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عنوان األطروحة: التعزير بالعمل للنفع العام دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية.                         
إعداد الطالــب:   عبدالرمحن بن حممد الطريامن
إشــــــــــــــــراف:  أ . د . عبدالعزيز بن حممد الربيش 

مشكلة األطروحة:  تنحرص يف اإلجابة عىل السؤال التايل : ما هو التعزير بالعمل للنفع العام ؟ وما موقف 
الرشيعة اإلسالمية والقوانني املقارنة منه ؟ وما هي ضوابطه وخصائصه؟

منهج األطروحة:  اعتمد الباحث يف اجلانب النظري املنهج الوصفي االستقرائي االستنتاجي لوصف الواقع 
وإبرازه ، وقد اعتمد عىل املصادر واملراجع الرشعية والقانونية ، ويف اجلانب التطبيقي اعتمد الباحث 
منهج حتليل املضمون لتحليل حمتوى عدد من األحكام التعزيرية الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام.

أهم النتائج: 
1 � عقوب�ة العم�ل للنفع العام مفه�وم ِعقايب حديث يقوم عىل معنى اس�تثامر العقوبة من خالل إلزام 
املذن�ب بعم�ل ينتفع منه املجتمع بدون أجر ، وهذا العمل هو بمثابة جرب للرضر الذي تس�بب به 

اجلاين جراء اعتدائه عىل أمن املجتمع وسكينته. 
2 � تندرج عقوبة العمل للنفع العام ضمن العقوبات التعزيرية يف الرشيعة اإلسالمية ويؤصل هلا من 

باب السياسة الرشعية.
3 � عقوب�ة العم�ل للنفع العام متكن املذنب من االختالط باملجتمع أثناء تنفي�ذ العقوبة والغرض من ذلك دمج 

املذنب مع املجتمع ، ولذلك فهي ال تطبق إال عىل فئة معينة وفق اشرتاطات وضوابط حمددة.
4 � النظ�ام اجلزائ�ي يف اململكة العربية الس�عودية يس�توعب عقوبة العمل للنفع الع�ام ، ألهنا تندرج 
ضمن عقوبات التعزير ، إال أنه ال يوجد آلية تنظم احلكم هبذه العقوبة ، وحتدد اجلهة املسئولة عن 

تنفيذها ، وكذلك األعامل التي يمكن املعاقبة هبا.
أهم التوصيات: 

1 � التوصية بإجياد تنظيم لتفعيل العمل ببدائل السجن بصفة عامة ، حتى يكون لدى القضاة خيارات 
متعددة للعقاب ، ومن ثم ال يكون السجن اخليار األمثل أمامهم.

2 � التوصية بإجياد تنظيم لعقوبة العمل للنفع العام ، حيدد من خالله ضوابط ورشوط احلكم هبا ، والفئات التي 
يمكن احلكم هبا عليهم ، واألعامل التي يمكن املعاقبة هبا ، واجلهة املسئولة عن تنفيذها.

3 � نرش ثقافة املعاقبة ببدائل السجون بني القضاة ،  وتأكيد مفهوم أن هذه العقوبات ال تصلح جلميع 
الفئات ، خاصة عقوبة العمل للنفع العام ، فهي تطبق وفق ضوابط ورشوط حمددة.

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة في العلوم األمنية
منوذج رقم )11(قســــم: العدالة اجلنائية
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Study  title: Ta’zir by work for the public benefit, a comparative، rooting, and applied study.
Student: Abdel Rahman Mohamed Al-Tareman
AdviSor: Prf. Abdel Aziz Mohamed Al-Rabeesh
ReseaRch pRoblem: It confines to answer the following question: What is the Ta’zir by work for the public 

benefit? What is its position in Islamic Legislation and other Laws? What are its rules and its 
properties?

 study methodology: In the theoretical side, the Researcher relied on descriptive deductive approach to 
describe reality, and to conclude and exhibit connotations، he relied also on Legal and legitimate 
Sources and references. But in the practical side, he adopted a content analysis approach to analyze the 
content of a number of punitive verdicts، which ruled by work for the public benefit as a punishment. 

main Results: 
1.  Work for the public benefit is modern punitive concepts based on meaning of investment of 

punishment by compel the culprit to benefit community by his work without paying, and consider 
this work as reparation for the damage caused by offender due to his assault on the security and 
tranquility of society. 

2. The Work for public benefit punishment falls under the Punitive Sanctions in Islamic Law, and its 
root due to the Legitimate Policy Section.

3.The Work for public benefit punishment enables the comet for mixing with community during 
execution of the sentence, the purpose of this is to integrate the comet with community, therefore it 
only apply  to a certain category according specific requirements and  controls.

4. The Penal System in Saudi Arabia accommodates the work for the public benefit punishment 
because it falls within the discretionary sanctions. But there isn›t mechanism governing the use of 
this penalty, and to determine who is responsible of its implementation, as well as the actions that 
can be punished by it.

main Recommendations: The ideal justice, following guarantees should be recognized for the attorney:
1. Find an organization to activate the labor of the alternatives to imprisonment in general. 
2.Find an organization the work for the public benefit punishment, which determines the conditions & 

governance guidelines it›s applying, the categories that can be judged by it, the acts punishable by 
it, and the agency responsible for it’s implementation.

3.Promote among Judges the culture of punishment alternatives to prison, and emphasis on the concept 
that these sanctions are not suitable for all cases; specially the punishment of work for public 
benefit, for it is applied in accordance with specific guidelines and conditions.

diSSertAtion AbStrAct (PH.D.)

depArtment: Criminal Justiceمنوذج رقم )13(
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الإهـــــــــداء

إىل زوجتي وأوالدي فقد أخذت هذه األطروحة من وقتهم 
وحقهم اليشء الكثري

الباحث

ج



�شكــــــر وتقديــــــــر

احلمدهلل عىل إحس�انه الذي وفقني وأعانني عىل إهناء هذه الرس�الة ، والشكر له عىل توفيقه 
وامتنانه ، والصالة والسالم عىل نبيه حممد وعىل آله وصحابته أمجعني.

وبع�د اس�أل اهلل س�بحانه وتعاىل الرمح�ة واملغفرة لصاحب الس�مو امللكي األم�ري نايف بن 
عبدالعزي�ز وأرج�و اهلل أن جيزي�ه خري اجلزاء عىل كل م�ا بذله لبناء هذا ال�رصح العلمي »جامعة 

نايف العربية للعلوم األمنية« وعىل كل ما قدمه لرجال األمن ولألمن العريب.
ك�ام اتوج�ه بالش�كر وخال�ص الدع�اء لصاحب الس�مو امللكي األم�ري  حممد ب�ن نايف بن 
عبدالعزير وزير الداخليه ورئيس املجلس األعىل جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية عىل كل ما 

يبذله من أجل األمن ورجال األمن .
ثم أتقدم بالش�كر ملعايل مدير األمن العام ، وس�عادة مدير رشطة منطقة القصيم ، وكل من 

كان له يد يف منحي فرصة مواصلة دراستي حتى وصلت إىل هذه املرحلة.
والش�كر موصول لس�عادة رئيس جامع�ة نايف العربي�ة للعلوم األمنية د.مجعان رش�يد بن 
رق�وش، واملس�ئولني يف مجي�ع األقس�ام، وإىل عميد كلي�ة الدراس�ات العليا وكاف�ة أعضاء هيئة 
التدريس وأخص منهم رئيس وأعضاء هيئة التدريس بقسم العدالة اجلنائية عىل كل ما بذلوه من 

تعليم وتوجيه وإرشاد ومشورة.
كام أشكر املرشف العلمي عىل هذه الرسالة أ.د. عبدالعزير بن حممد الربيش عميد الدراسات 

العليا بجامعة القصيم عىل اهتاممه وحسن تعامله فقد كان نعم املعلم املوجه املرشد.
كام أتوجه بالشكر لعضوي جلنة املناقشة:  أ.د. عبداهلل بن عبدالواحد اخلميس؛ وأ.د. حممد 

عبداهلل ولد حممدن اللذيِن تفضال ومنحاين من جهدمها ووقتهام.
والشكر يمتد إىل كل من أسدى يل معروفًا أو نصحًا أو توجيها أو دعاء ، فلهم مجيعا خالص 

الشكر والدعاء وجزاهم اهلل كل خري.
واحلمدهلل رب العاملني.

ح
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1  مقدمة الدراسة
احلم�دهلل رب العامل�ن والصاة والس�ام ع�ىل الصادق األم�ن حممد بن عب�داهلل وعىل آله 

وصحابته ومن استن بسنته واحتكم إىل رشيعته حتى يوم الدين ، وبعد :

ع�ت العقوبات لغايات جليلة م�ن أمهها مكافحة اجلريم�ة ، فالعقوبة جزاء يرتتب  فق�د رشرُ
عىل كل فعل حمظور  ، والغاية منها حتقيق مقاصد عدة منها : الزجر والتأديب واإلصاح.

وترتب�ط العقوب�ة تش�ديدًا وختفيفًا بظ�روف احلادثة وظ�روف مرتكبها ، حي�ث يؤخذ بعن 
االعتب�ار جس�امة الفعل ومقدار الرضر الناجم عنه ، وحال اجل�اين والظروف املحيطة به ، ويقع 
عىل القايض مس�ئولية تقدير العقوبة املناس�بة حلال اجلاين ، وفقًا لاعتبارات املذكورة حتت مظلة 

ما يعرف بالتفريد العقايب.

واملجال األرحب واألوسع للتفريد العقايب يف عقوبات الرشيعة اإلسامية يقع يف عقوبات 
التعزي�ر لكوهنا غري حم�ددة بنوع أو قدر معن ، ويمتاز نظام التعزي�ر بقدرته عىل مواجهة خمتلف 
صور االنحراف التي تس�تحدث تبعًا للتطور ، واس�تيعاب األساليب العقابية احلديثة التي تتفق 

مع روح وهدى الرشيعة ، ومقاصدها العامة واخلاصة ))).

وقد تطور الفكر اجلزائي وتطورت معه العقوبات ووسائل وطرق تنفيذها ، وتعترب العقوبة 
السالبة للحرية »السجن« يف بدايات انتشارها بمفهومها املعارص وسيلة متقدمة بالنسبة للعقوبات 
البدنية ، إال أهنا تبدو اليوم يف نظر الفكر العقايب احلديث والسياس�ة اجلنائية املعارصة بعيدة عن 
ثار حوهلا الش�كوك يف أهنا مل تفلح يف  حتقي�ق أه�داف العقوبة ، خاص�ة قصرية املدة منها ، حيث ترُ
حتقي�ق اإلص�اح املأم�ول للمحكوم عليهم بام يضمن إع�ادة تأهيلهم ،  فهي تقي�د حريتهم مدة 

انظ�ر : أب�و زه�رة . حممد : اجلريمة والعقوبة  يف اإلس�ام ) دار الفكر العريب ، القاه�رة مرص ، د.ط ، 976)م(   (((
ص 57 . خ�رض، عبدالفت�اح : التعزي�ر واالجتاهات اجلنائي�ة املعارصة ) إدارة البحوث بمعه�د اإلدارة العامة ، 

الرياض. السعودية ، د. ط ، 399)ه� ( ص 26 .
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قص�رية غري كافية لتطبيق الربامج اإلصاحية والتأهيلية املناس�بة ، ث�م خيرجون بأفكار وجتارب 
إجرامية جديدة جراء اختاطهم بالسجناء املحرتفن .

وق�د عّم�ق من هذه اإلش�كالية كثرة اس�تخدام الس�جن يف ِعقاب املذنبن م�ن قبل القضاة 
يأ هلا اإلمكانات والنظم فأصبح احلكم  بس�بب تبني األنظمة اجلزائية للِس�جن كوس�يلة عقابية هرُ

بالَسجن هو اخليار األمثل أمام القضاة.

تل�ك الش�كوك املرُث�ارة ح�ول عقوبة الس�جن قص�رية امل�دة ؛ ودور الِس�جن اإلصاحي ؛ 
ها أن  والصعوب�ات والعوائق التي تقف حائ�ا دون حتقيقه ألهداف العقوبة ، َخلَقت ثقافة مفادرُ
الس�جون مل تع�د ذات فاعلية يف تقويم املرُنحرفن و الس�لوك املرُنحرف ، ب�ل أصبح البعض يعترب 
السجون مدارس لتعليم اإلجرام بدال من كوهنا مؤسسات اجتامعية حتقق اإلصاح والتأهيل)))، 
األمر الذي دفع املختصن واملهتمن إىل البحث عن وسائل أخرى أكثر فاعلية يف حتقيق أهداف 
العقوبة ، ومن هنا جاءت ِفكرة العقوبات البديلة ، وهي أس�اليب عقابية تعتمد بش�كل أس�ايس 
عىل عدم تقييد حرية املحكوم عليه داخل السجن ، ومنحه فرصًة للتوبة واالستقامة واإلصاح، 

ويتم تطبيقها عىل فئة معينة من اجلناة وفق ضوابط حمددة.

وقد ظهر العديد من بدائل العقوبة الس�البة للحرية التي تدرجت يف منح احلرية للمحكوم 
عليهم ، مثل نظام شبه احلرية ، واإلفراجرُ املؤقت ، وإيقاف التنفيذ ، ثم تطور األمر بعد ذلك إىل 
ِفكرة اس�تثامر العقوبة عن طريق إلزام املحك�وم عليهم بأعامل تعود عىل املجتمع بالنفع والفائدة 
نمي داِخَلهم الش�عور باملسئولية جتاه جمتمعهم من خال التكفري عن الذنب  ، ويف نفس الوقت ترُ
واخلط�أ ال�ذي ارتكب�وه يف حق جمتمعهم ، وهذا البديل تنوعت مس�مياته لكنه�ا تتفق عىل معنى 

واحد هو »العمل للنفع العام«

ويعت�رب التعزي�ر بالعمل للنفع العام من الوس�ائل العقابية التي اهتمت هبا السياس�ة اجلنائية 
احلديثة وبدأت باالنتشار ، ولكوهنا مل حتظ بالبحث والدراسة وملا حتمله من مزايا ، جاءت فكرة 
هذا املوضوع » التعزير بالعمل للنفع العام « دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية ، هتدف إىل التعريف 

)))  اليوس�ف، عب�داهلل ب�ن عبدالعزي�ز: التداب�ري املجتمعي�ة كبديل للعقوب�ات الس�البة للحرية )مركز الدراس�ات 
والبحوث بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.السعودية ، ط) ، 2003م ( ص67 .
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بالعم�ل للنف�ع العام وبي�ان ضوابطه ورشوطه ومعرف�ة األصل الرشعي له وإج�راء املقارنة بن 
النظم وقوانن العقاب للكشف عن موقفها جتاهه .

1 . 2  مشكلة الدراسة

م�ع تنامي الش�كوك يف ق�درة العقوبات الس�البة للحرية قصرية املدة ع�ىل حتقيق اإلصاح 
والتأهيل ، س�عت األنظمة العقابية إىل التضييق من نطاق اس�تخدامها واالستعاضة عنها بجملة 
م�ن البدائ�ل ، ومن هذه البدائل  التعزير بالعمل للنفع الع�ام الذي يعد نوعا متطورًا وحديثًا من 
أساليب العقاب ، إال أن العمل هبذه العقوبة وهذا النوع من البدائل يف اململكة العربية السعودية 
ال حيظ�ى بتأيي�ٍد كامل بن املختص�ن واملهتمن يف ش�ئون العقاب من قض�اة ومفكرين ورجال 
قان�ون ، حيث ش�كك بعضهم يف صاحي�ة هذا النوع من البدائل كعقوب�ة تطبق عىل اجلناة : إما 
لِعدم حتقق الرشعية هبا ، أو نظرة البعض إليها بأهنا وسيلة هينة لينة ال يتوافر فيها رشوط العقوبة 
ر اآللية املنظمة لتطبيقها بطريقة تكفل حتقيق اهلدف املأمول منها. ِقق أهدافها ، أو لعدم توفُّ وال حترُ

إال أنه ويف ظّل هذا التشكيك هناك أحكام قضائية تصدر من بعض القضاة بالتعزير بالعمل 
للنفع العام ، وهنا تكمن مش�كلة هذه الدراس�ة التي تسعى إىل التعرف عىل حقيقة هذا النموذج 
العقايب احلديث ، وبيان خصائصه وضوابطه واشرتاطاته ، وتوضيح موقف الرشيعة اإلسامية، 

وقوانن العقاب املقارنة ، واألنظمة يف اململكة العربية السعودية منه .

والسؤال الرئيس هلذه الدراسة :

س / مالتعزي�ر بالعم�ل للنف�ع الع�ام ؟ وما موق�ف الرشيعة اإلس�امية وقوان�ن العقاب 
واألنظمة السعودية منه ؟ وما ضوابطه وخصائصه ؟.

1 . 3  تساؤالت الدراسة 

يتفرع عن السؤال الرئيس للدراسة عدٌد من األسئلة الفرعية عىل النحو التايل :

) � ما مفهوم التعزير وعاقته بالسياسة الرشعية وهل يستوعب األساليب العقابية احلديثة؟

2 � هل للتعزير بالعمل للنفع العام أصل يف الرشيعة اإلسامية وما ضوابطه وخصائصه ؟
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3 � ما موقف قوانن العقاب واألنظمة السعودية من التعزير بالعمل للنفع العام ؟

4 � ه�ل تتواف�ق األحكام التي يصدرها بعض القضاة بالتعزير بالعمل للنفع العام  مع الضوابط 
والرشوط الرشعية والنظامية هلذه العقوبة ؟

1 . 4  أهداف الدراسة
يسعى الباحث من خال هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :

) � توضي�ح مفهوم التعزير وعاقته بالسياس�ة الرشعية ودور السياس�ة اجلنائية احلديثة والفكر 
الِعقايب املعارص يف تطّوره.

2 � بيان األصل الرشعي للتعزير بالعمل للنفع العام ونفعية العقوبة، وضوابطه وخصائصه.

3 � إج�راء التحلي�ل واملقارنة بن قوانن العقوبات واألنظمة املحلي�ة ملعرفة موقفها من العقاب 
بالعمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية.

4 � حتلي�ل بعض األح�كام القضائية الصادرة من املحاكم الرشعية يف اململكة العربية الس�عودية 
للوق�وف ع�ىل تطبي�ق ه�ذه العقوبة حملي�ا، وه�ل يتوافق مع ال�رشوط والضواب�ط الرشعية 

والنظامية ؟

1 . 5  أمهية الدراسة 
العمل للنفع العام أس�لوب عقايب معارص يش�غل اهتامم الكثري من املهتمن بالوسط العقايب  

ألنه نموذٌج عقايٌب ذو خصوصية واضحة ، وتتجىل أمهية هذه الدراسة يف ناحيتن :

األوىل نظرية :

ويمكن تلخيصها فيام ييل :

ثل حماولة للفت نظر املنظم السعودي والقضاة واملهتمن إىل أمهية التعزير بالعمل للنفع  ) � أهنا ترُ
الع�ام ورضورة تفعي�ل العمل ب�ه كأحد البدائل عن العقوبة الس�البة للحري�ة قصرية املدة ، 
وإجياد التنظيم واآللية لتنفيذه بطريقة تضمن حتقيق اهلدف منه لكونه أقل رضرًا عىل املذنب 

واملجتمع ، وأبلغ أثرًا يف عملية اإلصاح والتأهيل والتهذيب.
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2 � إلق�اء الض�وء عىل عقوبة العمل للنف�ع العام التي تعد اليوم أحد أهم بدائل العقوبة الس�البة 
للحري�ة قص�رية املدة ، من حي�ث حتليل مفهومه ؛ والتأصيل الرشعي ل�ه ؛ والعرض املقارن 
هل�ذا النوع م�ن العقاب يف الترشيعات العقابية املعارصة من حي�ث تنظيم وتقنن العمل هبا، 

ومن حيث آلية تنفيذها.

3 � كون هذه الدراس�ة جديدة ومبتكرة ، حيث مل يقف الباحث عىل رس�الة علمية � دكتوراه أو 
ماجس�تري � خمتص�ة يف هذا النوع م�ن البدائل ، فالكتابات الس�ابقة التي عث�ر الباحث عليها 
إم�ا عب�ارة ع�ن جزئي�ات وأوراق بحثية خمترصة مل تغ�ِط جوانب املوض�وع قدمت يف بعض 
الن�دوات واللقاءات الت�ي أقيمت حول العقوب�ات البديلة ، وإما إش�ارات موجزة وبصفة 
ال تف�ي بالغ�رض يف بعض الدراس�ات العلمية التي أجريت حول بدائل العقوبات الس�البة 
للحرية ، مما يعني أن هذا املوضوع جديد عىل مائدة الدراس�ات والبحوث اجلامعية ، لذلك 
تأيت هذه الدراس�ة إس�هاما يف هذا اجلانب لرفد املكتبة املحلية والعربية بدراس�ة خاصة عن 

التعزير بالعمل للنفع العام.

الثانية عملية :

وتتضح من خال عرض وحتليل جمموعة من األحكام الصادرة من بعض القضاة يف اململكة 
العربية السعودية ، وذلك هبدف التحقق مما ييل :

) � الوق�وف ع�ىل األحكام الص�ادرة بالتعزي�ر بالعمل للنفع الع�ام لتأكيده�ا أواًل ومعرفة نوع 
األعامل التي يعاقب هبا وهل تدخل يف إطار النفع العام .

2 � التع�رف ع�ىل اآللي�ة التي يتم م�ن خاهلا احلكم هب�ذه العقوبة وكيفية تطبيقه�ا ، والتأكد من 
انسجام ذلك مع الضوابط والرشوط القانونية والنظامية املحددة هلذه العقوبة .

1 . 6  حدود الدراسة
احلدود املوضوعية :

ينحرص موضوع هذه الدراس�ة يف عقوبة التعزير بالعمل للنفع العام دراس�ة تأصيلية تسعى 
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إىل إعادهتا إىل أصوهلا يف الرشيعة اإلسامية ، ومقارنة تتضمن إجراء املقارنة مع قوانن الِعقاب 
واألنظمة املرتبطة هبذا األمر، وتطبيقية حتتوي عىل حتليل عينة من األحكام الصادرة هبذه العقوبة 

من املحاكم اجلزائية يف اململكة العربية السعودية.

احلدود الزمنية : 

ال يمكن وضع حدود زمنية للجانب النظري ، فهي تعود إىل املصادر واملراجع التي تناولت 
جوانب وحماور هذا املوضوع يف الفقه اإلس�امي والقانون، أما اجلانب التطبيقي فس�يكون عىل 
األحكام الصادرة يف الفرتة املمتدة ما بن 420)ه�  وحتى 433)ه� بام ال يقل عن 5) قضية .

احلدود املكانية :

م�ن خال البحث املبدئ�ي ومجع املعلومات عن األح�كام الصادرة بالتعزي�ر للعمل للنفع 
العام تبن للباحث أهنا قليلة ومتفرقة يف مناطق اململكة العربية السعودية ، حيث ختضع لقناعات 
بعض القضاة الذين تبنوا هذا النوع من بدائل العقوبة السالبة للحرية واهتموا به ، لذلك سيكون 

التطبيق عىل بعض األحكام الصادرة من املحاكم اجلزائية يف اململكة العربية السعودية .

1 . 7  منهج الدراسة

طبيع�ة هذه الدراس�ة تتطل�ب اعتامد أكثر م�ن منهج ، نظ�رًا لكوهنا دراس�ة تأصيلية مقارنة 
تطبيقي�ة ، فف�ي اجلانب النظري اعتم�د الباحث املنهج الوصفي االس�تقرائي االس�تنتاجي ))) ، 
حيث يتطلب التأصيل واملقارنة دراسة النصوص املتعلقة بالعقوبات يف الرشيعة اإلسامية بصفة 
عامة والتعزير والسياسة الرشعية بصفة خاصة، وكذلك يف جمال السياسة اجلنائية وعلم العقاب 
ونص�وص القوان�ن واألنظم�ة املقارنة، لغ�رض وصف الواقع واس�تنتاج ال�دالالت وإبرازها 
لإلجابة عىل تس�اؤالت البحث فيام يتعلق باألصل الرشعي للتعزير بالعمل للنفع العام، وحال 

كل منهج يرتبط بظاهرة معارصة بقصد وصفها وتفسريها يعد منهجًا وصفيًا. انظر : العساف، صالح بن محد :   (((
املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ) مكتبة العبيكان، الرياض.السعودية، ط 3 ، 424)ه� ( ص89).
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هذا النوع من البدائل يف  قوانن الِعقاب واألنظمة املقارنة وآلية تنفيذها ))).

وفي�ام يتعلق باجلانب التطبيقي فق�د اعتمد الباحث منهج حتليل املضمون )2) وفق اخلطوات 
التالية :

) � الرج�وع إىل املحاك�م اجلزائية ذات االختص�اص النوعي باألح�كام التعزيرية للوقوف عىل 
األحكام الصادرة منها بالتعزير بالعمل للنفع العام.

2 � دراس�ة وحتليل حمتوى ومضمون تلك األحكام وإبراز نوع العمل املحكوم به ومدى توافقه 
م�ع مفه�وم النف�ع الع�ام ، والتحقق من انطب�اق ضواب�ط ورشوط تطبيق ه�ذه العقوبة عىل 

األحكام الصادرة، والوقوف عىل آلية تنفيذها.

1 . 8  مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1 ـ التعزير

يف اللغة

يطل�ق ع�ىل معاٍن كثرية وهو من ألف�اظ التضاد ، فيكون بمعنى التعظي�م والنرصة ، ويكون 
بمعنى التأديب واللوم والرضب واإلذالل .

االستقراء طريقة تقوم عىل حرص كافة اجلزئيات والوقائع وفحصها ، ودراسة ظواهرها، ثم إعطائها حكاًم عامًا،   (((
أما االستنتاج فيعتمد عىل تنظيم املعلومات املتوافرة يف قالب معن؛ ليستنبط منها الباحث نتائج صحيحة تزوده 
باملقرتح�ات واحلل�ول . انظر : أبو س�ليامن، عبد الوهاب إبراهي�م : كتابة البحث العلمي ومصادر الدراس�ات 
الفقهي�ة )دار ال�رشوق ، جدة – الس�عودية ، ط 5 ، 429)ه�( )/64.و انظ�ر: عبدالرمحن، عبدالعزيز:البحث 

العلمي،) د.ن ، الرياض . السعودية ، ط3، 424)ه�( ص  78).
)2)  يطبق حتليل املضمون لوصف هادف ومنظم ويكون إما للمقارنة أو للتقويم كأن جيري الباحث دراس�ة هتدف 
للوص�ول إىل إص�دار حكم معن ع�ىل االجتاه الغالب حول قضية معينة يف مصدر املعلومات. انظر : العس�اف، 

صالح بن محد : املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ، ص ص 237-236.
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ج�اء يف لس�ان العرب : عزرته أي فعلت به ما يردعه عن فع�ل القبيح ، فهو بمعنى اإلجبار 
عىل األمر))).

قال ابن فارس : العن والزاي والراء أصان ، أحدمها يعني التعظيم والنرص ، واآلخر يعني التأديب)2).
وقد اس�تخدمت ه�ذه الكلمة يف القرآن الكريم رصاحة بمعن�ى التعظيم والنرصة ، قال اهلل 
ْم ﴿2)﴾ )املائدة(،  أي عظمتموهم ورددتم عنهم أعداءهم  رُوهرُ ْرترُ يِل َوَعزَّ سرُ ْم بِررُ تعاىل : ﴿ َوآَمْنترُ

ومنعتموهم )3).

يف االصطالح

الفقه اإلسالمي
التعزير :  » تأديب عىل ذنوب مل ترشع فيها احلدود « )4) .

ق�ّدر ، بل هو مف�وض إىل رأي ويل األمر ، وهو من ألف�اظ التضاد حيمل  ولي�س في�ه يشء مرُ
معن�ى التأدي�ب والنرصة ، فهو تأديب وإصاح وزجر ؛ ألن�ه يمنع من تعاطي القبيح ، ونرُرْصٌة ، 
ه فقد نرصته ،  ه ، فمن قمعته عن فعل ما يرضُّ ُّ ألنه يقمع العدو عن الش�خص أو يقمعه عام يرضرُ

وهو طريق إىل التوقري ؛ ألنه يرصف عن الدناءة ، فيحصل الوقار والنزاهة  )5) .

اب�ن منظ�ور، حمم�د : لس�ان الع�رب ) دار اجلي�ل ، بريوت.لبن�ان ، د.ط ، 988)م ( 764/4. وانظر: الفريوز   (((
أب�ادي، جم�د الدي�ن حممد بن يعقوب : القاموس املحيط ) مؤسس�ة الرس�الة ، بريوت.لبن�ان ، ط2 ، 987)م ( 

ص563، مادة عزر .
)2)  اب�ن ف�ارس ، أمح�د : مقاييس اللغة ، حتقيق عبدالس�ام ه�ارون ) دار اجليل ، بريوت.لبن�ان ، د ط ، 999)م ( 

4/))3، مادة العن والزاي وما يثلثهام .
)3)  الشوكاين ، حممد بن عيل : فتح القدير ) دار املعرفة ، بريوت . لبنان ، ط5 ، 2008م ( ص ص 360 . 382).
املاوردي ، أبواحلس�ن عيل بن حممد بن حبيب : األحكام الس�لطانية ، ت أمحد مبارك البغدادي ) دار ابن  قتيبة ،   (4(

الكويت ، ط) ، 989)م ( ص 0)3.
)5)  انظر : ابن اهلامم ، حممد بن عبدالواحد املعروف بكامل الدين : فتح القدير ) دار عامل الكتب الرياض .السعودية، 
طبعة وزارة الشؤن اإلسامية واألوقاف والدعوه واإلرشاد ، 424)ه�( 2/4)2، وابن نجيم ، زين الدين بن 
إبراهي�م  : البح�ر الرائق رشح كنز الدقائ�ق ) دار الكتب العلمية ، بريوت. لبنان ، ط) . 997)م ( 68/5. ابن 
فرحون ، إبراهيم حممد : تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومنهاج احلكام ، ت مجال مرعشيل ) دار عامل الكتب ، 
الرياض . السعودية ، طبعة خاصة ، 2003م ( 7/2)2 . املاوردي ، أبواحلسن عيل : األحكام السلطانية ، ص 
0)3. و ابن قدامة ،عبداهلل بن أمحد : املغني ، حتقيق عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي وعبدالفتاح حممد احللو ) دار 
عامل الكتب ، الرياض . السعودية ، ط 4، 999)م ( 2)/523 . ابن مفلح ، ابراهيم حممد : الفروع ، ت حازم 
الق�ايض ) دار الكت�ب العلمية ، بريوت . لبن�ان ، ط) ، 997)م ( 6 / 07) .  األصفهاين ، الراغب : مفردات 

ألفاظ القرآن ، حتقيق صفوان عدنان داوودي ) دار القلم ، دمشق . سوريا ، ط4 ، 2009م ( ص 564.
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ق�ال الراغ�ب األصفهاين : التعزير يعني النرُرْصٌة ، وهذا يكون بقمع العدو عنه أو بقمعه عام 
ه فقد نرصته ))) . ه ، فمن قمعته عام يرضُّ ُّ يرضرُ

وه�ذا يتفق م�ع املعنى الذي ورد يف احلديث الرشيف ، فقد روى مس�لم ع�ن أمحد بن عبداهلل 
ب�ن يونس من حديث جابر ق�ال : اقتتل غام من املهاجرين وغام م�ن االنصار فنادى املهاجر أو 
املهاج�رون - ياللمهاجرين ، ونادى األنصاري : يالألنصار ، فخرج رس�ول < ) ماهذا ؟ دعوى 
اجلاهلية! ( قالو ال يارسول اهلل إال أن غامن أقتتا فكسع أحدمها اآلخر. قال :) فا بأس ، ولينرص 

، وإن كان مظلومًا فلينرصه ) )2) . الرجل أخاه ظاملا أو مظلوما . إن كان ظاملا فلينهه ، فإنه له نرْصٌ

يف القانون

مل أقف عىل تعريف قانوين للتعزير وقد يكون ذلك بسبب كونه مصطلحًا رشعيًا بحتًا 

التعريف اإلجرائي للتعزير

يقصد بالتعزير يف هذه الدراسة بأنه : عقوبة غري سالبة للحرية حتمل معنى التأديب واإلصاح 
وتطبق عىل فئة معينة من املذنبن الذين ال تتسم أفعاهلم باخلطورة وليس لدهيم سجل إجرامي .

2  ـ العمل 

يف اللغة

بمعنى مِهن وَفَعل ، وهو ما يقوم به الفرد من نشاط وجهد ، والعامل كل من يعمل يف مهنة 
أو صنعة.

جاء يف اللسان : العمل هو املهنة والِفعل واجلمع أعامل )3).

)))  األصفهاين ، الراغب : مفردات ألفاظ القرآن ، حتقيق صفوان عدنان داوودي ) دار القلم ، دمش�ق . س�وريا ، 
ط4 ، 2009م ( ص 564.

صحيح مس�لم ، أبو احلس�ن مسلم بن احلجاج النيسابوري ) مؤسسة الرسالة نارشون ، دمشق . سوريا ، ط) ،   (2(
2009م ( كتاب الرب والصلة ، باب نرص األخ ظاملًا أو مظلومًا ، ص 074) ، رقم احلديث 6582.

ابن منظور ، حممد : لسان العرب ، ج .4 ، ص 887 ، مادة عمل .  (3(
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ْفعل ،  وق�ال اب�ن فارس : العن واملي�م والام أصل واح�ٌد صحيح وهو ع�ام يف كل ِفعل يرُ
وبا من العمل ، حفرًا أو طّيا أو نحوه ))))). والَعَمَلة : هم القوم يعملون بأيدهيم رضرُ

ويف املعج�م الوس�يط : َعِمَل َعَمًا أي فعل فعا عن قص�د ، وَمَهَن وَصَنع ، و أْعَملهرُ جعله 
عاِما ، والعامل كل من يعمل يف مهنة أو صنعة ))2)) .

وَن َلهرُ  وق�د وردت ه�ذه الكلمة يف القرآن الكريم بام يدل عىل هذا املعنى ، قال تعاىل :﴿َيْعَملرُ
وٍر َراِسَياٍت ﴿3)﴾ )سبأ( . درُ َواِب َوقرُ اِريَب َوَتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجْلَ َما َيَشاءرُ ِمْن حَمَ

جاء يف التفسري : أي يعملون بمهن خمتلفة كالبناء والربك وأحواض املاء )3) .

يف االصطالح 

الفقه اإلسالمي 

ارتب�ط مفهوم العمل لدى الفقهاء بالعمل الصالح وعمل اخلري ، وقد عّرفوا العمل بأنه »ما 
دل الرشع عىل أنه عمل خري يثاب عليه فاعله« )4).

والعم�ل اخل�ريي هو »النفع املادي أو املعنوي الذي يقدمه اإلنس�ان لغريه من دون أن يأخذ 
عليه مقابًا ماديًا« )5) .

وعرف يف املوسوعة الفقهية بأنه : العمل مجع أعامل ويعم أفعال اجلوارح والقلوب ، وهو إحداث 
أمر قواًل كان أو فعًا باجلارحة أو القلب ، ومنه احلرفه وهي كل ما اش�تغل به االنس�ان واش�تهر به ، 

واالحرتاف هو االكتساب أو طلب حرفة للكسب ، وهي ترادف كلمة صنعة وعمل )6).

)))  ابن فارس ، أمحد   : مقاييس اللغة ، م2 ، ص 45) ،  مادة العن وامليم وما يثلثهام .
)2)  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط ) مكتبة الرشوق الدولية ، القاهرة - مرص ، ط 4 ، 429)ه� ( ، ص 650، 

مادة عمل .
)3)  الس�عدي، عبدالرمحن نارص : تيس�ري الكريم الرمحن يف تفس�ري كام املنان ) مكتبة الرشد ، الرياض.السعودية ، 

ط3 ، 2005م ( ص 676 .
)4)  الشوكاين ، حممد بن عيل : تفسري فتح القدير، ص 880 .

) )القرضاوي ، يوسف :أصول العمل اخلريي يف اإلسام يف ضوء النصوص واملقاصد ) دار الرشوق ، القاهرة.  (5(
مرص ، ط2 ،( ص )2 .

)6)  املوس�وعة الفقهية الكويتية ) وزارة األوقاف والش�ئون اإلس�امية - الكويت ، ط 3 ، 998)م ( 332/30 ، 
. 69/2
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يف القانون

»هو كل نش�اط إنس�اين هيدف إىل إنت�اج ويقتيض بذل قدر من اجلهد العض�يل أو الذهني أو 
العصبي«))) .

التعريف اإلجرائي للعمل

يقصد بالعمل يف هذه الدراسة : نشاط مادي أو معنوي يستفيد منه العامة ، يقوم به املحكوم 
عليه دون مقابل مادي  .

3  ـ النفع

يف اللغة

ضد الرّض ويعني فعل اخلري والفائدة .

وٌع ونّفاع  أي كثري النفع ، وقيل ينفع الناس وال يرّض )2) . جاء يف اللسان : رجل َنفرُ

وقال ابن فارس : النون والفاء والعن كلمة تدل عىل خاف الرض)3).

نتفع به من خري  ويف القاموس الوس�يط : َنَفَعهرُ أي أفاده وأوص�ل إليه خريًا، واملنفعة كل ما يرُ
وما َيَتوصل به اإلنسان إىل مطلوبه )4).

ا َم�ا َيْنَفعرُ النَّاَس  وق�د وردت كلم�ة نفع يف القرآن بام يفيد ه�ذا املعنى ، قال اهلل تعاىل :﴿َوَأمَّ
ْمَثاَل ﴿7)﴾ )الرعد(. رُ اأْلَ برُ اهللَّ لَِك َيرْضِ ْرِض َكَذٰ ثرُ يِف اأْلَ َفَيْمكرُ

فكلم�ة ينف�ع تدل عىل اخلري واملصلح�ة التي جينيها الن�اس من املاء ، فإنه يس�لك يف عروق 
األرض لينتفع به  )5) .

)الكيايل ، عبدالوهاب وآخرون : موسوعة السياسة  )املؤسسة العربية للدراسات للنرش ، بريوت.لبنان ، د.ط،   (((
د.ت ( 4 /224.

ابن منظور ، حممد : لسان العرب ، 693/6 ، مادة النون والفاء .  (2(
)3)  ابن فارس ، أمحد  : مقاييس اللغة ، 463/5 ، النون والفاء وما يثلثهام. 

)4)  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص )98 ، مادة  نفع .
)5)  الشوكاين ، حممد بن عيل : تفسري فتح القدير، ص 727.
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ق�ال الراغ�ب األصفه�اين » رمح�ه اهلل« » النفع هو ما يس�تعان به يف الوص�ول إىل اخلريات ، 
َرُ « ))). هرُ الرضُّ ل به إىل اخلرْي فهو خري وضدُّ فالنفع خرٌي وما يرُتوصَّ

يف االصطالح

الفقه اإلسالمي 

النفع لدى الفقهاء بمعنى املصلحة ، واملصلحة لدهيم تعني جلب منفعة أو دفع مرّضة فكل 
م�ا كان فيه نفع س�واء باجلل�ب أو التحصيل ، أو بالدفع واالتقاء ، فهو م�ن قبيل املصلحة ، مثل 

حتصيل الفوائد واللذائذ ، واستبعاد املضار واآلالم )2) .

واملصلح�ة عن�د علامء األص�ول هي »اللذة أو ما يك�ون طريقا إليها ، والل�ذة تكون بإدراك 
املائم وفقًا ألفعال العقاء يف العادة« )3) .

قال العز بن عبد السام »رمحه اهلل« »يعرب عن املصالح واملفاسد باخلري والرش ، والنفع والرّض 
ات  رِضّ واحلسنات والسيئات ، ألن املصالح كلها خيوٌر نافعات حسنات ، واملفاسد بأرسها رشور مرُ

سيئات ، وقد غلب يف القرآن الكريم استعامل احلسنات يف املصالح والسيئات يف املفاسد« )4) .

وعىل هذا يتبن أن كلمة نفع هلا اطاقات عدة ، وقد أكثر الفقهاء من التعبري عنها باملصلحة، 
واملصلحة تتحقق يف النفع املادي أو املعنوي املتفق مع مقاصد الرشيعة االسامية ، الذي يقدمه 

اإلنسان لغريه من دون أن يأخذ عليه مقابًا ماديًا )5) .
)))  األصفهاين ، الراغب : مفردات ألفاظ القرآن ، ص 9)8 .

الغزايل ، أبو حامد حممد  بن حممد : املستصفى من علم األصول، حتقيق حممد سليامن األشقر ) مؤسسة الرسالة ،   (2(
بريوت.لبنان ، ط )، 997)م ( )/6)4.  وانظر : البوطي ، حممد سعيد رمضان : ضوابط املصلحة يف الرشيعة 

اإلسامية ) مؤسسة الرسالة ، بريوت.لبنان ، ط2 ، 977)م ( ص24 .
الرازي ، فخر الدين حممد بن عمر  : املحصول يف علم األصول ، حتقيق طه جابر فياض العلوان ) جامعة اإلمام   (3(

حممد بن سعود اإلسامية  ، الرياض . السعودية ، د.ط ، 400)ه� (  8/5)2 .
)4)  انظر : عبدالس�ام ، عبدالعزيز املعروف بالعز بن عبدالس�ام : القواعد الكربى املوس�وم بقواعد األحكام يف 
إصاح األنام ، ت نزيه كامل محاد و عثامن مجعة ضمريّية ) دار القلم ، دمشق.سوريا ، ط4 ، 0)20م ( )/7 .
انظر : الشاطبي ، ابراهيم بن موسى : املوافقات ، ت أمحد الطهطاوي و سعيد الصباغ ) دار الفضيلة ، القاهرة.  (5(
م�رص ، ط) ، 0)20م ( 37/2 . أب�و زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلس�امي ) دار الفكر العريب ، 
القاهرة . مرص ، د.ط ، 976)م( ص 40 . القرضاوي ، يوس�ف : أصول العمل اخلريي يف اإلس�ام يف ضوء 

النصوص واملقاصد ) دار الرشوق ، القاهرة.مرص ، ط2 ، 2008م(  ص )2 .
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يف القانون
النفعي�ة مذه�ب يقوم عىل حتقي�ق الفائدة واملنفعة ألك�رب عدد ممكن من الن�اس، ويتخذ من 

درجة املنفعة املادية واملعنوية لألشياء مقياسًا للحكم عىل قيمتها ))) .

التعريف اإلجرائي للنفع

يقصد بالنفع يف هذه الدراسة : الفائدة التي جينيها العامة سواء كانت مادية أو معنوية، جراء 
لزم به أحد املذنبن بحكم رشعي . نشاط أرُ

4 ـ العام 

يف اللغة
العام لفظ يدل عىل الشمول والكثرة واجلامعة.

ق�ال اب�ن فارس : عّم ، العن وامليم أصل يدل عىل الطول والكثرة والعلو، وَعمٌّ تعني الفرد 
نا هذا األمر: إذا أصاهبم أمجعن)2). الواحد ، وَعّم تعني اجلامعة يقال َعمَّ

ويف املعج�م الوس�يط : ع�َم ال�يء عموما أي ش�مل ، يقال ع�َم املطر األرض وع�ّم القوم 
م ، والعام هو الش�امل ، والعامة من الناس خاف اخلاصة ، يقال جاء القوم  بالعطية إذا َش�مَلهرُ

عاّمة أي مجيعًا )3).

يف االصطالح 

يف الفقه اإلسالمي
عرف�ه عل�امء األصول بقوهلم : »هو اللفظ الدال عىل كثريين واملس�تغرق يف داللته جلميع ما 

يصلح له« )4).

الكيايل ، عبدالوهاب وآخرون : موسوعة السياسة ، 6 / 603 .  (((
)2)  ابن فارس، أمحد : مقاييس اللغة ، 4 / 5)، العن وامليم .

)3)  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص )65 ، مادة عم .
)4)  الغزايل ، أبو حامد حممد  بن حممد : املستصفى من علم األصول ، 2 /06) ، اآلمدي ، عيل بن حممد : األحكام 
يف أص�ول األح�كام ، حتقيق عبدالرازق عفيف�ي ) دار الصميعي ، الرياض ، ط) ، 2003م ( 240/2 . وانظر: 
اب�و زه�رة ، حمم�د : أص�ول الفق�ه ) دار الفكر الع�ريب ، القاه�رة. م�رص ، د.ط ، 997)م ( ص 40). وانظر : 

خَاف، عبدالوهاب : علم أصول الفقه ) دار احلديث ، القاهرة . مرص ، د.ط ، 2002 (  ص 0)2.
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يف القانون

مل أقف عىل تعريف قانوين هلذا املصطلح .

التعريف اإلجرائي

يقص�د بمصطل�ح العام يف هذه الدراس�ة : كلمة عكس اخلاص يعرب هبا ع�ن جمموعة األفراد 
لزم به املحكوم عليه ، بحيث ال يكون نفعه مقصورًا عىل شخص معن.  املستهدفن بالنشاط الذي يرُ

التعريف اإلجرائي للتعزير بالعمل للنفع العام 

يقصد به يف هذه الدراسة :عقوبة غري سالبة للحرية تطبق عىل فئة معينة من املذنبن الذين ال 
تتس�م أفعاهلم باخلطورة وليس لدهيم س�جل إجرامي، وذلك بإلزامهم بأعامل تعود عليهم وعىل 

جمتمعهم بالنفع دون مقابل مادي. 

5 ـ السجن

يف اللغة

السجن يعني تقييد احلرية واملنع.

قال ابن فارس : السن واجليم والنون أصل يفيد احَلْبس والتقييد واملنع ، يقال َسَجنتهرُ َسجنًا 
أي قيدته ومنعته.

والِس�جن بالكرس : مكان يرُس�جن فيه اإلنسان فتقيد به حريته ويمنع ، وبالفتح يعني التقييد 
واحلبس والشدة ))) .

وقد ورد اس�تخدام كلمة س�جن يف القرآن الكريم بام يفيد هذه املعاين ، قال تعاىل :﴿ َفَلبَِث يِف 
هرُ  نَّ نرُ ا اآْلَياِت َلَيْسجرُ ْم ِمْن َبْعِد َما َرَأورُ مَّ َبَدا هَلرُ ِن بِْضَع ِس�نَِن ﴿42﴾ )يوسف(، وقال تعاىل :﴿ثرُ �جْ السِّ
َحتَّٰى ِحٍن ﴿35﴾ )يوسف( . يف اآلية األوىل يقصد بالسجن ؛ املكان ، ويف الثانية يقصد به العقوبة.

)))  ابن فارس  ، أمحد : مقاييس اللغة ، 37/3) ، مادة الس�ن واجليم وما يثلثهام . وانظر : املعجم الوس�يط  ، ص 
434 ، مادة سجن .
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6 ـ احلبس

يف اللغة 

احلبس ضد التخلية وهو املنع والوقف واإلمساك.

قال ابن فارس : حبس : احلاء والباء والسن تدل عىل الوقف ، يقال أْحَبسترُ فرسًا يف سبيل 
اهلل ، أي أوقفته وجعلته وقفًا ))).

بس فيه ، واحَلبِيس هو املحبوس واملسجون)2) . واحَلْبسرُ هو املكان حيرُ

وقد وردت كلمة حبس يف القرآن الكريم بام يفيد معنى املنع واإليقاف ، قال تعاىل :﴿َوَلئِْن 
هرُ ﴿8﴾ )هود(. بِسرُ نَّ َما حَيْ ولرُ وَدٍة َلَيقرُ ٍة َمْعدرُ مَّ مرُ اْلَعَذاَب إىَِلٰ أرُ ْرَنا َعْنهرُ َأخَّ

السجن واحلبس يف االصطالح 

يف الفقه اإلسالمي 

السجن هو »منع للمسجون من األذى للناس، أو من الفرار بحق لزمه وهو قادر عىل أدائه 
فقط«)3) .

وعرفه ابن تيمية » رمحه اهلل« بقوله : »احلبس الرشعي ليس هو السجن يف مكان ضيق، وإنام 
هو تعويق الش�خص ومنعه من الترصف بنفس�ه حيث شاء ، سواء يف البيت أو يف املسجد أو كان 

بتوكيل نفس اخلصم أو وكيله عليه ومازمته له« )4) .

وياحظ إيراد الس�جن واحلبس معًا يف هذا التعريف ، وهنا أش�ري إىل أن املتقدمن يربطون 
السجن واحلبس بالدين واملطالبات املالية عند تعريفهم هلا.

)))  ابن فارس ، أمحد   : مقاييس اللغة ، 28/2) ، باب احلاء والباء وما يثلثهام .
جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص 57) ، مادة حبس .  (2(

)3)  اب�ن ح�زم ، ع�يل بن أمحد س�عيد األندليس : اإلح�كام يف أصول األحكام ، عناية إحس�ان عب�اس ) دار اآلفاق 
اجلديدة ، بريوت ، لبنان ، د. ط ، 979)م ( 40/7) .

)4)  ابن تيمية ، أمحد : جمموع الفتاوى ) طبعة الرئاسة العامة لشؤون احلرمن ، مكة ، السعودية ، د. ط ، د.ت ( 35 
. 398 /
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وم�ن التعريف�ات املعارصة للس�جن : »أنه عقوبة يقص�د هبا إعاقة الش�خص وتقييد حريته 
جزاًء له عن جرم اقرتفه« ))) . 

يف القانون

الس�جن كعقوب�ة ه�و : حرمان املحك�وم عليه م�ن حريته بإلزام�ه باإلقامة يف م�كان معن 
واخلضوع فيه لربنامج يومي إلزامي )2) .

والس�جن كمكان هو : املكان املخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإعداد الشخص 
املنحرف للتكيف واالندماج يف احلياة العامة داخل املجتمع )3) .

التعريف اإلجرائي للسجن

هو املكان املخصص لتنفيذ األحكام القضائية السالبة للحرية قصرية املدة التي تصدر بحق 
املذنبن الذين ال تتوفر فيهم خطورة إجرامية .

