ومربرات حمددة نصت عليها الالئحة التنفيذية لنظام 

) وهي كالتايل: إذا كانت ٢٤اإلجراءات اجلزائية يف املادة (
ة التحقيق اجلريمة من اجلرائم الكبرية, إذا استوجبت مصلح

توقيف املتهم, إذا مل يعني املتهم مكاناً يوافق عليه املحقق, إذا 
يش هرب املتهم أو اختفاؤه, إذا مل يتعهد املتهم باحلضور  خُ

 عندما يطلب منه ذلك.
 

 املبحث الثاين:
 تأصيل حق التعويض للمترضر من التوقيف االحتياطي

قيق قد يعترب التوقيف االحتياطي إجراء من إجراءات التح
ينتج عنه آثار خطرية تتمثل يف سلب حريات األفراد بشكل 
مؤقت والتأثري عىل حياهتم االجتامعية واالقتصادية, وقد تصيب 
املوقوف أرضار مادية من تفويت منفعة أو إحلاق رضر بامل معني 
بسبب بُعد صاحبه عنه وعن العناية به واستثامره وقد يكون هذا 

, كام أن قد يكون حمتمالً ومظنوناً وقوعه والرضر حمققاً يف 
التوقيف قد يؤثر سلباً عىل سمعة املوقوف بني أهله وجمتمعه 
اخلاص وقد يمتد هذا األثر فرتة من الزمن, وكل هذه األرضار قد 
تصبح هدراً إذا كان التوقيف مستنداً للقواعد الرشعية والنظامية 

 ة وعدم اإلدانة. األخري بالرباءالتي تنظمه, حتى ولو كان احلكم يف
لكن إذا كان التوقيف معيباً يف أمره وجوهره وخرج عن 

كام يف الصور التي  −دائرة املرشوعية املحددة له رشعاً ونظاماً 
فإن هذا يُعد خطأ قد  −سأذكرها الحقاً يف املبحث الثالث 

يرتتب عليه رضر كبري يلحق باملوقوف يستوجب منحه احلق 
 التي حلقت به.يض عن هذه األرضار بالتعو

ويف هذا املبحث سأتناول تأصيل حق املترضر بالتعويض 
كمبدأ عام, وهل هذا احلق مبني عىل أساس اخلطأ أم الرضر? 

 :يةوذلك يف املطالب التال
 مفهوم التعويض.املطلب األول:   −
 : حق املوقوف املترضر بالتعويض.املطلب الثاين  −

 وبياهنام كالتايل:
 

 مفهوم التعويضاملطلب األول: 
كم به عىل من أوقع "يُعرف التعويض بأنه  املال الذي حيُ

م), كام ١٩٩٩ (بوساق, "رضراً عىل غريه يف نفسٍ أو مالٍ 
ة الرضر الواقع بالتعدي أو تغطي"يعرفه البعض خمترصاً بأنه 

م), وهناك تعريفات أخر ١٩٨٢ (الزحييل, "اخلطأ
ن تبعاً لتباين اآلراء للتعويض قد تتوافق مع سابقه, وقد تتباي

حول مسائل معينة تتعلق برشوط وضوابط وموجبات 
 التعويض.

وإقرار مبدأ التعويض هيدف إىل إزالة الرضر وإرجاع 
احلال إىل ما كانت عليه قبل حدوث الرضر متى كان ذلك 
, وال شك أن التعويض يعترب أحد األدوات العادلة  ممكناً

ملحو الرضر الناتج عن اخلطأ أو واملعتربة التي حيكم هبا القضاء 
لتخفيف وطأته عىل املترضر منه, ففيه صيانة لألموال وزجر 
للمعتدين ورعاية للحقوق وجرب للرضر والنقص الذي يلحق 

 املرضور بسبب خطأ ال ذنب له فيه.
 

 املطلب الثاين: حق املوقوف املترضر بالتعويض
 تقوم مبادئ العدالة واإلنصاف بإقرار حق التعويض

املناسب لكل مترضر من أي خطأ حيصل يف التوقيف عىل 
, وهذه دولة عن أخطاء موظفيها العمومينيأساس مسؤولية ال

املبادئ قامت عليها العديد من األنظمة والقوانني, ففي مرص 
مثالً وإن كان قانون اإلجراءات اجلنائية مل ينص عىل قاعدة 

واحلبس  مسؤولية الدولة عن تعويض املترضر عن التوقيف
االحتياطي إال أن الدستور املرصي نص عىل أن الدولة تكفل 
تعويضاً عادالً لكل شخص وقع عليه اعتداء عىل حريته 
الشخصية أو حرمة حياته اخلاصة, وكذلك يف القانون 
السوداين نص عىل أن لكل شخص مترضر استوىف التظلم 
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والشكو لألجهزة التنفيذية واإلدارية احلق يف اللجوء 

(تاج  للمحكمة الدستورية حلامية حرياته وحرماته وحقوقه
 م).٢٠٠٤ الدين,

وقد نص نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أن لكل 
مترضر من التوقيف املبني عىل خطأ من املحقق أو غريه احلق 
بطلب التعويض املناسب الذي يرفع الرضر الالحق به, فقد 

هتامه اأصابه رضر نتيجة لكل من ") عىل أن ٢١٥نصت املادة (
كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من املدة املقررة 
احلق يف طلب التعويض أمام املحكمة املختصة التي رفعت 

 ."إليها الدعو األصلية
كل حكم صادر ") من النظام أن ٢٠٧وجاء يف نص املادة (

تضمن بعدم اإلدانة بناء عىل طلب إعادة النظر; جيب أن ي
تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه ملا أصابه من رضر إذا 

 ."طلب ذلك
وقد أخذ ديوان املظامل باململكة بمبدأ احلق بالتعويض متى 

والرضر والعالقة  توافرت أركان املسؤولية الثالثة: اخلطأ
) لعام ٣٩/د/ف/١٤, فذهب يف حكمه رقم (السببية بينهام

هـ عىل ما ١٤١٢/ق) لعام ٤٠٧/١هـ يف القضية رقم (١٤١٤
وحيث ثبت لإلدارة كام سلف بيانه خطأ املدعى عليها يف "ييل 

لتعويض املقابل هلذا حق املدعي فإنه يتعني حتديد مقدار ا
, وقد استثنى الديوان يف بعض أحكامه من هذا "القرار ...

األصل وجوب توفر األركان الثالثة; حالة التعويض عىل 
ام أطلق عليها حالة حتمل التبعة, أساس املخاطر أو ك

ل هذه احلالة حتى لو مل حيصل فمسؤولية اإلدارة قائمة يف مث
) لعام ١/ت/٧٧, كام جاء ذلك يف نص حكمه رقم (خطأ

ومن ثم يتعني مسؤولية اإلمارة عن تعويض "هـ ١٤١٦
املدعي عن سجنه خالل تلك الفرتة إعامالً ملا استقر عليه الفقه 

ية اإلدارة عن أعامهلا غري املرشوعة متى والقضاء عن مسؤول
توافرت أركان تلك املسؤولية الثالثة وهي اخلطأ والرضر 
وعالقة السببية بينهام وهذا هو األصل, واالستثناء أن تقوم 
مسؤولية اإلدارة بدون خطأ منها كام هو احلال يف التعويض 
عىل أساس املخاطر (حتمل التبعة) وهنا ال يشرتط لقيام 

لية اإلدارة سو الرضر وعالقة السببية بينه وبني عمل مسؤو

اإلدارة ... وهو ما يتوافر بشأن حالة املدعي إذ أودع السجن 
دون مربر نظامي خالل الفرتتني السالف بياهنا وأصابه من 

معه تعويض املدعي عن ذلك وال شك رضر ... فإنه يتعني 
 ."هذا الرضر

يمكن أن تكون تطبيقاً  وهذه احلالة التي ذكرها الديوان ال
هلذا االستثناء فإن اإلدارة قامت بإيداع املتهم السجن دون 
مربر نظامي وهذا خطأ; بوجوده قامت عنارص املسؤولية 

 الثالثة : اخلطأ والرضر وعالقة السببية بينهام.
وعليه فإن احلكم بالتعويض يشرتط لقيامه ومرشوعيته 
وجود هذه العنارص الثالثة للمسؤولية وقيامها يف احلالة التي 
يطالب فيها املوقوف بالتعويض عنها, والتي يعد أمهها وجود 

ن املسؤولية عىل جهة التحقيق ال تقوم بغري وقوع إالرضر إذ 
ة املوجبة للتعويض فانتفاء الرضر يعني انتفاء املسؤولي ,رضر

وجوداً حتى لو كان هناك خطأ, فالرضر يدور مع املسؤولية 
, فإذا ثبت وجود الرضر قامت وعدماً والعكس أيضاً صحيح

املسؤولية وجاز للمترضر أن يطالب بالتعويض ويتحدد 
 م).٢٠١٢مقدار وحجم الرضر (وهدان, مقداره بناء عىل 

شخص يف نقص يلحق ال"والرضر بوجه عام يقصد به: 
م), ١٩٩٩ (بوساق, "املال أو البدن أو يف الرشف والسمعة

وال شك أن املال والنفس وكذلك الرشف والسمعة وما يتعلق 
هبا تعترب من املصالح الرضورية التي قصد الشارع حفظها 
ومحايتها سواء من حيث الوجود أو من حيث العدم بفرض 

مسها بانتهاك العقوبات الزاجرة عىل كل من يعتدي عليها أو ي
 أو انتقاص.

ويشرتط يف مثل هذا الرضر أن يكون حمقق الوقوع سواء 
كان الرضر حاالً أي وقع فعالً أو كان الرضر مستقبالً أي مل 
يقع لكنه حمقق الوقوع يف املستقبل بحسب تقدير القايض املبني 

 عىل حيثيات املوضوع وأدلة اإلثبات.
الفرصة ألنه إذا  وكذلك لو كان الرضر متمثالً يف فوات

كانت الفرصة يف ذاهتا أمراً حمتمالً فإن تفويتها أمر حمقق 
الوقوع, كام لو تسبب أمر التوقيف يف تفويت فرصة التقدم 
بطلب الرتقية أو املسابقة عىل وظيفة معينة, فهذا التوقيف إذا 
تبني عدم مرشوعيته فإنه يكون قد سبّب رضراً يف تفويت 
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وهذه الفرصة وإن كان أمر حتققها يعترب الفرصة عىل املوقوف, 

حمتمالً إال أن فواهتا يفيض إىل القضاء عىل هذا االحتامل الذي 
يسعى إليه املوظف ومن ثم يعترب رضراً حمققاً يوجب النظر فيه 

 بالتعويض عنه.
ويقع عبء اإلثبات عىل املدعي به وهو هنا املوقوف 

الحق به ونوعه , فيتعني عليه إثبات وجود الرضر الملترضرا
 وحجمه بكافة طرق اإلثبات املعروفة.

وباإلضافة إىل هذه العنارص الثالثة املتمثلة يف عنارص 
املسؤولية اخلطأ والرضر وعالقة السببية بينهام, فإن النظام 
اشرتط الستحقاق التعويض وجود مطالبة به صادرة من 

) ٢١٥الشخص املترضر أو وكيله, وهذا ما نصت عليه املادة (
) بنصها ٢٠٧, وكذلك املادة (من نظام اإلجراءات اجلزائية

كل حكم صادر بعدم اإلدانة بناء عىل طلب إعادة النظر جيب "
أن يتضمن تعويضاً معنوياً ومادياً للمحكوم عليه ملا أصابه من 

, وعليه فإن احلكم بالتعويض وإن كان "رضر إذا طلب ذلك
 لبة.مستحقاً إال أنه متوقف عىل عنرص املطا

 
 :املبحث الثالث

 موجب التعويض عن التوقيف االحتياطي غري املرشوع
التوقيف االحتياطي وإن كان له أمهية كبرية يف حتقيق 
العدالة إال أنه ما زال حيمل الكثري من اخلطورة ملساسه 
بمبدأ الرباءة التي يتمتع هبا اإلنسان, وألنه يشكل هتديداً 

التثبت من األدلة  واضحاً لسمعة املوقوف خاصة قبل
والقرائن, فاملجتمع أحياناً يكون قاسياً عىل مثله ويميل إىل 
إدانته وكأن األصل صار ضده وحكم بإدانته, وال يقف 
األمر عند هذه اخلطورة بل قد يمتد إىل تأثر حياته أو حياة 
من يعوله االقتصادية واالجتامعية وربام انقطع عن مورد 

 رزقه وفصل من عمله.
كان لزاماً أن تضبط عملية التوقيف بضوابط  ولذلك

ة وأن يتم قيدها برشوط العدالة واملبادئ الرشعية والقانوني
ال ترتك لآلراء واألهواء والتقديرات التي أحياناً حمددة وأ

 تنطلق من العاطفة وال تستند إىل وقائع ودالئل.
وحينام خيرج املوضوع عن هدفه وتطغى املصالح 

ات اخلطأ واهلو فإن هذا التوقيف قد الشخصية أو تقدير

حيمل أرضاراً كبرية تتعد حال املوقوف إىل املساس ببناء 
 العدالة واحلقوق بشكل عام.

ومل يرتك املنظم موضوع التحقيق بجميع جوانبه وتفاصيله 
للمحقق وقدراته وتقديراته وإنام جاء بتفصيل واضح وبنيّ 

حتياطي, فقد لكل أعامل التحقيق ومن ذلك التوقيف اال
ضبطه برشوط وقواعد ألزم املحقق باألخذ هبا والعمل 

 بموجبها وعدم طرحها أو إمهاهلا بأي حال من األحوال.
ونحن هنا ال نشكك بعمل املحقق, فهو مؤمتن عىل عمله 

لف هبا, وعمله له طابع حساس إذ  نه يمس إووظيفته التي كُ
اخلاصة, ومع  حقوقاً مبارشة لإلنسان يف بدنه وحريته وحياته

 ذلك يبقى برشاً يعرتيه ما يعرتي غريه من اخلطأ وسلطة اهلو
وسوء التقدير والتأثر باالنفعاالت وحتكم العاطفة يف بعض 
القضايا مما قد ينشأ عنه أحياناً جتاوز للصالحيات املخولة له أو 
خطأ يف استخدامها, وقد يرتتب عىل ذلك رضر باملشتبه به أو 

يشهد بمثل ذلك وإن كان ال يصل إىل حد  املتهم, والواقع
زالت يف حدود احلاالت  الظاهرة أو املشكلة الكبرية, وإنام ما

 ركها ومعاجلتها واحلد من آثارها.املحددة التي يمكن تدا
وعند استقراء نظام اإلجراءات اجلزائية والئحته 
التنفيذية يمكن القول بأن الرشوط املعتربة لصحة واقعة 

 :كالتايلتوقيف هي ال
 أن يكون التوقيف يف جريمة من اجلرائم الكبرية.  )أ(
 أن تكون األدلة كافية ضد املتهم.  )ب(
 أن يكون التوقيف بعد استجواب املتهم أو هروبه.  )ج(
 تقييد التوقيف بمدة حمدودة.  )د(

 تسبيب أمر التوقيف.  (هـ)
 صدور أمر التوقيف من صاحب الصالحية.  )و(
 وقيف مكتوباً ومتضمناً البيانات املطلوبة.أن يكون أمر الت  )ز(
.  )ح(  أن يكون أمر التوقيف صحيحاً وفاعالً
 تبليغ املوقوف بأسباب ومربرات التوقيف.  )ط(

فهذه أبرز الرشوط وأمهها املتعلقة بصحة التوقيف كإجراء 
من إجراءات التحقيق, وأي اختالل يف أحدها قد يؤدي إىل 

رضراً كبرياً يلحق املوقوف  رفع مرشوعية التوقيف وقد يسبب
يف نفسه أو ماله أو تابعه, مما جيعله موجباً للحق بالتعويض 

 لكل من حلق رضر من هذا االختالل.



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٢٨−١١٣ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٢٠
ولذلك سأحتدث هنا يف هذا املبحث عن موجبات التعويض 
بإبراز أهم صور التوقيف االحتياطي غري املرشوع من خالل هذه 

ضها بموضوع اجلريمة عالرشوط السابق ذكرها والتي يتعلق ب
, مع اإلشارة عضها يتعلق بأمر التوقيف وتنفيذه, وبوأدلة ثبوهتا

إىل أن هذه الصور تعد أسباباً ومربرات يستند عليها طالب 
التعويض; إذ ليس كل رضر يوجب التعويض وإنام جيب أن 

تج عن خطأ يرتبط به بعالقة سببية. يكون هذا الرضر قد ن
 :سيكون يف مطلبني مها املبحثواحلديث يف هذا 

 املطلب األول: خمالفة الرشوط املوضوعية للتوقيف.  −
 : خمالفة الرشوط الشكلية يف أمر التوقيف.املطلب الثاين  −

 :وبياهنا كالتايل
 

 خمالفة الرشوط املوضوعية للتوقيفاملطلب األول: 
ليست كل جريمة تُرتكب تكون موجبة لتوقيف املتهم 

التوقيف أن يتقيد بتلك الرشوط فيها; بل جيب لصحة 
املوضوعية التي نص عليها النظام واملتعلقة باجلريمة من حيث 
نوعها وجسامتها وخطورهتا ومن حيث إثباهتا ومد كفاية 

هتام, وقد يرتتب األدلة لوضع الشخص املوقوف يف دائرة اال
عىل خمالفة مثل هذه الرشوط العديد من األرضار التي تلحق 

يتم توقيفه يف غري اجلرائم املنصوص عليها  املوقوف كأن
واملوجبة للتوقيف, أو يتم توقيفه بناءً عىل خطأ صادر من جهة 
التحقيق يف تكييف الواقعة واجلريمة, أو يتم توقيف املشتبه به 

 قبل التأكد من مد كفاية األدلة والرباهني املوجهة ضده.
ب هي ويالحظ أن أغلب األخطاء التي حتصل يف هذا البا

ناجتة عن خمالفة أحد الرشوط املتعلقة بموضوع اجلريمة 
 :طأ يف تطبيقها, وبياهنا كالتايلوإثباهتا, أو اخل

 
 الصورة األوىل: التوقيف يف غري اجلرائم الكبرية

األصل أن التوقيف االحتياطي ال يكون إال يف اجلرائم 
اجلزائية جراءات الكبرية املوجبة له كام نص عىل ذلك نظام اإل

, وذلك لعظم خطورة التوقيف وآثاره ولكونه )١١٣يف مادته (
قد ال يكون منتجاً ومفيداً يف اجلرائم الصغرية التي ال تصل 

 جسامتها وخطورهتا إىل اجلرائم الكبرية.

رائم الكبرية واألنظمة ختتلف فيام بينها يف حتديد اجل
ىل سبيل , ففي نظام اإلجراءات املرصية عواجلسيمة عن غريها

املثال قرص اجلرائم الكبرية عىل ما كان جناية أو جنحة معاقباً 
عليها باحلبس ملدة تزيد عىل ثالثة أشهر وال تقل يف اجلنحة عن 

م), وأما يف النظام السعودي فقد جاءت ٢٠٠٦ سنة (محزة,
هذه اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف عىل سبيل احلرص بناء 

نظام اإلجراءات اجلزائية والذي  ) من١١٢عىل نص املادة (
جعل لوزير الداخلية االختصاص الكامل بتحديد ما يُعد من 
اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف, فصدر قرار وزاري برقم 

هـ تضمن حتديداً للجرائم ١٠/٦/١٤٣٥) وتاريخ ٢٠٠٠(
, تبعته مذكرة إيضاحية تفصيلية  ٢٠املوجبة للتوقيف يف  بنداً
لت هذه اجلر ائم العرشين وبينت املقصود منها واألنظمة فصّ

املتعلقة هبا, ومن أمثلة اجلرائم الكبرية الواردة يف القرار: 
جرائم قتل وجرائم احلدود املعاقب عليها بالقتل أو القطع, 

جرائم قضايا و جرائم اإلرهاب ومتويله,والعمد وشبه العمد, 
واخلاصة أو االحتيال املايل واالعتداء عىل املمتلكات العامة 

عىل ما دون النفس وفقاً لضوابط حمددة, وغريها من اجلرائم 
 سبيل احلرص يف القرار الوزاري. الكبرية التي جاءت نصاً عىل

وأي خمالفة هلذه النصوص تُعد خمالفة رصحية لصحة 
التوقيف االحتياطي وجيعله توقيفاً غري مرشوع قد يسبب 

لتعويض عنه وحماسبة رضراً جيعل للمترضر منه احلق يف طلب ا
 املقرص واملفرط يف ذلك.

 وهذه املخالفة قد تأيت يف إحد حالتني مها:
 

 احلالة األوىل
أن يقوم املحقق بتكييف الواقعة عىل أهنا من اجلرائم 
الكبرية وهي ليست كذلك وال يوجد لديه دليل أو بينة تدعم 
د تكييفه الذي ارتضاه, فهنا يعترب عمل املحقق من االجتها

الرضر  اخلاطئ الذي يوجب للمترضر طلب تعويض عن
, ولذلك حينام قرر ديوان املظامل أن الذي حلقه بسبب هذا اخلطأ

كفاية األدلة ومصلحة التحقيق مها سلطة تقديرية للمحقق 
وال "/ق) عىل أنه ٢٣٦٩/١نص يف حكمه يف القضية رقم (

و تم يستثنى من ذلك إال حالة ثبوت االنحراف بالسلطة كام ل
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توقيف شخص ظاهر الرباءة ال توجد عليه أي أدلة وال حتوم 
حوله شبهة; ففي هذه احلالة يتجه احلكم بتعويض هذا 

 ."ص ومساءلة املسؤولني عن إيقافهالشخ
 

 احلالة الثانية
أن يقوم املحقق بتوقيف املتهم يف غري اجلرائم الكبرية, وهذا 

ملخالفته الرصحية للنص يف األصل ال يصح كام ذكرت سابقاً 
النظامي, لكن النظام أجاز استثناءً للمحقق أن يصدر أمراً 

 :الكبرية وذلك يف أحوال حمددة هي بالتوقيف يف غري اجلرائم
إذا مل يكن للمتهم مكان إقامة معروف ومل يعني مكاناً   )أ(

 ) من النظام.١٠٨ىل ذلك املادة (يقبله املحقق كام نصت ع
لحة التحقيق تستوجب توقيفه وذلك يف إذا كانت مص  )ب(

حالة ما إذا خيش هرب املتهم أو اختفاؤه كام جاء يف نص 
/د) من الالئحة , أو ٢٤) من النظام واملادة (١١٣املادة (

يف حالة اخلشية من التأثري يف سري التحقيق; فللمحقق 
حينها أن يأمر بالتوقيف ألن الغاية منه هو ضامن سري 

خالل وضع املتهم حتت ترصف  سالمة التحقيق من
املحقق ومتكينه من استجوابه أو مواجهته كلام رأ حمالً 
لذلك, وألن التوقيف كذلك هيدف إىل احليلولة دون 
متكن املتهم من العبث بأدلة الدعو أو التأثري عىل 

 الشهود أو هتديد املجني عليه.
إذا مل يتعهد املتهم باحلضور عندما يطلب منه ذلك,   )ج(

/هـ) من الالئحة التنفيذية ٢٤مقتىض نص املادة (ب
 للنظام.

 
 الصورة الثانية: توقيف املتهم دون حتقق كفاية األدلة

) عىل ١١٣ية يف مادته (أوجب نظام اإلجراءات اجلزائ
ال يتخذ قراراً بتوقيف املتهم إال يف اجلرائم الكبرية املحقق أ
 للتوقيف وتكون األدلة كافية ضده.املوجبة 
األمور التي يدل ثبوهتا عىل توافر "دلة: صد بكفاية األويق

العنارص التي تكفي أن تكون سنداً إلصدار مذكرة التوقيف 
االحتياطي أو قيام شبهات مستندة إىل ظروف الواقعة تؤدي 

 (الرشيف, "إىل االعتقاد بنسبة اجلريمة للمدعى عليه
 م).٢٠٠٤

دد عىل وهذه الدالئل التي تربر األمر بالتوقيف تتح
 ترتقي إىل مرتبة الدليل مستو رجحان االرتكاب وال

, وعىل املحقق أن يأخذ يف عني االعتبار كل املعلومات القطعي
واملعطيات التي يراها متعلقة باحتامل ارتكاب املتهم للجريمة 
ونسبتها إليه, سواء اكتسبها بطريق اخلربة واملعرفة أو بطريق 

اردة إليه أو عن طريق الظروف البالغ واإلفادة والشهادة الو
 املحيطة بالواقعة.

وال تعني كفاية األدلة أهنا كافية إلدانة املتهم واحلكم عليه 
بالفعل اجلرمي فهذا ليس من اختصاص املحقق وإنام تعني 

, فال  املحاكمة وعرضه عىل القضاءكفايتها لتقديم املتهم إىل
يقني والقطع يلزم أن يصل املحقق هبذه األدلة إىل مرحلة ال

واجلزم بإدانة املتهم وإنام يكفي رؤيتها الحتامل اإلدانة 
ورجحاهنا عىل احتامل الرباءة يف إحالته للمحكمة التي هي 

 املختصة بتقرير اإلدانة أو الرباءة بشكل قطعي.
وتعترب حالة التلبس باجلريمة سبباً تتوفر به الدالئل الكافية 

النظام إحد احلاالت  إلصدار أمر التوقيف, ولذلك جعلها
لضبط اجلنائي أن يتوسع االستثنائية التي يمكن لرجل ا

, وهنا يرد سؤال يف حالة هروب املتهم واختفائه فهل بصالحياته
 ر بتوقيفه?يعد ذلك قرينةً كافيةً الرتكابه وإدانته توجب األم

البعض ير أنه يمكن أن يفرس هروب املتهم واختفاؤه 
عىل ارتكابه للجريمة حمل التحقيق, ويؤيد  قرينة ودليالً كافياً 

هذا التفسري اجتاه النظام إىل إعطاء الصالحية للمحقق بإصدار 
أمر القبض والتوقيف للمتهم اهلارب ولو مل يتم استجوابه 

م), وهذا حمل نظر ألن هروب املتهم ليس ٢٠٠٤ (تاج الدين,
روب عىل كل حال دليالً كافياً عىل ارتكابه للجريمة, ألن اهل

جيوز أن يكون جلهله أو خشيته أو خوفه أو لفعل طرف ثالث 
خفاءه وتضليله والتأثري عليه, ولذلك كان من إبالقضية حياول 

طالقه دون استثناء له, ويف إاألوىل إبقاء العمل بالرشط عىل 
ال يتم األمر عليه يبقى حقه يف االستجواب وأ حالة القبض

والتأكد من توافر الرشوط بتوقيفه إال بعد عملية استجوابه 
 الباقية يف حقه ليكون األمر بالتوقيف صحيحاً وعادالً.

يُعد سلطة تقديرية  وتقدير مد كفاية األدلة من عدمها
, هلا أن تقوم هبا وفقاً لقواعد العدالة والضوابط جلهة التحقيق

هبا عن املعتربة من غري إفراط وال تفريط ومن غري انحراف 
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١٢٢
, كام قرر ذلك ديوان املظامل يف ا املحددةأهدافها ومقاصده

/ق) لعام ٢٣٦٩/١بعض أحكامه كحكمه يف القضية رقم (
تقدير مد كفاية األدلة ومصلحة "فقد قىض بأن:  )٢(هـ١٤٢٧

التحقيق مها سلطة تقديرية جلهة التحقيق ال يرتتب عىل 
ممارستها مساءلتها ما مل يتبني أن هناك انحرافاً بالسلطة من 

بأال تقصد من التوقيف حتقيق املصلحة العامة أو أن قبلها 
تقصد منه حتقيق هدف آخر غري اهلدف الذي أقره النظام, 
والقول بخالف ذلك يرتتب عليه غل يد جهات الضبط 
والتحقيق عن أداء واجبها بتتبع املنحرفني والتحقيق معهم 

 ."ال حالة ثبوت االنحراف بالسلطةوإيقافهم وال يستثنى إ
كذلك يثار تساؤل مهم وهو ماذا لو اختلف املحقق مع وهنا 

, فهل يؤخذ برأي يف مد كفاية األدلة بحق املتهم املدعي العام
املحقق وتقديره أم برأي املدعي العام وتقديره عند النظر يف حق 
املترضر من التعويض? بمعنى لو أن املحقق رأ كفاية األدلة 

مة لكن املدعي العام اختلف واستند عليها لتقديم املتهم للمحاك
معه ورأ أن األدلة غري كافية, فهل هذا العمل الذي صدر من 

? الذي يظهر خطأ حيق للمترضر منه طلب التعويضاملحقق يعترب 
أن املحقق يف عمله خيضع لقواعد وضوابط متى ما عمل هبا وأقامها 
بصورة صحيحة فعمله صحيح ال ترتتب عليه أية مساءلة, ويؤيد 

أن ديوان املظامل ذهب إىل أن كفاية األدلة تعترب سلطة تقديرية  ذلك
للمحقق ال يرتتب عىل ممارستها وتطبيقها أية مساءلة إال يف حال 
االنحراف هبا عن هدفها ومقصودها, ويف هذه احلالة ما دام املحقق 
مل ينحرف بسلطته عن حتقيق املصلحة العامة ومل يقصد هدفاً غري 

وحدده النظام فعمله وتقديره صحيح ويكون  اهلدف الذي أقره
دعاء ما هو إال اختالف يف الختالف بني جهة التحقيق وجهة االا

 فقط وهذا ما قرره ديوان املظامل.التقدير 
 

 : توقيف املشتبه فيهالصورة الثالثة
كل ": التوقيف االحتياطي ال يتوجه إال إىل املتهم وهو

سند إليه ارتكاب جريمة أو قامت دالئل كافية عىل شخص أُ 
 م).٢٠٠٥ (مرغالين, "هتامه هبا أو أُقيمت ضده دعو جزائيةا

                                                           
رة من ديوان املظامل لعام انظر: جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصاد  )٢(

 .٢١٦٤ص ٦, جهـ١٤٢٧/ق يف عام ٢٣٦٩/١م القضية , رقهـ١٤٣١

أما الشخص الذي تُقدم ضده شكو أو بالغ أو يتخذ 
رجل الضبط اجلنائي نحوه بعض إجراءات االستدالل كسؤاله 

فهوم عام نسب إليه أو االستامع إىل أقواله فال يُعد متهامً بامل
هتام ومل الصحيح وإنام يسمى مشتبهاً فيه ال يصل إىل درجة اال

 والقرائن الكافية لوصفه باملتهم.تقم يف حقه الدالئل 
ص حتوم حوله شبهة ارتكاب واملشتبه فيه هو كل شخ

, وإذا ما قويت هذه الشبهة إىل حد توافر قرينة قوية عىل اجلريمة
إىل صفة املتهم, وعليه فإن  هتام فإنه ينتقل من صفة املشتبه بهاال

عملية الكشف عن فاعل اجلريمة متر بمراحل معينة بناء عىل 
التغري يف صفة املدعى عليه فاملرحلة األوىل هي مرحلة االشتباه 

هتام ثم مرحلة اإلدانة أو الرباءة, وأي توقيف تليها مرحلة اال
وقيف هتام هو تيتوجه إىل املشتبه فيه الذي مل يصل إىل مرحلة اال

غري مرشوع لعدم استناده عىل القواعد والضوابط النظامية 
املعتربة والتي حددت أن يكون التوقيف للمتهم يف اجلرائم 

 الكبرية والذي قامت عليه دالئل كافية عىل ارتكابه للجريمة.
 

 خمالفة االختصاص يف أمر التوقيف الصورة الرابعة:
يف خيتلف صاحب االختصاص بإصدار األمر بالتوق

ل النظام هذا التدرج  باختالف املدة والتدرج فيها, وقد فصّ
), فاملدة األوىل وهي ١١٤) و(١١٣بشكل واضح يف املادتني (

التي ال تزيد عىل مخسة أيام من تاريخ القبض عىل املتهم جيب 
أن يصدر أمر التوقيف فيها من املحقق, ويف املدة الثانية وهي 

يوماً فاملختص بإصدار أمر  ٤٠التي ال تزيد يف جمموعها عىل 
دعاء العام أو من التوقيف هو رئيس فرع هيئة التحقيق واال

تصاصه بعد ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة يف نطاق اخ
 اقرتاح املحقق وعرضه.

 ١٨٠ويف املدة الثالثة وهي التي ال تزيد يف جمموعها عىل 
ر أمر ; فاملختص بإصدايوماً  ٣٠يوماً وال يزيد مفردها عىل 

دعاء العام أو من يفوضه التوقيف هو رئيس هيئة التحقيق واال
 له واقرتاح وتوصية رئيس الفرع. من نوابه وذلك بعد رفع األمر

ويالحظ أن سقف االختصاص يرتفع بارتفاع أجل املدة 
حفاظاً عىل عدالة أمر التوقيف والتزاماً باألهداف واملقاصد التي 
رشع فيها التوقيف كإجراء احتياطي خيدم املصلحة العامة ومصلحة 



 فواز املطريي: التعويض عن التوقيف االحتياطي غري املرشوع ...

  

١٢٣
سري التحقيق بشكل خاص, وإذا تطلب األمر زيادة عىل املدة 

تص هنا يف ذلك هي يوماً فاملخ ١٨٠القصو املحددة وهي 
 حيل املتهم هلا للنظر يف قضيته.املحكمة الناظرة يف القضية والتي أ

وال جيوز لرجل الضبط اجلنائي من حيث املبدأ واألصل 
أن يصدر أمراً بتوقيف املتهم ألن ذلك من أعامل املحقق 
اجلوهرية التي ال تنتقل إىل غريه إال يف حالة التلبس باجلريمة, 

) من النظام عىل ٣٤ة االستثنائية أوجبت املادة (ويف هذه احلال
رجل الضبط اجلنائي أن يبارش فوراً أخذ أقوال املتهم املقبوض 

ساعة من تاريخ  ٢٤عليه وأن يأمر بإحالته إىل املحقق خالل 
, اهتامهالقبض مع املحرض إذا ترجح لديه وجود أدلة كافية عىل 

افاً وليست توقيفاً عىل أن هذه احلالة قد يسميها البعض استيق
وبينهام فرق فاالستيقاف مرحلة أوىل قد تتوجه إىل املشتبه به 
واملتهم عىل حد سواء, بينام التوقيف يعترب إجراء يأيت بعد 
االستيقاف أي بعد ميض املدة التي يضبط فيها املتهم بالقبض 

 م).٢٠٠٦ (محزة, حتفظاً عليه ملصلحة التحقيق
 

 رشوط الشكلية يف أمر التوقيفالاملطلب الثاين: خمالفة 
سبق وأن ذكرت أن املنظم حدد رشوطاً لصحة التوقيف 
منها ما يتعلق باجلريمة وموضوعها وجسامتها وكفاية األدلة 

ر التوقيف وصدوره ومدته حوهلا ومنها ما يتعلق بأم
, ويف هذا املطلب سأحتدث عن أبرز وأهم األخطاء وصالحيته

خمالفة الرشوط الشكلية يف أمر التي حتصل يف التوقيف بسبب 
 :وحددها, ومن ذلك التوقيف والتي نص عليها النظام وبينها

 
 : توقيف املتهم قبل استجوابهالصورة األوىل

تقديراً جلسامة وخطورة التوقيف االحتياطي من حيث 
; مساسه باحلرية الشخصية للمتهم قبل تقرير إدانته أو براءته

ال يقوم باألمر بالتوقيف إال أفقد أوجب النظام عىل املحقق 
بعد استجواب املتهم استجواباً صحيحاً مكتمل الرشوط 

), ١١٣والضوابط كام نص عىل ذلك النظام يف مادته (
فاالستجواب الذي يسبق التوقيف يعترب إجراءً جوهرياً من 
إجراءات التحقيق والغاية منه سامع دفاع املتهم ورده عىل 

اح صورة القضية لد املحقق حتى األدلة القائمة ضده, واتض
 يبني أمر التوقيف عىل أمر عادل وواضح.

مناقشة املتهم تفصيالً يف األدلة "ويقصد باالستجواب: 
والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها إما بإنكارها 
وإثبات فسادها وإما بالتسليم هبا, وما يستتبعه ذلك من 

 م).١٩٨٨ (حسني, "اعرتاف باجلريمة
) عىل املحقق عند ١٠١وقد أوجب النظام يف املادة (

حضور املتهم ألول مرة أن يبلغه بالتهمة املنسوبة إليه ويثبت يف 
املحرض ما يبديه املتهم من أقوال, وله أن يواجهه بغريه من 
 املتهمني أو الشهود دون أن يكون هناك أي مؤثر خارجي عىل

 إرادة املتهم يف إبداء أقواله.
واجب عىل املحقق قبل أن يصدر أمراً بتوقيف  وكل ذلك

املتهم, وهذه هي القاعدة العامة مل يستثنِ النظام فيها إال يف 
حالة واحدة أجاز فيها للمحقق أن يصدر أمراً بتوقيف املتهم 
دون الرشوع يف استجوابه وهي حالة ما إذا كان املتهم هارباً 

لنظام, وهذا ) من ا١١٣كام جاء النص عىل ذلك يف املادة (
االستثناء حممول عىل أن هروب املتهم واختفاءه يعد قرينة 
ودليالً كافياً ضده عىل ارتكاب اجلريمة حمل التحقيق, وهذا 
حمل نظر كام ذكرت سابقاً واألوىل إبقاء العمل برشط 

 االستجواب قبل األمر بالتوقيف.
 

 الصورة الثانية: خمالفة املدد الزمنية املحددة للتوقيف
شرتط املنظم أن يكون أمر التوقيف حمدد املدة وليس أمراً ا

مطلقاً دون حتديد, وقد بني النظام املدد القانونية التي يمكن أن 
يصدر أمر التوقيف هبا بياناً واضحاً وألزم جهة التحقيق 
بالتدرج يف األمر هبا بحسب مقتضيات التحقيق وسري 

قتاً وليس عقوبة الدعو, وذلك ألن التوقيف يعترب إجراءً مؤ
جنائية مستندة عىل حكم قضائي, فهو خيضع ملصلحة التحقيق 

, ثم إن ما جياوز ما تقتضيه هذه املصلحة فال جيوز أن يمتد إىل
حتديد املدة حيفز سلطة التحقيق إىل التعجل فيه من غري 

 إجحاف وال ظلم كي ال خيرج عن قواعد العدالة واإلنصاف.
التي بينها نظام اإلجراءات ومدة التوقيف القانونية 

) جاءت وفقاً ١١٤) وكذلك يف املادة (١١٣وحددها يف املادة (
لتدرج زمني معترب, يقوم عىل جسامة اجلريمة وخطورهتا وعىل 
ما تم انجازه من مراحل االستجواب, وهو تدرج ملزم عىل 

 النحو التايل:
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١٢٤
توقيف أويل ال يتجاوز األربع والعرشين ساعة من   )أ(

القبض عىل املتهم من قبل رجال الضبط اجلنائي,  تاريخ
هتامه اوعىل رجل الضبط يف حال وجود أدلة كافية عىل 

أن يرسله خالل هذه املدة دون أن يتجاوزها إىل املحقق 
 وابه والبداية يف أعامل التحقيق.بغرض الرشوع يف استج

مخسة أيام من إصدار أمر بتوقيف املتهم مدة ال تزيد عىل   )ب(
 يخ القبض عليه.تار

استمرار توقيف املتهم مدة أو مدداً متعاقبة عىل أال تزيد   )ج(
 يوماً من تاريخ القبض عليه. ٤٠يف جمموعها عىل 

استمرار توقيف املتهم مدة أو مدداً متعاقبة ال تزيد أي   )د(
يوماً من  ١٨٠يوماً وال يزيد جمموعها عىل  ٣٠منها عىل 

 تاريخ القبض عليه.
ار توقيف املتهم مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما استمر  )هـ(

تراه املحكمة املختصة وبناء عىل أمر قضائي ومسبب, 
وهذه تعترب حالة استثنائية تتطلب االستمرار يف التوقيف 

 بناء عىل مقتضيات القضية واملصلحة العامة.
وكل خمالفة هلذه املحددات سواء بإصدار أمر توقيف غري 

توقيف متجاوز املدة املحددة, أو االستمرار  حمدد املدة, أو أمر
يف التوقيف بعد انتهاء املدة املحددة يف األمر دون جتديده أو 
متديده; تعترب من األخطاء التي حيق للمترضر منها املطالبة 

 بالتعويض.
 

 : خلو أمر التوقيف من التسبيبالصورة الثالثة
عدة أمور  )٧٩أوجبت الالئحة التنفيذية للنظام يف املادة (

جيب أن يتضمنها أمر التوقيف وأمهها: بيانات كاملة عن الشخص 
املطلوب توقيفه كاسمه ومهنته وحمل إقامته وعنوانه وجنسيته, 
بيانات املحقق املصدر ألمر التوقيف, نوع اجلريمة املنسوبة 

 ديد املدة اخلاصة بأمر التوقيف.للمتهم, تسبيب أمر التوقيف, حت
, لتوقيف مسبباً توجب أن يكون أمر ا فالنصوص النظامية

وحتى يف احلالة االستثنائية التي تتطلب االستمرار يف التوقيف 
, جيب أن يوماً  ١٨٠أكثر من املدة املحددة يف النظام وهي 

يكون وفقاً ألمر قضائي مسبب يف ذلك بحسب نص املادة 
 ) من النظام.١١٤(

اعتمد عليها ويقصد بالتسبيب بشكل عام: بيان األسباب التي 
املحقق يف توقيف املتهم, فتذكر اجلريمة املسندة إليه والنص الرشعي 
والنظامي املنطبق عىل الواقعة حتى تتضح مرشوعية التوقيف من 
عدمها, كام جيب ذكر الدالئل والرباهني الكافية القائمة ضد املتهم 

رف والدالة بمجموعها عىل ارتكابه للجريمة املنسوبة إليه, وعليه يع
ما يستند إليه احلكم أو القرار يف التدليل عىل النتائج "التسبيب بأنه: 

 م).٢٠٠٦ (املحبوب, "التي وصل إليها يف منطوقه
وال يشرتط أن تكون تلك األسباب مذكورة بالتفصيل 
واإلسهاب بل جيوز أن تكون خمترصة واضحة يف موضوع 

التي  , فهو يعرب عن جممل أسباب التوقيفهتام والدالئلاال
هي بدورها جمموعة األسانيد واحلجج الواقعية والرشعية 

 والقانونية التي استوجبت إصدار أمر بتوقيف املتهم.
وهذا التسبيب ال شك أنه يعترب ضامنةً فاعلةً وعامل قيد 
عىل سلطة التحقيق لصالح املتهم, وال جيوز للمحقق خمالفته 

ببات صحيحة أو إصدار أمر بتوقيف املتهم دون أن يضمنه مس
وواضحة له, وقد ألزم النظام إدارة أي سجن أو توقيف 
بالتأكد من استيفاء أمر التوقيف للمتطلبات القانونية ومن 

ال جيوز ") منه يف أنه ٣٧أمهها تسبيب األمر, فنصت املادة (
إلدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إال بموجب أمر 

 ."لطة املختصةمسبب وحمدد املدة وموقع عليه من الس
 

 الصورة الرابعة: تنفيذ أمر التوقيف امللغي
ال جيوز تنفيذ كل أمر للتوقيف االحتياطي إذا كان باطالً 
, وقد ألزم النظام إدارة السجن أو  أو معيباً عيباً جوهرياً
التوقيف بالتأكد من استيفاء األمر لكل املتطلبات التي نص 

وأي أمر خيلو أو خيالف  عليها النظام وألزم جهة التحقيق هبا,
 جيوز تنفيذه بأي حال من األحوال.مثل ذلك فال 

ومن ذلك عىل وجه اخلصوص ما إذا كان أمر التوقيف قد 
مىض عليه مدة معينة من تاريخ صدوره دون جتديد أو تنفيذ فإنه 

ال  واحلالة هذه ال جيوز تنفيذه بعد ميض هذه املدة, ويعترب أمراً الغياً 
وجود له وال يمكن االستناد عليه كام نص عىل ذلك النظام يف املادة 

حضار أو التوقيف ال جيوز تنفيذ أوامر القبض أو اإل") منه: ١١٧(
بعد ميض ستة أشهر من تاريخ صدورها ما مل جتدد مرة أخر". 
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١٢٥
 :املبحث الرابع

 جهة االختصاص بالنظر واحلكم بالتعويض
 يف النظام السعودي

ثبت رشعاً ونظاماً حق املترضر من التوقيف غري إذا 
املرشوع بالتعويض عن الرضر الذي حلق به كام جاء بيان ذلك 
وتأكيده يف املباحث السابقة; فإنه هنا ينشأ سؤال مهم حيسن 
تفصيل جوابه وتوضيحه وهو: ما هي جهة االختصاص 

 لتعويض التي يتقدم هبا املترضر?بالنظر يف طلبات ا
ابة عىل السؤال جتدر اإلشارة إىل أن نظام جوقبل اإل

اإلجراءات اجلزائية والئحته التنفيذية أعطى احلق للموقوف 
 يف أن يتقدم بتظلمه من أمر التوقيف وذلك بتقديم شكو
كتابية أو شفهية إىل مدير السجن أو التوقيف, ويطلب منه 

 دعاء العام, وعىل املدير قبولإبالغها إىل هيئة التحقيق واال
هذه الشكو املقدمة وجيب عليه إبالغها يف احلال إىل جهة 

 التحقيق مع تزويد مقدمها بام يثبت استالمها.
) أن التظلم جيب رفعه إىل ١١٥وقد بنيّ النظام يف املادة (

رئيس دائرة التحقيق التابع هلا املحقق إذا كان أمر التوقيف قد 
 رئيس الدائرةصدر من املحقق, أما إذا كان األمر صادراً من 

, وإذا كان األمر صادراً من فإن التظلم يقدم إىل رئيس الفرع
رفعه إىل رئيس  رئيس الفرع فإن التظلم يف هذه احلالة جيب

, ويف كل األحوال جيب البت يف مثل هذه اهليئة للنظر فيه
 الل مخسة أيام من تاريخ تقديمها.التظلامت خ

يا التي يبارشها وعوداً عىل السؤال السابق فإن كل القضا
 املحقق ال خترج يف هنايتها عن أمرين: إما انتهاؤها بحفظ الدعو
وعدم إحالتها إىل املحكمة أو إغالق ملف التحقيق فيها بإحالتها 
إىل املحكمة املختصة للنظر والفصل فيها, وهذا االختالف يف مآل 
القضية من جهة التحقيق مؤثر يف حتديد املحكمة املختصة بالنظر 
يف طلبات التعويض من أوامر التوقيف غري املرشوع, وعليه 

 فيمكن تقسيم احلديث هنا بحسب حالتني مها:
 

احلالة األوىل: حالة التظلم من أمر التوقيف يف القضية املنتهية 
بحفظ الدعو 

يقصد بحفظ الدعو أو أمر حفظ التحقيق: األمر الصادر 
من سلطة التحقيق والذي يقتيض عدم السري يف الدعو لتوافر 

 سبب من األسباب التي حتول دون ذلك (املحبوب,
م), وذلك يف حالة ما إذا تبني للمحقق أن األدلة غري ٢٠٠٦

ني له أن كافية يف إثبات التهمة أو إثبات نسبتها إىل املتهم أو تب
ال وجه إلقامة الدعو, فهنا مل يوجب النظام عىل جهة 
التحقيق إحالة القضية إىل املحكمة املختصة وإنام يكتفى باألمر 
الصادر من جهة التحقيق بحفظ الدعو حتى تظهر أدلة 

