
بحــــــث
ــم ــكَّ محُ
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نبينا حممد  للعاملني،  العاملني، وال�سالة وال�سالم على من بعث رحمة  احلمد هلل رب 

املظلومني، حيث  الظلم عن  باحلق ورفع  ق�سى  اأجمعني، خري من  اآله و�سحبه  وعلى 

جاء بنظام �سامل يهدف اإلى توفري احلرية والأمن جلميع اأفراد املجتمع، ويتخذ لذلك 

الطريق  الذي يعترب  الق�سائي  النظام  ال�سبل  بتحقيقه، ويف مقدمة تلك  الكفيلة  ال�سبل 

د القراآن  ال�سحيح للو�سول اإلى العدل الذي به قامت ال�سموات والأر�ش، ولأهميته اأكَّ

ژچچچڇ تعالى:  قوله  يف  كما  مو�سع،  من  اأكرث  يف  العبارة  ب�رشيح  عليه 

ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 .(1(

ژژژ 
 واإذا جلاأ الق�ساء اإلى تقييد حرية الفرد يف بع�ش احلالت فاإن ذلك يعترب خالف الأ�سل 

العام، وهو لي�ش من اأجل اإيذاء الفرد بعينه، بل لأجل حتقيق الأمان واحلرية جلميع اأفراد 

املجتمع الآخرين، وهذا املبداأ يعم العقوبات الأخرى التي يلجاأ اإليها الق�ساء يف بع�ش 

احلالت. 

 وبالنظر اإلى موقف الق�ساء يف الإ�سالم من العقوبات يف اجلملة جند اأنه ل يهدف اإلى 

)1)  النحل : 90.
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اإيقاع العقوبات بالفرد اأ�سا�ساً، بل اإنه ي�سع �سياجاً منيعاً دون اإيقاع اأي عقوبة وذلك بو�سع 

�ل�رشوط �لدقيقة لثبوت موجبات �لعقوبة من جهة، وو�شع �ل�رشوط �لدقيقة �أي�شاً لتنفيذها 

بعد ثبوتها من جهة اأخرى، ويت�سح اجتاه الق�ساء يف الإ�سالم اإلى هذا املنحى من خالل 

تقرير قاعدة »درء احلدود بال�سبهات«)2)، والأخذ بقاعدة »ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ش«)3)، 

املوؤيدة بالقاعدة ال�رشعية الأخرى التي تقول اإن »الأ�سل يف الأ�سياء الإباحة«)4). 

ل  الإ�سالمي  النظام  فاإن  الق�ساء،  اإليها  يلجاأ  التي  العقوبات  من  احلب�ش  كان  واإذا   

يت�سوف اإلى تنفيذ هذه العقوبة واإمنا يجريها وفق املبادئ والقواعد ال�سالفة كغريها من 

العقوبات. 

من  تبني  ملا  احلا�رش  ع�رشنا  يف  ملحاً  اأ�سبح  احلب�ش  عقوبة  بدائل  عن  واحلديث   

بكل  ياأخذ  الإ�سالم  الق�سائي يف  والنظام  لل�سجن،  امل�ساحبة  وال�سلبيات  العيوب 

�لو�شائل �لتي حتقق �مل�شالح �أو تدر�أ �ملفا�شد ب�رشط �أال تتعار�س مع ثو�بت �ل�رشع، 

ومن ذلك اأنه يوجد لعقوبة ال�سجن بدائل تغني عنها، حينما يكون اإيقاع العقوبة مع 

وجود البديل املنا�سب حيفاً يف حق اجلاين، على اأن تكون تلك البدائل متم�سية مع 

كل جمتمع ح�سب طبيعة اجلرمية، ونوعية املجرمني فيه، وذلك اأن اختالف اأنظمة 

اأخرى،  اإلى  بيئة  من  البدائل  مالءمة  يف  تبايناً  يوجد  وثقافته  وقوانينه  جمتمع  اأي 

وذلك  احلب�ش،  عن  البديلة  لالإجراءات  تناولهم  يف  الباحثني  مناهج  اختلفت  وقد 

من حيث تق�سيم وتنويع هذه الإجراءات، فمنهم من ينظر اإليها نظرة عامة )نظرية( 

)2)  ال�ضيوطي، عبد الرحمن، الأ�ضباه والنظائر يف قواعد وفروع ال�ضافعية �ش122.
)3)   عودة، عبد القادر، الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي مقارنًا بالقانون الو�ضعي ج1 �ش118.

)4)  ال�ضيوطي، الأ�ضباه والنظائر �ش0).
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بغ�ش النظر عن مدى تطبيقها يف الدول العربية، واأ�سحاب هذه الأبحاث يذكرون 

�سمن الإجراءات البديلة اأموراً مل تطبق اإل يف بع�ش الدول الغربية، ومنهم من نظر 

اإلى الإجراءات املطبقة يف الدول العربية فتناولها بالبحث دون اأن ي�سع لها معايري 

يجعل لكل زمرة منها اإطاراً يجمع جزئياتها، ومنهم من ق�سمها تق�سيماً عملياً فو�سع 

كل جمموعة ذات طابع واحد حتت عنوان م�ستقل)))، مع خلو تلك الأبحاث التي 

مت الوقوف عليها من التاأ�سيل ال�رشعي. 

وبالنظر اإلى جممل البدائل تبني اأنها – مع كرثتها وتنوعها - ل تخلو يف اجلملة اأن 

تكون مادية كالغرامة وم�سادرة بع�ش املمتلكات واإتالفها، اأو تكون معنوية كالتوبيخ 

والتهديد والهجر والت�سهري، اأو تكون مقيدة للحرية تقييداً من نوع اآخر كالإفراج 

ال�رشطي، اأو املنع من ال�سفر، اأو الإلزام بالإقامة اجلربية يف مكان معني، اأو الإبعاد. 

لذا �سيقت�رش احلديث على مناذج من البدائل مرتبة ح�سب الطابع الذي تنتمي اإليه 

مع تاأ�سيلها واإلقاء ال�سوء على اأهمية تطبيقها، والإ�سارة اإلى اأهم �سوابطها، واأبرز 

�سبل جناحها، وذلك من خالل املباحث الآتية:

املبحث الأول: مفهوم احلب�ش والإجراءات البديلة عنه. 

املبحث الثاين: الإجراءات البديلة للحب�ش ذات الطابع املادي. 

املبحث الثالث: الإجراءات البديلة للحب�ش ذات الطابع املعنوي. 

املبحث الرابع: الإجراءات البديلة للحب�ش املقيدة للحرية. 

املبحث اخلام�ش: �سوابط التدابري البديلة عن احلب�ش و�سبل جناحها. 

)))  احلويتي، اأحمد، جملة الفكر ال�ضرطي �ش127، �ش128.
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املبحث الأول
مفهوم احلب�س والإجراءات البديلة عنه

1. 1 احلب�ص يف اللغة وال�شطالح

اأوًل: احلب�ص يف اللغة العربية:

وَحِبي�ش،  حمبو�ش  فهو  حب�ساً  يحب�سه  حب�سه  يقال:  التخلية،  �سد  اللغة  يف  احلب�ش   

يتعدى،  ول  يتعدى  بنف�سه  واحتب�ش  واحتب�سه  وجهه،  عن  اأم�سكه  وحّب�سه  واحتب�سه 

واحَلْب�ش واملَْحَب�سة واملَْحِب�ش ا�سم املو�سع الذي يحب�ش فيه))). 

 واملتاأمل يف املعنى اللغوي للحب�ش يجد اأنه اأعم من ال�سجن واإن كان اللغويون يعرفون 

ال�سجن يف الغالب باأنه احلب�ش جاء يف امل�سباح: )�سجنته �سجناً من باب قتل حب�سته 

جن بالفتح  جن احلب�ش، وال�سَّ وال�سجن احلب�ش، واجلمع �سجون()7) ويف الل�سان »ال�سِّ

امل�سدر، �سجنه ي�سجنه �سجناً اأي حب�سه«)8) 

 وعلى هذا فاإن احلب�ش يف اللغة هو: الإم�ساك عن الوجه والإيقاف من حيث هو، �سواء 

كان ذلك عقوبة اأو كان غري عقوبة كاحلب�ش الذي هو مبعنى الوقف )قربة(، اأما ال�سجن 

فال ي�ستعمل يف العربية اإل مبعنى العقوبة. 

)))  ابن منظور، ل�ضان العرب )/44 »حب�ش«. 
)7)  املقري، امل�ضباح املنري �ش 102 »�ضجن«.

)8)  ابن منظور، ل�ضان العرب203/13 »�ضجن«.
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ثانيًا: احلب�ص يف ال�شطالح:

اأكرث  لل�سجن، وللفقهاء يف تعريفه  املرادف  الذي نحن ب�سدد بحثه هو احلب�ش   احلب�ش 

من وجهة نظر واحدة، فمنهم من عرفه باعتبار املكان املعد لهذه العقوبة اأ�ساًل ومنهم من 

اعتربه اأعم من ذلك فنظر اإلى تقييد حرية ال�سجني باأي �سكل من الأ�سكال، وهذا الجتاه 

هو الذي ن�رشه ابن القيم واأيده، حيث قال: )اعلم اأن احلب�ش ال�رشعي لي�ش هو ال�سجن 

يف مكان �سيق واإمنا هو تعويق ال�سخ�ش ومنعه من الت�رشف بنف�سه حيث �ساء، �سواء كان 

يف البيت اأو يف امل�سجد اأو كان بتوكيل نف�ش اخل�سم اأو وكيله عليه ومالزمته له()9). 