الَسجن قصري املدة

اليوجد اتفاق عىل مدة الس�جن التي تعترب قصرية ، لكن القوانن التي أقرت العمل بعقوبة 
العم�ل للنف�ع العام اعتربت امل�دة القصرية هي التي جي�وز ابداهلا بعقوبة بديل�ة وحددوها بام ال 

يتجاوز سنة )4) .

والس�جن قصري املدة هو : الذي ال يكفي لتنفيذ برنامج هتذيبي أو عاجي يتحقق به تأهيل 
بذل يف تنفيذها دون جدوى  )5). املحكوم عليه ، وهذا جيعل اجلهود التي ترُ

)))  خرض ، عبدالفتاح : التعزير واالجتاهات اجلنائية املعارصة ، ص )3 .
)2)  حسني ، حممود نجيب : رشح قانون العقوبات القسم العام ) منشورات احللبي احلقوقية ، بريوت.لبنان ، ط3، 

د.ت ( 2/ 984 .
)3)  البقايل ، أمحد مفتاح : مؤسسة السجون يف املغرب ) الرباط ، املغرب ، د ط ، 997)م ( ص 59 . 

ن�ص القان�ون التونيس واجلزائري والقطري عىل جواز اس�تبدال عقوبة الس�جن إذا كانت امل�دة املحكوم هبا ال   (4(
يتجاوز سنة ، انظر ص 48) وما بعدها .

انظ�ر : حس�ني ، حمم�ود نجي�ب : علم اإلجرام وعل�م العقاب ) دار النهض�ة العربية ، القاه�رة . مرص ، د.ط ،   (5(
982)م ( ، ص 367 .  كام�ل ، رشي�ف س�يد : احلب�س قصري امل�دة يف الترشيع اجلنائي احلدي�ث ) دار النهضة 

العربية ، القاهرة.مرص ، د.ط ، 999)م (، ص 6 .
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7 ـ العقوبة 

يف اللغة : 

العقوبة  تعني عاقبة اليء وآخره.

أحدمه�ا  صحيح�ان  أص�ان  والب�اء  والق�اف  الع�ن  :َعَق�َب،  ف�ارس  اب�ن  ق�ال 
وصعوب�ة وش�ّدة  ارتف�اع  ع�ىل  ي�دل  والث�اين  غ�ريه،  بع�د  وإتيان�ه  يشء  تأخ�ري  ع�ىل   ي�دل 

ْنب ))) . وسميت عقوبة ، ألهنا تكون آخرًا وثاين الذَّ

اِر  اَم يِف النَّ رُ �اَم َأهنَّ وق�د ارتبطت بمعن�ى العقاب يف القرآن الكريم ، ق�ال تعاىل :﴿َفَكاَن َعاِقَبَتهرُ
﴿7)﴾ )احلرش(.

واملعنى أهنام صائران إىل النار )2). وقال تعاىل  ﴿َفَحقَّ ِعَقاِب ﴿4)﴾ )ص(.

قال األصفهاين »رمحه اهلل« : العقوبة واملعاقبة والعقاب خيتص بالعذاب )3).

يف االصطالح 

الفقه اإلسالمي

العقوبات هي : »زواجر وضعها اهلل تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر به« )4).

وعرفها عودة بأهنا : » جزاء مقرر ملصلحة اجلامعة عىل عصيان أمر الشارع « )5).

يف ه�ذا التعري�ف النص عىل ح�ق اجلامعة يف العقوبة ، وهذا يتفق م�ع التعزير بالعمل للنفع 
العام الذي يطبق ملصلحة اجلامعة.

ابن فارس ، أمحد  : مقاييس اللغة ، م 77/4 ، مادة العن والقاف وما يثلثهام .  (((
الشوكاين ، حممد بن عيل : تفسري فتح القدير ، ص 479) .  (2(
األصفهاين ، الراغب : مفردات ألفاظ القرآن ، ص 575 .  (3(

)4)  املاوردي ، أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب : األحكام السلطانية والواليات الدينية  ، ص)24 .
)5)  عودة ، عبدالقادر : الترشيع اجلنائي اإلس�امي مقارنا بالقانون الوضعي ) مؤسس�ة الرسالة نارشون ، بريوت.

لبنان ، ط)، 2008م (.، ص 355.
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يف القانون

العقوب�ة ه�ي إيام قرسي مقص�ود، حيمل معن�ى اللوم األخاق�ي واالس�تهجان االجتامعي، 
يس�تهدف أغراض�ا أخاقي�ة ونفعية حمددة س�لفا، بناء عىل قانون، تنزله الس�لطة العام�ة يف مواجهة 
اجلميع بحكم قضائي عىل من ثبتت مسئوليته عن اجلريمة بالقدر الذي يتناسب مع هذه األخرية ))).

وع�ىل الرغ�م من اإلطالة واإلس�هاب يف ه�ذا التعريف فإن�ه يتفق كثريًا مع مفه�وم التعزير 
بالعم�ل للنف�ع الع�ام ، فهو ينطوي ع�ىل معنى التعويض وه�ذا حيمل يف طيات�ه اللوم األخاقي 

واالستهجان االجتامعي.

ويف تعريف آخر للعقوبة : هي »جزاء وعاج تفرض باس�م املجتمع عىل ش�خص مس�ئول 
جزائيًا عن جريمة بناء عىل حكم قضائي صادر عن حمكمة جزائية خمتصة« )2) .

التعريف اإلجرائي للعقوبة

إلزام ش�خص مس�تحق للعقاب بموجب حك�م قضائي صادر من حمكم�ة خمتصة ، بالقيام 
بعمل لصالح النفع العام بدون أجر بدال من العقوبة السالبة للحرية.

8 ـ القانون 

يف اللغة

جاء يف اللسان : القوانن األصول والواحد قانون )3) .

ويف املعجم الوسيط : القانون كلمة تعني التفحص والعلو واحلكم والسيطرة ، وقّن اليء 
ةرُ احلبل القوي. وَقنى اليء كسبه ومجعه ، وقّنن وضع  ةرُ أعىل اليء، والِقنَّ �نَّ تفقده بالبرص، والقرُ

القوانن ، والقانون مقياس كل يشء وطريقه )4) .

بال ، أمحد عوض : النظرية العامة للجزاء اجلنائي ) دار النهضة العربية ، القاهرة.مرص ، ط2 ، 996)م ( ص 3).  (((
)2)  الرّساج ، عّبود : رشح قانون العقوبات القس�م العام ) جامعة دمش�ق ، س�وريا ، د.ط ، ))20-2)20م( ص 

. 585
)3)  ابن منظور ، حممد : لسان العرب ، مادة قنن.

)4)  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص )79 ، مادة قن .
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يف االصطالح

يف الفقه اإلسالمي 

عّرفه اجلرجاين بأنه »أمر كيّل منطبق عىل مجيع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه« ))) .

يف القانون

» ه�و الضاب�ط األكرب للحي�اة االجتامعي�ة وضامن تعايش احلري�ات ، مهمته تأم�ن النظام 
والسام، وحتقيق املزيد من العدالة، واملسامهة يف ترقية اإلنسان، وهو موضوع العدالة، ويعكس 

القانون قواعد األخاق السائدة يف املجتمع « )2).

وعرفه آخر بأنه »جمموعة من القواعد امللزمة لإلنسان يف حياته االجتامعية كالقوانن املدنية 
واألدبية واألخاقية« )3).

وبام أن كلمة قانون ارتبطت يف هذه الدراسة بقانون العقوبات ، لذلك من املناسب إيراد تعريفه.

قانون العقوبات هو: 

»جمموعة القواعد القانونية التي حتدد األفعال التي تعترب جرائم وتبن العقوبات التي يقررها 
املرشع لكل منها« )4).

التعريف اإلجرائي للقانون 

يقصد بالقانون يف هذه الدراسة : قوانن العقوبات اخلاصة بالدول التي تتضمن مجيع املواد 
الت�ي حتدد العقوب�ات املقررة لألفع�ال اإلجرامية، ومنها امل�واد القانونية املنظم�ة لعقوبة العمل 

للنفع العام .

)))  اجلرجاين ، عيل بن حممد : التعريفات ، ص 57) .
الكيايل ، عبدالوهاب وآخرون : موسوعة السياسة  ، 726/4 .  (2(

)3)  م�راد ، عبدالفت�اح : املعج�م القانوي رباعي اللغة ) طبعة خاصة ) املؤلف ( ، االس�كندرية . مرص ، د . ط ، د . 
ت ( ، ص 57) .

الكيايل ، عبدالوهاب وآخرون : موسوعة السياسة  ، 740/4.  (4(
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9 ـ النظام

يف اللغة

النظام يدل عىل الرتتيب والتنسيق والطريقة ، وهو التأليف بن األشياء.

ه ))). ٌم ، نِظامرُ كل أمر ؛ ماكرُ ْنظم به ومجعه نرُظرُ جاء يف اللسان : النِّظامرُ اخليطرُ الذي يرُ

قال ابن فارس : نظم ، النون والظاء وامليم أصل يدل عىل تأليف يشء وتكثيفه )2).

ه وِع�امده ، والنظام الطريقةرُ ، يقال مازال عىل نِظاٍم  ويف املعج�م الوس�يط : نظامرُ األمر : ِقوامرُ
واحد ، أي عىل طريقته.

وَنَظَم األشياء : لفها وضّم بعضها إىل بعض ، وانتظم اليء تألف واّتسق واستقام واألشياء 
عها وضّم بعضها عىل بعض )3). مَجَ

يف االصطالح

يف الفقه اإلسالمي 

مل أق�ف ع�ىل تعري�ف للنظام لدى الفقه�اء ، ويف اجلمل�ه ال خيرج املعن�ى االصطاحي عن 
املعنى اللغوي.

يف القانون 

النظ�ام ه�و : الظواه�ر والعاقات والبنى االجتامعي�ة بام يفيد تبلوره�ا وانتظامها يف قواعد 
ومصالح وقيم واجتاهات متاميزة )4).

ابن منظور ، حممد : لس�ان العرب )دار احياء الرتاث العريب ومؤسس�ة التاريخ العريب ، بريوت . لبنان ، ط 2 ،   (((
997)م ( 4) /96) .

)2)  ابن فارس ، أمحد   : مقاييس اللغة ،  443/5 ، مادة النون والظاء وما يثلثهام .
)3)  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص )97، مادة نظم .

الكيايل، عبدالوهاب وآخرون: املوسوعة السياسية ، ج6، ص582.  (4(
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وعرفه آخر بأنه : جمموعة القواعد القانونية التي تستهدف أمرًا من األمور ))).

التعريف اإلجرائي للنظام 

يقصد بالنظام يف هذه الدراس�ة : جمموعة األنظمة املعمول هبا يف اململكة العربية الس�عودية 
واملتعلق�ة بالعقوبات التعزيرية التي تطبق ع�ىل مرتكبي األفعال اإلجرامية ، أو إجراءات العمل 

هبا.

1 . 9 الدراسات السابقة 

بعد التتبع واالس�تقصاء  يف حمركات البحث والفهارس واألدلة وقواعد املعلومات مل أقف 
ع�ىل دراس�ة علمية مفردة خاص�ة بالتعزير أو الِعقاب بالعمل للنفع العام ، وإنام دراس�ات حول 
بدائل العقوبات الس�البة للحرية بصفة عامة تم التطرق فيها بشكل تعريفي لعقوبة العمل للنفع 

العام كبديل من ضمن البدائل ، ومن هذه الدرسات ما ييل :

أواًل : رسائل الدكتوراه

الدراسة األوىل 

دراس�ة للباح�ث أيمن ب�ن عبدالعزي�ز املال�ك بعن�وان »بدائل العقوب�ات الس�البة للحرية 
كنم�وذج لإلصاح يف نظام العدال�ة اجلنائية« أطروحة مقدمة اس�تكامال ملتطلبات احلصول عىل 
درجة دكتوراه الفلسفة يف العلوم األمنية بقسم العلوم االجتامعية يف جامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية سنة )43)ه�.

أهداف الدراسة

) � توضي�ح مدى صاحية بدائل العقوبات الس�البة للحرية يف إصاح املذنبن من منظور عينة 
من العاملن يف السجن والنزالء.

مراد ، عبدالفتاح : املعجم القانوي رباعي اللغة ، ص 330 .  (((
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2 � إبراز س�لبيات وإجيابيات العقوبات الس�البة للحرية عىل الن�زالء أصحاب العقوبات قصري 
املدة.

3 � توضي�ح أهم املعوق�ات التي حتد من تطبيق بدائل العقوبات الس�البة للحرية من خال آراء 
العاملن يف املؤسسات اإلصاحية والنزالء.

ملخص الدراسة

تناولت هذه الدراس�ة مشكلة صاحية بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج لإلصاح 
ب�دل االعت�امد عىل الربامج اإلصاحية التقليدية أو العقوبة وحده�ا يف نظر عينة من العاملن يف 
الس�جن وبع�ض الن�زالء ، وذلك من خال أربع�ة فصول ، الفص�ل األول مدخل للموضوع ، 
والفص�ل الث�اين يف مراجعة أه�م املداخل النظري�ة ذات الصلة املب�ارشة ، ويف الفصل الثالث تم 
التعريف باإلجراءات املنهجية املتبعة يف تنفيذ الدراس�ة ، ويف الفصل الرابع حتليل البيانات التي 

تم مجعها من عينة العاملن والنزالء واستخاص النتائج والتوصيات.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

) � من س�لبيات العقوبات الس�البة للحرية عىل النزالء أصحاب العقوبات القصرية ، التفكك 
األرسي ، وتبادل اخلربات اإلجرامية بن النزالء.

2 � أهم املعوقات التي حتد من تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، عدم وجود جهات خمولة 
بمتابعة تطبيق بدائل العقوبات الس�البة للحرية، وعدم صاحيتها لكل األفراد، وكون نمط 

اجلريمة املرتكبة ال يسمح بإجياد بدائل للعقوبة السالبة للحرية.

ِصلة هذه الدراسة بالدراسة احلالية 

أوجه الشبه

تلتقي الدراسة احلالية مع هذه الدراسة يف البحث يف جمال العقوبات وبدائل العقوبة السالبة 
للحرية.
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أوجه االختالف: 

) � الدراسة احلالية تبحث يف مشكلة رشعّية التعزير بالعمل للنفع العام وموقف قوانن الِعقاب 
م�ن األخ�ذ هبذا النوع م�ن البدائل وهي بذلك ختتلف عن مش�كلة هذه الدراس�ة املوضحة 

أعاه .
2 � الدراسة احلالية تنتمي إىل قسم العدالة اجلنائية أي أهنا رشعية قانونية، أما هذه الدراسة فتنتمي 
إىل قسم علم االجتامع ولذلك فطريقتهام خمتلفة يف تناول املوضوع ، فالدراسة احلالية تأصيلية 
مقارنة تطبيقية ، وهذه الدراسة استطاعية هتدف إىل رصد آراء عينة من العاملن يف السجن 
وبعض النزالء حول مدى صاحية بدائل العقوبات السالبة للحرية كنموذج لإلصاح بدل 

االعتامد عىل الربامج اإلصاحية التقليدية أو العقوبة وحدها.
3 � طبيع�ة التطبي�ق يف الدراس�ة احلالية يق�وم عىل حتليل أح�كام قضائية بالتعزي�ر بالعمل للنفع 
الع�ام، أما هذه الدراس�ة فيقوم عىل مس�ح آراء جمموع�ة من العاملن والنزالء يف الس�جون 

حول صاحية بدائل العقوبة السالبة للحرية إلصاح املذنبن.

الدراسة الثانية

دراسة للباحث حممد بن فهد بن محن الفهد بعنوان »بدائل العقوبات املقيدة للحرية يف ضوء 
الرشيعة اإلس�امية« دراس�ة تطبيقية ع�ىل األحكام الصادرة من املحكم�ة اجلزئية وديوان املظامل 
يف اململك�ة العربية الس�عودية ، مقدمة اس�تكاماًل للحص�ول عىل درجة الدكتوراه يف الدراس�ات 

اإلسامية » الفقه وأصوله« بجامعة امللك سعود بالرياض ، عام 432)ه�.

أهداف الدراسة :

) � إبراز بدائل العقوبات املقيدة للحرية واألحكام املتعلقة هبا وتعريف من هيمه األمر بإجيابياهتا 
؛ نظرًا ملا تواجهه الس�جون من مش�كات االزدحام ، وألن بعض القضاة ليس لديه الفكرة 

والتصور املطلوب عنها.

2 � االس�هام من خال هذا الدراسة يف طرح األفكار التي تساعد عىل تقويم وتصحيح املجتمع 
اإلسامي ومؤسساته العقابية.
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3 � إيضاح النصوص الرشعية والقواعد الفقهية التي تعزز األخذ هبذه البدائل مما يلبسها اللباس 
الرشعي الذي يبعث يف النفس الطمأنينة والراحة لألخذ هبا.

4 � بي�ان آث�ار تطبيق بدائل عقوبة الس�جن وأهنا وس�يلة ناجح�ة يف تقويم واس�تصاح املذنبن 
واملجرمن .

ملخص الدراسة

تناول�ت ه�ذه الدراس�ة مش�كلة البدائ�ل املمكن�ة عن عقوب�ة الس�جن لتكون عون�ًا ألهل 
االختصاص من املعنين بتقدير اجلزاءات العقابية بحيث ال يصبح الس�جن هو العقوبة الس�ائدة 
الت�ي ال من�اص عنها يف كل ج�رم كرب أو صغر، وقد قس�مت إىل مقدمة وفص�ل تهيدي وأربعة 
أب�واب وخاتة، اش�تملت املقدمة عىل مدخ�ل للموضوع ويف الفصل التمهي�دي تناول الباحث 
البدائ�ل م�ن حيث أمهيتها والعقوبة املقيدة للحرية وس�لبياهتا، ويف الب�اب األول البدائل البدنية 
للعقوب�ة املقي�دة للحرية ويف الب�اب الثاين البدائل النفس�ية للعقوب�ة املقيدة للحري�ة، ويف الباب 
الثال�ث تن�اول البدائل املالية للعقوبة املقيدة للحرية، والب�اب الرابع عبارة عن نامذج تطبيقية من 

بدائل العقوبة املقيدة للحرية يف ضوء الرشيعة يف القضاء السعودي، وفيه النتائج والتوصيات.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

) � أن مش�كلة االزدحام يف الس�جون تعود إىل اعتامد القضاة عىل عقوبة الس�جن كخيار أول يف 
معاقبة املتورطن يف أفعال إجرامية.

2 � أن العمل ببدائل العقوبات املقيدة للحرية سيس�هم يف حل جانب كبري من مش�كلة السجون 
ويسهم يف إصاح املذنبن وتقويمهم.

3 � أن الرشيعة اإلسامية تستوعب بدائل العقوبات املقيدة للحرية .

4 � هناك حاجة لنرش الوعي بأمهية العقوبات البديلة عن العقوبة املقيدة للحرية يف املجتمع ويف 
املؤسسات العدلية.

ِصلة هذه الدراسة بالدراسة احلالية :
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أوجه الشبه 

جيمع الدراس�ة احلالية وهذه الدراس�ة البحث يف جمال العقوبات وبدائل العقوبات الس�البة 
للحرية .

أوجه االختالف:

) � الدراس�ة احلالية تعالج مش�كلة رشعي�ة التعزير بالعمل للنفع العام وه�ي بذلك ختتلف عن 
مشكلة هذه الدراسة التي تسعى إىل حرص البدائل املمكنة عن عقوبة السجن.

2 � الدراس�ة احلالية رشعية قانونية ، أما هذه الدراس�ة فهي تتناول بدائل العقوبة السالبة للحرية 
التي تتفق مع الرشيعة اإلسامية من حيث املوضوع ، أي تتميز عنها يف اجلانب القانوين .

3 � اجلانب التطبيقي يف الدراسة احلالية ينصب عىل التعزير بالعمل للنفع العام فقط وهذا جيعل 
جم�ال التطبيق أوس�ع ويس�مح بتقديم نامذج متع�ددة وخمتلفة لألعامل التي يت�م التعزير هبا ، 

وهذا ال يتوفر يف هذه الدراسة ، حيث ال يشمل التطبيق فيها مجيع البدائل.

4 � الدراسة احلالية تنفرد بدراسة بديل واحد ، بينام هذه الدراسة عامة يف مجيع البدائل وال شك 
أن الدراسة املتخصصة املركزة تفرق عن غريها.

ثانيًا رسائل املاجستري

الدراسة األوىل 

دراس�ة للباحث نبيل بن عبداهلل س�ليامن اجلامع بعنوان »اجلزاءات والتدابري املجتمعية البديلة 
من الس�جن يف الفقه اجلنائي املعارص وموقف الرشيعة اإلس�امية منها ومدى تطبيقها أمام القضاء 
باململكة العربية السعودية« دراسة مقدمة استكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف قسم 
العدالة اجلنائية ، معهد الدراسات العليا يف أكاديمية نايف العريبة للعلوم األمنية عام )42)ه� ))).

)))  يف عام 997) م تم تغيري مسمى املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب إىل ، أكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمنية ، ويف عام 2004 م تغري املسمى إىل جامعة نايف العربية للعلوم األمنية .
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أهداف الدراسة :

) � التعريف بالعقوبات  ونظام السجون قدياًم وحديثًا وبيان موجباته وضوابطه.

2 � التعريف بالبدائل لنظام السجن واجلهود الدولية والعربية يف هذا املجال.

3 � رشح تلك البدائل وتقييمها.

4 � اجتاه القضاء نحو تقبل وتطبيق بدائل السجن عمليًا يف الواقع.

ملخص الدراسة

تتناول هذه الدراس�ة مش�كلة إخفاق الس�جن يف وظيفته اإلصاحية والس�عي الس�تنباط 
ّن�ب املرُودع مثالب الس�جن ، وذلك من خ�ال فصل تهيدي  بدائ�ل للس�جن حتقق العقاب وجترُ
وأربع�ة فصول وخاتة، يف الفصل التمهيدي مدخل للدراس�ة ويف الفصل األول تناول العقوبة 
ودواعيه�ا االجتامعي�ة ويف الفص�ل الثاين تن�اول عقوبة الس�جن ويف الفصل الثال�ث اجلزاءات 
والتدابري املجتمعية البديلة من الس�جن من حيث نش�أهتا وموقف املؤت�رات الدولية منها وذكر 
ع�ددا منها حيث ق�ام بالتعريف به وذكر مزاياه ، والفصل الرابع في�ه تطبيقات من واقع القضاء 
الرشعي والوضعي شملت مخسة بدائل ليس منها العمل للنفع العام ، ثم النتائج والتوصيات.

أهم النتائج املتعلقة بموضوع الدراسة :

) � أنه ال جمال لعقوبة الس�جن يف جرائم احلدود والقصاص والدية، فمجاله الوحيد هو جرائم 
التعازير.

2 � أن بدائل الس�جن تدخل يف جمموعها يف نطاق ما يس�مى التدابري االحرتازية التي ظهرت مع 
ظهور أفكار أو سياسة الدفاع االجتامعي.

3 � أن القوانن الوضعية تلتقي مع أغلب التدابري التي أخذت هبا الرشيعة اإلسامية بصورة أو 
بأخرى.

4 � أن القضاء السعودي أخذ بتلك التدابري بفاعلية ، مثل الغرامة واإلبعاد والفصل من الوظيفة 
ووقف التنفيذ والتدابري االجتامعية اخلاصة باألحداث وغريها.
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5 � أن تطبي�ق العقوب�ات اإلس�امية الرشعي�ة التي يمكن وصفه�ا بأهنا بديلة من الس�جن، هو 
املخرج من مش�كلة س�لبيات السجن يف العقوبات قصرية املدة التي تطبق عىل املجرمن غري 

املحرتفن أو جمرمي الصدفة.

ِصلة هذه الدراسة بالدراسة احلالية

أوجه الشبه

تلتقي الدراسة احلالية مع هذه الدراسة يف جمال العقوبات وبدائل العقوبة السالبة للحرية.

أوجه االختالف:

) � هناك اختاف يف املش�كلة التي تتناوهلا الدراس�ة احلالية عن مشكلة هذه الدراسة، فالدراسة 
احلالية تتناول أحد البدائل وهو العمل للنفع العام بدراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية، أما هذه 
الدراس�ة فتعالج مش�كلة إخفاق الس�جن يف وظيفته اإلصاحية والسعي الس�تنباط بدائل 
ّنب املرُودع مثالب السجن وهي خمتلفة عن مشكلة الدراسة احلالية.  للسجن حتقق العقاب وجترُ

2 � ك�ام ختتل�ف الدراس�ة احلالي�ة عنه�ا يف اجلانب القان�وين ، حي�ث تتضمن مقارنة ب�ن قوانن 
العق�اب لبيان موقفها وآلية أخذها هبذا النوع من البدائل ، كام تقوم بتحليل األنظمة املحلية 
الت�ي تتضم�ن عقوبات تعزيرية ملعرفة موقفها من العم�ل للنفع العام وهو ما خلت منه هذه 

الدراسة.

3 � كام ختتلف عنها يف جانب التطبيق ، حيث تتضمن دراس�ة تطبيقية عىل األحكام الصادرة من 
القضاء يف التعزير بالعمل للنفع العام وهو ما خلت منه هذه الدراسة.

4 � وختتل�ف الدراس�ة احلالي�ة أيضا يف منه�ج التأصيل ، حيث يت�م تأصيل النف�ع العام كهدف 
حرص�ت علي�ه الرشيعة اإلس�امية يف بعض العقوب�ات كالكفارة ، وإبراز عاقة السياس�ة 

الرشعية يف التعزير وهذا ال يوجد يف الدراسة احلالية .
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الدراسة الثانية

دراس�ة للباحث حجاب بن عائض الذيايب بعنوان » بدائل الس�جن« دراس�ة مقارنة مقدمة 
اس�تكاماًل ملتطلب�ات احلص�ول عىل درجة املاجس�تري يف قس�م السياس�ة الرشعية � املعه�د العايل 

للقضاء-جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية عام )42)ه�.

أهداف الدراسة :

ذك�ر الباح�ث أن الدراس�ة هتدف من خ�ال البحث يف بدائل للس�جن إىل ختفيف مش�كلة 
ظاهرة كثرة النزالء، ويمكن حتقيق ذلك اهلدف من خال اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

) �  مل�اذا ال حيق�ق الس�جن – غالب�ا – الغرض من العقوبة ؟ وما هي األس�س التي تس�تند إليها 
بدائل السجن ؟.

2 � ما نوعية هذه البدائل ، والثمرة العائدة من تطبيقها ؟.

3 � ما هو سبب البحث عن بدائل للسجن ؟.

4 � ه�ل الق�ايض خمري يف تطبي�ق أي بديل من هذه البدائ�ل ؟ أم أن ذلك يرج�ع إىل نوع اجلريمة 
وحال املجرم ؟.

5 � ما مدى تطبيق هذه البدائل يف النظام السعودي ؟.

ملخص الدراسة :

تعالج هذه الدراسة مشكلة بدائل السجن ومميزاهتا من خال إبراز عيوب السجن ورضره 
عىل الس�جن وأرسته ، مما يدعو إىل تطبيق بدائل عن عقوبة الس�جن، وقد قس�مت هذه الدراسة 
إىل مقدمة وفصل تهيدي وأربعة فصول وخاتة ، خصصت املقدمة والفصل التمهيدي كمدخل 
للموض�وع ، والفصل األول يف الس�جن وعيوب�ه والفصل الثاين يف بدائل احلب�س االحتياطي ، 
والفصل الثالث يف بدائل السجن ومن ضمنها اإللزام بالعمل ملصلحة املجتمع مقابل مبلغ قليل 
م�ن امل�ال يف املش�اريع التي حيدده�ا النظام ، ويف الفص�ل الرابع تطبيقات عىل بدائل الس�جن يف 

اململكة العربية السعودية شملت العقوبات املالية واجللد ووقف التنفيذ فقط .
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أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.

) � أن لبدائل السجن دورا فعااًل يف القضاء عىل مشكاته اإلنسانية واملالية واألرسية واالجتامعية.

2 � أن توقيع عقوبة السجن عىل بعض الفئات يعد مدخًا وذريعة لتعلم أنواع كثرية من اجلرائم 
التي مل تكن هذه الفئة تعرفها من قبل، وهذا يتناىف مع هدف التهذيب واإلصاح.

3 � ال يستفيد من هذه البدائل من تثبت التقارير الرسمية سوء مسلكه بشكل متكرر ومستمر.

4 � جي�ب عىل القايض قبل أن حيكم بالعقوب�ة البديلة أن يطلب تقريرَا عن أحوال املتهم األرسية 
واملالي�ة والتعليمية والصحية ومدى املهارات واخلربات التي يتقنها لكي يطبق عليه العقوبة 

املناسبة.

ِصلة هذه الدراسة بالدراسة احلالية:

أوجه الشبه

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف جمال العقوبات وبدائل العقوبات السالبة للحرية.

أوجه االختالف:

) � ختتلف مش�كلة الدراس�ة التي تعاجلها الدراسة احلالية عن املشكلة يف هذه الدراسة التي هتتم 
ببدائل الس�جن ومميزاهتا من خال إبراز عيوب الس�جن ورضره عىل الس�جن وأرسته ، مما 

يدعو إىل تطبيق بدائل عن عقوبة السجن.

2 � هناك فرق يف مفهوم العمل للنفع العام بن الدراس�تن، فالعمل املقصود يف الدراس�ة احلالية 
ه�و املوج�ه للنف�ع العام دون مقاب�ل مادي، وهو نم�وذج عقايب حديث خيتل�ف عن مفهوم 
العم�ل يف هذه الدراس�ة الذي يك�ون مقابل مبلغ قلي�ل من املال ويف املش�اريع التي حيددها 

النظام .

3 � وتتمي�ز الدراس�ة احلالي�ة يف اجلان�ب القانوين ، حي�ث تتضمن مقارنة بن قوان�ن العقوبات 
واألنظم�ة املحلية ملعرف�ة موقفها من األخذ هبذا النموذج العق�ايب احلديث وإبراز املعوقات 

التي تنع ذلك، وهذا ما يميزها عن هذه الدراسة التي خلت من املعاجلة القانونية.
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4 � ك�ام تتمي�ز عنها فيام يتعلق باجلان�ب التطبيقي ، حيث تتضمن تطبيق ع�ىل األحكام الصادرة 
بالتعزير بالعمل للنفع العام وهذا ال يوجد يف هذه الدراسة. 

الدراسة الثالثة 

دراس�ة للباحث عبداملحسن بن س�ليامن الضبعان بعنوان »بدائل العقوبات السالبة للحرية 
من منظور إس�امي« دراسة تطبيقية من واقع أحكام القضاء باملحكمة املستعجلة وديوان املظامل 
بمدينة الرياض مقدمة استكاماًل ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري يف قسم العدالة اجلنائية، 

معهد الدراسات العليا يف أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، عام 422)ه� ))).

أهداف الدراسة :

) � تقيص اآلثار الس�لبية للعقوبات الس�البة للحرية التي ت�ؤدي إىل حتمية األخذ ببدائل أخرى 
هلا.

2 � التعريف ببدائل عقوبة السجن يف الترشيع اجلنائي اإلسامي.

3 � املس�امهة يف إيضاح أمهية تطبيق بدائل عقوبة الس�جن من منظور إس�امي ، وأن العقوبات 
املق�ررة رشعا هي األصل وجيب أن تكون كذل�ك يف التطبيقات العملية، وأن تصبح عقوبة 

السجن استثناء مادام قد ثبت عدم جدواها يف الردع واإلصاح والتأهيل والتهذيب.

4 � بيان أمهية جدوى تطبيق بدائل السجن وآثارها يف الردع واإلصاح والتأهيل والتهذيب.

5 � بيان أمهية اجلزاءات املجتمعية البديلة عن السجن.

ملخص الدراسة :

 تناولت هذه الدراس�ة أرضار عقوبة السجن يف املجتمعات اإلسامية وتسليط الضوء عىل 

انظر : صف 26 من هذه الدراسة فيام يتعلق بتحول األكاديمية إىل جامعة.  (((
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اجله�ود املبذول�ة دوليا للبح�ث عن بدائل للعقوبات الس�البة للحرية من منظور إس�امي، وقد 
اش�تملت هذه الدراس�ة عىل فصل تهي�دي وأربعة فص�ول وخاتة ، الفص�ل التمهيدي مدخل 
للموضوع ويف الفصل األول تناول الباحث العقوبة والسجن من حيث تقسيامهتا وخصائصها، 
وآثارها وأهدافها ، ويف الفصل الثاين تناول البدائل البدنية املبارشة وغري املبارشة وعقوبة احلرمان 
من احلقوق ، وحفظ القرآن الكريم ، والفصل الثالث يف البدائل غري البدنية وهي املالية والنفسية 
ووقف تنفيذ العقوبة والتدابري املجتمعية البديلة عن الس�جن ، وقد ذكر اإللزام بالعمل ملصلحة 
املجتم�ع مقاب�ل مبلغ قليل من املال  من ضمنه�ا ، والفصل الرابع خ�اص بالتطبيقات من واقع 

أحكام القضاء ثم النتائج والتوصيات.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث :

) � أن اهلدف األسايس من العقوبة هو اإلصاح والزجر وليس التشفي واالنتقام.

2 � أن العقوبة تتفاوت حسب أصناف املجرمن وأنواع اجلرائم.

3 � أن الرشيعة اإلسامية غنية بالكثري من البدائل التي تردع املجرم وتصلحه.

4 � أن جمال تطبيق بدائل السجن هو العقوبات التعزيرية التفويضية.

صلة هذه الدراسة بالدراسة احلالية 

أوجه الشبه

تلتقي الدراسة احلالية مع هذه الدراسة يف موضوع العقوبات وبدائل السجن.

أوجه االختالف:

) � هناك فرق يف املش�كلة التي تبحثها الدراس�ة احلالية عن املش�كلة التي تعاجلها هذه الدراسة، 
حيث  تنصب عىل دراسة بدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور إسامي.

2 � أيضا فيام يتعلق باجلانب القانوين ، حيث تتميز الدراس�ة احلالية يف كوهنا تتضمن مقارنة بن 
قوان�ن العقاب واألنظمة املحلية ملعرفة موقفها من عقوبة العمل للنفع العام وهذا ال يوجد 

يف هذه الدراسة.
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3 � ك�ام ختتل�ف الدراس�ة احلالي�ة يف اجلان�ب التطبيقي من خ�ال حتليل أح�كام قضائية صادرة 
بالتعزير بالعمل للنفع العام وهذا ال يوجد يف هذه الدراسة.

4 � أيضا خيتلف مفهوم العمل املقصود بالدراس�ة احلالية عن هذه الدراسة ، فالعمل املقصود يف 
الدراسة احلالية دون مقابل وإنام للنفع العام أما يف هذه الدراسة فمقابل مبلغ من املال.

الدراسة الرابعة 

دراسة للباحث عبداهلل بن عيل اخلثعمي بعنوان »بدائل العقوبات السالبة للحرية بن الواقع 
واملأمول« دراس�ة ميدانية مطبقة عىل عينة من اخلرباء وأهل االختصاص يف القضاء الس�عودي، 
مقدمة استكامال ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجستري- قسم العلوم االجتامعية بجامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية سنة 429)ه�. 

أهداف الدراسة :

ذكر الباحث أن الدراسة هتدف إىل استعراض املحاور التالية :

) � حتديد اآلثار الس�لبية للعقوبات الس�البة للحرية عىل السجن وعىل املجتمع والتي تؤدي إىل 
حتمية األخذ ببدائل أخرى.

2 � التعرف عىل واقع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يف اململكة العربية السعودية.

3 � حتديد أهم األسباب التي تؤدي إىل اللجوء لتطبيق عقوبة السجن وعدم األخذ بالبدائل.

4 � التع�رف ع�ىل اجتاه�ات املختص�ن نحو األخ�ذ ببدائ�ل عقوبة الس�جن يف اململك�ة العربية 
السعودية.

5 � إب�راز أهم املعوق�ات التي حتد من تطبيق بدائل العقوبات الس�البة للحرية يف اململكة العربية 
السعودية.

ملخص الدراسة

املشكلة التي تعاجلها هذه الدراسة هي البحث يف واقع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية 
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وه�ل يتطابق مع املأمول وذلك من خال أربعة فصول بدأها بفصل تهيدي كمدخل للدراس�ة 
والفصل الثاين عالج فيه اإلطار النظري للدراس�ة ، حيث تناول العقوبة وأنواعها ، والس�جون 
أنواعها وأس�اليب إدارهتا وآثارها ، ثم بعد ذلك تناول بدائل العقوبة الس�البة للحرية من حيث 
التعري�ف هبا وذكر أنواعها ، ثم تطرق للبدائ�ل يف وثائق األمم املتحدة وجتارب بعض الدول يف 
تطبيقه�ا ، ومعوق�ات التطبي�ق ، والتطبيق األمثل هل�ا يف الدول العربية ، أم�ا الفصل الثالث فقد 

خصصه الباحث ملعاجلة البيانات وحتليلها وتفسريها ، والفصل الرابع يف النتائج والتوصيات.

أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث :

) � أه�م اآلثار الس�لبية للعقوبات الس�البة للحرية عىل الس�جن تثلت يف )إفس�اد املس�جونن 
بعضه�م البع�ض، فقدان أرسة الس�جن ملصدر الدخل، تفكك أرسة الس�جن، زيادة العود 
للجريمة( أما اآلثار السلبية عىل املجتمع فمن أمهها )انحراف أبناء السجناء وانتشار البطالة 

بن املفرج عنهم(.

2 � واقع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يف اململكة العربية السعودية َتثل يف تطبيق بعض 
م�ن تلك البدائل بدرجة أقل من املتوس�ط وهي : )مصادرة األم�وال ، والتوبيخ ، واإلفراج 
الرشطي (،كام توجد بدائل تطبق بدرجة ضعيفة هي : ) املنع من السفر ، التهديد ، التشهري، 

وقف العقوبة ، اإللزام بالعمل لصالح املجتمع (.

3 � أظهرت بيانات الدراسة أن هناك جمااًل تطبق فيه بدائل العقوبات بدرجة أقل من املتوسط يف: 
) جرائ�م األحداث ، وجرائم املرور(، أما املجاالت التي تطبق فيها بدائل العقوبات بدرجة 

ضعيفة جدًا فهي : ) تعاطي املخدرات ، قتل اخلطأ ، التزوير واالختاس (.

4 � أه�م األس�باب الت�ي ت�ؤدي إىل اللجوء لتطبيق عقوبة الس�جن وع�دم األخذ بالبدائ�ل تثلت يف: 
)خطورة اجلريمة، احلفاظ عىل أمن املجتمع ، ردع املجرم ، جمازات املجرم بعقوبة تناسب جرمه (.

5 � اجتاهات املختصن نحو األخذ ببدائل عقوبة الس�جن تثلت يف ) احلفاظ عىل أرسة الس�جن 
م�ن الضي�اع ، العمل عىل اس�تمرار الروابط العائلية ، منع الس�جن م�ن أن يكون عالة عىل 
املجتم�ع ، تف�ادي الوصم�ة االجتامعية التي تلحق باجل�اين وأرسته، تطبي�ق البدائل ال تثقل 

كاهل الدولة بالنفقات (.
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6 � أهم املعوقات التي حتد من تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يف اململكة العربية السعودية 
)ع�دم حتدي�د بدائل العقوب�ات حتى يمك�ن تنفيذها بصورة جي�دة ، عدم توفر األس�اليب 
التنفيذي�ة للعقوب�ات البديلة ، عدم توافر خربات متخصصة لتطبي�ق العقوبات البديلة، قلة 

املؤهلن علميًا وعمليا لإلرشاف عىل تنفيذ العقوبات البديلة (.

ِصلة هذه الدراسة بالدراسة احلالية :

أوجه الشبه

تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف جمال العقوبات وبدائل السجن.

أوجه االختالف 

) � ختتل�ف املش�كلة الت�ي هتتم هبا الدراس�ة احلالي�ة عن هذه الدراس�ة وهذا واض�ح من خال 
العرض السابق.

2 � من حيث جمال الدراس�ة ، فالدراس�ة احلالية تأصيلية مقارنة هتتم باجلانب الرشعي والقانوين 
للتعزي�ر بالعم�ل للنفع العام، وهذا بعيد عن جمال هذه الدراس�ة االجتامعي حيث هتدف إىل 
رص�د آراء املختص�ن واخل�رباء حول بدائ�ل العقوبات الس�البة للحرية وه�ل العمل هبا يف 

الواقع يتطابق مع ما هو املأمول .

3 � وتتمي�ز الدراس�ة احلالية يف جمال التطبي�ق ، حيث يتم حتليل أحكام قضائي�ة صادرة بالتعزير 
بالعمل للنفع العام ، أما هذه الدراس�ة فهي اس�تطاعية ترصد اآلراء حول مجيع البدائل من 

حيث وضعها وهل هناك توافق بن الواقع واملأمول.
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الفصل الثاين
التعزير وظيفته ومبناه       

2 . 1  التعريف بالتعزير وعالقته بالسياسة الرشعية.

2 . 2 ضوابط التعزير ومقاصده وانواعه.

2 . 3 السياسة اجلنائية احلديثة وتطّور التعزير.

2 . 4 مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة وبدائلها.



37

الفصل الثاين
التعزير وظيفته ومبناه 

2 . 1 التعريف بالتعزير وعالقته بالسياسة الرشعية

التعزي�ر هو أحد أقس�ام العقوب�ات يف الرشيعة اإلس�امية ، يتميز عن باق�ي العقوبات من 
حيث كونه عقوبة غري مقدرة مفوض أمر تقديره لويل األمر أو من ينيبه .

ويف هذا املبحث اتناول موقع التعزير يف خارطة عقوبات الرشيعة اإلسامية مع بيان عاقة 
التعزير بالسياسة الرشعية ، وذلك من خال ثاثة مطالب هي :

2 . ) . ) التعزير ماهيته وموقعه بن العقوبات ورشعيته.

2 . ) . 2  السياسة الرشعية جماالهتا وفائدهتا .

2 . ) . 3 العاقة بن السياسة الرشعية والتعزير .

2 . 1 . 1 التعزير ماهيته وموقعه بني العقوبات ورشعيته

هن�اك عدة تقس�يامت للعقوبة ، إال أن التقس�يم املرتبط بموضوع هذه الدراس�ة هو تقس�يم 
العقوبة من حيث اجلسامة ونوع اجلرائم التي فرضت عليها ، ويف هذا املطلب أقوم بإلقاء الضوء 

عىل هذا التقسيم مع بيان رشعية التعزير ))).

أواًل : أقسام العقوبات يف الرشيعة اإلسالمية

�قَسم العقوبات يف الرشيعة اإلسامية إىل:  حدود وقصاص وديات وتعازير )2) . ترُ

انظر تقسيامت العقوبة : عودة ، عبدالقادر : الترشيع اجلنائي اإلسامي مقارنا بالقانون الوضعي ، ص369 .  (((
)2)  يف القانون الوضعي تنقس�م العقوبات من حيث اجلس�امة إىل جنايات وجنح وخمالفات . انظر : إبراهيم . اكرم 

نشأت : القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن ) د.ن ط ) ، 998) م (  ص )30 .
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1 ـ احلدود : 

يف اللغة : مجع حد ، وهو املنع واحلاجز بن شيئن ، ومنتهى اليء ))) .

ويف اصطاح الفقهاء : »عقوبة مقدرة ألجل حق اهلل تعاىل« )2).

واحل�دود عقوب�ات مق�دره لتمنع م�ن الوقوع يف مثلها ، فا يس�مى القصاص ح�دًا ؛ ألنه حق 
للعبد، وال التعزير حدًا لعدم التقدير، واملقصد األصيل من رشعها االنزجار عام يترضر به العباد )3) .

2 ـ القصاص :

يف اللغة : قص أي تتبع اليء ، يقال اقتَصْصترُ األثر إذا تتبَّعَته ، ومنه اشترُق الِقصاص ؛ ألنه 
يرُفعل به ِمثلرُ ِفعلِه باألول ، فكأنه اقتص أثره )4) .

ويف اصطاح الفقهاء : هو»تتبع الدم وعقاب اجلاين بمثل جنايته« .

ويسميها البعض احلدود أو احلقوق التي آلدمي ، وهو مصطلح يطلق عىل العقوبات املقررة 
جلرائم القصاص والدية ، حيث يعاقب املجرم عىل جزاءه )5) .

يُة  : 3 ـ الدِّ

يف اللغة : واحدةرُ الديات وهي حق القتيل يقال َوَدْيترُ القتيل إذا أعطيت ِدَيتِه )6) .

)))  ابن فارس ، أمحد : مقاييس اللغة ، حتقيق عبدالسام هارون ، 3/2 ، مادة احلاء والدال .
)2)  الن�ووي ، حمي�ي الدين بن رشف : املجموع رشح املهذب ، ت حممد نجيب املطيعي ) دار احياء الرتاث العريب ، 

بريوت، لبنان ، ط) ، )200م ( 5/22 .
)3)  ابن اهلامم ، حممد بن عبدالواحد املعروف بكامل الدين : فتح القدير ) دار الكتب العلمية ، لبنان ، بريوت ، ط)، 
995)م (  95/5) ، اب�ن مفل�ح ، ابراهي�م ب�ن حممد : املبدع يف رشح املقنع ) دار املكتب االس�امي ، بريوت.

لبنان ، ط3 ، 2000م ( 43/9 .
)4)  ابن فارس ، أمحد : مقاييس اللغة ، 5/))، مادة القاف والصاد.

)5)  انظر : ابن تيمية ، أمحد : جمموع فتاوى ش�يخ االس�ام امحد بن تيمية ، مجع عبدالرمحن ابن قاس�م النجدي ) دار 
عامل الكتب ، الرياض ، د.ط ، )99)م ( ، 28 /372 .  عودة ، عبدالقادر : الترشيع اجلنائي اإلسامي مقارنا 

بالقانون الوضعي ، ص387 .
)6)  اجلوه�ري ، اس�امعيل محاد : الصحاح ت�اج اللغة وصحاح العربي�ة ، حتقيق أمحد عبدالغفور عط�ار ) دار العلم 

للماين ، لبنان ، بريوت ، ط4 ، 990)م ( 6/)252.
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ويف اصطاح الفقهاء : »املال املؤدى إىل جمني عليه أو وليه بسبب جناية« ))).

4 ـ الكفارات :

يف اللغة : السرت والتغطية ، سميت كّفارة ألهنا ترُغطي الذنوب واآلثام وتسرتها )2).

يف االصط�اح : تطل�ق عىل أمرين : س�رت الذن�ب وحموه ، وم�ا يرُكّفر به من إطعام وكس�وة 
وصوم وغريه .

ففي املعنى األول قالوا : الكفارة أصلها من الكفر وهو الس�رت ، س�ميت بذلك ؛ ألهنا تسرت 
الذن�ب وتذهبه ، ثم اس�تعملت فيام وجد فيه صورة خمالفة أو انته�اك وإن مل يكن فيه إثم كالقتل 

خطأ او غريه )3) .
ويف املعنى الثاين قالوا : الكفارة ما يستغفر به اإلثم  ، من عتق ، أو إطعام ، أو كسوة أو صوم  

ونحو ذلك )4) .
والكفارة هي »العقوبة املقررة عىل املعصية بقصد التكفري عن اتياهنا« )5).

وقد أدرجت تعريف الكفارات يف هذا املقام رغم كوهنا ليست عقوبة جزائية ؛ لسببن  :

األول : لكوهنا أحد أقسام العقوبة حسب تقسيم الفقهاء واألمانة العلمية تقتيض إدراجها .
الث�اين : ألن هلا ارتباطًا وثيقًا بموضوع هذه الدراس�ة وهو العم�ل للنفع العام من حيث األصل 

الرشعي ، وسيتم اإلشارة له يف حمله . 

5 ـ التعزير : وقد سبق التعريف به )6) .

)))  البهويت ، منصور بن يونس : كشاف القناع عىل متن اإلقناع ، حتقيق حممد حسن اسامعيل ) دار الكتب العلمية، 
لبنان ، بريوت ، ط) ، )799م ، ( 3/6 .

)2)  ابن فارس ، أمحد : مقاييس اللغة ، 5/)9)، الكاف والفاء وما يثلثهام . وانظر : األصفهاين ، الراغب : مفردات 
ألفاظ القرآن ، ص 7)7.

)3)  النووي ، حميي الدين بن رشف : املجموع ، 632/6 . املوسوعة الفقهية الكويتية ، 83/53 . القرايف ، أمحد بن 
ادريس : الذخرية ، ت حممد بوخبزة ، 6/4) .

)4)  الكاس�اين ، ع�اء الدي�ن أبو بكر : بدائع الصنائ�ع يف ترتيب الرشائع ، 59/5 . أبوجيب ، س�عدي : القاموس 
الفقهي ، ص 23) .

)5)  عودة ، عبدالقادر : الترشيع اجلنائي اإلسامي مقارنا بالقانون الوضعي ، ص 893 .
انظر صف 8 .  (6(
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ثانيًا : خصائص التعزير

هناك خصائص تيز التعزير عن غريه من العقوبات كاحلدود ، وهي :

) � التعزير عقوبة تفويضية ترك تقديرها لإلمام أو من يفوضه ، وهي بذلك ختتلف عن العقوبات 
األخرى التي حددها الرشع وبن قدرها ))) .

2 � التعزير يقام مع وجود الشبهة ، وهذا خاف احلدود التي تدرأ بالشبهة )2) .

3 � عقوب�ة التعزي�ر ختتلف باختاف الن�اس والزمان واملكان ، فام هو تعزي�ر يف بلد قد ال يكون 
كذلك يف بلد آخر ، أما احلدود فهي ثابتة مقدرة ال تتغري )3) .

4 � يف التعزي�ر جي�وز لإلم�ام العفو ،وجتوز الش�فاعة ولو بع�د الرفع لإلمام ، أم�ا احلدود فليس 
لإلمام العفو عنها وال جتوز الشفاعة فيها )4) .