 هتام ضد املدعي عليه.جديدة من شأهنا تقوية اال
قيفه وويف هذه احلالة لو ثبت ترضر املوقوف من أمر ت

, فله احلق بالتظلم منه وطلب التعويض عنه أمام احتياطاً 
ديوان املظامل باعتباره جهة قضاء إداري وصاحبة الوالية العامة 
يف نظر كافة الدعاو اإلدارية ودعاو التعويض التي يقدمها 
ذوو الشأن عن قرارات أو أعامل جهة اإلدارة ,كام نصت عليها 

ن املظامل, متى ما رفعها صاحب /ج) من نظام ديوا١٣املادة (
سنوات من تاريخ نشوء  ١٠الشأن يف املدة املحددة نظاماً وهي 

احلق املدعى به ما مل يقر املدعى عليه باحلق أو يتقدم املدعي 
 .)٣(بعذر تقبله املحكمة املختصة

وقد أصدر ديوان املظامل العديد من األحكام القضائية 
ل من التوقيف االحتياطي املؤيدة للتعويض عن الرضر احلاص

غري املرشوع عىل أساس مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها, 
ومن ذلك ما جاء يف بعض أحكامه الصادرة كحكمه يف 

وحيث ثبت لإلدارة كام سلف "/ق): ١٤٠٧/١القضية رقم (
خطأ املدعى عليها يف حق املدعي وثبت ترضر املدعي من خطأ 

العالقة السببية بينهام فإنه املدعى عليها املتمثل يف سجنه و
 ."ار التعويض املقابل هلذا الرضريتعني حتديد مقد

 )٤(/ق)١٢٦٤/٢كام بني احلكم الصادر يف القضية رقم (
أن موضوع التعويض عن السجن أو التوقيف يعترب من 
املوضوعات التي استقر الديوان عليها وفق ضوابط يف 

                                                           
) من نظام املرافعات أمام ديوان املظامل: ٨/٦كام نصت عىل ذلك املادة (  )٣(

"املنصوص عليها يف  فيام مل يرد به نص خاص, ال تسمع الدعاو
الفقرتني (ج, د) من املادة (الثالثة عرشة) من نظام ديوان املظامل بعد 
ميض عرش سنوات من تاريخ نشوء احلق املدعى به, ما مل يقر املدعى 

 ."عليه باحلق أو يتقدم املدعي بعذر تقبله املحكمة املختصة
ديوان املظامل رة من انظر: جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية الصاد  )٤(

 .٢١٧٦ص ٦/ق, ج١٢٦٤/٢, رقم القضية هـ١٤٣١لعام 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٢٨−١١٣ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٢٦
قد استقر "أنه موضوع اخلطأ وتقدير التعويض عنه, فقىض ب

قضاء الديوان عىل التعويض عن السجن إذا كان بسبب 
خطأ جهة إدارية وال تتأتى إزالة الرضر الالحق باملدعي إال 
بالتعويض املادي, وألن تقدير التعويض خيتلف بحسب 
مستو كل شخص من حيث املعيشة والدخل الشهري 
واملكانة االجتامعية وعرف الناس ونوع التهمة ومقدار 
الرضر املادي واملعنوي املصاحب للسجن وأن ما يلحق 
الناس من جراء السجن من أرضار تتفاوت باختالف قدر 
كل شخص وما حييط بسجنه من ظروف فيرتك أمر تقدير 
التعويض للقايض املنوط به احلكم يف الدعو حسبام يراه 
بعد متحيص مستنداهتا وأوراقها والنظر يف حال املدعي 

 ."...ووضعه 
 

احلالة الثانية: حالة التظلم من أمر التوقيف يف القضية املحالة 
 إىل املحكمة املختصة

قد يتطور ملف القضية وتقو األدلة ضد املدعى عليه 
املوقوف فتطلب جهة التحقيق إحالة املتهم إىل املحكمة 

هتام معدة وفقاً ااملختصة للنظر واحلكم بناء عىل الئحة 
للضوابط النظامية, ويف هذه احلالة تكون املحكمة التي أحيلت 
هلا القضية هي املحكمة املختصة بالنظر يف طلب التعويض إذا 
تقدم به املوقوف خالل نظر القضية, وذلك استناداً لنص املادة 

ولكل من أصابه رضر ") من نظام اإلجراءات اجلزائية: ٢١٥(
اً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من هتامه كيدانتيجة 

املدة املقررة احلق يف طلب التعويض أمام املحكمة التي رفعت 
 ."إليها الدعو األصلية

أما إذا فصلت املحكمة يف القضية األصلية وصدر فيها 
حكم قطعي ومل يتقدم املوقوف بطلب التعويض خالهلا, وإنام 

نه واحلالة هذه تكون تقدم بدعو منفصلة بعد ذلك فإ
هي ديوان املظامل  املحكمة املختصة بالنظر يف دعو التعويض

, وقد صدر العديد من األحكام القضائية من باعتبار األصل
 املحاكم العامة أو اجلزائية برصف النظر عن مثل هذه الدعاو
لكوهنا خارجة عن اختصاصها وتم تأييدها من قبل حماكم 

) الصادر ٣٤٣٧٨٢٦٨احلكم رقم (االستئناف, ومن ذلك: 

ن قضاء إوحيث "وفيه:  )٥()٣٤٧٥١٧٩يف الدعو رقم (
ديوان املظامل قد استقر عىل التعويض عن الرضر الناشئ من 

... ولكون اجلهة املدعى  السجن وصدر منه أحكام يف ذلك
دعاء العام جهة إدارة فعليه قررت عليها هيئة التحقيق واال

فهمته بأن هذه الدعو أدعي ورصف النظر عن دعو امل
خارجة عن اختصاص هذه املحكمة وداخلة يف اختصاص 

) ٣٤١٩٧٤٩٦, وكذلك ما جاء يف احلكم رقم ("ديوان املظامل
وحيث إن ": )٦()٣٣٢٤٥٦٣٤الصادر يف الدعو رقم (

دعو طلب التعويض دعو مستقلة من حيث اإلجراءات 
و كياناً نظامياً واملوضوع عن الدعو اجلنائية, وألن لكل دع

خاصاً هبا, وحيث إن املحكمة اإلدارية هي صاحبة الوالية 
العامة يف نظر الدعاو اإلدارية ودعاو التعويض ضد 
أجهزة الدولة اإلدارية ... لذلك كله فقد رصفت النظر عن 

 ."دعو املدعي لعدم االختصاص الوالئي بنظرها
 

 اخلالصة والتوصيات
توضيح حق مهم لكل من ترضر  قامت هذه الدراسة عىل

من األوامر الصادرة واملتعلقة بالتوقيف االحتياطي سواء كان 
هذا الرضر ناجتاً عن خمالفة للرشوط املوضوعية للتوقيف 
واملتعلقة بموضوع اجلريمة وإثباهتا, أو كان ناجتاً عن خطأ يف 
تطبيق الرشوط الشكلية يف أمر التوقيف, وقد خلصت هذه 

 العديد من النتائج أمهها:الدراسة إىل 
جياب التعويض للمترضر أن يكون إإن من أهم رشوط  −

هناك خطأ حصل من جهة التحقيق سواء كان خطأ 
, أما إذا مل يكن هناك خطأ فال  موضوعياً أو شكلياً

 تعويض لعدم اكتامل العنارص الثالثة للمسؤولية.
م غالبية األخطاء التي حتصل يف أمر التوقيف مردها إىل عد − 

العناية الكاملة بمرحلة استجواب للمتهم, فجهة التحقيق 
                                                           

, رقم الصك هـ١٤٣٤عة األحكام القضائية لعام انظر: جممو  )٥(
هـ يف دعو رقم ١٠/٦/١٤٣٤) يف ٣٤٣٧٨٢٦٨(
 .٥ص ٣, ج)٣٤٧٥١٧٩(

, رقم الصك هـ١٤٣٤عة األحكام القضائية لعام انظر: جممو  )٦(
دعو رقم هـ يف ٢٤/٤/١٤٣٤) يف ٣٤١٩٧٤٩٦(
 .١٦٠ص ٢٨, ج)٣٣٢٤٥٦٣٤(
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١٢٧
قد تصدر أمراً بالتوقيف ثم بعد ذلك متارس عملية 
االستجواب, وهذا يرتتب عليه عدم وضوحٍ لكفاية األدلة 

 التي تعترب أحد الرشوط األساسية لصحة التوقيف.
ال يصح التوقيف إال إذا اكتملت الرشوط والضوابط  −

النظام, وأي خمالفة هلا قد جيعل أمر التي نص عليها 
 التوقيف يف حكم البطالن.

ليس كل خطأ من املحقق يعرضه للمسؤولية التأديبية,  −
وإنام هناك خطأ ناتج عن تقصري منه يف إكامل النظر 
والتحري والتحقق من الرشوط والضوابط, وخطأ ناتج 

 عن اجتهاد صحيح منه لكنه مل يصب احلقيقة.
األدلة من عدمها هو سلطة تقديرية  تقدير مد كفاية −

جلهة التحقيق تقوم هبا وفقاً لقواعد العدالة والضوابط 
املعتربة وال تُسأل عن ذلك إال يف حالة االنحراف هبا عن 

 هذه القواعد.
جهة االختصاص بالنظر يف دعاو التعويض من  −

التوقيف اخلاطئ وغري املرشوع هي: ديوان املظامل أو 
ة املنظور أمامها القضية اجلزائية, املحكمة اجلزائي

وحتديدها راجع إىل مآل الدعو من جهة التحقيق وإىل 
 مد اتصاهلا بالدعو اجلزائية األصلية.

 ومن أهم التوصيات التي تويص هبا الدراسة:
التأكيد عىل رضورة مراعاة الواقع العميل لرشط أسبقية  −

نت مهام كااستجواب املتهم قبل إصدار أمر التوقيف 
ال يُستثنى من ذلك أي حالة الظروف واملربرات, وأ

 حتى يف حال اهلروب.
التأكيد عىل أن تلتزم جهة التحقيق يف موضوع تكييف  −

الواقعة بام تراه هي وفقاً لألدلة والقرائن وكفايتها, 
وليس عىل ما ورد يف حمرض التبليغ عن الواقعة ألن املبلغ 

وامهاً أو غري ذلك مما جيعل ربام كان خمطئاً أو كاذباً أو 
 تبليغه حمل ظن وشك وليس حمل اعتامد يف اختاذ األمر.

نظراً حلساسية أمر التوقيف وخطورته فإنه من املفرتض  −
أن ينص النظام نصاً رصحياً عىل قرصه عىل جهة التحقيق 
فقط, ويُمنع من ممارسته رجل الضبط اجلنائي حتى يف 

عملية االستجواب  حالتي التلبس والندب قياساً عىل
 وفض األختام واملستندات املغلقة.

جيب عىل ناظر القضية يف طلب التعويض أن يعلم أن  −
الرضر املعنوي والنفيس واالجتامعي الذي يلحق 
املترضر من أمر التوقيف اخلاطئ وغري املرشوع أشد عىل 
النفس من الرضر البدين, وهو وإن كان ال يمكن قياسه 

إال أنه كذلك ال يمكن إغفاله وتقديره بشكل دقيق 
 وإهداره عند النظر يف تقدير التعويض.
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 جلسامة اجلريمة اً عتب تدرج القواعد الناظمة للدعو اجلزائية
 يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي واملقارن

 أرشف حممد عبدالقادر سمحان
 العربية السعوديةملكة امل ,اجلوف ,اجلوف جامعة ,الرشيعة والقانونكلية  ,املساعد اجلنائيأستاذ القانون 

 )هـ١/١/١٤٣٩, وقبل للنرش يف هـ٢٤/٦/١٤٣٨(قدم للنرش يف  
أفرد نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي تقسيامً متاميزاً للجرائم عن غريه من األنظمة املقارنة, إذ قسم اجلرائم . ملخص البحث

, حيث أفرد لكل قسم  إىل جمموعتني رئيستني: جرائم كبرية موجبة للتوقيف وأخر غري كبرية ال يكون فيها التوقيف وجوبياً
عت يف نظام اإلجراءات اجلزائية عىل جمموعة كبرية ومتفرقة يف مواضع من هذه اجلرائم قواعد إجرائية خاصة به, إ ال أهنا توزّ

ا بالباحث ملحاولة التعرف عىل معامل نظام إجرائي يكون متسقاً ومتكامالً يعكس خصوصية هذه دشتى منه, األمر الذي ح
يزة تنتظم ضمن نسق متوائم مصنف ومرتب القواعد اإلجرائية الناظمة لدعاو اجلرائم الكبرية, حيث يفرد هلا قواعد متام

بشكل منطقي ومتسلسل, سواء يف مرحلة التحقيق االبتدائي كوجوبية التحقيق والتوقيف, وصالحية القبض, ومنع االتصال 
بالغري, والشكلية املتطلبة حلفظ الدعو, أو يف مرحلة املحاكمة كوجوبية حضور املتهم جلساهتا, واالستفادة من املساعدة 

قضائية فيها, وغري ذلك. وهو ما نتعرف عليه تفصيالً يف هذا البحث إن شاء اهللا. كل هذا نستعرض معامله التي تتضمن تفريداً ال
 إجرائياً خاصاً تبعاً جلسامة اجلريمة, وفيام إذا كانت كبرية أم غري كبرية, ويف كل ذلك نقارهنا بمنهج القوانني املقارنة يف تصنيفها

سامتها وأثر ذلك عىل القواعد الناظمة للدعو اجلزائية, لنتوصل بالنتيجة إىل جمموعة من التوصيات للجرائم تبعاً جل
 واالقرتاحات نستعرضها يف خامتة البحث.

 التحقيق الوجويب.احلضور الوجويب, حفظ الدعو, التوقيف الوجويب, جلرائم الكبرية, ا الكلامت املفتاحية:
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CLASSIFICATION OF CRIMES IN SAUDI LAW OF CRIMINAL 
PROCEDURES AND ITS IMPACT 
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Abstract. The Saudi law of criminal procedures has made a classification for crimes that differs from other 
comparative legal systems. It divides crimes into two main groups: major crimes that require detention, and other 
crimes that do not. It made different and special procedures for each type of crime, but those procedures are 
distributed throughout the law of criminal procedures. The study seeks to group such procedures together in a 
coherent and logical thread in order to analyze their impact on investigation, prosecution, trial and rights of the 
accused, and to compare them with other criminal laws. 
Keywords: Major crimes, Mandatory arresting, Discontinue the case, Compulsory attendance. 

 
  



 اجلريمة ...أرشف سمحان: تدرج القواعد الناظمة للدعو اجلزائية تبعاً جلسامة 

  

١٣١
 عامة مقدمة 

الناظر إىل نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي جيده ال يفرض 
ذاهتا يف مجيع الدعاو اجلزائية, إنام يعمد يف جرائية القواعد اإل

جرائية تبعاً حقيقة األمر إىل فرض نوع من التدرج يف املعاملة اإل
جلسامة اجلريمة حمل الدعو اجلزائية, ومن يستقرئ مثل هذا 
التدرج جيده خاضعاً العتبارين متاميزين, أوهلام مصلحة املجتمع 

عاملة أكثر تشدداً تضمن عدم ن حتاط اجلرائم األكثر جسامة بمأيف 
إفالت املتهمني هبا من العقاب, ويف ذات الوقت حتاط بضامنات 
أخر ملصلحة املتهمني هبا; ما يقيم معه املنظم نوعاً من املوازنة 

جرائي إالدقيقة بني املصلحتني اللتني يسعى أي نظام جزائي 
من للموازنة بينهام, أال ومها حق املجتمع يف أال يفلت جمرم 

 .العقاب, وحق املتهم يف دفاع يضمن أال يدان بريء
 

 هدف الدراسة
جرائية املتاميزة هتدف هذه الدراسة إىل تصنيف القواعد اإل

يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي يف إطار نسق واحد 
 متكامل ومتناسق, تبعاً جلسامة اجلريمة التي تتخذ من الدعو

 اجلزائية حمالً هلا.
 

 الدراسةأمهية 
تصنيف القواعد تتجىل أمهية هذه الدراسة فيام يلعبه 

جرائية املتاميزة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي يف اإل
إطارِ نسقٍ واحد متكامل, من دور هام يف تفسري ما يغمض من 
نصوصه يف إطار هذا النسق الذي نتلمس فيه إرادة املنظم 

دو يف أصلها ومبدأ السعودي, ذلك أن غاية التفسري ال تع
وجودها أن تكون تعرفاً عىل إرادة املنظم من وراء النص. 
إضافة إىل كل ذلك, فتشق هذه الدراسة طريقاً جديداً يف 
منهجية دراسة قواعد اإلجراءات اجلزائية بطريقة تسهل عىل 
الدارسني األكاديميني والباحثني هبا أن حييطوا هبذه القواعد 

 واحد متكامل ومتناسق كام ذكرنا.ويفهموها يف إطار نسق 
 

 منهجية الدراسة
سيتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج التحلييل النقدي, يف 
تصنيفه للقواعد الناظمة للدعو اجلزائية وربطها بجسامة اجلرائم 

التي تتخذ منها حمالً هلا, ويف نقده لكل قاعدة منها يف إطار املعيار ذاته 
جلريمة, كام وسيتبع املنهج املقارن سواء من املتمثل يف مد جسامة ا

حيث مبدأ تقسيم اجلرائم تبعاً جلسامتها أو من حيث تفاصيل 
دها املنظم السعودي تبعاً هلذا التقسيم  .األحكام اإلجرائية التي فرّ

 
 خطة الدراسة

من املنطقي يف هذه الدراسة أن نبدأ بالتعريف بتقسيم اجلرائم 
م اإلجراءات اجلزائية السعودي إىل كبرية وغريها يف نظا

واإلشكاالت التي تواجه افرادها بنظام إجرائي مستقل (املبحث 
األول) وملا كان للدعو اجلزائية بوجه عام مرحلتان مها مرحلتا 
التحقيق واملحاكمة, فسنعمد إىل استعراض معامل النظام اإلجرائي 

من ثم يف للجرائم الكبرية يف مرحلة التحقيق (املبحث الثاين) و
 مرحلة املحاكمة (املبحث الثالث).

 
 املبحث األول:

 تقسيم اجلرائم تبعاً جلسامتها
 يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي واملقارن

خيتلف تقسيم اجلرائم يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي 
), كام ويثري فرض نظام األولنظمة املقارنة (املطلب عنه يف األ

تفريدي لدعاو اجلرائم تبعاً جلسامتها إشكاالت عدة إجرائي 
 عند التطبيق (املطلب الثاين), نستعرض ذلك كام ييل:

 
املطلب األول: تقسيم اجلرائم تبعاً جلسامتها يف نظام 

 راءات اجلزائية السعودي واملقارناإلج
الناظر إىل نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي جيده يتبع 

عن ذلك املعهود يف كثري من األنظمة املقارنة,  تقسيامً متاميزاً 
ونستعرض يف هذا املطلب تقسيم اجلرائم تبعاً جلسامتها يف 

) لننتقل األولنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي (الفرع 
 بعدها اىل تقسيم اجلرائم يف األنظمة املقارنة (الفرع الثاين).

 
نظام اإلجراءات  الفرع األول: تقسيم اجلرائم تبعاً جلسامتها يف

 اجلزائية السعودي
تُقسم اجلرائم وفقاً لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي 
تقسيامً ثنائياً إىل جرائم كبرية وجرائم غري كبرية, وهو ما خيتلف 
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ظ  عن التقسيم الثالثي للجرائم يف الرشيعة اإلسالمية. ويُالحَ

عتمد أن التقسيم املوضوعي للجرائم يف النظام السعودي ي
الرشيعة اإلسالمية التي أخذت بالتقسيم الثالثي هلا إىل حدود 
وقصاص وتعزير, أما التقسيم الثنائي للجرائم إىل كبرية وغري 

 كبرية فتنحرص آثارها بالناحية اإلجرائية فقط دون املوضوعية.
إال أن ذلك ال يعني أن الفصل بني هذين التقسيمني 

الثالثي للجرائم إىل حدود للجرائم حتمي, فإن التقسيم 
ل أثره أيضاً يف كثري من القواعد  مِ عْ وقصاص وتعزير يُ
اإلجرائية, من أمهها عىل سبيل املثال أثر عفو ويل األمر 

 .عليه أو أولياء دمه عىل العقاب واملجني
) من الالئحة التنفيذية لنظام ١٧٣وبالرجوع إىل املادة (

عرفت اجلرائم الكبرية اإلجراءات اجلزائية السعودي نجدها 
أينام وردت يف النظام;  "اجلرائم الكبرية"[يقصد بعبارة  بقوهلا:

) ١١٢الواردة يف املادة ( "اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف"
 من النظام].

) من نظام اإلجراءات اجلزائية ١١٢وبالرجوع إىل املادة (
ة أو السعودي نجدها حتدد طريقة اعتبار جريمة ما جريمة كبري

بناءً عىل توصية  −غري كبرية بقوهلا: [حيدد وزير الداخلية 
ما يعد من اجلرائم  −رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام 

 .الكبرية املوجبة للتوقيف, وينرش ذلك يف اجلريدة الرسمية]
ومن خالل قراءة املادتني السابقتني بنظام اإلجراءات 

موضوعياً هلذا التقسيم اجلزائية السعودي, نجد أال معياراً 
للجرائم إىل كبرية وغري كبرية, إنام هي حمضُ سلطةٍ حتكمية 
ترجع ملطلق تقدير وزير الداخلية بناء عىل توصية من رئيس 

 هيئة التحقيق.
وما يمكن أن جيمع بني اجلرائم غري الكبرية أهنا يف األغلب 
ل, ذات أصل مشرتك هو أهنا يف جمملها جرائم تعزيرية (احلريو

), إال أهنا ال تشمل مجيع اجلرائم التعزيرية, ٩٢ , صم٢٠٠٦
فمن هذه اجلرائم ما يعده النظام جرائم كبرية موجبة للتوقيف, 
كام هو احلال بجرائم التزوير والرشوة وجرائم الشيكات, نظراً 

 للنص عىل اعتبارها كذلك.
وتقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية خمتلف بطبيعة احلال 

تقسيمها إىل جرائم عامة وأخر خاصة, فمناط التقسيم  عن

األول هو جسامة اجلريمة, يف حني أن معيار التقسيم الثاين هو 
ي حقاً للمجتمع) أم أاحلق املعتد عليه وفيام إذا كان عاماً (

 خاصاً (أي حقاً شخصياً للمجني عليه فقط).
نوعني  وهلذا نجد أن ذات اجلرائم العامة تنقسم بدورها إىل

 ):١٧١, ص١٩٩٧(النجار, 
جرائم حدود مصدرها الكتاب والسنة, وهي الزنا   −١

والرسقة والقذف (عىل اختالف بني الفقهاء) واحلرابة 
 والردة ورشب اخلمر والبغي.

وجرائم تعزير مصدرها األنظمة, وتكون عىل درجة من   −٢
ها من قبيل اجلرائم الكبرية,  اجلسامة بحيث يتقرر عدُّ
ومثاهلا الرشوة واالختالس والتزوير وتعاطي 

 املخدرات.
ملوجبة للتوقيف اوبرجوعنا إىل حتديد اجلرائم الكبرية 

لوزاري رقم والصادرة بموجب الفقرة (أوالً) من القرار ا
هـ, أمكننا تلمُّس معيار العقوبة ١٠/٦/١٤٣٥تاريخ  ٢٠٠٠

ئم لتقسيم اجلرائم, من خالل تقييدها العتبار بعض اجلرا
رية, حيث اشرتطت أن يزيد احلد املحددة يف املذكرة جرائم كب

جد أن هنالك بعض قىص لعقوبتها عىل سنتني. إال أننا ناأل
طالق, أي بحكم نوعها دون تقييد ذلك اإلاجلرائم كبرية ب

بعقوبة معينة, وهي جمموعة من اجلرائم كاحلدود املوجبة للقتل 
لعمد وجرائم اإلرهاب أو القطع وجرائم القتل العمد وشبه ا

 .واجلرائم املخلة باألمن الوطني ومتويله
وإضافة إىل ذلك, نجد بعض اجلرائم التي قيدت املذكرة 
اعتبارها كبرية بقيد آخر خالف العقوبة, هو يف األغلب تنازل 
املجني عليه فيها كجريمة االعتداء عىل أحد الوالدين وجرائم 

ريمة كام يف االختالس موال حمل اجلالشيكات, أو إعادة األ
, أو زيادة مدة تعطيل  واالحتيال وجرائم الشيكات أيضاً

يوماً ما مل يتنازل املجني  ١٥يذاء عىل املجني عليه بجريمة اإل
, فقد اعترب . وأخرياً ذات القرار الوزاري أية جريمة  عليه أيضاً

كبرية إذا ما ورد نص نظامي خاص يعتربها كذلك, كام يف 
املدين أمواله احتياالً عىل الدائنني, والتي اعتربت  جريمة تبديد

) من نظام التنفيذ الصادر ٩٠جريمة كبرية بموجب املادة (
 .هـ٢٤/٢/١٤٣٥) تاريخ ٥٣ملرسوم رقم (با
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١٣٣
والناظر إىل هنج املنظم السعودي يف التقسيم اإلجرائي 

 للجرائم إىل كبرية وغري كبرية, جيده معيباً من نواح عدة من بينها:
, وهو   −١ نجده اختذ معيار القائمة املطولة واملتشعبة أيضاً

بة والتعقيد من أمر ينطوي تطبيقه عىل جانب من الصعو
 .الناحية العملية

قرب إىل التحكمي منه إىل التقسيم أإضافة إىل أنه تقسيم   −٢
املوضوعي, إذ يرتك لكل من وزير الداخلية ومن قبله 

لعام أمر تصنيف أية لرئيس هيئة التحقيق واالدعاء ا
جريمة تبعاً هلذا التقسيم وفقاً ملطلق تقديرمها, أو وفقاً 

ي نظام جيعل من أية جريمة كبرية أو غري أملطلق تقدير 
كبرية, وهو أمر حتكمي وغري موضوعي, وهو معيب 

 بالتايل من هذه الناحية.
مكانية إكذلك, فإن مثل هذا التقسيم وما يتضمن من   −٣

, يثري صعوبات مجة من التعديل عليه  إضافةً أو حذفاً
ناحية تطبيق قواعد القانون اجلزائي من حيث الزمان, إذ 
يُفرتض بتغيري وصف اجلريمة من غري كبرية إىل كبرية أال 
عالقة له بالعقاب, باعتبار انحصار آثاره بالقواعد 
اإلجرائية دون املوضوعية املتعلقة بالتجريم والعقاب, 

عليها قواعد حتديد الصالحية الزمانية وهلذا فال تنطبق 
للنصوص اجلزائية املوضوعية كقاعدة عدم الرجعية 
كأصل عام واالستثناء املقرر عليه واملتمثل يف رجعية 
القانون األصلح للمتهم, سيام وأنّ تطبيق النظام 
 اإلجرائي النافذ حلظة ارتكاب اجلريمة عىل الدعو

 الفقه (اجلوخدار, اجلزائية اخلاصة هبا غري مقبول لد
 ).٤٣٩ , صم١٩٩٦

ومن ناحية رابعة, فهذا التقسيم جيعل من التنازل عن   − ٤
الشكو يف بعض اجلرائم موجباً لتحول صفتها من 
جرائم كبرية إىل جرائم غري كبرية, كام تقدم ذكره, مثل 
هذا األمر إذا كان مستساغاً يف جعل اجلريمة غري موجبة 

أن ينعكس عىل غري ذلك من آثار للتوقيف, فإنه ال جيوز 
ليها يف هذا البحث, والتي جتعل من اجلرائم إكثرية سنشري 

الكبرية خاضعة لنظام قانوين إجرائي خمتلف متاماً بل 
ومعاكس يف كثري من نواحيه للجرائم غري الكبرية أو غري 
املوجبة للتوقيف, مثل هذه املغايرة اجلذرية بني تلكام 

 م ال جيوز أن تتخذ من واقعة ماديةالطائفتني من اجلرائ
كالتنازل عن الشكو أو احلق  الحقة عىل اجلريمة

اخلاص مناطاً للتفرقة بينهام, ناهيك عن جعل مثل هذا 
 .أصالً يف منشأه ومبدأ وجوده التقسيم حتكمياً 

كذلك نجد أن املنظم السعودي الذي ال يعرف التقسيم   −٥
الثالثي إىل جنايات وجنح وخمالفات, عاد يف بعض 

/ب) منه رشطاً ٨األنظمة كنظام اجلنسية ليقرر يف املادة (
جنبي أالكتساب اجلنسية ملن ولد داخل اململكة ألب 

ومل يسبق  .وأم سعودية, حيث نصت عىل عبارة [..
و بعقوبة السجن جلريمة أائي احلكم عليه بحكم جن

اخالقية ملدة تزيد عىل ستة أشهر]. وهو ما يثري 
إشكاالت عدة يف تفسري مثل هذه النصوص وتطبيقها, 
حني تؤخذ من أنظمة قانونية تتبنى تقسيامت للجرائم 

 خمتلفة عن تلك التي يعرفها النظام السعودي.
, فإن هذا التقسيم تعوزه املنطقية واالتساق,   −٦ ذ إوأخرياً

ن هنالك من اجلرائم التي تضمنتها قائمة اجلرائم إ
و املوجبة للتوقيف هي عىل حد تعبري جانب من أالكبرية 

) بحق جرائم ذات ٥٢ , صم٢٠١١الفقه (الدوة, 
عقوبات بسيطة جتعلها من قبيل اجلنح البسيطة يف 

 هو احلال يف جرائم الشيكات القانون املقارن, كام
 وانتهاك حرمة املنازل وغريها.

 
 عاً جلسامتها يف القانون املقارنالفرع الثاين: تقسيم اجلرائم تب

بخالف تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية السعودي, نجد أن تقسيم اجلرائم تبعاً 

اية يف الدقة يف القوانني جلسامتها يتخذ معياراً حمدداً وغ
املقارنة, حيث تواضعت يف معظمها عىل التصنيف الثالثي 

 للجرائم بتقسيمها إىل جنايات وجنح وخمالفات.
وقد تبنّى قانون العقوبات األردين التقسيم الثالثي 
مها من حيث جسامتها تبعاً ملعي ر اللجرائم, حيث قسّ

قررت أن موضوعي حمدد جداً هو عقوبة كل منها, حيث 
قىص تقسيم اجلرائم تبعاً للمعيار السابق يكون تبعاً للحد األ

, ففي قانون العقوبات األردين عىل سبيل  للعقوبة املقرر قانوناً
) من قانون العقوبات األردين عىل أن: ٥٥املثال تنص املادة (



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٥٧−١٢٩ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٣٤
تكون اجلريمة جناية أو جنحة أو خمالفة حسبام يعاقب  −١[

يعترب يف الوصف  −٢ أو جنحية أو خمالفة.عليها بعقوبة جنائية 
.[  القانوين احلد األعىل للعقوبة األشد املنصوص عليها قانوناً

) من قانون ٢٤, ٢٣, ٢١, ٢٠, ١٤وقد حددت املواد (
العقوبات األردين يف جمملها املقصود بعقوبات اجلنايات 
, بحيث يفهم من جمموعها  واجلنح واملخالفات حتديداً دقيقاً

سنوات عقوبة  ثالثر كل عقوبة يزيد حدها االقىص عىل اعتبا
عدام بطبيعة احلال, كام واعتربت  عقوبة اإلجنائية, إضافة إىل

كل عقوبة يزيد حدها األقىص عىل أسبوع عقوبة جنحوية, 
وكل عقوبة ما دون ذلك عقوبة تكديرية أي خاصة بمخالفة, 

 وهكذا بالنسبة للغرامات.
نجده ينص يف  م١٩٦٠تي لسنة ويف قانون اجلزاء الكوي

ت ) منه عىل أن [اجلرائم يف هذا القانون نوعان: اجلنايا٢املادة (
) من ذات القانون ٥ و ٣واجلنح]. وقد حددت املادتان (

معياراً حمكامً ومنضبطاً لتصنيف اجلريمة وحتديد نوعها من 
 جناية أو جنحة, تبعاً لعقوبتها بطبيعة احلال.

مارايت لسنة العقوبات االحتادي اإل وبالرجوع إىل قانون
ن [تنقسم اجلرائم أعىل ) منه ٢٦نجده ينص يف املادة ( م١٩٨٧

جرائم  −٣ جرائم قصاص ودية. −٢ جرائم حدود. −١ :إىل
 واجلرائم ثالثة أنواع: جنايات وجنح وخمالفات. تعزيرية.

وحيدد نوع اجلريمة بنوع العقوبة املقررة هلا يف القانون, وإذا 
عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخر  اجلريمة معاقباً  كانت

.[يتحدد نوعها بحسب العقوبة األخر 
ىل القانون السابق, نجده يشرتك مع النظام إوبالنظر 

السعودي يف متييزه عند تقسيم اجلرائم بني نوعني من التقسيم 
تبعاً لطبيعة األحكام املرتتبة عىل كل منهام, ففي حني يقسم 

رائم من ناحية األحكام املوضوعية لعقوباهتا إىل جرائم اجل
نه خيتلف أحدود وجرائم قصاص أو دية وجرائم تعزيرية, إال 

عن النظام السعودي من حيث تبنيه للتقسيم اإلجرائي ذاته 
الذي تتبناه أغلب القوانني املقارنة, أي بتقسيمها اجلرائم بوجه 

, ٢٨ض يف املواد (عام إىل جنايات وجنح وخمالفات, حيث فر
قىص للعقوبة املقرر قانوناً ) منه معياراً حمكامً هو احلد األ٣٠, ٢٩

 لتحديد نوع اجلريمة وتصنيفها من بني األنواع الثالث املذكورة.

ومن االطالع عىل التجارب الترشيعية املقارنة, والتي فرضت 
قواعد موضوعية حمكمة لتصنيف اجلرائم, نتمنى عىل املنظم 

ي التخيل عن معيار القائمة املطولة والتحكمية واألخذ السعود
بمعيار أكثر بساطة ووضوحاً وموضوعية, كام فعل قانون 
العقوبات االحتادي عىل نحو ما استعرضناه بالفقرة آنفة الذكر, أو 

) لسنة ١٢كام فعل قانون اجلرائم والعقوبات اليمني رقم (
سيمة, فعرفت ىل جسيمة وغري جإوالذي قسم اجلرائم  م١٩٩٤
ما عوقب عليها بحدٍّ  ...[) منه اجلريمة اجلسيمة بأهنا ١٦املادة (

مطلقاً أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف وكذلك 
كل جريمة يعزر عليها باإلعدام أو باحلبس مدة تزيد عن ثالث 

) منه اجلريمة غري اجلسيمة بأهنا ١٧كام وعرفت املادة ( ],سنوات
ي يعاقب عليها أصالً بالدية أو باألرش أو احلبس مدة هي الت ...[

, وقد تكرر هذان ]ال تزيد عن ثالث سنوات أو بالغرامة
 ) من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمني.٢التعريفان أيضاً يف املادة (

 
جرائي إشكاالت التي يثريها فرض نظام املطلب الثاين: اإل

 لدعاو اجلرائم تبعاً جلسامتها تفريدي
جرائي لدعاو اجلرائم تبعاً جلسامتها ثري التفريد اإلي

 الفرعإشكاالت عدة, لعل من أمهها حاالت تعدد اجلرائم (
األول) واختالف تكييف املحكمة للوصف اجلرمي لواقعة 
الدعو عن ذلك الذي أسبغته هيئة التحقيق واالدعاء العام 

 الثاين). الفرععليها (
 

 رائمالفرع األول: حالة تعدد اجل
شكالية اختيار النظام القانوين إتثري حالة تعدد اجلرائم 

اإلجرائي الذي حيكم الدعو اجلزائية بمراحلها املختلفة, 
فهب أن بعض هذه اجلرائم كبرية وبعضها غري كبرية, فأي من 
النظامني القانونيني اإلجرائيني حيكم الدعو اجلزائية الواحدة 

ا ا جمموعة من اجلرائم بعضهوالتي تشمل فيام تشمل كام قلن
 .كبرية وبعضها اآلخر غري كبرية

والواقع أن النظام اإلجرائي للجريمة األشد هو الواجب 
نجد ما قررته االنطباق يف حاالت اجلرائم املرتبطة, ويف ذلك 

حمكمة النقض املرصية هبذا اخلصوص من أنه يتأسس حكم 
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١٣٥
التفسري الصحيح قواعد "الضم تبعاً للتالزم, بناء عىل أن 

للقانون تستوجب أن تتبع اجلريمة ذات العقوبة األخف 
اجلريمة ذات العقوبة األشد املرتبطة هبا; يف التحقيق واإلحالة 
واملحاكمة, وتدور يف فلكها بموجب األثر القانوين لالرتباط, 
بحسبان أن عقوبة اجلريمة األشد هي الواجبة التطبيق عىل 

 .)١(") من قانون العقوبات٣٢ة (اجلريمتني, وفقاً للامد
ومن تطبيقات حالة التعدد يف هذا اخلصوص, القيود التي ترد 

ذا إعىل حرية النيابة العامة يف حتريك الدعو اجلزائية, فام احلكم 
تعددت اجلرائم وكان بعضها جرائم كبرية وبعضها اآلخر جرائم 

ورة غري كبرية, وتقيدت حرية النيابة يف حتريك بعضها عىل رض
 و طلب, فام احلكم يف هذه احلالة?تقديم شكو أ

ال خالف يف حاالت االرتباط البسيط بني هذه اجلرائم, إال 
شكال يثور يف حاالت عدم التجزئة, حيث اختلف الفقه ن اإلأ

بخصوصها عىل اجتاهني: ير أوهلام قرص أثر الشكو عىل 
دون اجلرائم اجلريمة املرتبطة بغريها برابطة ال تقبل التجزئة, 

األخر املرتبطة هبا; وذلك باعتبار أن األصل هو حرية النيابة 
العامة يف حتريك دعو احلق العام, وأن القيود التي ترد عىل هذه 
احلرية تتقرر استثناء من األصل املذكور, مما يعني استلزام نص 
رصيح لتقريرها, وبام ال جيوز معه التوسع يف تفسريها وال القياس 

ا, وإن يف القول بخالف ذلك ما يؤدي إىل فرض مثل تلك عليه
القيود عىل حاالت مل تتقرر بنص, وهو ما ال جيوز وال ينبغي قانوناً 

 .)١٥٠ , صم٢٠٠٥(العامري, 
ويف ذلك قضت حمكمة النقض املرصية يف حكم آخر هلا بأن 

تقييد حرية النيابة العامة يف حتريك الدعو اجلنائية أمر "
ينبغي عدم التوسع يف تفسريه وجيب حرصه يف أضيق استثنائي, 

نطاق; سواء بالنسبة إىل اجلريمة التي خصها القانون برضورة 
تقديم الشكو عنها, أو بالنسبة إىل شخص املتهم, دون اجلرائم 

املرتبطة هبا, والتي ال تلزم فيها شكو ٢("األخر(. 
, ويف مقابل االجتاه السابق, نجد اجتاهاً آخرَ خمال ذ يذهب إفاً

إىل أنه وملا كان احلكم يف حاالت االرتباط غري القابل للتجزئة هو 
                                                           

. ٨٢٧, جمموعة القواعد, صم٢/٣/١٩٤٩نقض جنائي, جلسة   )١(
 .١٢٥ , صم٢٠٠٣عن: العبدالالت, 

, ١٠٦, رقم ٣٥, م أ ن, سم٢٦/٤/١٩٨٤نقض جنائية مرصي,   )٢(
 .١٢٩ . عن: طه, بدون سنة نرش, ص٤٨٣ ص

تنفيذ العقوبة األشد, فإن اجلريمة ذات الوصف األشد هي التي 
يعول عليها, يف التحقق من مد وجود قيد عىل حرية النيابة 
العامة يف حتريك دعو احلق العام بشأهنا. ويمتد احلكم بالنسبة 

ذات الوصف األشد إىل غريها من اجلرائم ذات للجريمة 
الوصف األخف, بحيث إذا كانت سلطة النيابة العامة يف حتريك 
دعو احلق العام مقيدة بشأهنا, كرضورة توافر الشكو مثالً, 

ال بشأهنا وال بشأن اجلرائم  − فال جيوز حتريك دعو احلق العام 
املجني عليه بمثل ذات الوصف األخف املرتبطة هبا, ما مل يتقدم 

تلك الشكو بشأن اجلريمة ذات الوصف األشد. أما يف الفرض 
املعاكس, فإن تقييد حرية النيابة العامة يف حتريك دعو احلق 
العام برضورة وجود شكو عن اجلريمة األخف, ينحرص أثره 
عىل تلك اجلريمة, دون أن يمتد إىل غريها من اجلرائم, ومن 

وصف األشد, مما جيوز معه بالتايل حتريك ضمنها اجلريمة ذات ال
دعو احلق العام عن اجلرائم املرتبطة هبا ارتباطاً ال يقبل التجزئة, 
والتي مل يقيد املرشع حرية النيابة العامة بتحريك دعو احلق العام 
بشأهنا برضورة وجود شكو, طاملا كانت اجلريمة املقيدة بمثل 

األخف دون اجلريمة ذات ذلك القيد هي اجلريمة ذات الوصف 
 ).٤٥٩ , صم٢٠٠٧(غريب,  الوصف األشد

وتطبيقاً ملا سبق, قيض بأن النيابة العامة ال متلك حتريك 
دعو احلق العام عن جريمة دخول مسكن بقصد ارتكاب 
جريمة, إذا ارتبطت هذه اجلريمة برسقة بني األصول والفروع 

عن جريمة  أو بني األزواج, ومل يتقدم املجني عليه بشكو
الرسقة; وذلك باعتبار أن جرم الرسقة هو األشد عقوبة, 
ل عليه يف تقرير مد امتداد قيد الشكو عىل  فيكون هو املعوّ

 .)٣(حرية النيابة يف حتريك دعو احلق العام من عدمه
 

اختالف تكييف املحكمة للوصف اجلرمي لواقعة الفرع الثاين: 
 التحقيق واالدعاء العام عليهائة الدعو عن ذلك الذي أسبغته هي

قد خيتلف تكييف املحكمة للوصف اجلرمي لواقعة 
الدعو عن ذلك الذي أسبغته هيئة التحقيق واالدعاء العام 

جرائي الذي أفرد املنظم يها, فهل يؤثر ذلك عىل النظام اإلعل

                                                           
, ٣٥عة أحكام النقض, سنة جممو م٢٦/٤/١٩٨٤نقض مرصية   )٣(

 .١٢٦ , صبدون سنة نرشعن: طه, . ٤٨٣ , ص١٠٦رقم 
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١٣٦
للدعو? الصحيح أن العربة يف حتديد النظام القانوين اإلجرائي 

هي بالوصف القانوين الذي تسبغه النيابة  واجب االنطباق
ثناء التحقيق ويف نتيجته, ال بالوصف الذي انتهى احلكم أالعامة 

), باعتبار أن عضو ٨٦٥و ٨٦٣ , صم٢٠١٣ليه (الدرعان, إ
فِعتْ  هيئة التحقيق واالدعاء العام عند تكييفه للوصف الذي رُ

الستدالل الدعو اجلزائية به أمام املحكمة اعتمد عىل أعامل ا
والتحقيق االبتدائي التي سبقت املحاكمة, وملا كانت املحكمة 
غري ملزمة بالوصف الذي رفعت الدعو اجلزائية به فال أقل 
من تصحيح اإلجراءات التي اختذت بناء عىل الوصف الذي 
أسبغته هيئة التحقيق واالدعاء العام عىل الواقعة ورفعت به 

وإال فالقول بخالف ذلك يؤدي الدعو اجلزائية أمام املحكمة, 
إىل نتائج غاية يف التطرف والشذوذ, إذ ينبني عليه إبطال العديد 
من اإلجراءات ال ليشء إال لتغيري الوصف القانوين للجريمة 
رغم أن ذلك مل يكن بيد هيئة التحقيق واالدعاء العام, وهو أمر 

 غري منطقي البتة.
مة عىل نحو وصف فعىل سبيل املثال, إذا تم تكييف اجلري

جيعلها جريمة كبرية, ثم تبني خالف ذلك فال يؤثر عىل صحة 
إجراءات التحقيق وال املحاكمة التي انطبقت تبعاً لذلك 
الوصف. وكذلك احلال إذا تم توصيف اجلريمة عىل أهنا 
موجبة لعقوبة جسدية ثم قضت املحكمة يف حكمها النهائي 

جسدية, ففي كلتا احلالتني بتكييفها عىل أهنا غري موجبة لعقوبة 
السابقتني ال تتأثر صحة اإلجراءات املتخذة تبعاً للوصف 

 الذي أسبغته النيابة العامة أثناء التحقيق أو بنتيجته.
مام حالة من اخلطأ أإال أن ذلك مرشوط يف رأينا بأال نكون 

الفادح يف الواقع أو القانون, حيث تُبطل اإلجراءات مجيعها 
هذه احلالة, سيام يف احلاالت التي يثبت فيها إساءة يف رأينا يف 

النيابة العامة استعامهلا لسلطتها يف التكييف القانوين للوقائع 
اجلرمية, كام هو احلال يف تكييف اجلريمة عىل أهنا وصف معني 

 تعترب معه جريمة كبرية لغايات توقيف املتهم.
ثارها آوعىل أي حال, فتصنيف اجلرائم ال ينحرص عىل 

, آاملوضوعية, وإنام ينعكس عىل  من ثارها اإلجرائية أيضاً
نواحٍ عدة مثل الصالحية الشخصية التي تتقرر يف اجلنايات 
واجلنح دون املخالفات نظراً لتفاهتها, وصالحية القبض, 

ومد لزوم التحقيق االبتدائي كرشط لصحة املحاكمة, 
وكذلك احلال يف االختصاص القضائي, والتوقيف 
وضامنات الدفاع, وطرق الطعن, ومدة التقادم التي ختتلف 

من ذلك عىل سبيل املثال املواد حسب تصنيف اجلريمة, 
) واملواد ٢٧٠, ٢٥٦, ٢٠٦, ١٤٠, ١١٤, ١٠٠, ٥١(
) ومجيعها من قانون أصول املحاكامت اجلزائية ٣٤٦− ٣٣٨(

 ).٦١− ٥٩ص  , صم٢٠١٣األردين (الصيفي, 
يف اجلرائم يف نظام اإلجراءات ويف ذات االجتاه, فإن تصن

اجلزائية السعودي إىل كبرية وغري كبرية ينعكس عىل جمموعة كبرية 
من القواعد احلاكمة لإلجراءات اجلزائية, يمكننا تقسيمها إىل 
إجراءات متخذة بمرحلة التحقيق وأخر متخذة بمرحلة 

 .لثوالثا الثايناعاً يف املبحثني املحاكمة, وهو ما نستعرضه تب
 

 :الثايناملبحث 
 معامل تفريد النظام اإلجرائي تبعاً 
 جلسامة اجلريمة يف مرحلة التحقيق

يرتك تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية أثره يف العديد 
من اإلجراءات اجلزائية املتخذة بمراحل ما قبل املحاكمة, إذ 
يؤثر ابتداء عىل سلطة هيئة التحقيق واالدعاء العام يف حتريك 
الدعو اجلزائية, كام ويؤثر يف العديد من اإلجراءات اجلزائية 

اهر مجيعاً املقيدة للحرية. ويف هذا املبحث سنستعرض هذه املظ
 .بشكل متتابع كام ييل

 
املطلب األول: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل 

يف حتريك الدعو اجلزائية سلطة هيئة التحقيق واالدعاء العام 
 فظهاوح

تدور أعامل النيابة العامة بوجه عام بني اعتبارين اثنني: أوهلام 
اعتبار املرشوعية الذي ال يرتك أي دور للنيابة يف تقدير حتريك 
دعو احلق العام وحفظها بعد حتريكها, باعتبارها أمينة عىل 
دعو احلق العام, فيكون لزاماً عليها حتريك الدعو اجلزائية 

ل متى توافرت الدالئل الكافية لذلك, ويكون يف مجيع األحوا
حالة القضية إىل املحكمة للبت إعليها يف مجيع األحوال أيضاً 

فيها, دون أن يكون للنيابة أي دور يف تقدير مد مالءمة ذلك. 