 وقد ظهرت م�سطلحات عديدة مرادفة لكلمة ال�سجن، مثل املوؤ�س�سة العقابية، املوؤ�س�سة 

ال�سوداوية  النظرة  العقابية والإ�سالحية معاً، كما ظهر تغري يف  املوؤ�س�سة  الإ�سالحية، 

اإلى ال�سجن اإلى حد كبري، حيث اأ�سبح ينظر اإليه على اأنه موؤ�س�سة - واإن كانت عقابية 

اإل اأن فيها �سمة اجتماعية واإ�سالحية، وذلك نتيجة للجهود املبذولة خالل العقود   -

القريبة يف هذا ال�ساأن)10). 

2 م�شروعية احلب�ص وموجباته

اأوًل: م�شروعية احلب�ص:

 مل يكن احلب�ش من الأمور املحدثة، بل اإنه يكاد يكون قدمياً قدم الإن�سان، حيث وجد 

يف ال�رشائع ال�سابقة، فقد ن�ش القراآن الكرمي على وجود هذه العقوبة يف عهد يو�سف 

)9)  ابن قيم اجلوزية، الطرق احلكمية يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعية �ش8.
)10)  الرفاعي، ح�ضني بن علي، تكد�ش ال�ضجون والبدائل للموؤ�ض�ضات العقابية �ش ))1.



103
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

عليه ال�سالم، واأن نبي اهلل يو�سف دخل ال�سجن ولبث فيه ب�سع �سنني. 

 ويف �سنَّة ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - ما يدل على م�رشوعيته، فقد روى اأبو 

داود يف �سننه عن بهز بن حكيم عن اأبيه عن جده اأن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم 

- حب�ش رجاًل يف تهمة)11). 

كما ف�رش كثري من العلماء عقوبة املماطل الذي ميتنع عن ق�ساء الدين الواردة يف احلديث 

ال�رشيف »يل الواجد يحل عر�سه وعقوبته«)12) باأن املراد بها حب�سه حتى يق�سي ما عليه 

من احلقوق، قال ال�سيوطي: »ف�رش عبداهلل بن املبارك اإحالل عر�سه باإغالظ القول له، 

وعقوبته باحلب�ش«)13). 

»واأما  الزيلعي:  يقول  الفقهاء،  من  كثري  احلب�ش  م�رشوعية  على  الإجماع  حكى  كما 

الإجماع فالأن ال�سحابة -ر�سي اهلل عنهم - ومن بعدهم اأجمعوا عليه«)14). 

ومن جهة املعنى فاإن فيه حفظ اأهل اجلرائم املتوقع اإ�رشارهم باملجتمع، مع اأنه و�سيلة 

لكت�ساف حال املتهمني))1). 

ثانيًا: املوجبات العامة للحب�ص:

 �سبقت الإ�سارة اإلى اأن احلب�ش مبعناه اللغوي اأعم من ال�سجن، وكذلك فاإنه مبعناه 

ومنها  عقوبة،  هو  ما  منها  عديدة،  حالت  يف  احلرية  تقييد  ي�سمل  ال�سطالحي 

)11)  �ضنن اأبي داود 4/)4 برقم 30)3، �ضنن الرتمذي 20/4 برقم 1417. 
)12)  �ضنن اأبي داود 4/)4 برقم 28)3، �ضنن ابن ماجه 2/ 930 برقم 2427.

)13)  ال�ضيوطي، م�ضباح الزجاجة على �ضنن ابن ماجه 931/2.
)14)  الزيلعي، كنز الرقائق 4 / 179.

))1)  ال�ضوكاين، حممد بن علي. نيل الأوطار �ضرح منتقى الأخبار 218/9.
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ما هو قبل احلكم بالعقوبة، لذا فاإن املوجبات العامة للحب�ش بهذا املعني متنوعة 

وكثرية، ون�سري هنا اإلى اأهم الأ�سباب التي ذكرها الفقهاء ومنها على �سبيل املثال 

ل احل�رش: 

اأ- حب�ش اجلاين عقوبة له على جرمية اقتفها، وهذا هو احلب�ش العقابي، وللعلماء 

والأولى  تف�سيلها،  مقام  هذا  لي�ش  واأراء،  اأق��وال  اجلائزة  مدته  تقدير  يف 

وحال  اجلاين  حال  ح�سب  القا�سي  اجتهاد  اإلى  ترجع  اأنها  فيها  بال�سواب 

اجلناية))1). 

ب- حب�ش اجلاين يف حال غيبة املجني عليه، كمن وجب عليه الق�سا�ش يف حال غيبة 

ويل الدم فاإنه يحب�ش ملعرفة ما يوؤول اإليه الأمر وذلك حفظاً ملحل الق�سا�ش. 

ج- حب�س �لقاتل عمد�ً يف حال �شقوط �لق�شا�س عنه، وذلك للحق �لعام عند بع�س 

الفقهاء. 

د- حب�ش القاتل خطاأ. 

ه�- حب�ش املمتنع من دفع احلق احلاّل عليه، متى ما ثبت اأنه غري عاجز عن ق�ساء ما 

عليه، كما �سبق ذكره يف عقوبة املماطل. 

 و- حب�ش من امتنع من الت�رشف الواجب عليه الذي ل تدخله النيابة، كمن اأ�سلم 

وحتته اأكرث من اأربع ن�سوة فامتنع من تطليق الزائد على الأربع فاإنه يحب�ش حتى 

يطلق ما زاد على الأربع)17). 

))1)  ابن فرحون، اإبراهيم، تب�ضرة احلكام يف اأ�ضول الأق�ضية ومناهج الأحكام 2/ 240.
)17)  املرجع ال�ضابق.
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1. 3 مزايا احلب�ص وعيوبه 

اأوًل: مزايا احلب�ص:

العدالة  حتقيق  واإلى  احلقيقة  اإلى  الو�سول  و�سائل  اأهم  من  و�سيلة  احلب�ش  اأن  ل�سك   

الق�سائية، ومن مزاياه ما هو اإ�سالحي وما هو عقابي، فمن مزاياه حماية ال�سجني وحماية 

املجتمع، ذلك اأن ال�سجني عر�سة لالعتداء من قبل املعتدى عليه، فله احلق يف احلماية 

باحلب�ش عن ذلك العتداء املتوقع، وكذلك للمجتمع احلق يف عزل املجرم عنه ليعي�ش 

اآمناً على نف�سه واأعرا�سه، يقول ال�سوكاين: )اإن احلب�ش وقع يف زمن النبوة ويف اأيام 

ال�سحابة والتابعني فمن بعدهم اإلى الآن يف جميع الأع�سار والأم�سار من دون اإنكار، 

وفيه من امل�سالح مال يخفى لو مل يكن منها اإل حفظ اأهل اجلرائم املنتهكني للمحارم 

الذين ي�سعون يف الإ�رشار بامل�سلمني ويعتادون ذلك ويعرف من اأخالقهم، ومل يرتكبوا 

ما يوجب حداً ول ق�سا�ساً حتى يقام ذلك عليهم فرياح منهم العباد والبالد، فهوؤلء اإن 

تركوا وخلي بينهم وبني امل�سلمني بلغوا من الإ�رشار بهم اإلى كل غاية، واإن قتلوا كان 

�سفك دمائهم بدون حقها، فلم يبق اإل حفظهم يف ال�سجن واحليلولة بينهم وبني النا�ش 

بذلك حتى ت�سح منهم التوبة اأو يق�سي اهلل يف �ساأنهم ما يختاره()18). 

 كما اأن من مزاياه تهذيب ال�سجني واإ�سالحه، واحليلولة دون وقوع اجلرمية وتف�سيها، 

باملذلة  واإ�سعاره  جهة  من  الطلب  عند  اليد  متناول  يف  وجعله  املجرم،  على  واحلفاظ 

والإهانة لريتدع ويرتدع غريه مب�سري املجرم من جهة اأخرى)19). 

)18)  ال�ضوكاين، نيل الأوطار219-218/9.
)19)  املرجع ال�ضابق.
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ثانيًا: عيوب احلب�ص:

اأما عيوب احلب�ش فقد اأولها الباحثون اهتماماً كبرياً، ويرى كثري من هوؤلء اأن موؤ�س�سة 

ال�سجن مل ت�ستطع القيام مبهمتها الأ�سا�سية التي وجدت من اأجلها، األ وهي التدريب 

على اجلد والوقاية من اجلرائم والإدماج الجتماعي لالأفراد املنحرفني يف املجتمع. »بل 

اإن هناك نظرات اأكرث �سوداوية لل�سجون ترى اأنها نوع من ال�رش، لأنها اأ�سبحت اأماكن 

مرة  لأول  اجلرمية  ارتكب  الذي  الإن�سان  يلتقي  اإذ  يدخلها  من  لكل  النحراف  لتعليم 

مبجرمني �سابقني يلقنونه درو�ساً جديدة يف الإجرام ويعلمونه اأحدث اأ�ساليب وو�سائل 

اجلرمية«)20).