واألص�ل يف ذل�ك ما رواه مس�لم عن قتيبة بن س�عيد من حديث عائش�ة ريض اهلل عنهام أن   
رسول اهلل < قال ألسامة عندما شفع للمخزومية : ) إنام أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا 
إذا رسق فيه�م الرشي�ف تركوه ، وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ، وأْيمرُ اهلل لو أن 

فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها( )5) . 

5 � اإلثبات يف التعزير خاف احلدود ال يقترص عىل اإلقرار والبينة ، فيؤخذ بالقرائن ، وبشهادة 
النساء ، والنكول عن الشهادة ، والشهادة عىل الشهادة ، وكتاب القايض وغريها )6) .

)))  النووي ، حميي الدين بن رشف : املجموع  ، 2/22)2 .
)2)  ابن املنذر ، حممد بن إبراهيم : االرشاف عىل مذاهب العلامء ، ت صغري األنصاري )دار روائع األثري وآخرون، 

الرياض. السعودية ، ط) ، 2007م( 7/)29 .
)3)  الرشبين�ي ، حمم�د اخلطيب : مغن�ي املحتاج إىل معرفة معاين املنهاج ، عناية حممد عيت�اين ) دار املعرفة ، بريوت.

لبنان ، ط2 ، 2004 ) 4/)25 . 
)4)  ابن عابدين ، حممد أمن : رد املحتار عىل الّدر املختار حاشية ابن عابدين ، حتقيق عبداملجيد طعمة حلبي  ) دار 
املعرف�ة ، بريوت.لبن�ان ، ط) ، 2000م ( 95/6- 98 . وانظ�ر : عبدالعزير . أمري : الفقه اجلنائي يف اإلس�ام 

)دار السام ، مرص ، ط) ، 997) ) )42 .
)5)  صحيح مسلم ، كتاب احلدود ، باب قطع السارق الرشيف وغريه ، ص 9)7 ، احلديث 0)44.

)6)  الكاساين ، عاء الدين أبو بكر : بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ، ت حممد حلبي ) دار املعرفة ، بريوت.لبنان 
، ط) ، 2000م ( 04/7) .
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ثالثًا : مرشوعية عقوبة التعزير 

التعزير مرشوع يف الكتاب والسنة وإمجاع الفقهاء ، وأدلة ذلك ما ييل :

نَّ يِف امْلََضاِجِع  وهرُ ررُ نَّ َواْهجرُ وهرُ نَّ َفِعظرُ وَزهرُ وَن نرُشرُ افرُ يِت خَتَ من القرآن الكريم قوله تعاىل :﴿َوالاَّ
ا َكبرًِيا ﴿34﴾ )النساء(. َ َكاَن َعِليًّ وا َعَلْيِهنَّ َسبِيًا  إِنَّ اهللَّ ْم َفَا َتْبغرُ نَّ َفإِْن َأَطْعَنكرُ برُوهرُ َوارْضِ

وج�ه الداللة : أن نش�وز املرأة يعني ارتفاعها عن طاع�ة الزوج وعصيانه بالقول أو الفعل ، 
وق�د رشع لل�زوج تأديبها عند وق�وع ذلك ، وتضمنت اآلية عدة طرق يت�درج الزوج فيها بداية 

بالوعظ ثم اهلجر ثم الرضب غري املربح ، وكل هذه وسائل تعزيرية ))) .

ومن السنة استدل الفقهاء بحديث أيب بردة األنصاري [ ؛ أن رسول اهلل < قال )ال جيلد 
فوق عرشة أس�واط  إال يف حٍد من حدود اهلل ( )2) وجه الداللة أن هناك جلدًا مرشوعا للتأديب 

من غري احلدود وهو التعزير )3).

وكذل�ك فعل الرس�ول عليه الصاة والس�ام عندم�ا هجر الثاثة الذي�ن ختلفوا عن غزوة 
تبوك وهنى املس�لمن عن كامهم ، ثم طلب منهم اعتزال نس�ائهم ، ولبثوا عىل ذلك مخسن ليلة 

حتى تاب اهلل عليهم )4) .

وق�د نقل الن�ووي »رمحه اهلل «  امجاع األمة عىل جواز التعزي�ر ومرشوعيته يف كل معصية ال 
حد فيها وال كفارة « )5) .

)))  ابن العريب ، حممد بن عبداهلل : أحكام القرآن ، ت عبدالرزاق املهدي ) دار الكتاب العريب ، بريوت.لبنان ، ط)، 
2000م (  )/362 . وانظر : السعدي ، عبدالرمحن بن نارص : تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كام املنان ، ص 

. (77
)2)  صحيح مسلم  ، كتاب احلدود ، باب قدر أسواط التعزير ، ص 729 ، رقم احلديث 4460.

)3)  ابن فرحون ، إبراهيم حممد : تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومنهاج احلكام ، 2 /7)2.
)4)   صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، ص 37)) ، رقم احلديث 6)70.

)5)  انظر : النووي ، حميي الدين بن رشف : املجموع ، 3/22)2 .
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2 . 1 . 2 السياسة الرشعية جماالهتا وفائدهتا

أواًل  : ماهية السياسة الرشعية

يف اللغة : 

ه ، وأصلها ِفْعل السائس  ْصِلحرُ السياسة هي الرياسة والقيادة ، وتعني القيام عىل اليء بام يرُ
ها ))) . وضرُ ومن يقوم عىل الدواب وَيررُ

فَتح يف امتداٍد فيه ، وتعني الطريقة واملنهج)2). الرشعية : الشن والراء والعن تدل عىل يشٌء يرُ

يف اصطالح الفقهاء

السياس�ة الرشعية »اس�تصاح اخللق بإرش�ادهم إىل الطريق املنجي يف الدنيا واآلخرة« )3) ، 
وياحظ يف هذا التعريف أنه عام وقد ال يقترص معناه عىل السياسة الرشعية.

وق�د عّرفه�ا ابن القيم »رمحه اهلل« بأهنا »السياس�ة العادلة املس�تمدة من الرشيعة اإلس�امية 
املتفق�ة مع روحه�ا وأصوهلا الكلية ، وهبذا خترج السياس�ة الوضعية التي ه�ي عبارة عن أحكام 

وقوانن صاغها البرش سواء اتفقت مع الرشيعة أو خالفتها« )4) .

وم�ن التعريف�ات املعارصة هلا : »هي األحكام التي تنظم هبا مرافق الدولة وتدبر هبا ش�ئون 
األم�ة ، م�ع مراعاة أن تك�ون متفقة مع روح الرشيع�ة نازلة عىل أصوهلا الكلي�ة حمققة أغراضها 
االجتامعية ولو مل يدل عليها يشء من النصوص التفصيلية اجلزئية الواردة يف الكتاب أو السنة«)5).

)))  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص 480 ، مادة سوس .
)2)  ابن فارس ، أمحد : معجم مقاييس اللغة ، 262/3 ، الشن والراء وما يثلثهام .

)3)  ابن عابدين ، حممد أمن : رد املحتار عىل الّدر املختار حاشية ابن عابدين ، حتقيق عبداملجيد طعمه حلبي  ) دار 
املعرفة ، بريوت.لبنان ، ط) ، 2000م ( 23/6.

)4)  ابن قيم اجلوزية ، حممد : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، عناية هيثم الطعيمي ) املكتبة العرصية ، بريوت.
لبنان ، ط) ، 2006م ( ص 3).

)5)  تاج ، عبدالرمحن : السياسة الرشعية والفقه اإلسامي ، ص 0) .
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ثانيًا : جمال العمل بالسياسة الرشعية

العمل يف السياسة الرشعية إما أن يدخل يف جمال األحكام أو املوضوعات. 

1 ـ جمال األحكام 

جاءت أحكام الرشيعة اإلسامية عىل قسمن :

أ �  قسم ثابت مستقر ال يطرأ عليه تغيري وال تبديل .

ب  � قسم قابل للتغيري والتجديد تبعًا الختاف املصالح والظروف واألوضاع .

وجمال السياس�ة الرشعية هو األحكام املتغريه التي من ش�أهنا أال تبقى عىل وجه واحد ، بل 
ختتلف باختاف العصور وتتغري بتغري األحوال ، وتتبدل بتبدل املصالح واألعراف ))).

فالرشيعة االس�امية جاءت ماحظة ألحوال األمم واملجتمعات ، مراعية للتغري والتحول 
يف حياهت�م ويف ه�ذا منفعة عظيمة ، قال ابن عاش�ور »رمحه اهلل« »إن ه�ذه الرشيعة قابلة باصوهلا 
وكلياهتا لانطباق عىل خمتلف االحوال بحيث تس�اير أحكامها خمتلف االحوال دون مش�قه وال 
ح�رج وال عرس ، فجاءت أحكامها مش�تملة عىل ِحكم ومصال�ح صاحلة ألن تتفرع منها أحكام 

خمتلفة الصور متحدة املقاصد« )2) .

2 ـ جمال املوضوعات

ال يقترص العمل بالسياسة الرشعية عىل أمر معن ، بل يشمل مجيع املوضوعات ذات العاقة 
بمصالح األمة وشئوهنا ، ومن هذه املوضوعات :

) � شئون احلكم والدولة وتعين العامل ومراقبتهم .

2 � شئون بيت املال وخزانة الدولة ووارداهتا ومرصوفاهتا .

)))  تاج ، عبدالرمحن : السياس�ة الرشعية والفقه اإلس�امي ، ص 26 . عطوة ، عبدالعال أمحد : املدخل إىل السياسة 
الرشعية ) إدارة النرش بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسامية ، الرياض . السعودية ، ط2 ، 2004م ( ص 40.
)2) ابن عاش�ور ، حممد الطاهر : مقاصد الرشيعة اإلس�امية ، حتقيق حممد الطاهر امليساوي  ) دار النفائس ، األردن 

، ط 2 ، )200م (، ص ص 325، 327  .
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3 � الواليات ومصالح األمة كاجليش والقضاء واحلسبة .

4 � العقوبة وإقامة احلدود والتعازير ))) .

ومن هنا يتبن أن جمال العمل بالسياس�ة الرشعية يش�مل خمتلف مناحي احلياة ، وأن قرصها 
عىل جمال معن وترك األمور األخرى فيه تعطيل للرشيعة اإلسامية وهذا فيه رّش مستطري ، ألنه 
يصور الرشيعة اإلس�امية الغراء يف صورة العجز والقصور األمر الذي يرُدخل الش�ك يف قلوب 

بسطاء الناس ممن ليس لدهيم دراية ومعرفة بدينهم.

ثالثًا : فائدة العمل بالسياسة الرشعية 

فائ�دة العمل بالسياس�ة الرشعية كب�رية ، وهذا يتضح بالنظر للمج�االت التي يمكن إعامل 
السياس�ة الرشعية هبا ، ويف هذا املقام س�أقرص احلديث عىل فائدة العمل بالسياس�ة الرشعية فيام 

يتعلق بموضوع التعزير.

س�بقت اإلش�ارة إىل أن أحد جماالت العمل بالسياس�ة الرشعية ؛ األحكام واملعامات التي 
من شأهنا التغري والتبدل ؛ كالتعزير )2) .

ومن خال إعامل السياس�ة الرشعية يف عقوبة التعزي�ر يمكن التجديد والتطوير ملواجهة ما 
يستجد من جرائم ، واستيعاب ما يستحدث من وسائل عقابية ، ويف ذلك حتقيٌق لوفاء الرشيعة 
اإلس�امية بمصال�ح الن�اس يف كل زمان ومكان ، وهذا يكون حتت س�قف االجتهاد الرشعي ، 
وه�و من�وط بالعامِل املجتهد الفقيه بالواقع والسياس�ة الرشعي�ة ، ال�ذي إذا َوىَل يف األمة أمرًا من 
أمورها العامة يس�تطيع أن يس�ري فيه عىل ما تقيض به أحكام الرشيعة وأصوهلا ، ويرُستغنَي هبا عن 

غريها من القوانن والسياسات الوضعية )3) .

)))  املوسوعة الفقهية الكويتية ، 302/25. وانظر تاج ، عبدالرمحن : السياسة الرشعية والفقه اإلسامي ، ص 29 
ومابعدها .

)2)  انظ�ر : الدبي�ان ، عيل راش�د : التجديد يف العقوبة بحث منش�ور يف املجلة القضائية ) وزارة العدل الس�عودية ، 
الرياض ، العدد الثالث ، حمرم 433)ه� ( ص 8) .

)3)  انظ�ر : اب�ن قي�م اجلوزي�ة ، حممد : الطرق احلكمية يف السياس�ة الرشعي�ة ، 3) . و تاج ، عبدالرمحن : السياس�ة 
الرشعية والفقه اإلسامي ، ص 32 . و عطوة ، عبدالعال أمحد : املدخل إىل السياسة الرشعية، ص 56 .
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2 . 1 . 3 العالقة بني السياسة الرشعية والتعزير

عن�د التمع�ن يف تعري�ف الفقهاء للسياس�ة الرشعي�ة ، وحديثهم حول مفهومه�ا وعاقتها 
بالتعزير ، يتبن أن هلم عدة آراء حول هذه العاقة يمكن تلخيصها فيام ييل :

 1- أن السياسة الرشعية هي التعزير 

ومم�ن قال هبذا ابن عابدين »رمحه اهلل« حيث ذكر أن السياس�ة الرشعي�ة والتعزير مرتادفان، 
فالتعزي�ر تأديب دون حد وه�و موكول إىل اإلمام ويكون بالرضب وغريه ، وكذلك السياس�ة ؛ 
فك�ام يرُ�رضب ابن عرش س�نن عند التخل�ف عن الصاة ، كذل�ك توقع عقوب�ة التعزير لدواعي 

املصلحة سياسة .

مث�ال ذلك نف�ي عمر بن اخلطاب[ نرص بن حجاج إىل العراق الفتتان النس�اء به، فالنفي 
هنا عقوبة تعزيرية ، لكن توظيفها كان حتت غطاء السياسة الرشعية ودواعي املصلحة))). 

2 ـ أن السياسة الرشعية هي التعزير املغلظ 

وممن قال هبذا الطرابليس »رمحه اهلل« يف معن احلكام ، حيث ذكر أن السياسة رشع مغلظ فيه 
رج احلق من الظامل وتدفع املظامل ، ويتوصل هبا إىل املقاصد الرشعية )2). خيرُ

وقد نقل ابن مفلح وابن القيم عن ابن عقيل » رمحهام اهلل« أن للسلطان سلوك السياسة وهو 
احلزم )3)، واحلزم يتطلب التشديد يف العقوبة وتغليظها.

3 ـ أن التعزير جزء من السياسة الرشعية

 وقد ذهب إىل هذا كثرٌي من الفقهاء الذين أطلقوا مفهوم السياس�ة الرشعية لتش�مل جماالت 
كثرية من ضمنها التعزير .

)))  انظر : ابن عابدين ، حممد أمن : رد املحتار عىل الّدر املختار حاشية ابن عابدين ، 24/6.
)2)  الطرابليس ، عيل بن خليل : معن احلكام فيام يرتدد بن اخلصمن من األحكام 0 مطبعة مصطفى احللبي ، مرص، 

ط 2 ، 973)م ( ص 69).
)3)  ابن مفلح ، حممد بن مفلح املقديس : الفروع ، حتقيق حازم القايض ، 6 /5)) . وانظر ابن قيم اجلوزية ، حممد: 

الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، ص 22 .



46

ويتب�ن ه�ذا من تعريفهم للسياس�ة الرشعية والتعزير ، فقد عّرفوا السياس�ة الرشعية بأهنا : 
»إص�اح أم�ور الرعّية وتدبري أموره�م ، أو فعل يشء من احلاكم ملصلح�ة يراها وإن مل يرد هبذا 

الفعل دليل جزئي« ))).

وكذلك تعريف عبدالرمحن تاج » رمحه اهلل« الذي سبق عرضه )2).

أم�ا التعزي�ر فهو كام س�بق تعريفه تأديب عىل ذن�ب ال حد فيه وال كف�اره ، وهو عقوبة غري 
نيبه  . مقدره ، وتقديرها حسب املصلحة وهو منوط باإلمام أو من يرُ

واحلقيقة أن هذا الرأي ينطبق عىل واقع السياسة الرشعية من حيث شموهلا جلميع املجاالت 
التي تس حياة املسلم ، ألن حرص السياسة الرشعية يف التعزير أو التعزير املغلظ فيه تقييد ملفهومها 

الواسع .

وقد يكون س�بب ق�ول من عربوا عن السياس�ة الرشعية بالتعزير ت�ارة وبالعقوبة أو الرشع 
املغل�ظ ت�ارة هو طغيان اس�تخدام السياس�ة الرشعية يف العقوب�ات ، ألهنا من أهم م�ا حيتاج إليه 

الوالة واحلكام يف توطيد األمن بالرضب عىل أيدي املذنبن والقضاء عىل الفساد )3) . 

حتقق مفهوم السياسة يف تطبيق عقوبة التعزير

إذا تب�ن أن عاقة التعزير بالسياس�ة الرشعية هي عاقة الفرع باألص�ل أو اجلزء بالكل فكيف 
يتحقق معنى ومفهوم السياسة من حيث كوهنا تدبريًا ورعاية ملصالح األمة واألفراد يف عقوبة التعزير.

اإلجاب�ة عىل ذلك هي أن التعزير عقوبة تفويضية ، وهذا يعطيه مرونة تس�مح باس�تخدامه 
لتحقي�ق أه�داف العقوبة من تأديب وإصاح وزجر ، حيث يت�م تغليب هدف عىل آخر وفق ما 

تتطلبه املصلحة ، وحسب اختاف حال من تطبق عليه وحال اجلرم والظروف املصاحبة .

 وهذا ليس ش�يئا جديدًا فق�د كان اخللفاء املتقدمون يرُعِزرون ويراع�ون قدر اجلاين واجلناية 
ولذلك اختلف تعاملهم مع اجلناة بن الرضب واحلبس وغري ذلك من األس�اليب الِعقابية التي 

يعطيها العرف أثرًا يساعد يف حتقيق غرض العقوبة املقصود.
)))   املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقاف والشئون اإلسامية بالكويت، 295/25- 296.

)2)   انظر صف 42.
)3)   عطوة ، عبدالعال أمحد : املدخل إىل السياسة الرشعية، ص 37 .
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ومن ذلك أن يقام املذنب عىل قدميه أمام الناس ، أو تنزع عاممته ويرتك دون عاممة ))) .

وق�د ذكر البغوي » رمحه اهلل« تعليقًا عىل حديث الرس�ول < )ال جيلد فوق عرشة أس�واط  
إال يف ح�ٍد م�ن حدود اهلل ( )2) ، قوله »األمر هكذا عند قلة الفس�اد وحصول الزجر هبذا ، أما إذا 

كثر الفساد واستقل الناس هذا التعزير فا بأس أن يزاد « )3).

وق�ال أب�و يعىل الف�راء » رمحه اهلل « إن تأديب ذي اهليئة من أه�ل الصيانة ، أخف من تأديب 
أه�ل البذاءة والس�فاهة ، فيكون تعزير من جّل قدره باإلعراض عن�ه ، وتعزير من دونه بزواجر 
الكام وغاية االستخفاف الذي ال قذف فيه وال سب ، ثم يرُعدل بمن دون ذلك إىل احلبس الذي 

ينزلون فيه حسب رتبهم وهفواهتم ، وكذلك يف النفي ويف الرضب وما دون الرضب )4) .

وم�ن هن�ا يتضح حتقق مفهوم السياس�ة يف عقوب�ة التعزير من حيث كوهن�ا عقوبة تفويضية 
موكول أمر تقديرها لإلمام ومن يفوضه بحس�ب ما يرى به دفع الفس�اد يف األرض ومنع الرش ، 
فله أن يسن من العقوبات ما يراه حمققًا للمصلحة وأهداف العقوبة املقصودة ، فيختار ما يناسب 
احل�ال والزمان واملكان ، ويتحرى املائم منها من حيث النوع والطريقة حتى يتحقق اهلدف من 

تطبيقها )5) .

2 . 2 ضوابط التعزير ومقاصده وأنواعه

     تفوي�ض عقوب�ة التعزي�ر مقيد بعدة ضوابط جيب مراعاهتا حت�ى تتحقق املقاصد املرجوة 
منها ، ويف هذا املبحث استعرض ضوابط الِعقاب بالتعزير ومقاصده وأنواعه من خال املطالب 

التالية :

)))  الق�رايف ، أمح�د ب�ن ادري�س : الذخرية ، حتقي�ق حممد بوخبزة ) دار الغرب اإلس�امي ، ب�ريوت ، لبنان ، ط) ، 
994)م ( ج 2) ، ص 8)).

)2)  صحيح مسلم ، كتاب احلدود ، باب قدر أسواط التعزير ، ص 729 ، رقم احلديث 4460 .
)3)  البغوي ، احلسن بن مسعود الفراء : التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي ، 430/7.

)4)  الفراء ، أبويعىل حممد بن احلس�ن : األحكام الس�لطانية ، ت حممد حامد )دار الكتب العلمية ، بريوت . لبنان ، 
د.ط ، 983)م ( ص 280 ، وانظر ابن تيمية ، أمحد : السياسة الرشعية يف إصاح الراعي والرعية ، ص )0). 

وجمموع الفتاوى ، ج 28 /343 .
)5)  أبو زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلس�امي ، ص 25  . العوا ، حممد س�ليم : أصول النظام اجلنائي 

اإلسامي ، ص 399 .
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2 . 2 .)  ضوابط تقدير التعزير .

2 . 2 . 2  مقاصد وأغراض التعزير.

2 . 2 . 3  أنواع عقوبات التعزير .

2 . 2 . 1ضوابط تقدير التعزير

تعريف الضابط

يف اللغة

الضابط والضبط بمعنى لزوم اليء وحفظه باحلزم والشدة وعدم مفارقته ))).

ويف االصطالح

الضابط هو كل ما انتظم صورًا متشاهبة يف موضوع واحد )2).

وقيل الضابط هو »أمٌر كيل ينطبق عىل جزئيات« )3).

  وق�د ح�دد الفقهاء عدة ضوابط لتقدير عقوبة التعزير ، وهذه الضوابط قد ال تكون خاصة 
بعقوبة التعزير ، إذ أن منها ما ينطبق عىل العقوبات بصفة عامة.

وه�ذه الضواب�ط يف جممله�ا تعترب آلية تنظم وتضبط س�لطة إيقاع العقوبة ع�ىل املذنبن هذه 
السلطة التي تس حقوق الناس وحرياهتم.

ومن أهم هذه الضوابط ما ييل :

)))  ابن منظور، حممد : لس�ان العرب ، ت أمن حممد و حممد الصادق ) دار احياء الرتاث العريب ومؤسس�ة التاريخ 
الع�ريب ، لبنان.ب�ريوت ، ط2 ، 997)م ( 6/8) ، م�ادة ضب�ط . وانظر : رضا ، أمحد : معج�م متن اللغة ) دار 

مكتبة احلياة ، بريوت.لبنان ، د.ط ، 959)م ( 529/3 ، الضبط .
)2)  الباحسن ، يعقوب عبدالوهاب : القواعد الفقهية ) مكتبة الرشد ، الرياض ، ط4 ، 2004م ( ص 66.

)3)  البورن�و ، حمم�د صدق�ي : الوجي�ز يف إيضاح قواع�د الفقه الكلية ) مؤسس�ة الرس�الة ، بريوت.لبن�ان ، ط5 ، 
2002م ( ص 4) .
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1 ـ عدم تطبيق التعزير إال عىل أمر معاقب عليه رشعًا 

يع�رف ه�ذا املبدأ يف الترشيع�ات العقابية احلديثة بقاعدة » ال جريم�ة وال عقوبة إال بنص « 
وه�ذا املب�دأ ليس خاص بعقوبة التعزي�ر ، فقد طبقته الرشيعة اإلس�امية يف احلدود والقصاص 
والتعزي�ر ، أم�ا يف احل�دود والقص�اص فقد نرُص ع�ىل أمه�ات الرذائل وكب�ار اجلرائم وحددت 
عقوباهت�ا ، ويف التعزير جاءت الرشيعة االس�امية بنصوص عامة جت�رم كل خمالفة ألمر الدين ، 
وكل فعل فيه رضٌر أو فس�اد ، فالتعزير من حيث التجريم يتناول مجيع األفعال التي هنى الش�ارع 
عنه�ا وه�و غري معن أو حمدد عىل وجه اخلصوص ، ألنه ال يمكن للرشيعة أن حتيص كل اجلرائم 
ل هب�ا إبليس ، وَتدفع إليها الش�هوات اجلاحمة ، فض�ًا عن أن القيم الت�ي يراد محايتها  الت�ي يرُس�وِّ

بالتعزير ختتلف من زمان إىل زمان ومن مكان إىل آخر ))).

نَّ  وهرُ ررُ نَّ َواْهجرُ وهرُ نَّ َفِعظرُ وَزهرُ وَن نرُشرُ افرُ يِت خَتَ ومن النصوص التي يرُستدل هبا قوله تعاىل : ﴿َوالاَّ
نَّ ﴿34﴾ )النساء(. برُوهرُ يِف امْلََضاِجِع َوارْضِ

وجه االستدالل أن الزوجة عندما تنشز وتستخف بحق زوجها له أن يؤدهبا )2). 

ْفِسِديَن ﴿83)﴾ )الشعراء(. ْرِض مرُ وقوله تعاىل: ﴿َواَل َتْعَثْوا يِف اأْلَ

وهنا هني عن كل أعامل الفساد التي تعترب سببًا إليقاع التعزير .

َها ﴿40﴾ )الشورى(. َئٌة ِمْثلرُ َئٍة َسيِّ وقوله تعاىل:﴿َوَجَزاءرُ َسيِّ

قال اإلمام البغوي »سمي اجلزاء سيئة مماثلة للفعل السيئ« )3).

2 ـ التناسب بني عقوبة التعزير واجلريمة

العقوبة تكون عىل قدر اإلجرام ، فا تكون قليلة دون الردع والزجروال مبالغًا فيها فتتحول 
إىل انتق�ام ، إذ ال ب�دّ أن تت�اءم مع حجم اجلريمة وظروفها ، واملعن�ى رضورة أن يوازن القايض 

)))  أب�و زه�رة . حمم�د : اجلريمة والعقوبة  يف اإلس�ام ، ص 57 . الدليمي ، جال مجي�ل : عقوبة التعزير دالالهتا 
ومقاصدها يف الرشيعة االس�امية والقانون الوضعي ؛ بحث منش�ور يف جملة الفكر الرشطي بالش�ارقة ) مركز 

بحوث رشطة الشارقة ، العدد 3 ، جملد 9) ، اكتوبر 0)20م ( ص 252.
الشوكاين ، حممد بن عيل : تفسري فتح القدير ، 296 .  (2(

)3)  البغوي ، احلس�ن بن مس�عود : معامل التنزيل . تفس�ري القرآن ، ت حممد النمر وعثامن ضمريية ، س�لامن احلرس 
)دار طيبة ، الرياض ، ط) ، 2002م ( 87/4 .
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بن التعزير وبن اجلريمة ، فا يرسف يف عقاب وال يستهن بجريمة ، بل يقترص عىل القدر الذي 
َيِظن انزجار اجلاين به وال يزيد عليه ، مراعيًا يف ذلك درجة اإلثم واخلطأ لدى اجلاين .

يق�ول اب�ن القي�م » رمح�ه اهلل« ملا تفاوت�ت مرات�ب اجلنايات مل يك�ن بد من تف�اوت مراتب 
العقوب�ات ، فالنظ�رة املحرم�ة ال يصلح إحلاقها بعقوبة مرتكب الفاحش�ة ، وال إحلاق اخلدش�ة 

بالعود بالرضبة بالسيف ))) .

ويش�ري رشاح القان�ون إىل أن مبدأ التناس�ب بن اجلريمة والعقوبة يعت�رب من أهم املبادئ يف 
عل�م اجلزاء اجلنائي وأحد موِجهات السياس�ة اجلنائية الرش�يدة ، وم�ن الضامنات لتحقيق ذلك 

تطبيق مبدأ التفريد العقايب ، وسيأيت احلديث عنه ال حقًا )2).

3 ـ التوازن بني التعزير واجلاين

اجلناة ليسوا سواء بالنسبة حلاهلم وأثر جرمهم يف املجتمع ، وبالنسبة لتأثري العقوبة والتعزير 
عليهم ، وقد نظرت الرشيعة اإلسامية إىل هذا املبدأ وفرقت بن أصناف الناس يف العقوبة.

ومب�دأ التناس�ب بن مرتكب اخلطيئة وظروف�ه ومكانته وبن العقوبة الت�ي تطبق عليه مبدأ 
عرفته الرشيعة االسامية وجاء النص عليه.

َضاَعْف هَلَا اْلَعَذابرُ ِضْعَفْنِ َوَكاَن  َنٍة يرُ َبيِّ نَّ بَِفاِحَشٍة مرُ بِيِّ َمْن َيْأِت ِمْنكرُ قال تعاىل :﴿َيا نَِس�اَء النَّ
ِ َيِسرًيا ﴿30﴾ )األحزاب(. لَِك َعىَل اهللَّ َذٰ

قال الش�وكاين يف تفس�ري هذه اآلية : ثبت يف الرشيعة االس�امية أن ارتفاع املنزلة والرشف 
يوجب لصاحبه إذا عىص تضاعف العقوبات )3).

ومم�ا يستش�هد به عىل التوازن بن العقوبة وحال املذن�ب ومراعاة حال املذنب يف العقوبات 
اجلزائية ، احلديث الذي رواه ابن ماجه يف س�ننه عن ابو بكر بن ش�يبه بس�نده من حديث س�عيد 

)))  انظر : ابن القيم ، حممد بن أيب بكر : اعام املوقعن عن رب العاملن ، ت حممد البغدادي ) دار الكتاب العريب، 
بريوت.لبنان ، ط2 ، 998)م ( 2/)0) .

)2)  عبداملنعم، سليامن : النظرية العامة لقانون العقوبات ) دار اجلامعة اجلديدة للنرش ، اإلسكندرية. مرص ، د.ط ، 
2000م( ص 9)7 .

)3)  الشوكاين ، حممد بن عيل : فتح القدير ، ص 66)).
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ب�ن س�عد بن عباده قال } كان بن ابياتنا رجل خم�دج ضعيف ، فلم يرع إال وهو عىل أمة من إماء 
الدار خيبث هبا ، فرفع شأنه سعد بن عباده إىل رسول اهلل < فقال : إجلدوه رضب مئة سوط  ، 
قال�وا: ي�ا نبي اهلل هو أضعف من ذلك ، لو رضبناه مئة س�وط مات ، قال : فخذوا له عثكااًل فيه 

مئة شمراخ فارضبوه رضبة واحدة  ))).

والشاهد من هذا احلديث أنه تم مراعاة حال املذنب رغم كون العقوبة حدية مقدرة.

4 ـ أن تكون عقوبة التعزير حمققه ألهدافها 

الغاية من تطبيق التعزير محاية مصالح األمة ومنع الفساد ودفع الرضر ، وليس محاية األهواء 
والشهوات ، وهذا يكون بتحقق أهداف التعزير من ردع عام وخاص وإصاح للفرد واملجتمع، 
فالتعزي�ر رغم اختافه من ش�خص آلخر فإنه جيب أن يك�ون حمققًا ألغراضه ومقاصده ، وهذه 
األه�داف مرتبط�ة باجلريمة واملج�رم ، وما تتطلب�ه املصلحة فيه�ام ، فتارة يقت�يض األمر تغليب 
مصلح�ة اجلامعة ومحاي�ة املجتمع ، وهنا يرُغّلب جان�ب الردع والزجر فيش�دد يف التعزير ؛ وتارة 
يرتجح جانب اإلصاح فرياعى حال املحكوم عليه وما يصلحه ، وهذا منوط بالقايض ، حيث 
تقع عليه مسئولية التبرص والتأمل وتقدير التعزير الذي يرى أن فيه مصلحة وحمققًا ألهدافه )2).

5  ـ التدرج يف التعزير 

وه�ذا املبدأ قد يكون خاص بعقوبة التعزير ألن احلدود والقصاص عقوبات حمددة ال جمال 
للتدرج هبا.

نتق�ل إىل األش�د م�ادام يغن�ي عن�ه األخ�ف .  فاألص�ل يف تقدي�ر عقوب�ة التعزي�ر أن ال يرُ
نَّ   برُوهرُ نَّ يِف امْلََضاِجِع َوارْضِ وهرُ ررُ نَّ َواْهجرُ وهرُ نَّ َفِعظرُ وَزهرُ وَن نرُشرُ افرُ يِت خَتَ  ودليل هذا قوله تعاىل: َوالاَّ

﴿34﴾ )النساء(.

)))  ابن ماجه ، حممد بن يزيد القزويني : الس�نن ، حتقيق ش�عيب األرنؤوط وآخرون ) دار الرسالة العاملية ، دمشق، 
ط ) ، 2009م ( كت�اب احل�دود ، ب�اب الكب�ري واملري�ض جي�ب عليه احل�د ، 604/3 ، رق�م احلديث 2574، 
صححه األلباين يف تعليقه عىل س�نن ابن ماجه ) مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ، الرياض ، ط ) ،  998)م ( ، 

24/3 ، رقم احلديث 2622 . 
)2)  أبو زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسامي - اجلريمة - ، ص 25 . الدليمي ، جال مجيل : عقوبة 

التعزير دالالهتا ومقاصدها يف الرشيعة اإلسامية والقانون الوضعي ؛ ، ص 250 .
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فف�ي هذه اآلية يوجد ت�درج يف العقوبة : من الوعظ إىل اهلجر إىل الرضب ))) والتدرج يفيد 
تدرج  أاّل ينتقل إىل اهلجر إذا نفع الوعظ ، وال إىل الرضب قبل اهلجر ، وكذلك احلال مع املجرم يرُ

دد يف التعزير. يف تأديبه ، وكلام أرص عىل اجلرم شرُ

6 ـ أن يتحقق يف التعزير العدل واملساواة

يع�د العدل واملس�اواة نتيج�ة حتمية لتحقق مب�دأ املوازنة والتناس�ب ب�ن اجلريمة واجلاين 
والتعزي�ر ، فعندم�ا يتواف�ق التعزي�ر كاّمً ونوع�ًا مع اجلريمة ، وم�ع حال املحك�وم ودرجة اإلثم 
اجلنائ�ي لدي�ه ، هن�ا يكون التعزي�ر عاداًل وحمققا ألهداف�ه ومقاصده يف املجتم�ع )2) ، فا خيفف 
التعزير ملكانة اجلاين وقدره ، وال يشدد العتبارات أخرى ليس هلا عاقة باجلريمة وحال اجلاين ، 
فالتعزير يكون بالقدر الذي تتطلبه احلالة واملصلحة دون مبالغة أو تراٍخ ، فاملطلوب هو املساواة 

يف األثر املرجو للعقوبة وهو الردع والتأديب )3) .

وهذا له أصل يف الرشيعة اإلسامية ، فقد روى مسلم عن قتيبة بن سعيد بسنده من حديث 
عائشة ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل < قال ألسامة عندما شفع للمخزومية :

)...إن�ام أهل�ك الذي�ن قبلكم أهن�م كان�وا إذا رسق فيهم الرشي�ف ترك�وه وإذا رسق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه احلد ، وأْيمرُ اهلل لو أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها ) احلديث )4) .

والن�ص هن�ا وإن كان يتعل�ق بعقوبة حدية ، إال أنه مبدأ رشع�ي ينطبق عىل كل العقوبات ؛ 
حتى تسود العدالة ، ويشعر الناس أهنم سواسية ، فا أحد يستثنى من العقاب.

7 ـ عدم احلط من إنسانية امُلعّزر

أكدت الرشيعة اإلس�امية حفظ كرامة اإلنس�ان وعدم جتريده من إنسانيته يف أي حال قال 
ْمَنا َبنِي آَدَم ﴿70﴾ )اإلرساء(. تعاىل :﴿َوَلَقْد َكرَّ

)))  ابن العريب ، حممد بن عبداهلل : احكام القرآن ، )/465 .
)2)  السيد ، لطفي أمحد :  احلق يف العقاب ، ص 67 .

)3)  القرايف ، أمحد بن ادريس : الذخرية ، ت حممد بوخبزة ) دار الغرب االسامي ، بريوت.لبنان ، ط) ، 994)م 
2)/9)) . وانظر : املاوردي ، عيل بن حممد حبيب : األحكام السلطانية  ، ص 0)3 .

)4)  صحيح مسلم ، كتاب احلدود ، باب قطع السارق الرشيف وغريه ، ص 9)7 ، احلديث 0)44 .
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ولذل�ك جي�ب أن يراعى هذا املبدأ عند التعزي�ر ، فا جيوز احلط من إنس�انية اجلاين بتعذيبه 
أو التمثي�ل ب�ه أو إهانته بطريقة تتج�اوز املفهوم الرشعي للعقوبة ، ولقد َحرم اإلس�ام التمثيل 
بالكفار بعد القدرة عليهم ، فمن باب أوىل كفالة هذا املبدأ للمسلم حتى لو ارتكب فعًا يستحق 

العقاب عليه ، فالعقوبة ليست انتقامًا ، بل هي وسيلة إصاح وتقويم وتكفري.

ورد يف جواهر اإلكليل عن عقوبة شاهد الزور » وال حيكم بحلق رأسه أو حليته وال يسخمه 
» قال يف رشح يس�خمه« أي ال يأمر بدهن وجه ش�اهد الزور بالسخام الذي يتعلق بأسفل القدر 

وحميطة من كثرة الدخان « )))والسخمه السواد ، واملعنى ال يسّود وجهه لتشويه ِخلقته )2).

8 ـ أن يوقع التعزير عىل مرتكب الفعل املحظور

س�بب التعزي�ر هو فع�ل املحظور ، ولذلك جي�ب أن يوق�ع التعزير عىل م�ن ارتكب الفعل 
املحظ�ور دون غ�ريه ، فا جيوز أن تتع�دى العقوبة إىل غري اجلاين ، وال جيوز أن يعاقب ش�خص 

بذنب آخر)3) .

ْذ َأَحَدَنا َمَكاَنهرُ إِنَّا  ا اْلَعِزيزرُ إِنَّ َلهرُ َأًبا َشْيًخا َكبرًِيا َفخرُ َ وا َيا َأهيُّ واألصل يف هذا قوله تعاىل :  ﴿َقالرُ
�ذَ إاِلَّ َمْن َوَجْدَن�ا َمَتاَعَنا ِعْنَدهرُ إِنَّ�ا إًِذا َلَظامِلرُوَن  ِ َأْن َنْأخرُ َن�َراَك ِم�َن امْلرُْحِس�نَِن ﴿78﴾ َق�اَل َمَعاَذ اهللَّ

﴿79﴾ )يوسف( .

ْخَرٰى ﴿64)﴾)اإلنعام(. لُّ َنْفٍس إاِلَّ َعَلْيَها  َواَل َتِزررُ َواِزَرٌة ِوْزَر أرُ وقوله تعاىل:﴿َواَل َتْكِسبرُ كرُ

ّمل نفس مذنبة عقوبة األخرى ، بل تؤاخذ كل نفس بجريرهتا )4). واملعنى ال حترُ

9 ـ النظر يف مستقبل التعزير وأثره عىل من توقع عليه

 ويعني هذا رضورة النظر يف مستقبل العقوبة وأثرها عىل من توقع عليه وأيضًا عىل املجتمع، 
وه�ل باإلم�كان إيق�اع العقوب�ة من عدم�ة )5) ، وهذا منهج رشع�ي له أصل يف الكتاب والس�نة 

)))  األزهري ، صالح عبدالسميع األيب : جواهر االكليل رشح خليل) دار الفكر ، بريوت.لبنان ، د.ط ، 995)م( 
225/2. وانظر أبو زهرة ، حممد :اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسامي ، ص 59.

)2)  انظر : جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص 438 ، مادة سخم  .
)3)  هبنيس ، أمحد فتحي : العقوبة يف الفقه اإلسامي ) دار الرائد العريب ، بريوت  ، لبنان ، ط2 ، )98)م ( ص48.

)4)  ابن العريب ، حممد بن عبداهلل : أحكام القرآن ، 230/2 .
)5)  الدبيان ، عيل راشد : التجديد يف العقوبة بحث منشور يف املجلة القضائية ، ص 32 .
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َ َعْدًوا بَِغرْيِ ِعْلٍم﴿08)﴾  وا اهللَّ �بُّ ِ َفَيسرُ وِن اهللَّ وَن ِمْن درُ ِذيَن َيْدعرُ وا الَّ �بُّ النبوية ، قال تعاىل : ﴿َواَل َتسرُ
)األنعام( .

 قال ابن العريب : ان اهلل تعاىل منع يف كتابه أن يفعل العبد فعل جائز يؤدي إىل حمظور))) .

 ومن السنه ما رواه مسلم عن أيب بكر بن شيبة بسنده من حديث جابر بن عبداهلل ريض اهلل 
عنهام ، أن رسول اهلل < قال لعمر بن اخلطاب عندما طلب اإلذن برضب عنق املنافق عبداهلل بن 

أرُيب ) دعه ، ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه( )2).

وه�ذا يؤك�د عاقة السياس�ة الرشعية بالتعزي�ر، حيث ينظر ويل األمر أو م�ن يفوضه إىل ما 
تؤل إليه األمور عند تطبيق العقوبات ، فياحظ هذا يف تقدير التعزير املناسب ويرُذهب إىل حيث 
تكون املصلحة وإىل حيث تتحقق أهداف العقوبة ، ويف مقدمة هذه االهداف حفظ نظام األمة، 

وإصاح حال الناس )3).

2 . 2 . 2 مقاصد وأغراض التعزير

تعريف املقاصد

يف اللغة
 مجع مقصد ويعني اتياِن يشٍء والتوجه له وعدم احليدة عنه )4).

ويف االصطالح 
القصد هو العزم املتجه نحو إنشاء فعل )5) .

ومقاصد الرشيعة اإلسامية هي : الغايات التي وضعت ألجل حتقيقها ملصلحة العباد )6).

ابن العريب ، حممد بن عبداهلل : احكام القرآن ، 97/2) .  (((
)2)  صحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة ، باب نرص األخ ظاملا أو مظلوما ، ص 074) ، احلديث 6583 .

)3)  انظر : ابن عاشور ، حممد الطاهر : مقاصد الرشيعة اإلسامية ، ص 5)5 .
)4)  ابن فارس ، أمحد : معجم مقاييس اللغة ، 95/5 ، مادة قصد .

)5)  عبداملنع�م ، حمم�ود عبدالرمح�ن : معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهي�ة ) دار الفضيلة ، القاهرة.مرص ، د.ط ، 
د.ت (  69/3 .

)6)  الريس�وين ، أمحد : الفكر املقاصدي قواعده وفوائده ) مطبعة النجاح اجلديدة ، الدار البيضاء . املغرب ، د.ط ، 
)999م (  ص )3 .
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والقص�د من العقوبات عموما هو إصاح حال الناس وحفظ نظام األمة ، وهذا ال يتحقق 
إال بسد ثلامت اهلرج والفتن واالعتداء ))).

مقاصد وأهداف عقوبة التعزير 

اهلدف من سن العقوبات وإيقاعها حتقيق عدة مصالح وأهداف ، وقد ال تكون حمصورة يف 
عقوبة التعزير وإنام هي يف الغالب مقاصد عامة.

ومن هذه املقاصد التي حيققها التعزير :

1 ـ حفظ مقاصد الرشيعة اإلسالمية

اهتم�ت الرشيع�ة اإلس�امية بحف�ظ الرضوري�ات اخلمس ، الدي�ن ، والنف�س ، والعقل ، 
والنس�ل ، وامل�ال ، قال الش�اطبي » رمحه اهلل « »حفظها يكون من جان�ب الوجود بحفظ ما يقيم 

أركاهنا ويثبت قواعدها ، ومن جانب العدم درأ االختال الواقع أو املتوقع فيها« )2) .

والعقوبات عامة بام فيها التعزير جزاء عادل يطبق عىل كل فعل يمثل اعتداء عىل الرضوريات 
َها ﴿40﴾ )الشورى(. َئٌة ِمْثلرُ َئٍة َسيِّ التي جاءت الرشيعة اإلسامية بحاميتها قال تعاىل:﴿َوَجَزاءرُ َسيِّ

فهو عادل من حيث إنه ال يطبق إال عىل مس�تحقه ، ومن حيث إنه جزاء منصف للمجتمع 
الذي انتهكت حرمته واعتدي عىل أمنه وسكينته )3) .

2 ـ الرمحة بالناس

إن م�ن رمحة اهلل تعاىل بالناس أن رشع هلم عقوب�ات تواجه االنحرافات واألفعال التي تثل 
اعتداء عىل املجتمع ، حتى ال ينترش الفس�اد وتعم الفوىض ، والتعزير أحد العقوبات التي تؤدي 

هذا الغرض.

نزل به إال أن آثاره فيها رمحة باملجتمع . فهو وإن كان أذى ملن يرُ

)))  ابن عاشور ، حممد الطاهر : مقاصد الرشيعة اإلسامية  ، ص ص 48) - 5)5 .
)2)  الشاطبي ، ابراهيم بن موسى : املوافقات ، 9/2 .

)3)  العوا ، حممد سليم : أصول النظام اجلنائي اإلسامي ، ص 04) .
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يقول أبو زهرة »رمحه اهلل« »ليس املقصود بالرمحة الش�فقة التي تنبعث من االنفعال النفيس، 
ف�ا رف�ق باألرشار الذين ينقضون بن�اء املجتمع باعتدائهم ، بل هي الرمح�ة العامة بالناس مجيعا 

التي نزلت من أجلها الرشائع الساموية« ))) .

3 ـ الردع العام واخلاص

اَم  الردع العام واخلاص يتحقق من خال إيقاع العقوبة وإعاهنا، قال تعاىل:﴿َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبرُ
َطائَِفٌة ِمَن امْلرُْؤِمنَِن ﴿2﴾  )النور(. قال ابن العريب » رمحه اهلل« »احلد يردع املحدود ، ومن شهده 

وحرضه يتعظ به ويزدجر ألجله ، ويشيع حديثه َفَيعترِب به اجلميع « )2) .

ويتحقق الردع العام يف التعزير من حيث كونه انذارًا لكافة الناس بسوء عاقبة كل من تسول 
ل�ه نفس�ه ارتكاب الفع�ل املحظور ، أما ال�ردع اخلاص فيتحق�ق من خال أث�ر العقوبة يف ذات 

املرُعاقب ونفسه بام رُتلحقه به من أمل عضوي ونفيس.

ق�ال الع�ز بن عبدالس�ام » رمحه اهلل « »اإلنس�ان بطبع�ه يؤثِر ما رجحت في�ه مصلحته عىل 
مفس�دته وينفر مما رجحت مفس�دته ع�ىل مصلحته ، فإذا نظ�ر إىل لّذات املخالف�ات وما يرتتب 

عليها من احلدود والعقوبات العاجلة واآلجلة ، ينفر منها بطبعه لرجحان مفاسدها«  )3).

4 ـ إصالح اجلناة وهتذيبهم  

من مقاصد العقوبات يف الرشيعة اإلسامية إصاح األمة وأفرادها ، ولذلك فالتعزير يطبق 
عىل كل من انحرف عن الطريق املستقيم من أجل تأديبه وهتذيبه وتقويمه )4).

وعقوبة التعزير ال تس�تهدف اإليام لذاته وإنام تس�تهدف اإلصاح ، ولذلك فهي تتشوف 
إىل الس�رت يف بع�ض احلاالت التي ه�ي بمثابة العثرة ويغل�ب عىل الظن انزج�ار صاحبها وعدم 

)))  أبو زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسامي - اجلريمة -  ، ص )) .
)2)  ابن العريب ، حممد بن عبداهلل : أحكام القرآن ، 253/3 .

)3)  عبدالسام ، عبدالعزيز : القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف إصاح األنام ، )/9).
)4)  انظر : ابن عاشور ، حممد الطاهر : مقاصد الرشيعة اإلسامية  ، 6)5 .
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عودت�ه مل�ا ب�در منه ))) وهذا ال يمك�ن إال يف التعزير نظرًا ملا يتميز به من قابلي�ة للتفريد العقايب ، 
وكونه غري حمدد حيث خيضع لتقدير القايض حسب املصلحة وظروف اجلريمة واملجرم.

وإص�اح اجلن�اة وهتذيبهم يتحقق من خ�ال زرع املعاين اجلميلة يف نف�س املذنب ، كتنمية 
الش�عور لديه بأمهية التمسك بتعاليم الدين ، واحلفاظ عىل املعايري االجتامعية واألخاقية واملثل 
العلي�ا ورضورة االمتث�ال هلا ، وتنمية اخلوف لدهيم من س�وء العاقبة وأن العقاب مصري كل من 

يرُقدم عىل األفعال املحظورة )2) .

ويف الفك�ر العق�ايب احلدي�ث تبوأ مقص�د اإلصاح  املرتب�ة األوىل من بن مقاص�د العقوبة 
فأصبح هناك اهتامم به كغرض له األولوية يف السياسات اجلنائية املعارصة )3).

5  ـ التكفري عن الذنوب 

العقوبة اجلزائية قد تكون سببا للتكفري عن الذنب والعفو عنه يف اآلخرة.

روى البخاري عن أيب اليامن بسنده من حديث عبادة بن الصامت قال : إن رسول اهلل <قال 
وحوله عصبة من أصحابه )بايعوين عىل أاّل ترشكوا باهلل شيئًا ، وال ترسقوا ، وال تزنوا ، وال تقتلوا 
أوالدك�م ، وال تأت�وِن ببهتان تفرتونه بن أيديكم وأرجلك�م ، وال تعصوا يف معروف ، فمن وىف 
منكم فأجره عىل اهلل ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب يف الدنيا فهو كّفارة له ، ومن أصاب من 

ذلك شيئًا ثم سرته اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ، فبايعناه عىل ذلك()4) .