 اجلريمة ...أرشف سمحان: تدرج القواعد الناظمة للدعو اجلزائية تبعاً جلسامة 

  

١٣٧
أما االعتبار الثاين فهو اعتبار املالءمة الذي يقتيض التخفيف من 

ية, بأن ترتك للنيابة غلواء الرشعية وتاليف بعض آثارها السلب
سلطة يف تقدير مد مالءمة حتريك دعو احلق العام من حيث 

, م١٩٨٦املبدأ, وكذلك يف حفظها بعد حتريكها (عبدالفتاح, 
 وما بعدها). ١٥٤ ص

دُّ يَ وتدور األنظمة املقارنة بني هذين االعتبارين, ففي حني   عِ
ثناء, بعضها اعتبار املرشوعية هو األصل واملالءمة هو االست

اعتبار املالءمة هو  −  عىل العكس من ذلك − جيعل بعضها اآلخر 
بالنهج األول النظام  األصل واملرشوعية هو االستثناء. وقد أخذ

اجلرماين الذي ألزم النيابة العامة بتحريك الدعو اجلزائية 
وحظر حفظها بعد حتريكها يف مجيع اجلرائم إال يف حاالت معينة 

غلواء القاعدة العامة, يف حني تبنى النظام استثنائية ختفف من 
الالتيني النهج الثاين, حيث قرر عدم إلزام النيابة العامة بتحريك 
الدعو اجلزائية إال يف حاالت معينة, وبخالفها ترتك للنيابة 
سلطة تقدير فيام إذا كان من املستساغ حتريك الدعو اجلزائية 

ساغ حفظها بعد حتريكها من عدمه, وكذلك فيام إذا كان من املست
مقابلة, ; وما بعدها ١٥٧ , صم١٩٨٦(عبدالفتاح,  أم ال
 ).١٥٧و ١٤٥ , صم٢٠١٤

أما بالنسبة لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي فقد ميز 
بدوره بني اجلرائم الكبرية وغري الكبرية, ففي حني أخذ بمبدأ 
املرشوعية يف اجلرائم الكبرية نظراً جلسامتها, أخذ يف مقابل ذلك 
بمبدأ املالءمة يف اجلرائم غري الكبرية, وهذا أمر منطقي, 

بمكان بحيث ال حيتمل النظام ترك فاجلرائم الكبرية من اجلسامة 
 ية سلطة تقديرية للمحقق يف حتريك الدعو اجلزائية إزاءها.أ

 − وإضافة إىل جسامة اجلرائم الكبرية, فاملالحظ يف معظمها 
ي موجبة لعقوبات حدية أهنا جرائم حدود, أ −  وليس فيها مجيعاً 

التحقيق يتعلق هبا حقٌّ اهللا تعاىل, وهو ما ينزع أية سلطة هليئة 
واالدعاء العام يف تقدير مد مالءمة حتريك الدعو اجلزائية 
اخلاصة هبا ومالحقتها, وهلذا كانت جرائم كبرية يكون التحقيق 

, وهو ما يعرب عنه الفقه  بحتمية االدعاء "فيها وجوبياً ال جوازياً
حاديث التي أوجبت واملستمدة من ذات اآليات واأل "امالع

), كام يف ٦١ , صم١٩٩٧اون فيها (النجار, مالحقتها وعدم الته
  جي يه ُّ : اآلية املقررة حلد الزنى, والتي جاء بنهايتها قوله تعاىل

 ).٢(سورة النور, اآلية  َّ خي حي

ولكن, أهيام األصل? مبدأ املرشوعية أم املالءمة? ذهب 
البعض إىل تقرير أن الرشعية هي األصل, فإذا توافرت أركان 

كانت هيئة التحقيق ملزمة بتحريك وعنارص جريمة ما, 
الدعو اجلزائية بشأهنا, إال أن هلا حفظ التحقيق إذا ما حتققت 
إحد حاالت احلفظ املنصوص عليها نظاماً (عوض, 

 ).١٧ , صم٢٠٠٤
ومع احرتامنا للرأي السابق, إال أننا ال نؤيده, ونؤيد 
االجتاه املخالف الذي يقرر أن نظام اإلجراءات اجلزائية 

لسعودي تبنى نظام املالءمة كأصل عام يف العديد من مفارق ا
), أما املرشوعية ٦٥ , صم٢٠٠٨النظام كام هو واضح (أمحد, 

فهي االستثناء يف رأينا وينحرص يف اجلرائم الكبرية, ذلك أن 
التقسيم اإلجرائي للجرائم يف نظام اإلجراءات اجلزائية 

م الكبرية, السعودي جاء بصيغة التحديد احلرصي للجرائ
بحيث تكون ما عداها جرائم عادية, ما يعني أن األصل يف 
اجلريمة أهنا غري كبرية ما مل يتقرر خالف ذلك أي بإسباغ صفة 
اجلريمة الكبرية عليها, ولذلك كان نظام املالءمة هو األصل 

 .وعية هو استثناء عليه ال العكسوكان نظام املرش
اإلجراءات اجلزائية ) من نظام ٥وبالرجوع إىل املادة (

السعودي نجدها تنص عىل أنه [إذا رفعت قضية إىل حمكمة 
فال جتوز إحالتها إىل حمكمة أو جهة أخر وال حيق ألحد 
سحبها منها قبل احلكم فيها, وتعد القضية مرفوعة من تاريخ 

 .قيدها يف املحكمة]
) من ذات النظام ١٧كذلك فإنه وبالرجوع إىل املادة (

عىل أنه [ال جتوز إقامة الدعو اجلزائية أو إجراء نجدها تنص 
التحقيق يف اجلرائم الواجب فيها حق خاص لألفراد إال بناءً عىل 

أو وارثه من بعده إىل , نْ ينوب عنهأو ممَّ  ,شكو من املجني عليه
اجلهة املختصة; إال إذا رأت هيئة التحقيق واالدعاء العام 

 .يق يف هذه اجلرائم]مصلحة عامة يف رفع الدعو والتحق
ومن خالل املادتني السابقتني, نجد أن ما تقرر من منح 
سلطة املواءمة يف حتريك الدعو اجلزائية من عدمه, ومن أنه 

حوال و تعطيلها إال يف األأذا حتركت الدعو فال جيوز وقفها إ
املنصوص عليها يف النظام (والذي أشارت إليه املادة اخلامسة 
من النظام), وبالتايل من أهنا إذا حفظت فال جيوز إعادة 
ه فيه اخلطاب مجيعه هليئة  حتريكها إال يف األحوال املقررة, توجّ
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١٣٨
التحقيق واالدعاء العام, دون سلطة االستدالل التي متلك 

ى بحفظ األوراق (ال حفظ إعادة مجع األدلة بعد ما يسم
 .املواءمة يف مجع األدلة من عدمهالدعو) وال متلك سلطة 

 مما سبق, فإن خطاب احلظر أو املنع من حتريك الدعو
اجلزائية يف اجلرائم التي تنطوي عىل حق خالص واملتضمن يف 

هٌ ١٧املادة ( ) من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي, موجّ
دون سلطة االستدالل التي يكون هلا بل  هليئة التحقيق حرصاً 

عليها أن جتمع االستدالالت واملعلومات الالزمة عن اجلرائم 
 .ي يكون فيها احلق اخلاص خالصاً مجيعها حتى تلك الت

إال أن نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي مل يأخذ بمبدأ 
الرشعية يف تنظيمه حلفظ الدعو اجلزائية, وإنام أخذ بمبدأ 

خذ أءمة, والذي مل يأخذ به هو أيضاً عىل إطالقه, وإنام املال
ياً كانت جسامة اجلريمة, أو املرشوطة, أبمبدأ املالءمة املقيدة 

كبرية كانت أم غري كبرية, غري أنه ميّز بني هذه اجلرائم من 
ناحية مقدار التقييد للمالءمة, حيث تقيد مالءمة املحقق 

يف اجلرائم غري الكبرية, يف  بإخضاعها للرقابة عىل درجة واحدة
 .ىل درجتني يف اجلرائم الكبريةحني ختضع للرقابة ع

 وعليه, فيؤثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل مد
وجوبية التحقيق, أي عىل حتديد طبيعة سلطة هيئة التحقيق 
واالدعاء العام يف حتريك الدعو اجلزائية, وفيام إذا كانت 

أم مقيدة أو وجوبية, كام ويؤثر عىل سلطة هيئة  سلطة جوازية
التحقيق يف حفظ الدعو اجلزائية بعد حتريكها. وفيام ييل 
نستعرض هذين األثرين املرتتبني عىل تقسيم اجلرائم تبعاً 

 جلسامتها إىل جرائم كبرية وغري كبرية.
 

ىل الفرع األول: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية ع
 ريك الدعو اجلزائيةوجوبية حت

) من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ١٥تنص املادة (
 −وفقاً لنظامها  −عىل أن [ختتص هيئة التحقيق واالدعاء العام 

 .بإقامة الدعو اجلزائية ومبارشهتا أمام املحاكم املختصة]
يقصد بتحريك الدعو اجلزائية نقلها من حالة السكون و

دخاهلا يف حوزة السلطات املختصة باختاذ إىل حالة احلركة, بإ
). وعليه, فكل ١٧ , صم٢٠٠٤إجراءات التحقيق (املطريي, 

و يبدأ به طرح اخلصومة أعمل تبدأ به إجراءات التحقيق 
مام سلطة التحقيق يعد حتريكاً للدعو اجلزائية, ومن أاجلنائية 

 اإلجراءات التحقيقية التي تعد حتريكاً للدعو اجلزائية مثالً 
صدار مذكرة قبض بحق املتهم أو القيام بتفتيشه, أما إ

إجراءات التحري واالستدالل كضبط معامل اجلريمة وتعقب 
 مرتكبيها بمرحلة التحقيق األويل فال تُعدّ حتريكاً للدعو

) ببساطة ٣٨٨−٣٧٨ص  , صم٢٠١٣اجلزائية (الدرعان, 
فال تنعقد  ألهنا ال تعد من إجراءات التحقيق االبتدائي وبالتايل

هبا اخلصومة اجلزائية وال تبتدئ هبا دعو احلق العام 
فهذه ال تعدو أن ), ١٨−١٧ص  , صم٢٠٠٤(املطريي, 

تكون إجراءات متهيدية تسبق حتريك الدعو اجلزائية وبالتايل 
 .)٥٨ , صم٢٠٠٨(أمحد, فهي ال تدخل يف نطاقها 

كذلك فإن جمرد وجوبية حتريك الدعو اجلزائية 
قيق فيها يف اجلرائم الكبرية ال يعني بالرضورة وال يصل والتح

 إىل حد القول بوجوبية إقامة الدعو اجلزائية لد املحكمة,
ن هنالك فرق بني حتريك الدعو الذي يقصد به مرحلة إإذ 

التحقيق وبني إقامتها التي تقصد هبا مرحلة املحاكمة (اللبان, 
وإنام يقترص  ),٥٨ , صم٢٠٠٨أمحد,  ;٨٩ , صم٢٠١٤

الوجوب فيها عىل مرحلة التحقيق دون املحاكمة, إذ قد ينتهي 
 التحقيق حتى يف اجلرائم الكبرية باختاذ قرار بحفظ الدعو

نحو ما سيأيت  من رئيس الفرع وبمصادقة من رئيس اهليئة, عىل
 .ذكره هبذا اخلصوص

) من نظام اإلجراءات اجلزائية ٦٥ويف ذلك نصت املادة (
عىل أنه [... وجيب عىل املحقق أن يقوم بالتحقيق يف  يالسعود

مجيع اجلرائم الكبرية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام. 
وله يف غري هذه اجلرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن 
ظروفها أو أمهيتها تستلزم ذلك, أو أن يرفع الدعو بتكليف 

 .املختصة] ور مبارشة أمام املحكمةاملتهم باحلض
وقد أخذ بذات حكم املاميزة بني اجلرائم الكبرية وغري 
الكبرية قانون اإلجراءات اجلزائية اليمني, حيث ميّز بني 
اجلرائم اجلسيمة وغري اجلسيمة, من حيث مد ترك أمر تقدير 
مالءمة إجراء حتقيق من عدمه للنيابة العامة (هيئة لتحقيق 

) منه عىل أنه [إذا رأت ١١٠ة (ذ نصت املادإواالدعاء العام), 
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١٣٩
النيابة العامة أن حمرض مجع االستدالالت ينطوي عىل جريمة 
جسيمة فال ترفع الدعو اجلزائية بشأهنا إال بعد حتقيقها]. 

) ١١١وأما يف اجلرائم غري اجلسيمة فقد نصت بشأهنا املادة (
 من ذات القانون عىل أنه [إذا رأت النيابة العامة أن الدعو

ة لرفعها بناء عىل االستدالالت التي مجعت وكانت صاحل
مبارشة أمام  الواقعة غري جسيمة تكلف املتهم باحلضور

 .املحكمة املختصة]
يف  "بوجوبية التحقيق"وتدقّ املسألة يف تبيان املقصود 

مفهوم نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي, إذ مل يسعفنا النص 
املحقق أن يقوم  يف ذلك, حيث جاء بصيغة (وجيب عىل

بالتحقيق يف مجيع اجلرائم الكبرية), فهل يقصد بذلك قطعية 
الوجوب أم لزوميته ملا بعده? أي هل يُقصد بذلك أن التحقيق 
د هبا أهنا  واجب مطلق عىل املحقق يف مجيع األحوال أم يُقصَ

أي مقدمة الزمة ملرحلة رشط الزم لإلحالة عىل املحاكمة, 
 املحاكمة?

) من ٩رخيي للنص, فإنه وبالرجوع إىل املادة (كتفسري تا
الئحة أصول االستيقاف والقبض واحلجز املؤقت والتوقيف 

[إذا  االحتياطي (السعودي), نجد أهنا كانت تنص عىل أنه:
توافرت بحق الشخص املحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرماً 

 حمدداً فيجب:
 : إذا كان اجلرم ليس من اجلرائم الكبرية:أوالً 

إىل اجلهة  التحقيق جهة من رأساً  املقبوض إحالة  )أ(
 القضائية املختصة بمحاكمته للبت يف االهتام املسند إليه.

,   )ب( إطالق رساحه بالكفالة احلضورية أو الغرمية أو هبام معاً
برشط أن يكون له حمل إقامة ثابت ومعروف باململكة, 
وذلك إذا اقتضت الرضورة استكامل التحقيق بعد 

 اء مدة الثالثة أيام.انقض
 : إذا كان اجلرم من اجلرائم الكبرية فيجب:ثانياً 

إىل املقبوض عليه وإصدار مذكرة بتوقيفه  االهتام توجيه  )أ(
 احتياطياً وإحالته إىل السجن العام.

إىل املرجع املختص حال استكامل  املعاملة رفع  )ب(
 التحقيقات].

وعليه, فيقرر النص السابق ذات التفرقة بني اجلرائم 
الكبرية وغري الكبرية, إال أنه يبني عىل هذه التفرقة حكامً خمتلفاً 

 كفاية حمارض االستدالل إلقامة الدعو من حيث مد
مام املحكمة املختصة, ففي اجلرائم غري الكبرية يملك أاجلزائية 

مام أمة الدعو اجلزائية املدعي العام تقدير مد كفايتها وإقا
املحكمة املختصة مبارشة, أما يف اجلرائم الكبرية فإن املدعي 
العام ال يملك مثل هذه الصالحية بالنسبة ملحارض التحقيق, 

ن حييل حمارض االستدالل فوراً إىل املحقق إلجراء أوإنام عليه 
 .)٦٨ , صم٢٠٠٦التحقيق االبتدائي بشأهنا (احلجيالن, 

النص السابق, نستنتج اعتباره التحقيق يف  ومن مفهوم
و وجوبياً فيها, بخالف اجلرائم غري أاجلرائم الكبرية إلزامياً 

, وهو ما يمكننا اختاذه  الكبرية التي يكون التحقيق فيها اختيارياً
 "وجوبية التحقيق"مناطاً أو مرجعاً لتفسري غموض مفهوم 

اجلزائية  م اإلجراءات) من نظا٦٥الواردة بنص املادة (
 .السعودي

) ٢, ٦٣/١كذلك, فإذا رجعنا عىل سبيل املثال إىل املادة (
من قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي نجدها تنص عىل أنه 

إذا رأت النيابة العامة يف مواد املخالفات واجلنح أن  −١[
الدعو صاحلة لرفعها بناء عىل االستدالالت التي مجعت, 

 −٢. ارشة أمام املحكمة املختصةور مبتكلف املتهم باحلض
وللنيابة العامة يف مواد اجلنح واجلنايات أن تطلب ندب قاض 

من هذا القانون, أو أن تتوىل هي  )٦٤(لتحقيق طبقاً للامدة 
 وما بعدها من هذا القانون]. )١٩٩(التحقيق طبقاً للامدة 

وعليه فإن النص السابق جيعل التحقيق االبتدائي رشطاً الزماً 
لمحاكمة, أي أنه أخذ باملفهوم الثاين لوجوبية التحقيق واملتمثل ل

يف لزوميته للمحاكمة, فقط يف اجلنايات دون اجلنح, وهو ما 
, م٢٠٠٩تنطبق عليه قاعدة التدرج باعتبار جسامتها (العدوان, 

), ما يعني أن النيابة العامة ملزمة بإجراء التحقيق يف ١٧٠ ص
احلقيقة بشأن اجلريمة واملسؤولية عنها حتى ولو كانت "اجلنايات 

 .)١٣ , صم٢٠٠١(الوليد,  "واضحة وضوح الشمس
والتفسري السابق لوجوبية التحقيق ينعكس أثره عىل قواعد 

) من نظام ٦إجرائية أخر, لعل من بينها ما نصت عليه املادة (
اإلجراءات اجلزائية السعودي من أنه [تتوىل املحاكم حماكمة 

َم وفقاً للمقتىض الرشعي وطبقاً املتهمني ف يام يسند إليهم من هتُ
لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر 

 ].مما ال حيتاج إىل حتقيقيف وقائع غري مدعى هبا من املدعي العام 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٥٧−١٢٩ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٤٠
 "مما ال حيتاج إىل حتقيق"ففي النص السابق تثري عبارة 

يف رأينا فإن املنظم إشكاالً حول تفسري املقصود هبا, و
السعودي قصد هبا مما ال يلزمها التحقيق, أي مما ال يكون 
التحقيق االبتدائي فيها رشطاً الزماً للمحاكمة, والتي هي 

 .بطبيعة احلال اجلرائم الكبرية التي يكون التحقيق فيها وجوبياً 
من الالئحة التنفيذية لنظام  )٦إال أنه وبالرجوع إىل املادة (

 − ١ءات اجلزائية السعودي نجدها تنص عىل أن [اإلجرا
ظام هي الدعو ) من الن١٩الدعو املشار إليها يف املادة (

 .اجلزائية العامة]
) من نظام اإلجراءات اجلزائية ١٩وبالرجوع إىل املادة (

يف دعو مقامة  −نجدها تنص عىل أنه [إذا تبني للمحكمة 
الدعو عليهم, أو  أن هناك متهمني غري من أقيمت −أمامها 

وقائع أخر مرتبطة بالتهمة املعروضة, فعليها إبالغ من رفع 
الدعو بذلك; الستكامل اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا 

 .النظام]
مما سبق, نالحظ أن املنظم السعودي وقع يف اخللط بني 
الدعو اجلزائية العامة وبني دعاو اجلرائم الكبرية, فهذه 

التي قرر النظام رصاحة بأن التحقيق فيها  األخرية وحدها
وجويب, أما الدعو اجلزائية العامة فقد يكون موضوعها 
جريمة كبرية أو غري كبرية, مما ال تعد معه معياراً صادقاً 

 ومنضبطاً للتعبري عن دعاو اجلرائم الكبرية.
ويف بعض القوانني املقارنة كام يف قانون أصول املحاكامت 

ردين نجده أخذ بمبدأ لزومية التحقيق االبتدائي اجلزائية األ
كرشط الزم ملحاكمة مرتكبيها, بحيث ال جتوز حماكمة أحد يف 
جناية أو جنحة مشددة إال بقرار اهتام أو ظن, أي صادرين 
بنتيجة حتقيق ابتدائي فيهام, وذلك يف كل اجلنايات ويف اجلنح 

, أي تلك التي يزيد احلد األ لعقوبتها عىل قىص املشددة أيضاً
) من ٢٠٦) و(١٦٦) و(٥١سنتني, وذلك وفقاً ملفهوم املواد (

 هذا القانون يف كل من اجلنح واجلنايات.
إذا حرصت "ويف ذلك قضت حمكمة التمييز األردنية بأنه 

النيابة العامة قرار االهتام باختالس املتهم أموال املؤسسة التي 
تيال, فيمتنع عىل يعمل هبا ومل حتله للمحاكمة بجريمة االح

) من ١٦٦/١املحكمة أن تبحث يف هذه اجلريمة عمالً باملادة (
 .)٤("قانون أصول املحاكامت اجلزائية

وليس هذا فحسب, بل أخذ القانون األردين بمبدأ لزومية 
التحقيق االبتدائي عىل درجتني يف اجلنايات (باعتبار رضورة 

املدعي العام فيها) صدور قرار اهتام من النائب العام بعد ظن 
وعىل درجة واحدة يف اجلنح املشددة, وهو ما قررته رصاحة 

) من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين, ١٣٣املادة (
والتي أعطت للنائب العام صالحية املصادقة عىل قرار الظن 
الصادر من املدعي العام أو فسخه وإعادته الستكامل 

حاكمة والذي يقابل اصطالح التحقيقات أو أن يقرر منع امل
 .ظام اإلجراءات اجلزائية السعوديحفظ الدعو يف ن

ومبدأ املالءمة الذي يرتك للنيابة (هيئة التحقيق واالدعاء 
العام) سلطة تقدير مد رضورة حتريك الدعو اجلزائية من 
عدمه يف اجلرائم غري الكبرية جيد أساسه يف كثري من القوانني 

ك عىل سبيل املثال فرنسا التي دأبت فيها النيابة املقارنة, من ذل
حوال التي العامة عىل عدم حتريك الدعو اجلزائية إال يف األ

أن  − وفقاً العتبارات املالءمة بكل حالة عىل حده −تقدر فيها 
اجلريمة املعنية متس بالنظام العام, وذلك منذ أن صدر منشور 

, حيث م٨/٣/١٨١٧وزارة العدل الفرنسية الصادر بتاريخ 
املرشع ال يمكن أن يكون "قضت حمكمة النقض الفرنسية بأن 

, وبدون  قصد محل رجال النيابة عىل حتريك اإلجراءات تلقائياً
تدخل املدعني باحلقوق املدعية يف كل الشكاو حتى ما هو 
نزق منها أو خال من املعنى أو ال يمس النظام العام مبارشة, 

ال غرض فيها سو إشباع  أي حتى يف الشكاو التي
عواطف أو أحقاد فردية أو نوازع غرور أو حب للذات, أو 
التي هتدف إىل أن تنال عىل نفقة الدولة ودون أي نفع للنظام 
االجتامعي تعويضاً عن بعض أخطاء طفيفة تأذ منها بعض 

. عن: م٨/١٢/١٨٢٦(نقض فرنسية تاريخ  "األفراد
 ).٢١٦ , صم١٩٨٦الفتاح, عبد

بعيد مع  ن احلكم السابق أنه يلتقي إىل حدٍّ وواضح م
تقسيم نظام اإلجراءات اجلزائية اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية, 

                                                           
عدد  من ٩٧٧املنشور عىل الصفحة  ٤/١٩٧٦متييز جزاء أردنية رقم   )٤(

 منشورات مركز عدالة. م١/١/١٩٧٦جملة نقابة املحامني بتاريخ 
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١٤١
وقرر وجوب حتريك الدعو اجلزائية يف الكبرية دون غري 
الكبرية التي ترك فيها هليئة التحقيق واالدعاء العام سلطة 

يك الدعو اجلزائية. تقدير اعتبارات املواءمة واملالءمة يف حتر
إذن ففي اجلرائم الكبرية افرتض املنظم السعودي أنّ مجيع 
 اجلرائم الكبرية متس بالنظام العام وتستوجب حتريك الدعو
اجلزائية عنها, أما اجلرائم غري الكبرية فال تتمتع بقرينة املساس 
بالنظام العام, وإنام يرتك للهيئة سلطة تقدير مد مالءمة 

 عو اجلزائية عنها من عدمه.حتريك الد
ويف اجلرائم غري الكبرية يكون هليئة التحقيق رفض 
التحقيق يف الشكو املقدمة من املجني عليه أو املرضور من 
اجلريمة, نظراً لتفاهتها, وإفهامه بأنّ من حقه التوجه مبارشة 
إىل املحكمة إلقامة دعواه ضد املشتكى عليه أمامها, ولذلك 

ي هذا ال مّ االدعاء املبارش, باعتبار أنّ من يرفع طريق بسُ
الدعو اجلزائية هو املجني عليه مبارشة دون واسطة هيئة 

 .لعام أو غريهاالتحقيق واالدعاء ا
دعاء املبارش بتحريك ويف ختويل املجني عليه صالحية اال

حيقق نظام االهتام الفردي الذي تعرفه "الدعو اجلزائية 
دعاء باحلق اخلاص ث تركت زمام االيعة اإلسالمية, حيالرش

أمام املحكمة اجلزائية يف يد املجني عليه, ترضية له, وتقديراً ملا 
يراه, ومحاية حلقه يف التعويض, وشفاءً ملا يكون قد خالط نفسه 
من آالم سببتها اجلريمة, وقطعاً لدابر الثأر مستقبالً ... وقد 

ذا. وهذا اجتاه منحه النظام احلق يف أن يتنازل عن ادعائه ه
إسالمي قويم, ألن به تتحقق مصلحتان: مصلحة املجني عليه 
يف التصالح مع املتهم بمقابل أو باملجان فتهدأ نفسه, ومصلحة 
اجلامعة يف أن حيل الوئام حمل االنتقام, وتسود السكينة بدالً من 

; ٦١−٦٠ص  , صم٢٠٠٨(أمحد,  "الضغينة بني اجلميع
 .)٩١ , صم٢٠١٤اللبان, 

جبَ أن يُرتك للمجني عليه أو املترضر  بناء عىل ما سبق, وَ
من اجلريمة حق االدعاء املبارش يف مثل هذا النوع من اجلرائم, 

يل ينبغي أال يرتك ألنّ حق املترضر من اجلريمة حق أص"
عىل إرادة الغري. وهلذا, فإن عىل املجني عليه أن  اً استعامله معلق

 االدعاء املبارش إذا كانت أدلة يلجأ مبارشة يف هذه احلالة إىل
ثبوت اجلريمة يف حق املتهم متوافرة وكافية لديه وال حتتاج إىل 

 .)٦٤ , صم٢٠٠٨(أمحد,  "حتقيق

إال أن قاعدة التبعية والتدرج التي جتعل عضو هيئة 
التحقيق عىل حد رأي جانب من الفقه ملزماً باألوامر املوجهة 

يك الدعو وأعامل التحقيق ليه من رؤسائه فيام يتعلق بتحرإ
), ال يعني جعل حتريك ٢٨ , صم٢٠٠٨(أمحد,  واالهتام فيها

و التحقيق فيها وجوبياً يف اجلرائم غري أالدعو اجلزائية 
 الكبرية, وذلك ملا ييل:

أن كون التحقيق وجويب يف اجلرائم الكبرية وجوازي يف   −١
وامر غري الكبرية مستمد من نص النظام ال من األ

 رئاسية املوجهة إىل عضو هيئة التحقيق.ال
أن القول بوجوبية التحقيق يف اجلرائم الكبرية ختاطب به   −٢

هيئة التحقيق واالدعاء العام ككل واحد, ما يعني عدم 
مر جواز جتاوزه بأمر رئايس, ببساطة ألن موجه األ

 الرئايس ذاته ملزم هبذه القاعدة.
التبعية والتدرج وعىل كل حال, فمن املعلوم أن قاعدة 

الرئاسيني تنحرص يف األعامل ذات الطبيعة غري القضائية 
عامالً ذات طبيعة أكاالهتام دون أعامل التحقيق التي تعد 

) فال ٧٩ , صم٢٠٠٦قضائية كام أمجع عليه الفقه (احلجيالن, 
 جيوز التدخل يف عمل املحقق فيها حتى من رؤسائه اإلداريني.

, ف هو حرية النيابة العامة يف حتريك  إذا كان األصلأخرياً
دعو احلق العام, إال أنه ترد عىل هذه القاعدة قيود حمددة 
تعود يف بعض األحيان إىل تفاهة اجلرم املرتكب أو ترك أمر 
حتريك الدعو من عدمه للمجني عليه نظراً خلصوصية بعض 
اجلرائم التي قد ير املرضور عدم حتريكها العتبارات معينة 

هو, أو لوجود حصانة معينة للجاين تشرتط لرفعها  يراها
 .اجلهة التي يتبعها, وما إىل ذلكإجراءات معينة تتخذها 
ر هيئة التحقيق من االلتزام بوجوبيةففي هذه األحوال,   تتحرّ

التحقيق يف اجلرائم الكبرية يف احلاالت التي تكون فيها اهليئة مقيدة 
إزاء الواقعة املعنية بإحد القيود التي ترد عىل سلطتها يف حتريك 

 .احلال يف الشكو والطلب واإلذن الدعو اجلزائية, كام هو
) من ١٧فبالنسبة للشكو, نجد ما نصت عليه املادة (

ة السعودي فيام يتعلق بالشكو من نظام اإلجراءات اجلزائي
أنه [ال جتوز إقامة الدعو اجلزائية أو إجراء التحقيق يف 
 اجلرائم الواجب فيها حق خاص لألفراد إال بناءً عىل شكو

أو وارثه من بعده إىل اجلهة  ,نْ ينوب عنهأو ممَّ  ,من املجني عليه
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حة املختصة; إال إذا رأت هيئة التحقيق واالدعاء العام مصل

عامة يف رفع الدعو والتحقيق يف هذه اجلرائم]. وكذلك 
) من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية ٤/١املادة (

والتي عرفت اجلرائم التي فيها حق خاص بقوهلا: [اجلرائم 
) من ١٧الواجب فيها حق خاص لألفراد املشار إليها يف املادة (

  املجني عليه].النظام هي ما اقترص الرضر فيها عىل
) من ١٧٩أما بالنسبة لإلذن, فنجد ما نصت عليه املادة (

الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي من أنه 
[ال جيوز بغري إذن من امللك القبض عىل الوزير أو من يشغل 
نيِّ وزيراً أو شغل مرتبة وزير,  مرتبة وزير أو من سبق له أن عُ

 اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو وال توقيفه, وال
رفع دعو جزائية ضده; وذلك ما مل يكن متلبساً بجريمة, 
ويف هذه احلالة جيوز التحفظ عليه, عىل أن يرفع وزير الداخلية 

 .ساعة من وقت التحفظ عليه] ٢٤أمره إىل امللك خالل 
والواقع أن اجلرائم الكبرية يف جمملها ليست من جرائم 

لشكو, كام أن اهليئة متلك السلطة يف حتريك الدعو ا
اجلزائية والتحقيق فيها حتى يف جرائم الشكو إذا ما رأت أن 

) من نظام ١٧املصلحة العامة تقتيض ذلك, حيث نصت املادة (
 اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أنه [ال جتوز إقامة الدعو

واجب فيها حق خاص اجلزائية أو إجراء التحقيق يف اجلرائم ال
نْ ينوب أو ممَّ  ,لألفراد إال بناءً عىل شكو من املجني عليه

أو وارثه من بعده إىل اجلهة املختصة; إال إذا رأت هيئة  ,عنه
 التحقيق واالدعاء العام مصلحة عامة يف رفع الدعو

   والتحقيق يف هذه اجلرائم].
تحريك إال أن هذا النص ال يعني بالرضورة إلزام اهليئة ب

الدعو اجلزائية وبالتايل العودة لوجوبية التحقيق, وإنام رغم 
وجوبيته تُغلّ يدها عن البدء به قبل حتررها من القيود التي 
فرضها النظام عىل سلطتها يف حتريك الدعو اجلزائية, كل 
 ذلك فيام عدا االستثناء السابق اخلاص بجرائم الشكو

تصبح سلطة املحكمة  والذي ال تعني وجوبية التحقيق أن
إزاءه يف جرائم الشكو مقيدة, وإنام تبقى تقديرية يف حدود ما 
ترتئيه حمققاً للمصلحة العامة, األمر الذي يعود بنا يف هذه 

 اجلرائم إىل سلطة املواءمة ال املرشوعية.

كل ما سبق, يفرتض عدم تقديم شكو هليئة التحقيق, أما 
إىل ذات األصل الذي  إذا قدمت مثل هذه الشكو فنعود

حيكم سلطة اهليئة يف حتريك الدعو اجلزائية يف اجلرائم 
 الكبرية أال وهو مبدأ وجوبية التحقيق.

 
ة عىل قرار الفرع الثاين: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبري

 حفظ الدعو اجلزائية
يؤثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل مد خضوع 

الدعو لتصديق رئيس هيئة التحقيق واالدعاء قرار حفظ 
العام, وذلك نظراً خلطورة هذا اإلجراء, محاية للعدالة التي 
تترضر من مثل هذا القرار يف حال كان يف غري حمله, أي يف 
حال كانت هنالك أدلة كافية إلحالة القضية للمحاكمة ومع 

.ذلك صدر قرار بمنعها أي بحفظ الدعو 
, نجد أن عضو هيئة التحقيق واالدعاء بناء عىل ما سبق

العام ال يملك حفظ الدعو من تلقاء نفسه, إنام يملك فقط 
التوصية بذلك إىل رئيس الدائرة الذي يملك حفظها فقط يف 
اجلرائم غري الكبرية, أما يف اجلرائم الكبرية فإنه يملك بدوره 
فقط التوصية لرئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام (عىل 

و اململكة) ومن ينيبه حلفظ الدعو يف هذا النوع من مست
 .جلرائم الكبرية) نظراً جلسامتهاقصد هنا اأاجلرائم (و

) من نظام اإلجراءات اجلزائية ١٢٤ويف ذلك تنص املادة (
عىل أنه: [إذا رأ املحقق بعد انتهاء التحقيق أن  السعودي

 ,فيويص رئيس األدلة غري كافية أو أنه ال وجه إلقامة الدعو
الدائرة بحفظ الدعو وباإلفراج عن املتهم املوقوف, إال إذا 
كان موقوفاً لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك 
, إال يف اجلرائم الكبرية فال يكون األمر نافذاً إال بتصديق  نافذاً

نْ ينيبه]  .رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام أو مَ
كل وثيق وحتمي بقاعدة وجوبية ويرتبط هذا احلكم بش

التحقيق يف اجلرائم الكبرية, فطاملا كان حتريك الدعو اجلزائية 
هناء الدعو اجلزائية من إوجوبياً يف اجلرائم الكبرية, فإن 

ن خيضع للرقابة من جهة أعىل أخالل وسيلة احلفظ يتوجب 
ضافية ختتص هبا اجلرائم الكبرية تبعاً جلسامتها, إذ إكضامنة 

ر أن وجوبية التحقيق يف اجلرائم الكبرية تعني حظر إجراء ن
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وراق يف هذه اجلرائم والذي يمنع من البدء يف حفظ األ

التحقيق فيها, مما يعني منطقياً وجوب خضوع قرار حفظ 
الدعو أيضاً والذي يتخذ يف هناية التحقيق للرقابة من جهة 

نخلص معه  أعىل هي رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام, مما
أن املنظم السعودي أخذ يف حفظ هذه اجلرائم بمبدأ التحقيق 
االبتدائي عىل درجتني, يف حال كان القرار بحفظ الدعو, أما 
إذا كان القرار بلزوم املحاكمة فلم يأخذ املنظم السعودي بمبدأ 
التحقيق االبتدائي عىل درجتني إال يف جرائم أشد خطورة من 

 وهي اجلرائم املوجبة لعقوبة جسدية. اجلرائم الكبرية إال
ومبدأ التحقيق االبتدائي عىل درجتني معمول به يف فرنسا 
وكثري من الدول التي تأثرت قوانينها هبا كام يف سوريا 
واجلزائر, ويقابل قرار حفظ الدعو اصطالح القرار بمنع 
املحاكمة يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين, حيث 

نائب العام قرار حفظ الدعو الصادر عن املدعي يراقب ال
صول ) من قانون أ١٣٣/٤العام وهو ما قررته رصاحة املادة (

 .املحاكامت اجلزائية األردين
وغرفة االهتام تراقب بدورها أعامل قايض التحقيق الذي 

, م١٩٨٦الفتاح, ئناف أمامها (عبدختضع قراراته أيضاً لالست
امنة من ضامنات املتهم وحقاً من ), ويعد الفقه ذلك ض٦٦ ص

وما بعدها),  ٩٤ حقوق الدفاع (مليكه, بدون سنة نرش, ص
إذا كان مبدأ التقايض عىل درجتني قاعدة عامة يف مجيع اجلرائم 
يف تلك القوانني, فإن هلا تطبيقان يتيامن يف نظام اإلجراءات 

 .ئية السعودي كام ذكرنااجلزا
واختصاص جهة أعىل من املحقق بإصدار قرار بحفظ 
الدعو مسألة معروفة لد األنظمة املقارنة, وكذلك األمر 
بالنسبة للماميزة بني اجلرائم تبعاً جلسامتها عند حتديد اجلهة 
املختصة بإصدار مثل هذا القرار, أي بني جنايات واجلنح, وما 

الكبرية وغري الكبرية  هو ما يقابل إىل حد ما التمييز بني اجلرائم
يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي, حيث يصدر هذا 
القرار يف األردن النائب العام, ورئيس النيابة يف لبنان, وغرفة 

 .ئري, ومن املحامي العام يف مرصاالهتام يف القانون اجلزا
وقرص صالحية عضو هيئة التحقيق يف حاالت منع املحاكمة 

رئيس الفرع دون اختاذ قرار مبارش بذلك, وكذلك عىل التوصية هبا ل
خضوع قرار رئيس الفرع بمنع املحاكمة للمصادقة من رئيس اهليئة 

(عىل مستو اململكة) يف اجلرائم الكبرية, فيه مركزية كبرية, وعدم 
ثقة برؤساء األفرع واملحققني من بعدهم, هذا إضافة إىل تعارضه 

من أن خضوع أعضاء هيئة  مع ما يقرره جانب معترب من الفقه
التحقيق للتبعية والتدرج ينحرص فقط باألعامل املتعلقة بوظيفة 
االهتام دون وظيفة التحقيق, باعتبار هذه األخرية وظيفة قضائية 

), وال ينبغي بالتايل خضوعهم يف تقدير ٥٣ , صم٢٠١٤(اللبان, 
 .هبا ألحد سو للنظام وضامئرهمالقيام 

قاعدة التبعية والتدرج التي جتعل عضو ويف مجيع األحوال, ف
هيئة التحقيق عىل حدّ تعبري جانب من الفقه ملزماً باألوامر 

عامل أليه من رؤسائه فيام يتعلق بتحريك الدعو وإاملوجهة 
), يندرج ٢٨ , صم٢٠٠٨التحقيق واالهتام فيها معاً (أمحد, 

 حتتها احلكم بوجوب توصية عضو هيئة التحقيق لرئيس الدائرة
بحفظ الدعو يف اجلرائم غري الكبرية, وكذلك وجوب تصديق 
رئيس هيئة التحقيق (عىل مستو اململكة) عىل قرار رئيس الدائرة 
بحفظ الدعو اجلزائية يف اجلرائم الكبرية كرشط الزم لنفاذه, 

 .ما وجد لذلك مقتضاه القانوينبطبيعة احلال إذا 
, نجد أن ومن خالل املقارنة بني الوضعني السابقني

رئيس الدائرة هو من يصدر قرار حفظ الدعو يف مجيع 
ن قراره هذا يكون نافذاً فوراً وبشكل مبارش أال إاألحوال, 

بمجرد صدوره بناء عىل توصية من عضو اهليئة يف اجلرائم 
املصادقة عليه من رئيس  غري الكبرية, يف حني يلزم لنفاذه

اهليئة (عىل مستو اململكة) يف اجلرائم الكبرية. بمعنى آخر, 
فإن عالقة عضو اهليئة مع رئيس دائرهتا هي عالقة توصية, يف 
 حني أن عالقة رئيس الدائرة مع رئيس اهليئة (عىل مستو

 اململكة) هي عالقة مصادقة.
 

ة وغري كبرية عىل املطلب الثاين: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبري
 جراءات اجلزائية املقيدة للحريةاإل

يؤثر تقسيم اجلرائم تبعاً جلسامتها إىل كبرية وغري كبرية, يف 
 العديد من اإلجراءات اجلزائية املقيدة للحرية, إذ يؤثر يف مد
جواز القبض من حيث املبدأ, وعىل مد وجوب منع 

ول), ومن حيث املقبوض عليه من االتصال بغريه (الفرع األ
مد وجوب التوقيف, وعىل توقيف األجانب وأخرياً يرتك 

 أثره عىل تقييد اخالء السبيل (الفرع الثاين).
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رية عىل الفرع األول: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كب

 اإلجراءات اخلاصة بالقبض
ينعكس تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل إجراء 

حيتني اثنتني, مها أثر هذا التقسيم عىل القبض, وذلك من نا
مد جواز القبض من حيث املبدأ (البند األول), وكذلك عىل 
مد وجوب منع االتصال باملقبوض عليه خالل مدة القبض 

 .عرض كالً من املظهرين املذكورين(البند الثاين), وفيام ييل نست
 

عىل جواز وغري كبرية  البند األول: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية
 القبض

) من نظام اإلجراءات اجلزائية ١٠٧بالرجوع إىل املادة (
بعد  −السعودي نجدها تنص عىل أنه [إذا مل حيرض املتهم 

من غري عذر مقبول, أو إذا خيف  −تكليفه باحلضور رسمياً 
هربه, أو كانت اجلريمة يف حال تلبس; جاز للمحقق أن يصدر 

كانت الواقعة مما ال جيوز فيها  أمراً بالقبض عليه وإحضاره ولو
 توقيف املتهم].

وقد يقول قائل أن التوقيف جائز يف اجلرائم غري الكبرية 
, نقول أن ذلك صحيح, إال أنه جائز يف احلاالت ذاهتا  أيضاً

) املذكورة, مما نخلص معه إىل ١٠٧املحددة يف نص املادة (
حكم أن املنظم السعودي جانبه الصواب حني عرب عن مراد 

والصحيح أن  "مما ال جيوز فيها التوقيف"املادة بالقول 
, والواقع أن اجلرائم التي "مما ال جيب فيها التوقيف"يقول 

ال جيب فيها التوقيف هي اجلرائم غري الكبرية, ألن التوقيف 
 فيها جوازي ال وجويب.

ومن خالل قراءة املادة السابقة نجد أن القاعدة يف مجيع 
قرص القبض عىل احلاالت "قيدة للحرية هي اإلجراءات امل

, وبالتايل عىل اجلرائم الكبرية, إال أن "التي جيب فيها التوقيف
هذه القاعدة ليست عىل إطالقها, إذ جيوز القبض عىل املتهم 
حتى بجريمة ال جيب فيها التوقيف, يف حال تم تبليغه مذكرة 

ن إقامة حضور ومل حيرض أو خيف من هروبه, أو مل يكن له مكا
 , صم١٩٨٩(النعامن,  معلوم, ويف أحوال التلبس باجلريمة

), وهذه من حاالت ٩٨ , صم٢٠١٥آل ظفري,  ;١١٤
 .ام قلنا يف اجلرائم غري الكبريةالتوقيف اجلوازي التي تنحرص ك

ويعترب الفقه حرص حاالت القبض يف جرائم تزيد عقوبتها 
التحقيق عن حد معني يعد من ضامنات املتهم يف مرحلة 

 ).٨٤ االبتدائي (مليكه, بدون سنة نرش, ص
وتطبيقاً لذلك نجد أن قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي 

ن تزيد عقوبة أحوال التلبس أاشرتط جلواز القبض حتى يف 
) من هذا ٣٤اجلنحة عىل ثالثة أشهر, وفقاً ملا قررته املادة (

ئي يف القانون, والتي تنص عىل أن [ملأمور الضبط القضا
أحوال التلبس باجلنايات أو اجلنح التي يعاقب عليها باحلبس 
ملدة تزيد عىل ثالثة أشهر, أن يأمر بالقبض عىل املتهم احلارض 

 الذي توجد دالئل كافية عىل اهتامه].
ويف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين, نجده أيضاً 

ليس هذا حرص القبض يف اجلنايات واجلنح دون املخالفات, و
فحسب, فحتى يف اجلنح يتوجب أن تكون معاقباً عليها 
باحلبس ليكون جائزاً القبض عىل املتهم بارتكاهبا, كام هو 

) من هذا القانون, والتي تنص عىل أن ٩٩احلال يف املادة (
[ألي موظف من موظفي الضابطة العدلية أن يأمر بالقبض 

افية عىل اهتامه عىل املشتكى عليه احلارض الذي توجد دالئل ك
 يف األحوال اآلتية:

 .يف اجلنايات  −١
ب عليها يف أحوال التلبس باجلنح إذا كان القانون يعاق  −٢

 .ملدة تزيد عىل ستة أشهر
إذا كانت اجلريمة جنحة معاقباً عليها باحلبس وكان   −٣

املشتكى عليه موضوعاً حتت مراقبة الرشطة أو مل يكن له 
 .اململكة قامة ثابت ومعروف يفحمل إ

يف جنح الرسقة والغصب والتعدي الشديد ومقاومة   −٤
يادة للفحش رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والق

 .وانتهاك حرمة اآلداب]
 

 البند الثاين: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل منع
 االتصال باملتهم خالل مدة القبض

إضافة إىل أثر تقسيم اجلرائم من حيث جسامتها إىل كبرية 
وغري كبرية عىل مد جواز القبض من حيث املبدأ, نجد أثراً آخر 
مرتتباً عىل تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية يتعلق بإجراء 
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القبض, يتمثل يف عزل املقبوض عليه خالل فرتة القبض, حيث 

لتنفيذية لنظام اإلجراءات ) من الالئحة ا٢١/٤نصت املادة (
[عىل رجل الضبط اجلنائي عزل  اجلزائية السعودي تنص عىل أن:

املتهم عن غريه فور القبض عليه يف اجلرائم الكبرية, وذلك إىل 
 حني عرضه عىل املحقق ليقرر ما يراه يف ذلك].