ويناق�ش اليو�سف اأبرز �سلبيات ال�سجون فيخل�ش اإلى اأن اأهمها ما يلي: 

يكلف  وحرا�ستها  واإدارتها  ال�سجون  اإن�ساء  اأن  وذلك  الدولة،  ميزانية  اإرهاق   -1  

الدولة اأموال طائلة، وتزيد تلك التكلفة زيادة فائقة اإذا اأ�سيف اإلى مهمة تقييد 

احلرية ومنع الهروب مهمة الإ�سالح والتاأهيل. 

اآثار �سلبية متعددة، منها  بالنزلء من  ال�سجون واكتظاظها  ينتج عن تكد�ش   2- ما 

انت�سار الأمرا�ش، وف�سل الربامج املقدمة للنزلء اأو �سعفها على الأقل، وعدم 

وزيادة  ال�سجون،  مرافق  على  وال�سغط  النزلء،  ت�سنيف  عملية  من  التمكن 

معاناة النزيل........ اإلخ.

3- تعطيل الإنتاج، وذلك اأن كثرياً من ال�سجناء اأ�سحاء قادرون، ويعترب و�سعهم يف 

ال�سجون تعطياًل لقدراتهم.

)20)  اليو�ضف، عبد اهلل بن عبد العزيز، التدابري املجتمعية كبدائل للعقوبات ال�ضالبة للحرية �ش7).
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4- اإف�ساد امل�سجونني، وذلك اإما بتعلم بع�سهم من بع�ش فنون اجلرمية اأو قتل ال�سعور 

بالذات، وفقدان الثقة يف النف�ش والإح�سا�ش بالنق�ش في�سبح ال�سجني غري قادر 

على التكيف مع املجتمع. 

عودة  اأثبتت  والبحوث  الدرا�سات  من  كثرياً  اأن  وذلك  للجرمية،  العود  تكرار   -5  

الكثري من املجرمني لل�سجن)21). 

1. 4 مفهوم الإجراءات البديلة عن احلب�ص 

اأواًل: البديل يف اللغة العربية:

البديل يف اللغة مبعنى البدل، وبدل ال�سيء غريه واخللف منه، وجمعه اأبدال، وا�ستبدل 

ال�سيء وتبدله به اإذا اأخذه مكانه. جاء يف الل�سان: »والأ�سل يف التبديل تغيري ال�سيء 

عن حاله، والأ�سل يف الإبدال جعل �سيء مكان �سيء اآخر« )22). اأما احلب�ش فقد �سبق 

تعريفه اللغوي. 

ثانيًا: التعريف ال�شطالحي لالإجراءات البديلة عن احلب�ص:

�سد  �سجنية  غري  عقوبات  اتخاذ   « باأنها:  ال�سجون  بدائل  الباحثني  بع�ش  عرف 

)21)  املرجع ال�ضابق بت�ضرف �ش9)، 70.
)22)  ابن منظور 48/11 »بدل«.
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املذنبني«)23). 

 اأو هي »ا�ستخدام عقوبات غري �سجنية بدًل من العقوبات البديلة ال�سجنية«)24). 

مفهوم  من  عموماً  للحرية  املقيدة  العقوبات  يخرج  الثاين  التعريف  اأن  واملالحظ 

الإجراءات البديلة عن احلب�ش واأن التعريف الأول يح�رش البدائل يف عقوبة املذنبني، 

ولكي ت�سمل »الإجراءات البديلة عن احلب�ش« ما هو عقوبة وما لي�ش بعقوبة، فالأولى 

اأن تعرف باأنها: )اتخاذ و�سائل وعقوبات غري �سجنية بدًل من ا�ستعمال ال�سجن �سواء 

كانت تلك الإجراءات املتخذة قبل املحاكمة اأو اأثناءها اأو بعدها(. 

وي�سري اأحمد احلويتي اإلى اأن الجتاه العام �سواء على امل�ستوى الدويل اأو الإقليمي يتجه 

نحو ا�ستخدام الإجراءات البديلة عن احلب�ش، خا�سة يف اجلرائم الب�سيطة، اإل اأن هذا 

الدول  دفعت  اأ�سباب  الجتاه  ولهذا  العملية))2).  الناحية  من  يزال حمدوداً  ل  التوجه 

العربية اإلى الهتمام به منها: 

اأ- جتنب الآثار ال�سلبية لدخول ال�سجن: فقد اأجمعت الدول العربية على هذا ال�سبب 

اآثار  اإلى نظام البدائل يعك�ش اقتناع �سيا�ساتها اجلنائية بوجود  واأ�سبح اللجوء 

�سلبية، كما يعك�ش �رشورة تطبيق عقوبات بديلة لإ�سالح املنحرفني واملذنبني. 

ب- امل�ساعدة على تلبية احتياجات املذنب والأ�رشة واملجتمع ويف هذا اإ�سارة اإلى 

نظرية تفريد العقوبة اأي �رشورة مراعاة ظروف اجلاين ال�سخ�سية والأ�رشية من 

جهة وحماية املجتمع من جهة اأخرى.

)23)  احلويتي، اأحمد، الفكر ال�ضرطي �ش124.
)24)  املرجع ال�ضابق.

))2)  املرجع ال�ضابق �ش)12.
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ج- جتنب اإبعاد املذنب عن املجتمع: يعك�ش التفاق حول هذا ال�سبب اقتناع الدول 

العربية بالنقد املوجه لل�سجن واملتمثل يف التناق�ش بني �رشورة اإ�سالح املذنب 

لإدماجه يف املجتمع، وما يوؤدي اإليه حب�سه من ف�سله عن هذا املجتمع من جهة 

اأخرى.

د معظم البحوث والدرا�سات  د- ا�ستخدام البدائل ل يوؤدي اإلى زيادة يف اجلرمية: توؤكِّ

التي اأجريت يف اأمريكا واأوروبا والتي قطعت اأ�سواطاً ل باأ�ش بها يف هذا املجال 

حداثة  اأن  اإل  اجلرمية،  معدل  يف  زيادة  اأية  اإلى  يوؤد  مل  البدائل  ا�ستخدام  اأن 

اإلى مثل هذه  بالو�سول  لها  ي�سمح  العربية قد ل  الدول  البدائل يف  ا�ستخدام 

النتائج الآن، وخا�سة اأنه مل تتم درا�سات معمقة يف هذا املو�سوع. 

ه�- التخفي�ش من عدد النزلء بال�سجون، يت�سمن هذا ال�سبب فائدتني الأولى عدم 

اللجوء اإلى ال�سجن اإل عند ال�رشورة الق�سوى وال�ستعا�سة عنه بالبدائل، والثانية 

اأن التخفي�ش من عدد النزلء ميكن من توفري برامج اإ�سالحية لإفادتهم. 

القت�سادي  امل�سكل  حل  يف  �سي�سهم  البدائل  ا�ستخدام  القت�سادية:  الأ�سباب  و- 

الذي يعاين منه كثري من الدول العربية، حيث �سيمكن من التخفيف من الأعباء 

املالية املتتبة على زيادة اأعداد النزلء بال�سجون وبناء ال�سجون و�سيانتها))2). 

))2)  احلويتي، اأحمد، الفكر ال�ضرطي �ش)12. 
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املبحث الثاين
الإجراءات البديلة عن احلب�س ذات الطابع املادي

2. 1 الغرامة املالية

اأوًل: الغرامة يف اللغة وال�شطالح:

غارم  ويقال رجل  الدين،  وهو  الغرم  من  ماأخوذة  اأداوؤه،  يلزم  ما  اللغة  الغرامة يف   

وجمعه  الدين،  عليه  الذي  وعلى  الدين  له  الذي  على  الغرمي  ويطلق  دين،  عليه  اأي 

غرماء)27). 

والغرامة معناها ال�سطالحي ل يخرج عن معناها اللغوي يف اجلملة، وهو اأنها ما يلزم 

اأداوؤه، اإل اأنها اإذا قيدت باملالية تبلور لها معنى اأخ�ش من املعنى اللغوي وهو اأنها »مال 

يجب اأداوؤه تعزيراً اأو تعوي�ساً«)28). 

اأو  بالتعدي  املالية قد تكون تعوي�سية عما ح�سل من ال�رشر الواقع  اأن الغرامة  وذلك 

باخلطاأ كاأر�ش اجلناية ورد املال املغ�سوب، وقد تكون تعزيرية وهي بهذا املعنى جزاء 

يقدره الوايل اأو من ينيبه، يلزم اجلاين باأدائه من ماله بعد احلكم يدفع مل�ستحقه، �سواء 

كان م�ستحقه فرداً من الأفراد اأو بيت املال)29). 

والغرامة التعزيرية هي املبحوثة هنا كبديل من بدائل احلب�ش. 
)27)  ابن منظور، ل�ضان العرب 12/ )43 » غرم«.

)28)  ال�ضويلم، بندر، الغرامة التعزيرية �ش9. 
)29)  العوا، حممد �ضليم، يف اأ�ضول النظام اجلنائي الإ�ضالمي �ش8)2.
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ثانيًا: م�صروعية �لغر�مة �ملالية:

 اأجاز الغرامة املالية كثري من الفقهاء م�ستندين اإلى بع�ش الأحاديث والآثار منها:

اأ- حديث عمرو بن �سعيب عن اأبيه عن جده عن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم 

- اأنه �سئل عن الثمر املعلق فقال: »من اأ�ساب بفيه من ذي حاجة غري متخذ خبنة 

فال �سيء عليه، ومن خرج ب�سيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن �رشق 

منه �سيئاً بعد اأن يوؤويه اجلرين، فبلغ ثمن املجن، فعليه القطع ومن �رشق دون 

ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة«)30). 