6 ـ إرضاء املجني عليهم

اجلريمة اعتداء يثري املجني عليه وذويه ويزرع يف داخلهم الغضب ، وقد يدفعه هذا لانتقام 
والث�أر واالنتصار للنفس بطريقة مبالغ فيها بس�بب الِغ�ل والغضب ، فاألنفس من طبعها احلنق 

)))  أب�و حس�ان، حممد : أح�كام اجلريمة والعقوبة يف الرشيعة اإلس�امية دراس�ة مقارن�ة ) مكتبة املن�ار ، الزرقاء.
األردن، ط) ، 987)م ( ص 86) .

)2)  انظر : الساملوطي ، نبيل : علم إجتامع العقاب ) دار الرشوق ، جده . السعودية ، ط) ، 983)م ( ص 5)).
الب�رشي ، حمم�د األمن : نظام العدالة اجلنائية ؛ بحث منش�ور يف جملة الفكر الرشطي بالش�ارقة ) مركز بحوث   (3(

رشطة الشارقة ، العدد 2 ، جملد 6 ، سبتمرب 997)م ( ص 46).
)4)  صحيح البخاري ، كتاب اإليامن ، باب عامة اإليامن حب األنصار ، ص6 ، احلديث رقم 8) . 
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عىل من يعتدي عليها أو يمسها بسوء ، ولذلك فإن تنفيذ  العقوبة والتعزير من قبل ويّل األمر فيه 
تأديب للجناة ، ورّد احلقوق إىل أهلها إرضاًء هلم وقطعا لدابر الرش))) .

7 ـ مواجهة االنحرافات واجلرائم املستحدثة

عقوبة التعزير فيها مواجهة لانحرافات التي تس�تجد يف املجتمع وهذا فيه مصلحة لألمة، 
فتط�ور احلي�اة واملجتمعات ألقى بظاله ع�ىل اجلريمة والفكر اإلجرامي ، فنت�ج عن هذا ظهور 
جرائم جديدة يف نوعها ويف طريقتها ، وطبيعة التعزير بوصفه عقوبة غري حمددة قابل الستيعاب 
اجلرائم اجلديدة ومسايرة التطور يف الفكر اإلجرامي ، وهذا من وفاء الرشيعة اإلسامية بمطالب 

احلياة وحتقيق مصالح األمة يف كل زمان ومكان )2) .

2 . 2 . 3 أنواع عقوبات التعزير

األنواع يف اللغة : مجع نوع وهو الرضب والصنف من كل يشء  )3) .

ويف االصطاح : أسم دال عىل أشياء كثرية خمتلفة )4) .

عقوبة التعزير غري حمددة أو مقيدة بأنواع معينة من العقوبات ، إال أن املهتمن يف هذا املجال 
قس�موها من حيث نوع العقوبة وحمل إيقاعها إىل عدة أنواع ، ومن هذه األنواع عىل س�بيل املثال 

ال احلرص ما ييل : 

النوع األول : تعزيرات بدنية وهي :

1 ـ القتل

القت�ل عقوبة تتمثل يف إزهاق روح اجلاين ، وهو عقوبة جلريمة القتل العمد وبعض اجلرائم 
احلدية ، وقد ذكر الفقهاء إمكانية التعزير به يف اجلرائم اخلطرة التي ال جيدي يف إصاح مرتكبيها 

)))  انظر : ابن عاشور ، حممد الطاهر : مقاصد الرشيعة اإلسامية  ، 6)5 .
)2)  تاج ، عبدالرمحن ، السياسة الرشعية والفقه السامي ، ص 32 .

)3)  املعجم الوسيط ، جممع اللغة العربية ، ص 003) ، حرف النون .
)4)  اجلرجاين ، عيل بن حممد ، التعريفات ، ت عادل خرض ،  ص )22 .
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أو زجره�م عقوب�ة أخرى أيًا كانت ، وهذا يكون يف حدود ضيقة وجرائم خطرة ، فمن ال يندفع 
تل ))) .  فساده يف األرض إال بالقتل قرُ

2 ـ اجللد

اجلل�د م�ن العقوبات الت�ي أقرهتا الرشيعة االس�امية لبعض اجلرائم احلدي�ة ، قال تعاىل يف 
اَم ِماَئَة َجْلَدٍة ﴿2﴾ )النور( . لَّ َواِحٍد ِمْنهرُ وا كرُ ايِن َفاْجِلدرُ انَِيةرُ َوالزَّ عقوبة الزاين غري املحصن :﴿الزَّ

وه�و يس�تخدم يف التعزيرات بكث�رة ، يتميز بأنه عقوبة ال تعطل املحك�وم عليه عن اإلنتاج  
وال تعزله عن ذويه ومن يعول ، إضافة إىل أنه حيقق الردع والزجر ، ويقبل التفريد حس�ب حال 

اجلناة واجلرائم  .

تقى الرأس  جاء يف املغني : »واجللد يكون بس�وط ال خلق وال جديد وال يمّد وال يربط ، ويرُ
والفرج« )2)..

النوع الثاين : تعزيرات مانعة أو مقيدة للحرية 

1 ـ الَسجن

الَسجن عقوبة مانعة للحرية ورد ذكرها يف القرآن الكريم وعرفتها األمم السابقة ، وختتلف 
الرشيع�ة اإلس�امية ع�ن القوان�ن الوضعي�ة يف موقفها م�ن عقوبة الس�جن ، فه�و يف القوانن 
الوضعي�ة عقوبة أساس�ية حتتل مرتبة الصدارة ب�ن العقوبات ، أما يف الرشيعة اإلس�امية ، فهو 

عقوبة اختيارية للقايض أن يعاقب هبا إذا غلب عىل ظنه أهنا مفيدة ، وإاّل تركها )3).

ويستخدم السجن يف جمال التعزير كثريًا ؛ ألن األنظمة العقابية والقوانن هيأت له اإلمكانات 
والوسائل التي جعلته خيارًا له األولوية عند القضاة .

)))  اب�ن تيمي�ة ، أمح�د : جمموع فتاوى ش�يخ اإلس�ام امحد بن تيمية ، مج�ع عبدالرمحن ابن قاس�م النجدي ، د.ط ، 
)99)م ( 08/28) .

)2)  ابن قدامة ، عبداهلل بن أمحد : املغنى ، 2)/507 .
)3)  عودة ، عبدالقادر ، الترشيع اجلنائي اإلسامي مقارنًا بالقانون الوضعي ، ص 405 .
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2 ـ التغريب والنفي

التغري�ب والنف�ي عقوب�ات مقيدة للحرية ، ومن املس�ميات املعارصة ل�ه ؛ اإلبعاد ، ويعني 
إلزام املحكوم عليه بمغادرة البلد الذي يقيم فيه عقوبة له .

وق�د طبق�ت الرشيعة اإلس�امية هذا املب�دأ واهتمت بعاج أس�باب االنح�راف يف بعض 
اجلرائم ، كام يف عقوبة الزاين غري املحصن .

 روى البخاري عن مالك بن إسامعيل من حديث زيد بن خالد اجلهني قال )سمعت رسول 
اهلل < يأمر فيمن زنى ومل حيصن : جلد مائه وتغريب عام( ))) .

والنفي من العقوبات التي يعزر هبا ، حيث يرُلجأ إليه يف بعض احلاالت التي تتطلب املصلحة 
إبعاد املحكوم عليه عن البلد والبيئة التي ارتكب فيها جنايته ؛ قطعا للرش)2).

النوع الثالث : تعزيرة معنوية نفسية :

1 ـ الوعظ 

ل�نّ قلبه لقبول الطاعة واجتن�اب املنكر ، وتنبيهه  ويعن�ي هني امل�يسء عن فعله بتذكريه بام يرُ
بالعواقب وختويفه منها )3)وهو عقوبة تعزيرية يعاقب هبا من حصلت منه معصية ممن يغلب عىل 
الظن أهنا ترُصلحه وتؤثر فيه ، وتكون يف حاالت اجلرائم غري اخلطرة ، ومع من مل يسبق له التورط 

يف أفعال مماثلة )4) .

ِسِهْم َقْواًل َبِليًغا  ْم يِف َأْنفرُ ْل هَلرُ ْم َوقرُ ْم َوِعْظهرُ واألصل يف هذه العقوبة قوله تعاىل:﴿َفَأْعِرْض َعْنهرُ
﴿63﴾ )النساء( .

قال البغوي يف تفسري اآلية »القول البليغ هو التخويف باهلل ويكون رسًا وجهرًا« )5).

)))  صحيح البخاري ، كتاب احلدود ، باب البكران جيلدان وينفيان ، احلديث رقم )683 . 
)2)  ابن القيم ، حممد بن أيب بكر : إعام املوقعن عن رب العاملن ، 352/4 .

)3)  عبدالقادر :الترشيع اجلنائي الإلسامي مقارنا بالقانون الوضعي ، ص 408 .
)4)  العوا ، حممد سليم : أصول النظام اجلنائي اإلسامي ، ص 378 .

البغوي ، احلسن بن مسعود : معامل التنزيل . تفسري القرآن ، ت حممد النمروآخرون  ) دار طيبة ، الرياض ، ط4،   (5(
997)م ( 244/2 .
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2 ـ التوبيخ 

ويكون بتوجيه اللوم وعبارات االستخفاف والكام العنيف إىل من يستحق ذلك ))).

واألص�ل في�ه ما رواه البخاري عن س�ليامن بن حرب بس�نده من حديث ش�عبة بن واصل 
بذة وعليه حلة وعىل غامه حلة فس�ألته عن ذلك فقال : إين  ع�ن املع�رور قال ) لقيت أبا ذر بالرَّ
ٌؤ فيك جاهليه ...(  ه ، فقال يل النبي < يا أبا ذّر ! أعريته بأمه ؟ إنك امررُ مِّ ساَبْبت رجًا فعريته بأرُ

احلديث )2) .

3 ـ اهلجر

ويكون بمقاطعة اجلاين وعدم االتصال به .

والتعزي�ر باهلج�ر يكون ملن ظهر من�ه ترك الواجبات وفعل املحرم�ات ، وخيتلف باختاف 
اهلاجرين يف قوهتم وضعفهم وقلتهم وكثرهتم ، ألن املقصود به زجر املهجور وتأديبه )3) .

نَّ يِف امْلََضاِجِع ﴿34﴾ )النساء(. وهرُ ررُ واألصل يف عقوبة اهلجر قوله تعاىل : ﴿ َواْهجرُ

فقد جعل اهلل تعاىل اهلجر من صور تأديب الزوجة ، فدل عىل مرشوعية التعزير به.

وقد فعله رسول اهلل < مع الثاثة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك .

روى مسلم من حديث أيب الطاهر موىل بني أمية أمحد بن عمرو بسنده عن ابن شهاب انه قال،  
قال كعب بن مالك) وهنى رسول اهلل< املسلمن عن كامنا أهيا الثاثة من بن من ختلف( )4) .

4 ـ التشهري

التشهري عقوبة تعزيريه تس سمعة مرتكبها ، حيث يرُكشف أمر اجلاين للناس ليتعاملوا معه 
رف التشهري كعقوبة تعزيرية منذ عرص النبوة . عىل بصرية )5)، وقد عرُ

)))  املاوردي ، عيل بن حممد حبيب : األحكام السلطانية ، 386 .
)2)  صحيح البخاري  ، كتاب اإليامن ، باب املعايص من أمر اجلاهليه ، احلديث رقم 30 ، ص 8 .

)3)  ابن تيمية ، أمحد : جمموع فتاوى شيخ اإلسام أمحد بن تيمية ، مجع عبدالرمحن ابن قاسم النجدي ، 205/28.

)4)  صحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ، ص 37)) ، احلديث رقم 6)70.
)5)  العوا ، حممد سليم : أصول النظام اجلنائي اإلسامي ، ص383.
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روى مسلم من حديث أيب بكر بن شيبة بسنده عن أيب محيد الساعدي [ قال : )استعمل 
رس�ول اهلل < رجًا من األس�د يقال له ابن اللتبية عىل الصدقة ، فلام قدم قال : هذا لكم وهذا 
يل؛ أرُهدي يل ، قال : فقام رسول اهلل < عىل املنرب فحمداهلل وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه 
فيق�ول : ه�ذا لكم وهذا أهدي يل ! أفا قعد يف بيت أبي�ه أو يف بيت أمه حتى ينظر أهيدى إليه أم 

ال .. ( احلديث))).

5- التهديد

التهديد عقوبة تكون بتخويف املذنب وتوعده وإنذاره بالعقوبة ، وجيب أن يتصف باجلدية 
ويكون ممن يملك سلطة تنفيذه حتى يؤيت ثامره )2) .

واألصل فيه ما رواه مسلم من حديث حممد بن رافع بسنده عن أيب هريرة أن النبي < قال 
)لقد مهمت أن آمر فتياين أن يستعدوا يل بحزم من حطب ، ثم آمر رجًا يصيل بالناس ، ثم حترق 

بيوت عىل من فيها( )3) .

النوع الرابع : تعزيرات مالية

1 ـ الغرامة 
وهي مبلغ من املال حيكم به عىل اجلاين بدفعه إىل خزانة الدولة  )4) .

ع العمل هبا يف مواضع خمصوصة ، حيث  قال ش�يخ االس�ام ابن تيمية »رمحه اهلل« »وقد رشرُ
أخذ رسول اهلل < شطر مال مانع الزكاة« )5) .

وقد اس�تدل عىل ذلك فيام رواه ايب داود من حديث موس�ى بن إس�امعيل بسنده عن هبز ابن 
حكيم عن أبيه عن جده ، أن رسول اهلل < قال )يف كل سائمة إبل يف أربعن بنت لبون وال يرُفرق 

)))  صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب حتريم هدايا العامل ، ص )79 ، رقم احلديث 4738.
)2)  عودة ، عبدالقادر ، الترشيع اجلنائي اإلسامي مقارنًا بالقانون الوضعي ، ص409 .

)3)  صحيح مس�لم ، كتاب املس�اجد ومواضع الصاة  ، باب فضل صاة اجلامعة وبيان التشديد يف التخلف عنها ، 
ص 285 ، احلديث رقم 485) .

)4)  العوا ، حممد سليم : أصول النظام اجلنائي اإلسامي ، ص385 .
)5)  ابن تيمية ، أمحد : جمموع فتاوى شيخ اإلسام امحد بن تيمية ، مجع عبدالرمحن ابن قاسم النجدي ، 09/28).



63

إبل عن حس�اهبا ، من أعطاها مؤجترًا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وش�طر ماله عزمة من 
عزمات ربنا عز وجل ، ليس آلل حممد منها يشء ) ))) .

قال ابن عثيمن »رمحه اهلل« : »املقصود بالتعزير التأديب ، وخيتلف ذلك باختاف الناس فمنهم 
من يعزر باملال وهو البخيل ومنهم من يعزر بالرضب ومنهم من يعزر بالتوبيخ أمام الناس أو بالفصل 

من الوظيفة ،  فهو ال يرتبط بعقوبة معينة وما حيصل به التأديب واإلصاح هو الواجب«)2) .

2 ـ املصادرة

نزع بموجبها ملكي�ة يشء للمحكوم عليه جربًا م�ن غري مقابل ليصبح  وه�ي عقوب�ة مالية ترُ
لكًا للدولة )3) . مرُ

واملص�ادرة يق�رتن هبا أحيانا اإلتاف ، وه�ي من العقوبات التبعية الت�ي حيكم هبا يف بعض 
اجلرائ�م ، وم�ن ذل�ك مص�ادرة أدوات اجلريم�ة أو الوس�يلة املس�تخدمة هب�ا ، وكذل�ك إتاف 

مضبوطات اجلرائم الفاسدة أو املحرمة .

وقد ذكر ابن القيم » رمحه اهلل« أربعة عرش مثاال من فعل الرسول < وصحابته كلها تدخل 
يف باب املصادرة واإلتاف ، ومنها إباحة سلب الذي يصطاد يف حرم املدينة ملن وجده ، واألمر 

بكرس دنان اخلمر وشق ظروفها )4) .

3 ـ العزل واحلرمان من احلقوق

م�ن العقوب�ات التعزيري�ة التي عرفه�ا الفقه اإلس�امي ؛ العزل م�ن الوالي�ة أو الوظيفة ، 
واحلرمان من احلقوق .

د ، ت عزت عبيد الدعاس س�يد ) دار ابن حزم ، بريوت . لبنان ، ط ) ، 997)م ( كتاب الزكاة،  )))  س�نن أيب داورُ
ب�اب يف زكاة الس�ائمة ، 59/2) ، رق�م احلدي�ث 575) . الس�نن الكربى للنس�ائي ، ت عبدالغف�ار البنداري 
وسيد حسن ) دار الكتب العلمية ، بريوت.لبنان ، ط) ، )99)م ( ، كتاب الزكاة ، باب 4 عقوبة مانع الزكاة، 
8/2، رقم احلديث 2224 . حس�نه األلباين يف صحيح س�نن ايب داود ) مكتبة املعارف ، الرياض . الس�عودية ، 

ط2،2000م ( كتاب الزكاة باب زكاة السائمة ، )/436  ، احلديث 575). 
)2)  العثيم�ن ، حمم�د الصال�ح : ال�رشح املمتع ع�ىل زاد املس�تقنع ) دار ابن اجل�وزي ، الرياض.الس�عودية ، ط) ، 

. (99/6 ((424
)3)  العوا ، حممد سليم : أصول النظام اجلنائي اإلسامي ، ص385  .

)4)  ابن القيم ، حممد بن أيب بكر : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، ص 246 .
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قال ابن تيمية » وقد يعزر بعزله عن واليته كام كان النبي < وصحابته يعزرون بذلك ، وقد 
يعزر برتك استخدامه يف جند املسلمن كاجلندي املقاتل إذا فّر من الزحف « ))).

ومم�ا س�بق يتبن أن عقوبة التعزير عدة أنواع ، وهي غ�ري جامدة وال مقترصة عىل هذه األنواع؛ بل 
إهنا قابلة للتغري والتبدل والتجدد وصفًا وكيفًا وكاّمً ونوعًا حسب املصلحة، كام أن املصلحة ليست ثابته 
، بل هي أيضًا تتغري حس�ب األحوال والظروف والعلل ، وعىل هذا قد يصح يف أحوال وأزمنة وأمكنة 

وأوضاع ماال يصح يف أخرى مغايرة ، كام قد يناسب ألشخاص ماال يناسب آلخرين )2).

2 . 3  السياسة اجلنائية احلديثة وتطّور التعزير

 رغم مرونة عقوبة التعزير وقابليته للتنوع إال أن اس�تخدام الس�جن يف ِعقاب املذنبن غلب 
ع�ىل كل األنواع ، مما تس�بب باكتظاظ�ه بالنزالء )3) ، ونتج عن ذلك س�لبيات كثرية كان هلا كبري 
األثر بإعادة النظر يف صاحية السجن كوسيلة عقاب حتقق أغراض العقوبة ، ومن هنا بدأ االجتاه 
هات  يف الفكر العقايب احلديث والسياس�ة اجلنائية املعارصة إىل تطوير وسائل الِعقاب وفق الَتوجرُ
احلديثه التي تركز عىل إصاح اجلناة وإعادة دجمهم مع جمتمعاهتم )4) ، ويف هذا املبحث أستعرض 

أهم األفكار املرتبطة بتطوير عقوبة التعزير من خال املطالب التالية :

2 . 3 . )  السياسة اجلنائية احلديثة ودورها يف تطور التعزير

2 . 3 . 2  اخلطورة اجلنائية وعاقتها باجلزاء والتدابري االحرتازية.

2 . 3 . 3  التفريد وأنواعه وعاقته بمقاصد التعزير .

)))  ابن تيمية ، أمحد : السياسة الرشعية إلصاح الراعي والرعية ،  ت حممد الشرباوي ، ص 02) .
)2)  الدبيان ، عيل راشد : التجديد يف العقوبة بحث منشور يف املجلة القضائية ) وزارة العدل السعودية ، الرياض ، 

العدد الثالث ، حمرم 433)ه� ( ص 23 .
)3)  تش�ري عبارة اكتظاظ الس�جون إىل أن تش�غيلها جت�اوز طاقتها االس�تيعابية ، انظر: تقرير حلق�ة العمل من أجل 
احليلول�ة دون اكتظاظ الس�جون - )املؤتر الثاين ع�رش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائي�ة - الربازيل - 2)- 9)/ 

نيسان / 0)20 م ( ، ص 3 .
)4)  تطورت األغراض العقابية للسجون فبعد اإلفراط يف الشدة والرصامة أصبح هلا دور اجتامعي يتمثل يف اإلصاح 
والتهذي�ب ، فلم تعد الس�جون جزرًا معزولة وإنام تتأثر سياس�تها العقابية بالسياس�ة العام�ة للدولة وبراجمها . . 
انظر. ندا ، إيامن حممد : املس�ئولية االجتامعية للمؤسس�ات العقابية يف ظل الفكر العقايب احلديث ، بحث منش�ور 

يف جملة الفكر الرشطي ) مركز بحوث رشطة الشارقة ، العدد 70 ، جملد 8) ، يوليو 2009م ( ص 86) .
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2 . 3 . 1 السياسة اجلنائية احلديثة ودورها يف تطور التعزير

مفهوم السياسة اجلنائية

يف اللغة 

السياسة : سبق تعريفها  ))) .

ه  ْنَب عليه جينيه جناية أي َجرَّ اجلنائية : األصل جنى الثمر من الش�جر إذا أخذه ، وجنى الذَّ
إليه وجنيت اجلناية : أي اجتنيتها )2) .

يف االصطالح

يف الفقه اإلسالمي 

ه�ي »العمل عىل درء املفاس�د الواقعة أو املتوقعة عن الف�رد واملجتمع بإقامة أحكام احلدود 
والقص�اص وغريها ، والتذرع لتحقيق األمن بكافة الوس�ائل املمكنة س�واء فكري�ة أو مادية او 

حسية أو معنوية ، وذلك يف ضوء مبادئ الرشيعة اإلسامية ومقاصدها وروحها« )3) . 

أو هي»سياسة اإلمام يف وضع نظم الزجر والتأديب من باب التعزير« )4) .

يف القانون 

ه�ي جمموع�ة املبادئ التي َترس�م ملجتمع ما يف م�كان وزمان معينن اجتاهاته األساس�ية يف 
مكافحة ظاهرة اجلريمة والوقاية منها وعاج السلوك اإلجرامي.

فالسياس�ة اجلنائية هي التي تضع القواعد التي يتحدد عىل ضوئها نصوص القانون اجلنائي 

)))  انظر ص 42 .
)2)  ابن فارس ، أمحد : معجم مقاييس اللغة ، )/482 ، اجليم والنون والياء .

)3)  بوساق ، حممد بن املدين :اجتاهات السياسة اجلنائية املعارصة والرشيعة االسامية ، ص 6).
راش�د ، حام�د : تيي�ز السياس�ة اجلنائية عام خيتلط هبا ؛ بحث منش�ور يف جمل�ة الفكر الرشطي بالش�ارقة ) مركز   (4(

بحوث رشطة الشارقة ، العدد ) ، جملد 6 ، يونيو 997)م (  ص 38 .
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في�ام يتعل�ق بالتجريم والوقاية من اجلريمة أو معاجلتها ، فهي تبن املبادئ الازم الس�ري عليها يف 
حتديد ما يعترب جريمة ، ويف اختاذ التدابري املانعة والعقوبات املقررة هلا ))) .

والسياس�ة اجلنائي�ة يف الرشيع�ة اإلس�امية ختتل�ف عنه�ا يف القان�ون الوضع�ي ، حيث إن 
مصدره�ا الرشع املنزل من اهلل س�بحانه وتعاىل ، فهي كاملة ش�املة لكل أم�ور الدنيا والدين أما 
السياسة اجلنائية يف األنظمة الوضعية فهي نتاج للفكر اإلنساين وما يتفتق عنه من طرق وأساليب 

جديدة تكشفها التجارب والبحوث والدراسات )2).

أثر السياسة اجلنائية احلديثة يف تطور عقوبة التعزير

من مهام السياس�ة اجلنائية تطوير القانون اجلنائي وتطوير تفس�ري النص�وص القانونية لكي 
تنس�جم مع التغريات والتطور يف الفكر اجلزائي واحلياة االجتامعية )3) ، وقد أس�همت السياس�ة 

اجلنائية يف حتقيق هذا األمر ، فكان هلذا أثر يف تطور العقوبة ووسائلها ووظيفتها.

وقد أشار أحد املهتمن يف هذا الشأن إىل أن السياسة اجلنائية هي البوصلة التي توجه الفكر 
اجلنائ�ي � ترشيع�ًا وقضاء وجهات تنفيذي�ة � يف وضع املبادئ واألفكار الت�ي يمكن هبا مواجهة 

الظاهرة اإلجرامية سواء بالوقاية أو بالعاج )4) .

ولك�ون التعزير عقوبة تفويضية مرنه قابلة للتطور ويرتبط باملصالح وتغريها ، فقد اس�تفاد 
مم�ا قدمت�ه النظ�م والسياس�ات اجلنائي�ة احلديثة من أف�كار وأس�اليب ال تتعارض م�ع الرشيعة 

اإلسامية)5) .

)))  ال�رّساج ، عّب�ود : رشح  قان�ون العقوبات - القس�م العام ، ص 04) . س�امل ، نادرة حممود : السياس�ة اجلنائية 
املع�ارصة ومب�ادئ الدفاع االجتامعي من منظور إس�امي ) دار النهضة العربي�ة ، القاهرة.مرص ، د،ط ، د.ت ( 

ص 7) .
)2)  بوساق ، حممد بن املدين : اجتاهات السياسة اجلنائية املعارصة والرشيعة اإلسامية ، ص 22.

)3)  سامل ، نادرة حممود : السياسة اجلنائية املعارصة ومبادئ الدفاع االجتامعي من منظور إسامي ، ص 7) . عقيدة، 
حمم�د أب�و العا : االجتاهات احلديثة يف قانون العقوب�ات الفرنيس اجلديد ) دار النهضة العربية ، القاهرة،مرص ، 

د.ط ، 2004م ( ص 27 .
)4)  راشد ، حامد : تييز السياسة اجلنائية عاّم خيتلط هبا ، ص 38 .

)5)  الدبيان ، عيل راشد : التجديد يف العقوبة ،  ص 24 .
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ومن أهم مامح التطور ما ييل :

1 ـ يف جمال التنظيم والتقنني

تم تقنن عقوبات بعض اجلرائم التعزيرية ملواجهة األش�كال اخلطرة اجلديدة لإلجرام التي 
هت�دد أمن واس�تقرار املجتمع ، مثل جرائم غس�ل األموال ، وجرائم الرش�وة ، وجرائم التزوير 
والتزيي�ف ، وجرائ�م ال�رأي والفك�ر ، وجرائم املخ�درات ، وجرائم االجتار بالب�رش ، وجرائم 

حيازة األسلحة واالجتار هبا دون ترصيح.

وقد ساعد تقنن وتنظيم التعامل مع اجلرائم املشار إليها وما شاهبها عىل احلفاظ عىل مستوى 
التعام�ل اجلزائي معه�ا ، فهي وإن كانت جرائ�م تعزيرية وعقوبتها خاضع�ة الجتهاد القايض ، 
إال أن التنظي�م والتقن�ن ضّيق من س�لطة القايض االجتهادية ؛ فَحدد س�لطته يف عقوبات معينة 
حددها النظام ، وبذلك تم املحافظة عىل مستوى التعامل اجلزائي مع هذه اجلرائم بام يتوافق مع 

خطورهتا ))).

2 ـ يف جمال القضاء 
جاءت السياس�ة اجلنائي�ة املعارصة بأفكار جديدة أس�همت يف تطور التعام�ل القضائي مع 

اجلرائم واملجرمن ، ومن ذلك :
أ  � االهتامم بتخصص القايض اجلزائي الذي جيب أن يكون لديه إملام بالعلوم املتعلقة بالس�لوك 

اإلجرامي وكل ماله عاقة باجلريمة ، باإلضافة للعلوم الرشعية .
ب  � اجت�اه القض�اء إىل االس�تعانة بأهل االختصاص والدراية يف العلوم اإلنس�انية لتقديم تقرير 
م�ع مل�ف الدعوى يس�مى » ملف الش�خصية« حيت�وي عىل معلوم�ات عن حال�ة املحكوم 
االجتامعية والشخصية والنفسية ، فيستعن القضاة هبذه املعلومات لتقدير حجم االنحراف 

لدى املذنب ، ومن ثم تقدير اجلزاء املناسب )2) .

)))  انظر : الدبيان ، عيل راش�د : التجديد يف العقوبة ،  ص 24 . الصيفي ، عبدالفتاح مصطفى : األحكام اجلزائية 
للنظام اجلزائي ) جامعة امللك سعود ، الرياض ، ط) ، 995)م ( ص 7 .

)2)   العوجي ، مصطفى : دروس يف العلم اجلنائي - السياسة اجلنائية والتصدي للجريمة ، ص 576 . العيسوي ، 
عبدالرمحن : علم النفس يف خدمة القضاء ؛ بحث منشور يف جملة الفكر الرشطي بالشارقة ) مركز بحوث رشطة 

الشارقة ، العدد 2 ، جملد 0) ، يوليو )200م ( ص 227 .
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ج  � تن�وع العقوب�ة ، فبعد أن كانت العقوبات تراوح بن الس�جن واجللد اجته القضاة إىل األخذ 
بالعقوبات البديلة ، وتعني استبدال العقوبات املعتادة واملعمول هبا من سجن وجلد وغرامة 

بتكاليف جديدة ختتلف نوعًا وكيفًا وكاًم ))).
د � امتداد سلطة القضاء إىل اإلرشاف عىل تنفيذ العقوبة ، وذلك بعد تطور وظيفة العقوبة وأصبح 

التأهيل هو الغرض األسايس للجزاء اجلنائي )2) .

3 ـ يف جمال العقوبة ذاهتا

من أبرز ما جاءت به السياسة اجلنائية املعارصة يف جمال العقوبة ما ييل :

أ  � الدع�وة إىل التقليل من اس�تخدام الس�جون كوس�يلة للعق�اب خاصة يف القضايا البس�يطة ، 
واملن�ادات باألخ�ذ ببدائ�ل العقوبة الس�البة للحري�ة وتفعيل العم�ل هبا خاص�ة يف القضايا 

البسيطة مع املذنبن غري اخلطريين )3) .

ب  � بروز فكرة استثامر العقوبة بام يعود عىل شخصية اجلاين واملجتمع بالنفع والفائدة ، وظهور 
بعض األساليب العقابية التي حتقق هذا التوجه ، مثل عقوبة العمل للنفع العام وهي موضوع 

هذه الدراسة )4).

4 ـ يف جمال تنفيذ العقوبة

يف السابق كان تنفيذ العقوبة يتسم بالشدة والقسوة ، فلم يكن هناك تركيز عىل حال املحكوم 
علي�ه ومتابعة ما يس�تجد يف حاله من اس�تجابة أو ص�اح ، ومع الفكر اجلزائ�ي احلديث أصبح 
هناك اهتامم باجلانب التقويمي للجناة ، وظهرت حوافز تش�جع عىل الصاح واالس�تقامة ، مثل 
اإلف�راج الرشطي ، واإلفراج املؤقت ، ونظام ش�به احلرية وغري ذل�ك )5) أي أنه يتم متابعة حالة 

املحكوم عليه وما يطرأ عليه من استجابة وصاح والتعامل معه وفقًا لذلك .

)))  الدبيان ، عيل راشد : التجديد يف العقوبة ،  ص 42 .
)2)  عبدالستار ، فوزية : مبادئ علم اإلجرام والعقاب ) دار النهضة العربية ، بريوت.لبنان ، ط 5 ، د.ت ( ص 343.

)3)  انظر : اليوسف ، عبداهلل عبدالعزيز : التدابري املجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية ، ص 09 .
انظر : أوتاين ، صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ص 534 .  (4(

)5)  الصيفي ، عبدالفتاح : األحكام العامة للنظام اجلزائي ، ص 32 .
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تل�ك ه�ي أهم مام�ح التّطور يف عقوبة التعزير ، وهي ليس�ت غريبة ع�ىل الترشيع اجلنائي 
اإلس�امي ، فالعقوبة يف الرشيعة اإلس�امية باألس�اس هتدف إىل إصاح حال األمة من خال 
بل اإلصاح والعقاب يف التعزير فرتكته قابًا لاجتهاد والتطور،  صاح أفرادها ، وقد أطلقت سرُ
فل عنه ، وكام قيل احلكمة  وما قدمته السياس�ة اجلنائية املعارصة س�وى أن لفتت االنتباه إىل ما غرُ

ضالة املسلم أينام وجدها فهو أحق الناس هبا ))).

2 . 3 . 2 اخلطورة اجلنائية وعالقتها باجلزاء والتدابري االحرتازية

تعريف اخلطورة اجلنائية 

يف اللغة 

اخلطورة : األصل خطر ، ومنه مرور اليء يف البال برسعة ال لبث فيه وال بطء.

ويقال رجل خّطار بالرمح أي مشاء طّعان به )2) .

اجلنائية : سبق تعريفها )3) .

يف االصطالح

ال خي�رج معن�ى اخلط�ورة عن املفه�وم اللغوي وه�ي م�ن املصطلحات املس�تحدثة يف علم 
العقاب واجلريمة .

واخلطورة تعني احتامل ارتكاب املجرم جريمة تالية .

واالحتامل يعني توقعًا لترصفات الفرد يف املس�تقبل مبنيًا عىل اس�تقراء لعوامل تتعلق بِحالهرُ 
وظروفه وشخصيته )4) .

عاشور ، الطاهر : مقاصد الرشيعة اإلسامية ، ص 5)5 . بوساق ، حممد بن املدين : اجتاهات السياسة اجلنائية   (((
املعارصة والرشيعة اإلسامية ، ص )24 .

)2)  ابن فارس ، أمحد : معجم مقاييس اللغة ، 99/2) ، اخلاء والطاء والراء .
)3)  انظر : ص 65 .

)4)  حسني ، حممود نجيب : رشح قانون العقوبات القسم العام ) منشورات احللبي احلقوقية ، بريوت.لبنان ، ط3، 
د.ت ( 256/2).
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أي أن هناك رضرًا قد حَيدث يف أي وقت من الش�خص املوصوم هبذا الوصف ، فهي حالة 
تتعلق بالفرد وليس بالفعل ، ولذلك فليس كل من ارتكب جريمة توفرت فيه اخلطورة اإلجرامية 
، لكن وقوع اجلريمة يعترب من عامات اخلطورة اإلجرامية بوصفها دليًا عىل وجود االستعداد 

لإلجرام ، يضاف إىل ذلك عوامل أخرى تتعلق بالفعل والفاعل  .

واخلط�ورة اإلجرامي�ة تتحقق يف الفرد كلام كانت قدرته ع�ىل اإلجرام كبرية وكانت إمكانية 
تأهيله ضعيفة ))) .

 عالقة اخلطورة اجلنائية باجلزاء

عالقة اخلطورة باجلزاء يف الرشيعة اإلسالمية.

اجل�زاء يف الرشيع�ة اإلس�امية مرتبط بجس�امة اجلناي�ة وفاعله�ا ، ويكون حس�اب درجة 
اخلطورة اإلجرامية بالنظر إىل املصالح املعتربة ودرجة االعتداء عليها ، وإىل املفسدة قوًة وضعفًا، 
ففي جرائم احلدود والقصاص وهي أعىل درجات اإلثم ، شددت الرشيعة اإلسامية يف العقوبة 
املقررة لكل جريمة ، أما يف التعازير وهي أقل جسامة فقد فوضت تقدير العقوبة حسب املصلحة 
وما يتطلبه احلال ، وهذا يعني أهنا قد تنخفض وقد ترتفع بحس�ب احلال ، فالرشيعة اإلس�امية 
تنظر ملرتكب الفعل ودوافعه وتفرق بن صاحب الزلة وبن صاحب السجل اإلجرامي والسوابق 

، وتفرق بن الفعل البسيط والفعل الذي له أثر عميق يف املجتمع )2) .

ويف الوق�ت املعارص أصبح هناك اهتامم يف التعامل مع ش�خصية املذنب وكش�ف خباياها ، 
حيث بدأ القضاة يس�تعينون ببعض املختصن يف جمال العلوم اإلنس�انية واالجتامعية يف دراس�ة 
ش�خصية املذن�ب وس�لوكه وتقديم تقرير ش�امل عنه ، وهذا يس�اعد يف تش�خيص درجة اإلثم 
واخلط�ورة ، ويرُع�ن الق�ايض يف تقدي�ر العقوبة املناس�بة ، ومن ثم حتقيق التناس�ب ب�ن العقوبة 

والفعل والفاعل .

)))  انظ�ر : اب�و عام�ر ، حممد زكي : قانون العقوبات - القس�م العام - ) الدار اجلامعي�ة ، مرص ، د.ط ، د.ت ( ص 
359 . الرّساج ، عّبود : الوجيز يف علم اإلجرام وعلم العقاب ، ص9)2 .

)2)   انظر : ابن القيم ، حممد بن أيب بكر : اعام املوقعن عن رب العاملن ، 2/)0) .
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عالقة اخلطورة باجلزاء يف القانون الوضعي
يقرر بعض رّشاح القانون أن اخلطورة هي معيار تطبيق اجلزاء ، فهو واجب إن وجدت وغري 
الزم إذا ختلفت ، وحن يكون اجلزاء واجبا بس�بب وجودها ، فإهنا تلعب دورًا ثانيا يف حتديد نوع 
اجل�زاء ومق�داره ، فإن كان اجلاين عىل درجة دنيا م�ن اخلطورة بحيث يتضح أن عودته إىل اإلجرام 
ضعيفة كان اجلزاء غري واجب ، ومن ثم للقايض أن حيكم بوقف تنفيذ اجلزاء أو رصف النظر عنه، 
أم�ا إذا كان�ت عودته حمتمله اختذ اجلزاء اجلنائي ص�ورة العقوبة التي ينبغي أن تتفاوت نوعا وقدرا 

باختاف درجة اخلطورة التي يستشف منها إمكانية العوده إىل اإلجرام من عدمه ))).
ومما يش�ار إليه يف هذا املقام إىل أنه قد يكون الش�خص َخِطر ولكنه غري جمرم ، مثل املصابن 
ببعض األمراض العقلية والنفسية ، وعىل هذا فإنه ال يمكن مواجهة كل أنواع اخلطورة بالعقوبة، 
الن العقوبة ال توقع إال عىل فعل حمظور من إنس�ان مس�ئول جنائيًا ، واألسلوب األمثل ملواجهة 
ح�االت اخلطورة يف األش�خاص غري املجرم�ن ، أو املجرمن الذين انته�ت عقوبتهم ومل تنتهي 

خطورهتم ؛ هي التدابري االحرتازية.

ماهية التدابري االحرتازية

برُر ويعني آخر اليء ، والتدبري أن يتدبر اإلنسان أمره وأن ينظر  التدابري يف اللغة : األصل درُ
إىل مصري غايته وآخره )2) . 

االحرتازية : األصل حرز ويعني احلفظ والتحفظ ، يقال احرتز : أي حتفظ)3).

اصطالحًا

إج�راء يواجه اخلط�ورة اإلجرامية الكامنة يف ش�خصية مرتكب اجلريمة بغي�ة ختليصه منها 
ودرئها عن املجتمع)4) .

)))   أبو عامر ، حممد زكي : قانون العقوبات ، ص 364 .
)2)  ابن فارس ، أمحد : مقاييس اللغة ، 423/2 ، الدال والباء والراء .

)3)  املرجع السابق ، 83/2 ، احلاء والراء والزاي .
)4)  الرّساج ، عّبود : رشح  قانون العقوبات � القسم العام ، ص)64.
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العمل بالتدابري االحرتازية 

ظل�ت العقوب�ة التقليدية أمدًا طويا هي الصورة الوحيدة ملواجه�ة اجلريمة واملجرم ، ومع 
ب�روز فك�رة اخلطورة اإلجرامية واعتبارها أساس�ًا يبنى علي�ه طريقة التعام�ل اجلزائي مع اجلناة 
وعج�ز العقوب�ة يف بعض األحيان ع�ن مواجهة هذه اخلطورة خاص�ة وأن العقوبة هلا مدة حمددة 
ق�د تنته�ي بينام ال تزال اخلط�ورة باقية ، ظهرت فكرة التدابري االحرتازي�ة التي ال هتدف إىل جمرد 
اإلي�ام أو االنتقام ، وإنام إىل مواجهة خطورة األف�راد بالعمل عىل هتذيبهم وإصاحهم وإعادة 

تكيفهم مع جمتمعاهتم .

فا يش�رتط يف التدابري االحرتازية أن توقع عىل اثر جريمة ، فهي قد تطبق عىل الفرد اخلطر 
ول�و مل يرتك�ب جريمة ، كاملجن�ون واملريض النفيس ، أو صاحب الس�وابق ال�ذي مل جتدي معه 
العقوبة وال بد من اختاذ اجراء وقائي معه ، بغية محايته ومحاية املجتمع من أي رضر حمتمل منه ، 

وإلعادة تكيفه مع املجتمع ))) .

وقد عرف اإلسام التدابري االحرتازية ، فهذا الفاروق عمر بن اخلطاب » ريض اهلل عنه » قد 
طبقها يف حق نرص بن حجاج حينام نفاه إىل العراق الفتتان النساء به ، فالنفي هنا تدبري احرتازي 

تم بموجبه مواجهة خطر حمتمل ناتج من افتتان النساء به )2). 

متييز التدابري االحرتازية عن عقوبة التعزير

يمكن القول بأن هناك قواسم مشرتكه كثرية بن التعزير والعقوبات بصفة عامة وبن التدبري 
االحرتازي ، باعتبارمها صنفن للجزاء اجلنائي ، وأهم ما يميزمها عن بعض ما ييل :

1 ـ من حيث عنرص اإليالم 

فالتعزي�ر مبن�ي عىل عنرص األمل أّي�ًا كان نوعه ، ألنه مبني عىل فكرة ال�ردع العام واخلاص ، 
أما التدبري فليس بالرضورة أن ينبني عىل اإليام ، فهو يستهدف إعادة تأهيل الفرد بالقضاء عىل 

خطورته اإلجرامية الكامنة .

)))  انظر : عوض ، حممد حميي الدين : السياسة اجلنائية ، ص 37 .
)2)  ابن عابدين ، حممد أمن : رد املحتار عىل الّدر املختار حاشية ابن عابدين ، 24/6 .
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2 ـ من حيث املسئولية اجلنائية واألخالقية 

يطب�ق التعزي�ر عند توفر املس�ئولية اجلنائية يف املتهم ، أما التدابري االحرتازية فا يش�رتط هلا 
ذلك ؛ ألهنا موجهة للخطورة اإلجرامية وليس للفعل ، ومن هنا ال تتطلب قيام مسئولية جنائية 
أو أخاقي�ة ، فالتداب�ري االحرتازي�ة يمك�ن توقيعها عىل أش�خاص ال يتصور قيام مس�ئوليتهم ، 

كاملجانن واملختلن نفسيا والصغار .

3 ـ من حيث األساس الذي تبنى عليه 

يطبق التعزير بس�بب ارتكاب اجلريمة والفعل املحظور ، أما التدابري االحرتازية فا يشرتط 
هلا ذلك ، وهذا يبنى عليه أن ال يوقع التعزير إال عىل األفراد املسئولن جنائيا الذين يمكن إسناد 
اخلطأ إليهم ، أما التدابري االحرتازية فتطبق عند توافر اخلطورة اإلجرامية يف الفرد وتس�تمر متى 

استمرت حالة اخلطورة لديه .

4 ـ من حيث املدة 

التداب�ري االحرتازي�ة مرتبط�ة بحالة اخلطر يف الش�خص ال�ذي تطبق علي�ه ، ومرتبطة أيضا 
بتحقق التأهيل ، فهي ليست حمددة بوقت معن ، أما التعزير فهو حمددة املدة ))).

2 . 3 . 3 التفريد أنواعه وعالقته بمقاصد التعزير
من املبادئ املهة التي جيب األخذ هبا يف التعامل الِعقايب مع املذنبن أن يكون هناك تناسب بن 
اجلريمة واملجرم والعقوبة ، وهذا يقتيض معاملة كل جاٍن معاملة مفردة وهذه هي فكرة التفريد .

التعريف بتفريد العقوبة 

يف اللغة 

تر )2) . األصل فرد والَفْرد هو الِوِ

)))  عبداملنع�م ، س�ليامن : النظري�ة العام�ة لقان�ون العقوب�ات ) دار اجلامعة اجلدي�دة ، االس�كندرية،مرص ، د.ط ، 
2000م ( ص 747.

)2)  ابن فارس ، أمحد : معجم مقاييس اللغة ، 500/4 ، الفاء والراء والدال .
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اصطالحًا 

يف الفقه اإلسالمي 

التفريد هو : جعل العقاب مائام مع حالة كل جمرم وظروفه اخلاصة تشديدًا وختفيفًا ))) .

يف القانون 

التفري�د ه�و أن خيتل�ف العقاب من ف�رد آلخر وفق�ًا لاختافات يف الش�خصية والدوافع 
وسائر الظروف التي تدفع إىل اجلريمة داخلية أو خارجية ، وغري ذلك من الفروق بن البرش)2).

أنواع التفريد 

هناك ثاثة أنواع للتفريد هي :

1 ـ التفريد الترشيعي 
ع والعقوبات التي تقرر للفعل املحظ�ور ، ويف الرشيعة  وه�ذا النوع م�ن التفريد يتعلق باملرُ�رِشّ
اإلس�امية قس�مت العقوبات اجلزائية إىل ثاثة أقسام ، حدود وقصاص وتعازير وحددت العقوبة 
ِوَض تقدير العقوبة لويل األمر أو من ينيبه ، كام  يف قس�مي احلدود والقصاص ، أما يف التعزير فقد فرُ
راعت الرشيعة بعض احلاالت التي يكون فيها ختفيف أو تشديد أو عفو عن العقوبة، وهنا يتبن أن 

العقوبات يف الرشيعة اإلسامية ليست عىل وترية واحدة بل هي مفّردة حسب جسامة الفعل )3).

 أما يف القانون الوضعي فقد قسمت العقوبات إىل جناية وخمالفة وجنحة ، وتم حتدد األفعال 
املحظ�ورة التي تدخل يف كل قس�م وبيان عقوباهتا ، وقد وضع�ت القوانن عدة خيارات عقابية 
ذات حّد أدنى وأعىل بن يدي القايض ، لكي يستطيع اختيار العقوبة املائمة يف احلالة املطروحة 

أمامه ، كام حددت األسباب املخففة واملشددة واملعفية من العقوبة )4).

)))  بوساق ، حممد بن املدين : اجتاهات السياسة اجلنائية املعارصة والرشيعة اإلسامية ، ص )23.
)2)  انظ�ر : أب�و زيد ، حممود : املعجم يف علم اإلجرام واالجتامع والقانون والعقاب ) دار الكتاب للطباعة والنرش ، 

القاهرة.مرص ، د.ط ، د.ت ( ص 303 .
)3)  انظر : ابن تيمية ، أمحد : جمموع الفتاوى ، ت عبدالرمحن النجدي ، 343/28.

)4)  الرّساج ، عّبود : رشح  قانون العقوبات - القسم العام ، ص672 .
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2 ـ التفريد القضائي 

وه�ذا الن�وع يتعلق بالقايض الذي تق�ع عليه مهمة حتديد اجلزاء اجلنائي املناس�ب حلالة كل 
جمرم ، ويف الرشيعة اإلسامية القايض ملزم بتطبيق منهجها يف العقوبات ، حيث حيدد نوع اجلرم 
املرتك�ب وإىل أي فئ�ة ينتمي ومن ثم تقرير العقوبة املس�تحقة ، فإن كانت إحدى جرائم احلدود 
أو القص�اص طبق عليها العقوبة املقررة ، وإن كانت تعزيرية اجتهد وحكم بعقوبة تتناس�ب مع 
اجلريمة واملجرم ، أما يف القانون الوضعي فيقوم القايض بتطبيق مواد القانون عىل اجلاين وفق ما 

يتناسب مع حاله . 

ويعترب التفريد القضائي أهم أنواع التفريد وأعمقها أثرا يف معاملة اجلاين ، ألن حلظة النطق 
باحلكم هي حقيقة التفريد ، حيث خيتار القايض نوع وقدر العقوبة املائمة حلالة اجلاين وظروف 

اجلريمة .

3 ـ التفريد التنفيذي

ويس�مى التفريد اإلداري ، ألن الذي يتواله الس�لطة التنفيذية ، وقد اهتمت السياسة اجلنائية 
احلديث�ة هب�ذا النوع م�ن التفريد خاصة يف عقوبة الس�جن وهي العقوبة التقليدية الش�ائعة ، حيث 
ربطت تنفيذ العقوبة كاملة أو بعضها بحالة املحكوم ومدى جتاوبه معها ، وفّعلت إخضاع املحكوم 
ألحد البدائل النظامية حسب ما يظهر من حالة ، وسلوكه ، كام أصبح هناك تصنيف للمحكومن 
داخل السجن بناء عىل معطيات متعددة منها نوع اجلريمة وعمر املحكوم والسجل اإلجرامي ))).

عالقة التفريد بمقاصد التعزير

راعت الرشيعة اإلسامية املصلحة يف تطبيق العقوبات والتعزيرات ، وهذه املصلحة ختتلف 
بحس�ب الظروف واألحوال ، ومقاصد التعزير كام سبق بيانه ليست عىل وترية واحدة )2) ، ومن 

)))  انظ�ر : خ�رض ، عبدالفت�اح عبدالعزيز : األوجه اإلجرائي�ة للتفريد القضائي ، ص 7 . وأنظ�ر : ابراهيم . اكرم 
نش�أت : القواع�د العامة يف قان�ون العقوبات املقارن ، ص )30 .اجلوهري ،  مصطف�ى فهمي :  تفريد العقوبة 
يف القان�ون اجلنائ�ي »دراس�ة حتليلية يف القانون املرصي و قوان�ن بعض الدول العربي�ة« ) دار النهضة العربية ، 

القاهرة.مرص ، د.ط ، .2002 م ( ص 33) .
)2)  انظر : مقاصد التعزير وأنواعه ، 54 وما بعدها .
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هنا تنش�أ عاق�ة التفريد بمقاصد التعزير ، إذ بواس�طته يت�م اختيار العقوبة الت�ي حتقق الغرض 
املقص�ود منها ، وع�ىل ضوء ذلك يتحقق التناس�ب بن اجلاين واجلريمة والتعزي�ر ، واحلقيقة أن 
نجاح القايض بتحقيق التناس�ب يرتجم ما تتميز به الرشيعة اإلسامية من شمولية وكامل وتنوع 

ِعقايب ينسجم مع حاجة الناس ومصلحتهم يف كل زمان ومكان .