ومنع اتصال املتهم بغريه خالل فرتة القبض يرجع إىل 
غري تأثري عليها من أحد, فيمنع ضامن حسن سري التحريات ب

أحد من العبث بأدلة اجلريمة وبمرسحها إذا ما متكن املتهم من 
 .)٤٣٧ , صم٢٠١١االتصال به (اجلوخدار, 

) من الالئحة التنفيذية ٢٢يف مقابل ذلك نجد أن املادة (
لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي جمموعة من الضامنات 

نصت عىل أنه [جيب أن يُعّرف  املحيطة بإجراء القبض, حيث
ج) حقه يف ( ...: املتهم عند القبض عليه أو توقيفه بام يأيت

 االتصال بمن ير إبالغه بالقبض عليه أو توقيفه].
وال شكّ أن متكني املقبوض عليه من االتصال بذويه أو 
بمن هيمهم أمره من أخصّ ضامنات القبض, حتى ال يصابوا 

مكروهاً ما قد وقع له, وكذلك حتى باهللع عليه ويظنوا أن 
نه من حتقيق دفاعه (احلرقان,  يتخذ ما يلزم من إجراءات متكّ

 .)٩٧ , صم٢٠١٥
والتوفيق بني النصني السابقني يستوجب قراءهتام معاً 

, وما تقتضيه "أن املنظم ال يتناقض"باعتبار القاعدة التي تقرر 
هنا أهنا الالئحة يف رأينا من أن القاعدة األدنى درجة (واحلال 

التنفيذية لنظام اإلجراءات اجلزائية) جيب أن تفرسّ بشكل ال 
جيعلها تتعارض مع القاعدة األعىل درجة منها, واحلال أهنا هنا 

 .ي نظام اإلجراءات اجلزائيةه
وعليه, فللتوفيق بني النصني نقول أن املقصود باالتصال 

هلاتفي, وليس يف املادة السابقة هو اإلبالغ, أي االتصال ا
االلتقاء أو االجتامع الفعيل مع الغري, ذلك أنه يتعارض مع ما 
قرره النظام من رضورة عزل املتهم عن غريه يف اجلرائم 
الكبرية. ولذا فيجب أن يُفهم االتصال بالغري فقط بقدر الغاية 

) من الالئحة التنفيذية, واملتمثلة ٢٢منه والتي حددهتا املادة (
 .هم الغري بالقبض عليه أو توقيفهيف إبالغ املت

ليه جانب من الفقه من إوعليه, فال نتفق مع ما ذهب 
تفسري االتصال باملتهم املقبوض عليه بأنه يشمل االتصال 

املبارش وغري املبارش عىل حد سواء, أي سواء باالتصال اهلاتفي 
), واخلطأ ٣٥٥ , صم٢٠٠٤أو االلتقاء اجلسدي (آل هادي, 

ه تبني آراء الفقه  الذي وقع فيه هذا اجلانب من الفقه مردّ
املقارن الذي ينبع من واقع قانوين مغاير ملا هو لدينا يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية السعودي والئحته التنفيذية (من ذلك 

 .)٤٣٧ , صم٢٠١١انظر: اجلوخدار, 
ويف مجيع األحوال, فالتفسري السابق يتعارض مع حكم 

كبرية خالل فرتة القبض. أما يف اجلرائم عزل املتهم بجريمة 
غري الكبرية فال حرج يف متكني املتهم من االتصال بغريه بأية 
كيفية كانت, طاملا مل يقرر النظام عزله عن غريه خالل فرتة 

 القبض.
وفكرة منع االتصال باملتهم ليست غريبة عىل القانون 
املقارن, إال أهنا حمصورة يف بعض القوانني باملدعي العام 

ال القبض, كام هو احلال بقانون أصول إوخالل مدة التوقيف 
) منه عىل ٦٦املحاكامت اجلزائية األردين, والذي تنص املادة (

تصال باملشتكى ن يقرر منع االأحيق للمدعي العام  −١[ أنه:
وال  −٢. يام قابلة التجديدأ ١٠تجاوز عليه املوقوف مدة ال ت

ن يتصل به أيشمل هذا املنع حمامي املشتكى عليه الذي يمكنه 
 ي رقيب].أيف كل وقت وبمعزل عن 

وكذلك كام هو احلال بقانون اإلجراءات اجلنائية املرصي 
لعامة ولقايض ) منه عىل أن: [للنيابة ا١٤١والذي تنص املادة (

التحقيق يف القضايا التي يندب لتحقيقها يف كل األحوال أن 
يأمر بعدم اتصال املتهم املحبوس بغريه من املسجونني وبأال 
 يزوره أحد وذلك بدون إخالل بحق املتهم باالتصال دائامً 

 باملدافع عنه بدون حضور أحد].
 

رية عىل الفرع الثاين: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كب
 قواعد اإلجرائية اخلاصة بالتوقيفال

 ينعكس تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل مد
وجوبية التوقيف, أي عىل ما إذا كان التوقيف سلطة تقديرية أم 
مقيدة أو وجوبية لعضو هيئة التحقيق, حتى أن اجلرائم الكبرية 

 عن اجلرائم غري يعرب عنها باجلرائم املوجبة للتوقيف, يف حني يُعربّ 
الكبرية باجلرائم غري املوجبة للتوقيف (البند األول) كام وينعكس 

 .ية إخالء السبيل (البند الثاين)من ناحية أخر عىل صالح
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ة عىل البند األول: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبري

 صالحية اهليئة يف التوقيف
يف وجوب ويف هذا البند سنبدأ بعرض القاعدة العامة 

التوقيف يف اجلرائم الكبرية دون غري الكبرية, لننتقل بعدها 
لدراسة أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل توقيف 

 األجانب باجلرائم الكبرية, كام ييل.
 
 اجلرائم الكبرية دون غري الكبريةوجوب التوقيف يف  −١

ائياً سلب حرية املتهم قبل الفصل هن"يعرف التوقيف بأنه 
يف التهمة املوجهة إليه ملدة من الزمن يراعى فيها مصلحة 
التحقيق ومقتضياته, وذلك عن طريق إيداع املتهم التوقيف 

(آل هادي,  "أثناء السري يف إجراءات الدعو اجلزائية
 .)٣٦٢ , صم٢٠٠٤

وملا كان التوقيف استثناء نظراً خلطورته, وتبعاً لآلثار 
ذ بنفسيته عليه, والتي تلحق األ الضارة العديدة املرتتبة

 , صم٢٠٠٦وعمله وترتد آثارها عىل عائلته أيضاً (احلريول, 
), ونظراً ملساسه بقرينة الرباءة التي يتمتع هبا املتهم إىل أن ٨٦

 , صم٢٠٠٩يصدر احلكم اجلزائي القطعي بإدانته (األمحد, 
 بد من قرصه عىل اجلرائم اجلسيمة وهي تلك التي), كان ال٨٢

تنطوي عىل قدر من اخلطورة تربر التوقيف, ما يعني حرصه يف 
), ١٢٤ , صم١٩٨١اجلرائم اجلسيمة دون سواها (سليامن, 

كاجلنايات واجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة معينة فأكثر, كام 
هو احلال يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين, والتي 

عد استجواب املشتكى ب −١) منه عىل أنه [١١٤تنص املادة (
عليه جيوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف ملدة ال 

 عليه قانوناً  ليه معاقباً إتتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل املسند 
إذا كان  يوماً  ١٥باحلبس مدة تزيد عىل سنتني وملدة ال تتجاوز 

رت بعقوبة جنائية وتواف عليه قانوناً  ليه معاقباً إالفعل املسند 
ليه, وجيوز له متديد هذه املدة إاألدلة التي تربطه بالفعل املسند 

ال يتجاوز التمديد اقتضت مصلحة التحقيق ذلك عىل أ كلام
شهراً يف اجلنح وثالثة أشهر يف اجلنايات املعاقب عليها قانوناً 
بعقوبة مؤقتة وستة أشهر يف اجلنايات األخر وعىل أن يُفرج 

ما مل يتم متديد مدة التوقيف وفق  عن املشتكى عليه بعدها

ترسي أحكام التوقيف  −٢. ) من هذه املادة٣حكام الفقرة (أ
) من هذه املادة عىل املشتكى ١والتمديد املشار إليها يف الفقرة (

عليه املسند إليه إحد اجلنح املعاقب عليها قانوناً باحلبس مدة 
  ال تزيد عىل سنتني يف أي حالة من احلالتني التاليتني:

 يذاء املقصود أوليه من جنح اإلإإذا كان الفعل املسند   )أ(
 .اء غري املقصود أو الرسقةاإليذ

قامة ثابت ومعروف يف اململكة, عىل إإذا مل يكن له حمل   )ب(
ذا قدم كفيالً يوافق عليه املدعي العام إأن يفرج عنه 

 .لك]ليه ذإيضمن حضوره كلام طلب 
أما اجلرائم البسيطة فال تربر بحال توقيف املتهم هبا, 

; ٤٦٨ ص, م١٩٨١وذلك من ضامنات الدفاع (الكبييس, 
عىل  ) التي تؤكد يف جمموعها٢٢١ , صم٢٠٠٩العدوان, 

 .الصفة االستثنائية للتوقيف
فعىل سبيل املثال, ال جيوز التوقيف يف القوانني املقارنة إال 

مهيتها (ولد أيف اجلنايات واجلنح دون املخالفات, نظراً لقلة 
 ).٣٥ , صم٢٠٠٧عيل, 

كبرية عىل طبيعة وينعكس تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري 
صالحية اهليئة يف التوقيف, وحتديد فيام إذا كانت وجوبية يف اجلرائم 

 الكبرية, أم صالحية تقديرية أو جوازية يف اجلرائم غري الكبرية.
) من نظام اإلجراءات اجلزائية ١١٣ويف ذلك تنص املادة (

[إذا تبني بعد استجواب املتهم, أو يف حال : السعودي عىل أنه
, أن األدلة كافية ضده يف جريمة كبرية, أو كانت مصلحة هربه

التحقيق تستوجب توقيفه; فعىل املحقق إصدار أمر بتوقيفه 
مدة ال تزيد عىل مخسة أيام من تاريخ القبض عليه]. كام 
ونصت املادة الثامنة بعد املائة من ذات النظام عىل أنه [إذا مل 

عني مكاناً يقبله يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن ي
 .املحقق, وإال جاز للمحقق أن يصدر أمراً بتوقيفه]

) من الالئحة التنفيذية لنظام ٢٤كذلك فقد نصت املادة (
اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أن: [أسباب التوقيف أثناء 

ب) إذا . (أ) إذا كانت اجلريمة من اجلرائم الكبرية: (التحقيق هي
ج) إذا مل يعني املتهم (استوجبت مصلحة التحقيق توقيف املتهم. 

يش هرب املتهم, أو اختفاؤه(مكاناً يوافق عليه املحقق.  . د) إذا خُ
 هـ) إذا مل يتعهد املتهم باحلضور عندما يطلب منه ذلك].(
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١٤٧
ويالحظ يف هذا املقام أن تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية, 

جسامة اجلريمة, ليس املعيار الوحيد الذي حيدد  أي تبعاً مد
صالحية التوقيف, فجسامة اجلريمة ليس السبب الوحيد للتوقيف, 
بل هو واحد من جمموعة من األسباب التي يؤسس قرار التوقيف 
بناء عليها, إال أن جسامة اجلريمة (أي كوهنا من اجلرائم الكبرية) 

 ية جوازية.جيعل من التوقيف وجوبياً ال جمرد صالح
ووجوبية التوقيف بشكل مطلق أمر غري حممود لد الفقه, 

ذ البد من وجود مربرات فعلية وحمددة للتوقيف, ال جيوز إ
اخلروج عليها باعتباره استثناء يتوجب أال ينتهك قرينة الرباءة, 
سيام مع آثاره السلبية الكثرية والتي سبق وقدمنا جانباً منها (يف 

 .)١٨٨− ١٨٤ص  , صم٢٠١٥ن, ذلك انظر: احلرقا
ولذلك كان جمرد كون اجلريمة املسندة للمتهم من اجلرائم 
الكبرية ال يعني بالرضورة وجوب التوقيف بشكل آيل, أي أن 
جمرد االهتام بجريمة كبرية ال يكفي للتوقيف, بل يتوجب أن 
تكون هنالك من األدلة التي مجعتها سلطة التحقيق كافية 

بام يكفي حلمل قرار التوقيف عليها, باعتبار للتوقيف, أي قوية 
أن التوقيف استثناء ال جيوز التوسع يف تفسريه وال املغاالة يف 
تطبيقه, حتى يف حاالت التوقيف الوجويب, إذ يرد كقيد عىل 
احلرية الشخصية وهي املصونة بنصوص النظام األسايس 

 .منه) ٣٦وحتديداً يف عجز املادة (
ة باعتبارها جريمة كبرية ال تكفي وكام أن صفة اجلريم

وحدها للتوقيف, فإهنا كذلك ليست احلالة الوحيدة للتوقيف 
الوجويب, بل يكون التوقيف وجوبياً كذلك إذا اقتضت 
مصلحة التحقيق وجوب التوقيف, ففي هذه احلالة يكون 

.  التوقيف وجوبياً أيضاً
ف وعليه, فإذا كنا أمام جريمة كبرية فإنه يشرتط للتوقي

هبذه احلالة فقط توافر ما يكفي من أدلة اإلدانة لربط املتهم 
مام جريمة غري كبرية فننظر فيام أباجلرم املسند إليه, أما إذا كنا 

مصلحة "تقتيض التوقيف أم ال. و لتحقيقاإذا كانت مصلحة 
ره املحقق  "التحقيق اصطالح واسع يدخل ضمنه كل ما يقدّ

شية من أن يؤثر ترك املتهم ضامناً حلسن سري التحقيق, كاخل
حراً يف أدلة الدعو والعبث هبا والتأثري يف سري التحقيق أو 
الة الضغط عىل الشهود أو حتى االعتداء عليهم, ففي هذه احل

 .يكون التوقيف وجوبياً أيضاً 

أما إذا مل تقتضِ مصلحة التحقيق التوقيف فال يكون 
برية كام سبق وسلف التوقيف وجوبياً إال إذا كنا أمام جريمة ك

بيانه, وحينها يكون التوقيف جوازياً وفقاً ملطلق تقدير املحقق, 
ويشرتط به توافر أي من األسباب التالية, وإال أضحى 
التوقيف باطالً وغري مرشوع الفتقاره إىل عنرص السبب الذي 
يتوجب قيامه لتأسيسه بناء عليه, وهي احلاالت التي نصت 

) من ٢٤) من املادة ("ـه"و  "د"و  "ج"عليها الفقرات (
 الالئحة سالفة الذكر.

وقد كان قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين قبل 
/ج) منه, يتبنى مبدأ التوقيف ١٢٣تعديله نص املادة (

جراءات اجلزائية السعودي, حيث الوجويب, كام فعل نظام اإل
ليه أو إكانت تنص عىل أنه [ال خيىل بالكفالة سبيل من أُسندت 

حكم عليه بجريمة تستوجب اإلعدام أو األشغال الشاقة 
املؤبدة أو االعتقال املؤبد], إال أنه وبإلغاء النص املذكور مل يعد 
ة نص يقيض بوجوب التوقيف وال بحظر إخالء  هنالك ثمّ
السبيل, وقبل إلغاء النص السابق, كان الفقه اجلنائي يف 

املذكورة وجوبياً يف حني  األردن يعترب أن التوقيف يف اجلرائم
; ٤٠٧ , صم٢٠١١يعتربه جوازياً فيام عداها (اجلوخدار, 

 ).٥٠٢ ص ,م٢٠١٠السعيد, 
نخلص إىل أن النظام السعودي وإن كان يتفق مع  مما سبق,

القوانني العربية من حيث قرص التوقيف عىل اجلرائم األكثر 
جسامة دون غريها, إال أنه يتميز عنها من حيث طبيعة 

لصالحية يف التوقيف, حيث يعترب التوقيف جوازياً كأصل ا
عام يف القوانني املقارنة, يف حني يكون وجوبياً يف نظام 
اإلجراءات اجلزائية السعودي يف جمموعة حمددة من اجلرائم 

تي يكون هي اجلرائم الكبرية بخالف اجلرائم غري الكبرية ال
 .التوقيف فيها جوازياً 

جلريمة (أي تقسيمها إىل كبرية وغري إذن, فمعيار جسامة ا
كبرية يف النظام السعودي) إذا كان هو املميز بني حاالت 

نه يف أالتوقيف اجلوازي واإلجباري يف هذا النظام, إال 
القوانني املقارنة معيار للتمييز بني احلاالت التي جيوز فيها 
, ويف  التوقيف وتلك التي ال يكون فيها التوقيف جائزاً أصالً

ذا يبدو نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي متشدداً أكثر من ه
 القوانني املقارنة هبذا اخلصوص.



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٥٧−١٢٩ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٤٨
وتقرير وجوبية التوقيف تعرض النتقاد شديد من طرف 

; ٨٣ , صم١٩٨١الفقه, وذلك من ناحيتني (سالمة, 
 ):٤٠٧ , صم٢٠١١اجلوخدار, 

 الرباءة.باعتباره يتناىف بشكل قطعي مع ما تقتضيه قرينة  −١
باعتباره يقرص التوقيف عىل معيار واحد هو وجود  −٢

األدلة الكافية دون باقي االعتبارات, كحالة املتهم 
 االجتامعية والصحية وسنه.

) من ٩/٣وهلذا نجد ما قررته هبذا اخلصوص املادة (
أنه  من م١٩٦٦العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية لعام 

شخاص الذين ينتظرون [ال جيوز أن يكون احتجاز األ
املحاكمة هو القاعدة العامة, ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج 
عنهم عىل ضامنات لكفالة حضورهم يف أية مرحلة أخر من 
مراحل اإلجراءات القضائية, ولكفالة تنفيذ احلكم عند 

 م٩/٤/١٩٦٥تاريخ  ٦٥االقتضاء]. وقد جاء القرار رقم 
الصادر عن جلنة الوزراء التابعة للمجلس األورويب حلقوق 
اإلنسان أبلغ أثراً وأوضح تعبرياً يف حظره لوجوبية التوقيف 
حيث نص يف فقرته األوىل [أن التوقيف ال جيوز إطالقاً أن 

.[  يكون وجوبياً
 
توقيف  أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل −٢
 ةجانب باجلرائم الكبرياأل

بالرجوع إىل املادة اخلامسة والسبعون بعد املائة من الالئحة 
اجلزائية السعودي نجدها تقرر أنه:  التنفيذية لنظام اإلجراءات

[إذا أوقف شخص غري سعودي الهتامه بارتكاب جريمة من 
اجلرائم الكبرية; فتبلغ وزارة اخلارجية للنظر يف إحاطة ممثلية 

 .بالده]
ن ممثلية بالد األجنبي تأمني وما قررته املادة  السابقة يمكّ

الدفاع الالزم عنه يف حال رغبت يف ذلك, باعتبار أن األجنبي 
عادة يف مركز أضعف من الوطني الذي عادة ما يكون أقاربه 

نوا له الدفاع الالزموأصدقاءه املقربون   .حوله فيؤمّ
 , ةٍ واحدةٍ إال أنه وملا كانت اجلرائم مجيعها ال تقع عىل سويّ
كان البد من التفرقة بينها تبعاً جلسامتها, إذ ليس من احلكمة 

جنبية بأية جريمة وقعت يف أن يتم تبليغ ممثليات الدول األ

, وهو ما حرص معه املنظم أرايض اململكة مهام كانت بسيطة
ية بجرائم مواطنيها باجلرائم إبالغ املمثليات األجنب السعودي

 الكبرية دون غريها.
جنبي من إال أنّ هذا احلكم ال يعني البتة عدم متكني األ

االتصال بممثلية بالده حتى يف اجلرائم غري الكبرية, إذ البد 
من إتاحة هذا احلق له لتأمني الدفاع الالزم له إذا ما طلب 

اإلجراء الواجب عىل ذلك, إال أنّ ما قررته املادة السابقة ذلك 
هيئة التحقيق اختاذه فور توقيف األجنبي بجريمة كبرية, حتى 
ولو مل يطلب األجنبي منها اختاذه, ما يعني أن مد تلقائية 

 ال جواز تدخلها من حيث املبدأ −تبليغ ممثلية املتهم األجنبي 
هي األثر املرتتب عىل حتديد وصف اجلريمة يف النظام  −

 بطبيعة احلال تبعاً جلسامتها. السعودي واملحدد
 

ة عىل تقييد البند الثاين: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبري
 خالء السبيلإ

) من الالئحة التنفيذية لنظام اإلجراءات ٨٣تقرر املادة (
[يشرتط إلصدار أمر اإلفراج  اجلزائية السعودي عىل أنه:

) من النظام ١٢٠املؤقت عن املتهم املنصوص عليه يف املادة (
 .أال تكون األدلة كافية ضده يف جريمة كبرية]

) من نظام اإلجراءات اجلزائية ١٢٠وبالرجوع إىل املادة (
السعودي نجدها تنص عىل أن [للمحقق الذي يتوىل القضية, 

 − سواء من تلقاء نفسه أو بناءً عىل طلب املتهم  −يف أي وقت 
غ, أن يأمر باإلفراج عن املتهم إذا وجد أ ن توقيفه ليس له مسوّ

شى هربه أو  وأنه ال رضر عىل التحقيق من إخالء سبيله, وال خيُ
. اختفاؤه, برشط أن يتعهد املتهم باحلضور إذا طلب منه ذلك]

ظُ ألول وهلةٍ أن املادة ( ) من الالئحة أهنا قيدت ٨٣ويُالحَ
) من النظام, إذ مل تنص املادة ١٢٠اإلطالق الوارد يف املادة (

و قيد خاص باجلرائم الكبرية, وهو ما أذكورة عىل أي حكم امل
ال يَصحُّ كأصل عام, إذ ليس من شأن اللوائح التنفيذية أن 
تضيف حكامً جديداً مل يأت النظام عىل ذكره, وإال كانت باطلة 

 يف حدود جتاوز مهمتها.
) من الالئحة جيد أساسه يف املادة ٨٣إال أن حكم املادة (

ن أصول إم اإلجراءات اجلزائية السعودي, إذ ) من نظا١١٣(
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١٤٩
التفسري تقتيض عدم قراءة كل مادة عىل حده, إنام البد من 

. وعليه فإنه ومن خالل قراءة املادتني ( ) ١١٣قراءهتا معاً
ية, إذ الصحيح أنّ جمرد ) من نظام اإلجراءات اجلزائ١٢٠و(

ائم دلة ضد املتهم كاف بحدّ ذاته للتوقيف يف اجلركفاية األ
الكبرية, يف حني أنه يشرتط لوجوب التوقيف يف اجلرائم غري 

 الكبرية أن تقتيض مصلحة التحقيق كام قلنا توقيف املتهم.
 وعليه, فإنه وملا كان التوقيف يف اجلرائم الكبرية وجوبياً 

دلة ما يكفي لربط املتهم عىل املحقق إذا ما توافرت من األ
بالتهمة املنسوبة إليه, فإن من العقل واملنطق القول بأن 
صالحيته اجلوازية يف إخالء السبيل (اجلوازي) تنحرص يف 
اجلرائم غري الكبرية دون أن متتد لتطال اجلرائم الكبرية, وإال 

) من النظام ١١٣فإن القول بخالف ذلك يقلب حكم املادة (
, إذ كيف نوجبُ عىل املحقق توقيف املتهم يف  وجتعلها لغواً

جريمة كبرية كانت الدالئل التي تربط املتهم هبا كافية 
خالء السبيل عىل أساس إللتوقيف, ثم نتيح له بعد ذلك 

) مل ١٢٠خمتلف عن رشوط وجوبية التوقيف, ذلك أن املادة (
تحدث عن كفاية األدلة, وإنام حتدثت عن مصلحة التحقيق ت

تحقيق, وهو حكم ينحرص يف اجلرائم الكبرية كام أو سري ال
) من قبل. وعليه, فيكون من املنطقي تفسري ١١٣قررته املادة (

) من النظام بالقول بأن املقصود منها هي اجلرائم ١٢٠املادة (
 غري الكبرية فقط دون اجلرائم الكبرية.

ولكن, هل تنعدم صالحية املحقق يف إخالء السبيل يف 
, فرشط اجلرائم الك  "كفاية األدلة"برية? اجلواب بالنفي قطعاً

للتوقيف يف اجلرائم الكبرية ليس رشط ابتداء فقط إنام هو 
, ما يعني أن التوقيف يدور مع كفاية  رشط استمرار أيضاً
ح معها  , فإن ظهرت أدلة نفي جديدة تُرجّ األدلة وجوداً وعدماً

خالء إاحلالة براءة املتهم بجريمة كبرية, كان للمحقق يف هذه 
 سبيل املتهم.

واحلكم السابق يعكس ميزة تقدم هبا نظام اإلجراءات 
نه يضفي إاجلزائية السعودي عىل غريه من القوانني املقارنة, إذ 

عىل األحكام املتعلقة بالتوقيف  "ديناميكياً "طابعاً حركياً 
 ةً اعد املتعلقة هبام أكثر مرونلقووإخالء السبيل, وجيعل من ا

ةً لتطورات التحقيق, وال أدلّ عىل ذلك مما نصت عليه ومراعا
) من نظام اإلجراءات اجلزائية والتي قررت أن: ١٢٢املادة (

[األمر الصادر باإلفراج ال يمنع املحقق من إصدار أمر جديد 
بالقبض عىل املتهم أو توقيفه إذا قويت األدلة ضده, أو أخل بام 

طَ عليه, أو وجدت ظروف تستدعي اخت ِ  .اذ هذا اإلجراء]رشُ
وعليه, فيكون التوقيف يف اجلرائم مجيعها (الكبرية منها 

دانة ضد املتهم, دلة اإلأو مقيداً بكفاية أوغري الكبرية) مرشوطاً 
ج عن املتهم يف فراويكون للمحقق صالحية جوازية يف اإل

دلة نفي أدانة ضده (باعتبار تقديم حال ضعفت أدلة اإل
داقيتها أو داللتها), وليس هذا تقوضها أو تضعف من مص

فحسب, بل يكون للمحقق سلطة إعادة التوقيف إذا ما عادت 
 أدلة اإلدانة لتقو ضده.

واألحكام متقدمة الذكر تعد يف جمملها دليالً مؤكداً عىل 
استثنائية التوقيف يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي, 

دانة أدلة اإلداً وعدماً مع مد كفاية إذ جتعله يدور وجو
 ضد املتهم.

) من ذات القرار الوزاري إال أن الناظر إ ىل الفقرة (ثانياً
) واخلاص بتحديد اجلرائم الكبرية املوجبة ٢٠٠٠رقم (

للتوقيف, جيدها حتدد اجلرائم التي جيوز إخالء سبيل املتهمني 
لرئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام هبا, حيث تنص عىل أن [

صية مسببة من املحقق الذي يتوىل القضية وتأييد بناءً عىل تو −
املوافقة عىل اإلفراج عن املتهم يف اجلرائم  −رئيس الدائرة 

, ١٧, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٢املنصوص عليها يف الفقرات (
 .) من هذا القرار]٢٠,١٩, ١٨

خالء سبيل املتهم بقرار إوحرص اجلرائم التي جيوز فيها 
من رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام, جيد نطاق حكمه 
يف رأينا باجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف ابتداء دون 
; ما  غريها, والتي ال يكون التوقيف فيها وجوبياً أساساً
يعني بالتايل أن إخالء السبيل جوازي يف مجيع اجلرائم غري 

يضاً من ناحية أخر أن أ, ويعني الكبرية, هذا من ناحية
صالحية إخالء السبيل يف هذه اجلرائم (غري الكبرية) غري 
حمصورة برئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام, وإنام ترجع 
وفقاً للقواعد العامة لذات اجلهة صاحبة الصالحية يف 

 .ديده ابتداء وبحسب األحوالو متأالتوقيف 
لفقرة (أوالً) من القرار ) من ا٢٠−١٢وبالرجوع للبنود (

الوزاري املذكور, نجدها تتضمن جمموعة من اجلرائم جيمع 
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بينها أهنا يف جمملها أقل جسامة من اجلرائم املتضمنة يف البنود 

), إال أن ذلك ال ينفي ١١−١السابقة عليها أي البنود من (
, شأهنا يف ذلك شأن ذات  السلطة التحكمية يف حتديدها أيضاً

 حتديد اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف من غريها.السلطة يف 
كذلك فإنه وبمفهوم املخالفة من عبارة النص بالفقرة 
) من ذلك القرار الوزاري ال جيوز إخالء السبيل يف  (ثانياً

) ١١− ١اجلرائم املحددة يف البنود ( ) الواردة بالفقرة (أوالً
توافر منه, إال أن حظر التوقيف مرشوط يف رأينا برضورة 

الدالئل الكافية للتوقيف, فتوافرها رشط للتوقيف ابتداء, 
ما جيعله ومن باب أوىل رشطاً الستمراره كذلك وحلظر 
إخالء السبيل الوارد بمفهوم املخالفة من عبارة النص 

) آنفة الذكر.  بالفقرة (ثانياً
ويف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين كانت املادة 

/ج) منه قبل تعديلها حتظر إخالء السبيل هنائياً إذا ١٢٣(
كانت اجلريمة حمل التهمة املوقوف من أجلها عقوبتها اإلعدام 
أو األشغال الشاقة املؤبدة, إال أن هذا احلكم ألغي بالتعديل 

ىل بالكفالة املذكور, حيث كان نصها السابق كام  ييل: [ال خيُ
و حكم عليه بجريمة تستوجب أليه إسبيل من أُسندت 

اإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة أو االعتقال املؤبد]. وقد 
) نجدها تنص ١١٤) من املادة (٤يستند البعض إىل الفقرة (

عىل أن [للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق يف 
رائم اجلنائية املعاقب عليها قانوناً بعقوبة اجلرائم اجلنحية واجل

مؤقتة اسرتداد مذكرة التوقيف ...], ما يعني بمفهوم املخالفة 
أن اجلرائم اجلنائية املعاقب عليها بعقوبة اإلعدام أو بعقوبة 
مؤبدة ال يكون للمدعي العام فيها اسرتداد مذكرة التوقيف, 

ء السبيل هي ومن املعلوم أن صالحية املدعي العام يف إخال
ذاهتا يف اسرتداد مذكرة التوقيف, اللهم أن األوىل بطلب من 

 .انية من تلقاء نفس املدعي العاماملتهم بينام الث
إال أن مقتضيات حسن التفسري السليم والقويم لنصوص 

رادة املرشع (املنظم) من جممل إالقانون تقتيض التعرف عىل 
قع أن تناول املرشع مسلكه إزاء مجيع نصوص القانون, والوا

) من قانون أصول املحاكامت اجلزائية ١٢٣األردين نص املادة (
باإللغاء, وهي التي كانت تقرر رصاحة حظر إخالء السبيل, هلو 

مسلك يقطع أي شك يف داللته عىل إرادة املرشع األردين إجازة 
خالء السبيل يف مجيع اجلرائم بكافة أنواعها, ذلك أن إلغاء إ

حيظر إخالء السبيل مسلك رصيح من لدنّ املرشع  النص الذي
) ال يعدو أن ١١٤/٤األردين, وتفسري مقتىض داللة املادة (

, والقاعدة أال  .عربة للداللة يف مقام الترصيح يكون ظنياً
 

 :الثالثاملبحث 
 معامل تفريد النظام اإلجرائي

 سامة اجلريمة يف مرحلة املحاكمةتبعاً جل
اإلجرائية املقيدة للحرية, واملرتتبة عىل إضافة إىل اآلثار 

التفرقة بني اجلرائم الكبرية وغري الكبرية, نجد أن مثل هذا 
التقسيم يرتب آثاراً أخر ال تقترص عىل مرحلة التحقيق 
فحسب, وإنام يؤثر أيضاً يف إجراءات املحاكمة, حيث نجد 
تطبيقات هلذا التأثري عىل وجوبية حضور املتهم جلسات 

كمة (املطلب األول) وعىل احلق يف طلب املساعدة املحا
 القضائية (املطلب الثاين).

 
املطلب األول: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية عىل 

 وبية حضور املتهم جلسات املحاكمةوج
إذا كان األصل أن حضور املتهم إجراءات املحاكمة ضامنة 

قلب يف اجلرائم هامة من ضامنات الدفاع, فإن هذه الصورة تن
له, باعتبار  اح حضور املتهم واجباً عليه ال حق الكبرية ليصب

, م٢٠١٥حضوره جلسات حماكمته أمراً وجوبياً (احلرقان, 
 ).٢٣٥ ص

) من نظام اإلجراءات ١٣٩ويف ذلك نجد أن املادة (
[جيب عىل املتهم يف اجلرائم  تقرر أنه: اجلزائية السعودي

أمام املحكمة, مع عدم اإلخالل الكبرية أن حيرض بنفسه 
بحقه يف االستعانة بمن يدافع عنه, وإذا مل يكن لديه املقدرة 
, فله أن يطلب من املحكمة أن  املالية يف االستعانة بمحامٍ
تندب له حمامياً للدفاع عنه عىل نفقة الدولة وفقاً ملا تبينه 

أما يف اجلرائم األخر فيجوز له أن ينيب عنه . الالئحة
الً أو حمامياً لتقديم دفاعه, وللمحكمة يف كل األحوال وكي

 .أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها]
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) من الالئحة التنفيذية لنظام ٩٨وقد أكدت املادة (

اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل احلكم السابق, حيث تنص 
عىل أن: [األحوال التي ال يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه 

) من النظام هي ١٤٠حكمة وفقاً للامدة (للحضور أمام امل
 .قضايا اجلرائم الكبرية]

) من الالئحة التنفيذية ١٣٠/٣وكذلك فقد قررت املادة (
يتحقق اشرتاط  − ٣لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي أنه [

حضور املتهم جللسة تالوة احلكم يف غري اجلرائم الكبرية بحضور 
 ملحكمة بحضور املتهم شخصياً].وكيله أو حماميه, ما مل تأمر ا

ويشرتك نظام اإلجراءات اجلزائية يف هذا اخلصوص مع 
جمموعة من القوانني املقارنة, يف إلزامه املتهم حضور 
جلسات املحاكمة بشخصه يف اجلرائم اجلسيمة, ففي قانون 

) من ٢٩٢اإلجراءات اجلنائية اجلزائري مثالً تنص املادة (
نايات عىل أن [حضور حمام يف هذا القانون يف خصوص اجل

اجللسة مع املتهم وجويب ...], وبفهم داللة النص نجد أنه 
, ال بل هو األصل يف  يفرتض أن حضور املتهم وجوبياً أيضاً
احلضور, ويضاف إىل حضوره وجوب توكيل حمام للدفاع 

 .)١٠٥ , صم٢٠٠٧عنه (ليندة, 
جلسات ومتتد وجوبية حضور املتهم بالذات لتشمل مجيع 

), نظراً إلطالق النص ٥٢ , صم٢٠١١املحاكمة (الدوة, 
دون ورود ما يقيده, وذلك بخالف بعض القوانني كقانون 

) ١٦٨أصول املحاكامت اجلزائية األردين, والذي قرر يف املادة (
باستثناء جلسة تالوة التهمة  −١منه, والتي تنص عىل أنه: [

املخصصة إلعطاء عىل املشتكى عليه وسؤاله عنها واجللسة 
فادته الدفاعية جيوز للمشتكى عليه يف دعاو اجلنح أن ينيب إ

عنه وكيالً من املحامني حلضور املحاكمة بدالً عنه ما مل تقرر 
املحكمة أن حضوره بالذات رضوري لتحقيق العدالة]. ما 
يعني أهنا قرصت وجوبية حضور املتهم يف جرائم اجلنحة 

التهمة وتقديم اإلفادة الدفاعية  (دون اجلناية) جلستي تالوة
 فقط دون غريمها من جلسات املحاكمة.

وير البعض أن سبب وجوبية حضور املتهم يف اجلرائم 
الكبرية يعود إىل جسامتها مما يوجب معه التوثق من شخصية 

), ٥٠ , صم٢٠١١املتهم من خالل حضوره بالذات (الدوة, 
إضافة إىل متكني املحكمة من التعرف عىل ظروفه وعوامل 

إجرامه ما يتيح هلا تفريد العقوبة الصادرة بحقه يف حال اإلدانة 
 ).٢٠٨ , صم٢٠٠٩تبعاً ملا ترتأيه من كل ذلك (املوجان, 

ومع احرتامنا للرأي السابق, إال أنه غري دقيق من وجهة نظرنا, 
وجوب ضامن حقوق الدفاع فجسامة هذه اجلرائم جيعل من 

للمتهم بشكل أكرب نظراً جلسامة العقوبات التي تنتظره, فكان لزاماً 
أن يكون احلكم أكثر وثوقاً واملحكمة أكثر ما تكون مطمئنة إىل 
اإلدانة, هذا األمر يوجب معه فرض نوع من الرقابة للمتهم عىل 

 ) ال يكفي للنهوض١٠٥ , صم٢٠٠٧إجراءات املحاكمة (ليندة, 
به جمرد توكيل ممثل عنه ملتابعة جلساهتا واإلجراءات املتخذة بحقه 
فيها, وهذه يف واقع األمر وحقيقته احلكمة من وجوب حضور 

 املتهم جلسات املحاكمة يف مثل هذا النوع من اجلرائم.
وقبول حضور وكيل عن املتهم دون حضوره بالذات من 

), ومثل ٥٢ , صم٢٠١١بطال إجراءات املحاكمة (الدوة, إشأنه 
هذا البطالن متعلق بالنظام العام, بدليل أن القول بخالف ذلك 

ن االلتزام واقع عىل إيفقد ذات قاعدة وجوبية احلضور قيمتها, إذ 
عاتق املتهم باحلضور, فلو اعتربنا البطالن املرتتب عىل حضور 
الوكيل دون املتهم بالذات متعلقاً بمصلحة املتهم إن شاء طالب به 

شاء تركه, فذلك من شأنه أن يغل يد القانون عن توقيع هذا  وإن
اجلزاء, إذ يرتك أمر تفعيله بيد من عليه االلتزام باحلضور أصالً أال 

ال ينبغي وال جيوز, وال يتفق ووهو املتهم, وهو ما ال يصح 
 وقواعد املنطق واحلس السليمني.

ويف ذلك قضت حمكمة التمييز األردنية يف حكم هلا بأنه 
) من قانون أصول املحاكامت ١٦٨توجب أحكام املادة ("

اجلزائية بمفهوم املخالفة أنه يتوجب حضور املشتكى عليه 
شخصياً جلسات املحاكمة يف اجلنح املعاقب عليها بعقوبة 

ام حمكمة احلبس, األمر الذي ينبني عليه أن إجراءات املحاكمة أم
الصلح التي متّت دون حضور املشتكى عليه بصفته الشخصية 
وبصفته ممثالً للرشكة تعترب باطلة وقرار احلكم الصادر بنتيجتها 

ن بطالن إجراءات املحاكمة من مقتضيات إكذلك باطالً, وحيث 
النظام العام التي جيوز إثارهتا من قبل حمكمة التمييز من تلقاء 

 .)٥("عليها بأسباب الطعننفسها ولو مل يأيت 

                                                           
منشورات  م٢٦/١/٢٠٠٩تاريخ  ٣/٢٠٠٩متييز جزاء أردنية رقم   )٥(

 مركز عدالة.
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زائية السعودي السابق لسنة وقد كان نظام اإلجراءات اجل

هـ جيعل من التقسيم اإلجرائي للجرائم إىل كبرية وغري ١٤٢٢
ىل جرائم موجبة لعقوبة جسدية كالقتل إال تقسيمها  −كبرية 

مناطاً أو معياراً لوجوبية حضور  − والرجم والقطع وغريها
), حيث كانت تنص ٧٣ , صم٢٠٠٥طريي, املدعي العام (امل

) منه عىل أنه [جيب أن حيرضُ املُدعي العام جلسات ١٥٧املادة (
 املحكمة يف احلق العام يف اجلرائم الكبرية].

وكام هو ظاهر من النص, تُستثنى من احلضور اجلوازي 
للمتهم يف اجلرائم غري الكبرية احلالة التي تقرر فيها املحكمة 

ضور, فتأخذ هبذه احلالة حكم اجلرائم الكبرية إلزامه باحل
من حيث إلزامية احلضور, وعدم كفاية حضور وكيل عن 

ر املتهم شخصياً املتهم فيها, إذ ال صفة له بغري حضو
 .جلسات املحاكمة

أن تغيب املتهم عن  − بحق –وير جانب من الفقه 
من احلضور جيعل من اجللسة التي تغيب عنها غيابية, وال يغري 

األمر شيئاً جمرد حضور وكيله عنه, وأن املحكمة إذا ما عدت 
املحاكمة وجاهيةً وقعت يف خطأ يف القانون, وتعترب املحاكمة 
غيابية رغم ذلك, ألن العربة بواقع احلال وحقيقته ال بام تسبغه 
املحكمة من وصف ولو خاطئ عىل جلسات املحاكمة 

 ).٣٢٨ , صم٢٠٠٦(احلجيالن, 
ابق يؤسس بدوره لنتيجة هامة تنبني عليه, واحلكم الس

ية أفانعقاد جلسة املحاكمة بالصفة الغيابية يعني عدم وجود 
صفة حلضور وكيله عنه, ما يعني عدم السامح له بمامرسة أي 
حق إجرائي يف الدعو, كتقديم الطلبات ذات الطبيعة 
القضائية املتعلقة بموضوع الدعو واإلدالء بالدفوع ومناقشة 

, إال أن ذلك ال يمنع من تقديم ال بينات كالشهود واخلرباء مثالً
 بعض الطلبات غري القضائية أي التي ال تؤثر عىل سري الدعو

 وال يف موضوعها, ومثال ذلك ما ييل:
  أوالً: تقديم عذر عن تغيب املتهم وطلب تأجيل جلسة

املحاكمة لتاريخ الحق, حيث ير جانب من الفقه أن 
ر الوكيل بغري املتهم يف اجلرائم الكبرية ال جازة حضوإعدم 

يمنع من حضوره لتقديم العذر عن تغيبه, وهو ما ناد به 
 .)٥٢ جانب من الفقه (الدوة, مرجع سابق, ص

  فاملتهم , : تقديم طلب صورة عن ملف الدعو مثالً ثانياً
ببساطة ليس هارباً من العدالة ليحرم وكيله من ذلك, كام 

وير ال يؤثر عىل مركزه يف الدعو ال أن جمرد طلب التص
 .اتاً للتهمة بحقه وال نفياً هلاإثب

واالجتهاد السابق أدنى إىل حتقيق اعتبارات العدالة 
واملواءمة وحسن سري العمل القضائي, إذ إن القاعدة املنطقية 
نه  تقتيض أن وجود عذر لد املتهم يعني بالرضورة عدم متكّ

لتقديمه بنفسه, إال أن ذلك من احلضور شخصياً للمحكمة 
 مقيد يف رأينا بقيدين اثنني مها:

أالّ يتخذ من هذه املكنة االستثنائية للوكيل سبيالً   −١
 .لمامطلة يف الدعو وإطالة أمدهال

ي إجراء من شأنه التأثري يف املركز أعدم جواز اختاذ   −٢
القانوين للمتهم كتقديم الطلبات أو سامع البينات, دون 

جلسة  تهم بالذات, ما يعني وجوب تأجيلحضور امل
 .املحاكمة فور تقديم العذر

 
ة عىل حق املطلب الثاين: أثر تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبري

 طلب املساعدة القضائية
يعدُّ حق املتهم يف طلب املساعدة القضائية يف حالة العوز 

 ن نظرة واقعيةأاملادي من أهم حقوق وضامنات الدفاع, إال 
لألمور تقتيض عدم منح هذا احلق عىل إطالقه, باعتبار ما 
يرتكه ذلك من إثقال لكاهل الدولة مالياً ويكلفها الوقت 
واجلهد, األمر الذي اقتىض معه قرص هذا احلق عىل اجلرائم 
األكثر جسامة والتي يعربّ عنها نظام اإلجراءات اجلزائية 

 السعودي باجلرائم الكبرية دون غريها.
) من الالئحة التنفيذية ٩٦/١ذلك تنص املادة (ويف 

إذا رغب  − ١[ لنظام اإلجراءات اجلزائية السعودي عىل أنه:
للدفاع عنه عىل نفقة  مٍ حما بَ تهم يف اجلرائم الكبرية ندْ امل

م إلدارة دِّ فيُقَ  ) من النظام,١٣٩الدولة استناداً إىل املادة (
بياً بذلك, يشتمل املحكمة املرفوعة أمامها الدعو طلباً كتا

عىل اسمه كامالً ورقم هويته ورقم قيد الدعو املقامة 
ضده, وتارخيه, ونوع التهمة املسندة إليه, ويفصح يف 

درته الطلب عن مصادر دخله ومقداره, ويُرصح فيه بعدم ق
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١٥٣
, وأنه إن ثبتت قدرته املالية مٍ املالية عىل االستعانة بمحا

ن أتعاب للمحامي, ويقيد فللدولة الرجوع عليه بام تدفعه م
الطلب وحيال فوراً إىل الدائرة القضائية املختصة بنظر 

.[الدعو 
وللوقوف عىل حقيقة حكم املساعدة القضائية يف نظام 

ن نستعرض أوالً أاإلجراءات اجلزائية السعودي, علينا 
االجتاهات العامة للقوانني املقارنة من هذه املسألة, من حتديد 

التي يتم يف دعاوهيا تقديم املساعدة القضائية نطاق اجلرائم 
للمتهم, حيث نجدها يف ذلك اختذت منحيني اثنني (عولقي, 

 وما بعدها): ١٦٤ , صم٢٠٠٣
 
االجتاه املطلق للحق يف طلب املساعدة القضائية يف مجيع  −١

مراحل الدعو اجلزائية ويف مجيع أنواع اجلرائم الكبرية وغري 
 عقوبتها باحلبسالكبرية متى قضت 

بمعنى أن يكون للمشتكى عليه احلق يف طلب املساعدة 
القضائية يف مجيع مراحل الدعو اجلزائية, ومن هذا االجتاه 

يث نص التعديل عىل سبيل املثال القانون األمريكي, ح
مريكي من أنه [جيب أن يتمتع املتهم يف السادس للدستور األ

حمام لدفاعه], إال أن ل عىل .. يف احلصو.كل القضايا اجلنائية 
مريكية اختلفت حول نطاق حق االستعانة بمحام املحاكم األ

وهل تنحرص يف اجلنايات دون اجلنح, إذ مل يكن مثل هذا احلق 
مريكية واضحاً يف اجلنح إال بعد صدور قرار املحكمة العليا األ

حوال التي يتهدد أنّ للمتهم حق االستعانة بمحام يف مجيع األ
بخطر احلبس, ما يعني شمول اجلنح يف هذا النطاق  فيها

 Arger Singer v. Hamlin, 407 US 25 (1972)[القضية 
 ].٣٧٢ , صم١٩٨١عن: الكبييس, 

 
 للحق يف طلب املساعدة القضائية االجتاه املقيد −٢
ع مراحل الدعو من طالق يف مجيإتقييد يف نوع اجلريمة و) أ(

 حتقيق وحماكمة
اه, نجد قانون أصول املحاكامت اجلزائية ومن هذا االجت

السوري الذي قرر حق املتهم يف طلب املساعدة القضائية من 
حلظة عرضه عىل قايض التحقيق, أي يف مرحلة التحقيق 

) من هذا القانون عىل أنه ٦٩/٢االبتدائي, حيث نصت املادة (

[إذا تعذر عىل املدعى عليه يف دعاو اجلناية إقامة حمام, 
; فيعهد يف أمر وطلب  إىل قايض التحقيق أن يعني له حمامياً

تعيينه إىل نقيب املحامني إذا وجد جملس يف نقابة مركزه, وإال 
 توىلّ القايض أمر تعيينه إن وجد يف مركزه حمام].