ب- وما رواه عبد الرازق وغريه اأن عمر – ر�سي اهلل عنه – عاقب بالغرامة غلماناً 

عمر  فقال  فنحروها،  مزينة  من  لرجل  ناقة  �رشقوا  حاطب  بن  الرحمن  لعبد 

اأنكم ت�ستعملونهم وجتيعونهم حتى لو  لعبد الرحمن: »اأما واهلل لول اأين اأظن 

اأن اأحدهم يجد ما حرم اهلل عليه لأكله لقطعت اأيديهم، ولكن واهلل اإذ تركتهم 

من  اأمنعها  كنت  قال  ثمنها؟  كم  للمزين  قال  ثم  توجعك،  غرامة  لأغرمنك 

اأربعمائة، قال: اأعطه ثمامنائة«)31). 

ومع وجود اخلالف الفقهي يف جواز التعزير باملال اإل اأن القول باجلواز رجحه كثري 

من املحققني وممن ن�رشه ابن القيم حيث قال: »ومن قال اإن العقوبات املالية من�سوخة 

واأطلق ذلك فقد غلط على مذاهب الأئمة نقاًل وا�ستدلًل«)32). فمن اأخذ بالقول باجلواز 

كان له ا�ستبدال هذه العقوبة باحلب�ش، ولي�ش هناك ما مينع القا�سي من اجلمع بني عقوبة 

)30)  �ضنن اأبي داود، 1/4))،0)) برقم 4390، �ضنن الن�ضائي 8/ 9)4 برقم 4973.
)31)  امل�ضنف 239/10، املحلى 02/8).

)32)  الطرق احلكمية �ش)22.
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الغرامة وعقوبة اأو عقوبات اأخرى، اأو اأن يجعل الغرامة بدياًل عن غريها من العقوبات 

كال�سجن ونحوه، بناء على اأن التعزير مفو�ش اأمره اإلى القا�سي، ول �سك اأن تطبيق 

عقوبة الغرامة بدًل من ال�سجن اأمر اإيجابي ملا للغرامة من وقع يف نف�ش املجرم، لأن 

املال كما يقال �سقيق النف�ش، وبذلك يكون الأثر الذي �ستتكه الغرامة يف بع�ش اجلناة 

اأكرث اإيجابية من اأثر ال�سجن بالن�سبة لهم، ي�ساف اإلى ذلك ما يكلفه ال�سجن، وما يكتنفه 

من �سلبيات �سبق احلديث عن بع�سها)33). 

 وقد اأثبت هذا البديل جدواه يف الدول التي طبقته كما يف تركيا التي ت�ستبدل عقوبة الغرامة 

النقدية بال�سجن دون ال�سهر، وفى لبنان التي ين�ش قانونها على اأن احلرية تتك للقا�سي لختيار 

العقوبة الأن�سب، �سواء كانت حب�ساً وغرامة معاً، اأو كانت باإحدى العقوبتني فقط)34). 

 ومن ال�سوابط املتم�سية مع روح ال�رشيعة الإ�سالمية لهذه العقوبة اأنها حتدد تبعاً لدخل 

املحكوم عليه، فيقتطع من دخله ن�سبة معينة تذهب خلزينة الدولة اأو ل�سندوق خا�ش 

باإن�ساءات معينة اأو مب�ساريع خا�سة بنظام العدالة اجلنائية، اأو ملوؤ�س�سات رعاية ال�سجني 

بتكليف من املحكمة، ففي مراعاة  املراقبة الجتماعية  اأفرادها  يتولى  التي  واجلمعيات 

تنا�سب الغرامة مع دخل الفرد جتاوب كبري مع مبادئ العدالة وامل�ساواة بني النا�ش، اإذ اإن 

حتديد الغرامة دون النظر اإلى م�ستوى الفرد يعترب مرهقاً ل�ساحب الدخل القليل، وغري 

موؤثِّر يف �ساحب الدخل املرتفع، كما اأنه نوع من تفريد العقوبة بحيث حتدد الغرامة 

بالن�سبة لل�سخ�ش ولي�ش فقط بالن�سبة لنوع اجلرم املرتكب))3). 

)33)  ال�ضبعان، بدائل العقوبات ال�ضالبة للحرية من منظور اإ�ضالمي �ش139، 140.
)34)  املرجع ال�ضابق.

))3)  العوجي، م�ضطفى، التاأهيل الجتماعي يف املوؤ�ض�ضات العقابية �ش1)1، 2)1.
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 2. 2 امل�شادرة والإتالف 

اأوًل: مفهوم امل�شادرة والإتالف:

�أ-  �ملفهوم �للغوي 

امل�سادرة يف الأ�سل اللغوي ماأخوذة من ال�سدور وهو الن�رشاف، جاء يف امل�سباح 

»�سدر القوم �سدوراً من باب قعد، واأ�سدرته بالألف، واأ�سله الن�رشاف«))3)، 

ثم ا�ستعمل مبعنى �رشف ال�سيء عن �ساحبه باإحلاح وقوة، فقيل: �سادرت الدولة 

الأموال ا�ستولت عليها عقوبة ملالكها)37). 

اأما الإتالف فماأخوذ من التلف وهو الهالك ; تِلف يتَلُف تََلفاً َهَلَك، وتعدى بالهمزة 

فيقال: اأتلف فالن ماله اإتالفاً اإذا اأفناه اإ�رشافاً)38). 

ب- �ملفهوم �ل�صطالحي:

 املراد بامل�سادرة هنا الإجراء الذي يتم به نقل ملكية مال اأو غريه ل�سلته باجلرمية من 
ذمة �ساحبه قهراً دون مقابل اإلى ذمة الدولة)39). 

ماآله  يكون  قد  ما  ت�سادر  التي  الأ�سياء  من  لأن  امل�سادرة؛  قبيل  من  الإتالف  ويعترب   
ت�ستعمل ونحو ذلك، وقد  اأن  التي ل ميكن  الفا�سدة  الإتالف كاملواد املخدرة، واملواد 
قيادة  رخ�ش  م�سادرة  يف  كما  احلقوق  بع�ش  من  اجلاين  حرمان  مبثابة  امل�سادرة  تكون 

ال�سيارات والتاخي�ش ال�سناعية والتجارية اأو املهنية)40). 

))3)  املقري �ش128 »�ضدر«.
)37)  املعجم الو�ضيط 09/1) »�ضدر«.

)38)  ابن منظور، ل�ضان العرب 18/9 »تِلف«.
)39)  اليو�ضف، عبد اهلل بن عبد العزيز، التدابري املجتمعية �ش9).

)40)  الرفاعي، ح�ضني علي، تكد�ش ال�ضجون والبدائل للموؤ�ض�ضات العقابية �ش3)1.
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 ثانيًا: م�شروعية امل�شادرة والإتالف:

 للم�سادرة والإتالف اأ�سل يف ال�رشيعة الإ�سالمية، حيث ثبت اأن ر�سول اهلل -�سلى 

على  له  عقوبة  الزكاة  اأداء  عن  املمتنع  مال  ن�سف  مب�سادرة  حكم   - و�سلم  عليه  اهلل 

)اأي  منعها  ومن   ....« وفيه  جدة  عن  اأبيه  عن  حكيم  بن  بهز  حديث  يف  كما  فعله، 

الزكاة( فاإنا اآخذوها و�سطر ماله عزمة من عزمات ربنا عزَّ وجلَّ لي�ش لآل حممد منها 

�سيء....«)41). 

 كما اأمر - �سلى اهلل عليه و�سلم - بك�رش الدنان واإراقة اخلمر)42). 

التي فو�ست ال�رشيعة  التعزيرية  اأنواعها من العقوبات  لذلك تعترب امل�سادرة مبختلف 

اأمرها اإلى القا�سي متى ما راأى م�سلحة يف ذلك)43)، كما فو�ست له ا�ستخدامها كبديل 

لعقوبة ال�سجن، كما هو معمول به يف بع�ش الدول)44). 

 

 

)41)  �ضنن اأبي داود 2/ 233 برقم )7)1، �ضنن الدرامي 1/ )48 برقم 77)1.
)42)  �ضنن الرتمذي 88/3) برقم 1293.

)43)  ابن القيم، الطرق احلكمية �ش)22.
)44)  اليو�ضف، عبد اهلل، التدابري املجتمعية �ش99.
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املبحث الثالث
الإجراءات ذات الطابع املعنوي )النف�سي(

3. 1 الن�شح والتوبيخ والتهديد

اأوًل: مفهوم الن�شح والتوبيخ والتهديد:

�أ- �ملعنى �للغوي:

اأ�سل الن�سح يف العربية اخللو�ش، يقال ع�سل نا�سح اأي خال�ش، وكل �سيء َخَل�َش 

َح، ومنه التوبة الن�سوح اأي اخلال�سة، وهو اأي�ساً نقي�ش الغ�ش))4).  فقد نَ�سَ

ملته  اإذا  توبيخاً  فعله  ب�سوء  وبَّْخت فالناً  يقال  التاأنيب واللوم،  اللغة  والتوبيخ يف 

به))4). 

ُد والتَّْهداد من الوعيد والتخويف، يقال هدده وتهدده اإذا توعده  والتهديد والتهدُّ

بالعقوبة)47). 