وك�ام أن التفري�د حيقق مقصد التناس�ب ، فهو أيض�ًا حيقق العدالة واإلنص�اف التي تتطلب 
مراع�اة اختاف أحوال الن�اس وظروفهم ، وعدم معاملة املذنب�ن معاملة واحدة عند اختاف 
درج�ة جرمه�م وأحواهل�م ، وعندما تكون العقوبة عادل�ة مائمة يكون أثرها أق�وى يف الردع ، 
ِخاف�ًا ملّ�ا تك�ون قاس�ية ، حيث يظهر املحك�وم عليه يف أع�ن اجلميع بأنه ضحي�ة وبذلك تفقد 

العقوبة قيمتها الردعية ))) .

2 . 4 مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة وبدائلها
 أس�همت السياس�ات اجلنائية التقليدية يف ِشيوع استخدام الس�جن يف عقاب املذنبن حينام 
س�خرت له اإلمكانات املادية والبرشية والتنظيمية ، فأصبح خيارًا أوليًا أمام القضاة يعزرون به 
يف كل صغرية وكبرية ، وش�يئًا فش�يئًا بدأت تظهر إش�كاليات عقوبة السجن وخاصة قصري املدة 
الذي يطبق عىل اجلرائم البسيطة ، فظهرت نداءات تطالب بالتقليل من استخدام السجن قصري 

املدة يف العقوبة )2).

ويف هذا املبحث اتناول موضوع السجن قصري املدة من خال املطالب التالية :

2 .4 . ) مفهوم السجن واحلبس والفرق بينهام

2 . 4 . 2  السجن قصري املدة مفهومه ومشكلته

2 . 4 . 3  مربرات العمل ببدائل السجن وأنواعها

خرض ، عبدالفتاح عبدالعزيز : األوجه اإلجرائية للتفريد القضائي ، ص 8 .  (((
)2)  اش�ار تقرير صادر عن األمم املتحدة أنه : كان لسياس�ات العدالة اجلنائية العقابية أثر عىل تزايد عدد الس�جناء 
واكتظاظ الس�جون يف بلدان كثرية ، وتش�ري البحوث والدراس�ات إىل أن زيادة عدد الس�جناء ترجع إىل أسباب 
كث�ريًا م�ا تكون غري متصلة بمعدالت اجلريمة ، بل عن سياس�ات عقابية تبالغ يف اس�تخدام الس�جن حتى عىل 
اجلناة غري العنيفن الذين يرتكبون جرائم بس�يطة ، أنظر: تقرير املؤتر الثاين عرش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية 

- الربازيل - 2)- 9)/ نيسان / 0)20 م ( ، ص 9 .
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2 . 4 . 1 مفهوم السجن واحلبس والفرق بينهام

التعريف بالسجن واحلبس

سبق تعريف السجن واحلبس لغة واصطاحا عند رشح مفاهيم الدراسة ))).

الفرق بني كلمة سجن وحبس يف الداللة عىل املدة

عن�د تأمل اس�تخدام الكلمتن ياح�ظ أن هناك اختاف�ًا بينهام من حي�ث الداللة عىل مدة 
العقوبة ، وفيام ييل استعرض الفرق بينهام يف الفقه االسامي والقانون الوضعي. 

السجن واحلبس يف الفقه االسالمي

قبل اخلوض يف التفرقه بن الكلمتن عند الفقهاء استعرض استخدامهام يف القرآن الكريم، 
فعند تأمل بعض اآليات التي ورد هبا السجن واحلبس ؛ يفهم  أن هناك فرق يف استخدام الكلمتن 
من حيث املدة ، حيث استخدمت كلمة حبس للتعبري عن املدة القصرية يف اإليقاف ، أما السجن 

فقد استخدم يف التعبري عن املدد الطويلة .

َاِة ﴿06)﴾ )املائدة(. اَم ِمْن َبْعِد الصَّ وهَنرُ بِسرُ قال اهلل تعاىل يف احلبس : ﴿حَتْ

واملقصود حبس الشاهدين لسامع الشهادة والسياق يوحي بقرص املدة )2) .

هرُ َحتَّٰى ِحٍن ﴿35﴾  نَّ نرُ ا اآْلَياِت َلَيْس�جرُ ْم ِمْن َبْعِد َم�ا َرَأورُ �مَّ َبَدا هَلرُ ويف الس�جن ق�ال تعاىل:﴿ ثرُ
)يوسف( .

 واحلن يف اللغة العربية وقت من الدهر مبهم )3) .

ِن بِْضَع ِس�ِنَن  �جْ وق�د وضحت�ه اآلية األخرى بأنه بضع س�نن ، ق�ال تعاىل:﴿َفَلبَِث يِف السِّ
﴿42﴾ )يوسف(.

)))  انظر صف 5) .
)2)  الشوكاين ، حممد بن عيل : تفسري فتح القدير ،  ص )40 .

)3)  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص 9)2 ،  مادة حن .
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والبضع من العدد يف لغة العرب ما بن الثاث إىل العرشة وقيل سبعة ، وقد ورد يف التفسري: 
أنه لبث يف السجن سبع سنن  ))) .

رن مع العذاب األليم . ومما يدل عىل أن السجن يدل عىل املدة الطويلة أنه قرُ

ْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم ﴿25﴾ )يوسف(. قال اهلل تعاىل :﴿إاِلَّ َأْن يرُ

قال ابن فرحون » رمحه اهلل« »السجن الطويل من العقوبات البليغة وهو عذاب« )2).

وقد ش�اع اس�تخدام الكلمتن يف الفقه االس�امي للتعبري عن تقييد احلري�ة دون تفرقة عن 
امل�دة، لك�ن احلب�س ليس بال�رضورة ان يكون يف مكان حم�دد ، فهو يطلق عىل تقيي�د احلرية بأي 
ص�ورة ، كالربط بالش�جر واجلعل يف البيت أو املس�جد ، أما الس�جن فهو م�ا كان يف مكان معّد 

لذلك )3).

وقد يفهم من التفرقه بن السجن واحلبس من حيث مكان تقييد احلرية ، أن يف هذا إشارة إىل 
وجود فرق يف املدة التي يقضيها املس�جون داخل الس�جن عن املدة التي تقيد هبا حرية املحبوس 
يف بيته أو مس�جد أو غريه ، وربام له عاقة يف نوع اجلناية التي تؤدي إىل س�جن شخص أو حبسه 

باملعنى املشار إليه.

السجن واحلبس يف القانون

الفرق بن الس�جن واحلبس يف القانون واضح من خال اس�تخدام الكلمتن ، فعىل س�بيل 
املث�ال يف قان�ون العقوبات املرصي » مادة 8)،7)« تم النص عىل أن عقوبة الس�جن ال جيوز أن 
تنقص مدهتا عن ثاث سنوات وال تزيد عن مخس عرشة سنة ، أما عقوبة احلبس فا تنقص عن 

أربع وعرشين ساعة وال تزيد عىل ثاث سنوات.

ويف قانون العقوبات اجلزائري » مادة 5«  تم النص عىل أن عقوبة السجن ترتاوح بن مخس 
سنوات إىل عرشين سنة ، أما احلبس فمن يوم واحد إىل مخس سنوات.

)))  ال�رازي ، أمح�د ب�ن فارس  : معجم مقاييس اللغة ، ) / 34) . الش�وكاين ، حممد بن عيل : تفس�ري فتح القدير ، 
ص 698 .

)2)  ابن فرحون ، إبراهيم حممد : تبرصة احلكام يف أصول االقضية ومنهاج احلكام ، 2/)23 .
)3)  انظر : املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقاف والشئون اإلسامية بالكويت ، 6)/282.
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ويف قان�ون العقوبات اإلم�ارايت » املواد 28-29-30 » أرُطلق الس�جن املؤبد واملؤقت عىل 
عقوبة اجلنايات ، أما اجلنح واملخالفات وهي أقرص مدة من سابقتها فقد أطلق عليها حبس ))).

ويرى بعض رشاح القانون أن الس�جن هو مكان العقوبة التي تتجاوز الس�نة ، أما التي أقل 
من ذلك فيطلق عليها حبس )2).

واخلاصة مما سبق عرضه أن هناك اختافًا بن كلمة احلبس والسجن وهذا االختاف يتفق 
ة والضيق  م�ع املعن�ى اللغوي هلام ، فقد ارتبط الس�جن بالعقوبة وله داللة لغوية تش�ري إىل الِش�دّ
وط�ول األمد ، وهذا ينطبق عىل واقع الِس�جن كمكان للعقوبة أم�ا احلبس فهو أعم يف الداللة ، 

حيث يطلق عىل املنع والتقييد ، وهذا ال يلزم أن يكون يف سجن.

2 . 4 . 2 السجن قصري املدة مفهومه ومشكلته

ترتب�ط العقوبة الس�البة للحرية قصرية املدة ببدائل الس�جن ارتباطًا وثيق�ًا ، لذلك فتحديد 
مدهت�ا من األمهية بمكان ، ألنه يرتبط باملدة القص�رية التي جيوز إبداهلا بأحد البدائل فام املقصود 

بِقرْص املدة .

أواًل : السجن قصري املدة يف الفقه االسالمي والقانون الوضعي

السجن قصري املدة يف الفقه اإلسالمي

حت�دث الفقهاء عن احلبس الطويل واحلبس القصري يف معرض حديثهم عن عقوبة املعايص 
واجلرائم التعزيرية .

قال ابن عابدين »رمحه اهلل«  » ومن يتهم بالقتل والرسقة حيبس وخيلد يف السجن إىل أن يظهر 
التوبة «)3) .

)))  قانون العقوبات املرصي الصادر عام  937) م . وقانون العقوبات اجلزائري الصادر عام  982) م .  وقانون 
العقوبات االحتادي اإلمارايت الصادر عام  987) م .

)2)  مراد ، عبدالفتاح : املعجم القانوي رباعي اللغة ، ص 382 .
)3)  انظر : ابن عابدين ، حممد أمن : رد املحتار عىل الّدر املختار حاشية ابن عابدين ، حتقيق عبداملجيد طعمه حلبي، 

. (07/6
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وجاء يف تبرصة احلكام أن التعزير يكون باحلبس ، وقد حيبس يف يوم أوبعض يوم وأكثر من 
ذلك ))) . 

وجاء يف املوسوعة الفقهية »ميز الفقهاء بن احلبس الطويل واحلبس القصري ، فسموا ما كان 
أقل من س�نة حبس�ًا قصريًا ، وما كان سنه فأكثر حبسًا طويا ، وقضوا عىل أصحاب اجلرائم غري 
اخلطرية باحلبس القصري ، كحبس ش�اتم جريانه ثاثة أيام وقضوا عىل أصحاب اجلرائم اخلطرية 
ومعت�ادي اإلج�رام باحلبس الطويل ، كحبس الزاين البكر س�نة بعد ح�ّده ، وكذا من جرح غريه 

جراحًا ال يستطاع يف مثلها قصاص حيكم عليه باحلبس ويطال يف حبسه« )2).

السجن قصري املدة يف القانون الوضعي

تباينت آراء رشاح القانون حول األس�س واملعايري التي يس�تند إليها يف حتديد السجن قصري 
املدة ، فهناك من يرى االعتامد عىل نمط اجلريمة ، وهناك من يرى نوع املؤسسة العقابية التي يتم 

تنفيذ العقوبة هبا ، وهناك من جعل املعيار هو مدة العقوبة )3) .

ورغ�م تع�دد اآلراء واالجتاهات ح�ول املعيار الذي يعتم�د عليه يف حتديد امل�دة التي تعترب 
قصرية ، فإن الذي عليه العمل هو اعتامد زمن العقوبة ومدهتا .

املدة التي تعترب قصرية 

هناك عدة آراء حول مدة العقوبة الس�البة للحرية التي تعترب قصرية ، فقيل إهنا س�نة ، وقيل 
إهنا تسعة أشهر ، وقيل إهنا ستة أشهر ، وقيل إهنا أربعة أشهر ، وقيل إهنا ثاثة أشهر )4).

واحلقيقة أن ترجيح رأي عىل آخر واختيار مدة معينة من بن هذه املرُدد من الصعوبة بمكان، 

)))  انظ�ر : اب�ن فرح�ون ، إبراهيم بن حممد املالكي: تبرصة احلكام يف أصول األقضي�ة ومناهج األحكام ، اعتنى به 
مجال مرعشيل ، 232/2 .

)2)  انظر : املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقاف والشئون اإلسامية بالكويت ، 6)/288.
انظر : الزيني ، أيمن رمضان ، العقوبات السالبة للحرية القصرية املدة وبدائلها ) دار النهضة العربية ، القاهرة.  (3(

مرص ، ط) ، 2003م (  ص 23 .
انظ�ر : حس�ني ، حمم�ود نجيب : علم اإلجرام وعلم العق�اب ، ص 367 . الزيني ، أيم�ن رمضان ، العقوبات   (4(
الس�البة للحرية القصرية املدة وبدائلها ، ص 26 . كامل ، رشيف س�يد : احلبس قصري املدة يف الترشيع اجلنائي 

احلديث ، ص 6 .
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ويمكن االسرتش�اد بام أخذت به قوانن العقاب ، حيث أعطت القضاة صاحية وقف العقوبة 
السالبة للحرية واستبداهلا بعقوبة بديلة إذا كانت ال تتجاوز سنة ))).

وقد اعترب القانون الفرنيس والذي يعتربه الكثري من املختصن صاحب جتربة مميزة يف العمل 
ببدائل العقوبة السالبة للحرية ،  أقل درجات احلبس ستة أشهر )2).

وع�ىل كل حال ، فإن الس�جن قص�ري املدة هو الذي يكون غري كاٍف لتطبيق أس�اليب تكفل 
إصاح املحكوم عليه )3).

واحلقيقة أن حتديد مدة العقوبة الس�البة للحرية قصرية املدة بالنس�بة للمذنبن هو أمر نسبي 
وليس مطلقًا ، ألن ما ينطبق عىل حمكوم ال ينطبق بالرضورة عىل آخر ، ولعل حتديدها بسنة كحد 
أقىص هو األنسب لتحقيق الغاية من استخدام البدائل ، ففي هذا تفعيل للعمل هبا وحل ملشكلة 

تضخم السجون ، وفيه جمال أرحب للتخفيف من استخدام السجون .

ثانيًا : مشكلة عقوبة السجن القصرية 
تكمن مش�كلة العقوبة الس�البة للحرية القصرية يف كوهنا عقوبة غ�ري جمدية ، بل هناك قناعة 
لدى أغلب املختصن يف شؤون العقاب واجلريمة بأن العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة عقوبة 
ض�ارة ، ألهن�ا أخفق�ت يف حتقيق مقاص�د العقوبة وبالذات م�ا يتعلق باإلصاح ، ب�ل إهنا هيأت 
الفرصة الختاط كبار املجرمن أصحاب السوابق ؛ مع أصحاب القضايا البسيطة حديثي العهد 
م أساليب إجرامية جديدة ؛  باإلجرام ، وهذا أس�هم يف نش�وء عاقات اجرامية بينهم ومن ثم تعلرُ
ومن هنا قالوا إن العقوبات البديلة خرٌي منها ، ألن اإلرصار عىل تنفيذ عقوبة ال جدوى منها عىل 
هذا النحو لن حيقق إال ارضار سلب احلرية وانعكاساهتا عىل املحكوم عليه وأرسته واملجتمع )4) .

)))  انظ�ر : قان�ون العقوب�ات امل�رصي لع�ام 937) م ) املادة 55 ( ،  وقان�ون العقوبات اجلزائ�ري  لعام  982) م 
)امل�ادة 5 ( .  وقان�ون العقوب�ات االحتادي اإلم�ارايت لعام  987) م  ) املادة 83 ( ، وقان�ون العقوبات العراقي 

لعام 969) م وتعدياته  ) املادة 44)) .
انظر : كامل ، رشيف سيد : تعليق عىل قانون العقوبات الفرنيس اجلديد ) دار النهضة العربية ، القاهرة . مرص،   (2(

ط) ، 998)م ( ص 39) .
)3)  انظر : حس�ني ، حممود نجيب : علم اإلجرام وعلم العقاب ، ص 367 .  كامل ، رشيف س�يد : احلبس قصري 

املدة يف الترشيع اجلنائي احلديث ، ص 6 .
)4)  انظ�ر : حس�ني ، حمم�ود نجي�ب : علم اإلجرام وعل�م العق�اب ، ص 367 . حومد ، عبدالوهاب : دراس�ات 
معمقة يف الفقه اجلنائي املقارن ) جامعة الكويت ، الكويت ، د.ط ، 983)م ، ص 54 . الزيني ، أيمن رمضان، 

العقوبات السالبة للحرية القصرية املدة وبدائلها ، ص ب .
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ويمكن إجياز مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة يف النقاط التالية : 

) � أهنا س�بب اكتظاظ الس�جون بالنزالء ، وهذا صّعب عملية التصنيف داخل الس�جن جعله 
مكانًا خمتلطا جيتمع فيه كل من حيكم عليه بعقوبة سالبة للحرية .

2 � أن ق�رص امل�دة ال يس�اعد عىل تطبيق برام�ج لتأهيل وإصاح الس�جناء الذي�ن حيكم عليهم 
بعقوبة قصرية ، فيكون رضرها أكرب من نفعها ، فا جدوى من إيداع املذنب يف السجن دون 

أن يكون ذلك متبوعا بربامج تأهيلية تكون سببا يف صاحه ))) .

3 � أن دخول السجن يف الغالب يكون سببًا لاستمرار يف اجلريمة ، ألن السجن يرُرفض من قبل 
املجتم�ع بعد خروجه ، فيجتمع لدى الس�جن عدم وجود برام�ج تأهيلية تعيده إىل الطريق 
املس�تقيم ، واخلربات اإلجرامية اجلديدة ، ورفض املجتمع له ، وهنا جيد املذنب نفس�ه حتت 
ضغوط هتدم كل رغبة يف الصاح واالستقامة ينتهي به ذلك إىل تكرار اجلريمة والعود هلا)2).

وق�د استش�عرت السياس�ة اجلنائية احلديثة مش�كلة العقوبة الس�البة للحرية قص�رية املدة ، 
فنادت بنبذها وتطبيق وس�ائل ّعقابية تس�اعد عىل اصاح اجلناة وهتذيب سلوكهم لكي يعودوا 
للمجتم�ع م�ن جديد ، وهذا ليس عىل إطاقه وإنام إذا كانت ظروف اجلريمة وش�خصية املجرم 
تسمح بذلك ، أما إذا رأت املحكمة أن البدائل ال جتدي يف مواجهة احلالة اإلجرامية فلها احلكم 

بعقوبة سالبة للحرية ، فاألمر راجع للقايض يف احلالتن وهذا من قبيل التفريد العقايب )3) .

)))  انظر : طالب . أحس�ن مبارك : العمل الطوعي لنزالء املؤسس�ات اإلصاحية ) اكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمنية ، الرياض.السعودية ، د.ط ، 2000م ( ص 59 .

)2)  انظر : .  كامل ، رشيف سيد : احلبس قصري املدة يف الترشيع اجلنائي احلديث ، ص 8 .
)3)  حس�ني ، حمم�ود نجي�ب : علم اإلج�رام وعلم العقاب ، ص 367 .وانظر : عبدالس�تار ، فوزي�ة : مبادئ علم 

اإلجرام وعلم العقاب ، ص 249 . وانظر : السيد ، لطفي أمحد :  احلق يف العقاب ، ص 2)) .
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2 . 4 . 3 مربرات العمل ببدائل السجن وأنواعها

أواًل : ماهية بدائل العقوبة السالبة للحرية

يف اللغة 

البدائل : بدل اليء غريه واخللف منه ))) .

العقوبة فقد سبق التعريف هبا )2) .

السالبة : سلب اليء سلبًا أي انتزعه قهرًا )3) .

رُّ : الفعل احلسن )4). رهرُ أعتقه ، واحلرُ ة نقيض األمة ، وَحرَّ رَّ احلرية : ضد العبودية ، واحلرُ

يف االصطالح 

الفقه اإلسالمي 

بدائ�ل العقوبة الس�البة للحري�ة مصطلح حديث يطل�ق وبقصد به »أن تس�تبدل العقوبات 
املعت�ادة واملعم�ول هب�ا يف خمتل�ف النظم واألح�كام من حبس وجل�د وغرام�ة بتكاليف جديدة 

ختتلف نوعًا وكيفًا وكاًم عن تلك«.

فهي َتفِرض عىل اجلاين أداء برامج معينة والقيام بأعامل وأعباء حتقق مفهوم العقاب وتؤدي 
إىل الزجر والردع ، وتعود باجلاين إىل االستصاح والتقويم )5).

 وعّرفه�ا آخ�ر بأهن�ا : جمموع�ة من التداب�ري التي حتل حمل الس�جن إلصاح اجل�اين ومحاية 
اجلامعة، أو للتثبت من املتهم والكشف عن حاله )6).

)))  ابن منظور، حممد : لسان العرب ، ت أمن حممد و حممد الصادق ، )/343 ، مادة بدل  .
)2)  راجع ص 8) .

)3)  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص 458 ،  مادة سلب .
)4)  اب�ن منظ�ور، حممد : لس�ان الع�رب ، ت امن عبدالوهاب و حمم�د العبيدي ، 6/3)) ، مادة ح�رر ، الزاوي ، 
الطاه�ر أمح�د : ترتيب القام�وس املحيط ) دار عامل الكت�ب ، الرياض.الس�عودية ، ط4 ، 996)م ( )/6)6 . 

وانظر : جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط ، ص )7) ،  مادة حردب.
)5)  الدبيان ، عيل راشد : التجديد يف العقوبة بحث منشور يف املجلة القضائية ، ص ص 24،25.

)6)  الذيايب ، حجاب عايض : بدائل الس�جن ) جامعة اإلمام حممد بن س�عود اإلس�امية - املعهد العايل للقضاء - 
رسالة ماجستري ، )42)ه� ( ص 8) .
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يف القانون

العقوبة الس�البة للحرية مصطلح حديث يستخدم للتعبري عن السجن واحلبس ، ويقصد به 
»العقوبات التي حترم املحكوم عليه من حريته بإيداعه يف السجن« ))) .

وبدائل العقوبة السالبة للحرية تعني: استخدام عقوبات غري سجنية ضد املذنبن )2).

ثانيًا : مربرات العمل ببدائل السجن قصري املدة

كان لظهور فكرة بدائل العقوبة السالبة للحرية عدة مربرات يمكن اجيازها فيام ييل :

) � االهت�امم باإلص�اح والتأهي�ل : فقد فش�لت العقوبة الس�البة للحرية قص�رية املدة يف حتقيق 
أه�داف العق�اب يف ال�ردع الع�ام واإلص�اح أو التأهي�ل ، بل إهنا أس�همت يف ن�رش الفكر 
اإلجرامي والفس�اد بن املسجونن ، بس�بب اكتظاظ السجون بالنزالء ، وصعوبة التصنيف 

داخلها وتطبيق برامج تأهيلية )3).

2 � انع�دام ق�وة الردع : وذلك بس�بب كثرة اس�تخدام الس�جن كوس�يلة عقابي�ة يف كل صغرية 
وكبرية)4) .

3 � التفكك األرسي : غياب الس�جن عن أرسته وأهله يولد آثارا نفس�ية واجتامعية واقتصادية 
عىل أرسة السجن ، وكثريا ما حتدث مشاكل التفكك األرسي والطاق وانحراف األبناء يف 

مثل هذه الظروف .

4 � انخف�اض املس�توى الصح�ي واألخاقي يف الس�جن ، حي�ث يزيد عدد الس�جناء عن طاقة 
الس�جن االس�تيعابية ، وهذا س�بب كاٍف النتش�ار األمراض واألوبئة الصحية ، والعادات 

األخاقية السيئة .

)))  انظر : الرّساج ، عّبود : الوجيز يف علم االجرام وعلم العقاب ، ص 59) .
)2)   احلويتي ، أمحد : اسلوب تطوير العمل اإلصاحي والتهذيبي يف الدول العربية ) جملة الفكر الرشطي ، الشارقة 

، العدد 2 ، جملد 4 ،  6)4) ه� ( ص 24) .
)3)  السعيد ، كامل حامد : العقوبات البديلة املطبقة عىل الصغار ،  ص )4 .

)4)  احلناكي ، عيل بن سليامن : العقوبات البديلة لسجن األحداث - جمموعة بحوث ) وزارة الشئون االجتامعية ، 
الرياض ، السعودية ، د.ط ، 430)ه� ( بحث يف بدائل السجن املعوقات واحللول ، أمحد بن عبداهلل اجلعفري، 

ص 59 .
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5 � ال�رضر االقتص�ادي  : وهذا حيدث من خال تعطيل الق�درات واإلمكانات البرشية ، ومن 
خال الرضر الذي يلحق بالسجن ، حيث يتم فصله من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل 

عندما يتم إيداعه السجن ))) .

6 � إرهاق ميزانية الدولة : حيث يرصف عىل إنشاء السجون وتشغيلها ورعاية املساجن األموال 
الكثرية )2) .

ثالثًا : أنواع بدائل العقوبة السالبة للحرية

ّقسم املهتمون بشئون العقاب بدائل العقوبات السالبة للحرية إىل ثاث مراحل هي :

املرحلة األوىل : بدائل سابقة عىل املحاكمة » أثناء مرحلة التحقيق« .

وه�ذه تكون يف حدود ما تس�مح ب�ه األنظمة والقوانن والرشوط املح�ددة لذلك ، وتكون 
ه�ذه البدائ�ل يف ص�ورة تنبي�ه أو إن�ذار أو صلح إذا كان هن�اك حق خاص ، مث�ل احلاالت التي 
يسمح فيها بحفظ الدعوى من قبل جهات التحقيق ، أو أخذ التعهد بعدم تكرار الفعل يف قضايا 

االعتداء البسيطة .

املرحلة الثانية : بدائل يف مرحلة املحاكمة 

وه�ذه ه�ي املقص�ودة عند إطاق مصطل�ح » بدائل الس�جن » وتعني أن يس�تبدل القايض 
عقوبة السجن بعقوبة بديلة أخرى .

ومن أهم البدائل يف هذه املرحلة ما ييل :

)))  انظر : اليوسف ، عبداهلل عبدالعزيز : التدابري املجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية ، ص 70  .
)2)  انظر : عودة ، عبدالقادر ، الترشيع اجلنائي اإلسامي مقارنًا بالقانون الوضعي ، ص 426 . وانظر : اليوسف، 
عب�داهلل عبدالعزي�ز : التدابري املجتمعية كبدائل للعقوبات الس�البة للحري�ة ، ص 67 وما بعدها  ، مهنا ، عطية : 
بدائ�ل العقوبة الس�البة للحرية قصرية املدة ، املجلة اجلنائية القومية، جمموع�ة بحوث ) املركز القومي للبحوث 

االجتامعية واجلنائية ، القاهرة ، املجلد 35 ، العددان )-2 ، يوليو 992)م (  ص 5 .
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1 ـ بدائل ذات طابع مادي وهي :

� الغرامة املالية  �  املصادرة � اإلتاف � التعويض ))) .

2 ـ بدائل ذات طابع معنوي وهي :

� الوعظ � التوبيخ واللوم � اهلجر � اإلنذار والتهديد � التعهد � التشهري .

3 ـ بدائل بدنية  كاجللد .

4 ـ بدائل مقيدة للحرية وهي :

أ � النفي  والتغريب واإلبعاد.

ب � اإلقامة اجلربية : وهي أن يلزم املحكوم عليه باإلقامة يف مكان معن حيدد له ، كاملنزل مثا، 
فيتمت�ع باحلري�ة داخ�ل حدود املكان املحدد ل�ه ، وتتم متابعة املحكوم علي�ه عن طريق عدة 

وسائل منها ، الرقابة اإللكرتونية ، أو إلزامه بالتوقيع لدى أقسام الرشطة )2).

ج  � الرقاب�ة اإللكرتوني�ة : يطبق هذا النظ�ام لتقييد تنقل املحكوم علي�ه يف منطقة حمددة ، حيث 
حيدد له اإلطار الذي يتواجد به ، وتتم متابعة املحكوم عليه عن طريق عدة طرق منها:

� االرتباط اإللكرتوين : وهو ما يعرف بنظام االتصال املتواصل.

� وضع جهاز صغري حول رسغ اليد او القدم ، فتتم متابعة املحكوم عليه الكرتونيًا.

� املراقبة عن طريق الكامريا التي تلتقط حركات املحكوم عليه يف بيته أو املكان املحدد له)3).

د � إيقاف التنفيذ : وهذا يكون بتعليق تنفيذ العقوبة عىل رشط ، حيث يدان املتهم بام نس�ب إليه 
ويؤجل تنفيذ احلكم ، فإذا كان املتهم حمكومًا عليه بعقوبة سالبة للحرية ، فإنه يرتك حرًا ، وإن 
كان حمبوس�ًا احتياطيا فإنه يفرج عنه ، وهبذا يتجنب املحكوم تنفيذ العقوبة الس�البة للحرية 

)))  تم رشح هذه العقوبات عند احلديث عن أنواع عقوبات التعزير ، ص 58 ، لذلك س�يكون الرشح هنا ملفاهيم 
العقوبات التي ترد ألول مرة.

)2)  حسني ، حممود نجيب : رشح قانون العقوبات - القسم العام - ص 2/ 8)0) .
)3)  اليوسف ، عبداهلل عبدالعزيز : التدابري املجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية ، ص 34).
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ذات املدة القصرية تفاديا ملساوئها ،  لكن حريته تبقى مقيدة فيبقى رهن التهديد خال املدة 
املحددة ، فيام لو ارتكب فعا يس�تحق العقاب ، وهذا يدفعه إىل االس�تقامة وجتنب السلوك 

السيئ  .

ه� � االختبار القضائي : هذا النوع من العقوبات يستهدف التأهيل ، حيث يكون املحكوم عليه 
طليقا ويف نفس الوقت حريته مقيدة ، حيث خيضع لرقابة شخصية عىل سلوكه ومن خاهلا 
يت�م توجيه�ه للطريق ال�ذي يكفل تأهيله ، وهذه الرقابة الش�خصية ختض�ع لرقابة قضائية ، 

ولذلك يسميه البعض باملراقبة القضائية .

واهلدف من ذلك تقييم استجابة املحكوم عليه ، فلو تبث اضطراب سلوكه وعدم صاحية 
هذا األس�لوب له ، طبق عليه أحد األس�اليب األخرى التي تكون داخل السجن فتسلب حريته 
بعد أن فشل يف االختبار القضائي ، وخيتلف هذا النظام عن وقف التنفيذ يف وجود الرقيب املتابع 

لسلوك املحكوم عليه ))).

5 ـ بدائل أخرى ومنها :

أ � احلرم�ان : واملقص�ود هب�ا  حرم�ان املحك�وم عليه من بعض احلق�وق املباح�ة واملرشوعة له ، 
كاحلرمان من تويل بعض الوظائف ، أو من أداء الش�هادة ، أو من الس�لب أو الغنيمة أو املنع 

من السفر )2) .

ب  � اإللزام بااللتحاق بربامج تعليمية أو عاجية أو تأهيلية )3) .

ج � العمل للنفع العام : وهذا هو موضوع هذه الدراسة ، حيث سيتم تناوله يف الفصول القادمة.

املرحلة الثالثة  : بدائل يف مرحلة التنفيذ

وتكون بعد املحاكمة وأثناء التنفيذ ، ومنها :

أ � اإلف�راج املرشوط : ويكون بإطاق رساح املحكوم عليه قبل انقضاء عقوبته الس�البة للحرية 

)))  حسني ، حممود نجيب : علم اإلجرام وعلم العقاب ، ص 352  وما بعدها .
)2)  بوساق ، حممد بن املدين : اجتاهات السياسة اجلنائية املعارصة والرشيعة اإلسامية ، ص 8)2 .
)3)  اليوسف ، عبداهلل عبدالعزيز : التدابري املجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية ، ص 43).
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قيد هبا حريته ، وهو إفراج غري هنائي  وهذا اإلطاق مقيد برشوط والتزامات تفرض عليه وترُ
ق�د يت�م الرجوع في�ه إذا مل يلتزم املحك�وم بام تعهد به أثن�اء املدة املحددة ، وهب�ذا يكون هذا 
البديل وس�يلة حلث املحكوم عليهم عىل التزام الطريق املس�تقيم ، ألن س�وء الس�لوك يعيده 
إىل الس�جن مرة أخرى ، أما إذا انتهت املدة املحددة دون أي إخال ؛ يتحول هذا النظام إىل 
إف�راج هنائ�ي .وهناك نظام ش�بيه باإلفراج الرشطي يس�مى البارول ، وخيتل�ف عنه يف كون 
اإلف�راج في�ه هنائيا لكنه مرشوط باخلض�وع لإلرشاف االجتامعي ، ويطل�ق عليه البعض أنه 

النظام املتطور لإلفراج الرشطي ))) .

ب  � ش�به احلري�ة : نظام يقوم ع�ىل إحلاق املحكوم علي�ه بالعقوبة الس�البة للحرية بعمل خارج 
املؤسس�ة العقابية ، حيث يس�مح له بمغادرة الس�جن صباح كل يوم والعودة إليه يف املس�اء 
للمبيت داخل السجن ، فحياة املحكوم عليه مقّسمة إىل قسمن ، قسم يمضيه داخل السجن 
يف مكان خاص ومعزول عن بقية النزالء ، والقس�م اآلخر يمضيه خارج الس�جن ، ويسمح 
ل�ه خارج الس�جن بارتداء املاب�س العادية ويامرس حياته بص�ورة طبيعية من خال العمل 
وكسب املال واالتصال باملجتمع ، ويف هذا تدريب عىل احلياة اجلادة والكسب احلال وعىل 

احلرية ، فضا عن عدم اختاطه بالسجناء األكثر منه خطورة )2).

)))  حسني ، حممود نجيب : علم اإلجرام وعلم العقاب ، ص 355  .
)2)  حس�ني ، حمم�ود نجي�ب : علم اإلجرام وعلم العقاب ، ص 372 . انظر : دراس�ات ح�ول البدائل للعقوبات 
الس�البة للحرية ، اإلدارة العامة للس�جون ، اململكة العربية الس�عودية ) وثيقة الرياض للقواعد املوحدة لبدائل 

السجن بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  ( .
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الفصل الثالث
رشعية التعزير بالعمل للنفع العام وطبيعته 

3 . 1  ماهية التعزير بالعمل للنفع العام  

3 . 2  األصل الرشعي للتعزير بالعمل للنفع العام 

3 . 3 مكانة التعزير بالعمل للنفع العام وآثاره  

3 . 4  خصائص وأغراض عقوبة العمل للنفع العام  
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الفصل الثالث
رشعية التعزير بالعمل للنفع العام وطبيعته

3 . 1 ماهية التعزير بالعمل للنفع العام

ارتب�ط العمل بالعقوب�ة منذ القدم ، وعرب عنه يف قوانني العقاب بالعمل العقايب ، وقد تطور 
مفه�وم العم�ل العقايب مع تطور العقوبة ووظيفتها ، ويف العرص احلديث ومع النداءات بالتقليل 
من اس�تخدام السجن قصري املدة واالس�تعاضة عنه بعقوبات بديلة ))) ظهر شكل جديد للعمل 

العقايب غري مرتبط بالعقوبة السالبة للحرية ، بل هو بدل عنها.

ويف ه�ذا املبح�ث أقوم بالتعريف بالعمل العقايب التقلي�دي ، والعمل للنفع العام من حيث 
مفهومه ونشأته من خالل مطلبني :

3 . ) . )  التعريف بالعمل العقايب .

3 . ) . 2  التعزير بالعمل للنفع العام املفهوم والنشأة.

3 . 1 . 1 التعريف بالعمل العقايب

ماهية العمل العقايب 
سبق تعريف مصطلح العمل والعقوبة يف مفاهيم الدراسة )2).

وقد عّرف املختصني يف علم العقاب العمل العقايب بأنه : إجبار األشخاص املحكوم عليهم 
بالسجن عىل الشغل يف أماكن تعد خصيصًا للعمل داخل بنايات السجون أو خارجها.

ويلزم السجناء املحكوم عليهم بعقوبة األشغال الشاقة أو عقوبة االعتقال )3).

أي التقليل من اس�تخدام الس�جن قصري امل�دة يف معاقبة املذنبني منخفيض اخلط�ورة اإلجرامية اللذين ليس هلم   (((
سجل إجرامي سابق ، والذين توصف أفعاهلم باجلرائم البسيطة ،انظر ص 86.

انظر : تعريف العمل والعقوبة ،  ص ص 0) ، 8) .  (2(
)3)  انظر : حسني ، حممود نجيب : رشح قانون العقوبات القسم العام ، ص 005) . والرساج ، عبود : رشح قانون 

العقوبات القسم العام ،  ص ص 8)6 ، 620 .
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العمل العقايب يف الرشيعة اإلسالمية

 مل أق�ف ع�ىل رأي ل�دى الفقهاء املتقدمني حول العمل العقايب وتش�غيل الس�جني ، غري أن 
بعضه�م حتدث عن تش�غيل املحبوس يف َدين ، وقد يكون هذا بس�بب أن احلبس لدى املتقدمني 

اقرتن باملطالبات املالية كام سبق اإلشارة إليه ))).

ويف الع�رص احلدي�ث ومع تطور مفهوم الس�جن ووظيف�ة العقوبة اختلف�ت النظرة للعمل 
العقايب وتش�غيل الس�جني ، حيث ُنظر إليه من زاوية إصالحية تتفق مع الفكر اجلزائي احلديث 
املؤيد له ، فظهرت آراء تطالب بتشغيل السجني واستثامر وقته فيام ُيصلحه مستندين يف ذلك عىل 

أسس أمهها :

) � قيمة العمل يف اإلس�الم : حيث رّغب اإلس�الم يف العمل وبارك جهود العاملني ، وهنى عن 
الكسل وحارب البطالة .

2 � أن العمل يس�هم يف حتقيق الغاية من احلبس ، حيث يؤدي إىل تعديل الس�لوك والرصف عن 
املفاس�د ، عن طريق تعليم املحكوم عليه حرفة تعينه عىل االندماج مع املجتمع وتس�اعده يف 

الكسب الرشيف .

3 � العم�ل يس�اعد املحك�وم علي�ه يف القي�ام بالتزاماته املالي�ه ، كالنفقة عىل الزوج�ة واألوالد، 
والوف�اء بالدي�ن ، ومن املق�رر يف الفقه أن النفقة عىل األهل ونحوه�ا كالوفاء بالدين والنذر 
من الواجبات ، وهذه أمور حتتاج إىل الكسب.وقد جاء يف املغني أن املفلس جيرب عىل العمل 

لقضاء دينه )2).

4 � أن عيش الس�جناء يف فراغ دائم يبعث يف نفوس�هم التفكري الس�يئ والوساوس الرشيرة التي 
حترض عىل الفساد واالنحراف ، وتكوين العصابات واخلطط اإلجرامية )3).

انظر  تعريف العمل ، ص 0) .  (((
)2)  ابن قدامة ، عبداهلل بن أمحد : املغنى ) مكتبة الرياض احلديثة ، الرياض.السعودية ، د.ط ، )98)م ( 495/4.

)3)  ابوغدة ، حسن عبدالغني : فقه املعتقالت والسجون بني الرشيعة والقانون ،  ص )46 .
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العمل العقايب يف القانون الوضعي

ارتبط مفهوم العمل العقايب بالفكر اجلزائي السائد عند نشأته ويف مراحل تطوره.

فعندما كان العقاب يقوم عىل فكرة التكفري عن الذنب ، كان املذنب يكلف بأعامل هلا طابع 
الس�خرة تأخ�ذ أش�كااًل متنوعة من التعذيب والقس�وة واالنتق�ام الوحيش ، مث�ل تكليفه بقطع 
األحجار من اجلبال ونقلها ، ثم بعد ذلك تطور األمر إىل اس�تغالل العقوبة يف تش�غيل املحكوم 
علي�ه ، فأصب�ح ُيكل�ف بأعامل تكون إما ج�زءًا من العقوب�ة أو مكملة هلا ويف ه�ذه املرحلة كان 
العم�ل حق�ًا للدولة ولي�س حقًا للمحكوم عليه ، لذل�ك كان ُيلزم به أو يمنع عنه حس�ب رغبة 

القائمني عىل مؤسسات العقاب ))) .

ومع تطور الفكر العقايب وبداية االهتامم بإصالح املذنبني وتأهيلهم تغريت النظرة إىل العمل 
العق�ايب ، فظهر ش�كل جديد له ، فأصبح املحكوم عليه�م يكلفون بأعامل مهنية هدفها التدريب 
والتأهيل والتعليم ؛ لكي خيرجوا من الس�جن ولدهيم مهن يس�تفيدون منها يف كس�ب العيش ، 

ومن ثم تساعدهم عىل التكيف مع املجتمع.

ويف ه�ذه املرحل�ة أصبح العمل حقًا للمحكوم عليهم بع�د أن كان حقًا للدولة ، وهذا دفع 
الدول إىل إنشاء املؤسسات اإلصالحية التي حتتوي عىل بيئة تضم خمتلف املهن والنشاطات حتى 

ُيامِرس السجني فيها العمل الذي يريد )2) .

وق�د أكدت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الس�جناء الت�ي أوىص هبا مؤمتر األمم املتحدة 
األول املنعقد يف جنيف 955)م ، حق السجناء  بالعمل من خالل عدة توصيات منها :

) � ال جيوز أن يكون العمل يف السجن ذا طبيعة مؤملة .
2 � ُيفرض العمل عىل مجيع السجناء املحكوم عليهم تبعا للياقتهم البدنية والعقلية ، كام حيددها 

الطبيب .
3  يوفر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغيلهم طول يوم العمل العادي .

انظر : الرساج ، عبود : الوجيز يف علم اإلجرام والعقاب ، ص 84) . طالب ، أحسن مبارك : العمل الطوعي   (((
لنزالء املؤسسات اإلصالحية  ، ص 65 .

)2)  ابوغدة ، حسن عبدالغني : فقه املعتقالت والسجون بني الرشيعة والقانون ،  ص 466 .
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4 � يكون العمل يف حدود االستطاعة ، ويكفل للسجني القدرة عىل تأمني العيش بكسب رشيف 
بعد إطالق رساحه .

5 � توفري تدريب مهني نافع للسجناء القادرين عىل االنتفاع به ال سيام الشباب .

6 � تت�اح للس�جناء إمكاني�ة اختيار ن�وع العمل الذي يرغب�ون القيام به يف حدود ما يتمش�ى مع 
االختيار املهني السليم .

7 �  ينظ�م العمل وطرائقه يف الس�جن عىل نح�و ُيقرتب به قدر اإلمكان م�ن بيئة األعامل املامثلة 
خارج السجن بغية إعداد السجناء لظروف احلياة العملية الطبيعية .

8 � ترصف مكافآت للسجناء نظري عملهم وفق نظام أجور منصف ))) .

3 . 1 . 2 التعزير بالعمل للنفع العام املفهوم والنشأة

تعريف التعزير بالعمل للنفع العام

سبق تعريف مفردات العنوان » العمل ، والنفع ، والعام« )2). 
أما مفهوم التعزير بالعمل للنفع العام فهو :

»إل�زام املحكوم علي�ه بالقيام بعمل دون مقابل ملصلحة املجتمع ، بداًل من دخوله الس�جن 
وذلك خالل مدة معينة حتددها املحكمة«)3).

وإط�الق »النفع العام« خي�رج العقاب بالعمل التعبدي املحض الق�ارص عىل املحكوم عليه 
وال�ذي يك�ون بإلزام املحكوم عليه ببع�ض األعامل التي تدخل يف س�ياق العبادات ، مثل حفظ 
القرآن الكريم ، أو االعتكاف ، أو رفع األذان ، فهذه ال تدخل ضمن مفهوم العمل للنفع العام 

املقصود هبذه الدراسة )4).

http://www1. . انظر: القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ، هيئة األمم املتحدة ، مكتبة حقوق اإلنسان  (((
 umn.edu/humanrts/arabic/subdoc.html

انظر : ص 0) وما بعدها .  (2(
انظر : أوتاين ، صفاء : العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ) جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية   (3(

والقانونية -  دمشق ، سوريا ، العدد 2 ، جملد 25 ، 2009 م ( ص 430 .
انظ�ر : املحيمي�د ، نارص ابراهيم : التعزير باإللزام باألعامل التطوعية واالجتامعية ) وزارة العدل ، جملة العدل ،   (4(

اململكة العربية السعودية ، عدد 43 ، 430)ه� ( ص 36) . 
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األعامل التي ينطبق عليها معنى النفع العام

من األعامل التي يمكن التعزير هبا مما يدخل يف إطار النفع العام  :

) � األعامل املهنية ، يكلف هبا أصحاب املهن كالسباكة والكهرباء .

2 � األعامل التعليمية والتدريبية ، يكلف هبا الكفاءات محلت الشهادات واملختصني .

3 � اعامل الرعاية واخلدمة ، كام يف املستشفيات اخلريية ودور رعاية املسنني وأصحاب االحتياجات 
اخلاصة

4 � محاية البيئة واحلفاظ عليها ، كالشواطئ واملتنزهات والساحات العامة . 

5 � املس�امهة يف املش�اريع اخلريية وأعامل اخلري ، كاملس�امهة يف حالة الكوارث الطبيعية ، وتوزيع 
املساعدات واإلعانات مع اجلمعيات اخلريية  ))).

فكرة عقوبة العمل للنفع العام

تقوم عقوبة العمل للنفع العام عىل فكرة أن السلوك غري السوي الذي ارتكبه املذنب قد أحلق 
ال�رضر باملجتمع ، وإن إلزام املذنب بعمل فيه نفع وفائدة للمجتمع يعوض هذا الرضر ويصلح 
اخللل ، فضال عن أن من حيكم عليه هبذه العقوبة يتجنب مس�اوئ العقوبة الس�البة للحرية ، وما 
يتبع ذلك من أثر س�لبي يقع عىل نفس�ية املحكوم وش�خصيته وأرسته . فهذا األس�لوب الِعقايب 
يق�وم عىل فكرة اس�تثامر العقوبة ، حيث يتم تعويض الرضر من خ�الل إلزام املذنب بعمل يعود 

بالفائدة عىل اجلاين واملجتمع أي أن هذه العقوبة جتمع بني اجلزاء والتعويض .

ومفهوم التعويض من املفاهيم احلديثة يف الفكر العقايب وهو يستند إىل أسس منها :

) � ج�رب ال�رضر ال�ذي تعرض له املجتم�ع والنظام العام ، بس�بب االعتداء ال�ذي وقع من قبل 
املذنب ، فكأن يف هذا إعادة األمور إىل ما كانت عليه قبل اجلريمة .

2 � انتفاع الدولة واملجتمع من خدمات جمانية مفيدة .

انظ�ر : احلجي�الن ، عبدالعزيز بن حمم�د وإبراهيم امليمن : التعزير باخلدمة االجتامعي�ة ) جامعة االمام حممد بن   (((
س�عود االس�المية ، الرياض ، د.ط ، 0)20م ( ص 60  . املحيميد ، نارص ابراهيم : التعزير باإللزام باألعامل 

التطوعية واالجتامعية ، ص 35) . 
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3 � تعزي�ز ش�عور املحك�وم عليه بالتضامن االجتامعي ورفع مس�توى الش�عور باملس�ئولية نحو 
جمتمعه ، وإعادة هتذيب سلوكه وتأهيل ))) .

نشأة الِعقاب بالعمل للنفع العام

تعت�رب عقوبة العمل للنف�ع العام إحدى صور تطور العقوبة ووظيفته�ا ، فقد مرت العقوبة 
بع�دة مراح�ل ، كالتعذي�ب ، واالنتقام ، والتكفري ، حت�ى وصلت إىل ما وصل�ت إليه اليوم من 
ناحية االهتامم بإصالح اجلناة ، وهتذيب س�لوكهم بتطبيق أس�اليب عقابية هدفها مساعدة اجلناة 

عىل إصالح أنفسهم وإعادة الثقة إليهم )2) .

واجل�زاء باألع�امل النافع�ة التي َتََُعود ع�ىل املجتمع باخل�ري والفائدة ليس أم�رًا جديدًا ، فقد 
عرفته املجتمعات منذ الِقدم ، وله جذور دينية )3) .

والتعزي�ر بالعمل للنفع العام  يتفق مع مقاصد العقوبة يف الرشيعة االس�المية التي رُشعت 
إلصالح حال الناس ونفعهم .

يقول ابن عاش�ور » رمحه اهلل« الزواجر والعقوبات واحلدود تكون إصالحا حلال الناس بام 
ه�و ال�اّلزم يف نفعهم دون ما دونه ودون ما فوقه ، أي بحدود ما يصلح حاهلم ، فال جيوز جتاوزه 

إىل ما فوقه ، ألنه يصبح نكاية ، وال النزول إىل أقل منه ، ألنه ال يتحقق به الغرض )4) .

 ويقول أبو زهرة » رمحه اهلل« جتريد العقوبات من معنى النفع بالنسبة للمجتمع جتريد الالزم 
م�ن ملزومه ؛ ألن البناء االجتامعي يقوم عىل أس�اس تش�ابك املصالح وال ش�ك أن هذا خمالف 

ملقاصد العقوبة )5) .

أما عن نشأة هذه العقوبة بالصورة املعارصة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية ، فكانت يف 
منتصف القرن السابع عرش امليالدي ، حيث بدأت املطالبة هبا من خالل نداءات بعض املفكرين 

انظر : أوتاين ، صفاء : العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ص 434 .  (((
)2)  حومد ، عبدالوهاب : احلقوق اجلزائية العامة ) املطبعة اجلديدة ، دمشق.سوريا ، ط ) ، د.ت ( ص 652 .