وذات احلال نجده يف قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي 
للمحقق يف ) بأنه [... وال جيوز ١٢٤الذي قضت به املادة (

اجلنح املعاقب عليها باحلبس وجوباً أن  اجلنايات ويف
يستجوب املتهم أو يواجهه بغريه من املتهمني أو الشهود إال 
بعد دعوة حماميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة الرسعة 

يثبته املحقق يف  يبسبب اخلوف من ضياع األدلة عىل النحو الذ
م حماميه بتقرير لد قلم وعىل املتهم أن يُعلن اس. املحرض

كتاب املحكمة أو إىل مأمور السجن, أو خيطر به املحقق, كام 
وإذا مل يكن . جيوز ملحاميه أن يتوىل هذا اإلعالن أو اإلخطار

, أو مل حيرض حماميه بعد دعوته, وجب عىل املحقق للمتهم حمام
.[  من تلقاه نفسه, أن يندب له حمامياً
) من ٢١٤/٢ا قررته املادة (ويف مرحلة املحاكمة نجد م

قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي من أنه [ترفع الدعو يف 
مواد اجلنايات بإحالتها من املحامي العام أو من يقوم مقامه إىل 
حمكمة اجلنايات ... ويندب املحامي العام من تلقاء نفسه 
حمامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إىل حمكمة اجلنايات 

ا مل يكن قد وكل حمامياً للدفاع عنه, وتعلن النيابة العامة إذ
اخلصوم باألمر الصادر باإلحالة إىل حمكمة اجلنايات خالل 

 العرشة أيام التالية لصدروه].
وكذلك نجد يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين 

) حق املتهم يف طلب ٢٠٨/١والذي قرصت به املادة (
ليس فقط يف مرحلة املحاكمة بل كذلك يف املساعدة القضائية 

اجلرائم التي يعاقب عليها باإلعدام أو األشغال الشاقة املؤبدة 
بعد  −١أو االعتقال املؤبد دون غريها, حيث نصت عىل أنه [

أن يودع املدعي العام إضبارة الدعو إىل املحكمة, عىل رئيس 
لتي يعاقب املحكمة أو من ينيبه من قضاة املحكمة يف اجلرائم ا

و االعتقال املؤبد أن أشغال الشاقة املؤبدة عليها باإلعدام أو األ
حيرض املتهم ويسأل منه هل اختار حمامياً للدفاع عنه فإن مل يكن 
قد فعل وكانت حالته املادية ال تساعده عىل إقامة حمام عني له 

.[  الرئيس أو نائبه حمامياً



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٥٧−١٢٩ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٥٤
وجب إفهام وكذلك احلال يف مرحلة التحقيق, حيث يت

املتهم بحقه يف توكيل حمام للدفاع عنه دون أن يوكل له حمام 
) من ٦٣/١حتى ولو ثبت معوزته املادية, يف ذلك تنص املادة (

عندما يمثل  −١قانون أصول املحاكامت اجلزائية عىل أنه: [
املشتكي عليه أمام املدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه 

عنها, منبهاً إياه أن من حقه  يطلب جوابهليه وإالتهمة املنسوبة 
ال جييب عنها إال بحضور حمام, ويدون هذا التنبيه يف حمرض أ

التحقيق فإذا رفض املشتكى عليه توكيل حمام أو مل حيرض حمامياً 
 ساعة جيري التحقيق بمعزل عنه]. ٢٤يف مدة 

ومن خالل استعراض االجتاهني السابقني, يمكننا تصنيف 
موقف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي ضمن االجتاه 
األخري, من حيث تقريره هلذا احلق يف مجيع اجلرائم اجلسيمة 
التي يعربّ عنها قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي باجلنايات 

 عنها نظام واجلرائم املعاقب عليها باحلبس الوجويب ويعربّ 
اإلجراءات اجلزائية السعودي باجلرائم الكبرية. إال أن قانون 
اإلجراءات اجلنائية املرصي يفضل عىل نظام اإلجراءات 

ن هذا األخري اشرتط طلب املتهم إاجلزائية السعودي من حيث 
هبذه اجلرائم املساعدة القضائية من املحكمة بتعيينها حمام 

املادي, يف حني أن قانون للدفاع عنه بعد ثبوت عوزه 
اإلجراءات اجلنائية املرصي فرض عىل ذات املحامي العام 
تعيني حمام عن املتهم كرشط لصحة إحالته إىل حمكمة 
اجلنايات, أي بشكل حكميّ ودون أي رشط لذلك, كإبداء 

 .ة به أو ثبوت العوز املادي عنهالرغب
ر وندعو املنظم اجلزائي السعودي إىل التوسع يف تقري

حق املتهم يف طلب املساعدة القضائية بام يشمل مرحلة 
, ملا تنطوي علي ه هذه املرحلة من التحقيق االبتدائي أيضاً

 .خطورة وأمهية
 

 اخلامتة
يف هناية هذا البحث, وبعد أن استعرضنا معامل تفريد النظام 
اإلجرائي اجلزائي تبعاً جلسامة اجلريمة حمل الدعو, يف 

واملحاكمة, نخلص إىل جمموعة من النتائج مرحلتي التحقيق 
 والتوصيات, نستعرضها يف التايل.

 أوالً: النتائج
جرائي تبعاً جلسامة اجلريمة يف ترتكز قواعد اإلفراد اإل  −١

 مرحلة التحقيق أكثر منها يف مرحلة املحاكمة.
جلرائم إىل كبرية وغري التقسيم ال معيار موضوعي رغم أ  −٢

ي سلطة حتكمية, إذ ترجع ملطلق تقدير وزير كبرية, إنام ه
ن أالداخلية بناء عىل توصية من رئيس هيئة التحقيق, إال 

ذلك ال يمنع من القول بأن تقسيم اجلرائم إىل كبرية 
وغري كبرية, يرجع إىل جسامتها, وهو أمر معلوم من 
احلس واملنطق, ومن استقراء جممل اجلرائم التي حددها 

) والصادر بتحديد اجلرائم ٢٠٠٠م (القرار الوزاري رق
 الكبرية املوجبة للتوقيف.

لتقسيم اجلرائم من ناحية إجرائية, اختذ نظام اإلجراءات   −٣
 , اجلزائية السعودي معيار القائمة املطولة واملتشعبة أيضاً
وهو أمر ينطوي تطبيقه عىل جانب من الصعوبة 

ب إىل قرأوالتعقيد من الناحية العملية, كام أنه تقسيم 
التحكمي منه إىل التقسيم املوضوعي, كام أن مثل هذا 
التقسيم جيعل من التنازل عن الشكو يف بعض اجلرائم 
موجباً لتحول صفتها من جرائم كبرية إىل جرائم غري 
كبرية, ومثل هذه املغايرة اجلذرية بني تلكام الطائفتني من 

عن اجلرائم ال جيوز أن تتخذ من واقعة مادية كالتنازل 
 الشكو أو احلق اخلاص مناطاً للتفرقة بينهام.

يف حال تعدد اجلرائم بالدعو اجلزائية الواحدة فإن   −٤
النظام اإلجرائي للجريمة األشد منها هو الواجب 

 االنطباق يف حاالت اجلرائم املرتبطة.
أن العربة يف حتديد النظام القانوين اإلجرائي واجب   −٥

االنطباق هي بالوصف القانوين الذي تسبغه النيابة 
ثناء التحقيق ويف نتيجته, ال بالوصف الذي أالعامة 

 انتهى احلكم إليه.
ميز نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي بني اجلرائم الكبرية   −٦

يئة التحقيق يف وغري الكبرية فيام يتعلق بمد سلطة ه
حتريك الدعو اجلزائية من عدمه, ففي حني أخذ بمبدأ 
املرشوعية يف اجلرائم الكبرية نظراً جلسامتها, أخذ يف مقابل 

 ذلك بمبدأ املالءمة يف اجلرائم غري الكبرية.
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١٥٥
مل يأخذ نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي بمبدأ   −٧

نام أخذ الرشعية يف تنظيمه حلفظ الدعو اجلزائية, وإ
نه مل يتبناه به عىل إطالقه, وإنام أخذ أبمبدأ املالءمة, إال 

ز بني هذه و املرشوطة, غري أنه ميّ أبمبدأ املالءمة املقيدة 
اجلرائم من ناحية مقدار التقييد للمالءمة, حيث تقيد 
مالءمة املحقق بإخضاعها للرقابة عىل درجة واحدة يف 

ىل درجتني للرقابة عاجلرائم غري الكبرية, يف حني ختضع 
 .يف اجلرائم الكبرية

٨−   أن تقسيم اجلرائم إىل كبرية وغري كبرية, أي تبعاً مد
جسامة اجلريمة, ليس املعيار الوحيد الذي حيدد 
صالحية التوقيف, فجسامة اجلريمة ليس السبب 
الوحيد للتوقيف, بل هو واحد من جمموعة من 

ليها, إال أن األسباب التي يؤسس قرار التوقيف بناء ع
جسامة اجلريمة (أي كوهنا من اجلرائم الكبرية) جيعل من 
التوقيف وجوبياً ال جمرد صالحية جوازية, رشط أن 
تكون هنالك من األدلة التي مجعتها سلطة التحقيق 
كافية للتوقيف, أي قوية بام يكفي حلمل قرار التوقيف 

 به.عليها, باعتبار أن التوقيف استثناء ال جيوز التوسع 
للتوقيف يف اجلرائم الكبرية  "كفاية األدلة"أن رشط   −٩

, ما  ليس رشط ابتداء فقط إنام هو رشط استمرار أيضاً
 , يعني أن التوقيف يدور مع كفاية األدلة وجوداً وعدماً
ح معها براءة املتهم  فإن ظهرت أدلة نفي جديدة تُرجّ
بجريمة كبرية, كان للمحقق يف هذه احلالة إخالء سبيل 
املتهم, وهو ما يعكس ميزة تقدم هبا نظام اإلجراءات 

نه إاجلزائية السعودي عىل غريه من القوانني املقارنة, إذ 
عىل األحكام املتعلقة  "ديناميكياً "يضفي طابعاً حركياً 

بالتوقيف وإخالء السبيل, وجيعل من القواعد املتعلقة 
 هبام أكثر مروناً ومراعاةً لتطورات التحقيق.

ول حضور وكيل عن املتهم دون حضوره بالذات يف قب  −١٠
اجلرائم الكبرية من شأنه إبطال إجراءات املحاكمة, 

 ومثل هذا البطالن متعلق بالنظام العام.
تبنى نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي االجتاه املقيد   −١١

حلق املتهم يف طلب املساعدة القضائية, حيث قرص حق 
ىل مرحلة املحاكمة فقط دون طلب املساعدة القضائية ع

املراحل التي تسبقها عىل الرغم من أمهيتها, وكذلك من 
إضافة  ذا احلق يف اجلرائم اجلسيمة فقط,حيث تقريره هل

إىل اشرتاطه سؤال املتهم هبذه اجلرائم عام إذا كان يرغب 
بتوكيل حمام للدفاع عنه, وإبداء رغبته يف ذلك, وثبوت 

 عوزه املادي.
 

 :  التوصياتثانياً
نويص املنظم السعودي بالتخيل عن معيار القائمة   −١

املطولة وتبني معيار أكثر بساطة ووضوحاً وموضوعية, 
كام فعل عىل سبيل املثال قانون اجلرائم والعقوبات 

) منه, ١٦يف املادة ( م١٩٩٤) لسنة ١٢اليمني رقم (
وكذلك قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت لسنة 

 ) منه.٢٦ملادة (يف ا م١٩٨٧
جراءات اجلزائية نويص باإلرساع يف تنظيم موضوع اإل  −٢

املتخذة بحق األحداث, بام يتضمن قواعد خاصة 
بتوقيفهم, وغريها من القواعد الالزمة ملراعاة 

 خصوصيتهم.
نويص بإلغاء التوقيف الوجويب, وترك أمر التوقيف   −٣

 لتقدير هيئة التحقيق واالدعاء العام.
بتوسيع دائرة املساعدة القضائية لتشمل مرحلة نويص   −٤

التحقيق من ناحية, وبام نستغني به عن رشط إثبات 
.العوز املادي من ناحية أخر 

 
 املراجع

 أوالً: الكتب
تطبيق القانون اجلزائي من حيث م). ١٩٩٦( اجلوخدار, حسن
 .مكتبة دار الثقافةعامن:  .الزمان

التحقيق االبتدائي يف قانون  م).٢٠١١( اجلوخدار, حسن
 ., دار الثقافة٢ط .أصول املحاكامت اجلزائية

املالمح العامة لنظام  م).٢٠٠٦( احلجيالن, صالح إبراهيم
منشورات  ,١ط .اإلجراءات اجلزائية السعودي

 .احللبي احلقوقية
رشح نظام  م).٢٠١٥( احلرقان, عبداحلميد بن عبداهللا

 .دار نرش , بدون١ط .اإلجراءات اجلزائية
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١٥٦
املبسوط يف قواعد  م).٢٠١٣( الدرعان, عبداهللا بن عبدالعزيز

 .مكتبة التوبةالرياض: , ١ط .اإلجراءات اجلزائية
صول املحاكامت أرشح قانون  م).٢٠١٠( السعيد, كامل
 ., دار الثقافة٣ط .اجلزائية

حكام العامة األ م).٢٠١٣( الصيفي, عبدالفتاح مصطفى
 .املطبوعات اجلامعيةدار  .للنظام اجلنائي
االرتباط وأثره املوضوعي  (د.ت.). طه, حممود أمحد
 .بدون نارش .واإلجرائي

اإلجراءات اجلنائية يف  م).٢٠١٥( آل ظفري, سعد بن حممد
 .بدون دار نرش. اململكة العربية السعودية

الدعو اجلنائية ودور  م).٢٠٠٤( عوض, حممد حميي الدين
العربية  منشورات جامعة نايف .املدعي العام فيها

 .للعلوم األمنية
, دار ١ط .قضاء األحداث م).٢٠٠٩( عوين, زينب أمحد

 .الثقافة
تعدد اجلرائم وأثره يف املواد  م).٢٠٠٧( غريب, عصام أمحد

 ., منشأة املعارف٣ط .دراسة مقارنة :اجلنائية
اإلجراءات اجلزائية يف اململكة  م).٢٠١٤( اللبان, أسامة سيد

 ., مكتبة الرشد١ط .العربية السعودية
دور االدعاء العام يف حتقيق  م).٢٠١٤( مقابلة, حسن يوسف

 ., دار الثقافة١ط .دراسة مقارنة :الرشعية اجلزائية
إيضاحات عىل نظام  م).٢٠٠٩( املوجان, إبراهيم بن حسني
 .بدون دار نرش, ٣ط .اإلجراءات اجلزائية

االدعاء العام واملحاكمة  .م)١٩٩٧( النجار, عامد عبداحلليم
 .اجلنائية وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية

 منشورات معهد اإلدارة العامة.
 

: الرسائل اجلامعية  ثانياً
املتهم وضامناته وحقوقه يف  م).٢٠٠٩( األمحد, أمحد سعدي

االستجواب والتوقيف يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
رسالة ماجستري, جامعة  .دراسة مقارنة :الفلسطيني

 .النجاح

حضور املتهم وإحضاره  م).٢٠٠٦( احلريول, راشد بن عيل
رسالة  .يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
 .ماجستري, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

حضور اخلصوم يف  م).٢٠١١( الدوة, صالح بن نارص
رسالة  .الدعو اجلزائية يف النظام السعودي

 .عة نايف العربية للعلوم األمنيةري, جامماجست
احلبس االحتياطي, دراسة  م).١٩٨١( سامعيل حممدإسالمة, 

 ., جامعة القاهرةهأطروحة دكتورا .مقارنة
توقيف املتهم يف الترشيع  م).١٩٨١( سليامن, فؤاد عيل
 .رسالة ماجستري, جامعة بغداد .العراقي

وضامناته أثناء حقوق املتهم  م).٢٠٠١( شعيب, عائدة شعيب
رسالة  .دراسة مقارنة :فرتة احلبس االحتياطي

 .ماجستري, جامعة عدن
ئم وأثره يف اتعدد اجلر م).٢٠٠٥( العامري, سامر سعدون

رسالة  .دراسة مقارنة :العقاب واإلجراءات اجلنائية
 .ماجستري, جامعة مؤتة
النيابة العمومية  م).١٩٨٦( عبدالفتاح, حممود سمري

 .هناء الدعو اجلنائية بدون حماكمةإوسلطاهتا يف 
 .سكندرية, جامعة اإلهرسالة دكتورا

التالزم بني  م).٢٠٠٣( حسن عبداحلليم مهوشالعبدالالت, 
رسالة  .اجلرائم وأثره يف االختصاص القضائي

 .ماجستري, جامعة عامن العربية
ثناء أضامنات املتهم  م).٢٠٠٩( العدوان, ممدوح حسن

نسان التحقيق ومد مراعاة القانون الدويل حلقوق اإل
, جامعة هأطروحة دكتورا .يف املجال اجلنائي

 .سكندريةاإل
حق املتهم يف الدفاع خالل  م).٢٠٠٣( عولقي, رائد سعيد

رسالة  .دراسة مقارنة :مرحلة التحقيق االبتدائي
 .ماجستري, جامعة عدن

ضامنات املتهم قبل  م).١٩٨١( سامل الكبييس, عبدالستار
 ., جامعة القاهرةهأطروحة دكتورا .ثناء املحاكمةأو

 .ضامنات املتهم يف مرحلة املحاكمة م).٢٠٠٧( ليندة, مربوك
 .رسالة ماجستري, جامعة اجلزائر



 اجلريمة ...أرشف سمحان: تدرج القواعد الناظمة للدعو اجلزائية تبعاً جلسامة 

  

١٥٧
املحاكامت يف نظام  م).٢٠٠٥( املطريي, عوض اهللا مقبل

 .القضائياءات اجلزائية السعودي والتطبيق رجاإل
 .عة نايف العربية للعلوم األمنيةرسالة ماجستري, جام

حتريك الدعو اجلزائية يف  م).٢٠٠٤( املطريي, فهد عبداهللا
رسالة ماجستري,  .دراسة مقارنة :القانون الكويتي

 .جامعة عدن
 .ثناء التحقيق االبتدائيأضامنات املتهم  (د.ت.). مليكه, درياد

 .رسالة ماجستري, جامعة اجلزائر
حقوق املتهم يف مرحلة  م).١٩٨٩( النعامن, عبداهللا عبدالرمحن
رسالة ماجستري, جامعة نايف  .التحقيق االبتدائي
منية منية (املعهد العايل للعلوم األالعربية للعلوم األ

(  .سابقاً
ضامنات املتهم يف  م).٢٠٠٤( آل هادي, عيل حممد جربان

يق طبقاً لنظام اإلجراءات اجلزائية مرحلة التحق
رسالة ماجستري, جامعة نايف  .السعودي اجلديد
 .منيةالعربية للعلوم األ
احبس "التوقيف  م).٢٠٠٧( ولد عيل, حممد نارص

 .يف قانون اإلجراءات اجلزائية الفلسطيني "االحتياطي
 .رسالة ماجستري

يف  سلطة النيابة العامة م).٢٠٠١( براهيمإالوليد, ساهر 
دراسة  :الترصف يف التحقيق االبتدائي يف األردن

 .سالة ماجستري, اجلامعة األردنيةر .مقارنة
 

: املنشورات اإللكرتونية  ثالثاً
الدعو اجلزائية وإجراءات  م).٢٠٠٨( أمحد, فؤاد عبداملنعم

. املحاكمة يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي
كرتوين: للوكة, املوقع اإلمنشور عىل شبكة األ

www.alukah.net. 
اجلديد يمنع مساءلة من مل يتم  "األحداث"خرب بعنوان: نظام 
, تاريخ اخلرب: لكرتونيةصحيفة عاجل اإل .السابعة

), الرابط هـ٣٠/٧/١٤٣٧( م٧/٥/٢٠١٦
, http://www.ajel.sa/local/1741071لكرتوين: اإل

 هـ.١٩/٦/١٤٣٨تاريخ الدخول: 
 

: املجموعات القضائية  رابعاً
 .جمموعة عدالة للترشيعات واألحكام القضائية, األردن 
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 ١٥٩ 

 قراطي يف كوريا اجلنوبيةوعوامل التحول الديم

 أمحد مخيس
 دكتوراه الفلسفة يف العلوم السياسية, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة

 مدرس العلوم السياسية, جامعة حلوان
 )هـ٢٣/٣/١٤٣٩, وقبل للنرش يف هـ٧/٤/١٤٣٨(قدم للنرش يف 

يف كوريا اجلنوبية, واملتمثلة يف  يقراطوسامهت يف إحداث التحول الديم يتناقش هذه الدراسة العوامل الت .ملخص البحث
العوامل , والعامل االجتامعي, والعامل السيايس (القيادة السياسية), إىل جانب يجمموعة من العوامل الداخلية كالعامل االقتصاد

  .فيها يقراطودفعت إلحداث حتول ديم يالت − قتداء أم أثر العوملةسواء دور الواليات املتحدة األمريكية أم أثر اال − اخلارجية 
قراطي املفهوم واألنامط, وثانيها, مالمح ووانقسمت الدراسة إىل أربعة أجزاء, هي عىل التوايل: أوهلا, التحول الديم

  يف كوريا اجلنوبية, وثالثها, العوامل الداخلية للتحول, ورابعها, العوامل اخلارجية للتحول. يقراطوالتحول الديم
العوامل اخلارجية للتحول  ,ديموقراطيالعوامل الداخلية للتحول ال ,ديموقراطيالتحول ال ,كوريا اجلنوبية الكلامت املفتاحية:

  يف كوريا اجلنوبية. ديموقراطيال
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Abstract. This study discusses the factors that contributed to the Democratization in South Korea. There are 
internal factors (such as economic factors, social factors, and political factors (political leadership)) and external 
factors. 

The article proceeds as follows. Part I briefly surveys democratic transformation: the concept and patterns. 
Part II analyzes the features of democratic transformation in South Korea. Part III investigates the internal factors 
of transformation. Part IV points out the external factors of transformation. 
Keywords: South Korea, Democratization, Internal factors of democratic transition. 
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١٦٠
 قدمةامل 

 متثل جتربة التحول الديموقراطي يف كوريا اجلنوبية نموذجاً 
يف دراسة جتارب االنتقال الديموقراطي يف دول اجلنوب.  مهامً 

 بأهنا متثل لغزاً  ,وقد حتدث نفر من الكتاب عن هذه التجربة
, كانت الظروف م١٩٧٩ففي أكتوبر عام  يستحق الدراسة.

قراطي يف كوريا اجلنوبية, إذ بعد عقدين ومهيأة لالنتقال الديم
أن البالد تتجه من النمو االقتصادي املثري لإلعجاب, بدا و

نحو موجة من الركود واالضطرابات السياسية بدأت بموجة 
من احتجاجات ومظاهرات النقابات العاملية. كام أهلب 

من  الطالب الكوريون الشوارع بموجات عارمة
عن هذا احلراك  االحتجاجات. ومل تقف الكنائس بعيداً 

 .مت الدعم الالزم لهداجلامهريي فق
ا اجلنوبية مرت بعملية التحول ويمكن القول أن كوري

من احلكم العسكري للجنرال بارك شونج  ي, بدءاً قراطوالديم
; نتيجة م١٩٦١نقالب العسكري يف مايو ي قاد االالذ يه

سوء األوضاع االقتصادية وتدهور األوضاع السياسية يف 
سكري لقرابة ثالثة عقود كوريا, وظلت خاضعة للحكم الع

 ي, الذيقراطوقاده بارك إىل احلكم الديم ينقالب الذتالية لال
 ختيار رئيسهم.اسمح للكوريني ب

شكاليتني: األوىل تتعلق إوقد أثارت التجربة الكورية 
والتنمية االقتصادية, والثانية,  يقراطوبعالقة التحول الديم
والعوامل اخلارجية خاصة دور  يقراطوتتعلق بالتحول الديم

وهو ما سيتم التطرق إليه يف ثنايا الواليات املتحدة األمريكية, 
 ة.هذه الدراس

 يومن ثم, تتمثل املشكلة البحثية يف حتديد العوامل الت
يف كوريا اجلنوبية,  يقراطوسامهت يف إحداث التحول الديم

واملتمثلة يف جمموعة من العوامل الداخلية كالعامل 
, والعامل الثقايف, والعامل السيايس (القيادة ياالقتصاد

دفعت إلحداث  ياسية), إىل جانب العوامل اخلارجية التالسي
فيها. ومعرفة دورها يف التحول سواء حمبذةً  يقراطوحتول ديم

 له أم معوقةً له.
 وتثري هذه املشكلة البحثية العديد من األسئلة البحثية:

سامهت يف إحداث  يالسؤال الرئيس: ما العوامل الت −
ية? وهل كانت هذه قراطي يف كوريا اجلنوبوالتحول الديم

 قراطي أم معوقة له?والعوامل حمفزة عىل التحول الديم
يف التحول  ياألسئلة الفرعية: ما دور العامل االقتصاد −

 ? وهل كان حمفز أم معوق للتحول?يقراطوالديم
(الثقايف) يف إحداث التحول  يما دور العامل االجتامع −

 للتحول? أم معوقاً  ? وهل كان حمبذاً يقراطوالديم
ما دور العامل السيايس (القيادة السياسية) يف إحداث  −

 للتحول? أم معوقاً  ? وهل كان حمبذاً يقراطوالتحول الديم
ما دور العوامل اخلارجية يف إحداث التحول  −

 للتحول? ? وهل كانت حمبذةً أم معوقةً يقراطوالديم
 م١٩٩٧حتى  م١٩٩٢وتتحدد الفرتة الزمنية للدراسة من 

يونج سام كأول رئيس مدين لكوريا (خالل رئاسة كيم 
قراطي واجلنوبية), وهي التي متت فيها عملية التحول الديم

الفعيل. عىل الرغم من عدم إغفال مراحل التحول 
, والتي يقراطي التي مر هبا النظام السيايس الكوروالديم

 قراطي الذي حتقق.ومهدت الطريق للتحول الديم
لديفيد إستون, وفق  وتستخدم الدراسة منهج حتليل النظم

العوامل الداخلية واخلارجية  ما ييل: املدخالت, تتمثل يف
قراطي. والعمليات, عبارة عن آليات عمل وللتحول الديم

الرئيس سام. واملخرجات, وتتمثل يف بدء التحول 
الفعيل يف كوريا اجلنوبية. وإن كان تركيز  ديموقراطيال

ة (املدخالت) فقط; الدراسة عىل العوامل الداخلية واخلارجي
وقراطي الفعلية نظراً ملحوريتها يف إحداث عملية التحول الديم

 يف هذا السياق.
 

 أمهية الدراسة
لعل ما يضفي خصوصية وأمهية عىل دراسة هذا املوضوع 

 فضالً  ,للتغيري الديموقراطي ق التارخيي مل يكن مواتياً اأن السي
عن تعقيد بنية الوضع الداخيل مثل وضع الدولة التسلطية 

الوجود و ,وتدخل املؤسسة العسكرية ,املعادية للشيوعية
 :تتمثل األمهية النظرية والعملية للدراسة فيام ييلو األمريكي.



 أمحد مخيس: عوامل التحول الديموقراطي يف كوريا اجلنوبية

  

١٦١
األمهية النظرية: التعرف عىل تأثري عالقة التحول  − 

ن بالتنمية االقتصادية, من ناحية, وم يقراطوالديم
ناحية أخر, دور العوامل اخلارجية خاصة دور 
الواليات املتحدة األمريكية يف عملية التحول 

 ي يف كوريا اجلنوبية.قراطوالديم
األمهية العملية: التعرف عىل كيفية تداخل العوامل  −

السياسية, والثقافية, واالجتامعية يف إحداث التحول 
العوامل يف كوريا اجلنوبية. وأن توافر  يقراطوالديم

قراطي, واالقتصادية يضع األساس للتحول الديم
 ويساعد الضغوط اخلارجية عىل بدء التحول.

 
 هداف الدراسةأ

 تتمثل أبرز أهداف الدراسة فيام ييل:
يف كوريا  يقراطوالتعرف عىل مالمح التحول الديم −

 اجلنوبية.
يف  يقراطوالتعرف عىل العوامل الداخلية للتحول الديم −

 , والثقايف, والسيايس.يكوريا اجلنوبية كالعامل االقتصاد
يف  يقراطوالتعرف عىل العوامل اخلارجية للتحول الديم −

كوريا اجلنوبية, خاصة دور الواليات املتحدة, وأثر الثورة 
يف كوريا اجلنوبية,  يقراطويف الفلبني عىل التحول الديم

 أثر العوملة. وأخرياً 
 البحثية إىل أربعة أقسام:وتنقسم هذه الورقة 

 املفهوم واألنامط. ديموقراطيحول الأوالً: الت 
 مالمح التحول الديم :  .يقراطوثانياً
 ا :  لعوامل الداخلية للتحول:ثالثاً

 .يالعامل االقتصاد  −١
 (الثقافة والدين). يالعامل االجتامع  −٢
 العامل السيايس (القيادة السياسية).  −٣

  العوامل :  سامهت يف التحول. ياخلارجية الترابعاً
 دور الواليات املتحدة األمريكية.  −١
 قتداء.أثر اال  −٢
 أثر العوملة.  −٣

 
 

 : املفهوم واألنامطقراطيوالتحول الديم أوالً:
قراطي يف كوريا وتطرح دراسة عملية التحول الديم

 اجلنوبية العديد من اإلشكاليات النظرية, لعل أبرزها ما ييل:
وسامته, واألطر الفكرية لتحليل  قراطيوالتحول الديممفهوم 

 قراطي, وأنامط دراسة التحول. ويفوظاهرة التحول الديم
 السياق التايل سيتم إيضاح ذلك:

 
 قراطي وسامتهومفهوم التحول الديم −١

من أشكال التغري يف  قراطي شكالً ويعد التحول الديم
النظم السياسية إذ يدرس فشل آليات التكيف واالستمرار 

قراطي تضمني ولتلك النظم. ويقصد بعملية التحول الديم
عادة تضمني ممارسات التعددية احلزبية والتنافسية إأو 

اجلسد السيايس, ويشمل ذلك تعديالت  املؤسسية يف
من إعادة توزيع دستورية وتنظيمية وقيمية وفكرية, كام تتض

السلطة والنفوذ, وتوسيع دائرة املشاركة فيهام, وبروز 
مراكز سياسية واجتامعية خمتلفة تتمتع بدرجة عالية من 
االستقالل, ومن خالل هذه العملية فإن اجلسد السيايس 

ينتابه قدر من التغيري فقيم الطاعة والوحدة  يواالجتامع
لها قيم التعدد نظم احلزب الواحد حيل حم تسود يف يالت

ي والتنوع والتنافس وأنامط السلطة ذات الطابع اهلريارك
, وذات أبعاد متعددة تتضمن أكثر تعقيداً  حيل حملها أنامط

. )١(يةبناء التحالفات والشبكات والوصول إىل حلول وسط
وموضوعات مل يكن  ويضمن حرية الرأي والتعبري يف قضايا

ويؤمن باملشاركة  بمناقشتها يف فرتات سابقة, مسموحاً 
الشعبية, بحيث يكون من حق املحكومني تغيري أعضاء 
احلكومة بالطرق السلمية من خالل انتخابات دورية وحرة 

وليتهم عن رقابة من هم يف ؤمس ونزهية, عالوة عىل
 .)٢(السلطة

                                                           
النظام السيايس املرصي بني إرث املايض وآفاق الدين هالل,  عيل  )١(

القاهرة: اهليئة املرصية العامة للكتاب,  .م٢٠١٠− ١٩٨١املستقبل 
 .٤٨٢− ٤٨١ ص , صم)٢٠١٠(

يف البحرين  ديموقراطيالنخبة السياسية والتحول الحممد عز العرب,   )٢(
رسالة ماجستري غري منشورة, كلية االقتصاد والعلوم  .م٢٠٠٣− ١٩٩٢

 .٥٦, ص م)٢٠٠٨( القاهرة, السياسية, جامعة القاهرة,



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٨٠−١٥٩ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٦٢
بعد سامت: أوهلا, أهنا  يقراطووتتسم عملية التحول الديم

 عملية غري حمددة املدة ففي بعض احلاالت أخذت من أربعة إىل
سبعة أشهر كام حدث يف دول رشق وجنوب أوروبا كاليونان 

يف الربتغال وبولندا  شهراً  ١٨ وبلغاريا ورومانيا, ووصلت إىل
سبانيا واملجر, بينام يف املكسيك استغرقت عملية التحول إو

. وثانيها, أهنا مسلسل سيايس تتشارك فيه )٣(عاماً  ٧٠قرابة 
قو سياسية متباينة تتصارع من أجل السلطة, وهذا الرصاع 
يتم بني مؤسسات قديمة وجديدة, وبني نخب قديمة 
وجديدة, وبناء عىل ذلك فليست عملية خطية بالرضورة 

قراطية قائمة. ووتظل احتامالت الرتاجع واالنتكاس عن الديم
 حتسم عمليات التحول الشكل النهائي لنظام وبالتايل قد ال

قامة شكل من إحتلل النظام السلطوي و احلكم, فقد تؤدي إىل
شكال أبعض  قراطية, وقد يتم الرجوع إىلوشكال الديمأ

احلكم السلطوي. وتتضمن عملية التحول عدم حتديد قواعد 
العملية السياسية, وتصارع الفاعلون لتحقيق مصاحلهم, 

التي يمثلوهنا, وما يفيض إليه هذا الرصاع  ومصالح القو
. وثالثها, زيادة املطالب )٤(حيدد هوية الرابحني واخلارسين

. إذ تتسم بدور فاعل للجامهري )٥(والضغوط عىل صناع القرار
 قراطي وتأثريها عىلوسواء املؤيدة أو املعارضة للتحول الديم

ية. وقد ال مسار التحول كاحتادات العامل, والتنظيامت الشباب
 مستو قراطي عىلوتشهد املحصلة النهائية للتحول الديم
أثره  يعيد عىل جذرياً  القضايا االجتامعية واالقتصادية حتوالً 

                                                           
الدويل حول مسارات  املنتدنامئي, املتحدة اإلبرنامج األمم   )٣(

تقرير موجز حول التجارب الدولية  :قراطيوالتحول الديم
− ٧ص ص  ,م)٢٠١١يونيو ( .والدروس املستفادة والطرق قدماً 

 الرابط التايل: عىل ةمتاح. الدراسة ٨
http://www.ae.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/11
10_Cairo%20Report%20WEB_Arabic.pdf 
(4) Guillerm o Donnel, Philippe Schmitter, Transition from 

Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about 
Uncertain Democracy. Baltimore: The John Hopkins 
University Press, (1988), p. 6. 

 البحرين: دراسة يف قراطية يفوالتجربة الديم, يعاطف سمري فهم  )٥(
رسالة مقدمة  .م٢٠٠٤−١٩٩٩ يقراطوعقبات التحول الديم

العلوم  الستكامل متطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف
السياسية, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 

 .٣٢− ٢١ ص , صم)٢٠٠٩القاهرة, (

. ورابعها, غياب حتديد )٦(توزيع الثروة وعدالة اجتامعية حقيقية
السياسية  لقواعد اللعبة السياسية, ومن ثم الرصاع بني القو

هداف واملصالح, وإنام يمتد إىل حتديد ال يقترص عىل حتقيق األ
املستقبل من بني  حتدد الفائز واخلارس يف يقواعد اللعبة الت

. خامسها, أهنا )٧(القو املسموح هلا بدخول الساحة السياسية
فقد تتم عملية . جيية ومرحلية وال تتم بشكل مفاجئعملية تدر

تعديل  أو تعديل املؤسسات السياسية التحول إما عن طريق
اجتاهات هذه املؤسسات, من خالل عمليات وإجراءات 
خمتلفة ترتبط بطبيعة األحزاب السياسية وبنية السلطة 
الترشيعية ونمط الثقافة السياسية السائدة داخل الدولة 

 .)٨(ورشعية السلطة السياسية
ي قراطوويف ضوء خربات العديد من جتارب التحول الديم

طار حتلييل إيف دول اجلنوب يمكن دراسة تلك العملية وفق 
يتضمن ثالثة عنارص مرتابطة, األول اهنيار النظام التسلطي 

Collapse of Authoritarianism, والثاين االنتقال أو التحول إىل 
ركان أ, والثالث توطيد Democratic Transitionقراطية والديم
. وينصب اهتامم Democratic Consolidationقراطية والديم

 دراسة املرحلة الثانية فقط. هذه الدراسة عىل
 
 لتحليل ظاهرة التحول الديموقراطي األطر الفكرية −٢

توجد ثالث مدارس فكرية لتحليل ظاهرة التحول 
 Modernization Schoolقراطي: أوهلا, مدرسة احلداثة والديم

الرشوط املسبقة يف املجتمعات النامية لتتحول  والتي تركز عىل
                                                           

الدويل حول مسارات التحول  املنتدنامئي, برنامج األمم املتحدة اإل  )٦(
تقرير موجز حول التجارب الدولية والدروس املستفادة  :قراطيوالديم

 .٨مرجع سابق, ص , م)٢٠١١يونيو . (والطرق قدماً 
−١٩٨٦أوغندا  يف يقراطواهرة التحول الديمظهالة مجال ثابت,   )٧(

رسالة مقدمة  .سباب والنتائجاأل : دراسة حتليلية يفم١٩٩٦
العلوم  الستكامل متطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف

السياسية, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة القاهرة, 
 .٢−١ ص , صم)١٩٩٩القاهرة, (

التحول الديموقراطي يف دولة قطر , يسعيد صميخ املر عيل  )٨(
رسالة مقدمة الستكامل متطلبات احلصول عىل  .م٢٠٠٤−١٩٩٥

 العلوم السياسية, كلية االقتصاد والعلوم يف دكتوراهدرجة ال
 .٢٩ , صم)٢٠٠٦( القاهرة, ,السياسية, جامعة القاهرة



 أمحد مخيس: عوامل التحول الديموقراطي يف كوريا اجلنوبية
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 التنمية, ودرجة التصنيع, ومستو قراطية كمستووالديم إىل

تحرض وغري ذلك. وثانيها, املدرسة البنيوية ال التعليم, ومستو
Structure School هتتم بتطور البنية االجتامعية  يوالت

والسياسية للمجتمعات وظهور طبقات ونخب جديدة 
للتعبري وحتقيق مصاحلها, ومن ثم حيدث التحول  ىتسع

نتيجة التطور يف هذه البنية. وثالثها, مدرسة الفاعلية 
دور النخب  تركز عىل يوالت Political Agencyالسياسية 

 .)٩(دارة عملية التحولإحداث وإالسياسية يف 
جتون العالقة بني التنمية االقتصادية نوصف صامويل هنت

تتفاوت من فرتة  ي, الت"العالقة املعقدة"ـقراطية بووالديم
. ويوجد ثالث اجتاهات حول )١٠(ألخر, ومن نظام آلخر

جتاه قراطية والتنمية االقتصادية. يعرب عن االوالعالقة بني الديم
األول آدم سميث إذ يعد أول من حتدث عن الربط بني 

ء مم, ثم جاقراطية والتنمية االقتصادية يف كتابه ثروة األوالديم
أن الرأساملية تؤدي إىل  سيمور ليبست ليشري إىل

قراطية; إذ تعمل عىل خلق الثروة, ومن ثم تزيد نسبة والديم
وتزيد الطبقة الوسطى يف املجتمع, وحتدث  ياملتعلمني, وتنم

قراطية, وتغريات عىل الصعيد الثقايف لتبدأ املطالبة بالديم
قراطية; إذ وديمعىل املطالبة بال وتعمل الطبقات الدنيا أيضاً 
وزيادة الدخل تسمح بتطوير  يبفعل عوامل النمو االقتصاد

 .)١١(رؤ جديدة للمواطن نحو السياسة
                                                           

 راجع يف هذا اخلصوص:  )٩(
- Jean, Grugel, Democratization: A Critical Introduction. New 

York: Palgrave, (2002), pp. 46-67. 
قراءة يف أدبيات التحول الديموقراطي واملجتمع عامد الدين شاهني,  -

الرتبية املدنية وعملية (تنسيق علمي),  ىيف: نادية مصطف املدين.
القاهرة: مركز  .م٢٠٠٥− ١٩٨٠يف مرص  ديموقراطيالتحول ال

 .٢٩− ٢٣ ص , صم)٢٠٠٧(البحوث والدراسات السياسية, 
- Tatu Vanhanen, Prospects of Democracy: A Study of 172 

Countries. London: Routledge, (1997), pp. 10-26. 
يف أواخر  يقراطواملوجة الثالثة: التحول الديمجتون, نمويل هنتاص  )١٠(

ترمجة: عبدالوهاب علوب, الكويت: دار سعاد  .القرن العرشين
 .١٢٠ , صم)١٩٩٣(, ١الصباح, ط

يف: . صالح السيايسقراطية واإلو, الديماملغرييب بشري يحممد زاه  )١١(
صالح قراطية واإلوالديم(حمرران),  كامل املنويف ويوسف الصواين
لدراسات  ي: املركز العامليبنغاز .السيايس يف الوطن العريب

 .٦٨− ٦٧ ص , صم)٢٠٠٦(خرض, بحاث الكتاب األأو

فوكوياما وآخرين, الذين يرون  جتاه الثاينويعرب عن اال
قراطية والتنمية االقتصادية, وعدم وجود عالقة بني الديم

دللوا قراطية عملية سياسية غري مرتبطة باالقتصاد, ووفالديم
من القرن  عىل ذلك بتجربة النمور اآلسيوية يف النصف الثاين

حققت معدالت تنمية اقتصادية عالية. وير  يالعرشين الت
للنمو  قراطية عائقاً وباحث آخر أكثر من ذلك, إذ يعد الديم

, , حيث ير أن التنمية االقتصادية تتطلب استثامراً ياالقتصاد
الوحيدة القادرة عىل مواجهة قراطية ووأن األنظمة غري الديم

 .)١٢(واملبارش يالضغوط الشعبية لالستهالك الفور
قراطية وجتاه الثالث عن وجود عالقة بني الديمويعرب اال

قراطية متغري وأن الديم والتنمية االقتصادية إال أنه ير
 .)١٣(مستقل, والتنمية االقتصادية متغري تابع

 
 ط دراسة التحول الديموقراطيأنام −٣

وقراطيات الناشئة من دراسة خربة عديد من دول الديم
فإن األنامط الرئيسية للتحول أربعة هي: األول, نمط التحول 

: : دور النخبة احلاكمة, والثاين, نمط التحول من أعىلمن أعىل
املفاوضات بني النخبة احلاكمة والنخب املعارضة, والثالث, 

اجلامعية والتحركات نمط االنتقال من أسفل: دور التعبئة 
الشعبية, والرابع, نمط الفرض من اخلارج: التدخل األجنبي. 

دولة  ٣٠مرت  م١٩٩٠ ىوحت م١٩٧٤فخالل الفرتة من 
دولة بعملية  ١٣مرت وبعمليات حتول فوفق النمط األول, 

التحول موزعة بني دول ذات حزب واحد هي املجر 
, ودول ذات وبلغاريا يتي سابقاً يواملكسيك واالحتاد السوف

شييل, ودول ذات أنظمة تسبانيا, واهلند وإأنظمة فردية شملت 
كوادور وجواتيامال عسكرية ضمت تركيا والربازيل وبريو واإل

دولة ضمت من الدول ذات  ١١وباكستان. وضم النمط الثاين 

                                                           
(12) George Serenson, Democracy, Democratization: Processes 

and Prospects in Changing World. Boulder: Westview 
Press, (1998), pp. 64-81. 

يف: نادية مصطفى (إرشاف علمي),  ماجدة صالح, تعقيب.  )١٣(
مداخل التحليل الثقايف لدراسة الظواهر السياسية واالجتامعية: 
. املنطلقات واملجاالت واملفاهيم يف العلوم االجتامعية والسياسية

القاهرة: مركز الدراسات احلضارية وحوار الثقافات, 
 .١٩٢− ١٩١م), ص ص ٢٠١١(
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احلزب الواحد بولندا وتشيكوسلوفاكيا ونيكاراجوا ومنغوليا, 

شملت نيبال فقط, ومن األنظمة  والدول ذات األنظمة الفردية
جواي وبوليفيا وهندوراس والسلفادور وورأالعسكرية 

وكوريا, ومن األنظمة العنرصية جنوب أفريقيا. ووفق النمط 
الثالث فقد ضم ست دول ضمت من أنظمة احلزب الواحد 

ملانيا الرشقية, ومن األنظمة الفردية الربتغال والفلبني أ
. وضم )١٤(رجنتنيرية اليونان واألورومانيا, واألنظمة العسك

 .)١٥(النمط الرابع واألخري هايتي وبنام
قراطي األشكال وويقصد بأنامط التحول الديم

واإلجراءات التي تتخذها عملية التحول من نظام سلطوي إىل 
قراطي, أو هي املسارات التي تتخذها للوصول ونظام آخر ديم
من النظم  . وتعترب عملية التخلص)١٦(قراطيةوإىل الديم

قراطية عملية والسلطوية والتحول من نظم اهليمنة إىل نظم ديم
كفاحية وممتدة بطبيعتها, وقد يكتنف هذه العملية الغموض يف 
كثري من مراحلها, كام أن هذه العملية متر عرب مسارات خمتلفة 

 .)١٧(للتغيري قد ترتاوح بني التدرج السلمي واالنقالب العنيف
نامط صورة جتريدية, فنمط أن هذه األومن اجلدير بالذكر 

من خالل النخبة احلاكمة ال يعني غياب  التحول من أعىل
الضغوط الشعبية أو عدم وجود مفاوضات بني النخبة احلاكمة 
واملعارضة, ولكن العنرص الفاعل يف هذا النمط هو دور 

نمط االنتقال النخبة احلاكمة. ووجود نمط الضغوط الشعبية/
التعبئة اجلامعية والتحركات الشعبية, ال يعني من أسفل: دور 

                                                           
 راجع يف هذا الشأن:  )١٤(

قراطية يف أواخر القرن واملوجة الثالثة للديمجتون, نصامويل هنت − 
 .٢٢٨ صمرجع سابق,  .العرشين

رسالة  .قراطي يف الصنيوالتحول الديمأمحد مجال عبدالعظيم,  − 
ماجستري غري منشورة, كلية االقتصاد والعلوم السياسية, جامعة 

 .٣٣, ص م)٢٠٠٣( القاهرة, القاهرة,
 :صالح السيايسقراطية واإلوالديمحممد زاهي بشري املغرييب,   )١٥(

 .٢١ص مرجع سابق,  .مراجعة عامة لألدبيات
 .٣٠ أمحد مجال عبدالعظيم, مرجع سابق, ص  )١٦(
قراطي يف وقضايا وإشكاليات التحول الديمعبدالرمحن,  يمحد  )١٧(

فريقيا التي أقراطية يف وبحث مقدم لندوة مستقبل الديم .أفريقيا
ت األفريقية, جامعة القاهرة, من نظمها مركز البحوث والدراسا

 .١١ , صم)٢٠٠٢مارس  ١٩− ١٧(

غياب نمط الفرض من اخلارج: التدخل األجنبي, وإنام 
ة ئالعنرص الفاعل يف هذا التحول هو الضغوط الشعبية والتعب

 وهكذا يف باقي األنامط. االجتامعية.
 رض لنمطني فقط مرتبطني بالدراسة.ع وفيام ييل

 
عبئة اجلامعية والتحركات التنمط االنتقال من أسفل: دور  )أ(

 الشعبية
بتصاعد اإلرضابات  قراطيويرتبط نمط االنتقال الديم

 حتجاجات الشعبية املطالبة بالتغيري, وظهور قوواال
قراطية تستغل املساحة التي يرتكها النظام ومعارضة ديم

التسلطي يف الضغط عليه لالستجابة ملطالب اجلامهري. وبالتايل 
التغيري أساساً عىل  عملية االنتقال النخب, ويأيت هتيمن عىل ال

بداياته, من الضغوط املنبثقة من القاعدة الشعبية,  األقل يف
وقد حدث هذا  وترغم النخب عىل اخلضوع لإلرادة الشعبية.