ب- �ملعنى �ل�صطالحي:

ل يختلف املعنى ال�سطالحي لهذه الكلمات عن املعنى اللغوي كثرياً، وغري خاٍف 

من املعنى اللغوي اأن الن�سح دون التوبيخ واأن التوبيخ دون التهديد، وذلك اأن 

الن�سح هو تذكري ال�سخ�ش بحقيقة ما وقع منه وتنبيهه اأنه كان ينبغي اأن ل يقع 
َح«. ))4)  ابن منظور، ل�ضان العرب 2/)1) »َن�ضَ

))4)  املرجع ال�ضابق 3/)) »وبنّخ«.
)47)  املقري، امل�ضباح املنري �ش243 »هدد«.
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اإلى اخلطاأ الذي  فيتنبه  اإن كان جاهاًل،  نا�سياً، ويتعلم  اإن كان  منه مثله، فيتذكر 

اأقدم عليه. 

 اأما التوبيخ ففيه لوم وتعنيف وعتاب، ويكون بزواجر الكالم مع النظر اإلى اجلاين 

بوجه عبو�ش. 

التخويف  من  عليه  تنطوي  ملا  والتوبيخ  الن�سح  درجة  عن  التهديد  درجة  وترقى 

والتوعد بالعقوبة)48). 

ثانيًا: م�شروعية هذا البديل:

ژٹ تعالى  قولة  )الن�سح( يف  بالوعظ  التعزير  م�رشوعية  على  الكرمي  القراآن  دلَّ   

ڦڦڦڄ ٹڤڤڤڤڦ
ڄڄڄڃڃڃڃچچچژ)49). 

ومن املعلوم اأن ن�سوز الزوجة جرمية ل حد فيها، واإمنا عقوبتها تعزيرية، واأمر اهلل يف 

من  الوعظ  اأن  على  ذلك  فدل  بالوعظ،  احلالة  هذه  يف  التعزير  يكون  باأن  الآية  هذه 

اأن  العقوبات التعزيرية، والعقوبات التعزيرية يختار منها القا�سي ما يراه منا�سباً وله 

يبداأ بهذه العقوبة املعنوية كبديل من بدائل ال�سجن، قال القرطبي: » اأمر اهلل اأن يبداأ 

الن�ساء باملوعظة اأوًل، ثم بالهجران، فاإن مل ينجعا فال�رشب... وال�رشب يف هذه الآية 

هو �رشب الأدب غري املربح »)0)). 

)48)  ال�ضبعان بدائل العقوبات ال�ضالبة للحرية �ش 1)1، �ش8)1.
)49)  الن�ضاء 34.

)0))  اجلامع لأحكام القراآن )/130.
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اأبي هريرة   كما دلت ال�سنَّة على م�رشوعية التوبيخ تعزيراً للجاين، ففي احلديث عن 

عليه و�سلم - برجل قد �رشب،  اهلل  �سلى   - النبي  »اأُتي  قال:   – عنه  اهلل  ر�سي   –
قال: ا�رشبوه، قال اأبو هريرة – ر�سي اهلل عنه - فمنا ال�سارب بيده وال�سارب بنعله 

وال�سارب بثوبه«)1)). ويف رواية: ثم قال ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - لأ�سحابه 

ا�ستحييت من  وما  اهلل،  ما خ�سيت  اهلل،  اتقيت  ما  يقولون،  عليه  فاأقبلوا  »بكتوه«)2))، 

ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم – ثم اأر�سلوه، وقال يف اآخره: »ولكن قولوا: اللهم 

اغفر له، اللهم ارحمه«)3)). 

 فدل احلديث على م�رشوعية التعزير بالتوبيخ والتعنيف والتقريع، لأنها مبعنى التبكيت 

املذكور يف احلديث. 

و�سلم -  عليه  اهلل  الر�سول - �سلى  توعد  بالتهديد  التعزير  يدل على م�رشوعية  ومما   

وتهديده ملن منع الزكاة باأنه �سياأخذها منه وياأخذ معها ن�سف ماله عقوبة له على جرمية 

املماطلة بالزكاة املفرو�سة)4)). 

ومن التعزير بالتهديد ما فعله عمر – ر�سي اهلل عنه – عندما ا�ستكى اإليه رجل رجاًل 

اأن  اإياكم  الرجل فقال  ل�سانه، ثم دعا  ب�سعر فقال عمر: »لكم  اآخر هجا قومه و�ستمهم 

تعر�سوا له بالذي قلت فاإين اإمنا قلت ذلك عند النا�ش كيما ل يعود«)))). 

 وتاأخذ غالبية القوانني يف الدول العربية بهذه الإجراءات كبديل عن احلب�ش، ول�سيما 

)1))  �ضحيح البخاري مع الفتح 7/12) برقم 777).
ت زيد عمرًا تبكيتًا عريه وقبح فعله )امل�ضباح املنري �ش23). )2))  بكنّ

)3))  �ضنن اأبي داود 20/4) برقم 4478.
)4))  �ضبق تخريجه �ش21.

))))  عبد الرزاق، امل�ضنف11/ 177 برقم 7)202.
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مع الأحداث املنحرفني، كما طبقته بع�ش الدول العربية على البالغني، حيث طبقته دولة 

الكويت واأدرجته يف قانونها، لكنها ق�رشته على نطاق املخالفات. وقد يكون الإجراء 

مقتناً ببديل اآخر، اأو باأكرث، كامل�ساحلة مع املجني عليه، اأو منحه عو�ساً مادياً، اأو باأخذ 

الغرامة من اجلاين، ولهذا النوع من البدائل اأثر زجري بالغ الأهمية والفائدة لدى فئة 

املتهمني غري اخلطرين، ول�سيما الذين ارتكبوا اجلرم عن طريق اخلطاأ، وكذلك الذين 

تدل �سريتهم الذاتية على ح�سن �سلوكهم، ويرى القا�سي فيهم ال�سالح ودلئل اخلري 

والبعد عن ميدان اجلرمية والنحراف. 

ويق�سي هذا الإجراء بتوجيه الن�سح والتوبيخ والتقريع ال�سديد اللهجة للمتهم، وكذلك 

ا�ستهجان ال�سلوك املرتكب على اأن ل يت�سمن ما يفيد احلط من كرامة املتهم واإن�سانيته. 

 كما يقت�سي الإجراء اأي�ساً اإبالغ املتهم باأنه �سيتعر�ش لعقوبة اأ�سد يف حال وقوع اجلرمية منه)))). 

3. 2 الهجر والت�شهري 

اأوًل:مفهوم الهجر والت�شهري :

�أ- �ملعنى �للغوي:

الهجر بالفتح �سد الو�سل، هجره يهجره هجراً وهجراناً �رشمه وقاطعه، وهجر 

ال�سيء واأهجره تركه)7)). 

ره ت�سهرياً، وا�ستهره فا�ستهر  والت�سهري من ال�سهرة وهي الظهور والو�سوح، �سهَّ

))))  الرفاعي، تكد�ش ال�ضجون �ش3)1.
)7))  ابن منظور، ل�ضان العرب )/0)2 »هجر«.
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اأي ظهر بو�سوح، و�سمي القمر �سهراً ل�سهرته وظهوره)8)). 

ب- �ملعنى �ل�صطالحي:

يف  به  املراد  لأن  كثرياً  للهجر  اللغوي  املعنى  عن  ال�سطالحي  املعنى  يخرج  ل   

معاملته  باجلاين والمتناع عن  الت�سال  »التك وعدم  التعزيرية هو  العقوبات 

باأي طريقة كانت«. 

اأما الت�سهري فهو: »الإعالم باأمر اجلاين واإذاعة خربه، واإف�ساء جرميته بني النا�ش من 

اأجل اإقالعه عنها، وردع غريه عن الإقدام على مثل فعله«)9)). 

ثانيًا: م�شروعية الهجر والت�شهري )كعقوبة تعزيرية(: 

�أ- م�صروعية �لهجر: 

يكون  الغالب  )النف�سي(، ويف  املعنوي  التاأثري  ذات  العقوبات  من  الهجر  عقوبة  تعترب 

تاأثريها على مرتكب املع�سية �سديداً، ول�سيما اإذا كان من ذوي الهيئات، فاإن هذه العقوبة 

النف�سية تكون رادعة له عن تكرار اجلرمية اأكرث من ردع احلب�ش الذي رمبا خلف اآثاراً �سلبية 

بالن�سبة لل�سجني واأ�رشته، بالإ�سافة اإلى ما يكلفه ال�سجن من اأموال طائلة، وقد دلَّ على 

م�رشوعية التعزير بالهجر الكتاب وال�سنَّة وعمل ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم. 

ژٹٹڤڤ تعالى:  قوله  يف  فمن�سو�سة  القراآن  يف  اأما   

ڤڤڦژ.. الآية.
النبي - �سلى اهلل عليه  بالهجر، حيث هجر  التعزير  ال�سنَّة على م�رشوعية  دلَّت   كما 

)8))  املرجع ال�ضابق 431/4 »�ضهر«.
)9))  احلديثي، التعزيرات البدنية وموجباتها يف الفقه الإ�ضالمي �ش37.
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و�سلم - الثالثة الذين تخلفوا عنه يف غزوة تبوك، يقول كعب بن مالك -ر�سي اهلل 

عنه – وهو اأحد الثالثة: »ونهى ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - امل�سلمني عن كالمنا 

اأيها الثالثة من بني من تخلف عنه، قال فاجتنبنا النا�ش وقال تغريوا لنا حتى تنكرت يل 

فاأما  ليلة،  اأعرف، فلبثنا على ذلك خم�سني  التي  بالأر�ش  يف نف�سي الأر�ش، فما هي 

واأجلدهم،  القوم  اأ�سب  اأنا فكنت  واأما  يبكيان،  بيوتهما  فا�ستكانا وقعدا يف  �ساحباي 

فكنت اأخرج فاأ�سهد ال�سالة واأطوف يف الأ�سواق ول يكلمني اأحد«)0)). 