انظ�ر : احلجي�الن ، عبدالعزي�ز بن حممد وإبراهيم امليمن : التعزير باخلدم�ة االجتامعية  ) جامعة االمام حممد بن   (3(
سعود االسالمية ، الرياض ، د.ط ، 0)20م ( ص 53 .

)4)  انظر : ابن عاشور ، حممد الطاهر : مقاصد الرشيعة اإلسالمية ، ص 338 .
انظر : ابو زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ص 43 .   (5(
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الذين طالبوا بإحالل الصفة اإلنس�انية عىل العقوبة ، واس�تخدامها كأداة إلصالح املجرم وليس 
التنكي�ل به ، وقد كان هذا يف إطار مطالبته�م بإجراء إصالحات وتعديالت عىل العقوبات التي 
تتس�م بالقس�وة واإلذالل واملزاجية وعدم العدالة ، وقد أكدوا رضورة االهتامم بكرامة اإلنسان 

والسلوك اإلنساين ))) .

ويف عام 885)م تم املطالبة هبا رصاحة يف املؤمتر العقايب الدويل الثالث الذي عقد يف روما، 
الذي كان يدور حول عدم صالحية الس�جن كجزاء جلميع اجلرائم ، وقد ُطِرحت فكرة إحالل 
عقوب�ات أخ�رى حم�ل عقوبة احلب�س يف حال اخلطأ اليس�ري تكون مقي�دة للحري�ة ؛ مثل العمل 

بمنشآت عامة )2).

وهك�ذا ب�دأ االلتف�ات إىل تطوير العقوب�ة ووظيفتها من�ذ ذلك احلني ، وبع�د انتهاء احلرب 
العاملي�ة الثاني�ة وقيام هيئ�ة األمم املتحدة 945)م ، ث�م ظهور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس�ان 
948)م ، والقواع�د النموذجي�ة الدني�ا ملعاملة الس�جناء 955)م زاد االهت�امم بتطوير األنظمة 
العقابي�ة وإدخ�ال عقوبات تس�هم يف إصالح اجلناة ، وق�د تبنى هذا األمر مؤمت�ر األمم املتحدة 
للوقاية من اجلريمة ومعاملة املجرمني الذي صار يعقد كل مخس سنوات ، حيث توالت املطالبات 
ع�رب توصي�ات هذا املؤمتر للدول الوطني�ة بإصالح األنظمة العقابية وتطويره�ا ، وتطبيق أفكار 
ووس�ائل عقابية جديدة هدفها إصالح اجلناة وهتذيب س�لوكهم ، بحيث تنس�جم مع التغريات 
االجتامعية والسياس�ية واالقتصادية وحُتقق أهداف السياس�ة اجلنائي�ة املعارصة وأبرزها إصالح 
املذنب�ني وتقويمهم ، وفعاًل بدأت االس�تجابة هلذه املطالب بإدخال ه�ذه العقوبة يف الترشيعات 
العقابي�ة من قبل الدول الوطنية التي اهتمت بتطوير أنظمتها العقابية وجعل التأهيل االجتامعي 
هدف�ا أساس�يًا للعقوبة ، ومن هذه ال�دول الواليات املتحدة األمريكية ع�ام 970)م ، وانجلرتا 

عام 972)م ، بعض واليات كندا 976)م ، فرنسا وايرلندا 983)م الربازيل 984)م )3).

)))  انظ�ر : الوري�كات ، عايد ع�واد : نظريات علم اجلريمة ) مكتبة ال�رشوق ، األردن ، د.ط ، 2004م ( ص 58 
ومابعدها . وانظر : العوجي ، مصطفى : دروس يف العلم اجلنائي، اجلزءاألول، اجلريمة واملجرم ، ص 80 وما 

بعدها .
انظر : نسيغة ، فيصل : بدائل العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة ، ص 74) .  (2(

للمزيد انظر : أوتاين ، صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياس�ة العقابية املعارصة ، ص 448 . الزيني ، أيمن   (3(
رمضان ، العقوبات السالبة للحرية القصرية املدة وبدائلها ،  ص ))2 .
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3 . 2 األصل الرشعي للتعزير بالعمل للنفع العام
تق�ع عقوب�ة العم�ل للنف�ع العام ضم�ن عقوب�ات التعازي�ر يف خارط�ة عقوب�ات الرشيعة 
اإلس�المية، ويف ه�ذا املبحث أوضح موقف الرشيعة اإلس�المية جتاه عقوب�ة العمل للنفع العام 

من خالل مطلبني هي  :

3 . 2 . )  التأصيل الفقهي للتعزير بالعمل للنفع العام.

3 . 2 . 2  الكفارات واستثامر العقوبة يف الرشيعة اإلسالمية .

3 . 2 . 1 التأصيل الفقهي للتعزير بالعمل للنفع العام
التعزير عقوبة مفوضة لويل األمر أو من ينيبه وهم القضاة غالبًا.

يق�ول اب�ن القي�م »رمح�ه اهلل« »وملا كان�ت مفاس�د اجلرائم متفاوت�ة غري منضبطة يف الش�دة 
والضع�ف والقل�ة والكث�رة ، ُجعلت عقوباهتا راجع�ة إىل اجتهاد األئمة ووالة األمور بحس�ب 

املصلحة يف كل زمان ومكان« ))) .

ويقول ابو زهرة » رمحه اهلل «»إذا كان الفقهاء يقررون أن احلوادث ال تتناهى وأن النصوص 
تتناهى وال بد من االجتهاد ملعرفة ما مل ُينص عليه ، فكذلك يف ش�ؤون اجلرائم وعالج النفوس 
يف العقوبات فيام مل ينص عىل عقوبته ، حيث يعاجله ويل األمر مسرتشدًا هبدي الرشيعة فال خيرج 

عن روحها ومقاصدها العامة واخلاصة « )2).

فعقوب�ة التعزي�ر قابل�ة للتغي�ري والتبدي�ل والتجدي�د تبعا الخت�الف املصال�ح والظروف ، 
واألوض�اع الزمنية واملكانية والعرفية ، والتغيري والتجديد يتحقق باملراجعة والفحص والتدقيق 
ألس�اليب العقاب املعمول هبا ، ومالحظة انس�جامها مع األهداف املرجوة منها ومن ثم العمل 
واالجتهاد يف تطوير الوسائل إلجياد أنواع من التعازير حتقق املقاصد العامة من العقوبة ، وتساعد 

يف كبح مجاح اخلطيئة بأسهل الطرق وأسلم األحكام وأيرسها )3).

)))  ابن القيم ، حممد بن أيب بكر : إعالم املوقعني عن رب العاملني ، 08/2) .
أبو زهرة . حممد : اجلريمة والعقوبة  يف اإلسالم ، ص 57.  (2(

انظ�ر : الدبي�ان ، ع�ي راش�د : التجدي�د يف العقوب�ة  ، ص 8) وما بعده�ا . املحيميد ، نارص ابراهي�م : التعزير   (3(
باإللزام باألعامل التطوعية واالجتامعية ، ص ص 30)-)3) .
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ويعت�رب التعزي�ر بالعم�ل للنفع العام صورة حديث�ة جديدة من صور التعازير ، تناس�ب فئة 
معين�ة م�ن املذنبني ويتحقق هبا مصالح كبرية ، وألنه مل يرد نص من كتاب أو س�نة أو إمجاع يمنع 
هذه العقوبة ؛ فإن التعزير بالعمل للنفع العام سائغ رشعا ويؤصل له من باب السياسة الرشعية، 

ويتفق مع أصول ومقاصد العقوبات التعزيرية يف الرشيعة اإلسالمية ))) .

ومن األسس واألدلة الرشعية التي يستند إليها يف جواز التعزير بالعمل للنفع العام ما يي : 

أواًل : قاعدة سد الذرائع 

أطلق عليها الشاطبي قاعدة الذرائع وعرفها بأهنا »التوسل بام هو مصلحة إىل مفسدة« )2).

 والذريعة هي كل ما يتخذ وس�يلة ليشء آخر برصف النظر عن كون الوس�يلة أو املتوس�ل 
إليه، مقيدًا بوصف اجلواز أو املنع )3) .

 ووج�ه االس�تدالل هبذه القاع�دة أن املذن�ب إذا عّزر بالعم�ل للنفع الع�ام يتجنب دخول 
الس�جن وما يرتتب عىل ذلك من االختالط بالس�جناء الذي هو وسيلة لتعلم معارف وخربات 
إجرامية جديدة ، وتكوين عالقات إجرامية واس�عة ، ولذلك فعدم إدخال الفئة املس�تهدفة هبذه 
العقوبة إىل السجن وتعزيرهم بإلزامهم بعمل للنفع العام يعد من باب سد الذرائع ، ألن يف ذلك 

منعًا للوسائل التي توصل إىل اليشء املمنوع املشتمل عىل مفسدة )4) .

ثانيًا : املصالح املرسلة

عرفها الغزايل بأهنا » ما مل يشهد له من الرشع بالبطالن وال باالعتبار نصٌّ معني« )5) .

انظر يف تأصيل هذه العقوبة : الذيايب ، حجاب بن عائض : بدائل الس�جن ، رس�الة ماجس�تري    ) جامعة اإلمام   (((
حمم�د ب�ن س�عود اإلس�المية ، املعهد الع�ايل للقض�اء ، 2000م ( ص88) . احلجي�الن ، عبدالعزي�ز بن حممد 

وإبراهيم امليمن : التعزير باخلدمة االجتامعية ، 65 ومابعدها.
)2)  الشاطبي ، ابراهيم بن موسى : املوافقات ، 8/4)2 .

)3)  الُبغ�ا ، مصطف�ى دي�ب : أث�ر األدل�ة املختل�ف فيه�ا يف الفقه اإلس�المي )دار القلم ، دمش�ق . س�وريا ، ط 2 ، 
993)م( 566/2 .

)4)  تاج ، عبدالرمحن : السياسة الرشعية والفقه اإلسالمي ، ص 68 .
الغزايل ، أيب حامد حممد : املس�تصفى من علم األصول ، ت حممد س�ليامن األشقر ) مؤسسة الرسالة ، بريوت ،   (5(

لبنان ، ط ) ، 997)م ( )/6)4.



99

وعرفها اآلمدي بأهنا » ما مل يشهد الرشع هلا باعتبار وال إلغاء « ))).

فكل مصلحة داخلة يف مقاصد الشارع ومل يرد يف الرشع نص عىل اعتبارها بعينها أو بنوعها، 
وال عىل استبعادها ، فهي من املصالح املرسلة )2) .

واملصالح واملفاس�د التي تعترب مقياس�ًا للقب�ول والرد ، هي التي تتف�ق أو تتناىف مع مقاصد 
الرشيعة اإلسالمية ، فال حيتكم فيها ألهواء النفوس ورغباهتا )3) .

والتعزي�ر بالعم�ل للنفع العام فيه فائ�دة ومصلحة عىل من تطبق عليه ، ألهنا تس�تهدف فئة 
يتوق�ع ويظ�ن اس�تفادهتم منها ، فضاًل عن عدم مناس�بة الس�جن كعقوبة هل�م ، أي أنه يف أضيق 
احلدود إن مل تتحقق فائدة صالح حاهلم فقد حتققت مصلحة درء املفسدة التي حتصل باالختالط 

بالسجناء عنهم ، وهذا يتفق مع القاعدة الفقهية » درء املفاسد أوىل من جلب املصالح«)4). 

والعمل بغالب الظن وبام يتوقع نفعه وفائدته أمر مستحسن .

 ق�ال الع�ز بن عبد الس�الم »\رمحه اهلل« »االعتامد يف جلب مصالح الدارين ودرء مفاس�دها 
يبن�ى يف األغل�ب عىل ما يظهر يف الظنون ، وحتصيل معظم هذه املصالح بتعاطي أس�باهبا مظنون 
غري مقطوع به ، لكن يعتمد عليها ؛ ألن الغالب صدقها عند قيام أسباهبا ، وهذا معروف بالعقل؛ 
فتحصيل املصالح املحضة ودرء املفاسد املحضة عن نفس اإلنسان وعن غريه حممود حسن« )5) .

ثالثًا : التعزير بالعمل للنفع العام يتفق مع املبدأ الرشعي احلسنة متحو السيئة

لَِك  َئاِت َذٰ �يِّ َس�َناِت ُيْذِهْبَن السَّ ْيِل إِنَّ احْلَ َهاِر َوُزَلًفا ِمَن اللَّ اَلَة َطَريَفِ النَّ قال تعاىل :﴿َوَأِقِم الصَّ
اِكِريَن﴿4))﴾﴾ )هود( . ِذْكَرٰى لِلذَّ

ووجه الداللة يف هذه اآلية يتضح بالنظر إىل املعنى وبالنظر إىل سبب النزول.

اآلمدي ، عي بن حممد : األحكام يف أصول األحكام ، حتقيق عبدالرازق عفيفي ، 95/4).  (((
الزرق�اء ، مصطف�ى أمحد : االس�تصالح واملصالح املرس�لة يف الرشيعة اإلس�المية وأصول فقهه�ا ) دار القلم ،   (2(

دمشق.سوريا ، ط) ، 988)م ( ص 39.
)3)  الشاطبي ، ابراهيم بن موسى : املوافقات ، 37/2 .

الس�يوطي ، ج�الل الدين عبدالرمح�ن بن أيب بكر : األش�باه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الش�افعية ، ت حممد   (4(
املعتصم باهلل البغدادي ) دار الكتاب العريب ، بريوت.لبنان ، ط ) ، 987)م ( ص 79) .

عبدالسالم ، عبدالعزيز : القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام ، )/6.  (5(
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1 ي أميا مين حييث املعنيى : فقد دلت اآليية عىل أن احلسينات وعمل اخلير فيه تكفير للخطايا 
والذنوب، قال السعدي »رمحه اهلل« يف تفسر اآلية السابقة :

» إن الصلوات اخلمس وما أحلق هبا من التطوعات من أكرب احلسنات ، وهي مع أهنا حسنات 
تقرب إىل اهلل وتوجب الثواب فإهنا تذهب السيئات ومتحوها ، واملراد بذلك الصغائر«))) ، وهذا 
املعنى نصت عليه الس�نة النبوية أيضًا ، فقد روى اإلمام أمحد عن وكيع بس�نده من حديث أيب ذر 
[ قال ، قال يل رسول اهلل < ) اتق اهلل حيثام كنت ، واتبع السيئة احلسنة متحها ، وخالق الناس 

بخلق حسن ( )2) .

واحلسنة تعني فعل ما هو حسن ، وهي ضد السيئة )3).

قال الراغب األصفهاين » رمحه اهلل « : واحلسنة تعني اإلحسان من وجهني :

الوجه األول : يعني اإلنعام عىل الغري ، يقال أْحَسَن إىل فالن .

الوجه الثاين : اإلحسان يف الفعل )4) .

ومن هنا يتبني أن احلسنة ال تنحرص بأفعال معينة ، بل تشمل كل األفعال الصاحلة .

ق�ال الع�ز بن عبد الس�الم » رمح�ه اهلل« »يعرب ع�ن املصالح واملفاس�د باخلري وال�رش والنفع 
والرّض، واحلس�نات والس�يئات ، ألن املصالح كلها خيوٌر نافعات حس�نات ، واملفاس�د بأرسها 
ات س�يئات ، وقد غلب يف القرآن الكريم اس�تعامل احلس�نات يف املصالح والسيئات  رشور ُمرِضّ

يف املفاسد« )5) .

السعدي، عبدالرمحن  : تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ، ص )39  .  (((
مس�ند اإلمام أمحد ، حتقيق عبداملحس�ن الرتكي وآخرون )مؤسس�ة الرس�الة ، بريوت ، لبنان ، ط ) ، 995)م(   (2(
ب�اب حدي�ث أيب ذر ، 284/35 ، احلدي�ث رقم 354)2 ، . ورواه الرتم�ذي يف اجلامع الصحيح ، حتقيق كامل 
يوس�ف احل�وت ) دار الكت�ب العلمي�ة ، ب�ريوت ، لبن�ان ، د.ط ، د.ت ( كت�اب ال�رب والصلة ، ب�اب ما جاء يف 
معارشة الناس ، 2/4)3 ، احلديث رقم 987) . وحسنه األلباين يف سنن الرتمذي ) مكتبة املعارف ، الرياض.

السعودية ، ط 2 ، 2002م (  373/2 .
جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص ص 79) مادة حسن - 478 مادة سوأ .  (3(

األصفهاين ، الراغب : مفردات ألفاظ القرآن ، ص ص 236 - 442 .  (4(
انظ�ر : عبدالس�الم ، عبدالعزي�ز املعروف بالعز بن عبدالس�الم : القواعد الكربى املوس�وم بقواعد األحكام يف   (5(

إصالح األنام ، )/7 .
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قال القرطبي » رمحه اهلل » يف أحكام القرآن »اللفظ عام يف احلسنات ، خاص يف السيئات«)))، 
واستدل يف ذلك بام رواه مسلم عن حييى بن أيوب بسنده من حديث أيب هريرة أن رسول اهلل < 

قال ) الصلوات اخلمس ، واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما مل ُتْغَش الكبائِر( )2) .

وع�ىل ه�ذا فالعم�ل للنفع الع�ام يدخل يف معنى احلس�نات املقصودة يف اآلي�ة لعدم احلرص 
ولكون معنى احلسنات واسع.

2 ي أما من حيث سبب النزول : فهذه اآلية نزلت يف رجل قّبل امرأة .

 فقد روى البخاري من حديث ابن مس�عود ريض اهلل عنه قال :  إن رجال أصاب من امرأة 
قبلة فَأيت رس�ول اهلل < فذكر ذلك له فأنزل عليه قوله تعاىل :﴿وأِقِم الصالة﴾ قال الرجل : أيّل 

هذه ؟ قال ملن عمل هبا من أمتي  )3). 

وتقبيل املرأة يعترب من األفعال املوجبة للتعزير .

 قال شيخ االسالم ابن تيمية » رمحه اهلل » »وأما املعايص التي ليس فيها حد مقدر وال كفارة ، 
كالذي يقبل الصبي واملرأة األجنبية« ) وذكر أنواعًا كثرية من املعايص ( ثم قال » فهؤالء يعاقبون 

تعزيرًا وتنكياًل وتأديبًا بقدر ما يراه الوايل« )4) .

واحلديث يوضح لنا أن الرجل ملا ذكر خطيئته ُأمر باإلكثار من احلسنات ، ألهنا سبب لتكفري 
السيئات ، ومل ينزل عليه عقوبة أخرى ، وحسب ما تقدم يف تعريف احلسنة وما يدخل يف معناها 
ومن�ه اإلحس�ان بالفعل ، يقال بأن ه�ذا يتفق مع التعزي�ر بالعمل للنفع الع�ام ، حيث يقوم عىل 

التكفري عن الذنب واخلطيئة بعمل فيه فائدة للمجتمع .

)))  القرطب�ي ، حمم�د بن امحد : اجلامع ألحكام القرآن ، ت عبداهلل الرتكي وآخرون ) مؤسس�ة الرس�الة ، بريوت.
لبنان ، ط) ، 2006م ( ))/ 230 .

)2)  صحيح مسلم ، كتاب الطهارة - باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا 
بينهن ما جتنبت الكبائر ، ص 58) ، احلديث رقم 550 .

)3)  صحيح البخاري ، طبعة وزارة الش�ؤون اإلس�المية واألوقاف والدعوه واإلرش�اد ، تفس�ري س�ورة هود ، ص 
807 ، احلديث رقم 4687 . وانظر : ابن العريب ، حممد بن عبداهلل : أحكام القرآن ، 22/3.

)4)  انظر : ابن تيمية ، أمحد : جمموع الفتاوى ، ت عبدالرمحن النجدي ، 343/28.
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رابعًا : التعزير بالعمل للنفع العام يتفق مع فعل الرسول < 

روى اإلمام أمحد يف املسند من حديث عي بن عاصم بسنده عن ابن عباس قال :

)كان ناس من األرسى يوم بدر مل يكن هلم ِفداء ، فجعل رس�ول اهلل < فداءهم أن ُيعِلموا 
أوالد األنصار الكتابة ، قال فجاء يومًا غالم يبكي إىل أبيه فقال : ما شأنك ؟ قال رضبني معلمي، 

قال : اخلبيث يطلب بذْحل بدر » الثأر« ، واهلل ال تأتيه أبدًا( ))).  

خامسًا : كون التعزير عقوبة غر حمددة أو مقدرة

فق�د اتف�ق الفقهاء ع�ىل أن التعزير عقوب�ة مفوض تقديرها ل�ويل األمر أو من ينيبه حس�ب 
املصلحة .

جاء يف املغني واملجموع : والتعزير إن ُقّدر أكثره فليس ألقله قدر ، ألنه لو تقدر لكان حدًا، 
وألن العقوبة عىل قدر اإلجرام واملعصية ، وما يقتضيه حال الشخص ، فمن أتى بمعصية ال حد 

فيها وال كفارة عزر عىل حسب ما يراه السلطان )2) .

 وقال شيخ االسالم ابن تيمية » رمحه اهلل«  بعد أن ذكر مجلة من املعايص والذنوب  » فهؤالء 
يعاقب�ون تعزي�رًا وتنكي�اًل وتأديبا بقدر ما يراه الوايل ، عىل حس�ب كثرة الذنب وقلته ، وحس�ب 
ح�ال املذن�ب ، وعىل حس�ب ك�رب الذنب وصغ�ره .. وليس ألق�ل التعزير حد ، ب�ل هو بكل ما 
في�ه إيالم اإلنس�ان م�ن قول أو فعل ، وترك قول وترك فعل ، فقد يع�زر الرجل بوعظه وتوبيخه 

واإلغالظ له ، وقد يعزر هبجره وترك السالم عليه حتى يتوب إذا كان ذلك ملصلحة« )3) .

)))  مس�ند االم�ام أمح�د ، ب�اب حديث عب�داهلل بن عب�اس ، 92/4 ، رقم احلدي�ث 6)22 . ورواه البيهقي يف الس�نن 
الك�ربى، حتقي�ق حمم�د عبدالق�ادر عط�ا ) دار الكتب العلمي�ة ، بريوت ، لبن�ان ، ط3 ، 2003م ( كتاب قس�م يفء 
الغنيم�ة، ب�اب م�ا جاء يف مف�ادات الرجال منه�م باملال ، 523/6 ، رق�م احلدي�ث 2847) . وصححه احلاكم يف 
املس�تدرك عىل الصحيحني ، ت عبدالس�الم حممد علوش ) دار املعرفة ، بريوت ، ط) ، 998)م ( باب النهي عن 
بي�ع املغانم حتى تقس�م وعن احلب�اىل أن يوطئن حتى يضعن ، 480/2 ، احلديث رق�م 2668 . وانظر : ابن كثري، 
اس�امعيل اب�ن عم�ر : البداي�ة والنهاي�ة ، ت عبداملحس�ن الرتكي ) دار هج�ر ، املهندس�ني.مرص ، ط) ، 997)م ( 

. 256/5
)2)  انظ�ر : اب�ن قدام�ة ، عب�داهلل بن أمحد : املغن�ى ، 2)/525-527 . وانظ�ر : النووي ، حمي�ي الدين بن رشف : 

املجموع ، 22/ ))2 .
)3)  ابن تيمية ، أمحد : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ، ت عبدالرمحن النجدي ، 343/28 - 344 .
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وقال ابن القيم » رمحه اهلل« »ومعلوم أن اجلنايات مراتب متباينة يف القلة والكثرة ، والش�دة 
وال�رضر كتفاوت س�ائر املع�ايص ، وملا تفاوتت مرات�ب اجلنايات مل يكن بد م�ن تفاوت مراتب 

العقوبات« ))).

وج�اء يف حاش�ية اب�ن عابدي�ن » رمح�ه اهلل« : إن التعزير ليس في�ه تقدير ومن ذل�ك أنواعه 
فتقدي�ر التعزي�ر مفوض إىل رأي اإلمام ، وخيتلف بإختالف اجلناية واجلاين ، ألن العقوبة ختتلف 
باختالف اجلناية ، وكذا جيب النظر يف أحوال الناس ؛ فمنهم من ينزجر باليس�ري ، ومنهم من ال 

ينزجر إال بالكثري)2).

وق�ال اب�ن عثيمني » رمحه اهلل « »األصل يف التعزير الن�رصة وهو يطلق عىل معان عدة ومنها 
التأديب ، وس�مي التأديب تعزيرًا مع أن األصل فيه النرصة ، ألن فيه نرصة لإلنس�ان عىل نفسه ، 
فهو إذا ُأدب استقام وانترص عىل نفسه ، وخيتلف التعزير باختالف الناس ،  فهو ال يرتبط بعقوبة 

معينة وما حيصل به التأديب واإلصالح هو الواجب« )3).

ف�كل م�ا ذكر يؤكد أن التعزي�ر مل حيدد بأنواع معين�ة ، وال بقدر حمدد ، فه�و راجع الجتهاد 
ويل األم�ر أو من ينيبه حس�ب حال املذنب والذنب ، والظ�روف املصاحبة ، وعىل هذا فإن رأى 

القايض تعزير املذنب بإلزامه بعمل فيه نفع للناس ؛ مل يتعارض هذا مع ما اتفق عليه الفقهاء.

سادسًا : إذا كان التعزير مما جيوز فيه العفو فجواز العمل هبذه العقوبة من باب أوىل.

اتفق الفقهاء عىل أنه جيوز لويل األمر العفو عن التعزير للمصلحة العامة  إذا مل يكن فيه حق 
آلدمي )4) ، والعفو يعني ترك عقوبة املذنب ، فإذا جاز هذا فمن باب أوىل جواز التعزير بالعمل 

للنفع العام أو أي وسيلة أخرى .

)))  اب�ن القي�م ، حمم�د بن أيب بك�ر : إعالم املوقعني ع�ن رب العاملني ، ت حمم�د البغدادي ) دار الكت�اب العريب ، 
بريوت.لبنان ، ط2 ، 998)م ( 2/)0).

)2)  ابن عابدين ، حممد أمني : رد املحتار عىل الّدر املختار املسمى حاشية ابن عابدين ، 98/6.
)3)  العثيم�ني ، حمم�د ب�ن صالح : الرشح املمتع ع�ىل زاد املس�تقنع ) دار ابن اجلوزي ، الرياض.الس�عودية ، ط) ، 

. 200-(99/6 ((424
)4)  النووي ، حميي الدين بن رشف : املجموع رشح املهذب ، 22/ ))2 .
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سابعًا : االتفاق مع الكفارات يف معنى استثامر العقوبة

فالكف�ارات عقوبة رشعية ينطوي بعضها عىل معن�ى النفع والفائدة للمجتمع كام هو احلال 
ِذيَن  ا الَّ َ يف عقوب�ة العم�ل للنف�ع العام ، ومعنى العقوب�ة يف الكفارة يتب�ني يف قوله تعاىل :﴿َي�ا َأهيهُّ
ُكُم  َعِم حَيْ �ًدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِم�َن النَّ ْيَد َوَأْنُتْم ُح�ُرٌم  َوَمْن َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمِّ آَمُن�وا اَل َتْقُتُل�وا الصَّ
لِ�َك ِصَياًما لَِيُذوَق َوَباَل  اَرٌة َطَعاُم َمَس�اِكنَي َأْو َعْدُل َذٰ بِ�ِه َذَوا َع�ْدٍل ِمْنُكْم َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ

َأْمِرِه ﴿95﴾ )املائدة( .

ق�ال اب�ن القيم » رمح�ه اهلل« نبه اهلل س�بحانه ع�ىل أن الكفارة تتضم�ن معن�ى العقوبة بقوله 
وَق َوَباَل َأْمِرِه ﴿95﴾ )املائدة( ))) ، فالكفارة هنا وهي عبارة عن تقديم هدي مماثل  تعاىل:﴿لَِي�ذُ
ملا تم صيده ، أو طعام للمساكني ، هي عقوبة عىل الفعل املحظور واملخالفة التي ارتكبها املحرم، 

وهي نفس فكرة التعزير بالعمل للنفع العام .

3 . 2 . 2 الكفارات واستثامر العقوبة يف الرشيعة اإلسالمية

 ارشت في�ام س�بق إىل أن السياس�ة اجلنائي�ة احلديثة عرف�ت مبدأ اس�تثامر العقوبة من خالل 
بع�ض الوس�ائل العقابية احلديثة كعقوبة العم�ل للنفع العام ، فهذه العقوب�ة حتقق فوائد للدولة 
واملجتم�ع واملذن�ب ، واحلقيق�ة أن هذا املفهوم له أصل يف الرشيعة اإلس�المية ك�ام هو احلال يف 

عقوبة الكفارة ، ويف هذا املطلب اقوم بتوضيح ذلك.

تعريف الكفارة 

الكفارة أصلها من الكفر وهو الس�رت ، س�ميت بذلك ؛ ألهنا تسرت الذنب وتذهبه ، والتعبري 
بمحو الذنب وسرته يرجع إىل كون الواقع ال يرتفع ، وإنام ُيرفع أثره وهو املؤاخذة من اهلل تعاىل، 

فكان التعبري بالسرت مالحظة هلذا األمر )2) .

)))  انظر : ابن القيم ، حممد بن ايب بكر : اعالم املوقعني عن رب العاملني ، 04/2) .
)2)  هنية ، مازن إسامعيل : اإلعجاز الترشيعي يف الكفارات ، سلسلة الدراسات اإلسالمية ) جملة اجلامعة اإلسالمية 

غزة ، فلسطني ، املجلد السابع عرش ، العدد الثاين  ، 2009م ( ص 49 ، وانظر : تعريف الكفارة ، ص 39 .
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أنواع الكفارات 

الكفارات من حيث اجلنس عدُة انواع وختتلف من كفارة إىل أخرى ، ومنها :

) � عتق رقبة .

2 � اإلطعام .

3 � الكسوة .

4 � ذبح نسك للفقراء . 

5 � الصدقة .

6 � الكفارة بالصوم ))) .

أثر الكفارة وأغراضها

ويمكن تلخيص أثر الكفارة يف مقصدين :

يًا عىل حق الرشع . ) � الزجر ، ألهنا عقوبة مرتبة عىل فعل يعترب تعدِّ

2 � اجلرب ، ألهنا تصلح ما فسد من العمل ، وتسدد النقص يف العبادة  )2).

استثامر الكفارة كعقوبة يف النفع العام

املتأمل يف الكفارات يلحظ أهنا رُشعت لتطهري املذنب من ذنبه املتمثل يف االعتداء عىل أحد 
القيم الدينية أو االجتامعية ؛ من خالل عمل فيه نفع للمجتمع .

ففي عتق الرقبة مسامهة إجيابية يف ختليص فرد من أفراد املجتمع من الرق ، وهذا وإن كان يبدو 
نفعه مقصورًا عىل الرقيق ، إال أن فيه نفعًا عامًا يتمثل يف نرش احلرية والقضاء عىل الرق يف املجتمع .

)))  الكاساين ، عالء الدين أبو بكر : بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ، ت حممد خري حلبي ) دار املعرفة ، بريوت.
لبن�ان ، ط) ، 2000م ( 59/5) . وانظ�ر : الك�ردي ، أمحد احلجي : موجز أحكام الزكاة والكفارات والنذور 

يف الفقه اإلسالمي ) دار البشائر اإلسالمية ، بريوت.لبنان ، ط) ، )200م ( ص 5)) .
)2)  عبدالس�الم ، عبدالعزي�ز : القواعد الكربى املوس�وم بقواعد األحكام يف إصالح األن�ام  ، )/263. وانظر : ، 
عبدالقادر : الترشيع اجلنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ، ص 398 . البورنو ، حممد صدقي : موسوعة 

القواعد الفقهية ) مؤسسة الرسالة ، بريوت.لبنان ، ط) ، 2003م ( 296/7 .
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ويف اإلطعام والنس�ك مس�امهة إجيابية يف القضاء عىل اجلوع وس�د رمق الفقراء وكفايتهم ، 
وهذا فيه نفع عام يتمثل يف القضاء عىل احلاجة والفقر .

 وكذل�ك الكس�وة والصدقة فيها س�رت للمحتاج وقضاًء للحاجات ، وحتقيق�ًا ملبدأ التكافل 
االجتامعي من خالل رعاية الفقراء وسد حاجتهم ، وهذا له أثر كبري يف األمن االجتامعي .

ف�إذا تأك�د أن الكفارة عقوبة ، وأهنا تتم من خالل هذه األفع�ال والتكاليف امُللزمة ، اتضح 
جليا معنى اس�تثامر العقوبة فيام يعود بالنفع والفائدة للمجتمع ، ويمكن تلخيص نفعية الكفارة 

يف مقصدين مها :

) � رعاية مصالح املجتمع بمعاقبة من وجبت عليه الكفارة بعقوبة تعود عىل املجتمع باملصلحة، 
فعتق الرقبة ، أو اإلطعام ، أو الكسوة ، أو الصدقة ، كلها أعامل نافعة للمجتمع .

2 � رعاي�ة مصلح�ة الفرد ع�ن طريق زجره عن املعصية والذنب ، وحم�و أثر ذنبه وتطهريه بعمل 
إجيايب من خالل تكليفه بأعامل نافعة ومفيدة للمجتمع ))) .

والكفارة وفق هذه املعانى تتفق مع مفهوم عقوبة العمل للنفع العام ، حيث يتم إلزام املذنب 
بعم�ل في�ه نفع للناس ؛ يمحو م�ن خالله أثر ما ارتكبه من اعت�داء ، ويعوض الرضر الذي حلق 

بأمن املجتمع وسكينته )2) .

إذًا فإن فكرة اس�تثامر العقوبة ومبدأ نفعية العقوبة التي تنادي به السياس�ة اجلنائية املعارصة 
ليس�ت جديدة عىل الفكر اجلزائي اإلس�المي الذي عرفها من نزول الرشيعة اإلس�المية وتبارك 

اهلل خري احلاكمني .

)))  هنية ، مازن إس�امعيل : اإلعجاز الترشيعي يف الكفارات ) جملة اجلامعة اإلس�المية ، غزة.فلس�طني ، العدد 2 ، 
يونيو 2009م ( 7)/46 .

)2)  انظر : احلجيالن ، عبدالعزيز بن حممد وإبراهيم امليمن : التعزير باخلدمة ، ص 79 .
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3 . 3 مكانة التعزير بالعمل للنفع العام وآثاره

املكان�ة يف اللغة تعن�ي املوضع والقدر واملنزلة ))) وال خيرج املعن�ى االصطالحي عن املعنى 
اللغ�وي ، ومكانة عقوبة العمل للنفع العام يمكن إبرازها من خالل عدة نواحي يتضح ذلك يف 

املطالب التالية : 

3 . 3 . )  مكانته من الناحية الترشيعية .

3 . 3 . 2  مكانته من حيث تنوع العقوبات واملقاصد .

3 . 3 . 3  مكانته من حيث اآلثار والفوائد 

3 . 3 . 1 مكانته من الناحية الترشيعية

الرشيعة اإلس�المية نزلت من عند اهلل خالق كل يشء س�بحانه وتعاىل الذي يعلم ما ُيصلح 
أح�وال الناس وحيق�ق مصاحلهم ، ُبعث هبا حممٌد < رمحة بالناس ، فجاءت كاملة ش�املة عامة 

تستوعب حاجات الناس إىل يوم القيامة )2).

وَن ﴿38﴾ )األنعام( واملعنى  رَشُ ِْم حُيْ ٍء ُثمَّ إىَِلٰ َرهبِّ ْطَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن يَشْ قال اهلل تعاىل:﴿ َما َفرَّ
مل نغفل وما تركنا شيًا إال كتبناه )3).

وق�ال تعاىل:﴿ اْلَي�ْوَم َأْكَمْلُت َلُك�ْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُك�ْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِْس�اَلَم 
ِديًنا﴿3﴾ )املائدة(.

ٰى لِْلُمْس�ِلِمنَي  ًة َوُبرْشَ ٍء َوُهًدى َوَرمْحَ ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَت�اَب تِْبَياًنا لِ�ُكلِّ يَشْ  وق�ال تع�اىل :﴿ َوَنزَّ
﴿89﴾ )النحل(. 

ابن منظور، حممد : لسان العرب ، ت أمني حممد و حممد الصادق ، 3)/63) ، مادة طبع ، األصفهاين ، الراغب   (((
: مفردات ألفاظ القران ، ص 773 .

عاش�ور ، الطاه�ر : مقاص�د الرشيعة اإلس�المية ، ص 7)3 . ع�ودة ، عبدالقادر : الترشيع اجلنائي االس�المي   (2(
مقارنًا بالقانون الوضعي ، ص 9) . القرضاوي ، يوس�ف : اخلصائص العامة لإلس�الم ) مكتبة وهبة ، القاهرة 

.مرص ، ط2 ، )98)م ( ص ))) وما بعدها .
الطربي ، أبو جعفر حممد بن جرير : تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، حتقيق عبداهلل عبداملحسن   (3(

الرتكي ) هجر للطباعة والنرش ، القاهرة.مرص ، ط ) ، )200م  ( 234/9 .
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ويف احلديث روى مس�لم عن أيب بكر بن ش�يبة بس�نده من حديث س�لامن قال ) قيل له : قد 
علمكم نبيكم < كل يشء ، حتى اخلراءة ، قال : فقال أجل .. احلديث(  ))) .

فالرشيع�ة اإلس�المية نزل�ت صاحلة ل�كل زمان وم�كان ، مس�ايرة حلياة الن�اس وتطورها 
وتقدمه�ا ورقّيها ، فيها من إعج�از الترشيع ما جيعلها قادرة عىل أن تزود كل عرص وكل جيل بام 

يكفل له السعادة ، ويسبغ عليه السالم واألمن .

ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياًنا لُِكلِّ  يقول عبدالرمحن تاج » رمحه اهلل«  تعليقا عىل قوله تعاىل:﴿ َوَنزَّ
ٍء ﴿89﴾ )النحل(. يَشْ

»ليس معنى تبيانًا لكل يش أنه نص عىل اجلزئيات وتفاصيل األحكام ؛ وهو قادر ال يعجزه 
يشء س�بحانه وتعاىل ، لكن الرشيعة أتت بأحكام وقوانني عامة ومبادئ كلية يمكن حتكيمها يف 
كل ما يعرض للناس يف حياهتم اليومية ، وهذا إعجاز ترشيعي يضمن شموهلا ووفاءها بمصالح 

الناس«)2) .

ويق�ول ع�ودة »رمحه اهلل« »لق�د أثبتت التجارب أن الرشيعة اإلس�المية ه�ي احلل ملواجهة 
متطلب�ات احلي�اة وحتدياهت�ا ؛ خاصة ب�ام يتعلق بالفك�ر القان�وين وتنظيم احلياة ع�ىل منهج احلق 

واألصالة واملعارصة« )3) .

والتعزي�ر بالعم�ل للنف�ع الع�ام وس�يلة عقابية حديث�ة هتت�م باجلانب اإلصالح�ي بصيغته 
املعارصة، حيث تأخذ بالوسائل الكفيلة بدعوة املذنب لكي يتصالح مع املجتمع وحيرتم قواعده، 
وه�ذا يتحق�ق من خالل دمج املذنب يف جمتمعه ، وهتذيب س�لوكه ، وإرشاك املجتمع يف تقويمه 

وإصالحه ، وال شك أن هذا حيقق السعادة والراحة لألمة ألن فيه مصلحة هلم )4).

وك�ون الرشيعة اإلس�المية تس�توعب ه�ذا النم�وذج احلديث ، فه�ذا من الوف�اء بمصالح 
الناس ومتطلباهتم وحاجاهتم ، ودليل حديث يقدم إىل كل جاحد ومنكر عىل صالحية الرشيعة 

صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب االستطابة ، ص 65) ، رقم احلديث 606 ، 262 .  (((
)2)   تاج ، عبدالرمحن : السياسة الرشعية والفقه اإلسالمي ، ص46 .

عودة ، عبدالقادر : الترشيع اجلنائي االسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي ، ص 4)4.  (3(
)4)  انظر : ش�لتوت ، حممود : اإلس�الم عقيدة ورشيعة ) دار الرشوق ، القاهرة . مرص ، د.ط ، د.ت ( ص 299 ، 

البرشي ، حممد األمني : نظام العدالة اجلنائية  ، ص 45).
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اإلسالمية لكل زمان ومكان ، ومن هنا تتضح مكانة هذه العقوبة من الناحية الترشيعية ))).

3 . 3 . 2 مكانته من حيث تنوع العقوبات واملقاصد

هدف العقوبات بشكل عام عىل اختالف أنواعها هو إصالح حال األمة من خالل إصالح 
ح�ال أفراده�ا ، ويف عقوبات الرشيعة اإلس�المية يالحظ أن جمال اإلصالح يف التعزير أوس�ع ، 

وميدانه أرحب )2).

ولع�ل احلكمة يف تن�وع التعزيرات ؛ ألهنا تواجه أنواعًا كثرية من اجلرائم ، وأجناس�ًا خمتلفة 
من املذنبني ، والتعامل مع هذا التنوع واالختالف حيتاج إىل مرونة متكن القايض من معاجلة كل 

حالة بام يتناسب معها ؛ حسب الغرض واملقصد املراد حتقيقه يف عقوبة املذنب )3).

يقول ابن القيم » رمحه اهلل« »التعزيرات عىل حسب األحوال ، وختتلف مقاديرها وأجناسها 
وصفاهتا باختالف أحوال اجلرائم ، وكربها ، وصغرها ، وبحسب حال املذنب يف نفسه « )4).

ويف الوقت احلارض اهتمت السياس�ة اجلنائية املع�ارصة بجانب اإلصالح ، حيث أصبحت 
تكاف�ح اجلريم�ة من خالل االهت�امم بإصالح املذنبني وهتذيب س�لوكهم ، وإع�ادة إدماجهم يف 
املجتم�ع ، كام اهتمت بالوس�ائل العقابية التي حتقق هذه املقاصد وش�جعت عىل تطبيقها ، ومن 
هنا تظهر مكانة التعزير بالعمل للنفع العام بني العقوبات بام يتحقق من نتائج يف شخصية املذنب 
وسلوكه ، فهذه العقوبة تنطوي عىل تعامل خاص مع املذنب ؛ فهي هتتم بتنمية املعاين اجلميلة يف 
نفسه وسلوكه ، وتكافح اجلوانب السلبية يف شخصيته ، وتركز عىل تأليف املذنب مع املجتمع ، 

ودجمه يف احلياة العامة ، وتدريبه عىل العمل وااللتزام ، ليكون عضوا صاحلًا يف جمتمعه.

)))  قبول الرشيعة اإلسالمية ألنظمة أو عادات أو طرق جاءت من عند غري املسلمني ليس شيئًا جديدًا ، فقد أقرت 
يف بداية نزوهلا الكثري من األحكام التي جرت يف اجلاهلية مما كان حممودًا : انظر : الشاطبي ، ابراهيم بن موسى: 

املوافقات ، 304/2 .
)2)  انظ�ر : عاش�ور ، الطاه�ر : مقاصد الرشيعة اإلس�المية ، ص 6)5 . وانظر : بوس�اق ، حمم�د املدين : اجتاهات 

السياسة اجلنائية املعارصة والرشيعة اإلسالمية ، ص 98) .
)3)  انظر : مقاصد عقوبة التعزير ، ص 54 .

)4)  ابن القيم ، حممد بن أيب بكر : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية ، ص 244 .
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ف�إذا تأملن�ا أمهي�ة اإلص�الح والتقويم كغ�رض من أغ�راض العقوب�ة يف السياس�ة اجلنائية 
املعارصة ؛ وما حتققه هذه العقوبة ، تبني مكانتها بني انواع العقوبات ومقاصدها.

3 . 3 . 3 مكانته من حيث اآلثار والفوائد

هن�اك ع�دة فوائد لعقوبة العمل للنفع الع�ام ، إال أن بعض الفوائد قد يعد من خصائص أو 
مقاص�د التعزي�ر بالعمل للنفع العام ، ومنعًا للتكرار س�أكتفي بذكر بع�ض الفوائد هنا ، عىل أن 

أشري إىل  الفوائد التي تدخل يف اخلصائص واملقاصد يف معرض احلديث عنها.

من ابرز فوائد عقوبة العمل للنفع العام ما يي :

1 ي تفعيل دور املجتمع يف مكافحة اجلريمة 

التعزي�ر بالعم�ل للنفع العام جيع�ل املذنب عىل تواصل وارتباط م�ع املجتمع ، فيكون حتت 
الرقاب�ة املجتمعية ، وهذا التواصل واالرتباط بني املذنب واملجتمع خيلق يف داخل املذنب األلفه 
والش�عور بالرضا عن نفس�ه وعن املجتمع الذي تقبله ووثق به ، فينموا يف داخله احلياء وهذا له 

بالغ األثر يف صالحه واستقامته ))).

واحلياء خصلة مجيلة تؤثر يف سلوك الشخص، وقد امتدحها نبي الرمحه عليه الصالة والسالم 
، فقد روى مس�لم عن حممد بن املثنى بس�نده من حديث عمران بن حصني قال : سمعت رسول 

اهلل < أنه قال )احلياء ال يأيت إال بخري ( )2) .

ويقول أبو زهرة » رمحة اهلل« » إن تأليف قلوب أولئك الذين مل يأتلفوا مع املجتمع ومل يندجموا 
فيه من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، فهو تعاون عىل اخلري ودفع للرش ومنع للجرائم ، وفيه 
دع�وه إىل فضيل�ة احلياء وتربيته يف النفوس ، فإذا عولج املريض باإلجرام بإيقاظ احلياء يف نفس�ه 
امتن�ع ع�ن الظهور بجرمه ، واجته إىل الطريق املحمدي ، وعمل ليأتلف مع املجتمع الذي يعيش 

فيه « )3) .
)))  انظر : املحيميد ، نارص ابراهيم : التعزير باإللزام باألعامل التطوعية واالجتامعية ، ص 35). 

صحي�ح مس�لم ، كت�اب اإليامن ، باب بيان عدد ش�عب اإلي�امن وأفضلها وأدناه�ا ، وفضيلة احلي�اء وكونه من   (2(
اإليامن، ص 89 ، احلديث رقم 52) ، 35 . واحلديث رقم 56) ، 37.

)3)  أبو زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ص ص 7)،6) .
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2 ي التعود عىل االلتزام وحتمل املسؤولية 

إل�زام املذن�ب بعمل يقوم به لفرتة من الزمن له أثر إجيايب علي�ه ، فهو يلتزم بالعمل يف وقت 
حمدد ، وبطريقة معينة ، وبمستوى جيد ، وهذا خيلق يف داخلة التعود عىل االلتزام بأداء الواجب، 
ن ؛ ألنه يعني الفش�ل يف تطبيق عقوبة  فالتهاون والرتاخي غري مقبول وقد يعرضه لعقوبة الَس�جْ
العمل للنفع العام ، وال شك أن التخلص من الفوىض يف إدارة الوقت ، وتعلم االلتزام واإلجيابية 

له أثر كبري يف صالح الشخص واعتدال سلوكه . 

3 ي القضاء عىل مشكلة تكدس السجون وختفيف األعباء املالية

 التوج�ه احلدي�ث للسياس�ة اجلنائية املعارصة هو التقليل من اس�تخدام الس�جون يف ِعقاب 
املذنب�ني ، واالس�تعاضة عن ذل�ك بأحد العقوبات البديل�ة كالتعزير بالعمل للنف�ع العام ؛ فهي 
فض�اًل ع�ن كوهنا أح�د هذه البدائ�ل، تتميز بأهن�ا عقوبة نفعي�ة ، حيث تس�هم يف عالج تكدس 
السجون ، وختفيف األعباء املالية التي ترصفها املؤسسات العقابية عىل املساجني ، وتسهم أيضًا 
يف إفادة الدولة من خالل قيام املحكوم عليهم بأعامل جمانية لصالح املؤسسات اخلدمية ما كانت 

لتتم دون مقابل مايل لوال هذه العقوبة ))).

3 . 4 خصائص وأغراض التعزير بالعمل للنفع العام

للعقوبة خصائص وس�امت جيب أن تتوفر هبا لكي حتقق األغراض واملقاصد املأمولة منها ، 
ويع�د التعزير بالعمل للنفع العام أس�لوبًا فريدًا يف نوعه ب�ام ينطوي عليه من خصائص ومميزات 
ينف�رد هب�ا عن غريها من العقوبات ، ويف هذا املبحث أتناول خصائص ومقاصد التعزير بالعمل 

للنفع العام من خالل املطالب اآلتية :
3 . 4 . )  خصائص وضوابط التعزير بالعمل للنفع العام .

3 . 4 . 2  مقاصد وأغراض التعزير بالعمل للنفع العام .

انظ�ر : اليوس�ف ، عب�داهلل عبدالعزيز : التدابري املجتمعي�ة كبدائل للعقوبات الس�البة للحرية ، ص ص 07) ،   (((
)4) ، املحيميد ، نارص ابراهيم : التعزير باإللزام باألعامل التطوعية واالجتامعية ، ص 35) ، املؤمتر الثاين عرش 

ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية - الربازيل - 2)- 9)/ نيسان / 0)20 م ( ، ص 8 . 
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3 . 4 . 1 خصائص وضوابط التعزير بالعمل للنفع العام

أواًل : خصائص التعزير بالعمل للنفع العام

للتعزير بالعمل للنفع العام نوعان من اخلصائص ، خصائص عامة  يشرتك هبا مع العقوبات 
بشكل عام ، وخصائص خاصة به.

اخلصائص العامة لعقوبة العمل للنفع العام

1 ي أهنا تنطوي عىل معنى اجلزاء واإليالم 

العقوب�ة بصف�ة عامة جزاء ، وه�ذا اجلزاء ينطوي ع�ىل اإليالم ، واإليالم وس�يلة إلصالح 
املذنب وتقويمه ))).