النمط يف العديد من الدول مثل الفلبني, وكوريا اجلنوبية, 
باب وجذور وترجع أس .)١٨(ندونيسيا, وأوكرانياإواملكسيك, و
الغالب إىل حدوث أزمة وطنية خطرية ال  هذا النمط يف

هذه األزمة إىل حدوث  يحلها, وتؤد ييستطيع النظام التسلط
 .)١٩(تعبئة مجاهريية واسعة النطاق ضد النظام

ومتر عملية االنتقال وفق هذا النمط بثالث مراحل 
متاميزة: أوهلا, مرحلة الكفاح إلسقاط احلكومة القائمة, 
وثانيها, سقوط احلكومة, وثالثها, الكفاح بعد سقوط 

يف  حمورياً  قراطية دوراً و. وتلعب املعارضة الديم)٢٠(احلكومة
تي يوفرها ضعف أمرين: األول, االستفادة من املساحة ال

زمات السياسية واالقتصادية التي النظام من جراء األ
ة النظام احلاكم لبدء عملي يواجهها. والثاين, الضغط عىل

                                                           
يف:  .قراطيةونظم حكم ديم عبدالفتاح مايض, مداخل االنتقال إىل  )١٨(

ملاذا انتقل عيل خليفة الكواري وعبدالفتاح مايض (تنسيق وحترير), 
اآلخرون إىل الديموقراطية وتأخر العرب? دراسة مقارنة لدول 

بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية,  .عربية مع دول أخر
 .٦٣, ص م)٢٠٠٩(

 .٢٠حممد زاهي بشري املغرييب, مرجع سابق, ص   )١٩(
(20) Huntington, Samuel P. The Third Wave: Democratization 

in the Late Twentieth Century. Norman: University of 
Oklahoma Press, (1991), pp.142-143. 
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١٦٥
قراطي من خالل ثالث مهام: توسيع قاعدة واالنتقال الديم
قراطية كنظام حكم وحماولة توحيد صفوف واملنادين بالديم

تقديم املزيد من التنازالت  احلاكمة إىل املعارضة, ودفع القو
الدولية الداعمة للنظام  قراطية, ودفع القوونحو الديم

أقل  اطية أو عىلقروللتخيل عن دعمه ومساندة املطالب الديم
 .)٢١(قراطيوتقدير عدم ممانعة االنتقال الديم

هذا النمط عدم احتامل االنتقال إىل عملية  وقد يرتتب عىل
قراطية مستقرة; لعدم وجود اتفاقيات ومواثيق خالل وديم

مرحلة االنتقال يمثل عقبة كبرية أمام بروز أجواء االعتدال 
قراطية واملميزة هلا. ووالتصالح الرضورية لعملية ترسيخ الديم

عىل العكس, فهناك احتامل ألن تنتكس النظم اجلديدة وحتل 
 .)٢٢(حملها أشكال جديدة من النظم التسلطية

 
 نمط الفرض من اخلارج: التدخل األجنبي )ب(

أجنبية عرب أحد  حيدث هذا النمط نتيجة تدخل قو
 :)٢٣(اآلليات التالية

التدخل العسكري املبارش, كام حدث يف هايتي, وبنام,   (أ)
 م).٢٠٠٣(والعراق عام 

ول املرشوطية السياسية واالقتصادية التي تفرضها الد  (ب)
واملؤسسات الدولية املانحة لإلعانات االقتصادية, إذ يتم ربط 

 .)٢٤(قراطيةوالديم عانات اخلارجية ببدء عملية التحول إىلاإل
قراطي, إذ وقراطية أو اجلوار الديموديمال آلية العدو  (ج)

 قراطي.وبدء عملية التحول الديم حيفز عىل

                                                           
 .قراطيةونظم حكم ديم عبدالفتاح مايض, مداخل االنتقال إىل  )٢١(

 .٦٤− ٦٣ ص ص مرجع سابق,
 راجع يف هذا الشأن:  )٢٢(

القيادة السياسية والتحول  التغري يفمبارك مبارك أمحد عبداهللا,   − 
دراسة مقدمة  .التسعينيات النظم السياسية العربية يف يف يقراطوالديم

كلية االقتصاد والعلوم  م السياسية,العلو لنيل درجة املاجستري يف
 .٣٣, ص م)٢٠٠٦( القاهرة, ,السياسية, جامعة القاهرة

- Huntington, Samuel P. Op. cit., pp.143-149. 
 .٢١حممد زاهي بشري املغرييب, مرجع سابق, ص   )٢٣(
قراطية يف املجال العريب: وكامل جماهدي, الرتويج الدويل للديم  )٢٤(

بريوت: مركز  ,٣٩٠ , العدداملستقبل العريب .حدوده وتناقضاته
 .٢١− ١٠ ص , صم)٢٠١١أغسطس ( دراسات الوحدة العربية,

جنبي ال يستطيع فرض خياراته بيد أن التدخل األ
دول ال ترغب يف ذلك إال إذا توافرت  السياسية عىل

املجتمعية للتحول  اشرتاطات وعوامل داخلية كجاهزية القو
نمط الفرض من اخلارج . ومن ثم قد ال يؤدي )٢٥(قراطيوالديم

قراطي, وبناء نظام ديم عرب التدخل العسكري املسلح إىل
قامة نظام موايل ملن إما يفعله هزيمة النظام التسلطي, و وأقىص

, ويكون له الدور الرئييس يف إعداد الدستور, تدخل عسكرياً 
م عقب ٢٠٠٣وإجراء االنتخابات, كام حدث يف حالة العراق 

ا, والذي ترتب عليه, وصول املهاجرين مريكي هلاالحتالل األ
املجتمع الداخلية  احلكم, وعدم جاهزية قو إىل

قراطية; مما ترتب عليه والدة نظام سيايس هش, وللديم
وغياب من تولوا احلكم عن الدولة العراقية لفرتات طويلة, 

 ي عاشوا فيها.ووجود والءاهتم للدول الت
 

: مالمح التحول الديم  وقراطيثانياً
م, تم تقسيم ١٩٤٥مع هناية احلرب العاملية الثانية يف 

كوريا رغامً عنها من كرب القو العاملية إىل منطقتي نفوذ. 
م, ١٩٤٨تلت هذه األحداث قيام حكومتني موازيتني يف 

حكومة شيوعية يف الشامل, وأخر موالية ألمريكا يف 
م, دعمت ١٩٥٠قامت احلرب الكورية سنة وحني اجلنوب. 

كوريا اجلنوبية, بينام قامت  األمريكية يات املتحدةالوال
ن عىل عمل هدنة انباالصني بدعم كوريا الشاملية. اتفق اجل

ين يفصلهام أ, وتم تقسيم شبه اجلزيرة إىل جزم١٩٥٣سنة 
وبية حتت احلكم نعرفت كوريا اجلو نطاق منزوع السالح.

ن ري ثم القيادة الدكتاتورية االستبدادي حلكومة سنگام
. كام عرفت الفرتة رسيعاً  اقتصادياً  لبارك شنغ هي, تطوراً 

نتهت مع نجاح موجة ا ,ة عدةياضطرابات سياس
االحتجاجات يف قلب النظام الدكتاتوري وتنصيب حكومة 

ات. ظل احتامل ينينن هذا سنوات الثاماكوديموقراطية, 
إعادة توحيد الكوريتني يطغى عىل األوليات السياسية 

ن التوقيع عىل أي اتفاق مل يتم إىل اآلولكن  ,الداألخر يف الب
سالم بني اجلارتني. تم عقد أول لقاء تارخيي بني الشامل 

                                                           
 .٢٢− ٢١حممد زاهي بشري املغرييب, مرجع سابق, ص ص   )٢٥(



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٨٠−١٥٩ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٦٦
لسياسة ضوء  جاءت هذه اللقاءات تتوجياً , وواجلنوب

نتهجتها حكومة كوريا اجلنوبية, ورغم ما االشمس التي 
 .)٢٦(تعلنه جارهتا الشاملية عن مرشوعها النووي

مر  يبالذكر أن النظام السيايس الكورومن اجلدير 
, التي مهدت يقراطوبالعديد من مراحل التحول الديم

س سام, لعل أبرز الطريق للتحول الفعيل الذي قاده الرئي
 مالحمها ما ييل.

 
 م١٩٦١م إىل ١٩٤٥املرحلة من  −١

قراطية وشهدت هذه املرحلة العديد من املامرسات الديم
توىل فيها سينجامن  يالت م١٩٦٠−١٩٤٨خاصة خالل الفرتة 

 اً لليابانيني والشيوعية, ومؤيد قيادة البالد, وكان معادياً  ير
للواليات املتحدة األمريكية, إال أن فرتته شاهبا العديد من 
 يالقيود عىل املعارضة, وتدهور يف األوضاع االقتصادية والت

األوضاع يف كوريا, قوبلت  يصاحبها مظاهرات ضد ترد
حتى أجربته من قبل نظام ري, وامتدت املظاهرات بالقمع 

 عىل التخيل عن احلكم.
ري عن احلكم عام  وتم تشكيل حكومة مؤقتة بعد ختيل

وأسست مجعية وطنية من  عتمدت النظام الربملاينا م١٩٦٠
جملسني, وتوىل تشانج مايون أول رئيس وزراء يف هذا النظام, 

اجلانب  إال أنه فشل يف إحداث أي تقدم ملموس يف
نتهت اأحدث اضطرابات واسعة  ي, األمر الذياالقتصاد

 .)٢٧(ستيالء اجلنرال بارك عىل احلكماب
 
 م١٩٨٥م إىل ١٩٦١املرحلة من  −٢

نقالب يف اال يعندما نجح اجلنرال بارك شونج ه
; نتيجة سوء م١٩٦١العسكري يف السادس عرش من مايو 

األوضاع االقتصادية وتدهور األوضاع السياسية يف كوريا, 
وظلت كوريا اجلنوبية خاضعة للحكم العسكري لقرابة ثالثة 

                                                           
 متاح عىل الرابط التايل: كوريا اجلنوبية,  )٢٦(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1
%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%
86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

القاهرة: مركز  .النموذج الكوري للتنميةرر), حممد السيد سليم (حم  )٢٧(
 .٤٧١م), ص ١٩٩٦(الدراسات اآلسيوية, 

. وعقب توليه احلكم قام )٢٨(م١٩٧٩إىل  م١٩٦١عقود من 
 بالعديد من اإلجراءات لعل أمهها:

ليكون أعىل  يتشكيل املجلس األعىل إلعادة التشييد القوم −
وقضائي للحكومة اجلديدة حتى  يوترشيع يتنفيذ جهاز

 جديداً  عتمد دستوراً االذ  م١٩٦٢استفتاء ديسمرب 
 يلكوريا, أحيا من خالله النظام الرئايس, والترشيع

 املكون من جملس واحد.
ستخبارات; مما مكنه من اخرتاق كافة اعتامده عىل جهاز اال −

 احلياة السياسية واالقتصادية يف كوريا. ينواح
تشكيل نخبة من التكنوقراط الذين تلقوا دراستهم يف  −

ول ؤاملس ياخلارج; ليقودوا جملس التخطيط االقتصاد
ة بارك دبدأ حتت قيا ياألول عن التنمية يف كوريا, والذ

 .)٢٩(عملية تنمية اقتصادية خمططة
عمل بارك عىل تدعيم سلطات رئيس اجلمهورية, وهو ما  −

دة عاإ" ييعن يالذ "يوشني"يف دستور  ظهر جلياً 
, فأوكل انتخاب رئيس اجلمهورية إىل جمموعة "حياءاإل

شخص يسمون باملجتمع  ٥٠٠٠من الناخبني بلغ عددهم 
قرتاع العام يتم انتخاب أعضائه باال ينتخايب, الذاال

نتخايب حق تعيني الشعبي. كام أوكل الدستور للتجمع اال
املؤلفة من جملس واحد,  ثلث أعضاء اجلمعية الوطنية

بتوجيه من رئيس اجلمهورية ملدة ثالث سنوات, عىل أن 
قرتاع الشعبي ملدة ست النواب عن طريق اال يينتخب باق

سنوات. فضالً عن منح الرئيس صالحيات يف تعيني 
وإقالة رئيس الوزراء وحكام املقاطعات وكبار املوظفني, 

 .)٣٠(مع جواز حل الرئيس للجمعية الوطنية
                                                           

لتطور النظام السيايس الكوري  يطار التارخياإلرضا حممد هالل,   )٢٨(
ومدحت أيوب  ييف: عبدالعزيز شاد .)م١٩٩٢−١٩٤٨(

. القاهرة: مركز الدراسات التحوالت السياسية يف كوريا(حمرران), 
 .٢٧− ٢٥ ص , صم)٢٠٠٢( سيوية,اآل

من إحالل الواردات إىل التصنيع حممد عبداحلميد عبداللطيف,   )٢٩(
رام, مركز هالقاهرة: مؤسسة األ .للتصدير: عوامل النجاح الكوري

 .٨٣, ص م)١٩٩٢(سرتاتيجية, الدراسات السياسية واإل
(30) Jung Hae Gu and Kim Ho Ki, Development of 

Democratization Movement in South Korea. 
https://aparc.fsi.stanford.edu/sites/default/files/Developmen
t_of_Democratization_Movement_in_South_Korea-1.pdf 
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١٦٧
وعقب إقرار الدستور اجلديد تم تدشني محلة جلمع توقيع 

ضد العمل هبذا الدستور, ورد بارك عىل  يمليون مواطن كور
جيعل مناهضة  يالذ م١٩٧٤صدار قانون يناير إهذا اإلجراء ب

. ومع تزايد عاماً  ١٥الدستور جريمة يعاقب عليها باحلبس 
غتيال اهت بانت يحتجاجات التاإلجراءات األمنية, تزايدت اال

نذاك يف آبارك عىل يد اجلنرال كيم جاي كيو رئيس املخابرات 
. واستوىل اجليش عىل احلكم, وفرض )٣١(م١٩٧٩أكتوبر  ٢٦

اإلقامة اجلربية عىل بعض زعامء املعارضة, وأجر حماكامت 
 للبعض اآلخر من تلك القيادات املعارضة.

 
 م١٩٩٢م إىل ١٩٨٥املرحلة من  −٣

 حتقق بعد تويل يالذ ياألداء االقتصادعىل الرغم من 
اجليش احلكم عقب اغتيال بارك, مل يمنع طالب اجلامعات من 

ندالع محلة عصيان ا, وم١٩٨٥تنظيم مظاهرات ضخمة عام 
عنيفة شملت خمتلف أرجاء البالد, وطالبت بتعديل  مدين

الدستور, والسامح بانتخاب الرئيس مبارشة من الشعب, جتىل 
ختاذ قرار حاسم بسبب ااحلكومة عىل  معها عدم قدرة

ستعدادات الكورية لتنظيم دورة سيول األوملبية عام اال
من الدعاية السيئة, وتشويه صورة نظام شون,  خوفاً  م١٩٨٨

وخسارة تنظيم الدورة األوملبية. وقد وعد شون بدعم أية 
تغيريات دستورية ستصدق عليها اجلمعية الوطنية, ووعد 

 .)٣٢(يف كافة األحوال م١٩٨٨رباير برتك السلطة يف ف
إرجاء كافة املناقشات  م١٩٨٧أعلن شون يف أبريل 
نتهاء الدورة األوملبية, اإىل ما بعد  ياخلاصة بالتعديل الدستور

نتخايب وليس عن ليستمر اختيار خليفته عن طريق املجتمع اال
نتخاب املبارش, كام طالبت مظاهرات الطالب. وتم طريق اال

الدفع باجلنرال السابق روتاي رو خليفة لشون, مع تدفق 
اآلالف إىل الشوارع مطالبني بتعديل الدستور, وإجراء 
انتخابات مبارشة, ومشاركة الطبقة الوسطى, ورجال الدين 

نتفاضة والصحفيني, واملنظامت النسائية مع الطالب يف اال
شون عن  ختىل عن احلكم. وإبان ختيل يية ضد شون, الذالشعب

                                                           
(31) Ibid, pp. 14-16. 

لتطور النظام السيايس الكوري  يطار التارخيرضا حممد هالل, اإل  )٣٢(
 .٢٩ مرجع سابق, ص .)م١٩٩٢−١٩٤٨(

احلكم أعلن روتاي رو استجابته ملطالب املتظاهرين, عرب 
 العديد من املقرتحات, لعل أمهها:

حلكومة بعد انتخابات رئاسية مبارشة يف ظل  يتغيري سلم −
دستور جديد يوضع بالتعاون بني احلزب احلاكم وأحزاب 

 املعارضة.
نتخابات الرئاسية بام يضمن حرية االمراجعة نظام  −

 نتخابات.الرتشيحات, ودون أية قيود, ونزاهة تلك اال
املصاحلة والوحدة الوطنية بإزالة مجيع األحقاد والنزاعات  −

السائدة يف األوساط السياسية, ومجيع دوائر املجتمع 
 األخر, والعفو عن املعارضني السياسيني.

جلديد, واحرتام حق ضامن حقوق اإلنسان يف الدستور ا − 
املثول أمام القضاء يف حالة إلقاء القبض عىل أي 

 شخص.
يشمل حرية الصحافة, وحتقيق ال مركزية  يصالح جذرإ −

السلطة عىل مستو مجيع القطاعات يف املجتمع, وكفالة 
حزاب السياسية يف ممارسة أنشتطها, وخلق مناخ حرية األ

 .)٣٣(مالئم للحوار
ت, تم إعطاء ثامنية وزراء من وبناء عىل هذه املقرتحا

نتامءات سياسية بناء عىل طلب املعارضة اولني ليس هلم ؤمس
% من الذين صوتوا ٩٣وافق  م١٩٨٧تشكيل حكومة. ويف 

 يعىل اإلصالحات الدستورية عىل الدستور اجلديد, والذ
نتخاب املبارش لرئيس السابقة, اال ئشمل إىل جانب املباد

ت غري قابلة للتجديد, واحلد من اجلمهورية لفرتة مخس سنوا
سلطات رئيس اجلمهورية يف حل الربملان أو فرض حالة 

يف كوريا  قراطية واقعاً و. وبالفعل أضحت الديمئالطوار
, ثم تاله اعقب  نتخاب اجلمعية الوطنية, انتخاب رو رئيساً

قراطية احلاكم من خالهلا ومل يستطيع حزب العدالة الديم يالذ
ضة من تشكيل حكومة ومتكنت أحزاب املعارتشكيل الوزارة, 
 ائتالف معارض.

قراطية دون حدوث ما يعكر وواستمرت املامرسات الديم
إجراء انتخابات رئاسية  م١٩٩٢صفوها, وشهد ديسمرب 

                                                           
, السياسة الدوليةعالء سامل, كوريا اجلنوبية ورياح تغيري الديموقراطية.   )٣٣(

 .٢٢١م), ص ١٩٨٨, القاهرة: مؤسسة األهرام, (أبريل ٩٢العدد 
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١٦٨
لكوريا), تلتها  جديدة فاز فيها كيم يانج سام (أول رئيس مدين

من  انتخابات برملانية ثم انتخابات حملية متت مجيعها يف جو
 .)٣٤(النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص

 
 م١٩٩٧م إىل ١٩٩٢املرحلة من  −٤

بدأت كوريا مع وصول كيم يونج سام إىل السلطة مرحلة 
ة من ديموقراطي, وحتولت اليقراطوجديدة من التحول الديم

, مقبول وملتزم هبا سياسياً  وقيمة إىل حقيقة وواقعاً  كوهنا رمزاً 
من قبل احلكام واملحكومني عىل حد السواء, وتيقن الكوريون 

, وأهنم سيتمتعون بالرفاهية رشاقاً إكثر أأن مستقبلهم 
االقتصادية, واحلرية املدنية, خاصة بعد وصول سام إىل احلكم 

أكد  يوالذ −وهو أحد القادة املعارضني البارزين يف كوريا  −
قيق اهلدف األسمى للكوريني املتمثل يف: مكانية حتإثقته يف 

, وحتقيق يالكور يواالجتامع يإصالح الواقع االقتصاد
. وسيتم توضيح دور الرئيس سام يف )٣٥(يقراطوالتامسك الديم

يف العامل السيايس (القيادة  يقراطوعملية التحول الديم
ولة عن ؤالسياسية) باعتباره أحد العوامل الداخلية املس

 العملية.إحداث هذه 
تبني من العرض السابق, عدم مالءمة السياق التارخيي 

يف كوريا اجلنوبية, وكان  ديموقراطيلبدء عملية التحول ال
السبب قوة وبطش الدولة التسلطية املعادية للشيوعية, 

نقسام األيديولوجي يف فرتة احلرب الباردة, عىل الرغم من واال
م املامرسات أن أول رشارة للتحول عندما تبنى النظا

احلكم خالل الفرتة  يبان تويل سينجامن رإة ديموقراطيال
. وما أعقبها من انتكاسات, ومظاهرات م١٩٦٠−١٩٤٨

وعنف من جانب النظام احلاكم, فضالً عن حماوالت جتميل 
وجهه, وكلها تراكامت سامهت يف حدوث التحول 

 ويل الرئيسمع ت أيف كوريا اجلنوبية, والذي بد يقراطوالديم
 م.١٩٩٢سام احلكم عام 

 
                                                           

القاهرة:  .االنتخابات الربملانية يف دول اجلنوبصالح سامل (حمرر),   )٣٤(
 .١٧٥م), ص ١٩٩٧(بحاث الدول النامية, أمركز دراسات و

(35) Lee Sung Choon, Wanted New Political Leaders. Korea 
Focus, Vol. 3, No. 2, (1992), p. 10. 

: العوامل الداخلية للتحول  ثالثاً
 يالعامل االقتصاد −١

يف كوريا اجلنوبية بمقولة أن  يقراطورتبط التحول الديما
ة, إذ أكد بارك ديموقراطيلل اً التنمية االقتصادية تتطلب تقييد

ة ديموقراطيعىل رضورة اتباع  "الدولة والثورة وأنا"يف كتابه 
خصها  يكوريا السياسية واالجتامعية, والتتناسب ظروف 

 ة اإلدارية, ومن ثم فقد استطاع النظام الشمويلديموقراطيبال
غري مسبوق,  اً اقتصادي اً لبارك, ومن بعده هوان أن حيقق تقدم

ارتبط بوضع قيود عىل احلريات واحلقوق واألنشطة 
أساس  ينقالب أن التقدم االقتصاد. وأكد إبان اال)٣٦(السياسية

 .)٣٧(عية نظام احلكم يف تلك الفرتةرش
قاده بارك مل يكن استجابة  ينقالب الذالبعض أن اال ورأ

لعدم االستقرار السيايس فحسب, وإنام كان حماولة إلرساء 
سياسات اقتصادية جديدة. وهو ما عرب عنه يف حتقيق اهلدف من 

قاده, واملتعلق بإحداث ثورة صناعية يف كوريا  ينقالب الذاال
 .)٣٨(اجلنوبية (ثورة اقتصادية) تعتمد عىل الكفاءة الذاتية

حتقق يف كوريا  يالذ يومن املالحظ أن التقدم االقتصاد
ي متثل يف إىل تغيري اجتامع اجلنوبية إبان حكم بارك أفىض

بني الطبقات  اً تكوين طبقة وسطى متعلمة, وأحدث تقارب
تاحة الفرصة لألفراد يف إمتثل يف  اً ثقافي اً جتامعية, وتغيرياال

املشاركة بحرية يف احلياة االقتصادية, واملطالبة بأن يكون هلم 
جتاه صوب توفري صوت مسموع عىل الساحة السياسية, واال

 يوالثقايف الذ ي. ونتيجة للتغيري االجتامع)٣٩(فرص التعليم
                                                           

: سيف ضمن ي.ه− , التنمية يف فكر بارك تشونجينجالء الرفاع  )٣٦(
(حمرران), القاهرة: مركز  يالدين عبدالفتاح والسيد صدق

 .١٤٦ص  ,م)٢٠٠١(الدراسات اآلسيوية, 
كوريا اجلنوبية وقضية التحول من الشمولية إىل  عمرو هاشم ربيع,  )٣٧(

النمور اآلسيوية: وآخرون,  يبراهيم الدسوقإ: مراد يف .الديموقراطية
مؤسسة األهرام: مركز الدراسات  .جتارب يف هزيمة التخلف

 .٢٩− ٢٨ ص , صم)١٩٩٥(سرتاتيجية, السياسية واإل
مرجع سابق,  ي.ه− , التنمية يف فكر بارك تشونجينجالء الرفاع  )٣٨(

 .١٥١− ١٥٠ ص ص
خالد زكريا, العالقة بني التنمية االقتصادية والديموقراطية يف   )٣٩(

. كوري للتنميةالنموذج اليف: حممد السيد سليم (حمرر),  .كوريا
 .٤٩٣ ص ,م)١٩٩٦(سيوية, القاهرة: مركز الدراسات اآل



 أمحد مخيس: عوامل التحول الديموقراطي يف كوريا اجلنوبية

  

١٦٩
كانت اجلامعات واملؤسسات  يصاحب التقدم االقتصاد

التعليمية بمثابة املصدر الرئيس لالضطرابات واملطالبات 
 . فقد أحدثت التنمية االقتصادية نوعاً )٤٠(ةديموقراطيبتحقيق ال
صاحبه مطالبات من  يرتفاع يف املستو التعليمي, الذمن اال

ون ؤقبل الطالب بأن يكون هلم صوت مسموع يف الش
يف احلياة السياسية, ورفعت املظاهرات الداخلية, واملشاركة 

وحتقيق العدالة  يقراطوالتحول الديم"قادوها شعار  يالت
 .)٤١("التوزيعية

وطالبت الطبقة الوسطى يف كوريا بأن يصاحب التنمية 
, ليكون للتنمية االقتصادية يقراطواالقتصادية حتول ديم

مع مردود سيايس, متمثل يف درجة من النفوذ والتأثري تتوافق 
 .)٤٢(مكانتهم االقتصادية

تزايدت مع  يعن نمو املعارضة العاملية الت فضالً 
ملا يعانيه العامل من ظروف عمل  ; نظراً يالتحول االقتصاد

سيئة, ومع تطبيق اإلسرتاتيجية التنموية ازدادت صالبة 
 يومحاس الطبقات العاملية, إذ حظيت بدعم الكنائس الت

وفرت هلم أماكن لبحث مشاكلهم, وتوعيتهم بحقوقهم 
ة ديموقراطيأن ال ااملنصوص عليها يف قوانني العمل, ورأو

نتخابات احلرة النزهية فقط, وإنام تتجاوز ذلك ال تتعلق باال
بتنمية مشاركة العامل يف اختاذ القرارات االقتصادية املتعلقة 

 .)٤٣(يعملون فيها يباملنشآت الت
قتصادية الرسيعة بارك أن حتقيق التنمية اال وكان يعتقد
لتأسيس حكومات متثيلية, وهذا ينطبق عىل  رشطٌ رضوريٌّ 

, يالدول اآلسيوية عامة; ملا تعانيه تلك الدول من فقر اقتصاد
تبعه حتول  اقتصادياً  . إذ حققت التجربة الكورية نمواً )٤٤(وبطالة

                                                           
نجالء الرفاعي, التحول الديموقراطي يف كوريا اجلنوبية. يف: عبدالعزيز   )٤٠(

. التحوالت السياسية يف كورياشادي ومدحت أيوب (حمرران), 
 .١٠٦− ١٠٥م), ص ص ٢٠٠٢القاهرة: مركز الدراسات اآلسيوية, (

(41) Stephen Kirely, Korean Democracy Today. Korean Affairs, 
No. 1, (July 1992), p. 96. 

(42) Larry Diamond (Ed.), Political Culture and Democracy in 
Developing Country. Boulder: Lynne Reamer Publisher, 
(1992), pp. 210-211. 

(43) Martin Hart Landsberg, The Rush of Development: 
Economic, Political Struggle in South Korea. New York: 
Monthly Review Press, (1992), pp. 278-279. 

هي. مرجع سابق, − نجالء الرفاعي, التنمية يف فكر بارك تشونج  )٤٤(
 .١٥١ص 

التنمية ة كانت نتيجة ديموقراطي, وكأن اليقراطوديم
سامهت يف إفراز جمموعة من التغريات ارتبط  ياالقتصادية, الت

بعضها بإجيابيات التنمية, وما شملته من تغري يف قيم 
حتولت إىل مطالبة  ياجلنويب, والت يوسلوكيات الشعب الكور

الشعب بإصالح شامل عىل كافة املستويات, وهو ما ربط 
, والفعالية يادرشعية النظام بمد حتقيق اإلنجاز االقتص

, واألداء السيايس الفعال ياإلنتاجية, واالستقرار االقتصاد
 .)٤٥(للنظام

ومع تأكيد النظام احلاكم يف كوريا أن األولوية للتنمية 
, يقراطواالقتصادية واالجتامعية, عىل حتقيق أو التحول الديم
البعض  اختلف الكوريون حول معايري تقسيمهم للنظام, فرأ

املتمثل يف مستو املعيشة,  يهو املعيار االقتصادأن املعيار 
 يخرون أن املعيار االجتامعآ ومستو الرفاهية القومية, ورأ

, ي, فينشدون العدل االجتامعيقبل املعيار االقتصاد أوالً 
املتعلق  خرون رأوا أن املعيار السيايس أوالً آواملساواة. و

 .)٤٦(بدرجة احلرية املدنية, واملشاركة السياسية
 
 )(الثقافة والدين يالعامل االجتامع −٢

الرتكيز عىل الثقافة  ييتناول العامل االجتامع
الكنفوشيوسية والديانة املسيحية ودورمها يف إحداث التحول 

 ي يف كوريا اجلنوبية.قراطوالديم
أن أهم  بلقزيز الدكتور عبداإلله ير الباحث العريب

سياسية جديدة  خلق ثقافة, ديموقراطينتقال الرشوط اال
لد النخب احلاكمة واملعارضة عىل السواء, تسمح ببناء وعي 
سيايس جديد يؤدي إىل إعادة صياغة مصادر الرشعية وبناء 

ة, وهذا حيتاج إىل صفقة سياسية بني ديموقراطياملؤسسات ال
السلطة واملعارضة; وذلك من أجل حتقيق االستقرار السيايس, 

 .)٤٧(ستجابة للمطالب الشعبيةواال
                                                           

(45) Dennis M. Hant, Class Formation and Industrialization of 
Culture: The Care of South Korean, Middle Class. Korea 
Journal, Vol. 33, No. 2, (1992), pp. 95-96. 

(46) Pie Rie Lee, Economics Values in Political Trust in Korea. 
Studies in Contemporary International Development, Vol. 
29, No. 4, (1994), p. 35. 

الديموقراطي يف الوطن العريب: العوائق  له بلقزيز, االنتقالاإلعبد  )٤٧(
: مركز دراسات , بريوت٢١٩, العدد املستقبل العريب .واملمكنات

 .٤٥−٤٤ص  , صم)١٩٩٧(الوحدة العربية, 
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١٧٠
كانت األسباب التي أدت إىل التحول خر, إذا آباحث  يرو

ن الثقافة إمتعددة, وختتلف من جمتمع إىل آخر, ف ديموقراطيال
خصوصاً . )٤٨(أبرز العوامل املؤثرة يف هذا الصددتعد من السياسة 

قد أثبتت فشلها, وفقدت  ديموقراطيأن كافة البدائل للحكم ال
ة نظام احلكم ديموقراطيمصداقيتها أو جاذبيتها, فقد أصبحت ال

 .)٤٩(الوحيد املقبول لد شعوب األرض
وتعد الكونفوشية املؤثر األسايس يف املنظومة الثقافية 
الكورية, إىل جانب املسيحية عقب دخوهلا منطقة رشق آسيا, 

نتشار املسيحية اة. فمع وقد أثرت عىل الثقافة السياسية الكوري
ثر عىل احلياة ؤيف كوريا منذ القرن الثامن عرش اجتهت لت

السياسية, إذ مثلت الكنائس الربوستانتية الناشط األول يف 
يف مرحلة االحتالل, وبعد مرحلة  مواجهة املحتل الياباين
ة عرب تنظيم املظاهرات, ديموقراطياالحتالل طالبت بال

نحازت الكنيسة اية إليها, وقد وإصدار املنشورات الداع
ات من القرن العرشين إىل الكنيسة يالكاثوليكية منذ السبعين

عىل رؤية السيد املسيح يف حتريك  الربوستانتية, وركزوا معاً 
للظلم واالستبداد, وأن  عتباره رمزاً ا, بيالشعب الكور
 .)٥٠(شعب خمتار ليحدث مثل هذا التغيري يالشعب الكور

لفلسفة حكم الدولة واملجتمع,  اً الكونفوشيوسية عامدوتعد 
تقوم باألساس عىل شخصية أو أبوية السلطة,  يوالت

وهرياركيتها, وعىل العالقات االجتامعية, واحلرص عىل نزاهة 
ختيار احلكام وحماسبتهم, وعدم التوسع يف االسلطة وحسن 

امط احلروب. وحرصت القيادة الكورية اجلنوبية عىل إحياء األن
التقليدية للثقافة الكورية يف مواجهة حماوالت املنظومة الليربالية 
الغربية اخرتاق املجال الثقايف الكوري, وما يمثله ذلك من خطر 

 .)٥١(عىل تقويض أركان الركائز التقليدية للثقافة الكورية
                                                           

(48) H. A. Eckstein, Culturalist Theory of Political Change. 
American Political Science Review, Vol. 82, (September 
1988), p. 789. 

(49) A. Stepan & J. Linz, Toward Consolidated Democracies. 
Journal of Democracy, Vol. 7, No. 12, (1996), p. 5. 

(50) Kuo Cheng-tian, Christianity and Democracy in Asian 
Pluralistic Religious Markets: Taiwan and South Korea, 
Available at: 
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_
citation/1/5/3/5/0/p153502_index.html 

(51) Hagen koo (Ed.), State and Society in Contemporary 
Korea. London: Journal University Press, (1998), pp. 163-
166. 

ويمثل الفكر الكونفوشيويس املصدر للثقافة السياسية 
الصينية عىل كوريا. ويضمن  الكورية; ويرجع ذلك للهيمنة

لتزام الفرد جتاه اهذا الفكر مكانة خاصة للنبالء يف املجتمع, و
تفاق والتامسك بني اجلامعة مقابل مصاحله اخلاصة; لتدعيم اال

 .)٥٢(فراد املجتمعأ
وتقوم الثقافة الكورية اجلنوبية عىل العديد من األسس, 

 لعل أمهها:
ضفاء مكانة خاصة إالرسمية, واحرتام وتقديس السلطة   (أ)

 ولني احلكوميني.ؤعىل املس
الدعامة  يالتأكيد عىل قيمة العمل اجلاد, واإلنجاز وه  (ب)

 األساسية لدفع خطى التنمية االقتصادية يف كوريا.
سباغ قدر من الرشعية إنتظام يف مجاعات وامليل إىل اال  (ج)

اقها, يف نط يعىل هذه التكوينات مع قبول التاميز السلوك
 ال يوجد فصل بني الفرد واملجتمع يف كوريا. وبالتايل

التأكيد عىل روح اجلامعة والعمل يف إطارها, مع تقديس   (د)
 ولية والطاعة.ؤاملس

التأكيد عىل أمهية العالقات الشخصية والعائلية   (هـ)
عقد  يعتبارها أحد أسس الفكر الكونفوشيويس الذاب

واألرسة املمتدة عىل  أمهية خاصة عىل السلطة األبوية,
 حساب الوالء للسلطة السياسية.

سيادة القيم اهلرياركية يف كل من املجال السيايس   (و)
عىل املجال اإلداري  نعكس ذلك سلبياً اواإلداري, و

متثل يف صعوبة الرتابط والتعاون املؤسيس خاصة عىل 
 .)٥٣(كال من املستويني األدنى واألوسط

رأ عليها عدد من املتغريات دفعها إال أن الثقافة الكورية ط
صوب الليربالية الفردية, متثلت أهم هذه املتغريات يف فقدان 

نتقال من تصاهلم باجلامعات التقليدية مع االال األفراد تدرجيياً 
الريف إىل احلرض, ومل يستوعب احلرضيون اجلدد اإلحساس 
العام بمجتمعهم, وحاولوا التكيف مع حياة املدينة بوسائل 

نعكست عىل ذاتيتهم, متثلت يف النهاية يف كل فرد أكد اردية ف
                                                           

(52) Eugene Kim and Han Kyo Kim, Korea and Politics of 
Imperialism. California: Berkeley University Press, (1997), 
p. 93. 

(53) T. M. Amabile, The Social Psychology of Creativity. New 
York: Springer-Verlag, (1992), p. 24. 
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١٧١
عىل مصاحله الشخصية, بغض النظر عن املصلحة العامة 

 .)٥٤(ينتمى إليها يللجامعة الت
وال يمكن إغفال دور التنظيامت الكنسية سواء الكاثوليكية أو 

ة واملساواة, من خالل ديموقراطيالربوستانتية يف نرش األفكار ال
اخلدمات االجتامعية واملساندة املالية, وتوفري فرص العمل, تقديم 

والتدريب وتعليم الفقراء, والسامح للطالب بالتعبري عن آرائهم 
; مما ساهم يف )٥٥(ن واألساقفة هلماخالل الكنائس وتشجيع الرهب

إعادة تشكيل الثقافة السياسية الكورية, عىل أساس ارتباط 
رتباط املسيحية بالفكر ان ناحية, وم يالكونفوشيوسية بالفكر الصين

الغريب والثقافة الليربالية من ناحية أخر. لذا طالبت بتطبيق 
ة, وعملت عىل هيكلة العديد ديموقراطياملساواة واحلرية يف إطار ال

من الكيانات الوسيطة التي تركزت يف الكنائس, وعرب من خالهلا 
ساقفة والرهبان يف الطلبة, والعامل عن مطالبهم, إىل جانب دور األ

ة واملساواة, وحث الطلبة والعامل عىل ديموقراطينرش األفكار ال
التعبري عن مطالبهم, ووصلوا يف النهاية إىل حتالف قادة الكنائس, 
والطبقات العاملية, والطبقات الفقرية, والطلبة, وحاولوا تنظيم 

سياسية القو اجلامهريية من أجل القضاء عىل املظامل االجتامعية وال
 .)٥٦(حرتام حقوق اإلنسان وحرياته املدنيةاواالقتصادية, والدفع ب

, يقراطويف التحول الديم هاماً  لعبت املسيحية دوراً  وبالتايل
ستعادة بعض العنارص التقليدية للثقافة اوساعدها يف ذلك حماولتها 

 نتشارها وتأثريها عىل الكوريني.اساعدت عىل  يالكورية, الت
كوريا اجلنوبية من تطوير جتربة تنموية وقد متكنت 

إصالحية تقوم عىل عنارص ثقافية معينة ختتلف عن الثقافة 
 الغربية يف عدة حماور أساسية, أمهها:

 رفض الثقافة التجارية االستهالكية الغربية وتوابعها.  )أ(
رفض املفاهيم الغربية حول أولوية الفرد عىل اجلامعة,   )ب(

 .)٥٧(فة من تداعياتوما يتعلق بتلك الثقا

                                                           
(54) Lim Hy Sop, Korean Society: Current Status and Future 

Outlook. Korea Focus, Vol. 6, No. 2, (1998), p. 88. 
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18, No. 1, (1994), pp. 340-341. 

األورويب نحو نظرية للثقافة: نقد للتمركز األورويب والتمركز سمري أمني,   )٥٧(
 .٧١م), ص ١٩٨٩. بريوت: معهد االحتاد العريب, (املعكوس

 .)٥٨(رفض مفاهيم الغرب حول دولة الرفاهة  )ج(
نتشار املسيحية استفادة من ستطاعت كوريا االاوبالتايل 

فيها, مع احلرص عىل صبغها بصبغة كورية خالصة من خالل 
 افة الكنفوشيوسية املرتسخة فيها.الثق

 
 مل السيايس (القيادة السياسية)العا −٣

السيايس الرتكيز عىل دور النخبة احلاكمة يتناول العامل 
(القيادة السياسية) يف كوريا اجلنوبية يف إحداث التحول 

 وقراطي.الديم
تتعدد تعريفات القيادة لعل أمهها تعريف موسوعة العلوم 
السياسية القيادة بأهنا صفة تدل عىل أهلية وقدرة وموهبة 

سبيل لتسيري عمل مجاعي واستقطاب جمموعة من الناس يف 
,  ستقطاب,السري نحو حتقيق غاية مشرتكة. ويتحقق اال عادةً

قتناع العميل أو النظري بشخصية القائد أو من خالل الثقة واال
أشخاص القيادة وغاياهتم, واإلعجاب بسريهتم وسلوكهم, 

ستجابة للتحديات املطروحة, وقدرهتم عىل إنجاز املهام واال
صال بني القيادة فضالً عن رضورة توافر التعاطف واالت

 .)٥٩(واتباعها
القوة التي يامرسها "القيادة عىل أهنا  Blondel كام عرف

نحو العمل يف اجتاه شخص ما; لدفع أعضاء احلكومة 
 .)٦٠("معني

يف عملية  حمورياً  وقد لعبت القيادة السياسية يف كوريا دوراً 
 , لعل أمهها:, عرب العديد من املراحليقراطوالتحول الديم

, مثلت القيادة يقراطوبالنسبة ملرحلة ما قبل التحول الديم −
املتغري املستقل يف حركة النظام, إذ عملت عىل التوجيه 
والرقابة والضبط حلركة النظام, وعملت عىل إنجاز 

, يقراطوجمموعة من األهداف إىل جانب التحول الديم
متثلت يف إعادة بناء األمة, وحتقيق التنمية االقتصادية, 

. وقد سامهت يفع مستو معيشة الشعب الكورور
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 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,١٨٠−١٥٩ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٧٢
, إلفساحها يقراطوالتنمية االقتصادية يف التحول الديم

املجال أمام الطبقة الوسطى إلجياد مؤسسات سياسية 
تستوعبهم, لتتوافق مكانتهم االقتصادية مع املكانة 

 يالذ ي. ومن ثم, وضعوا األساس االقتصاد)٦١(السياسية
 ستجابة ملطالبهم.اللكوريني;  يقراطوحيقق التحول الديم

ويف حقبة الثامنينيات بادرت القيادة السياسية باإلصالح  −
, وهو ما مثل استجابة للتنمية يقراطووالتحول الديم

ي حتققت, وسامهت يف توعية االقتصادية واالجتامعية الت
نتشار افراد بحقوقهم, عرب زيادة مستو تعليمهم, واأل

; يقراطودرت بالتحول الديمتصال, ومن ثم باوسائل اال
ستجابة لضغوط القو اللحفاظ عىل بقائهم يف السلطة, و

 ة.ديموقراطيالشعبية الطواقة إىل ال
ات كان للقيادة السياسية دوراً بارزاً يف يويف حقبة التسعين −

ة من جمرد رمز إىل قيمة وحقيقة يف ديموقراطيحتويل ال
قواعد , عرب ترسيخها يف يالواقع السيايس الكور

للمامرسة السياسية تضمنت: انتخابات تنافسية, وتوسيع 
نطاق السلطة الترشيعية, وإصالح النظام السيايس 

 .)٦٢(يواملجتمع الكور
لكوريا اجلنوبية  واعترب كيم يونج سام, أول رئيس مدين

قاد التحول  ي, وهو الذم١٩٩٧−١٩٩٢خالل الفرتة من 
وبية, ورفع سام شعار ة يف كوريا اجلنديموقراطينحو ال الفعيل

, إذ سعى إىل كسب التأييد الشعبي "بناء كوريا اجلديدة"
حزب كوريا "لتحالف األحزاب السياسية داخل حزبه 

عىل  "احلكومة املدنية"عن تسمية حكومته بـ  فضالً  "اجلديدة
أساس أهنا أول حكومة مدنية بعد ثالثة عقود من احلكومات 

 .)٦٣(العسكرية
                                                           

(61) Larry Diamond (Ed.), Political Culture and Democracy in 
Developing Country. Op. cit., p. 272. 

: هد يف .النظام احلزيب يف كوريا اجلنوبيةعبدالسالم نوير, حمددات   )٦٢(
النظام احلزيب وقضايا التنمية يف متكيس وخدجية عرفة (حمرران), 

, م)٢٠٠٥(القاهرة: مركز الدراسات اآلسيوية,  .كوريا اجلنوبية
 .٨٨− ٨٦ ص ص

ضمن:  .ماجدة صالح, تقييم الظاهرة احلزبية يف كوريا اجلنوبية  )٦٣(
النظام احلزيب وقضايا وخدجية عرفة ( حمرران),  هد ميتكيس

 .١٩٣املرجع السابق, ص  .التنمية يف كوريا اجلنوبية

 هرينتخابات بأنه سيقوم بتطه باالوأعلن سام عقب فوز
العملية السياسية, إىل جانب استكامل مسرية التحول 

يف  , وبناء عىل ذلك أعلن أن االصالح ليس هدفاً يقراطوالديم
حد ذاته, ولكنه وسيلة لتحقيق عدة أهداف أخر, أمهها: بناء 

 .)٦٤(يقوم عىل ثالثية احلرية واإلخاء واملساواة يقراطوجمتمع ديم
عمل سام عىل حتقيق ما وضعه من أهداف عىل كافة  وقد

 املستويات, لعل أمهها:
 اجلانب السيايس.  (أ)

 .اجلانب القانوين  (ب)
 

 (أ) اجلانب السيايس
عمل عىل حتقيق اإلصالح السيايس, عرب تركيزه عىل حتقيق 

 هدفني, مها:
توليد ثقة األفراد يف النظام واحلد من خوفهم من  −١

 السلطة.
 كافة أشكال الفساد. القضاء عىل −٢

أن حتقق هذين اهلدفني سيؤديان إىل خلق جمتمع  ورأ
حر. ومن أجل حتقيق اهلدف األول عمل  يقراطوديم يكور

 عىل القيام بالعديد من اإلجراءات لعل أمهها:
كانت متبعة إبان  يإلغاء اإلجراءات األمنية املشددة الت −

قرتاب من كانت متنع املشاة من اال ياحلكم العسكري, الت
مقر الرئاسة واجلمعية الوطني, عىل أساس اعتبارهم 

 أماكن رسية, وحوهلم إىل أماكن ومتنزهات عامة.
 قدرة وسائل اإلعالم عىل تناقل أخبار الوزراء وصورهم. −
 .م١٩٩٢سجني يف مارس  ٤٠٠٠٠عن  اً عام اً أصدر عفو − 
هتم برتبية كوادر هتتم بأمور األمة, وتدافع عن ا −

 .)٦٥(ةديموقراطيال
قام بحمالت تطهري داخل املؤسسة العسكرية, إذ فصل  −

ون ؤقادة وزارة الدفاع الرئيسيني وقائد اجليش لش
ستخبارات يف املجندين, وقام بتحديد مهام جهاز اال

                                                           
(64) Victor D. Cha, Politics and Democracy under the Kim 

Young Sam Government: Something Old, Something New. 
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١٧٣
, ومنعهم من مراقبة ياألمور اخلاصة باألمن القوم

املدنيني; كل ذلك من أجل تطويع املؤسسة العسكرية 
 .)٦٦(مدنياً 

 تعيني الوزراء من أساتذة اجلامعات والعلامء, العمل عىل −
ممن ليس هلم أي صالت بالنظم العسكرية السابقة, أو 

 ولني الكبار باحلزب.ؤليسوا من املس
 يباحلد من سلطات ختطيط األمن القوم يقيض اً أصدر ترشيع − 

عدم  فيام يتعلق بالقبض عىل املشتبه هبم وتعذيبهم, وبالتايل
 .)٦٧(قبل التحقيق اً يوم ٥٠ جواز حبس أي فرد ملدة

املتعلق بمكافحة كافة  ومن أجل حتقيق اهلدف الثاين
 العديد من اإلجراءات لعل أمهها: ختذ ساماأشكال الفساد 

أعلن عدم قبوله أي هدايا أو تربعات من أية جهة يف  −
 نتخابات.قب توليه الرئاسة الكورية بعد االخطابه ع

 ومصادرها.أعلن عن حجم ثروته وثروة عائلته,  −
دفع أعضاء حكومته والربملان عىل اإلعالن عن حجم  −

 ثرواهتم وثروات عائالهتم, ومصادرها.
فتح التحقيقات حول قضايا فساد البنوك ومعاقبة  −

 ولني عنها.ؤاملس
ابقني لكوريا فتح التحقيقات حول فساد الرئيسني الس −

بتهم الفساد, وأخضعهام للمحاكمة, ومها: هوان, و رو, 
م باإلعدام عىل الرئيس السابق هوان, وصدر حك

عىل الرئيس السابق رو بتهمة اخليانة,  عاماً  ٢٢والسجن 
بليون وان  ٢٨٣بليون وان, و رو  ٢٢٦وتغريم هوان 

كوري. وأهنى تلك التحقيقات واألحكام بالعفو عن 
 .)٦٨(الرئيسني السابقني, وإطالق رساحهام

                                                           
(66) Sanghyun Yoon, South Korea’s Kim Young Sam 

Government: Political Agendas. Asian Survey, Vol. 36, No. 
5, (May 1996), pp. 511-512. 