بالهجر، ب�سبب ما بدر منه من الأ�سئلة املتكلفة   وقد عاقب عمر ر�سي اهلل عنه �سبيغاً 

التي فيها اأغلوطات، و�رشبه مرة بعد مرة، ونفاه واأمر اأن ل يجال�سه اأحد، فكان اإذا جاء 

 – – ر�سي اهلل عنه  اأبو مو�سى  النا�ش وهم مائة تفرقوا عنه، وظل كذلك حتى كتب 

بح�سن توبته، فاأمر عمر اأن يخلى بينه وبني النا�ش)1)).. 

 في�ستفاد من الوقائع ال�سابقة اأن الهجر قد يكون عقوبة م�ستقلة بديلة عن احلب�ش كما 

فعل الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم - مع الثالثة الذين تخلفوا عن الغزوة، كما قد 

يكون م�سافاً اإلى عقوبة اأخرى، كما فعل عمر – ر�سي اهلل عنه – ل�سبيغ، حيث عاقبه 

عقوبة بدنية ونفاه بالإ�سافة اإلى الأمر بهجرانه. 

ب- م�صروعية �لت�صهري:

له  املجتمع  انتقاد  من  للجاين  الت�سهري  يعر�سه  ملا  نف�سه  يف  بالغ  اأثر  باجلاين  للت�سهري   

وب�سخطه عليه وفقدان الثقة فيه، وهو من العقوبات التعزيرية التي ن�ست عليها ال�رشيعة 

الإ�سالمية، وميكن ا�ستخدامها كعقوبة بديلة عن احلب�ش، فقد روى عن عمر بن اخلطاب 
)0))  �ضحيح م�ضلم مع النووي 17/ 99 برقم 9)27.

)1))  ابن تيمية، احل�ضبة يف الإ�ضالم �ش40.
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– ر�سي اهلل عنه– اأنه عزر بالت�سهري، حيث اأمر بت�سويد وجه �ساهد الزور واأن تلقى 
عمامته يف عنقه ويطاف به يف القبائل ويقال اإن هذا �ساهد الزور فال تقبلوا له �سهاد)2)) 

واإركابه ركوباً مقلوباً)3)). 

كما روي اأن �رشيحاً كان يوؤتى ب�ساهد الزور فيطوف به يف اأهل م�سجده و�سوقه اأنا قد زيفنا 

�سهادة هذا، وذكر كثري من فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية اأن اجلاين يف بع�ش اجلرائم ي�سهر به 

وي�سجل عليه ما فعله، وجتعل من ذلك ن�سخ تودع عند الذين يوثق بهم من النا�ش)4)). 

ا�ستهرت فيها عقوبة  اأن بع�ش اجلرائم  الت�سهري يجد  الق�سائية يف  للتطبيقات   واملتتبع 

الت�سهري  يقت�سي  التي  اجلرائم  غالباً يف  تكون  العقوبة  واأن هذه  الفقهاء،  بني  الت�سهري 

فيها باجلاين م�سلحة عامة كاجلرائم التي يعتمد فيها على الثقة بالفرد، ك�سهادة الزور، 

واجلور يف الق�ساء، واجلرائم التي يخ�سى اأن تقلد العامة فيها اجلاين فيما اقتفه مما يف�سد 

الأخالق اأو املعتقدات)))). 

اأما طريقه الت�سهري وو�سيلتها، فاإن لكل زمان ما ينا�سبه وما يتوافر فيه من و�سائل، والذي 

يظهر اأن كل و�سيلة حتقق الغر�ش من الت�سهري يجوز الأخذ بها، واأن ما كان يح�سل قدمياً 

من اإركاب اجلاين اإركاباً مقلوباً ومن الطواف به، واملناداة بني النا�ش بفعله، اإمنا كان الهدف 

منه اإي�سال اخلرب اإلى اأكرب عدد ممكن من ذلك املجتمع، ول �سك اأن تطور الو�سائل يف هذا 

الع�رش، ول�سيما الو�سائل الإعالمية، املقروءة وامل�سموعة واملرئية يفي بهذا الغر�ش)))).

)2))  عبد الرزاق، امل�ضنف، 327/8 برقم 394)1.
)3))  البيهقي، اأحمد بن احل�ضني، ال�ضنن الكربى 239/10 برقم 20497.

)4))  ابن فرحون، تب�ضرة احلكام 231/2.
))))  املرجع ال�ضابق.

))))  عامر، عبد العزيز، التعزير يف ال�ضريعة الإ�ضالمية �ش9)4.
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املبحث الرابع
الإجراءات البديلة عن احلب�س املقيدة للحرية

4. 1 نظام الإفراج ال�شرطي 

فتة  انق�ساء  بعد  باحلب�ش  عليه  يفرج عمن حكم  اأن  ال�رشطي  الإفراج  بنظام  املراد 

لها،  تقيد حريته ب�رشوط و�لتز�مات يخ�شع  بها عليه، لكن  �ملحكوم  �لعقوبة  من مدة 

فاإن ��شتطاع �لوفاء بتلك �ل�رشوط و�اللتز�مات �أفرج عنه نهائياً، و�إن �أخل بها �أعيد �إلى 

احلب�ش ل�ستكمال املدة املتبقية عليه)7)). 

انتهاج  على  عليه  املحكوم  ت�سجيع  اأهمها  اعتبارات،  عدة  ال�رشطي  ولالإفراج 

اأي�ساً  ويعد  العقابية  املعاملة  برامج  وتنفيذ  التعليمات  واتباع  والنظام  القومي  ال�سلوك 

يعطي  اأنه  كما  ال�سجون،  ازدحام  وتخفيف  العقابية  املوؤ�س�سات  نفقات  خلف�ش  و�سيلة 

تنفيذ �ل�رشوط و�اللتز�مات، مما يزيد من  بالنف�س للمحكوم عليه بعد جناحه يف  �لثقة 

فر�ش تعاي�سه مع املجتمع والبتعاد عن خمالفة القانون)8)). 

وله �رشوط �أهمها:

1- ا�ستفادة املحكوم عليه من برامج التاأهيل داخل ال�سجن �سماناً لتقومي �سلوكه. 

2- اأن ت�سي على اجلاين فتة معينة من املدة املقررة عليه، واأن تكون تلك املدة منا�سبة 

)7))  ح�ضنني، اإبراهيم عبيد، الوجيز يف علم الإجرام والعقاب �ش312.
)8))  املحمود، �ش118.



123
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

حلجم اجلرمية، فال يكفي م�سي مدة �سئيلة بالن�سبة لأ�سحاب اجلرائم اخلطرة.

3-  وفاء املحكوم عليه بالتزاماته املالية؛ لأن ذلك دليل على ندمه على ما ح�سل منه 

اإذا كانت الإدانة باأمور مالية)9)). 

4. 2 نظام �شبه احلرية 

 يق�سد به اإحلاق املحكوم عليه بعقوبة �سالبة للحرية بعمل خارج املوؤ�س�سة العقابية 

بحيث ي�سمح له مبغادرة املوؤ�س�سة يف �سباح كل يوم واإلزامه بالعودة اإليها كل م�ساء بعد 

انق�ساء فتة العمل على اأن يبيت باملوؤ�س�سة وكذلك مي�سي فيها اأيام العطلة)70). 

وبهذا النظام تق�سم حياة املحكوم عليه اليومية اإلى ق�سمني: ق�سم مي�سيه خارج املوؤ�س�سة 

العقابية، ويعي�ش من خالله عي�سة املواطن العادي وكاأنه مل يحكم عليه بعقوبة، وق�سم 

لها  التي يخ�سع  العقابية  املعاملة  لنف�ش  العقابية، يخ�سع خالله  املوؤ�س�سة  مي�سيه داخل 

�سائر امل�سجونني اإل اأن الذي يعامل وفق هذا النظام مييز مبكان منف�سل وم�ستقل مبرافقه 

عن النزلء الآخرين، منعاً لختالطه بهم الذي قد يكون له اأثره ال�سلبي عليه)71). 

بارتداء  لهم  يرخ�ش  اأنه  احلال،  للمحكوم عليهم يف هذه  تنح  التي  املزايا  واأهم   

العقابية، كما  املوؤ�س�سة  النا�ش عليهم حينما يغادرون  يتعرف  العادية، كي ل  مالب�سهم 

يرخ�ش لهم بحيازة النقود التي يحتاجونها يف حالة وجودهم خارج ال�سجن. 

)9))  العتيبي، قعيد مقعد، الجتاهات احلديثة يف تنفيذ عقوبة ال�ضجن �ش)17.
)70)  ح�ضني، حممود جنيب، علم الإجرام وعلم العقاب �ش374.