واإليالم ليس درجة واحدة تتكرر يف كل عقوبة عىل اختالف أنواعها ، فهو يعلو وينخفض 
حس�ب جس�امة العقوبة وحجمه�ا ونوعها ، فام حيققه اجلل�د من أمل خيتلف عام حيقق�ه التوبيخ ، 

وكلها عقوبات تعزيرية.

كام أن طبيعة اإليالم ليس�ت جنس�ًا واحد ، فقد يكون حس�يًا ، وقد يكون ماديًا ، وقد يكون 
نفسيا ومعنويا ، وكل نوع منها يتحقق بوسيلة معينة.

واإليالم يقع عىل املحكوم عليه من خالل املساس بحق من حقوقه ، كاحلرية مثاًل ، فاحلرمان 
منها أو تقييدها بفرض قيود عليها يسبب األمل )2).

ويعت�رب اإليالم يف التعزير بالعمل للنفع الع�ام يف أقل درجاته ، وهذا يتفق مع الغرض التي 
تس�عى لتحقيقه وهو اإلصالح )3) ، ويتفق أيضًا مع ما يتطلبه عقاب الفئة التي تطبق عليها هذه 

العقوبة بحكم كوهنم ليسوا من أرباب السوابق وأفعاهلم تندرج ضمن األفعال البسيطة.

)))  انظر : الرّساج ، عّبود : الوجيز يف علم االجرام وعلم العقاب ، ص 585 .
)2)  الصيف�ي ، عبدالفت�اح مصطف�ى : األحكام اجلزائي�ة للنظام اجلزائي ، ص ص 484 - 485 . حس�ني ، حممود 

نجيب : رشح قانون العقوبات - القسم العام - ص 2/ 937 .
)3)  الزيني ، أيمن رمضان ، العقوبات السالبة للحرية القصرية املدة وبدائلها ،  ص 78) .
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واإليالم متحقق يف التعزير بالعمل للنفع العام من وجهني :

الوج�ه األول : أن في�ه تقييدًا حلرية املحكوم عليه مدة م�ن الزمن يقوم خالهلا بأداء عمل معني ، 
وهذا يتضمن اإلجبار واإللزام .

الوج�ه الث�اين : أن فيه حرمانًا من حق وه�و املقابل املادي للعمل الذي قام به ، فهو يؤدي العمل 
املكلف به دون مقابل .

2ي خضوعها ملبدأ الرشعية

التعزي�ر بالعمل للنفع العام متوافق مع مبدأ الرشعية عىل أس�اس أهنا عقوبة تعزيرية ختضع 
الجته�اد ويل األم�ر أو من ينيبه وه�م القضاة ، وذلك وفق الضواب�ط الرشعية ومقاصد العقوبة 

التي سبق بياهنا ))).

3 ي أنه ال جيوز تطبيقها إال بحكم قضائي

التعزير جزاء يمس حقوق األفراد وحرياهتم ، ولضامن هذه احلقوق اسند للقضاء مسئولية 
تطبيقه باعتباره اجلهة التي متثل العدل ومحاية احلقوق )2) ، ولذلك ال جيوز التعزير بالعمل للنفع 

العام إال بموجب حكم قضائي

4 ي أهنا ال تطبق إال عىل من مستحقها

تنطوي العقوبة عىل إهدار حلق أو مصلحة ملرتكب اجلريمة لقاء الذنب الذي ارتكبه ولذلك 
ال جيوز أن متتد العقوبة إىل غري مرتكب اجلريمة )3).

 وهذا املنهج رشعي لقوله تعاىل :﴿ َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرٰى ﴿64)﴾ )األنعام( .

فعقوبة العمل للنفع العام ال جيوز أن يقوم هبا سوى املحكوم عليه ، ألن هذا سيفقد العقاب 
مضمونه.

)))  للمزيد حول ضوابط العقوبة ومقاصدها راجع ص 48 وما بعدها.
)2)   الرّساج ، عّبود : الوجيز يف علم االجرام وعلم العقاب ، ص 46) .

)3)  الصيفي ، عبدالفتاح مصطفى : األحكام اجلزائية للنظام اجلزائي ، ص 486 .
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5 ي خضوع العمل للنفع العام ملبدأ العدل واملساواة 

العدال�ة واملس�اواة يف عقوب�ة العمل للنفع العام تعني أنه جزاء يعاق�ب به كل من توفرت به 
الرشوط والضوابط الالزمة التي تسمح بتطبيق هذه العقوبة عليه

وال يتعارض مفهوم املس�اواة مع رضورة اختالف طبيعة العمل أو س�اعاته بني اجلناة  ألن 
ه�ذا حيكم�ه ما يتطلبه التأهيل من س�اعات عم�ل ومدة ، كام أن هذه التفاصيل تدخل يف س�لطة 

القايض التقديرية وحيكمها التفريد القضائي للمواءمة بني فروق املذنبني وجرمهم.

ومن صور العدالة يف عقوبة العمل للنفع العام أن املذنب يكفر عن اخلطأ الذي ارتكبه بحق 
املجتم�ع م�ن خالل عمل جماين في�ه منفعة ومصلحة ، أي أنه جيرب الك�رس ويصلح الرضر ويعيد 

التوازن االجتامعي الذي اختل بسبب فعلته ))). 

اخلصائص اخلاصة للتعزير بالعمل للنفع العام

التعزي�ر بالعم�ل للنف�ع الع�ام ال يصلح ل�كل مذن�ب ، فتطبيقه ع�ىل أحد املذنب�ني يتطلب 
ضوابط ورشوطًا جيب أن تتحقق ، وهذه الرشوط والضوابط تعترب خصائص متيزه عن غريه من 

العقوبات، ومن هذه اخلصائص ما يي :

1 ي صالحية املذنب لتعزيره بعمل للنفع العام

التعزي�ر بالعمل للنف�ع العام يتميز بأنه يعطي املذنب فرصة االختالط باملجتمع ومش�اركته 
نش�اطاته ، وه�ذا أمر قد يثري الرأي العام ، بل ربام يش�كك املجتم�ع يف أجهزة العدالة من خالل 
خل�ق ش�عور بأن هناك تراخيًا يف معاقبة املذنبني ، ومن هنا جي�ب حترى صالحية املذنب لتعزيره 

هبذه العقوبة من خالل عدة اجراءات وخطوات منها :
أ  � إج�راء التحلي�ل الدقي�ق ح�ول املذن�ب وش�خصيته وظروف جريمت�ه ، كالتأكد من س�ريته 
الش�خصية وس�جله اإلجرام�ي ، وطريقة ارتكاب�ه للجريم�ة ، والظ�روف املصاحبه لذلك 
واهلدف من هذا، التأكد من أن جرمه وخطأه ظريف ، وأنه يس�تحق منحه فرصة وال يش�كل 

خطرًا هيدد اآلخرين أو يسبب اضطرابًا يف حياهتم .

انظر : أوتاين ، صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ص 436 .  (((
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ب  � حتديد األعامل التي تالئم قدرات ومهارات املذنب ، وتكون فّعالة يف هتذيب سلوكه وإعادة 
تأهيله .

ج  � النظر يف تناس�ب العمل مع ش�خصيته ووضعه االجتامعي ، وذلك حتى ال تتسبب يف خلق 
ردة فعل داخلية ، يكون هلا أثر عكيس عليه ، فاهلدف من العقوبة هو إصالح املذنب وإعادة 
دجمه اجتامعيا ، وإشعاره بأمهيته من خالل املسئولية التي تلقى عىل عاتقه وهي نفع املجتمع، 
فيجب االحرتاز من أن يكون العمل الذي يكلف به  سببا يف حتقريه ومن ثم عزله وإبعاده .

د  � رضورة إجراء التنسيق واملتابعة يف عملية تطبيق العقوبة للتأكد من سريها عىل الوجه املأمول، 
واملسامهة يف إزالة العراقيل التي تقف أمام حتقق نتائجها ))).

2 ي موافقة املذنب ورضاه 

يث�ري بع�ض املختصني رضورة موافق�ة املذنب عىل تعزيره هبذه العقوب�ة ، واهلدف من ذلك 
ضامن حسن التنفيذ.

ولذلك هنجت بعض القوانني التي أقرت هذه العقوبة ضمن عقوباهتا هذا النهج واشرتطت 
موافق�ة املحك�وم عليه وختيريه بني الس�جن أو العمل للنفع العام )2) . وهن�اك بعض القوانني ال 
تش�رتط موافقة املحك�وم عليه ، فقد اعتربهتا عقوبة أصلية وأعط�ت القضاء احلرية يف احلكم هبا 
منفردة أو مع عقوبة أخرى ، لكنها نصت عىل عقوبة جزائية يف حال عدم التنفيذ وهي الس�جن 

ملدة سبعة أيام عن كل يوم عمل غري منفذ )3).

واحلقيقة أن اش�رتاط موافق�ة املحكوم عليه عىل هذه العقوبة فيه ضامن حلس�ن تنفيذ العمل 
املحك�وم ب�ه ، وهذا له دور مهم بالنس�بة لتحقق األثر املراد من العقوبة ، ك�ام أن املوافقة تضمن 
جت�اوب املحك�وم عليه مع اجلهات املس�ئولة واملرشفة ع�ىل التنفيذ ، وفكرة الرض�ا واالختيار ال 

)))  العوجي ، مصطفى : التأهيل الش�امل يف املؤسس�ات العقابية ، ص ص 84) - 90) . كامل ، رشيف س�يد : 
بدائ�ل احلب�س قصري املدة يف الترشيع اجلنائ�ي احلديث ) جملة الفكر الرشطي ، رشطة الش�ارقة ، العدد الثالث ، 

جملد 9 ، اكتوبر 2000م ( ص 270 .
انظر : عقوبة العمل للنفع العام يف تونس واجلزائر ، ص )3).  (2(

)3)  انظر : عقوبة التشغيل االجتامعي يف القانون القطري ، ص 36) .



116

تتعارض مع خاصية االجبار واإللزام يف العقوبة ، فهو إذا اختار عقوبة العمل وصدر احلكم هبا 
أصبح جمربًا عىل التنفيذ ))) ، وقد أشار احد القضاة الذين حكموا بعقوبة العمل للنفع العام عىل 
أحد املذنبني إىل هذه املعاين يف معرض إجابته ملحكمة االس�تئناف التي علقت عىل حكمه عندما 

جعل اخليار للمحكوم عليه يف العقوبة البديلة )2) . 

ثانيًا :ضوابط التعزير بالعمل للنفع العام 

سبق احلديث عن ضوابط التعزير بشكل عام )3) ، وبام أن العمل للنفع العام عقوبة هلا مميزات 
خاص�ة تفرقه�ا عن غريها م�ن العقوبات ، فإن هلا ضوابط خاصة أيض�ًا ، ومن هذه الضوابط ما 

يي  :

1 ي أهنا تطبق عىل اجلنح واألفعال البسيطة 

فه�ي عقوب�ة مناس�بة للجرائم البس�يطة الت�ي يرتكبها أش�خاص ليس هلم س�جل إجرامي 
س�ابق وال يش�كلون خطرا عىل املجتمع ، وهؤالء يف الغالب يتوس�م فيه�م الصالح واالعتدال 
واالس�تجابة ملثل ه�ذه العقوبات ، بمعنى أن أفعاهلم من قبيل الزل�ة واخلطيئة العابرة ، فاجلرائم 

الكبرية التي تصدر من خطرين أو هلم سجل إجرامي سابق حيتاجون إىل عقوبات رادعة )4) .

2 ي أال يكون العمل فيه إهدار لكرامة املذنب وإنسانيته .

ْمَنا َبنِي آَدَم ﴿70﴾ )اإلرساء( .  قال اهلل تعاىل :َوَلَقْد َكرَّ

ويقتيض هذا التكريم أال يعامل اإلنسان بطريقة ال تراعى فيها إنسانيته ، فال  جيوز أن يكون 
يف العمل الذي يكلف به إهدارًا للكرامة اإلنسانية ، فالرشيعة اإلسالمية حفظت حقوق اإلنسان 
يف كل األحوال ،  كام أن الوثائق الدوليه أكدت حقوق املذنبني أثناء تطبيق العقوبات عليهم )5) .

أوتاين ، صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ص 437 .  (((
انظر : تعليق القايض ص 86).  (2(
انظر : ضوابط التعزير ص 48 .  (3(

احلجيالن ، عبدالعزيز بن حممد وإبراهيم امليمن : التعزير باخلدمة االجتامعية ، ص )0).  (4(
)5)  للمزيد حول هذه احلقوق راجع ص 92.
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3 ي أال يرتتب عىل العقوبة ما هو أعظم منها 

بحي�ث تس�بب رضرًا أو تلف�ًا للمذن�ب ، فرياعى جانب الس�المة وعدم املس�اس يف صحة 
املذنب واحلفاظ عىل س�المة أعضائه وحواسه ، وهذا حيكمه القواعد الصحية والبيئية وضوابط 

السالمة ))) .

4 ي أن يراعى يف العمل املعاقب به التناسب مع حال املذنب وجرمه

العقوبة عىل قدر اجلناية وهلذا جيب أن يراعى التناسب بني املذنب وذنبه وأن حُتقق املصلحة 
املقص�ودة ، ألن الغ�رض هو اإلصالح وقد يؤدي التج�اوز واإلرساف إىل عكس هذا ، فكام أن 
العقوبة عىل قدر اجلريمة ، أيضا العمل املعاقب به جيب أن يكون عىل قدر الذنب فال إفراط وال 

تفريط )2) .

5 ي مراعاة حال اجلاين واملجتمع والعمل عىل حتقيق العقوبة ألهدافها 

ويك�ون هذا من خالل اختيار العمل املناس�ب م�ع مراعاة العرف االجتامعي ، وهنا يش�ار 
إىل جانب من جوانب مبدأ ش�خصية العقوبة التي ينبغي مراعاهتا  قدر اإلمكان فيتم العمل عىل 
ع�دم إحل�اق الرضر بذوي املحكوم عليه وعائلته فال يع�زر بعمل ييسء إليهم ، كذلك يراعى أن 
ال يك�ون التعزير املطبق عىل املذنب س�ببًا للنفرة منه ، أو س�ببًا للنفرة م�ن العمل النافع واخلدمة 

االجتامعية )3) .

احلدي�ث عن أث�ر العقوبة عىل ذوي املحكوم عليه جير إىل احلديث عن إش�هار العقوبة وهل 
هو الزم يف كل أنواع العقوبات .

)))  أبو زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ص 77 .
)2)  الزيني ، أيمن رمضان ، العقوبات الس�البة للحرية القصرية املدة وبدائلها ،  ص 83) . احلجيالن ، عبدالعزيز 

ابن حممد وإبراهيم امليمن : التعزير باخلدمة االجتامعية ، ص 99.
)3)  انظ�ر : املحيمي�د ، ن�ارص ابراهيم : التعزي�ر باإللزام باألع�امل التطوعية واالجتامعي�ة ، ص 32). احلجيالن ، 

عبدالعزيز بن حممد وإبراهيم امليمن : التعزير باخلدمة االجتامعية ، ص 97.
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ثالثًا : رسية التنفيذ وأثره اإلصالحي 

الغ�رض من إش�هار العقوبة ه�و حتقيق الردع والزجر ، ف�إن إعالن تنفي�ذ العقوبة له مردو 
إجي�ايب يف ن�رش األم�ن ملا له من أثر يف نفس كل من تس�ول له نفس�ه ارت�كاب اجلرائم ، خاصة يف 

اجلرائم الكبرية أو التي تنترش بني الناس ويتساهلون هبا .

اَم َطائَِفٌة ِمَن امْلُْؤِمننَِي ﴿2﴾ )النور( . قال تعاىل :َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُ

قال ابن العريب » رمحه اهلل« يف هذه اآلية »إن احلد يردع املحدود ، ومن شهده وحرضه يتعظ 
به ويزدجر ألجله ، ويشيع حديثه فيعترب به من بعده « ))) . 

وال ش�ك أن إش�هار العقوبة ل�ه أثر بارز يف حتقيق الردع والزجر ، لك�ن الردع والزجر أحد 
أغ�راض العقوب�ة التي جيب تغليبها يف التعامل مع بعض اجلرائم وبعض اجلناة ، وهناك أغراض 
أخ�رى جي�ب النظر إليه�ا وتغليبها أيض�ا يف التعامل م�ع بعض احلاالت كاإلص�الح والتهذيب 
وتألي�ف املذن�ب ودجمه داخ�ل املجتمع ، وهذا الغرض ق�د يكون حتققه مع الس�رت وعدم فضح 

املذنب أبلغ يف األثر اإلصالحي .

ويف ه�ذا املعن�ى يق�ول أبو زه�رة » رمحه اهلل« » إن س�رت اجلرائم جيعل اجلو ال�ذي يعيش فيه 
الناس نقيَا طاهرًا عفيفًا ، وهذا من ش�أنه أن جيعل األثيم ينزوي فال يظهر وقد يكون ذلك س�ببًا 

لتهذيبه وتربية ضمريه « )2) . 

ويقول ابن عثيمني » رمحه اهلل« » فمن الناس من ينتهي بمجرد ابالغه بخطئه والس�رت عليه، 
فيك�ون عدم انتش�ار أمره دافع�ا له للحفاظ عىل الصورة اجليدة له ل�دى املجتمع ، وداعيا لتأليفه 

معهم « )3) .

وعقوب�ة العم�ل للنفع العام إذا اس�تحرضنا أهنا تطبق عىل مقرتيف اجلرائم البس�يطة ، الذين 
لي�س هل�م س�وابق إجرامية ، ويتوس�م فيهم الص�الح ، فلعله يكون من املناس�ب عدم التش�هري 

)))  ابن العريب ، حممد بن عبداهلل : أحكام القرآن ، 253/3 .
)2)  أبو زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، ص 7) .

)3)  العثيم�ني ، حمم�د ب�ن صالح : الرشح املمتع ع�ىل زاد املس�تقنع ) دار ابن اجلوزي ، الرياض.الس�عودية ، ط) ، 
. 200-(99/6 ((424
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هب�م وفضحه�م يف املجتمع ، ألن هذا قد ُيذه�ب حيائهم ويزيل خوفهم م�ن الفضيحة ومن ثم 
يتجرءون عىل اجلريمة .

3 . 4 . 2 مقاصد وأغراض التعزير بالعمل للنفع العام

تبني أن عقوبة العمل للنفع العام عقوبة تأهيلية إصالحية ، تقوم عىل فكرة اس�تثامر العقوبة 
يف حتقي�ق النف�ع والفائ�دة للمجتمع ، فه�ي إذا حتقق نوعني م�ن املقاصد ، الن�وع األول مقاصد 

عقابية ، والنوع الثاين مقاصد اقتصادية .

أواًل : املقاصد العقابية 

1 ي التعزير بالعمل للنفع العام حيقق التأديب

 من مقاصد التعزير بش�كل عام تأديب املذنب ، والتعزير بالعمل للنفع العام حيقق التأديب 
م�ن خ�الل أثر العقوبة يف ذات امُلعاقب ونفس�ه ؛ بامُ تلحقه به من أمل عضوي ونفيس ، فاإلنس�ان 
بطبعه يؤثر ما رجحت فيه مصلحته عىل مفس�دته وينفر مما رجحت مفس�دته عىل مصلحته ))) ، 
واملذن�ب ال�ذي تطبق عليه هذه العقوبة ُيلَزم يف أداء عمل دون مقابل ملدة معينة ، ويف هذا إجبار 
وحرم�ان وتقيي�د للحري�ة تنفر منه النف�س  ، وهذا فيه أثر تأديب�ي ُيظن أن يدفعه إىل االس�تقامة 

واالبتعاد عن اجلريمة وأسباب العقاب .

2 ي التعزير بالعمل للنفع العام حيقق التأهيل واإلصالح 

اإلص�الح والتأهي�ل من مقاص�د العقوبة التي زاد االهت�امم هبا يف اآلونة األخ�رية ، ويعترب 
التعزي�ر بالعم�ل للنف�ع العام م�ن الوس�ائل العقابية التي تس�اعد عىل اص�الح املذنب وهتذيب 

سلوكه، حيث جُيّنب دخول السجن واالختالط مع السجناء وما يتبع هذا من سلبيات .

فإذا جتنب املذنب دخول الس�جن وعّزر بعقوبة تس�اعده عىل االندماج مع املجتمع كالعمل 
للنف�ع الع�ام ، فإنه من خالهلا يش�عر بمس�ئوليته االجتامعية وأمهيته كفرد من أف�راد املجتمع من 

)))  عبدالسالم ، عبدالعزيز : القواعد الكربى املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام ، )/9).
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خ�الل العم�ل الذي كلف ب�ه ، فضال عن الش�عور بالرضا النفيس واملعنوي بس�بب عمل النفع 
واخلري الذي قام به ، وهذا له مردود إصالحي كبري ))) .

ومن ناحية اخرى فإن بقاء املذنب عىل صلة بمجتمعه وأرسته جيعله يستش�عر معنى احلرية 
التي كانت معرضة لإلهدار فيام لو تم س�جنه ، وهذا يعطيه دافعًا لالس�تقامة واس�تثامر الفرصة 
الت�ي أعطيت ل�ه ، ومن ثم ينرصف عن طريق اجلريمة فتكون هذه العقوبة قد أس�همت يف احلد 

من عدد املنحرفني وتصاعد اجلريمة .

3 ي التعزير بالعمل للنفع العام تكفر عن الذنب 

التعزير بالعمل للنفع العام ينطوي عىل معنيني للتكفري ، املعنى األول هو نفس املعنى الذي 
يتوفر يف كل عقوبة من حيث كوهنا كّفارة للذنوب واخلطايا .

ودلي�ل ه�ذا ما رواه البخاري عن أيب اليامن بس�نده من حديث عب�ادة بن الصامت [: أن 
رس�ول اهلل < ق�ال وحول�ه ِعصاَب�ة من أصحاب�ه ) بايعوين ع�ىل أن ال ترشكوا باهلل ش�يئًا ، وال 
ترسق�وا ، وال تزن�وا ، وال تقتلوا أوالدكم ، وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم ، وال 
تعصوا يف معروف ، فمن وىَف منكم فأجره عىل اهلل ، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب يف الدنيا 
فهو كّفارة له  ، ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم سرته اهلل ، فهو إىل اهلل ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء 

عاقبه  فبايعناه عىل ذلك ( )2) .

واملعن�ى اآلخر للتكفري خاص هب�ذه العقوبة وقد ال يتوفر يف غريها ، فهو يكفر عن اجلريمة 
التي ارتكبها بعمل إجيايب يستفيد منه املجتمع ، وهذا من قبيل جرب الرضر ومقابلة السيئة بحسنة.

4 ي التعزير بالعمل للنفع العام تفعيل لبدائل العقوبة السالبة للحرية 

 إن العم�ل هب�ذه العقوبة يع�د تطبيقا لتعاليم السياس�ة اجلنائية املعارصة اهلادف�ة إىل  التقليل 
م�ن اس�تخدام العقوبة الس�البة للحري�ة يف معاقبة املذنبني ، واالس�تعاضة عنها بوس�ائل عقابية 

)))  انظر : الزيني ، أيمن رمضان ، العقوبات السالبة للحرية القصرية املدة وبدائلها ، ص 76).
)2)  صحي�ح البخ�اري ، كتاب اإليامن ، باب عالمة اإليامن حب األنصار ، ص 6  احلديث رقم 8) ، ورواه مس�لم 

يف صحيحه ، كتاب احلدود ، باب احلدود كفارات ألهلها ، ص 729 ، احلديث )446 .
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تس�هم يف احلد من اكتظاظ الس�جون ، وختفيف الضغط عليها ، ومن ثم هتيئتها للقيام بالوظيفة 
العقابية بالش�كل املطلوب ، حيث تس�هل عملية تصنيف السجناء ومن ثم تطبيق برامج التأهيل 

واإلصالح ))).

5 ي التعزير بالعمل للنفع العام محاية لكيان أرسة املذنب

الِعقاب بالعمل للنفع العام يس�هم يف محاية كيان األرسة واحلفاظ عليها ، حيث تسمح هذه 
العقوب�ة ببق�اء رب األرسة قريبًا من أرست�ه متصاًل هبا ، فال يفقدون الراع�ي والرقيب ، وبذلك 
يتجنب�ون أس�باب تفكك األرس وانحراف أفراده�ا ، وال خيفى أن غي�اب رب األرسة له أرضار 

اجتامعية ومالية وتربوية وسلوكية ال ختفى )2).

ودخول أحد أفراد األرسة للس�جن هيدد كيان األرسة بالتفكك بس�بب النظرة الدونية التي 
يوجهها املجتمع للسجني وأرسته ، وهذا ما يسمى لدى املختصني بالوصم اإلجرامي أو »الوسم 

االنحرايف« )3).

والوصم اإلجرامي من قبيل التعيري باجلريمة وهو ترصف منبوذ يف الرشيعة اإلسالمية هنى 
عنه الرسول < .

فقد روى البخاري عن قتيبة بس�نده من حديث أيب هريرة [ قال )ُأيت النبي < برجل قد 
رشب ق�ال : ارضبوه ،  ق�ال أبو هريرة فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه . 
فل�ام ان�رصف قال بعض القوم : أخزاك اهلل ، قال ال تقولوا هكذا ، ال ُتعينوا عليه الش�يطان(  )4). 
فقد كان معلم البرشية < حيث عىل عدم تعيري املجرم بجريمته لئال يتعود فيستمرئ اجلريمة ال 

)))  ذك�ر مدي�ر عام الس�جون أن تطبيق العقوبات البديلة س�يخفف من نزالء الس�جون بنس�بة 50% . انظر : نرشة 
ملتقى االجتاهات احلديثة يف العقوبات البديلة ، وزارة العدل ، العدد الثاين 8)/))/432)ه� ، ص 20 .

)2)  انظر : أوتاين ، صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ص )44 .
)3)  الوص�م أو الوس�م  ، ه�و رد فعل اجلامعة جتاه املذنب ؛ حيث ترى اجلامعة أن الس�لوك ال�ذي أقدم عليه املذنب 
ن�وع م�ن اخلروج عن معايريها ، وأنه س�لوك منحرف تقوم بتجريمه ، وتصم مرتكب�ه بأنه جمرم : غانم ، عبداهلل 

عبدالغني : علم االجتامع اجلنائي اإلسالمي ، ص 02).
صحيح البخاري ، طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوه واإلرشاد ، كتاب احلدود ، باب الرضب   (4(

باجلريد والنعال ، ص 68)) ، احلديث رقم  6777 .
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خترج نفسه منها وال تسري إال يف دائرهتا ))) ، وما ذاك إال ألثر التعيري السيئ وسلبياته .

ثانيًا : املقاصد االقتصادية

التعزير بالعمل للنفع العام يقوم عىل فكرة التعويض ، أي اس�تثامر العقوبة ، واملس�تفيد من 
ه�ذه العقوبة ه�م : الدولة ، واملجتمع ، واملذنب ، إذًا هذه العقوب�ة هلا مقاصد اقتصادية ، فضاًل 

عن املقاصد الِعقابية ، ويمكن تلخيصها فيام يي :

1 ي املردود االقتصادي عىل الدولة 

وهذا يتحقق يف عدة جهات منها :

أ  ي املؤسسات العقابية 

 العقوب�ة الس�البة للحرية عقوبة باهظة الثمن تكلف خزين�ة الدولة أموااًل طائلة ، تنفق عىل 
املس�اجني والس�جون ، وكلام زاد عدد السجناء يتبعه زيادة التكاليف ، ألن هذا يتطلب املزيد من 
السجون والعاملني فيها ، لذلك فإن يف عقوبة العمل للنفع العام مسامهة فعالة يف التخفيف من 
هذه األعباء ، فعندما ينخفض عدد الس�جناء تنخفض احلاجة لزيادة الس�جون والعاملني فيها ، 
وم�ن ناحي�ة أخرى فإن عدم دخول املذنب للس�جن يعني توفري التكاليف الت�ي يتطلبها دخوله 

للمؤسسة العقابية )2).

ب  ي املرافق واملؤسسات اخلدمية 

تق�وم الدولة بتقديم اخلدم�ات العامة عن طريق اإلدارات واملؤسس�ات واملرافق اخلدمية ، 
وهذه اجلهات تقدم خدماهتا للجمهور عن طريق املوظفني الذي يتقاضون مرتبات وأجور لقاء 
م�ا يقوم�ون به من عمل ، فإذا تم تكليف املذنب بالعمل بإحدى هذه اجلهات دون أجر ، فإن يف 

)))  أب�و زه�رة ، حمم�د : اجلريم�ة والعقوبة يف الفقه اإلس�المي - اجلريم�ة -  ص 5) . املحيميد ، ن�ارص ابراهيم : 
التعزي�ر باإلل�زام باألع�امل التطوعية واالجتامعي�ة ، ص 35). انظر : اليوس�ف ، عبداهلل عبدالعزي�ز : التدابري 

املجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة للحرية ، ص 67.
انظ�ر : اليوس�ف ، عب�داهلل عبدالعزيز : التدابري املجتمعي�ة كبدائل للعقوبات الس�البة للحرية ، ص ص 07) ،   (2(

.(4(
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ذلك توفريًا خلزينة الدولة ، ومن هنا تم استثامر العقوبة اقتصاديا بطريقة مربحة للدولة .

2 ي املردود االقتصادي عىل املجتمع 

اجلريم�ة متث�ل اعتداء عىل أمن املجتمع وس�كينته ؛ ألن فيها اعتداء ع�ىل العدالة ، أي اهدار 
قيمة من القيم التي يقوم عليها التوازن االجتامعي ))) .

يقول أبو زهره » رمحه اهلل« »اجلناية الواقعة ليست اعتداء عىل املجني عليه وحده ولكنها عىل 
املجتمع واألمن االجتامعي العام الذي من حق كل شخص أن يعيش يف ظله آمنًا مطمئنًا«)2).

والعقوبة التقليدية وإن كانت جزاء يطبق عىل املذنب لقاء ما ارتكبه من جرم ، إال أهنا جزاء 
سلبي ال يستفيد منه املجتمع ، وهذا خالف التعزير بالعمل للنفع العام حيث يقوم املذنب بعمل 

مفيد ونافع للمجتمع من دون مقابل.

وعند النظر إىل اخلدمات التي حتتاجها املجتمعات يف الوقت احلارض وما تعانيه من خلل أو 
قصور ، وأن ذلك قد يس�دد من خالل العمل املجاين الذي يقوم به املحكوم عليه بعقوبة العمل 
للنفع العام ، تبني كيف يستفيد املجتمع من أعامل وخدمات جمانية ما كان له احلصول عليها دون 

مقابل لوال هذا النظام العقايب ، وهبذا يتضح مردود هذه العقوبة عىل املجتمع.

ومن ناحية أخرى فإن هذه العقوبة تؤدي إىل عدم تعطيل طاقات املجتمع بتعطيل أفراده من 
خالل سجنهم ، وقد أثبتت بعض األحكام الصادرة بالتعزير بالعمل للنفع العام ذلك .

3 ي املردود االقتصادي عىل املحكوم عليه

البطال�ة والف�راغ والفق�ر من أهم األس�باب الدافعة للجريم�ة ، وهي مجيعه�ا يربطها رابط 
واحد، فالفقر والفراغ نتيجة حتمية للبطالة )3).

)))  البرشي ، حممد األمني : نظام العدالة اجلنائية  ، ص )4).
)2)  أبو زهرة ، حممد : اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي - اجلريمة -  ، ص 8) .

)3)  انظر االجتاه االقتصادي وتفس�ري اجلريمة : غانم ، عبداهلل عبدالغني : علم االجتامع اجلنائي اإلس�المي دراس�ة 
مقارنة ) املكتب اجلامعي احلديث ، مرص ، د.ط ، 994) م ( ص 53 ، الرّساج ، عّبود : الوجيز يف علم اإلجرام 

وعلم العقاب ، ص )3) .
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وعقوب�ة العمل للنفع العام عالج فّعال هلذه املش�كلة ، ألن إل�زام املذنب بعمل معني لفرتة 
من الزمن له مردود إجيايب عىل شخصيته وسلوكه ، وهذا يتحقق من خالل الرقابة واملتابعة التي 
تفرض عليه من قبل اجلهة املس�ئولة حيث حتضه عىل املثابرة وحس�ن اإلنج�از ، وهذا فيه تأهيل 
للمحك�وم علي�ه ، فيكتس�ب اخلربة ، وج�ودة األداء ، واإلتقان ، إضافة إىل التع�ود عىل االلتزام 
والص�رب واجلدي�ة ، فيكون دافعا له لالس�تمرار بعد انتهاء العقوبة ، كام أن�ه هبذه العقوبة يتجنب 
الس�جن فيبقى طليقا يس�تطيع ممارس�ة نش�اطه االقتصادي ومن ثم القيام بواجبات�ه والتزاماته ، 

وهذه من فوائد التعزير بالعمل للنفع العام ))).

انظر : األغراض االقتصادية لعقوبة العمل للمنفعة العامة . أوتاين ، صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياسة   (((
العقابي�ة املع�ارصة ، ص 443 ، اليوس�ف ، عب�داهلل عبدالعزيز : التداب�ري املجتمعية كبدائل للعقوبات الس�البة 

للحرية ، ص)4) .
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الفصل الرابع
عقوبة العمل للنفع العام يف القوانني والنظم املقارنة 

4 . 1  عقوبة العمل للنفع العام يف املواثيق والقوانني الدولية.

4 . 2  عقوبة العمل للنفع العام يف القوانني العربية.

4 . 3 عقوبة العمل للنفع العام يف اململكة العربية السعودية.

4 . 4 تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام ومعوقات ذلك.
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الفصل الرابع
عقوبة العمل للنفع العام يف القوانني والنظم املقارنة

4 . 1 عقوبة العمل للنفع العام يف املواثيق والقوانني الدولية

تنب�ه املجتمع الدويل لس�لبيات العقوبة الس�البة للحرية منذ وقت مبك�ر ، فكانت املطالبات 
حثيثة بتطبيق وسائل عقابية تسهم يف اصالح اجلناة وحتقق أغراض العقوبة احلديثة.

ويف ه�ذا املبح�ث اتن�اول عقوبة النفع الع�ام يف املواثي�ق والقوانني الدولية ، ثم اس�تعرض 
التجربة الفرنسية يف تطبيق هذه العقوبة ، وذلك من خالل مطلبني مها:

4 . ) . )  عقوبة العمل للنفع العام عىل املستوى الدويل.

4 . ) . 2  عقوبة العمل للنفع العام يف فرنسا.

وقد جاء اختيار التجربة الفرنسية لكون بعض الدول العربية التي أقرت عقوبة العمل للنفع 
العام تأثرت بتلك التجربة.

4 . 1 . 1 عقوبة العمل للنفع العام عىل املستوى الدويل

احلدي�ث عن عقوبة العمل للنفع العام عىل املس�توى ال�دويل ال يمكن أن يكون بمعزل عن 
العقوبة الس�البة للحرية قصرية املدة ، ألن نشأة بدائل السجن عمومًا ترتبط بإشكاليات العقوبة 

السالبة للحرية قصرية املدة وسلبياهتا ، وقد سبق بيان ذلك ))).

نشأة هذه العقوبة عىل املستوى الدويل

أرجع بعض املختصني نشأة هذه العقوبة إىل القرن الثامن عرش امليالدي ، وذلك من خالل 
املؤمت�ر العق�ايب الدويل الثالث الذي عقد يف روما ع�ام 885)م ، حيث كان من بني املوضوعات 
املطروح�ة آنذاك ؛ عدم صالحي�ة احلبس ألن يكون جزاًء جلميع اجلرائم ، ويف ذلك املؤمتر طرح 

انظر : مشكلة العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة ، ص 76  .  (((
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السؤال التايل : أمل يكن من األجدى أن حيل حمل عقوبة احلبس عقوبة أخرى مقيدة للحرية ، مثل 
العمل بمنشآت عامة بدون حبس يف حالة اخلطأ اليسري ))) .

ومنذ ذلك احلني واحلديث عن سلبيات السجن قصري املدة يتواىل ، حيث استمرت املطالبة 
بإصالح األنظمة العقابية وتطويرها ، وتطبيق أفكار ووسائل عقابية جديدة ختتلف عن الوسائل 
املرتبط�ة باألغ�راض التقليدي�ة للعقوبة ، بحيث تنس�جم مع التغ�ريات االجتامعية والسياس�ية 

واالقتصادية ، وحتقق أهداف السياسة اجلنائية املعارصة وأبرزها إصالح املذنبني وتقويمهم .

ومل�ا ظهرت هيئة األمم املتحدة عام 948)م تضمن�ت مواثيقها وصكوكها مبادئ تدعو يف 
مضموهن�ا إىل رضورة انس�جام العقوبة م�ع القيم واملعاين اإلنس�انية ، وأن يكون هدفها إصالح 
اجلناة وتأهيلهم ، وُشكلت جلان خاصة هتتم بالوقاية من اجلريمة ومعاملة املجرمني والعقوبات ، 
ومن خالل هذه اللجان وجهت مطالبات حلث الدول األعضاء لوضع سياسات واسرتاتيجيات 
تقل�ل من اللجوء إىل العقوبات الس�البة للحرية قصرية امل�دة ، واعتامد عقوبات بديلة عن عقوبة 

السجن ومنها العمل للمنفعة العامة )2).

 ومن أهم ما يمكن اإلشارة إليه يف هذا الشأن ما يي : 

)  � اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 948)م ، حيث  جاء يف املادة اخلامسة الدعوة إىل نبذ املعاملة 
العقابية القاس�ية والتعذيب ، والعقوبات الال إنس�انية أو احلاطة بالكرامة ، وتم التأكيد عىل 
ذل�ك يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الس�جناء الت�ي أوىص باعتامدها املؤمتر األول ملنع 

اجلريمة ومعاملة املجرمني املعقود يف جنيف عام 955)م  )3) .

2 � نصوص العهد الدويل للحقوق السياس�ة واملدنية الذي أعُتِمدت عام 966)م ، وقد نصت 
املادة العارشة عىل أن يكون اهلدف من معاملة الس�جناء ؛ إصالحهم وإعادة تأهيلهم تأهياًل 

اجتامعيًا )4) .

 
أنظر : نسيغة ، فيصل : بدائل العقوبات السالبة للحرية قصرية املدة ، ص 74) .  (((

انظر : أوتاين ، صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ص ص 446 ، 447 .  (2(
اإلعالن العاملي حلقوق االنسان لسنة 948) م . والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء لسنة 957)م  .   (3(

العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية ، 966)م .   (4(
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3  � مؤمتر األمم املتحدة اخلامس للوقاية من اجلريمة ومعاملة املجرمني الذي عقد يف جنيف عام 
975)م  ، وكان م�ن توصيات�ه ؛ اعتامد تدابري بديلة عن الس�جن أكثر جدوى وأثرًا يف إعادة 

تأهيل املحكوم عليهم .

4 � مؤمت�ر األم�م املتحدة الس�ابع للوقاية م�ن اجلريمة ومعامل�ة املجرمني الذي عق�د يف ميالنو 
»ايطالي�ا« ع�ام 985)م ، وكان من توصياته اعت�امد قواعد األمم املتح�دة الدنيا النموذجية 
إلدارة ش�ئون قضاء األح�داث - قواعد بكني - التي نصت يف امل�ادة - 7)- عىل أن يكون 
العقاب متناس�بًا مع ظروف اجلرم واخلطورة اإلجرامية وظ�روف احلدث وتطرقت املادة - 
8)- من تلك القواعد لبعض العقوبات التي يمكن تطبيقها عوضا عن السجن ومنها األمر 

باخلدمة يف املجتمع املحي ))) .

5 � مؤمتر األمم املتحدة الثاين عرش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية املنعقد يف الربازيل عام 0)20م 
، وق�د عقدت حلقة ملناقش�ة اكتظاظ الس�جون وكان م�ن توصياته توجيه دع�وة إىل الدول 
لتحدي�ث أنظمتها الوطنية واختاذ إجراءات لتفعيل العمل ببدائل االحتجاز والس�جن ومن 

بينها اخلدمة املجتمعية )2) .

تلك اجلهود دفعت الكثري من الدول إىل تطوير أنظمتها وتبني األفكار احلديثة يف السياس�ة 
اجلنائية وخاصة فيام يتعلق ببدائل السجن ، وقد سلكت الدول إحدى طريقتني:

) � ترشيع�ات فرض�ت قيودًا عىل س�لطة القايض اجلنائ�ي يف توقيع عقوبة س�البة للحرية إال يف 
أحوال ضيقة ، كدواعي الردع العام مثال .

2 � ترشيعات أدرجت عقوبات بديلة للسجن ضمن ترشيعاهتا ، وُألزم القضاة باألخذ هبا  ومن 
بني هذه البدائل عقوبة العمل للنفع العام )3).

املؤمتر السابع للوقاية من اجلريمة ومعاملة املجرمني  985) م  .  (((
انظ�ر : املؤمت�ر الثاين عرش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية لس�نة 0)20 م املنعقد يف الربازيل  ، ص ص 7)- 8).   (2(
والعوج�ي ، مصطف�ى : دروس يف العل�م اجلنائي - السياس�ة اجلنائي�ة والتصدي للجريم�ة ، ص 79 . أوتاين ، 

صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ص 434 . 
)3)  الزيني ، أيمن رمضان ، العقوبات السالبة للحرية القصرية املدة وبدائلها ،  ص 87).
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4 . 1 . 2 عقوبة العمل للنفع العام يف فرنسا

لعله من املناس�ب قبل اس�تعراض عقوبة العمل للنفع العام يف الدول العربية ؛ اس�تعراض 
التجرب�ة الفرنس�ية يف تطبي�ق هذه العقوبة ، معتم�دَا يف هذا عىل ما كتب م�ن قبل بعض املهتمني 

العرب يف جمال العقوبات.

بدأ تطبيق عقوبة العمل للنفع العام يف فرنسا من بعد إقرار العمل بقانون العقوبات اجلديد 
عام 994)م وقد تم النص عىل ثالث صور لتطبيق هذه العقوبة ))).

ويش�ري حممد أبوالعال عقيدة إىل أنه حس�ب قانون العقوبات الفرنيس اجلديد مل يعد السجن 
هو العقوبة األوىل التي تطبق عىل اجلناة ، بل يوجد العديد من البدائل له، فقد تم إجراء تعديالت 

تتفق ومعطيات السياسة اجلنائية املعارصة يف املجال العقايب )2).

 ومن البدائل التي نص عليها قانون العقوبات الفرنيس اجلديد حس�ب ما جاء يف املوس�وعة 
القانونية واملراجع الوس�يطة ؛ عقوبة العمل للنفع العام ، حيث يمكن للمحكمة أن تبدل عقوبة 
الس�جن الت�ي صدرت بحق املذنب ؛ بأن يقوم خالل م�دة ما بعمل نفعي للمصلحة العامة دون 
أج�ر ، ع�ىل أن تصدر ه�ذه العقوبة برضا املذنب املوجود يف املحكمة وق�ت النطق باحلكم ، وال 
يمكن مجع عقوبة العمل للمصلحة العامة مع السجن أو الغرامة أو غريها من العقوبات احلارمة 

للحقوق أو املقيدة هلا )3).

تطبيقات عقوبة العمل للنفع العام يف فرنسا

هناك ثالث صور لتطبيق عقوبة العمل للمصلحة  العامة يف القانون الفرنيس هي :

)))  انظ�ر : مط�ر ، ل�ني صالح : موس�وعة قانون العقوبات العام واخل�اص - للعالمة رينيه غارو - دراس�ة مقارنة 
)منشورات احللبي احلقوقية ، بريوت.لبنان ، د.ط ، 2003م ( ، 0)/3 .

انظر : عقيدة ، حممد ابوالعال : االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنيس اجلديد ، ص ص )) - )7 وما   (2(
بعدها .

)3)   انظر : مطر ، لني صالح : موسوعة قانون العقوبات العام واخلاص ، 0)/27 .
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الصورة األوىل :  تطبيقها كعقوبة أصلية 

وحسب هذه الصورة يمكن للقايض يف حال ارتكاب شخص جنحة معاقب عليها باحلبس، 
أن حيكم عىل املذنب بإلزامه بالعمل للنفع العام بداًل عنها .

الصورة الثانية : تطبيقها كعقوبة تكميلية

وحسب هذه الصورة يمكن للقايض احلكم هبا كعقوبة تكميلية لبعض اجلرائم ، كاإلتالف 
واإليذاء ، وخمالفات السري ، مثل القيادة يف حالة سكر .

الصورة الثالثة : تطبيقها مقرتنة مع نظام االختبار القضائي

وحس�ب هذه الصورة يمكن للقايض احلكم عىل املذنب بالعمل للنفع العام أثناء خضوعه 
لالختبار القضائي ، وهذا يكون يف حالة احلكم بوقف التنفيذ ))).

4 . 2 عقوبة العمل للنفع العام يف القوانني العربية

عقوب�ة العم�ل للنفع العام يف الدول العربية ال تزال يف بداية انتش�ارها رغم نتائجها امُلحفزة 
الت�ي حتققت لدى الدول األجنبية التي عملت هبا)2)، حيث تبني أن هناك ثالث دول عربية فقط 
أدرجته�ا ضمن عقوباهتا يف قوان�ني العقاب ؛ وهي تونس واجلزائر واملغرب ، ولكن تطبيق هذه 
العقوب�ة ال يقت�رص عىل هذه ال�دول الثالث ، إذ أن هناك دول تس�مح هبا كبدائل للس�جن دون 
أن تدرجه�ا ضم�ن العقوب�ات األصلية ، مثل م�رص والبحرين ، كام أن هناك م�ن يطبقها كتدبري 

احرتازي خاص باألحداث كام هو احلال يف لبنان .

ويف هذا املبحث اتناول عقوبة العمل للنفع العام يف الدول العربية من خالل أربعة مطالب :
4 . 2 . )  الدول التي أدرجتها ضمن عقوباهتا األصلية.

4 . 2 . 2  دول طبقت عقوبة العمل للنفع العام كبديل للسجن.

انظر : أوتاين ، صفاء  ، العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ص 454 . عقيدة ، حممد أبو العال:   (((
االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبات الفرنيس اجلديد ، ص)7 وما بعدها .

انظ�ر : الزين�ي ، أيم�ن رمضان ، العقوبات الس�البة للحري�ة القصرية امل�دة وبدائله�ا ، ص 6)2 ، احصائيات   (2(
وجتارب بعض الدول يف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام .
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4 . 2 . 3  دول طبقت عقوبة العمل للنفع العام كتدبري احرتازي .

4 . 2 . 4  املقارنة بني النظم التي أقرت عقوبة العمل للنفع العام

4 . 2 . 1 الدول التي أدرجتها ضمن عقوباهتا األصلية

أواًل : مجهورية تونس

ُأق�رت عقوب�ة العمل للنف�ع العام يف تونس ع�ام 999)م ))) ، واطلق عليها مس�مى عقوبة 
العمل لفائدة املصلحة العامة .

وفيام يي أستعرض نصوص املواد املتعلقة بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة :

يف الب�اب الثاين من املجلة اجلزائية التونس�ية تم الن�ص يف الفصل اخلامس عىل إدراج عقوبة 
العمل لفائدة املصلحة العامة ضمن العقوبات األصلية ، والنص كام يي :

» الباب الثاين يف العقوبات وتنفيذها

الفصل اخلامس : العقوبات هي اآلتية 

أ  ي العقوبات األصلية :

� اإلعدام .

� السجن بقية العمر .

� السجن ملدة معينة .

� العمل لفائدة املصلحة العامة .

� اخلطيئة .

� التعويض اجلزائي .

� ويف الفص�ل 5)/ مك�رر تم الن�ص عىل مدة العقوبة الس�البة للحرية التي جيوز اس�تبداهلا 
بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة ، والنص كام يي :

املجلة اجلزائية التونسية رقم 79 لسنة 3)9)م املعدلة برقم 89 يف 2/ 8 / 999)م ورقم 68 لسنة 2009م .  (((
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 » للمحكم�ة إذا قض�ت بالس�جن الناف�ذ ملدة أقصاها ع�ام واحد أن تس�تبدل بنفس احلكم 
تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة وذلك دون أجر وملدة ال تتجاوز ستامئة ساعة 

بحساب ساعتني عن كل يوم سجن .

وحيكم هبذه العقوبة يف مجيع املخالفات ويف اجلنح التي ُيقىض فيها بعقوبة س�جن ال تتجاوز 
املدة املذكورة اعاله «

وقد تم حتديد اجلنح التي جيوز فيها استبدال السجن بعقوبة العمل لفائدة املصلحة يف نفس 
هذا الفصل .

ون�ص الفص�ل 5)/3 عىل رشوط احلك�م بعقوبة العم�ل لفائدة املصلحة العام�ة بداًل من 
عقوبة السجن ، والنص كام يي :

» يش�رتط الس�تبدال الس�جن بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة أن يكون املتهم حارضًا 
باجللس�ة وأال يك�ون عائ�دًا وأن يثبت للمحكمة م�ن خالل ظروف الفعل ال�ذي وقع من أجله 

التتبع جدوى هذه العقوبة للحفاظ عىل إدماج املتهم يف احلياة االجتامعية.

وع�ىل املحكم�ة إعالم املتهم بحقه يف رفض اس�تبدال عقوبة الس�جن بعقوب�ة العمل للنفع 
العام وتسجيل جوابه.

يف صورة الرفض تقيض املحكمة بالعقوبة املستوجبة األخرى.

وتت�وىل املحكمة ضبط األج�ل الذي جيب أن ينجز فيه العمل عىل أن ال يتجاوز هذا األجل 
ثامنية عرش شهرًا من تاريخ صدور احلكم.