(67) Victor D. Cha, Politics and Democracy under the Kim 
Young Sam Government: Something Old, Something New. 
Op. cit., p. 854. 
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 (ب) اجلانب القانوين
بإصدار العديد من القوانني التي اتسمت فرتة حكمه 

 العملية السياسية, والعملية تضمنت نزاهة وحسن سري
 :)٦٩(نتخابية, واألحزاب السياسية, أبرز هذه القوانني ما ييلاال
قانون متويل األحزاب السياسية; للقضاء  م١٩٩٢صدر يف  −

عىل مصادر التمويل غري الرشعية لألحزاب السياسية; 
عتامدات املالية املخصصة زيع االوذلك لضامن عدالة تو

لتمويل األحزاب السياسية, ولتحقيق الفصل بني املال 
 والسياسة.

تضمن وضع حد  ينتخابات, الذصدور قانون تنظيم اال −
نتخابية, ووضع العديد لإلنفاق عىل احلمالت اال أقىص

من اآلليات ملعاقبة من يقومون برشاء األصوات, ومن 
 .)٧٠(يقبل هبات غري مرشوعة

فوض صالحيات  يالذ ستقالل املحيلأصدر قانون اال −
تدعم املشاركة املحلية, وتضمن  يللمجالس املحلية, الت

نتخابات اوجود أجهزة ترشيعية حملية منتخبة, ومتت أول 
عىل املستو العام, إذ انتخب ست  م١٩٩٥للمحليات يف 

 ٢٣٠عمد للمدن الكرب, وتسع حكام لألقاليم, و 
عضو باملجالس  ٥٠٠٠, وأكثر من يللضواح رئيساً 

نتخابات مثلت أول املحلية. وعىل الرغم من أن هذه اال
انتخابات لرؤساء املجالس املحلية منذ ما يقرب من ثالثة 

إال أهنا شهدت هزيمة حزبه  عقود سابقة عىل توليه احلكم,
 .)٧١(م١٩٩٦عقدت يف  ينتخابات الترشيعية التيف اال

 ة يف ديموقراطيالويمكن توضيح درجة ومستو
 :يعىل أربعة معايري, ه عتامداً احكومته 

لد املواطنني, ومستو  يةقراطونسق القيم الديم − ١
ستقاللية األنشطة املدنية والسياسية واملشاركة واال

النسبية للجامعات املصلحية والتنظيامت األخر, مل 
, ويرجع السبب يف ذلك إىل تكتمل يف عهده نسبياً 
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١٧٤
, ية التقليدية ذات الطابع السلطوالثقافة السياسي

تفاقمت وتفاعلت مع فرتة طويلة من احلكم  يوالت
 لكوريا. يالعسكر

أن كوريا اجلنوبية مل تعرف خربة تبادل األدوار بني  − ٢
نتخابات الرئاسية احلكومة واملعارضة, وأنه فاز يف اال

مبارش,  ينتخاب رشعابطريقة سليمة ورشعية من خالل 
مل يتمكن من هذا الفوز إال بعد أن ختىل فجأة عن تارخيه 

 الطويل املعارض للنظام, وحتالف مع االئتالف احلاكم.
ضمن احلقوق واحلريات األساسية للمواطنني, وعمل  −٣

يف  نتهاكها, وأن اإلصالح ليس هدفاً اعىل احليلولة دون 
حد ذاته, ولكنه وسيلة لتحقيق أهداف أخر متثلت يف 

ي, وجمتمع أربعة أهداف: حكومة نظيفة, واقتصاد قو
 ومستقر, وأرض موحدة (توحيد كوريا). هادئ

منح الدستور صالحيات واسعة للرئيس, فيحق  −٤
فني العموميني, والعمد, للرئيس تعيني وعزل املوظ

دون  يقاليم, وقادة اجلهاز البريوقراطوحكام األ
ة وحيدة شرتاط موافقة السلطة الترشيعية إال يف حالا

 .)٧٢(فقط اخلاصة بتعيني وعزل رئيس الوزراء
إىل جانب عدم إغفاله إصالح أوضاع العامل, ووضع أسس 
جديدة إلدارة العالقات بني العامل واإلدارة تقوم عىل أساس 

ستقاللية املشاركة والتعاون وتعظيم املنفعة املشرتكة, واال
عىل التعاون  ولية, وعمل عىل تغيري أسلوب املنافسة ليقومؤواملس

 .)٧٣(من أجل التغلب عىل املنافسة االقتصادية
وخالصة ما سبق أن العوامل الداخلية خاصة العامل 

كانت العنرص األسايس الفاعل يف عملية التحول  ياالقتصاد
يف كوريا اجلنوبية, ويأيت بعدها العامل  ديموقراطيال

املسيحية نتشار الديانة ااالجتامعي (الثقافة الكنفوشيوسية و
ذات الصبغة الكورية), وهذان العامالن وظفتهام القيادة 
السياسية (العامل السيايس) وسعت لتحقيقها. وهذه العوامل 

البيئة الداخلية إلحداث وتقبل  السياسية جمتمعة مهدت معاً 
 .ديموقراطيالتحول ال
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: العوامل اخلارجية للتحول  رابعاً
العديد من املتغريات, لعل  تتضمن العوامل اخلارجية

 أمهها ما ييل.
 
 دور الواليات املتحدة األمريكية −١

عىل كل دول  مؤثراً  قليمية والدولية دوراً لعبت البيئة اإل
, ومن ثم يتحدث يقراطواملوجة الثالثة من التحول الديم

ة يف كوريا اجلنوبية ينسب ديموقراطيالبعض عن أن التحول لل
لتزام البيئة الدولية, وبدرجة أكرب إىل االبدرجة حمدودة إىل 

من خالل رصاع مئات اآلالف من الكوريني  الداخيل
ة. فالواليات املتحدة األمريكية كان ديموقراطيوتطلعهم إىل ال

 يهلا فضل عىل كوريا اجلنوبية فيام خيص الصعيد االقتصاد
ة ديموقراطيفقط, أما فيام يتعلق باجلانب السيايس املختص بال

قوق اإلنسان, فكانت الواليات املتحدة األمريكية تركز وح
عىل أن السلطوية يف كوريا اجلنوبية أفضل من احلكومات 
الشمولية يف الصني وكوريا الشاملية; لذا ركزت عىل محاية 
احلكومات السلطوية الصديقة يف كوريا اجلنوبية من هتديدات 

مركز نقالب يف كوريا سمح بتالدول الشمولية, وعقب اال
يف قواعد برية وبحرية وجوية  يأمريك يجند ٤٠٠٠٠ حوايل

نقالبيني توثيق فيها (كوريا) ومن ثم كان أحد أهداف القادة اال
كانت  . وبالتايل)٧٤(العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية

ة بعزم وتصميم املواطنني الكوريني, ومل يتم ديموقراطيال
 .)٧٥(زرعها من قبل القو الدولية

غتيال بارك عملت الواليات املتحدة عىل مساندة اوعقب 
استقبلته عدة مرات يف البيت األبيض, يف حني  يهوان الذ

هلوان,  أمريكياً  رفضت استقبال املعارضة; وهو ما مثل دعامً 
نتهاكات حلقوق اإلنسان. ولكن عقب املا يقوم به من  وتأييداً 

عر الكورية ضطرابات ضد حكم هوان وتزايد املشاتزايد اال

                                                           
وقضية التحول من الشمولية إىل عمرو هاشم ربيع, كوريا اجلنوبية   )٧٤(
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 أمحد مخيس: عوامل التحول الديموقراطي يف كوريا اجلنوبية

  

١٧٥
املناهضة ألمريكا واستهداف املواطنني األمريكيني, واملنشآت 

 −  نذاكآ –رجيان  ياألمريكية, قامت إدارة الرئيس األمريك
عن احلكم, وهو ما حتقق  بالضغط عىل هوان; من أجل التخيل

 .)٧٦(بالفعل
لكوريا  أول رئيس مدين −وعقب انتخاب الرئيس سام 

الدولية واألمريكية باألساس عىل  تزايدت الضغوط − اجلنوبية
عندما ربطت القو الدولية  كوريا اجلنوبية, وبرز ذلك جلياً 

الدول الصناعية املتقدمة بإحراز تقدم عىل  ينضامم كوريا لنادا
 .)٧٧(يقراطوصعيد التحول الديم

من قد عززت  باردةهناية احلرب الومن اجلدير بالذكر أن 
وإبرازها كظاهرة عاملية ة, طيديموقراالالتوجه األمريكي نحو 

مرتبطة بالتفوق األمريكي أو نجاح النموذج الرأساميل. 
وترتب عىل ذلك, دفع العديد من الدول للتحول 

 , كان عىل رأسها كوريا اجلنوبية.ديموقراطيال
 
 قتداءأثر اال −٢

من غري املتصور إغفال تأثري الثورة الشعبية الواسعة يف 
ضد حكم فرديناند ماركوس  م١٩٨٦الفلبني عام 
أطاحت به, ودفعت بأرملة قائد  يوالت − الديكتاتوري

عىل  −  املعارضة كورازان أكوينو لتكون رئيسة للفلبني من بعده
وعىل كوريا اجلنوبية عىل وجه  دول رشق آسيا عموماً 

اخلصوص. إذ بدأت كوريا اجلنوبية مسرية التحول 
 .)٧٨(الفلبني مبارشةيف العام التايل لثورة  يقراطوالديم

 
 أثر العوملة −٣

الرئيس  −مع بروز ظاهرة العوملة حدد الرئيس سام 
مفهوم العوملة بأنه سياسة  −م ١٩٩٧−١٩٩٢الكوري من 

هتدف إىل  يسرتاتيجية لإلصالح القومإللتنمية القومية, و
 حتقيق مخسة أهداف رئيسة:
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 خلق إرادة من الطراز األول. −١
 كافة أوجه احلياة القومية.إضفاء العقالنية عىل  −٢
غض النظر عن الفوارق احلفاظ عىل الوحدة القومية ب −٣

 قليمية والعمرية.الطبقية واإل
 بوصفه أساس حتقيق العاملية. يتدعيم الكيان الكور −٤
تعزيز اإلحساس بالتجانس لد الكوريني مع كل  −٥

 .)٧٩(البرشية
ويف سبيل حتقيق هذه األهداف اخلمسة, وضع ست 

 خطوات, هي:
إصالح التعليم وهتيئة املواطنني لتبوء دور القيادة يف هذا   (أ)

 العامل املفتوح.
إصالح النظم القانونية واالقتصادية ملالءمة املستويات   (ب)

 العاملية.
ة وإعطاء احلرية ديموقراطياإلصالح السيايس بدفع ال  (ج)

 للصحافة ملواجهة التحديات.
أكرب من الالمركزية إصالح اإلدارة العامة وإعطاء قدر   (د)

 لتحقيق فاعلية أكرب. واالستقالل املحيل
إصالح السياسات البيئية وجعلها أكثر فاعلية حلامية   (هـ)

 طار اجلهود العاملية حلامية البيئة.إالبيئة يف 
إىل تعديل قيمه  ياإلصالح الثقايف لدفع الشعب الكور  (و)

تقدم جتاهاته وطرق تفكريه, حتى يتحقق الااالجتامعية و
 .يالقوم

 كهدف داخيل "العوملة"ومن ثم وضعت القيادة الكورية 
هيدف إىل حتسني نوعية احلياة يف الدولة, ورفعها إىل مصاف 

متثل يف  يوضعها كهدف خارج املستويات العاملية. وأيضاً 
تقديم كوريا اجلنوبية إسهامات أكرب نحو تقدم اإلنسانية عرب 

تم تكييف  . وبالتايليملتوثيق التعاون عىل املستو العا
 .)٨٠(سياسات العوملة عىل أهنا سياسة وطنية أساسية

ومن ثم عملت القيادة الكورية عىل أن تكون كوريا دولة 
, ومن أجل حتقيق ذلك تم تأسيس جلنة حمورية يف النظام الدويل
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١٧٦
مبارشة, وتتوىل تطوير  يللعوملة ختضع للرئيس الكور

العوملة, عن طريق مجع سرتاتيجيات للتعامل مع عرص إ
املعلومات واخلربات املختلفة من مناطق خمتلفة يف العامل. إىل 

عن املعلومات  والً ؤمس جانب إنشاء وزارة املعلومات جملساً 
العامة حول العوملة, فضالً عن إنشاء جمالس خمتلفة يف 
الوزارات املتعددة للتخطيط والتنفيذ ملعاونة جلنة العوملة. 

 .)٨١(كاديمية املتصلة بالعوملةبحاث األاأل ودعمت احلكومة
إرساء "لإلصالح يقوم عىل أساس  اً ومع ذلك تبنت برناجم

 التالية: , ويتضمن املبادئ"ياملبدأ الوطن
عىل املستو السيايس: القضاء عىل الفساد, وحتقيق  −

العدالة وإهناء التحالف بني النظام احلاكم والرأساملية, 
, وإرساء قواعد مؤسسية لتط ويع اجليش والرشطة مدنياً

 نتخايب, والنظام احلزيب.ي إصالحات يف النظام االوتبن
: منع توسيع الرشكات الكرب, يعىل املستو االقتصاد −

ودعم الصناعات الصغرية, والشفافية املالية, وإرساء نظام 
 جديد. يونقد مايل

: حتسني وضع العامل والفالحني, يعىل املستو االجتامع −
قائم عىل تربية النشء عىل القيم  ينظام تعليموإرساء 

 ة.ديموقراطيال
والعالقات مع كوريا الشاملية: حتسني  عىل املستو الدويل −

العالقات مع كوريا الشاملية, وإعطاء التحالف معها 
لرتكيز  ي. والسع)٨٢(أولوية عىل التحالفات األخر

التعاون بني دول املنطقة املحيطة وكوريا عىل التعاون أكثر 
 .)٨٣(حتواءمن اال

وعىل الرغم من ذلك ال يمكن إنكار دور العوامل اخلارجية 
يف كوريا, وإن رأ البعض  يقراطويف عملية التحول الديم

قتصارها عىل التنمية االقتصادية, إذ ساهم صندوق النقد ا
ض املجاالت االقتصادية, وجلأت العديد من يف متويل بع الدويل
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, الدوليةالسياسة سامح غايل, حمادثات السالم بني شطري كوريا.   )٨٢(
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(83) Kim Joe Chul, New Trade Strategy for the 21st Century. 
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ختاذ جمموعة من اإلجراءات االقتصادية القو الدولية ال
كتخفيف أعباء الديون, أو كفرض عقوبات; من أجل حفز 

يف كوريا عىل إجراء إصالحات أو بدء عملية  يالنظام السلطو
خر, أن العوامل . يف حني ير البعض اآل)٨٤(ديموقراطيحتول 

عرب تقديم  يقراطوسامهت يف إحداث التحول الديم اخلارجية
ستقالل احلكومات األجنبية واملؤسسات الدولية الدعم ال

 .)٨٥(فيها, وحفزها عىل التحول املجتمع املدين
واخلالصة, أن العوامل اخلارجية سواء دور الواليات 

قتداء أو أثر العوملة, كلها عوامل املتحدة األمريكية أو أثر اال
يف كوريا  يقراطوعىل التحول الديم حمفزاً  لعبت دوراً مساعدة, 

اجلنوبية, وإن كان للواليات املتحدة األمريكية عظيم األثر يف 
هذا التحول, من خالل دعم كوريا ودفعها نحو التحول. ومع 
هذا إن مل تتوافر رشوط اجلاهزية الداخلية من عوامل االقتصاد 

تأثريات العوامل  والثقافة والقيادة السياسية, فلن جتدي
مهدت اخلارجية, مهام تعاظمت. فهي العوامل احلاسمة التي 

 األرض هلذا التحول باألساس.
 

 خامتة الدراسة
سامهت يف إحداث  يتناولت هذه الدراسة العوامل الت

يف كوريا اجلنوبية, منها جمموعة من  يقراطوالتحول الديم
كان  يالذ يالعوامل الداخلية متثلت يف: العامل االقتصاد

إذ اعترب املقوم األسايس  يقراطويف التحول الديم حاكامً 
يف كوريا اجلنوبية, إىل جانب العامل  يقراطوللتحول الديم

الكونفوشيويس, ي, وعامدها الثقافة والفكر االجتامع
 نتشارها يف كوريا, فضالً اواملسيحية ذات الصبغة الكورية و

كان أساسه دور  يعن العامل السيايس (القيادة السياسية) الذ
النخبة احلاكمة أو القيادة السياسية, ورؤيتها للتحول 

 ارتبطت بأول رئيس مدين ييف كوريا, والت يقراطوالديم
منتخب من قبل الشعب الكوري اجلنويب (سام), إىل جانب 

                                                           
: يوحيد عبداملجيد, العالقة بني الديموقراطية والتقدم االقتصاد  )٨٤(

جريدة  .اآلسيوية والصني بني االستثناء والقاعدةجتارب النمور 
 م.٥/٥/١٩٩٤, احلياة اللندنية

(85) Doh-Jong Kim, The Korean Student Movement in 
Retrospect: From Mobilization to Institutionalization. 
Korea Observer, Vol. XIV, No. 2, (Summer 1992), p. 246. 
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١٧٧
ت يف متثل − كانت عوامل مساعدة − يالعوامل اخلارجية الت

دور الواليات املتحدة, وأثر االقتداء, وأثر العوملة, وسامهت 
, خاصة الواليات املتحدة يقراطويف إحداث التحول الديم
 ي اجلنويب.ودعمها لالقتصاد الكور

كلام توفرت الظروف االقتصادية  هوقد أثبتت الدراسة أن
بنجاح.  ديموقراطياملالئمة, سامهت يف إحداث التحول ال

خاصة دور الواليات املتحدة  − مل اخلارجيوأن العا
يف  ديموقراطيللتحول ال مساعداً  كان عامالً  − األمريكية

 كوريا اجلنوبية.
ستنتاجات, كام وقد توصلت الدراسة إىل العديد من اال

 ييل:
  ًمن امتزاج  أوالً: مثلت التجربة الكورية اجلنوبية نمطا

العوامل الداخلية واخلارجية مع بعضها البعض; لتخرج 
تشابكت فيها العوامل  يقراطوجتربة من التحول الديم

كانت حمبذة للتحول  يالداخلية مع العوامل اخلارجية الت
, ومل تقف معوقةً له. ومن ثم ال يمكننا احلديث يقراطوالديم

عن عامل واحد فقط ساهم يف إحداث التحول 
, فقد تضافرت تلك العوامل السابقة يف يقراطوديمال

خر, لوال جاهزية الداخل آبمعنى إحداث التحول يف كوريا. 
, ما أثرت العوامل اخلارجية يف عملية ديموقراطيللتحول ال
 وسامهت يف إنجاحها. ديموقراطيالتحول ال

 أن انتهاء احلرب الباردة ب : نتصار الواليات املتحدة عىل اثانياً
, وبزوغ ظاهرة العوملة, كانت من يتي سابقاً ياد السوفحتاال

العوامل اخلارجية التي سامهت بقوة يف إنجاز التحول 
 اجلنوبية, وإن كانت عوامل مساعدة.يف كوريا  ديموقراطيال

 لوال توافر الظروف االقتصادية املالءمة, ال : رتدت ثالثاً
من  ة يف كوريا اجلنوبية, كام حدث يف العديدديموقراطيال

وبالتايل  − كالفلبني عىل سبيل املثال − الدول املحيطة هبا
 حقيقي فيها. ديموقراطيستقرار احدث 

  أن عدم نجاح الضغوط اخلارجية يف حالة الدول : رابعاً
العربية يرجع باألساس إىل ثالثة عوامل: أوهلام, عدم توافر 

فأغلب . ديموقراطيالظروف االقتصادية املالءمة للتحول ال
نتاجية. وثانيهام, عدم إاالقتصاديات العربية ريعية, وليست 

لتحقيقها يف  ىة وتسعديموقراطيتوافر قيادات مؤمنة بال

املجتمعات العربية. وثالثهام, عدم جدية الضغوط اخلارجية, 
وأن املصالح بني الدول الكرب والدول العربية, تضحى 

 يف األخرية. ديموقراطيبإنجاز التحول ال
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قراطي يف الوطن ونتقال الديماال م).١٩٩٧(له عبداإلبلقزيز, 
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اهرة: , الق٩٢ العدد, السياسة الدولية .قراطيةوالديم
 .هراممؤسسة األ
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 النرش العلمي للبحوث القانونية بني الواقع واملأمول:
 دراسة عن واقع النرش العلمي وأفق التطوير بمجلة احلقوق والعلوم السياسية

 *بجامعة امللك سعود

 
 ورقة عمل مقدمة إىل حلقة نقاشات بعنوان

  العلمي يف جمال الدراسات القانونية)االرتقاء بالنرش(سبل 
 التي عقدهتا جملة احلقوق والعلوم السياسية بكلية احلقوق والعلوم السياسية

 بالتعاون مع مركز بحوث الكلية
 م٢٠/٢/٢٠١٨هـ املوافق ٤/٦/١٤٣٩الثالثاء 

 بقاعة الترشيفات بمبنى كلية احلقوق والعلوم السياسية
 وع البحث العلميضمن فعاليات أسب

 الذي تنظمه عامدة البحث العلمي بجامعة امللك سعود
 هـ٦/٦/١٤٣٩إىل  ٢/٦ من خالل الفرتة

 
 الشهايب إبراهيم الرشقاوي

 أستاذ القانون املدين, كلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة امللك سعود
 اإلمارات العربية املتحدةالعميد األسبق لكلية القانون, جامعة عجامن للعلوم والتكنولوجيا, 

(  األمني العام املساعد للجمعية العلمية لكليات احلقوق العربية (سابقاً
 حمكم وحمامٍ بالنقض واإلدارية العليا

  
 
 
 
 

                                                           
هـ بدعم من عامدة البحث العلمي ومركز البحوث يف الكلية ضمن فعاليات ٤/٦/١٤٣٩قدمت هذه الورقة يف حلقة النقاش التي نظمتها املجلة يف تاريخ   *

كاديمية يف منطقة ة وعدد من اجلامعات واملؤسسات األأسبوع البحث العلمي يف اجلامعة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس يف ختصصات القانون يف اجلامع
هيئة التحرير يف الرتجيح بني رأي املحكمني ورأي الباحثني وكذلك تطوير معايري النرش باملجلة الرياض, وكانت أبرز النقاشات واملداخالت حول دور 

 وإضافة أبواب جديدة مثل التعليق عىل األحكام.



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٢٠٥−١٨١ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة
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 موضوعات ورقة العمل

 املبحث األول: واقع النرش العلمي يف جملة كلية احلقوق والعلوم السياسية
 ملنشورات جملة كلية احلقوق والعلوم السياسيةاملطلب األول: بيان إحصائي 

 أوالً: بيان بإمجايل البحوث املقدمة للنرش يف املجلة
: بيان تفصييل بالبحوث املنشورة  ثانياً

: بيان بالتخصص العلمي للبحوث املنشورة  ثالثاً
: بيان بالدرجة العلمية للباحثني النارشين  رابعاً

: بيان باجلهات التي يتبعها   الباحثون النارشون, والتوزيع اجلغرايف هلاخامساً
: بيان بعدد البحوث املشرتكة واملنفردة  سادساً

 املطلب الثاين: قراءة حتليلية ونقدية للبيانات اإلحصائية اخلاصة باألعداد العرشة األخرية من املجلة
 املبحث الثاين: نحو تطوير معايري النرش العلمي للبحوث القانونية

 أبرز الصعوبات التي تواجه النرش العلمي للبحوث القانونية املطلب األول:
 أوالً: ضعف املخصصات املالية للنرش العلمي

: ضعف مستو البحوث املنشورة يف بعض املجالت العلمية  ثانياً
: تأخر إصدار بعض املجالت العلمية عن املوعد املقرر إلصدارها  ثالثاً

: عدم وجود معايري موحدة لقواعد   النرش أو لتقييم البحوثرابعاً
: عدم وجود وعاء تنظيمي أو مرجعي ل  لمجالت القانونية العربيةخامساً

  النرش العلمي للبحوث القانونيةاملطلب الثاين: مقرتحات تطوير معايري
 أوالً: تطوير اجلانب الشكيل

: تطوير اجلانب املوضوعي  ثانياً
: جوانب تطوير مقرتحة عىل املستو العريب  ثالثاً

 إنشاء رابطة للدوريات القانونية العربية 
 إصدار نرشة سنوية باملجالت العلمية املعتمدة 
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 :املبحث األول

 واقع النرش العلمي يف جملة كلية احلقوق والعلوم السياسية
للوقوف عىل واقع النرش العلمي يف جملة كلية احلقوق والعلوم السياسية يف جامعة امللك سعود ينبغي أوالً أن نقف عىل البيانات 
مت للنرش يف املجلة, سواء من حيث العدد اإلمجايل لتلك البحوث وعدد البحوث املقبولة منها  اإلحصائية اخلاصة بالبحوث التي قدّ

عملية تقييم البحوث  ااستغرقتهولة, وكذلك الوقوف عىل التخصص العلمي للبحوث والباحثني, واملدة التي للنرش وتلك غري املقب
وكذلك املدة بني قبوهلا للنرش ونرشها, والدرجة العلمية للباحثني واجلهات التي ينتسبون إليها, ثم عدد كل من البحوث املنفردة 

 واملشرتكة. وهو ما بيناه يف املطلب األول من هذا املبحث, لنتبعه بقراءة حتليلية ونقدية لتلك اإلحصائية يف املطلب الثاين.
 

 بيان إحصائي ملنشورات جملة كلية احلقوق والعلوم السياسية: املطلب األول
نكتفي يف هذا البيان اإلحصائي باألعداد العرشة األخرية املنشورة من جملة احلقوق والعلوم السياسية بجامعة امللك سعود, 

) اعتباراً من العدد األول من املجلد  ٤٦والتي ضمت عدد (  ٢٩إىل العدد الثاين من املجلد  )هـ١٤٣٤صفر م/٢٠١٣يناير ( ٢٥بحثاً
 . وقد تناولت هذا البيان اإلحصائي عىل النحو اآليت:)هـ١٤٣٨شوال /م٢٠١٧يوليو (
 

 أوالً: بيان بإمجايل البحوث املقدمة للنرش يف املجلة
البحوث التي قبلت منها للنرش,  يبني اجلدول اآليت عدد البحوث املقدمة للنرش يف املجلة يف املجلدات اخلمسة األخرية, وعدد

 وعدد البحوث التي رفضت, والنسبة املئوية لكل من: البحوث املقبولة وغري املقبولة.
 

 عدد البحوث غري املقبولة عدد البحوث املقبولة للنرشعدد البحوث املقدمة للنرش املجلد
 )% تقريباً ٤١بنسبة ( ٧ )% تقريباً ٥٩بنسبة (١٧١٠ ٢٥املجلد 
 )% تقريباً ٤٥بنسبة ( ٩ )% تقريباً ٥٥بنسبة (٢٠١١ ٢٦املجلد 
 )% تقريباً ٥٧بنسبة ( ١٢ )% تقريباً ٤٣بنسبة (٢١٩ ٢٧املجلد 
 )% تقريباً ٥٠بنسبة ( ٨ )% تقريباً ٥٠بنسبة (١٦٨ ٢٨املجلد 
 )% تقريباً ٥٦بنسبة ( ١٠ )% تقريباً ٤٤بنسبة (١٨٨ ٢٩املجلد 

 )%٥٠بنسبة ( ٤٦ )%٥٠بنسبة ( ٩٢٤٦ املجموع
 

: بيان تفصييل   بالبحوث املنشورةثانياً
يبني اجلدول اآليت عدد البحوث املنشورة يف كل عدد من األعداد العرشة األخرية, حيث يبني البحوث املنشورة يف كل 

التي ينتسب إليها), وتاريخ اجلهة  − الدرجة العلمية  − التخصص العلمي  − عدد مع كافة البيانات التي تتعلق بالباحث (االسم 
تقديم البحث للنرش وتاريخ قبوله للنرش والفرتة الزمنية بني التقديم والقبول للنرش, وكذلك تاريخ النرش والفرتة الزمنية بني 

 النرش والقبول للنرش.
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املجلد 
اسم  عنوان البحث والعدد

 الباحث
 التخصص
والدرجة 
 العلمية

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

اريخ التقديم ت
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٥ 
 

 ١العدد 
 

يناير 
 م٢٠١٣

 
صفر 
 هـ١٤٣٤

 يفنظام العضوية 
منظمة التجارة 

م امية وانضالعامل
الدولة السعودية 

 هرإليها وآثا

 حممد
أرزقي 
 نسيب

أستاذ 
 مشارك

لك جامعة امل
 ١٠ هـ٢١/٢/١٤٣٣ هـ٨/٤/١٤٣٢ سعود

 ١٢ هـ٠٢/١٤٣٤ شهور
 شهراً 

وظف العام فصل امل
بقوة النظام بموجب 

دنية دمة املنظام اخل
دراسة «السعودي 

مقارنة مع النظام 
 واملرصي الفرنيس

 »واألردين

بن  هاين
 عيل

 الطهراوي
أستاذ 
 مشارك

 عهد العايلملا
 − للقضاء
 الرياض

 ١٢ هـ٠٢/١٤٣٤ شهور ٨ هـ٢١/٢/١٤٣٣ هـ١٨/٦/١٤٣٢
 شهراً 

ثبات بالدليل اإل
يف  اإللكرتوين

 اجلرائم املعلوماتية

أسامة بن 
غانم 
 العبيدي

أستاذ 
القانون 

 شاركامل

معهد
دارة اإل

 − العامة
الرياض

 ١٢ هـ٠٢/١٤٣٤ شهور ٤ هـ٢١/٢/١٤٣٣ هـ٢٣/١٠/١٤٣٢
 شهراً 

ل السيادة ومبدأ أعام
وعية رشامل

 ا يفوتطبيقاهت
دراسة "ملكة امل

 "مقارنة

الدين 
 يليالاجل

 بوزيد

أستاذ 
القانون 

العام 
 شاركامل

لك جامعة امل
 ١٠ هـ٠٢/١٤٣٤ شهور ٦ هـ٢٧/٤/١٤٣٣ هـ١٣/١١/١٤٣٢ دسعو

 شهور

تصال قواعد اال
الصناعي وأثرها 

الوحدة  عىل
لكية القانونية مل
 العقار

زبن 
مود حم

 الزبن

أستاذ 
القانون 

 دينامل
 ساعدامل

كليات 
ق الرش
 −  العريب

 الرياض
 شهور ٧ هـ٠٢/١٤٣٤ شهور ٩ هـ١٢/٧/١٤٣٣ هـ١٤/١١/١٤٣٢
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املجلد 
 التخصص الباحث عنوان البحث والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٥ 
 

 ٢العدد 
 

يوليو 
 م٢٠١٣

 
شعبان 
 هـ١٤٣٤

مد حجية التوقيع 
عىل بياض يف قانون 
 البينات األردين

أنيس 
 املنصور
 و

عوض 
 الزعبي

أستاذا قانون 
اإلجراءات 

املدنية 
 املشاركان

جامعة
العلوم 

اإلسالمية 
 العاملية
 و

اجلامعة 
األردنية

 شهور ٩ هـ٠٨/١٤٣٤ شهور ٤ هـ٢٣/١١/١٤٣٣ هـ١٢/٧/١٤٣٣

طرق استثامر 
 :براءات االخرتاع

دراسة مقارنة بني 
القانون اللبناين 
 والنظام السعودي

وجدي 
 حاطوم

أستاذ 
القانون 

التجاري 
 املساعد

جامعة امللك 
 شهور ٩ هـ٠٨/١٤٣٤ شهور ٤ هـ٢٣/١١/١٤٣٣ هـ١٢/٧/١٤٣٣ عبدالعزيز

الدستوري اإلطار 
املنظم لسلطات 
 الدولة السعودية

حممد 
أرزقي 
 نسيب

أستاذ
القانون 

الدستوري 
املشارك

جامعة امللك 
 شهور ٩ هـ٠٨/١٤٣٤ شهور ٤ هـ٢٣/١١/١٤٣٣ هـ١٢/٧/١٤٣٣ سعود

تقييم تعريف عقد 
دراسة  :التأمني

مقارنة يف 
 الترشيعات العربية

هيثم 
 املصاروة

أستاذ
القانون 
املدين 
املشارك

جامعة امللك 
 شهور ٩ هـ٠٨/١٤٣٤ شهور ٧ هـ٢٣/١١/١٤٣٣ هـ٢٧/٤/١٤٣٣ عبدالعزيز

ظاهرة االعرتافات 
غري الصحيحة: 
أسباهبا ووسائل 

 عالجها

عبداحلميد 
 احلرقان

أستاذ
العدالة 
اجلنائية 
املشارك

كلية امللك 
 شهور ٥ هـ٠٨/١٤٣٤ شهور ٣ هـ٢٦/٢/١٤٣٤ هـ٢٣/١١/١٤٣٣ فهد األمنية
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١٨٦

املجلد 
 التخصص الباحث عنوان البحث والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٦ 
 

 ١العدد 
 

يناير 
 م٢٠١٤

 
صفر 
 هـ١٤٣٥

ترصف الرشيك يف 
حصة مفرزة من 

املال الشائع 
وتأصيل انتقال تلك 
احلصة إىل املترصف 
إليه يف القانون املدين 

 األردين

ياسني 
 وريباجل

أستاذ 
القانون 

دين امل
 شاركامل

جامعة 
العلوم 
 اإلسالمية

 يةالعامل
 ١٢ هـ٠٢/١٤٣٥ شهور ٧ هـ٢٦/٢/١٤٣٤ هـ١٢/٧/١٤٣٣

 شهراً 

احلجز التحفظي عىل 
دراسة : الطائرات

مقارنة بني نظام 
الطريان املدين 

السعودي الصادر 
باملرسوم امللكي 

 )٤٤م/(رقم 
بتاريخ 

 هـ١٨/٧/١٤٢٦
وقانون الطريان 

رقم  األرديناملدين 
 م٢٠٠٧لسنة  ٤١

معن 
 القضاه
 و

مؤيد 
 عبيدات

أستاذ 
القانون 

التجاري 
 ساعدامل

 و
أستاذ 

القانون 
التجاري 
 املشارك

 امللكجامعة 
 سعود
 و

جامعة 
العلوم 
 اإلسالمية
 العاملية

 شهور ٩ هـ٠٢/١٤٣٥ شهران هـ٥/٥/١٤٣٤ هـ٢٦/٢/١٤٣٤

تطور تطبيقات 
نظرية الظروف 

الطارئة يف النظام 
والقضاء اإلداريني 

 السعوديني

فهد 
 الضويان

أستاذ 
القانون 

العام 
 املشارك

جامعة امللك 
 هـ٢٨/٥/١٤٣٤ هـ٥/٥/١٤٣٤ سعود

ثالثة 
 شهور ٨ هـ٠٢/١٤٣٥ أسابيع

احلامية القانونية 
موال الوقف يف أل

النظامني السعودي 
 واملرصي

رضا حممد 
 عيسى

أستاذ 
القانون 

 ساعدامل
جامعة امللك 

 شهور ٨ هـ٠٢/١٤٣٥ شهور ٦ هـ٢٨/٥/١٤٣٤ هـ٢٣/١١/١٤٣٣ سعود

 اإلجهاضأحكام 
يف ظل الفقه 

والنظام  اإلسالمي
السعودي ملزاولة 

 الصحية املهن

مفلح 
 القحطاين

أستاذ 
القانون 
 املدين

 ساعدامل

 امللكجامعة 
 شهور ٦ هـ٠٢/١٤٣٥ شهران هـ٢٢/٧/١٤٣٤ هـ٥/٥/١٤٣٤ سعود

احلامية القانونية حلق 
املعوق يف العمل: 
 دراسة مقارنة

هيثم 
 املصاروة

أستاذ
القانون 
املدين 
املشارك

جامعة امللك 
 شهور ٦ هـ٠٢/١٤٣٥ شهور ٥ هـ٢٢/٧/١٤٣٤ هـ٢٦/٢/١٤٣٤ عبدالعزيز
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١٨٧

املجلد 
 التخصص الباحث عنوان البحث والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٦ 
 

 ٢العدد 
 

يوليو 
 م٢٠١٤

 
رمضان 
 هـ١٤٣٥

 يف اجلنائيالصلح 
االعتداء جرائم 

 اجلسدي
ممدوح 
 العنزي

أستاذ
القانون 

نائي اجل
ساعدامل

جامعة 
 شهور ٩ هـ٠٩/١٤٣٥ شهور ٧ هـ٢٦/١١/١٤٣٤ هـ٢٨/٥/١٤٣٤ الطائف

 احلجزأحكام 
التنفيذي عىل العقار 

 يالعلن باملزادوبيعه 
قانون التنفيذ  يف

 ردينألا

أنيس
 املنصور
 و

أمحد 
البنيان

 مذكورغري 

جامعة
العلوم 

 ميةسالإلا
 و

وزارة العدل

 شهور ٩ هـ٠٩/١٤٣٥ شهور ٧ هـ٢٦/١١/١٤٣٤ هـ٢٨/٥/١٤٣٤

ختصاص اال
لديوان  يالتأديب

 السعودي ظاملامل
 حممد فودة

أستاذ
القانون 

العام 
ساعدامل

جامعة 
 شهور ٩ هـ٠٩/١٤٣٥ شهور ٧ هـ٢٦/١١/١٤٣٤ هـ٢٨/٥/١٤٣٤ املجمعة

 يفختلط الزواج امل
ملكة العربية امل

السعودية 
 تهوإشكاال

هواري 
 بلعريب

أستاذ
القانون 
الدويل 
اخلاص 
املساعد

جامعة امللك 
 شهور ٩ هـ٠٩/١٤٣٥ شهور ٥ هـ٢٦/١١/١٤٣٤ هـ٢٢/٧/١٤٣٤ سعود

الدور العريب 
تسوية  يففريقي األ

دارفور  يفالرصاع 
 م٢٠١٣−٢٠٠٣

 نجو
 البشري

أستاذ
مساعد, 

قسم العلوم 
السياسية

جامعة امللك 
 شهور ٩ هـ٠٩/١٤٣٥ شهور ٥ هـ٢٦/١١/١٤٣٤ هـ٢٢/٧/١٤٣٤ سعود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٢٠٥−١٨١ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٨٨

املجلد 
 التخصص الباحث عنوان البحث والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٧ 
 

 ١العدد 
 

يناير 
 م٢٠١٥

 
ربيع أول 
 هـ١٤٣٦

نائية امية اجلاحل
ئتامن من لبطاقة اال

إساءة استخدامها: 
 دراسة مقارنة

أسامة 
 العبيدي

أستاذ 
القانون 

 شاركامل

معهد 
دارة اإل

 العامة
 ١٣ هـ٠٣/١٤٣٦ شهور ٧ هـ١٣/٢/١٤٣٥ هـ٢٢/٧/١٤٣٤

 شهراً 

مرشوعية البصمة 
الوراثية ودورها 

نظام  يفثبايت اإل
نائية العدالة اجل

 مريكياأل

فهد 
 الطرييس

أستاذ 
القانون 
اجلنائي 
 املساعد

جامعة 
 ١٣ هـ٠٣/١٤٣٦ شهور ٧ هـ١٣/٢/١٤٣٥ هـ٢٢/٧/١٤٣٤ الطائف

 شهراً 

رسار األ محاية
القانون  يفالتجارية 

 السعودي
أمحد 
 املجايل

أستاذ
القانون 

التجاري 
ساعدامل

 ١٣ هـ٠٣/١٤٣٦ شهور ٣ هـ١٣/٢/١٤٣٥ هـ٢٦/١١/١٤٣٤ طيبة جامعة
 شهراً 

النزاهة  محاية
سوق  يفوالشفافية 

 السعودي املال

أمحد
 خرض
 و

وائل 
رفعت

 اأستاذ
القانون 

التجاري 
 انساعدامل

 ١٣ هـ٠٣/١٤٣٦ شهور ٣ هـ١٣/٢/١٤٣٥ هـ٢٦/١١/١٤٣٤ جامعة طيبة
 شهراً 
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١٨٩

املجلد 
 التخصص الباحث البحث عنوان والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة 
بني 

التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٧ 
 

 ٢العدد 
 

يوليو 
 م٢٠١٥

 
رمضان 
 هـ١٤٣٦

تطور مفهوم 
 يفالمركزية لا
من  املحليةدارة اإل

 اهللاصىل  يعهد النب
 إىلعليه وسلم 

أواخر العهد 
دراسة "العبايس 

 "مقارنة

أمحد 
 املومني
 و

غسان 
 العمري

أستاذان 
 مشاركان

ن جامعة عام
العربية 

للدراسات 
 العليا

 شهور ٨ هـ٠٩/١٤٣٦ شهران هـ١٩/١/١٤٣٦ هـ١٦/١١/١٤٣٥

ليل اهات حتاجت
 :رهابظاهرة اإل

ا, تطورها, مدلوهل
دراسة "بواعثها 
دبيات ألمسحية ل
 "عارصةامل

 أمحد وهبان
أستاذ 
العلوم 

السياسية 
 شاركامل

جامعة 
 شهور ٧ هـ٠٩/١٤٣٦ شهور ٣ هـ١٨/٢/١٤٣٦ هـ١٦/١١/١٤٣٥ امللك سعود

 يفنتقالية العدالة اال
 الوطن العريب: بني

 واحلدرضورة العفو 
من ظاهرة 

 عقابالال

نرص 
 بوسامحة

عميد كلية 
قوق احل

والعلوم 
 السياسية

جامعة 
 شهور ٧ هـ٠٩/١٤٣٦ شهور ٣ هـ١٨/٢/١٤٣٦ هـ١٦/١١/١٤٣٥ وهران

توجهات السياسة 
يرانية ارجية اإلاخل
حتجاجات اال جتاه
الوطن العريب  يف

 )م٢٠١٤−٢٠١١(

منتهى 
 عبيدات

أستاذ 
العلوم 

السياسية 
 املساعد

جامعة 
 شهور ٤ هـ٠٩/١٤٣٦ شهور ٣ هـ٢٩/٤/١٤٣٦ هـ١٩/١/١٤٣٦ امللك سعود

ت شكاالاإل
القانونية الناشئة عن 

عملية خصم 
 وراق التجاريةاأل

حممد 
مصطفى 
 عبدالصادق

أستاذ 
القانون 

التجاري 
 ساعدامل

اتكلي
ق الرش

 العريب
للدراسات 
العليا

 هـ٢٩/٤/١٤٣٦ هـ١٣/٢/١٤٣٦
شهران 
 شهور ٤ هـ٠٩/١٤٣٦ ونصف

 
 
 
 
 
 
 
 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٢٠٥−١٨١ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٩٠

املجلد 
 التخصص الباحث عنوان البحث والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٨ 
 

 ١العدد 
 

يناير 
 م٢٠١٦

 
 ربيع أول
 هـ١٤٣٧

هيئة البيعة يف 
اململكة العربية 

السعودية: 
اختصاصاهتا 

وإجراءات عملها 
دراسة حتليلية (

 )نقدية

إبراهيم 
 احلديثي

األستاذ 
 املشارك

جامعة 
 شهور ٨ هـ٠٣/١٤٣٧ شهران هـ٢٦/٦/١٤٣٦ هـ٢٩/٤/١٤٣٦ امللك سعود

صياغة الئحة 
كرة  احرتاف العبي

القدم السعودية: 
 دراسة انتقادية

هيثم 
 روةاملصا

أستاذ
القانون 
املدين 
املشارك

جامعة 
امللك 
 عبدالعزيز

 شهور ٧ هـ٠٣/١٤٣٧ شهور ٧ هـ٩/٨/١٤٣٦ هـ١٩/١/١٤٣٦

املسؤولية املدنية 
ملراقب احلسابات 

لألنظمة  وفقاً 
دراسة : السعودية

قانونية حتليلية 
 ومقارنة

أمحد 
 املجايل

أستاذ 
القانون 

التجاري 
 املساعد

 شهور ٧ هـ٠٣/١٤٣٧ شهور ٦ هـ٩/٨/١٤٣٦ هـ١٨/٢/١٤٣٦ جامعة طيبة

العالقات الدولية 
بني إشكالية 

التحقيب الزمني 
 وأزمة التنظري

عبدالنارص 
 جنديل

أستاذ 
العلوم 
 السياسية

جامعة باتنة 
 شهور ٤ هـ٠٣/١٤٣٧ شهور ٣ هـ١١/١١/١٤٣٦ هـ٩/٨/١٤٣٦ (اجلزائر)
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١٩١

املجلد 
 التخصص الباحث عنوان البحث والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٨ 
 

 ٢العدد 
 

يوليو 
 م٢٠١٦

 
 رمضان
 هـ١٤٣٧

البيئة القانونية 
لرشكات السمرسة 

(الوساطة) يف 
األوراق  بورصة

 املالية السعودية

معن 
 القضاه

أستاذ 
القانون 

التجاري 
 املساعد

جامعة امللك 
 شهور ٤ هـ٠٩/١٤٣٧ شهور ٩ هـ٩/٥/١٤٣٧ هـ٩/٨/١٤٣٦ سعود

العلم باملبيع وتعيينه 
يف القانون املدين 

 األردين
اسني ي

 اجلبوري
أستاذ 
 مشارك

جامعة
الزيتونة 
األردنية

 شهور ٤ هـ٠٩/١٤٣٧ شهور ٤ هـ٩/٥/١٤٣٧ هـ٩/١/١٤٣٧

قرينة الرباءة 
ونتائجها يف القانون 

 اجلنائي
فهد 
 حبتور

أستاذ
القانون 
اجلنائي 
املساعد

 شهور ٤ هـ٠٩/١٤٣٧ شهران هـ٩/٥/١٤٣٧ هـ٥/٣/١٤٣٧ جامعة عدن

املحددات السياسية 
لدور الدولة يف 

التنمية يف املنطقة 
 العربية

 حممد
 العدوي

أستاذ
العلوم 
 السياسية
املشارك

جامعة امللك 
 شهور ٣ هـ٠٩/١٤٣٧ شهور ٣ هـ١٩/٦/١٤٣٧ هـ٢٤/٣/١٤٣٧ سعود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٢٠٥−١٨١ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

١٩٢

املجلد 
 التخصص الباحث عنوان البحث والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٩ 
 

 ١العدد 
 

يناير 
 م٢٠١٧

 
ربيع 
 الثاين
 هـ١٤٣٨

املعوقات  تقييم أبرز
واحللول وآفاق 

ملجلس  التطوير
: السعودي الشور

 دراسة مسحية
 ساملجل ألعضاء

وليد 
 السديري

أستاذ 
العلوم 

السياسية 
 املساعد

جامعة امللك 
 شهور ٧ هـ٠٤/١٤٣٨ شهور ٤ هـ٢٤/٨/١٤٣٧ هـ٢٤/٤/١٤٣٧ عبدالعزيز

 صفقات االهتام
اجلنائي يف القانون 
األمريكي وإمكانية 
 تطبيقها يف النظام

 السعودي

جالل 
 سحلول

أستاذ 
القانون 
اجلنائي 
 املساعد

جامعة امللك 
 هـ١/٨/١٤٣٧ هـ١٩/٦/١٤٣٧ عبدالعزيز

شهر 
 شهور ٨ هـ٠٤/١٤٣٨ ونصف

النظامي  االستخدام
للمصنفات الفكرية 
املحمية بدون إذن 
 املؤلف: دراسة
 مقارنة بني النظام

السعودي والقانون 
 األمريكي

سلطان 
 العصيمي

 أستاذ
 مساعد

جامعة امللك 
 شهور ٨ هـ٠٤/١٤٣٨ شهور ٥ هـ١/٨/١٤٣٧ هـ٥/٣/١٤٣٧ عبدالعزيز

األورويب:  االحتاد
دراسة يف النشأة 

 وتطور ,والتوسع
نظام ومؤسسات 

 القرارات اختاذ

صادق 
 املالكي

أستاذ 
العلوم 

السياسية 
 املشارك

جامعة امللك 
 شهور ٣ هـ٠٤/١٤٣٨ شهور ٩ هـ٢٥/١٢/١٤٣٧ هـ٢٤/٣/١٤٣٧ عبدالعزيز
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١٩٣

املجلد 
 التخصص الباحث عنوان البحث والعدد

اجلهة التي 
يتبعها 
 الباحث

تاريخ التقديم 
 تاريخ القبول للنرش للنرش

الفرتة بني 
التقدم 
للنرش 

والقبول 
 للنرش

 تاريخ النرش

الفرتة 
بني 

القبول 
للنرش 
 والنرش

املجلد 
٢٩ 
 

 ٢العدد 
 

يوليو 
 م٢٠١٧

 
شوال 
 هـ١٤٣٨

اندماج الرشكات يف 
إجراءات حتققه 

ونتائج وقوعه وفق 
التجاري  النظام

 السعودي

خالد 
 الرويس

 أستاذ
القانون 
 التجاري
 املشارك

امللك  جامعة
 ١٠ هـ١٠/١٤٣٨ شهور ٥ ـه٢٨/١٢/١٤٣٧ ـه١/٨/١٤٣٧ سعود

 شهور

القانونية  األحكام
 لرشكة الشخص

 لنظام الواحد وفقاً 
الرشكات السعودي 

 اجلديد

أمحد 
 املجايل

 أستاذ
القانون 
 التجاري
 املشارك

 ١٠ هـ١٠/١٤٣٨ شهور ٥ هـ٢٨/١٢/١٤٣٧ هـ١/٨/١٤٣٧ جامعة طيبة
 شهور

حقوق األولوية يف 
: االكتتاب باألسهم

دراسة قانونية 
 حتليلية

يارس 
 الرسحيي

أستاذ
القانون 
 التجاري
داملساع

امللك  جامعة
 شهور ٨ هـ١٠/١٤٣٨ شهران هـ٢٤/٢/١٤٣٨ هـ٢٨/١٢/١٤٣٧ سعود

احلامية اجلزائية 
للعالمة التجارية 

 لنظام وفقاً 
العالمات التجارية 

 دراسة: السعودي
 مقارنة

مهند حممد 
 ضمرة

 أستاذ
القانون 
 داملساع

كلية
الدراسات 
التطبيقية 
 وخدمة
 − املجتمع
امللك  جامعة

سعود

 شهور ٨ هـ١٠/١٤٣٨ شهران هـ٢٤/٢/١٤٣٨ هـ٢٨/١٢/١٤٣٧
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١٩٤
: بيان بالتخصص العلمي للبحوث املنشورة  ثالثاً

يبني اجلدول اآليت التخصص الذي يتبعه كل بحث من البحوث املنشورة يف األعداد حمل اإلحصائية, عىل أساس توزيع 
التخصصات بني أربعة ختصصات رئيسة هي: الفقه اإلسالمي, القانون اخلاص, القانون العام, العلوم السياسية, وضمن كل من: 
القانون اخلاص والقانون العام عدة ختصصات فرعية, هي ختصصات: القانون املدين والقانون التجاري وقانون املرافعات والقانون 

ن اخلاص. وختصصات: القانون الدستوري والقانون الدويل العام والقانون اإلداري والقانون الدويل اخلاص, ضمن ختصص القانو
 اجلزائي واالقتصاد واملالية العامة, ضمن ختصص القانون العام.