)71)  املرجع ال�ضابق.
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 اأما اللتزامات التي تفر�ش عليهم فاأهمها: اللتزامات التي تهدف اإلى �سمان حت�سني 

�سلوكهم والتي تدل على تقدمهم يف التاأهيل، كاملواظبة على العمل، وح�سن الأداء، 

والعودة اإلى املوؤ�س�سة العقابية يف الوقت املحدد لهم. وبالإ�سافة اإلى هذه اللتزامات 

اأخرى ح�سب الظروف  التزامات  النظام  فاإنه قد تفر�ش على من يخ�سع لهذا  العامة 

واملالب�سات التي تظهر للق�ساء خالل تنفيذ هذا النظام)72). 

4. 3 الإدانة وتاأجيل احلكم 

به �سلطات  تنفيذ احلكم مع املراقبة، وقد عملت  بوقف  اأي�ساً  النظام   وي�سمى هذا 

ق�سائية عديدة عربية وغري عربية، ويق�سي هذا النظام باإدانة املتهم ولكن بوقف تنفيذ 

اجلرمية  حجم  بزيادة  وتنق�ش  تزيد  معينة  ملدة  املراقبة  حتت  املتهم  ويو�سع  احلكم، 

املرتكبة ونق�سان حجمها، واإذا ارتكب املدان جرمية اأخرى اأثناء تلك الفتة ينفذ عليه 

احلكم)73). 

وبع�ش الأنظمة ل ين�ش على الإلغاء الفوري لوقف احلكم يف حال ارتكاب املتهم 

جرائم اأخرى، لكنها ت�ستخدم اإجراءات مغايرة لتفادي عودة املدان اإلى ال�سجن ومن 

تلك الإجراءات: التوبيخ، الإنذار، تديد فتة املراقبة واأخذ تعهد عليه، فر�ش غرامة 

معينة، ول تطبق هذه الإجراءات عادة اإل يف اجلرائم الب�سيطة التي ل تهدد اأمن املجتمع 

)72)  ح�ضن، منر عبد الرحمن، البدائل الجتماعية للعقوبات ال�ضالبة للحرية ق�ضرية املدى �ش7).
)73)  الرفاعي، ح�ضني، تكد�ش ال�ضجون �ش1)1.
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و�سالمته، ومن الدول العربية التي تطبقه: ال�سودان والعراق والكويت، وهو معمول به 

يف كثري من الدول الأخرى)74). 

4. 4 املنع من ال�شفر والإقامة اجلربية 

 من الإجراءات البديلة عن احلب�ش عقوبة املنع من ال�سفر وهو اإجراء حتفظي يق�سد 

يتم  ال�سلطة املخت�سة، حتى  تعينه  البلد الذي  اأ�سخا�ش من مغادرة  اأو  به منع �سخ�ش 

البت يف مو�سوعهم، اأو ت�سي املدة املحددة للمنع من ال�سفر))7). 

 واملنع من ال�سفر يعترب من العقوبات التعزيرية التي ترك ال�سارع الأمر فيها لويل 

الأمر، من حيث اختيار نوع العقوبة ومقدارها، مع اعتبار اأن ذلك مبني على امل�سلحة 

�ل�رشعية؛ الأن ت�رشف �الإمام على �لرعية منوط بامل�شلحة))7). 

العقوبات  من  اأي�ساً  يعترب  اجلربية  بالإقامة  احلا�رش  ع�رشنا  يف  ي�سمى  ما  اأن  كما   

اإلزام املحكوم عليه بالإقامة يف  بالإقامة اجلربية  التي تكون بديلة عن احلب�ش، واملراد 

مكان معني يحدده القا�سي فال يتجاوزه، ول ينتقل منه اإلى مكان اآخر، وهي اأي�ساً من 

العقوبات التعزيرية املنوطة بتحقيق امل�سلحة للرعية، وتكون يف الغالب عقوبة على 

اجلرائم ال�سيا�سية دون غريها من اجلرائم العادية)77). 
)74)  كامل، �ضيد �ضريف، بدائل احلب�ش ق�ضرية املدى يف الت�ضريع اجلنائي احلديث �ش249.

))7)  ال�ضبعان، بدائل العقوبات �ش103.
))7)  ال�ضيوطي، الأ�ضباه والنظائر �ش121.

)77)  العوجي، م�ضطفى، التاأهيل الجتماعي �ش9)1.
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اأو  ال�سفر  من  املمنوع  ال�سخ�ش   - جتنيب  العقوبتني  بهاتني  الأخذ  مربرات  ومن   

له ارتكاب اجلرمية، وذلك مبنعه من  التي تي�رش  اإقامته مبكان معني - الظروف  املحددة 

الو�سول اإلى املكان الذي قد تتهياأ له و�سائل ارتكابها فيه. 

ومع اأن الفقهاء القدامى مل ين�سوا على بدائل »الإفراج ال�رشطي، منح �سبه احلرية، 

حتقيقها  حالت  اإلى  بالنظر  اأنه  اإل  باأ�سمائها،  اجلربية«  الإقامة  احلكم،  وتاأجيل  الإدانة 

ودرء  امل�سالح  جلب  اإلى  تهدف  ال�رشيعة  لأن  يقبلها  الإ�سالمي  الفقه  فاإن  للم�سلحة 

.(78( املفا�سد وتقليل الُكَلف وتخفيف امل�ساقِّ

 

4. 5 النفي والتغريب ) الإبعاد(

يعترب الإبعاد املوجود يف الأنظمة املعا�رشة نوعاً من النفي، واإن كان الفقهاء مل يتعر�سوا قدمياً 

للنفي بهذا امل�سطلح، ولعل ذلك راجع اإلى اأن التق�سيمات التي ح�سلت للدول مل تكن موجودة 

اآنذاك، واإمنا كانت الدولة واحدة، وبعد اأن ا�ستقر تق�سيم العامل اإلى دول، اعتربت كل دولة من 

هذه الدول الأ�سخا�ش الذين ينتمون اإليها رعاياها وتنطبق عليهم اأنظمتها كما تنطبق على غريهم 

ممن يدخلون حدودها وفق �شو�بط و�رشوط تختلف من بلد الآخر، فاإذ� خالف �لو�فد �إلى �لبلد 

اأنظمته كان لذلك البلد احلق يف اإبعاده اإلى بلده الأ�سلي، وتعترب هذه العقوبات التعزيرية من 

للجاين وغريه ممن  الزجر  ما حتققه من  بها  الأخذ  احلب�ش، ومن مربرات  البديلة عن  العقوبات 

)78)  ابن تيمية، ال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف اإ�ضالح الراعي والرعية �ش101.
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يخاف اإيقاع العقوبة عليه، مع ما فيها من تخفيف النفقات التي يكلفها ال�سجن)79). 

وعقوبة النفي والتغريب دلَّ على م�رشوعيتها الكتاب وال�سنَّة وعمل اخللفاء، فمن 

ژچچچڇڇڇڇڍڍ تعالى:  قوله  الكتاب: 

ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککک
کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںژ)80). 

 ومن ال�سنَّة ما رواه عبادة بن ال�سامت - ر�سي اهلل عنه - اأن النبي - �سلى اهلل عليه 

و�سلم – قال يف �ساأن تغريب الزاين البكر: »خذوا عني خذوا عني قد جعل اهلل لهن 

�سبياًل، البكر بالبكر جلد مائة ونفي �سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »)81). 

 واأما عمل اخللفاء فقد وردت عدة اآثار عن عمر بن اخلطاب - ر�سي اهلل عنه - اأنه 

نفى تعزيراً، من ذلك نفيه لن�رش بن حجاج، ول�سبيغ بن ع�سال وغريهما)82). 

اأ�سلية  تكون  قد  العقوبة  اأن هذه  اإل  اأ�سلية،  عقوبة  يكون  اأن  النفي  والأ�سل يف   

م�سافة اإلى غريها، كما يف ق�سة نفي عمر ل�سبيغ، فاإنه �رشبه مرة بعد مرة ثم نفاه اإلى 

النفي  يقع  وقد  ال�رشب،  وهو  غريها  اإلى  م�سافة  اأ�سلية  عقوبة  وقع  فالنفي  الب�رشة، 

عقوبة تكميلية كنفي الزاين البكر على مذهب احلنفية الذين يرون اأن التغريب يف حد 

الزاين البكر عقوبة تعزيرية مكملة، لالإمام اأن ي�سيفها اإذا راأى م�سلحة يف ذلك وله اأن 

يلغيها)83)، لكنها عند جمهور الفقهاء عقوبة اأ�سلية ل حتتاج اإلى حكم القا�سي)84). 
)79)  ال�ضبعان، بدائل العقوبات �ش102.

)80)  املائدة 33.
)81)  �ضحيح م�ضلم مع النووي 201/11 برقم 90)1.

)82)  ابن �ضعد، حممد بن منيع، الطبقات الكربى 82/3).
)83)  ابن الهمام، حممد بن عبد الواحد، �ضرح فتح القدير 184/4.

)84)  النووي، �ضرح �ضحيح م�ضلم 202/11.
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املبحث اخلام�س
�سوابط التدابري البديلة عن احلب�س وو�سائل جناحها

5. 1 ال�شوابط

اأريد منها،  اإلى عك�ش ما  ال�سجن قد توؤدي  البديلة عن عقوبة  التدابري  لكون  نظراً 

�سواء اأكان ذلك ب�سبب �سوء ا�ستعمالها، اأم كان ب�سبب خطاأ ال�سلطة التي تتخذها يف 

تقديرها، مما يعر�ش اجلاين للحيف يف حقه.. 