 

الفقه  عنوان البحث م
 اإلسالمي

العلوم  القانون العامالقانون اخلاص
القانون السياسية

املدين
القانون
التجاري

قانون
املرافعات

الدويل
اخلاص

القانون 
 الدستوري

الدويل 
 العام

القانون 
 اإلداري

القانون 
 االقتصاد اجلزائي

١.
منظمة  يفنظام العضوية 

م الدولة امية وانضالتجارة العامل
 السعودية إليها وآثاره

     √      

٢.

وظف العام بقوة فصل امل
دمة النظام بموجب نظام اخل

دراسة «دنية السعودي امل
 مقارنة مع النظام الفرنيس

 »واألردين واملرصي

       √    

يف  اإللكرتوينثبات بالدليل اإل.٣
        √    اجلرائم املعلوماتية

٤.
وعية رشل السيادة ومبدأ املأعام

دراسة "ملكة امل ا يفوتطبيقاهت
 "مقارنة

       √    

٥.
تصال الصناعي قواعد اال
الوحدة القانونية  وأثرها عىل
 لكية العقارمل

 √          

مد حجية التوقيع عىل بياض .٦
        √    يف قانون البينات األردين

٧.
طرق استثامر براءات االخرتاع 

دراسة مقارنة بني القانون 
 اللبناين والنظام السعودي

  √         

اإلطار الدستوري املنظم .٨
      √      لسلطات الدولة السعودية

٩.
تقييم تعريف عقد التأمني 

دراسة مقارنة يف الترشيعات 
 العربية

 √          

١٠
ظاهرة االعرتافات غري 

الصحيحة: أسباهبا ووسائل 
 عالجها

        √   
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١٩٥

الفقه  عنوان البحث م
 اإلسالمي

العلوم  القانون العامالقانون اخلاص
القانون السياسية

املدين
القانون
التجاري

قانون
املرافعات

الدويل
اخلاص

القانون 
 الدستوري

الدويل 
 العام

القانون 
 اإلداري

القانون 
 االقتصاد اجلزائي

١١
ترصف الرشيك يف حصة مفرزة 
من املال الشائع وتأصيل انتقال 
تلك احلصة إىل املترصف إليه يف 

 األردينالقانون املدين 
 √          

١٢

احلجز التحفظي عىل 
دراسة مقارنة بني : الطائرات

نظام الطريان املدين السعودي 
الصادر باملرسوم امللكي 

بتاريخ  )٤٤م/(رقم 
وقانون  هـ١٨/٧/١٤٢٦

 ٤١رقم  األردينالطريان املدين 
 م٢٠٠٧لسنة 

  √         

١٣
تطور تطبيقات نظرية الظروف 

الطارئة يف النظام والقضاء 
 اإلداريني السعوديني

       √    

١٤
موال الوقف القانونية ألاحلامية

يف النظامني السعودي 
 واملرصي

 √          

١٥
يف ظل الفقه  اإلجهاضأحكام

والنظام السعودي  اإلسالمي
 الصحية املهنملزاولة 

 √          

احلامية القانونية حلق املعوق يف ١٦
          √  العمل: دراسة مقارنة

جرائم  يف اجلنائيالصلح ١٧
   √         االعتداء اجلسدي

١٨
التنفيذي عىل  احلجزأحكام 

 يف يالعلن باملزادالعقار وبيعه 
 ردينألقانون التنفيذ ا

   √        

لديوان  يختصاص التأديباال١٩
    √        السعودي ظاملامل

ملكة امل يفختلط الزواج امل٢٠
       √     تهالعربية السعودية وإشكاال

٢١
 يففريقي الدور العريب األ
دارفور  يفتسوية الرصاع 

 م٢٠١٣−٢٠٠٣
          √ 

ئتامن من نائية لبطاقة االامية اجلاحل٢٢
   √         إساءة استخدامها: دراسة مقارنة

٢٣
مرشوعية البصمة الوراثية 

نظام  يفثبايت ودورها اإل
 مريكينائية األالعدالة اجل

        √   
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١٩٦

الفقه  عنوان البحث م
 اإلسالمي

العلوم  القانون العاماخلاصالقانون
القانون السياسية

املدين
القانون
التجاري

قانون
املرافعات

الدويل
اخلاص

القانون 
 الدستوري

الدويل 
 العام

القانون 
 اإلداري

القانون 
 االقتصاد اجلزائي

 يفرسار التجارية األ محاية٢٤
         √   القانون السعودي

 يفالنزاهة والشفافية  محاية٢٥
         √   السعودي املالسوق 

٢٦

 يفالمركزية لتطور مفهوم ا
 يمن عهد النب املحليةدارة اإل

أواخر  إىلعليه وسلم  اهللاصىل 
دراسة "العهد العبايس 
 "مقارنة

       √    

٢٧
ليل ظاهرة اهات حتاجت
ا, رهاب تطورها, مدلوهلاإل

بواعثها دراسة مسحية 
 ةعارصدبيات املألل

      √     

٢٨
الوطن  يفنتقالية العدالة اال
رضورة العفو  العريب: بني

 عقابالمن ظاهرة ال واحلد
        √   

٢٩
ارجية توجهات السياسة اخل

 يفحتجاجات اال جتاهيرانية اإل
−٢٠١١(الوطن العريب 
 )م٢٠١٤

          √ 

٣٠
ت القانونية الناشئة شكاالاإل

وراق عن عملية خصم األ
 التجارية

  √         

٣١
هيئة البيعة يف اململكة العربية 

السعودية: اختصاصاهتا 
دراسة (إجراءات عملها و

 )حتليلية نقدية
     √      

٣٢
 صياغة الئحة احرتاف العبي
كرة القدم السعودية: دراسة 

 انتقادية
 √          

٣٣
املسؤولية املدنية ملراقب 

لألنظمة  احلسابات وفقاً 
دراسة قانونية : السعودية

 ومقارنة حتليلية
 √          

العالقات الدولية بني إشكالية ٣٤
     √       التحقيب الزمني وأزمة التنظري

٣٥
البيئة القانونية لرشكات 
السمرسة (الوساطة) يف 
بورصة األوراق املالية 

 السعودية
  √         
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١٩٧

الفقه  عنوان البحث م
 اإلسالمي

العلوم  القانون العامالقانون اخلاص
القانون السياسية

املدين
القانون
التجاري

قانون
املرافعات

الدويل
اخلاص

القانون 
 الدستوري

الدويل 
 العام

القانون 
 اإلداري

القانون 
 االقتصاد اجلزائي

العلم باملبيع وتعيينه يف القانون ٣٦
          √  املدين األردين

قرينة الرباءة ونتائجها يف ٣٧
   √         القانون اجلنائي

٣٨
املحددات السياسية لدور 
الدولة يف التنمية يف املنطقة 

 العربية
          √ 

٣٩
املعوقات واحللول  تقييم أبرز

ملجلس  وآفاق التطوير
دراسة : السعودي الشور

 ساملجل ألعضاء مسحية
     √      

٤٠
اجلنائي يف  صفقات االهتام

القانون األمريكي وإمكانية 
 السعودي تطبيقها يف النظام

        √   

٤١

النظامي  االستخدام
للمصنفات الفكرية املحمية 
 بدون إذن املؤلف: دراسة

السعودي  مقارنة بني النظام
 والقانون األمريكي

 √          

٤٢
األورويب: دراسة يف  االحتاد

نظام  وتطور ,النشأة والتوسع
 القرارات ومؤسسات اختاذ

      √     

٤٣
إجراءات اندماج الرشكات يف 

حتققه ونتائج وقوعه وفق 
 التجاري السعودي النظام

  √         

٤٤
القانونية لرشكة  األحكام
 لنظام الواحد وفقاً  الشخص

 الرشكات السعودي اجلديد
  √         

٤٥
حقوق األولوية يف االكتتاب 

دراسة قانونية : باألسهم
 حتليلية

  √         

٤٦
احلامية اجلزائية للعالمة 

العالمات  لنظام التجارية وفقاً 
 دراسة: التجارية السعودي
 مقارنة

        √   

 )٤٦املجموع (
−٣ − ٥٨ ٣ ١٠٩٣١٤ 
الفقه

 اإلسالمي
−−−

القانون
 املدين
٢٢%

القانون
 التجاري
١٩٫٥%

قانون
 املرافعات
٦٫٥%

الدويل
 اخلاص

٢%

القانون 
 الدستوري

٩% 

الدويل 
 العام
٦٫٥% 

القانون 
 اإلداري
١١% 

القانون 
 اجلزائي
١٧% 

 االقتصاد
−−− 

العلوم 
 السياسية
٦٫٥% 
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١٩٨
: بيان بال  درجة العلمية للباحثني النارشينرابعاً

 :حاثهم يف املجلدات حمل اإلحصائيةيبني اجلدول اآليت الدرجة العلمية للباحثني املنشورة أب
 

 غري مذكور أستاذ مساعدأستاذ مشارك أستاذ دكتور
١ 

 تقريباً % ٢
٢١

% تقريباً ٤٧
٢١ 

 % تقريباً ٤٧
٢ 

 % تقريباً ٤
 

: بيان باجلهات التي يتبعها الباحثون النارشون, والتوزيع اجلغرايف  هلا خامساً
يبني اجلدول اآليت اجلهات التي يتبعها الباحثون النارشون, سواءً كانت تلك اجلهات داخل اململكة أو خارجها, وعدد 

 املئوية للبحوث املنسوبة لكل جهة:البحوث لكل جهة, والنسبة 
 

جهات داخل/خارج 
 النسبة املئوية عدد البحوث اجلهة التي يتبعها الباحث م (اململكة)

 اململكةجهات داخل 
 

 جهات علمية ٩
 
 بحثاً  ٣٨

 % تقريباً ٣٥٫٥ ١٧لك سعودجامعة امل ١

 % تقريباً ٧٩

 % تقريباً ١٦٫٥ ٨جامعة امللك عبدالعزيز ٢
 % تقريباً ٨٫٥ ٤جامعة طيبة ٣
 % تقريباً ٤٫٢ ٢جامعة الطائف ٤
 % تقريباً ٢ ١املجمعةجامعة ٥
 % تقريباً ٢ ١كلية امللك فهد األمنية ٦
 % تقريباً ٤٫٢ ٢الرياض−للدراسات العلياق العريبكليات الرش ٧
 % تقريباً ٢ ١الرياض−للقضاءعهد العايلملا ٨
 % تقريباً ٤٫٢ ٢الرياض−دارة العامةمعهد اإل ٩

 جهات خارج اململكة
 

 جهات علمية ٧
 
 بحوث ١٠

 % تقريباً ٨٫٥ ٤جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ١

 تقريباً % ٢١

 % تقريباً ٢٫١ ١اجلامعة األردنية ٢
 % تقريباً ٢٫١ ١ن العربية للدراسات العلياجامعة عام ٣
 % تقريباً ٢٫١ ١(اجلزائر)جامعة وهران ٤
 % تقريباً ٢٫١ ١جامعة باتنة (اجلزائر) ٥
 % تقريباً ٢٫١ ١جامعة الزيتونة األردنية ٦
 % تقريباً ٢٫١ ١جامعة عدن ٧

 
: بيان ب  عدد البحوث املشرتكة واملنفردةسادساً

 رتكة, والنسبة املئوية لكل منهام:يبني اجلدول اآليت عدد كل من البحوث املنفردة والبحوث املش
 

 بحوث منفردةبحوث مشرتكة
(باحثان يف كل بحث) ٥

% تقريباً ١١بنسبة 
٤١ 

 % تقريباً ٨٩بنسبة 
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١٩٩
 اخلاصة باألعداد العرشة األخرية من املجلة للبيانات اإلحصائيةقراءة حتليلية ونقدية : املطلب الثاين

 من خالل قراءة أولية للبيانات اإلحصائية اخلاصة باألعداد العرشة (املجلدات اخلمسة) األخرية من املجلة, يتبني لنا ما ييل:
بحوث عدا عدد  مخسةإىل  أربعةيرتاوح عدد البحوث املنشورة يف كل عدد من أعداد املجلة يف حدود نطاق اإلحصائية من  −١

بحوث علمية. كام يالحظ أن عدد البحوث املنشورة يف املجلدين  ستةحيث نرش به  ٢٦واحد هو العدد األول من املجلد 
 بحوث فقط يف كل عدد. أربعةاألخريين بأعدادمها األربعة هو 

ىل حجم حيث يعتمد يف كثري من األحيان عهذا العدد من البحوث وإن كان متوازناً يف أعداد املجلة إىل حد كبري, 
أن االقتصار عىل أربعة بحوث فقط يف األعداد األربعة األخرية يدل عىل أن البحوث املقبولة للنرش  البحث املقبول للنرش, إال

يفرس لنا بعضاً باملجلة خالل تلك الفرتة مل يكن بالزخم الكايف رغم كثرة البحوث املقدمة للمجلة, ولعل بيان البحوث املرفوضة 
 من ذلك.

بحثاً  ٤٦يتساو عدد البحوث املقبولة للنرش مع عدد البحوث املرفوضة يف املجلدات اخلمسة حمل اإلحصائية, حيث قبل  −٢
 % لكل منهام.٥٠بحثاً بنسبة  ٤٦مقابل رفض 

أهنا تربز مد اهتامم املجلة بتحكيم البحوث املقدمة  د ما, إالورغم إن نسبة البحوث املرفوضة قد تبدو مرتفعة إىل ح
ت إليها وحرصها عىل نرش البحوث اجليدة منها واستبعاد البحوث التي دون املستو املطلوب, سيام وأن من معايري املجال

 %.٤٠−٣٠عن  للنرش إليها املرسلة العلمية البحوث قبول نسبةال تزيد العلمية الرصينة لد البعض أ
, ٢٥شهور ألحد البحوث يف العدد األول باملجلد  ١٠مدة بني التقدم للنرش والقبول للنرش (مدة حتكيم البحوث) هي أطول  −٣

 .٢٦بينام أقرص مدة بني التقدم للنرش والقبول للنرش هي ثالثة أسابيع ألحد البحوث يف العدد األول باملجلد 
ام أن طوهلا ليس دليالً عىل العكس, ذلك أن األمر يعتمد إىل حد كبري الواقع أن قرص هذه املدة ليس دليالً عىل االهتامم, ك

عىل تفاعل الباحث مع مالحظات املحكمني واستجابته هلا ومد رسعته يف إنجازها, سيام وأن بعض الباحثني ال ينفذ 
 ث أو أكثر.ل ينفذ ذلك عىل مرتني أو ثالبمالحظات املحكمني من املرة األوىل التي يعاد فيها إليه البحث, 

شهور) كانت ألربعة باحثني من داخل اململكة العربية السعودية, اثنان  ١٠−٩أطول مدد بني التقدم للنرش والقبول للنرش ( −٤
منهم ينتسبان جلامعة امللك سعود والثالث جلامعة امللك عبدالعزيز والرابع لكليات الرشق العريب, بينام تعلقت أقرص مدد 

 نصف) بباحثنيْ ينتسب أحدمها جلامعة امللك سعود واآلخر جلامعة امللك عبدالعزيز.شهر و −  (ثالثة أسابيع
ويف ذلك داللة عىل شفافية املجلة وهيئة حتريرها يف تعاملها مع البحوث بغض النظر عامّ إذا كان الباحث ينتسب جلامعة 

 امللك سعود أم لغريها.
وعددها أربعة  ٢٧هي للبحوث املنشورة يف العدد األول من املجلد , وشهراً  ١٣أطول مدة بني القبول للنرش والنرش هي  −٥

خر يف العدد واآل ٢٨شهور لبحثني أحدمها يف العدد الثاين من املجلد  ثالثةبحوث, بينام أقرص مدة بني القبول للنرش والنرش هي 
 .٢٩األول من املجلد 

للنرش لد املجلة أو عدم وفرهتا, بقول آخر: يدل عىل  الشك أن طول أو قرص هذه املدة يدل عىل وفرة البحوث املقبولة
شدة اإلقبال عىل النرش يف املجلة أو ضعف اإلقبال عليه, ولعلّ األمر حيتاج إىل آلية تسويقية جيدة تضمن انتشاراً واسعاً للمجلة 

 تتناسب ومكانة اجلامعة.
) تعلقت بثامنية  ١٣−١٢أطول مدد بني القبول للنرش والنرش ( −٦ باحثني, سبعة منهم من داخل اململكة أوهلم ينتسب جلامعة شهراً

امللك سعود والثاين جلامعة الطائف والثالث للمعهد العايل للقضاء واثنان ينتسبان جلامعة طيبة واثنان ملعهد اإلدارة العامة 
شهور) بباحثني ثالثة منهم  ٤−٣واألخري من خارج اململكة ينتسب جلامعة العلوم اإلسالمية العاملية, بينام تعلقت أقرص مدد (
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ينتسبون جلامعة امللك سعود والرابع جلامعة امللك عبدالعزيز واخلامس لكليات الرشق العريب والسادس جلامعة الزيتونة 

 األردنية والسابع جلامعة عدن والثامن جلامعة باتنة باجلزائر.
ريرها يف تعاملها مع البحوث بغض النظر عامّ إذا كان عىل شفافية املجلة وهيئة حت − كام سبق القول − ويف ذلك داللة

 الباحث ينتسب جلامعة امللك سعود أم لغريها.
مجيع اإلصدارات هي بالتقويم امليالدي وليس باهلجري, فجميع األعداد تصدر يف شهري يناير ويوليو, بينام التقويم اهلجري  −٧

 رش.هو املعتمد يف تواريخ التقدم بطلبات النرش والقبول للن
.  وهنا جيب توحيد التقويم الذي يتم التعامل عىل أساسه, إما هجرياً أو ميالدياً

 لغة مجيع البحوث املنشورة هي اللغة العربية, رغم إمكانية نرش البحوث باللغة اإلنجليزية وفقاً لنظام النرش باملجلة. −٨
العربية إلصداراهتا, بقول آخر: لنا أن نتساءل عن يف رأيي أن ذلك حيسب للمجلة كجانب إجيايب حتافظ به عىل اهلوية 

فائدة نرش البحوث بلغة أجنبية يف دورية علمية عربية: هل تصل هذه الدورية إىل بلد أجنبي ليقرأ هذا األجنبي ما هبا من بحوث 
القراء العرب الذين جييدون  بلغته هو? أم أننا ننرش تلك البحوث ليقرأها القارئ العريب باللغة األجنبية? وإذا كان يقرأها بعض

 اللغة األجنبية التي كتب هبا البحث, فكم من القراء ال يستطيعون قراءهتا لضعف علمهم بتلك اللغة?
صحيح أن تعلم اللغة األجنبية أمر له أمهيته للمشتغلني بالقانون وأوهلم الباحثني, وذلك لالستفادة من املوضوعات 

رضورة إصدار مجيع الترشيعات واألحكام باللغة العربية, هل يفيد نرش البحوث يف املجالت القانونية املقارنة, لكن يف ظل 
العربية باللغة األجنبية أو حتى تعلم القانون باللغة األجنبية? ذلك أنه إذا كان اختالف التفسري سمة تفسري الترشيعات 

 ية?واألحكام العربية بني القانونيني العرب, فكيف إذا كانت بلغة أجنب
% تقريباً من إمجايل البحوث املنشورة, يليه ٢٢بحوث) بنسبة  ١٠هو ختصص القانون املدين ( أكثر التخصصات العلمية بحثاً  −٩

%, فالقانون اإلداري ١٧بحوث) بنسبة  ثامنية%, ثم القانون اجلزائي (١٩٫٥بحوث) بنسبة  تسعةختصص القانون التجاري (
%, ثم ثالثة بحوث لكل من التخصصات اآلتية: ٩بحوث) بنسبة  أربعةالدستوري (%, ثم القانون ١١بحوث) بنسبة  مخسة(

% لكل ختصص, ثم بحثاً واحداً فقط للقانون الدويل ٦٫٥قانون املرافعات, والقانون الدويل العام, والعلوم السياسية, بنسبة 
 عن املجلة ومها: الفقه اإلسالمي, واالقتصاد واملالية العامة. %. وهناك ختصصان غابا متاماً ٢اخلاص بنسبة 

ويفهم غياب بحوث الفقه اإلسالمي عن املجلة بأن الباحثني يف الفقه اإلسالمي قد يفضلون نرش بحوثهم يف جمالت 
صني يف هذا العلم, متخصصة بتلك البحوث, كام قد يفهم غياب ختصص االقتصاد واملالية العامة بقلة عدد القانونيني املتخص

 فضالً عن وجود جمالت متخصصة يف العلوم االقتصادية تستوعب بعضاً من بحوثهم إن مل يكن غالبيتها.
% ٢أقل الدرجات العلمية نرشاً للبحوث هم األساتذة فلم ينرش يف املجلدات اخلمسة سو بحث واحد ألحد األساتذة, بنسبة  −١٠

, بينام تساوت درجتا األستاذ امل % لكل درجة ٤٧منهام بنسبة ) بحثاً لكل ٢١شارك واألستاذ املساعد يف عدد البحوث بـ (تقريباً
 علمية.

لعلّ دافع الباحثني إىل االستفادة من بحوثهم يف الرتقية يفرس لنا إقبال من هو برتبة أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد عىل 
ساتذة عىل ذلك. مما يقتيض وضع سياسة حتفيزية لألساتذة إنجاز بحوث علمية ونرشها بدرجة أكرب (وبكثري) من إقبال األ

 لالستفادة من إمكاناهتم العلمية يف إنجاز بحوث كثرياً ما يكون املجتمع يف حاجة إليها.
) بحثاً ٣٨البحوث املنشورة يف األعداد حمل الدراسة ينتسب أصحاهبا لست عرشة جهة علمية, تسع منها داخل اململكة بعدد ( −١١

, نصيب جامعة امللك سعود منها % ٧٩بنسبة  % من إمجايل البحوث املنشورة), وسبع من تلك ٣٥٫٥بحثاً (بنسبة نحو  ١٧تقريباً
.٢١) بحوث بنسبة نحو ١٠اجلهات خارج اململكة بعدد (  % تقريباً
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, سيام وأن , حيث متثل بحثاً من كل ثالثة بحوث منشورة تقرهذه النسبة للباحثني من جامعة امللك سعود مقبولة جداً  يباً

 الباحثني حريصون عىل النرش يف دوريات علمية أخر مراعاة للتعدد واالنتشار العلمي.
, وعدد البحوث املشرتكة (٨٩) بحثاً بنسبة ٤١عدد البحوث املنفردة ( −١٢ %, اشرتك يف كل منها ١١) بحوث بنسبة نحو ٥% تقريباً

) اشرتك فيها باحثان ٣باحثان من جهتني علميتني خمتلفتني, وعدد () من تلك البحوث املشرتكة اشرتك فيها ٢باحثان, عدد (
 من جهة علمية واحدة.

شك أن البحوث املشرتكة تعد داللة جيدة عىل العمل بروح الفريق لد الباحثني طاملا كانت ثمرة جهود مشرتكة  ال
 وحقيقية بينهام.

 
 :ملبحث الثاينا

 القانونيةنحو تطوير معايري النرش العلمي للبحوث 
لكي نصل إىل مقرتحات لتطوير معايري النرش العلمي سواء عىل مستو النرش املحيل أو اإلقليمي أو الدويل, البد أن نقف 

 أوالً عىل الصعوبات التي قد تعوق هذا النرش وهو ما نبينه يف مطلب أول, ثم يف املطلب الثاين نعرض مقرتحات التطوير.
 

 ات التي تواجه النرش العلمي للبحوث القانونيةأبرز الصعوب: املطلب األول
ال تتعلق صعوبات النرش بمجلة معينة من املجالت العربية املتخصصة يف نرش البحوث والدراسات القانونية, لكنها سمة 

لتي يالمسها كل عامة يف بعض املجالت التي تفتقد إىل املعايري العلمية املوضوعية للنرش, ونحاول هنا إبراز املشكالت الواقعية ا
 باحث, وأبرز تلك الصعوبات ما ييل:

 
 ف املخصصات املالية للنرش العلميأوالً: ضع

مل تعد الفائدة العلمية يف الوقت احلارض هي الدافع األول للبحث العلمي, والدليل األبرز عىل ذلك ما أرشنا إليه يف 
بة أستاذ يف األعداد العرشة األخرية من جملة الكلية, إذ مل يتجاوز اإلحصائية السابقة من حيث عدد البحوث التي نرشها باحثون برت

 ل.العدد باحثاً وحيداً برتبة أستاذ, فاالنشغال بالعلم قد ناله ما نال اجلميع يف العرص احلديث من تأخره يف املرتبة عن االهتامم باملا
مل كثرية متداخلة ومعقدة ليس هنا جمال احلديث عنها, وهو اجتاه ال نلوم فيه العلامء وال نؤيدهم, ألن األمر يرجع إىل عوا

 سيام وأن نسبة خمصصات البحث العلمي يف العامل العريب من أدنى النسب العاملية.
, فجميع الدول التي تسعى للتقدم تزيد من  ما هيمنا هو إجياد احلافز املايل الذي يدفع الباحثني إلنتاج أفضل ما لدهيم علمياً

 لعلمي يف خمتلف املجاالت باعتباره السبب األوحد هلذا التقدم.خمصصات البحث ا
 

: ضعف مستو البحوث املنشورة يف بعض املجالت العلمية  ثانياً
هناك بعض البحوث التي مل تأخذ نصيبها الكايف من جهد ووقت الباحث, ومع ذلك جتدها منشورة يف إحد املجالت 

 يدها العلمي لد القارئ.القانونية, مما يفقد املجلة كثرياً من رص
, كام لو كان الدافع هو است عجال الرتقية العلمية وقد يفهم الدافع الذي يدفع الباحث إىل حماولة نرش بحثه قبل أن ينضج علمياً

, إال يف جمال البحث يكون هلا وجود  اعتبارات املجاملة جيب أالأنه من غري املفهوم أن يطال ذلك املجلة العلمية التي تقبل نرشه, ف مثالً
 العلمي.
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وقد يكون مرجع ذلك يف كثري من األحيان ضعف االهتامم باملجلة من اجلهة التي تتبعها, وباألحر ضعف هيئة التحرير 

 القائمة عليها, ولعلّ ذلك أقرب يف املجالت التي تتقاىض مقابالً مالياً لنرش البحوث من تلك التي يكون النرش فيها بال مقابل.
 جيب العلمي البحث لتقييمأن تكون جودة البحث هي معيار قبوله للنرش من عدمه, وليس أي اعتبار آخر, ولذلك جيب 

 صفات اجليد للبحثوأسلوب عرضه, ف تهغول البحث وقبل ذلك حمتو ,القانونية للمعرفة إضافته ومدناجته العلمي  عىل االعتامد
 املراد املشكلة يغطيوأن  البحث من الغرض وضوحالرصينة, وأهم هذه الصفات:  املجالت يف نرشه يتم كي هبا تمتعي أن جيب

 ال بشكل تعرضتكون منطقية و ونتائجه ,سليمة بلغة مكتوباً  يكون أن, ووجديد مفيد هو ما يقدم تغطية شاملة, وأن معاجلتها
 .أن يعتمد التوثيق العلمي الصحيحو, لتباسا غموض فيه وال

 يف أو شخيص, بل االستفادة منها حتى انفعايل بشكلمعها  التعامل عدمو املقيمني الحظاتمل بعناية االستجابةوعىل الباحث 
 .الحقاً  العلمي نرشلل ومن ثم تقديمه أوجه القصور والنقص عاجلةالبحث, مل رفض حالة

 
: تأخر إصدار بعض املجالت العلمية عن املوعد   املقرر إلصدارهاثالثاً

كافة الباحثني أن معظم املجالت العربية املتخصصة يف نرش البحوث القانونية تتأخر عن موعد إصدارها من املالحظ ل
املقرر, إما العتبارات إدارية أو مالية, أو لعدم وجود العدد الكايف من البحوث املقبولة للنرش لدهيا, والبعض منها يكتفي بتسليم 

 و أكثر يصدر خالهلا العدد الذي نرش فيه البحث.الباحث املستالت املحددة انتظاراً لسنتني أ
وهذا يف احلقيقة يسبب الكثري من املشكالت للباحثني, خاصة إذا كان الباحث يف حاجة لنرشه يف موعد النرش الطبيعي 

البحث املنشور لعدد املجلة العتبارات قبوله للرتقية أو حصوله عىل دعم مايل من اجلهة التي يتبعها, إذ تكون النتيجة عدم قبول 
للرتقية أو عدم حصوله عىل الدعم املايل املخصص للبحث, إضافة إىل احتاملية ظهور الباحث بمظهر املتالعب يف تاريخ البحث 

 للحصول عىل فائدة علمية أو مالية دون وجه حق.
 

: عدم وجود معايري موحدة لقواعد النرش أو لتقي  يم البحوثرابعاً
العلمية بوضع قواعد النرش اخلاصة هبا, والتي كثرياً ما ختتلف عن غريها, سواءً يف اجلانب  تستقل كل جملة من املجالت

الشكيل أو املوضوعي, فضالً عن اختالف معايري تقييم البحوث من جملة ألخر, سواءً من حيث عدد املقيّمني أو كفاءهتم أو 
 احث العلمية.درجتهم العلمية املطلوبة والتي جيب أن تكون أعىل من درجة الب

هذا االختالف يؤدي يف كثري من األحيان إىل ضعف معايري قبول البحوث ونرشها لد بعض املجالت, بام يؤدي إىل طول 
الفرتة املمتدة بني تقديم البحوث للنرش وقبوهلا لد بعض املجالت, وكذلك الفرتة بني القبول للنرش والنرش. ويفرز كل ذلك يف 

املستو ال تقدم فائدة تذكر للعلوم القانونية, بل تأخذ من جهد املجلة واملقيّمني والنفقات ما تكون أوىل به بحوث النهاية بحوثاً دون 
.أخر 

 لذلك نر أن وضع حدّ أدنى من املعايري التي جيب أن تلتزم به املجالت القانونية يعالج هذا القصور لد البعض منها.
 

: عدم وجود وعاء تنظيمي أو   مرجعي للمجالت القانونية العربيةخامساً
يف  إن وجود وعاء تنظيمي للمجالت القانونية العربية يتيح لنا الوقوف عىل بيانات دقيقة بأفضل هذه املجالت انتظاماً 

 إصدارها, وأكثرها من حيث: تنوع البحوث املنشورة, واالستعانة هبا يف مؤلفات وبحوث علمية أخر, بام ينبئ عن مد انتشارها,
 إذ يعد ذلك أحد أهم معايري تقييم املجلة العلمية.
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بقول آخر: إن وجود هذا الوعاء يوضح لنا مد رصانة املجلة العلمية ومد اعتبارها حاضنة علمية جاذبة للباحثني للنرش 

التحرير فيها  تخصصني, هيئةامل املشرتكني من واسعة قاعدة هلاع, نقطاا دون النرش يف متصل تاريخ علمية هلا جملةفيها من حيث كوهنا: 
 البحوث تقييم آلية موضوعية وواضحة يف تعتمدأن و حمكمة املجلةيف األوساط العلمية, وأن تكون  من شخصيات معروفة وهلا ثقلها

 ., ثم أن تكون اجلهة التي تتبعها املجلة من اجلهات العلمية أو املهنية املشهود هلاللنرش املرسلة
 

 مقرتحات تطوير معايري النرش العلمي للبحوث القانونية: املطلب الثاين
لكي يتم تطوير النرش العلمي للبحوث القانونية, نر رضورة تطوير معايري النرش, سواءً يف اجلانب الشكيل أو املوضوعي أو 

 عىل مستو التعاون العلمي العريب.
 

 أوالً: تطوير اجلانب الشكيل
ية يف جامعة امللك سعود مرتني يف العام (نصف سنوية) يف صورة كتاب من احلجم تصدر جملة احلقوق والعلوم السياس

 الكبري, تكون فيه الكتابة عىل عمودين يف متن البحث.
 ونقرتح لتطوير اجلانب الشكيل ما ييل:

  بغالبية الدوريات تغيري الشكل الذي خترج به املجلة العلمية لتكون يف شكل كتاب باحلجم العادي وليس باحلجم الكبري, أسوة
 القانونية الرصينة املعروفة.

 :أن يوضح يف بداية العدد املعلومات األولية الرضورية وهي 
 شخصيات علمية وأكاديمية مرموقة. من للمجلة استشارية هيئة وجود -
 شخصيات أكاديمية نشطة, مع توضيح وسيلة التواصل مع رئيس اهليئة عىل األقل. من للمجلة حترير هيئة وجود -
 .للمجلة إدارية جلنة أو وجود هيئة -
 وضوح رشوط النرش, وحقوق كل من الباحث والنارش. -
 .للنرش املقدمة العلمية البحوث بيان آلية حتكيم -
 توضيح اسم وبيانات اجلهة التي تتبعها املجلة. -
 بيان مصادر متويل املجلة, سيام إذا كانت تتبع إحد اجلهات اخلاصة. -
 ة واملوقع اإللكرتوين هلا.بيانات التواصل مع املجل -
 إجراءات حتكيم ونرش البحث العلمي. يف عدم الشفافية دعاءاتا مع التعامل آلية وضوح -
 بيان كيفية حصول الباحث عىل النسخ اخلاصة به. -

  أن تتضمن الصفحة عموداً واحداً وليس عمودين, ألن ذلك يشتت ذهن القارئ وتركيزه, خاصة إذا كان حمكامً للبحث, حيث
يقرأ البحث عىل احلاسب اآليل ليلزم الصعود إىل أعىل الصفحة مرة أخر ليبدأ بقراءة العمود الثاين بعد أن ينتهي من قراءة 

 بتشتت الذهن وعدم الرتكيز. − ة عن جترب − العمود األول, وهكذا يف كل صفحة, مما يصيبه
 يف نرش املعرفة القانونية, وقد حيتاج ذلك إىل مزيد من  السعي ألن تصدر املجلة العلمية بشكل ربع سنوي, ملا لذلك من أثر

 االنتشار والتسويق للمجلة لتكون وجهة الكثري من الباحثني الراغبني يف نرش بحوثهم.
 

: تطوير اجلانب املوضوعي  ثانياً
 تية:تقوم بنرش املواد اآلوفقاً لقواعد النرش يف جملة احلقوق والعلوم السياسية فإن املجلة 



 )هـ١٤٣٩م/٢٠١٨الرياض ( ,٢٠٥−١٨١ص ص  ),٢, ع ()٣٠( , مج(احلقوق والعلوم السياسية) جامعة امللك سعود جملة

 

٢٠٤
 .جماله يف للمعرفة إضافة عىل حيتوي أن وجيب ختصصه, جمال يف املؤلف عمل عىل يشمل بحث: −١
 فرتة زمنية حمددة. خالل يف أجريت أو معني جمال يف إجراؤها سبق لبحوث نقدياً  عرضاً  تتضمن مقالة استعراضية: −٢
 بحث خمترص. −٣
 نقد الكتب. −٤
 خطابات إىل املحرر, ومالحظات وردود, ونتائج أولية. −٥

العرض النقدي ") ال يعرب عن املضمون املطلوب, فـ٢تعقيب رسيع عىل املواد املتاح نرشها, فإن العنوان يف البند (ويف 
) غري مفهوم ٥) و (٣. كام أن ما ذكر يف البندين ("مقالة استعراضية"يمكن أن يكتب هكذا وليس حتت عنوان  "لبحوث سابقة

 وحيتاج إىل توضيح.
البحوث املنشورة يف املجلة يكون يف متن البحث بذكر االسم والتاريخ, وهو اجتاه ال حيقق الغاية من  كام أن توثيق املراجع يف

التوثيق, بل يؤدي إىل تشتت ذهن القارئ بسبب نقص املعلومات التي حيتاجها للرجوع إىل املرجع املشار إليه, فلو أراد القارئ 
 .ذكر يف اإلشارة سو اسم املرجع وتارخيهالرجوع إىل املوضع املذكور فكيف يمكنه ذلك ومل ي

 عىل أي حال; لتطوير اجلانب املوضوعي للمجلة العلمية نقرتح اآليت:
 استحداث أبواب جديدة يف املجلة مثل: 

التعليق عىل أحكام قضائية أو حتكيمية, يتيح هذا الباب للباحث أن يعلق عىل أحد األحكام القضائية أو التحكيمية داخل  -
 و خارجها, ومن ثم استخالص املبادئ من احلكم وإبداء الرأي القانوين بشأنه.اململكة أ

) من املواد املتاح نرشها باملجلة, عرب عرض حتلييل ونقدي ملؤلفات قانونية أو رسائل علمية, وال مانع من ٤تفعيل البند رقم ( -
 لباحثني بشأن كتب أو رسائل معينة.أن يطلب ذلك من بعض ا

 د النرش املتاح نرشها يف املجلة.بالرتمجة القانونية, تقبل من خالله الرتمجة القانونية ألي من مواباب أو قسم خاص  -
  , أن يكون التوثيق بذكر املوضع يف كل إشارة, فضالً عن ذكر كافة بيانات املرجع يف اإلشارة األوىل له, وفقاً للمتعارف عليه علمياً

بحث, ذلك أن وجوده يف املتن يشتت ذهن القارئ خاصة إذا كثرت اإلشارات وأن يكون ذلك أسفل الصفحة وليس يف متن ال
 يف الفقرة الواحدة.

  تكليف من يلزم من أعضاء هيئة التحرير باملجلة وجلنتها اإلدارية ملتابعة وتنفيذ توصيات البحوث العلمية املنشورة املتعلقة
وث العلمية يف عاملنا العريب أهنا وتوصياهتا تصبح حبيسة األدراج بعد بمؤسسات وقوانني الدولة التي تنرش فيها املجلة, فآفة البح

 نرشها, ومن ثم تضيع الفائدة العلمية املرجوة منها.
 

: جوانب تطوير مقرتحة عىل املستو العريب  ثالثاً
 نقرتح لتطوير النرش العلمي القانوين عىل املستو العريب ما ييل:

 
  العربيةإنشاء رابطة للدوريات القانونية 

نقرتح إنشاء رابطة للدوريات القانونية العربية حتتضنها إحد اجلامعات, وحبذا لو كانت هذه اجلامعة هي جامعة امللك سعود, 
بحيث تضم تلك الرابطة يف عضويتها كافة الدوريات القانونية العربية, ممثلة يف رؤساء هيئات التحرير هبا, سواءً التابعة ملؤسسات 

بحثية أو مهنية, تكون رسالتها االرتقاء بمعايري النرش العلمي يف جمال البحوث والدراسات القانونية, ويوضح النظام أكاديمية أو 
 األسايس للرابطة طبيعتها وأهدافها وآلية عملها.



 الشهايب الرشقاوي: النرش العلمي للبحوث القانونية بني الواقع واملأمول ...

  

٢٠٥
 دةإصدار نرشة سنوية باملجالت العلمية املعتم 

لنا اإلشارة إليه كبند مستقل  ألول للرابطة املقرتحة, إالعمل اعىل الرغم من أن إصدار تلك النرشة السنوية قد يكون هو ال أننا فضّ
 ألمهيته.

فمن خالله وبعد سنوات احلرص األوىل جيب أن تعتمد الرابطة تصنيفاً للمجالت القانونية العربية يعتمد عىل عدة معايري, لكل 
 منها نقاط حمددة, أمهها:

 س يف مواعيد متأخرة.إصدار املجلة يف مواعيدها املحددة املعلنة, ولي -
 األعداد السنوية التي تصدرها املجلة. -
, ومن ثم احلذر معقولةفيها  دةامل , لتتقدم التصنيف املجالت التي تكونوالنرش التقييم موضوعخالهلا املجلة  تعالج التي املدة -

 .مثالً  أسبوعجداً ك قصرية مدة خالل البحث التحكيم وقبول عملية تنهي التي املجالت من
 املدة التي تنرش فيها املجلة البحث بعد أن تقرر قبوله للنرش, بحيث يكون قرص هذه املدة أحد عوامل التفضيل للمجلة. -
 تنوع البحوث املنشورة من حيث التخصصات العلمية. -
 تنوع اجلهات التي ينتسب إليها الباحثون النارشون. -
 والدويل, من خالل االشرتاكات ونسب التوزيع.مد انتشار املجلة عىل املستو املحيل واإلقليمي  -

 
 لدوريات العلمية املعتمدة وأمههاالذي جيب توافره يف ا ىوضع ضوابط موحدة للنرش العلمي متثل احلد األدن 

لنا أيضاً اإلشارة إليه كبند مستقل ألمهيته, ويف مقدمة  إحد مهام الرابطة املقرتحة, إالإن وضع تلك الضوابط يعد أيضاً  أننا فضّ
 تلك الضوابط املوحدة (املقرتحة) ما ييل:

 لغة قانونية واضحة وصحيحة.ب البحث كتابة -
 من األخطاء اإلمالئية واملطبعية. سالمة البحث -
, ويفضل أن يبني دور كل منهم يف البحث كلام أن تكون البحوث املشرتكة نتاجاً حقيقياً جلهود الباحثني املشرتكني يف البحث -

 أمكن ذلك.
م فيها البحث. -  حتديد املدة القصو التي حيَكّ
 بعد قبوله للنرش.حتديد املدة القصو التي ينرش خالهلا البحث  -
رة بعد صو عدم نرش البحث سابقاً يف أي وعاء نرش تقليدي أو إلكرتوين, ويلتزم الباحث بعدم نرشه أو تقديمه للنرش بأي -

 إذا أخطرت املجلة الباحث بعدم قبوله للنرش فيها. إرساله إىل املجلة إال
 

 تم بفضل اهللا تعاىل
 فله سبحانه احلمد واملنة
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