فالبد من و�سع �سوابط لهذه البدائل تكون اإطاراً �رشعياً ل ميكن جتاوزه، ومن اأهم 

هذه ال�سوابط ما يلي:

اتفاق البدائل املراد تطبيقها مع حقوق الإن�سان الأ�سا�سية بحيث ل تلحق �رشراً  1 .

ج�سيماً مبكانته يف املجتمع. 

اتخاذ البدائل من قبل مرجع ق�سائي تظل حتت رقابته من اأجل اإعادة النظر فيها عند  2 .

احلاجة ووقفها اإذا حتققت الغاية منها اأو اإبدالها باحلب�ش اإذا تبني اأنها غري جمدية. 

موافقة املحكوم عليه على اإخ�ساعه للبديل، ول�سيما اإذا كان البديل عماًل ل�سالح  3 .

ال�سخ�ش  يكن  مل  اإذا  للعمل  ال�سحيح  الأداء  ميكن  ل  اإذ  ذلك،  ونحو  املجتمع 

موافقاً عليه ابتداء. 

اعتبار الظروف ال�سخ�سية والجتماعية بالن�سبة للمحكوم عليه، وكذلك اعتبار  4 .

ظروف اجلرمية، كي يكون البديل متنا�سباً مع حجم اجلرمية. 
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البعد عن الت�سهري باجلاين، وعن كل ما ي�سبب اآثاراً �سلبية من و�سم واإحراج اأمام  5 .

العائلة والأقران اأو اجلريان اأو غريهم))8). 

5. 2 و�شائل النجاح

قبل التطرق لو�سائل جناح تطبيق العقوبات البديلة عن احلب�ش ل بد من الإ�سارة اإلى 

اأن  يجد  الق�سائية  لالإجراءات  املتتبع  لأن  التطبيق،  دون  قد حتول  التي  املعوقات  بع�ش 

معدلت الإدخال لل�سجون - اإن مل تكن ثابتة - فهي يف ازدياد ولي�ست يف نق�ش كما هو 

املتوقع بعد الجتاه العام اإلى العقوبات البديلة، ويرجع اليو�سف ذلك اإلى اأمور منها:

اأولوية يف ذهن  ال�سجن  ا�ستخدام  تعطي  بطريقة كانت  الإ�ستاتيجية طبقت  اأن  1 .

الق�ساء يف حني اأن العقوبات البديلة، كان ينظر اإليها على اأنها هينة لينة ل تفي 

بالغر�ش املطلوب من معاقبة املجرم. 

اأن ال�سجون تعد جزءاً من النظام اجلنائي الر�سمي للدولة، وبالتايل فاإنها تعمل  2 .

وفقاً ل�سوابط وقوانني ر�سمية، ما يجعل الق�ساة يث�قون فيها ويف اأدائها للعقاب 

املطلوب، على عك�ش العقوبات البديلة التي ل تت�سمن �سجناً.. 

اأن العقوبات البديلة ما زال يكتنفها ويحول دون تطبيقها الغمو�ش، ما اأدى اإلى  3 .

جدل و�سوء فهم يف بع�ش الأحيان حيال ا�ستخدامها. 

التفاق على اجلهة التي تتولى تنفيذ العقوبات البديلة عن احلب�ش من جهة ويف  4 .
))8)  العوجي، م�ضطفى، التاأهيل الجتماعي �ش)19، 197.
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طريقة التنفيذ من جهة اأخرى، ما يجعل الق�ساة يتجهون اإلى عقوبة ال�سجن التي 

فيها �سهولة وم�ساواة يف التطبيق، وفيها عقوبة تردع اجلناة))8). 

ولإجناح التدابري البديلة عن احلب�ش الرامية اإلى اإ�سالح املحكوم عليه دون اإخ�ساعه 

من  بد  فال  امل�ستقبل  يف  النحراف  وبني  بينه  واحليلولة  �سلوكه  تقومي  واإلى  لل�سجن، 

مراعاة الو�سائل الآتية:

تهيئة الراأي العام لتقبل مثل هذه التدابري ب�رشح فوائدها وبيان �سلبيات عقوبة ال�سجن.  1 .

تطبيق هذه الإجراءات البديلة عن ال�سجن تدريجياً، واإبراز مدى فاعليتها وتقبلها  2 .

من املجتمع، واأن هذه التجربة ناجحة. 

حتى  البدائل،  هذه  جدوى  حول  الق�ساة  لدى  التامة  القناعة  توفري  على  العمل  3 .

يث�قوا بها وبجدواها. 

توفري الأنظمة اجلزائية التي ت�سمح بتطبيق هذه البدائل، ون�رش التفا�سيل الإدارية  4 .

اخلا�سة بالتطبيق العملي وامليداين. 

اأن تت�سف هذه البدائل باملرونة الكافية، ويوؤخذ فيها - بعني العتبار- الفروق  5 .

الفردية، واملتغريات الجتماعية والقت�سادية، ول�سيما اأنها يف اإطار التعزيرات 

التي هذه �سمتها. 

وال�رشطة-  -الق�ساء  اجلنائية  العدالة  موؤ�س�سات  بني  علمية  ل��ق��اءات  توفري  6 .

املوؤ�س�سات  هذه  بني  والتعاون  التوافق  لتاأمني  الجتماعية  اخلدمة  وموؤ�س�سات 

وتنظيم الدورات التدريبية لكافة م�ستويات العاملني فيها)87) . 
))8)  اليو�ضف، التدابري املجتمعية �ش)14، )14.

)87)  العوجي، م�ضطفى، التاأهيل الجتماعي �ش 202-200.
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اخلامتــــة

بعد املطالعة والبحث يف الإجراءات البديلة عن احلب�ش تبني ما يلي: 

اأن احلب�ش ل ميكن القول باإلغائه مطلقاً، ول بالقت�سار عليه مطلقاً، واأن الأمر يف  1 .

ذلك يختلف تبعاً لعتبارات متنوعة، منها ما يرجع اإلى اجلاين، ومنها ما يرجع 

اإلى اجلناية، ومنها ما يرجع اإلى البيئة واملجتمع. 

اأخرى واأ�سهبوا يف  ببدائل  بالغوا يف ال�ستعا�سة عن احلب�ش  الذين  الباحثني  اأن  2 .

بيان م�ساوئه، وحما�سن بدائله، غالب كالمهم نظري ومنوذجي، وهو عند حيز 

التطبيق ينق�سه كثري من املو�سوعية، ول�سيما يف عاملنا العربي الذي ما زال تطبيق 

البدائل فيه �سعيفاً ولعل بع�ش التطبيقات العملية التي طبقت يف بالد اأخرى هي 

التي اأغرت الباحثني داخل الوطن العربي اإلى املبالغة يف هذا الأمر. 

اأن البدائل مبختلف اأنواعها �سواء كانت ذات طابع مادي اأم ذات طابع معنوي...  3 .

وقواعده  ال�رشع  ب�سوابط  م�سبوطة  دام��ت  ما  الإ�سالمية  ال�رشيعة  تقرها 

الأ�سا�سية. 

اأن ال�رشيعة الإ�سالمية ل تهدف اأ�سا�ساً اإلى العقاب، واإمنا تهدف اإلى الوقاية قبل  4 .

ح�سول �سبب العقاب، ولذلك و�سعت �سياجاً قوياً يحول دون اإيقاع العقوبة 

باجلاين من و�سائل اإثبات حمددة، لها �رشوطها و�سوابطها الدقيقة، كما و�سعت 

القواعد:  العقوبة، ومن تلك  اإيقاع  تقلل من  اأن  �ساأنها  الق�ساء من  اأمام  قواعد 

يف  اخلطاأ  من  خري  العفو  يف  »اخلطاأ  وقاعدة  بال�سبهات«،  احلدود  »درء  قاعدة 
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العقوبة«، وقاعدة »الرباء الأ�سلية«، وقاعدة »الأ�سل براءة الذمة«. 

 ومما ينبغي الإي�ساء به يف هذا املجال:

اأن تولى هذه البدائل يف الوطن العربي مزيداً من الهتمام، �سواء اأكان ذلك  1 .

على امل�ستوى النظري والعملي من اإجراء الأبحاث والدرا�سات امل�ساعدة على 

تطبيقها، اأم كان من الناحية املادية باإن�ساء املرافق واإيجاد الآليات املنا�سبة لها. 

مكثفاً،  تن�سيقاً  العالقة  ذات  الأخرى  والأجهزة  الق�ساء  اأجهزة  بني  التن�سيق  2 .

واإيجاد اآليات ت�سمن جناح ذلك التن�سيق، من توفري اللقاءات العلمية، وتنظيم 

الدورات التدريبية للجميع ح�سب حاجاتهم، واأن يكون ذلك ب�سكل دائب. 

البحث  هذا  من  الأخ��ري  املطلب  يف  بها  املنوه  البدائل  جناح  و�سائل  مراعاة  3 .

لتكوين راأي عام لقبولها والتدرج يف تطبيقها، واإبراز مدى فاعليتها وتقبلها 

من املجتمع، وتوفري القناعة التامة لدى الق�ساة بجدواها حتى يث�قوا فيها، كما 

تراعى فيها الفروق الفردية والجتماعية والقت�سادية. 