وال يمكن اجلمع بني عقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة وعقوبة السجن«

نص الفصل 7) عىل مكان قضاء العمل املحكوم به ، والنص كام يي :

» يت�م قض�اء العمل لفائدة املصلح�ة العامة باملؤسس�ات العمومية أو اجلامع�ات املحلية أو 
اجلمعي�ات اخلريي�ة واإلس�عافية أو اجلمعي�ات ذات املصلحة القومي�ة واجلمعي�ات التي يكون 

موضوعها املحافظة عىل البيئة «.
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ون�ص الفص�ل 8) ع�ىل ضامنات وحقوق املحك�وم عليه أثن�اء تنفيذ عقوب�ة العمل لفائدة 
املصلحة العامة ، والنص كام يي :

» يتمتع املحكوم عليه بالعمل لفائدة املصلحة العامة بمقتضيات القوانني والرتاتيب املتعلقة 
بحفظ الصحة والسالمة املهنية .

ينتف�ع املحكوم عليه بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العام�ة بنفس النظام القانوين للتعويض 
عن األرضار الناجتة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية املنطبق عىل املساجني الذين ينجزون 

أعاماًل طلب منهم القيام هبا أو بمناسبتها« .

ونص الفصل 8) مكرر عىل حق املحكوم عليه يف الكش�ف قبل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة 
املصلحة العامة ، والنص كام يي:

» قب�ل تنفيذ عقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة يعرض املحكوم عليه عىل الفحص الطبي 
بواس�طة طبيب الس�جن القريب من حمل إقامته للتحقق من س�المته من األمراض امُلعدية ومن 

قدرته عىل إمتام العمل« ))) .

ثانيًا : مجهورية اجلزائر

اس�ُتحدثت عقوب�ة العمل للنف�ع العام يف مجهورية اجلزائر ع�ام 2009م ، حيث أضيف إىل 
الب�اب األول املتعل�ق بالعقوبات فصل بعن�وان - الفصل األول مكرر - خ�اص بعقوبة العمل 
للنف�ع العام ، وت�م حتديد رشوط وضوابط تطبيق هذه العقوبة يف املواد من 5/) مكرر إىل 6/5 

مكرر )2) .

وفيام يي أستعرض نصوص املواد التي تتعلق بعقوبة العمل للنفع العام :

نصت املادة 5/) مكرر عىل آلية ورشوط اس�تبدال عقوبة العمل للنفع العام ، ونص املادة 
كام يي :

املجلة اجلزائية التونسية رقم 79 لسنة 3)9)م املعدلة برقم 89 يف 2/ 8 / 999)م ورقم 68 لسنة 2009م .  (((
قانون العقوبات اجلزائري رقم 66- 56) لس�نة 966)م  املعدل برقم 09-)0 لس�نة 2009م ، الفصل األول   (2(

مكرر.
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»يمك�ن للجهة القضائية أن تس�تبدل عقوبة احلب�س املنطوق هبا بقيام املحك�وم عليه بعمل 
للنفع العام بدون أجر ، ملدة ترتاوح بني أربعني س�اعة وس�تامئة ساعة ، بحساب ساعتني عن كل 
ي�وم حبس ، يف أجل أقصاه ثامنية عرش ش�هرًا ، لدى ش�خص معنوي م�ن القانون العام ، وذلك 

بتوفري الرشوط اآلتية :

)- إذا كان املتهم غري مسبوق قضائيًا.

2- إذا كان املتهم يبلغ من العمر ست عرشة سنة عىل األقل وقت ارتكاب الوقائع املجرمة.

3- إذا كانت عقوبة اجلريمة املرتكبة ال تتجاوز ثالث سنوات حبسًا.

4- إذا كانت العقوبة املنطوق هبا ال تتجاوز سنة حبسًا.

جيب أال تقل مدة العمل للنفع العام املنطوق هبا يف حق القارص عن عرشين ساعة وال تزيد 
عن ثالثامئة ساعة.

يت�م النط�ق بعقوبة العمل للنفع العام يف حضور املحكوم عليه ، ويتعني عىل اجلهة القضائية 
قبل النطق هبذه العقوبة إعالمه بحقه يف قبوهلا أو رفضها والتنويه بذلك يف احلكم «.

نصت املادة 2/5 مكرر عىل املسئولية التي ترتتب عىل عدم االلتزام بتنفيذ هذه العقوبة بعد 
إقرارها ، ونص املادة كام يي :

» ينبه املحكوم عليه إىل أنه يف حالة اخالله بااللتزامات املرتتبة عىل تنفيذ عقوبة العمل للنفع 
العام ، تنفذ عليه العقوبة التي أستبدلت بالعمل للنفع العام « .

نصت املادة 3/5 مكرر عىل آلية التعامل مع إشكاليات التنفيذ والظروف التي يمكن إيقاف 
التنفيذ هبا ، ونص املادة كام يي :

» يس�هر ق�ايض العقوب�ات عىل تطبي�ق عقوبة العمل للنف�ع العام والفصل يف اإلش�كاالت 
الناجت�ة ع�ن ذلك ، ويمكنه وق�ف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ألس�باب صحية أو عائلية أو 

اجتامعية « .

نصت املادة 4/5 مكرر عىل اإلجراءات التي تتم يف حالة إخالل املحكوم عليه بالتنفيذ دون 
عذر ، ونص املادة كام يي :
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» يف حال�ة إخ�الل املحك�وم عليه بااللتزام�ات املرتتبة ع�ن عقوبة العمل للنف�ع العام دون 
عذر جدي ، خُيِطر قايض تطبيق العقوبات النيابة العامة الختاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ عقوبة 

احلبس املحكوم هبا عليه « .

نصت املادة 5/5 مكرر عىل حقوق املحكوم عليه واألنظمة الكافله هلا ونص املادة كام يي :

» خيضع العمل للنفع العام للنصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بالوقاية الصحية وطب 
العمل والضامن االجتامعي «.

نص�ت امل�ادة 6/5 مكرر عىل أن تطبي�ق هذه العقوبة يتم بعد أن يصب�ح احلكم باتًا ، ونص 
املادة كام يي :

» ال تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إال بعد صريورة احلكم هنائيًا « ))) .

كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام

ن�ص القان�ون رقم 09-)0 لس�نة 2009 م عىل إمكانية اس�تبدال العقوبة الس�البة للحرية 
قص�رية امل�دة بعقوبة العمل للنفع العام وفق الرشوط والضوابط املنصوص عليها ، ومن الناحية 
العملي�ة ف�إن الق�ايض يصدر احلك�م بالعقوبة األصلية ، ث�م يعرض عىل املحك�وم عليه إمكانية 
اس�تبدال عقوبة احلبس املنطوق هبا بعقوبة العمل للنف�ع العام ، وجيب أن حيتوي احلكم الصادر 
فضال عن البيانات اجلوهرية ؛ النص عىل العقوبة األصلية يف منطوق احلكم ، واستبدال احلبس 
بالعمل للنفع العام ، واإلش�ارة إىل حضور املتهم يف اجللس�ة والتنويه بأنه أعلم بحقه يف قبول أو 
رف�ض عقوبة العم�ل للنفع العام ، وأنه يف حالة إخالله يطبق بحق�ه العقوبة األصلية ، وبمجرد 
ص�ريورة احلكم هنائيًا ترس�ل نس�خة من�ه إىل النيابة العامة املختص�ة بالتنفيذ الت�ي تقوم بدورها 

بإرساله إىل قايض التنفيذ ليتوىل تطبيق العقوبة )2) . 

قانون العقوبات اجلزائري رقم 66- 56) لس�نة 966)م  املعدل برقم 09-)0 لس�نة 2009م ، الفصل األول   (((
مكرر.

انظر : منشور وزارة العدل اجلزائرية رقم 2 املؤرخ يف  2)/ابريل/2009م ، كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع   (2(
/http://arabic.mjustice.dz . العام باجلزائر
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ثالثًا : دولة قطر

أحدث�ت ه�ذه العقوب�ة يف قطر س�نة 2009 م وأطلق عليه�ا املنظم القطري مس�مى عقوبة 
التشغيل االجتامعي ، وقد ُأدرجت ضمن العقوبات األصلية جلرائم اجلنح ))).

وقد عّرف املنظم القطري عقوبة التشغيل االجتامعي باملادة 63 بأهنا :

» إل�زام املحك�وم علي�ه بأن يؤدي مل�دة حمددة عم�اًل من األع�امل املبينة يف ج�دول األعامل 
االجتامعية املرفق هبذا القانون « )2) . 

وفيام يي استعرض نصوص مواد القانون التي تتعلق هبذه العقوبة :

� ح�ددت امل�ادة 23 اجلرائ�م التي تطبق عليها ه�ذه العقوبة  ، ونص املادة كام ي�ي : » اجلنح هي 
اجلرائ�م املعاق�ب عليها باحلبس ملدة ال تزيد عىل ثالث س�نوات ، وبالغرام�ة التي ال تزيد عىل 
أل�ف ري�ال ، أو بالتش�غيل االجتامع�ي ، أو بإح�دى هذه العقوب�ات ، ما مل ين�ص القانون عىل 

خالف ذلك « .

� ح�ددت امل�ادة 57 العقوبات األصلي�ة يف القانون القط�ري ، ونص املادة كام ي�ي :»العقوبات 
األصلية« هي :

) � اإلعدام.

2 � احلبس املؤبد.

3 � احلبس املؤقت.

4 � الغرامة.

5 � التشغيل االجتامعي.

� ح�ددت املادة 63مكرر) آلية احلكم بعقوبة التش�غيل االجتامع�ي ورشوطها وجدول األعامل 
االجتامعية ، ونص املادة كام يي :

قانون العقوبات القطري رقم )) لسنة 2004 املعدل برقم 23 لسنة 2009م .  (((
املرجع السابق ، املادة 63 .  (2(
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» جيوز للمحكمة بناء عىل طلب النيابة العامة أن حتكم بعقوبة التشغيل االجتامعي ملدة ال تزيد   
ع�ىل اثني عرش يومًا ، أو أن تس�تبدل هذه العقوبة بعقوبة احلبس ال�ذي ال يتجاوز هذه املدة أو 
بعقوب�ة الغرام�ة ، وذلك يف اجلنح املعاقب عليها باحلبس مدة ال تتجاوز س�نه ، وبالغرامة التي 
ال تزيد عىل ألف ريال ، أو بإحدى هاتني العقوبتني  ، متى رأت املحكمة أن طبيعة اجلريمة أو 

الظروف التي ارتكبت فيها تربر ذلك .

� وإذا امتنع املحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة التشغيل االجتامعي تكون العقوبة  احلبس ملدة أسبوع 
عن كل يوم من مدة العقوبة مل يتم تنفيذه. 

� األعامل االجتامعية

حفظ أو حتفيظ ما تيرس من القرآن الكريم.

حمو األمية.

رعاية األحداث.

رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.

نقل املرىض.

تنظيف الطرق والشوارع ، وامليادين العامة ، والشواطئ ، والرياض ، واملحميات الطبيعية.

تنظيف املساجد وصيانتها.

تنظيم وتنظيف وصيانة املنشآت الرياضية وبيع التذاكر.

تنظيم وتنظيف وصيانة املكتبات العامة.

زراعة وصيانة احلدائق العامة.

حتميل وتفريغ احلاويات باملوانئ.

معاونة األفراد العاملني بالدفاع املدين يف أعامهلم.

أعامل الربيد الكتابية.
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األعامل اإلدارية باملراكز الصحية.

األعامل الكتابية وقيادة املركبات يف جمال مراقبة األغذية.

تعبئة الوقود«.

� حددت املادة 63 مكرر2 عدد ساعات العمل اليومية للمحكوم عليه ، ونص املادة كام يي :

» يكلف املحكوم عليه بعقوبة التشغيل االجتامعي بأداء األعامل املحددة يف احلكم الصادر ملدة   
ست ساعات يف اليوم الواحد وفقًا لألسلوب والطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من النائب 

العام« ))) .

� ح�ددت امل�ادة 359 مكرر من قانون اإلجراءات اجلزائية اجله�ة املختصة يف حتديد مكان تنفيذ 
العقوبة واإلرشاف عىل ذلك ، ونص املادة كام يي :

» يك�ون تنفيذ األحكام الصادرة بالتش�غيل االجتامعي يف اجلهات الت�ي حيددها النائب العام ،   
وبالتنسيق مع تلك اجلهات ، وحتت ارشاف النيابة العامة « .

� نص املادة 359 مكرر) من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل جواز تأجيل تنفيذ عقوبة التش�غيل 
االجتامعي عند وجود ما يستدعي ذلك ، ونص املادة كام يي :

» جي�وز للنياب�ة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التش�غيل االجتامعي إذا كان لذلك مقتىض،   
للمدة التي تراها مناسبة، وهلا أن تأمر باختاذ التدابري الكفيلة بمنع املحكوم عليه من اهلرب « .

� ن�ص املادة 359 مكرر2 من قانون اإلج�راءات اجلزائية عىل اجلزاء الذي يفرض عىل املحكوم 
عليه عند إخالله بالتنفيذ ، ونص املادة كام يي:

» إذا أخ�ل املحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ عقوبة التش�غيل االجتامعي وفقًا للامدة 63 مكرر2   
م�ن قان�ون العقوبات ، يك�ون للنائب العام من تلقاء نفس�ه أو بناء عىل طل�ب اجلهة التي ينفذ 
املحكوم عليه العقوبة لدهيا ، أن يقرر تطبيق العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة 

63 مكرر) « )2).

قانون العقوبات القطري رقم )) لسنة 2004 املعدل برقم 23 لسنة 2009م .  (((
قانون االجراءات اجلنائية القطري رقم 23 لسنة 2004 املعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2009 م .  (2(
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4 . 2. 2 دول طبقت عقوبة العمل للنفع العام كبديل للسجن

تس�مح بعض الدول بتطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة الس�البة للحرية رغم 
أهن�ا مل تنص عليه�ا ضمن عقوباهتا األصلية ، وذلك وفق اش�رتاطات حم�ددة ، ومن هذه الدول 

مجهورية مرص العربية ، ومملكة البحرين ، وفيام يي استعراض آلية تطبيق هذه العقوبة فيهام .

أواًل : مجهورية مرص

مل يتم النص عىل عقوبة العمل للنفع العام ضمن العقوبات األصلية أو التكميلية أو التبعية 
املدرج�ة يف قان�ون العقوبات امل�رصي ، إال أن املادة 8) من قانون العقوبات املرصي س�محت 
بإب�دال الس�جن بعقوب�ة العمل للنفع العام يف ح�االت احلبس قصري املدة الت�ي ال تتجاوز ثالثة 

أشهر إذا طلب املحكوم عليه ذلك ما مل ينص احلكم عىل حرمانه من هذا احلق ))) .

وفيام يي استعرض النصوص التي نظمت العمل هبذه العقوبة :

� نص�ت امل�ادة 8) م�ن قانون العقوب�ات املرصي عىل احل�االت التي جيوز فيه�ا للمحكوم عليه 
املطالبة هبذه العقوبة ، ونص املادة كام يي :

»عقوب�ة احلبس هي وضع املحكوم عليه يف أحد الس�جون املركزي�ة أو العمومية املدة املحكوم   
هبا عليه ، وال جيوز أن تنقص هذه املدة عن أربع وعرشين س�اعة وال أن تزيد عىل ثالث س�نني 

إال يف األحوال اخلصوصية املنصوص عليها قانونًا.

لكل حمكوم عليه باحلبس البس�يط ملدة ال تتجاوز الثالثة شهور أن يطلب بداًل من تنفيذ عقوبة   
احلبس عليه تش�غيله خارج الس�جن طبقًا ملا تقرر من قيود بقانون حتقيق اجلنايات إال إذا نص 

احلكم عىل حرمانه من هذا اخليار« . 

وقد تكرر نص اجلزء الثاين من املادة السابقة يف املادة 479 من قانون االجراءات اجلنائية حيث   
جاء فيها :

قانون العقوبات املرصي رقم 58 لسنة 937)م وتعديالته رقم 06) لسنة )97)م  ، ورقم  )7 لسنة 973)م   (((
وما بعدها ، املادة 8).
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» لكل حمكوم عليه باحلبس البسيط ملدة ال تتجاوز الثالثة شهور أن يطلب بداًل من تنفيذ عقوبة   
احلبس عليه تش�غيله خارج الس�جن وفقًا ملا هو مقرر باملواد 520 وما بعدها وذلك ما مل ينص 

احلكم عىل حرمانه من هذا اخليار« .

� نص�ت امل�ادة 520 من قانون االج�راءات اجلنائية ع�ىل أن تطبيق هذه العقوب�ة يرتبط بمطالبة 
املحكوم عليه لكن هذا احلق ال يكون إال إذا كانت مدة السجن املحكوم هبا ثالثة أشهر فأقل، 

وتكون املطالبة قبل صدور األمر بتنفيذ السجن ، ونص املادة كام يي :

» للمحك�وم علي�ه أن يطل�ب ىف أي وقت من النياب�ة العامة قبل صدور األم�ر باإلكراه البدين   
إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به « .

� نص�ت املادة )52 من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل ضوابط تنفيذ عقوبة العمل ، ونص املادة 
كام يي :

» يش�تغل املحك�وم عليه ىف ه�ذا العمل بال مقابل ألحد جهات احلكوم�ة أو البلديات مدة من   
الزم�ن مس�اوية ملدة اإلكراه الت�ي كان جيب التنفيذ علي�ه هبا ، وتعني أنواع األع�امل التي جيوز 
تش�غيل املحك�وم عليه فيها واجله�ات اإلدارية التي تقرر هذه األعامل بق�رار يصدر من الوزير 

املختص . 

ال جيوز تشغيل املحكوم عليه خارج املدينة الساكن هبا أو املركز التابع له .   

يراع�ي ىف العم�ل الذي يع�رض عليه يوميا أن يكون قادرا عىل إمتامه ىف ظرف س�ت س�اعات   
بحسب حالة بنيته « .

� نص�ت امل�ادة 522 من قان�ون اإلجراءات اجلنائية عىل اجلزاء املقرر ع�ىل املحكوم عليه يف حال 
إخالله بالتنفيذ ، أوعندما يتبني عدم وجود فائدة من تنفيذ هذه العقوبة ، ونص املادة كام يي :

» املحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتىض املادة - 520 - وال حيرض إىل املحل املعد لش�غله،   
أو يتغي�ب عن ش�غله أو ال يتم العمل املفروض عليه تأديته يومي�ا بال عذر تراه جهات اإلدارة 
مقب�وال ، يرس�ل إىل الس�جن للتنفي�ذ عليه باإلك�راه البدين الذي كان يس�تحق التنفي�ذ به عليه 

وخيصم له من مدته األيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من األعامل.
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وجي�ب التنفيذ باإلكراه البدين عىل املحكوم عليه الذي اختار الش�غل ب�دل اإلكراه إذا مل يوجد   
عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة « ))) .

ثانيًا : مملكة البحرين

مل ين�ص املنظ�م البحريني عىل عقوبة العم�ل للنفع العام ضمن العقوب�ات املقررة يف قانون 
العقوب�ات )2) ، إال أن قان�ون االج�راءات اجلزائية منح املحكوم عليه بعقوبة  س�جن ال تتجاوز 

ثالثة أشهر حق املطالبة بتشغيله خارج السجن بداًل عنها )3) .

وفيام يي أستعرض النصوص التي نظمت العمل هبذه العقوبة :

� نص�ت امل�ادة 337 م�ن قان�ون االج�راءات اجلزائي�ة البحريني عىل احل�االت التي جي�وز فيها 
للمحكوم عليه املطالبة هبذه العقوبة ، حيث جاء فيها :

»ل�كل حمكوم عليه باحلبس ملدة ال تتجاوز ثالثة أش�هر أن يطلب من قايض تنفيذ العقاب بداًل   
من تنفيذ عقوبة احلبس عليه ، تشغيله خارج السجن وفقا ملا هو مقرر باملواد )37 وما بعدها«.

� نصت املادة )37 من قانون االجراءات اجلنائية عىل وقت املطالبة بتطبيق هذه العقوبة بدال من 
السجن ، وعىل طبيعة العمل الذي يكلف به ، ونص املادة كام يي :

» للمحك�وم علي�ه أن يطلب ىف أي وقت من ق�ايض تنفيذ العقاب قبل ص�دور األمر باإلكراه   
البدين إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به «.

� نصت املادة 372 من قانون اإلجراءات اجلنائية عىل ضوابط احلكم هبذه العقوبة ومدهتا واجلهة 
املختصة بتحديد نوع العمل ، ونص املادة كام يي:

» يشتغل املحكوم عليه ىف هذا العمل بال مقابل ألحد جهات احلكومة أو البلدية مدة من الزمن    
مس�اوية مل�دة اإلكراه التي كان جي�ب التنفيذ عليه هب�ا ، وتعني أنواع األعامل التي جيوز تش�غيل 
املحكوم عليه فيها واجلهات اإلدارية التي تقرر هذه األعامل بقرار يصدر من الوزير املختص . 

قانون اإلجراءات اجلنائية املرصي رقم 50) لسنة 950)م وتعديالته الالحقة  ومنها رقم 95 لسنة 2003.  (((
قانون العقوبات ململكة البحرين رقم 5) لسنة 976)م وتعديالته الالحقة ، الباب الثالث ، املادة 50،49.  (2(

قانون االجراءات اجلزائية ململكة البحرين الصادر بالقانون 46 لسنة 2002 م ، املادة 337 .  (3(
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يراع�ي ىف العم�ل الذي يع�رض عليه يوميا أن يكون قادرا عىل إمتامه ىف ظرف س�ت س�اعات   
بحسب حالة بنيته « .

� ن�ص امل�ادة 373 من قان�ون االجراءات اجلنائية عىل اجل�زاء املقرر عىل املحك�وم عليه يف حال 
إخالله بالتنفيذ ، أو عندما يتبني عدم وجود فائدة من تنفيذ هذه العقوبة ، ونص املادة كام يي :

» املحك�وم علي�ه الذي تقرر معاملته بمقتىض املادة - )37 - وال حيرض إىل املحل املعد لش�غله   
أو يتغيب عنه أو ال يتم العمل املفروض عليه تأديته يوميا بال عذر تراه جهات اإلدارة مقبوال ، 
يرسل إىل السجن للتنفيذ عليه باإلكراه البدين الذي كان يستحق التنفيذ به عليه وخيصم له من 

مدته األيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من األعامل.

وجي�ب التنفيذ باإلكراه البدين عىل املحكوم عليه الذي اختار الش�غل ب�دل اإلكراه إذا مل يوجد   
عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة « .

4 . 2 . 3 دول طبقت عقوبة العمل للنفع العام كتدبر احرتازي

وم�ن ضم�ن الطرق التي طبقت هب�ا عقوبة العمل للنف�ع العام يف الدول العربي�ة ؛ تطبيقها 
كتدبري احرتازي عىل فئة معينة ، كام هو احلال يف مجهورية لبنان حيث طبقت عقوبة العمل للنفع 

العام كأحد التدابري غري املانعة للحرية عىل األحداث املنحرفني واخلطرين .

وق�د ُأقر العم�ل للنفع العام يف لبنان عرب قانون خاص هو قان�ون األحداث ، فهو ليس من 
العقوب�ات األصلية املدرجة ضمن العقوبات يف قان�ون اجلزاء ))) ، وقد هدف املنظم اللبناين من 
خالل وضع قانون خاص للتعامل القضائي مع األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر 
إىل إبعادهم ما أمكن عن اإلجراءات القضائية ، والتعامل معهم بام يؤهلهم للصالح واالستقامة 

واحلامية من االنحراف )2) .

قان�ون العقوب�ات اللبناين رقم 340 لس�نة 943)م ، وتعديالته الالحقة س�نة 983)م  و 993)م و 996)م ،   (((
ومابعدها ، املواد 42-37 .

قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر اللبناين رقم 422 لسنة 2002م ، املادة 2 .  (2(
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وفيام يي أستعرض النصوص التي نظمت العمل هبذه العقوبة :

� نصت املادة 5 من قانون األحداث اللبناين عىل  التدابري التي تطبق عىل األحداث ، ونص املادة 
كام يي :

»التدابري غري املانعة للحرية  

)� اللوم .

2 � الوضع قيد االختبار .

3 � احلامية .

4 � احلرية املراقبة .

5 � العمل للمنفعة العامة أو العمل تعويضًا للضحية .

التدابري املانعة للحرية 

) � اإلصالح

2 � التأديب

3 � العقوبات املخفضة «.

� نظمت املادة 6 تطبيق التدابري والعقوبات الس�ابقة حس�ب عمر احلدث وتدرج املس�ئولية من 
السابعة إىل الثامنة عرشة ، ونص املادة كام يي :

» تراعى يف اختاذ التدابري املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من هذا القانون األصول التالية :  

)� إذا أتم احلدث السنة السابعة ومل يتم الثانية عرشة بتاريخ ارتكابه اجلرم ، تفرض عليه أي 
م�ن التدابري املنصوص عليها يف املادة اخلامس�ة ماعدا التأدي�ب والعقوبة املخفضة ، وال 

يكتفى باللوم يف اجلنايات.

2 � إذا أتم احلدث السنة الثانية عرشة من عمره ومل يتم اخلامسة عرشة بتاريخ ارتكابه اجلرم، 
تفرض عليه أي من التدابري املنصوص عليها يف املادة اخلامسة ماعدا العقوبة املخفضة ، 

وال يكتفى باللوم يف اجلنايات.



144

3 � إذا أتم احلدث السنة اخلامسة عرشة من عمره ومل يتم الثامنة عرشة بتاريخ ارتكابه اجلرم 
يف�رض علي�ه يف كافة اجلرائم التي ال تش�كل جناي�ة أيًا من التداب�ري املنصوص عليها يف 
امل�ادة اخلامس�ة أو العقوبة املخفضة ، أما يف اجلنايات فتف�رض التدابري املانعة للحرية أو 
العقوبات املخفضة باستثناء اجلنايات املعاقب عليها باإلعدام فتطبق بشأهنا العقوبات.

يف كل األحوال يتعني عىل القايض أن يعلل قراره بشكل واٍف وأن يبني سبب اختاذه للتدبري من   
وجهتي صالح احلدث وظروف ارتكاب اجلرم « .

� نصت املادة  )) عىل  ضوابط تطبيق تدبري العمل للنفع العام ، ونص املادة كام يي :
» جي�وز للق�ايض بموافق�ة القارص وموافق�ة الضحية أن ُيتِ�م القارص عماًل للمت�رضر أو عماًل   
ذي منفعة عامة ، يف مهلة زمنية ولعدد من الس�اعات اليومية التي حيددها ، وينفذ العمل حتت 

إرشاف املندوب االجتامعي املختص.
ويع�ود للقايض أن يس�تبدل التدب�ري إذا ختلف احلدث عن امت�ام العمل وفقًا لل�رشوط املقررة   
وذلك بعد االستامع إليه ، ويف هذه احلالة تتم مالحقته بجرم التخلف عن إنفاذ قرار قضائي «.
� نصت املادة 2) من قانون األحداث اللبناين عىل إمكانية االس�تمرار بتطبيق العمل للنفع العام 

كتدبري إىل سن احلادي والعرشين ، ونص املادة كام يي :
» يمك�ن متدي�د مهلة التدبري غ�ري املانع للحرية ماع�دا الوضع قيد االختبار حتى س�ن احلادي   

والعرشين إذا كانت ظروف شخصية القارص وتربيته تستوجب هذا التمديد .
يتخ�ذ ق�ايض األحداث هذا التمديد بعد االس�تامع إىل احلدث وإىل الش�خص املس�ئول عنه أو   

املسلم إليه وإىل املندوب االجتامعي « .
� نص�ت امل�ادة 9) من قانون األحداث اللبناين عىل إمكانية اس�تبدال التدب�ري أو إهنائه أو تعليق 

العمل به حسب املصلحة ، ونص املادة كام يي :
» لقايض األحداث بناء عىل تقرير املس�ئول عن احلدث كمدير املؤسس�ة أو املعهد الذي س�لم   
إليه ، وعىل التحقيق االجتامعي ، وبعد االستامع إىل احلدث ، أن يبدل التدبري املتخذ بتدبري آخر 
أش�د أو أخ�ف منصوص علي�ه يف هذا القانون وأن ينهيه أو يعلقه ب�رشوط حيددها إن وجد يف 

األمر فائدة« ))) .

قانون محاية األحداث املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر اللبناين رقم 422 لسنة 2002م .  (((
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4 . 2 . 4 املقارنة بني النظم التي أقرت عقوبة العمل للنفع العام

فيام س�بق اس�تعرضت نامذج لل�دول العربية التي طبق�ت عقوبة العمل للنف�ع العام ، وهي  
تون�س ، واجلزائ�ر ، وقطر ، وبعض الدول التي تس�مح بتطبيقها لكنها مل تقرها ضمن العقوبات 

اجلزائية ، وهي مرص ، والبحرين ، ولبنان .

وفي�ام ي�ي أق�وم باملقارنة بني تل�ك النظم يف الطريقة الت�ي اتبعتها كل دول�ة يف تطبيق عقوبة 
العمل للنفع العام ، وإبراز أهم نقاط االتفاق واالختالف بينهام.

أواًل : مجهورية تونس

أق�ر القان�ون التونيس هذه العقوبة وس�اّمها عقوبة العمل لفائدة املصلح�ة العامة ، وجعلها 
احد العقوبات األصلية يف جرائم اجلنح واملخالفات ، حيث يعاقب هبا يف مجيع أنواع املخالفات، 
أم�ا اجلن�ح فال يعاقب هب�ا إال يف التي ال تتجاوز عقوبة الس�جن فيها عن س�نه ، ونص عىل عدم 

جواز اجلمع بني عقوبة السجن وعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة.

واش�رُتط للحك�م هبا عىل املذنب ، أن يك�ون حارضا يف جملس احلك�م ، وأن يبدي موافقته 
ورضاه ، وأال يكون عائدًا ، وأن يثبت للمحكمة جدوى هذه العقوبة للحفاظ عىل إدماج املتهم 
يف احلي�اة االجتامعي�ة ، وأعط�ي املذنب احل�ق يف رفض ه�ذه العقوبة ويف هذه احلال�ة توقع عليه 

عقوبة السجن األصلية املقررة عىل اجلريمة.

وقد تم النص عىل احلد األعىل لس�اعات العمل التي يمكن للقايض احلكم هبا وهي س�تامئة 
س�اعة ، يتم تنفيذها خالل مدة أقصاها ثامنية عرش ش�هرًا ، بواقع س�اعتني عن كل يوم س�جن ، 
وقد تم حتديد اجلهات التي ينفذ فيها املحكوم عليه هذه العقوبة ، وهي مؤسس�ات القطاع العام 

اخلدمية يف خمتلف املجاالت.

كام تم النص عىل حقوق املحكوم عليه هبذه العقوبة ، حيث خيضع للنظام القانوين فيام يتعلق 
بالتعوي�ض ع�ن األرضار الناجت�ة عن حوادث الش�غل ، واألم�راض املهنية ، وقب�ل البدء بتنفيذ 

العقوبة يتم فحصه طبيًا للتحقق من سالمته من األمراض امُلعدية ومن قدرته عىل إمتام العمل.
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ثانيًا :  مجهورية اجلزائر

يف اجلزائ�ر أطل�ق املنظ�م عليها عقوبة العمل للنف�ع العام ، وقد اتفق القان�ون اجلزائري مع 
نظ�ريه التون�يس يف طريقة إقرار عقوب�ة العمل للنفع الع�ام بصفة عامة إال يف بع�ض اجلزئيات ، 
حيث نص عىل حد أدنى لعدد ساعات العمل التي يمكن للقايض احلكم هبا وهي أربعني ساعة 
، وفّرق بني القارص والراش�د يف س�اعات العقوبة ، فحدد عقوبة القارص بام ال يقل عن عرشين 
س�اعة وال يزيد عن ثالثامئة س�اعة ، واش�رتط للحكم عىل املذنب هبذه العقوبة أن ال يقل عمره 
عن س�ت عرشة س�نة ع�ىل األقل وقت ارتكاب اجلريمة ، وهذه األش�ياء مل ين�ص عليها القانون 

التونيس.

ثالثًا : دولة قطر

يف قط�ر أطل�ق املنظم عىل ه�ذه العقوب�ة ؛ عقوبة التش�غيل االجتامعي ، وق�د أقرها بطريقة 
ختتل�ف ع�ن الطريقة التي أتبعه�ا املنظم التونيس واجلزائري ، فلم يش�رتط احلكم بالس�جن عىل 
الفعل املخالف ثم استبداله هبذه العقوبة ، بل نص عىل أهنا عقوبة أصليه يمكن احلكم هبا منفردة 
أو م�ع عقوب�ات أخرى ، وخال�ف أيضًا يف مدة تنفيذ العمل الذي حيك�م به ، حيث نص عىل أن 
يكون تنفيذه خالل اثني عرش يومًا ، بواقع س�ت س�اعات يف اليوم الواحد ، وخالفهام يف كونه مل 
يش�رتط موافقة املحكوم عليه هبذه العقوبة أو رضاه ، وقرر أنه يف حال عدم التنفيذ أو اإلخالل 

بالتنفيذ يعاقب املحكوم عليه باحلبس مدة أسبوع عن كل يوم من مدة العقوبة مل يتم تنفيذه.

وقد أتفق القانون القطري مع نظريه التونيس واجلزائري يف حتديد اجلرائم التي يعاقب عليها 
هبذه العقوبة ، حيث نص عىل أهنا التي ال تتجاوز مدة احلبس فيها عن سنه.

رابعًا : مجهورية مرص

يف م�رص مل تدرج عقوبة العمل للنف�ع العام ضمن العقوبات األصلية ، لكن املنظم املرصي 
سمح بتطبيقها يف حالة خاصة ، حيث أعطى للمذنب الذي حُيكم عليه بعقوبة سجن ال تزيد عن 
ثالثة أشهر حق إبدال السجن بعقوبة عمل للنفع العام ، برشط أال ينص احلكم عىل حرمانه منها 
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، وينفذ املحكوم عليه هذه العقوبة مدة مس�اوية ملدة عقوبة الس�جن التي كان جيب عليه تنفيذها 
، ف�إن مل يلت�زم املحك�وم عليه ب�أداء العمل ، أو اتضح عدم وج�ود فائدة منه ، تنف�ذ عليه عقوبة 

السجن املستبدلة.

ويتفق القانون القطري مع املرصي يف عدد س�اعات العمل اليومية التي جيب عىل املحكوم 
عليه هبذه العقوبة انفاذها ، وهي ست ساعات.

ك�ام يتفق القانون التونيس واجلزائري مع املرصي يف أن املحكوم عليه إذا أخل بتنفيذ عقوبة 
العمل للنفع العام ، تطبق عليه عقوبة السجن التي كانت مقررة عليه.

ك�ام يتف�ق القان�ون املرصي مع القوانني الس�ابقة يف أن العم�ل الذي يقوم ب�ه املحكوم عليه 
يكون بدون أجر ، ولصالح املصلحة العامة.

خامسًا : مملكة البحرين 

طبق املنظم البحريني عقوبة العمل للنفع العام بنفس الطريقة التي اتبعها القانون املرصي ، 
وينطبق عليه ما سبق أن ذكر آنفًا.

سادسًا : مجهورية لبنان

يف لبن�ان أق�ر العمل للنف�ع العام كتدبري احرتازي غ�ري مانع للحرية ، يطب�ق عىل األحداث 
املخالفني للقانون أو املعرضني للخطر ، فهو مل يقّر كعقوبة جزائية ، وإنام اعتربه تدبري من ضمن 
ع�دة تداب�ري تطبق عىل األحداث وفق ضوابط حمددة ، وهبذا خيتلف القانون اللبناين عن القوانني 

السابقة التي اعتربته عقوبة جزائية. 

4 . 3 عقوبة بالعمل للنفع العام يف اململكة العربية السعودية

احلدي�ث ع�ن عقوبة العمل للنف�ع العام يف اململكة العربية الس�عودية يس�تلزم احلديث عن 
النظام اجلزائي املطبق هبا ، ثم بيان موقف املنظم السعودي جتاه العمل بعقوبة العمل للنفع العام، 

وهذا سيكون من خالل مطلبني : 
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4 . 3 . )  النظام اجلزائي السعودي وعقوبة العمل للنفع العام.

4 . 3 . 2  اجلرائم التعزيرية املستثناة من عقوبة العمل للنفع العام.

4 . 3 . 1 النظام اجلزائي السعودي وعقوبة العمل للنفع العام

النظام اجلزائي يف اململكة العربية السعودية

تطبِق اململكة العربية الس�عودية الرشيعة اإلسالمية يف إدارة مجيع شئون الدولة ، بام يف ذلك 
املؤسس�ة القضائي�ة ، أي أن النظ�ام اجلزائي املعمول ب�ه يف اململكة العربية الس�عودية هو النظام 

اجلزائي يف الرشيعة اإلسالمية.

وقد تم النص عىل هذا يف النظام األسايس للحكم يف املواد التالية :

املادة األوىل : » اململكة العربية الس�عودية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ، دينها اإلسالم ، 
ودستورها كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله < ولغتها هي اللغة العربية وعاصمتها مدينة الرياض«.

املادة السابعة : » يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل وسنة 
رسوله ومها احلاكامن عىل هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة« .

املادة السادسة واألربعون : » القضاء سلطة مستقلة وال سلطان عىل القضاة يف قضائهم لغري 
سلطان الرشيعة االسالمية « .

امل�ادة الثامن�ة واألربع�ون : » ُتطبِّق املحاِكم ع�ىل القضايا املعروضة أماِمه�ا أحكام الرشيعة 
اإلس�المية ِوفق�ًا ملا دل عليه الِكتاب والُس�نة ، وما ُيصِدُره ويل األمر م�ن أنِظمة ال تتعارض مع 

الِكتاب والُسنة « ))) .

وق�د تك�رر نص امل�ادة الثامن�ة واألربعني يف نظ�ام املرافع�ات الرشعية ونظ�ام اإلجراءات 
اجلزائية)2) .

النظام األس�ايس للحكم يف اململكة العربية الس�عودية الصادر برقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 2)4)ه� ، املادة   (((
: األوىل ، والسابعة ، والسادسة واألربعون املادة الثامنة واألربعون.

نظ�ام املرافع�ات الرشعي�ة يف اململكة العربية الس�عودية الصادر برقم م / )2 وتاري�خ 20 / 5 / )42) ه� . ،   (2(
امل�ادة األوىل . ونظ�ام االج�راءات اجلزائي�ة يف اململكة العربية الس�عودية الصادر برق�م م / 39 وتاريخ 7/28 

/422)ه� ، املادة األوىل .
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وتم التأكيد عىل هذا األمر يف املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية ، حيث جاء فيها:»إن 
حماكمة أي شخص جيب أن تتم وفقًا للوجه الرشعي وعىل أمر حمظور« ))) .

واستنادًا إىل ما ذكر فإن العقوبات التي تطبق يف اململكة العربية السعودية هي :

) � عقوبات احلدود وتطبق عىل جرائم احلدود.

2 � عقوبات القصاص والدية وتطبق عىل جرائم القصاص.

3 � عقوبات التعزير وتطبق عىل جرائم التعازير.

وقد سبق التفصيل يف بيان هذا التقسيم )2).

موقف املنظم السعودي من عقوبة العمل للنفع العام 

احلدي�ث ع�ن موقف املنظم الس�عودي جتاه عقوب�ة العمل للنف�ع العام يكون م�ن ناحيتني 
ترشيعية ، وإدارية .

الناحية الترشيعية

بام أن اململكة العربية الس�عودية تطبق أحكام الرشيعة اإلسالمية كنظام جزائي هلا ، ولكون 
العقوبات التعزيرية غري حمددة ، بل تستوعب كل ما حيقق املصلحة املقصودة وينضبط مع أحكام 
ال�رشع ، وحي�ث إن عقوبة العمل للنفع العام تدخل ضمن العقوبات التعزيرية كام س�بق بيانه ، 

وعىل هذا فإن موقف املنظم السعودي من العمل هبذه العقوبة هو اجلواز)3) .

 الناحية اإلدارية

مل ُيص�در املنظ�م الس�عودي تنظياًم أو آلية لتطبي�ق وتنفيذ عقوبة العمل للنف�ع العام ، ولكن 
هناك توجهًا قويًا يف املؤسس�ة القضائية لتفعيل العمل ببدائل الس�جن كافة بام فيها العمل للنفع 
العام ، حيث إنه يف عام 9)4)ه� تبنت وزارة العدل إعداد مرشوع متكامل حول بدائل السجن 

نظام االجراءات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، املادة الثالثة .  (((
انظر :  صف 37 .  (2(

راجع األصل الرشعي لعقوبة العمل للنفع العام ، ص 97 .  (3(



150

يف مجي�ع مراح�ل الدعوى اجلزائي�ة ، وأدرجت عقوبة العم�ل للنفع العام ضمن تل�ك البدائل ، 
وق�د تم إقرار ذل�ك املرشوع من قبل الدول األعضاء يف جملس التع�اون اخلليجي ، وأطلق عليه 
وثيق�ة الرياض للقواع�د املوحدة لبدائل العقوبة الس�البة للحرية ))) ، وقد صدر األمر الس�امي 
رق�م 2523 / م / ب وتاري�خ 9)/3 /430)ه�� املوج�ه لوزي�ر الداخلي�ة بتفعي�ل توصيات 
وثيقة الرياض وتش�جيع األخذ ببدائل الس�جن املالية ، والبدنية ، واالجتامعية ، والتدابري املقيدة 
للحري�ة)2) وعىل ه�ذا أصبحت وثيقة الرياض بام حتمله من ضوابط واش�رتاطات وتقنني مرجع 

هام لتطبيقات العقوبات البديلة يف اململكة العربية السعودية بام فيها العمل للنفع العام.

املقارنة بني النظام السعودي والقوانني السابقة

تبني أن موقف املنظم السعودي من عقوبة العمل للنفع العام هو موقف الرشيعة اإلسالمية، 
حيث تعترب هذه العقوبة تعزيرية يمكن املعاقبة هبا كغريها من العقوبات التعزيرية حسب اجتهاد 
الق�ايض ، ونظ�رًا ألنه ال يوجد تنظيم وآلية خاصة تنظم العم�ل هبذه العقوبة ، فليس هناك جمال 

للمقارنة مع النظم األخرى.

وعند استعراض الطرق التي أتبعتها قوانني العقاب يف إقرار عقوبة العمل للنفع العام وآلية 
العم�ل هب�ا ، يمك�ن القول أنه ليس هناك تع�ارض بني تلك القوانني وبني الرشيعة االس�المية ، 
نظ�را لك�ون هذه العقوبة تعزيرية تقبل التغري والتجدد كام س�بق بيان�ه ، وإن كان املنظم القطري 
يتف�ق كث�ريًا يف طريقة إقراره هلذه العقوبة مع نظام التعزير يف الرشيعة االس�المية ، حيث س�مح 
باحلكم هبا منفردة أو مع عقوبات أخرى ، فلم يش�رتط احلكم بالس�جن ومن ثم استبداله بعقوبة 
العم�ل للنف�ع العام ، ولذلك فهو يتفق أيضا مع املنظم الس�عودي الذي يطبق عقوبات الرشيعة 

االسالمية.

ت�م رفع م�رشوع بدائل الس�جون إىل األمني العام ملجل�س التعاون ل�دول اخلليج العريب بخط�اب وزير العدل   (((
السعودي رقم 9/6)9/93) يف تاريخ 3 /3 /9)4) ه� .

تم اإلشارة إىل هذا األمر السامي من قبل بعض القضاة يف القرارات الرشعية الصادرة بعقوبة العمل للنفع العام   (2(
عىل أنه أساس نظامي للعمل بالعقوبات البديلة ، راجع ص 69) .
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4 . 3 . 2 اجلرائم التعزيرية املستثناة من عقوبة العمل للنفع العام

عقوبة العمل للنفع العام عقوبة تعزيرية تطبق عىل اجلرائم التعزيرية وهذا من حيث األصل، 
إال أن املنظ�م الس�عودي حدد لبعض اجلرائ�م التعزيرية اخلطرة عقوبات معين�ة تطبق عليها من 
خ�الل أنظمة خاصة هبا ، وذلك للحفاظ عىل مس�توى التعامل اجلزائي م�ع مرتكبيها بام يتوافق 

مع خطورهتا ، فأصبح القضاة ُملزمني بالعقوبات املنصوص عليها يف تلك األنظمة .

وب�ام أن عقوبة العمل للنفع العام ليس�ت من ضمن العقوبات املنص�وص عليها فهذا يعترب 
قيدًا يمنع تطبيقها عىل بعض اجلرائم التعزيرية.

ومن هذه اجلرائم ما يي :

) � جرائم غسل األموال ، حيث حددت عقوباهتا بالسجن والغرامة واملصادرة حسب ما جاء يف 
نصوص املواد رقم - 6) ، 7) ، 8) ، 9) ، 20 ، )2 - من نظام مكافحة غسل األموال))). 

2 � جرائ�م املخ�درات واملؤث�رات العقلية ، حيث ُح�ددت عقوباهتا بالقتل تعزيرًا ، والس�جن ، 
واجلل�د ، والغرامة ، وإيقاف العقوبة مقابل اإليداع يف أحد املصحات املتخصصة ، حس�ب 
م�ا ج�اء يف نص�وص املواد رقم - 37 ، 38 ، 39 ، 40 ، )4 ، 42 ، 43 - من نظام مكافحة 

املخدرات واملؤثرات العقلية )2) .

3 � جرائ�م الرش�وة ، حي�ث ح�ددت عقوباهت�ا بالس�جن ، والغرام�ة ، وعقوبة تبعي�ة هي عزل 
املوظ�ف العام ال�ذي أدين بجريمة الرش�وة ، وحرمانه من تويل الوظائف العامة حس�ب ما 
جاء يف نصوص املواد - ) ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7، 9 ، )) ، 9) - من نظام مكافحة جرائم 

الرشوة)3) .

نظ�ام مكافح�ة غس�ل األم�وال يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية الصادر باملرس�وم امللك�ي رق�م م / 39 وتاريخ   (((
424/6/25)ه� .

نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف اململكة العربية الس�عودية الصادر باملرس�وم امللكي رقم م / 39   (2(
وتاريخ 8 / 7 / 426)ه� .

وتاري�خ   36  / م  رق�م  امللك�ي  باملرس�وم  الص�ادر  الس�عودية  العربي�ة  اململك�ة  يف  الرش�وة  مكافح�ة  نظ�ام   (3(
2/29)/2)4)ه� .
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4 � جرائم التزوير ، حيث حددت عقوباهتا بالس�جن والغرامة حس�ب ما جاء يف نصوص املواد 
- 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 0) - من نظام  مكافحة جرائم التزوير ))) .

5 � جرائ�م االجتار باألش�خاص ، حيث حددت عقوباهتا بالس�جن والغرامة حس�ب ما جاء يف 
نصوص املواد � 3 ، 6 ، 7 ، 9 � من نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص )2) .

ويالح�ظ أن هذا التقنني والتقيي�د لعقوبات هذه اجلرائم هو من باب السياس�ة الرشعية لويل 
األمر ملا هلا من آثار سلبية خطرية عىل املجتمع ، األمر الذي يستوجب التعامل معها بطريقة تنسجم 

مع هذه اخلطورة ، ويمكن القول أن معيار استثناء هذه اجلرائم هو خطورهتا وحجم آثارها.
لك�ن ثم�ة ما جيدر اإلش�ارة إليه يف ه�ذا األم�ر ، إذ أن هناك بعض احل�االت التي تدخل يف 
اجلرائم املس�تثناه وال يكون الفعل اإلجرامي فيها جس�يام ، مثل بعض حاالت تعاطي املخدرات 
، وهن�ا ق�د يك�ون تعزير املتورط�ني فيها بالعم�ل للنفع العام أكث�ر نفعًا خاصة مع صغار الس�ن 
الذين ليس عليهم س�وابق ، فهم يف حاج�ة للتقويم واإلصالح واملصلحة تكون يف ابعادهم عن 

االختالط باملشبوهني وأصحاب السوابق كام حيدث يف السجن غالبًا .

4 . 4 تنفيذ عقوبة بالعمل للنفع العام ومعوقات ذلك

التنفيذ اجليد لعقوبة العمل للنفع العام له أثر كبري يف حتقيق أهدافها ، واحلقيقة أن تنفيذ هذه 
العقوبة يواجه معوقات عدة ، اجتامعية وتنظيمية وثقافية .

ويف هذا املبحث أس�تعرض ماهية التنفيذ واآللية املتبعة يف الدول التي طبقت هذه العقوبة، 
ث�م أع�رج عىل أهم املعوق�ات التي حتد من العمل هب�ا  ، والعوامل التي تس�اعد عىل العمل هبا . 

وهذا من خالل املطالب التالية :
4 . 4 . )  تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يف النظم املقارنة.

4 . 4 . 2  املقارنة بني النظم يف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام.
4 . 4 . 3  املعوقات وعوامل النجاح 

نظام مكافحة التزوير يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم م / 40 وتاريخ )2 / 7 / 430)ه�.  (((
نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم 53 وتاريخ   (2(

5 / )) / 382) ه� .
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4 . 4 . 1 تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يف النظم املقارنة 

يف ه�ذا املطلب أوضح ماهية التنفيذ ، ثم اس�تعرض اجلهات املن�وط هبا تنفيذ عقوبة العمل 
للنفع العام يف النظم املقارنة.

ماهية التنفيذ 

يف اللغة 

ذ احلكم : أخرج�ه إىل العمل وفق  التنفي�ذ : نَف�َذ األم�ر : مىض ، واليشء : ج�اوز حمله ، ونفَّ
منطوقه ، وهو اإلجراء العمي ملا ُقيض به ))) .

اصطالحًا

يف الفقه اإلسالمي

ال خيرج االصطالح الرشعي عن املعنى اللغوي ، وقد عّرفه املتقدمون بأنه : اإللزام واحلبس، 
وأخذ املال بيد القوه ودفعه ملستحقه وختليص سائر احلقوق ، وإيقاع الطالق عىل من جيوز ايقاعه 

عليه ونحو ذلك )2).

ويف املوس�وعة الفقهي�ة : التنفيذ من نّف�ذ احلاكم األمر أي أجراه وقض�اه ، وال خيرج املعنى 
الرشع�ي ع�ن التعريف اللغ�وي ، فالنفاذ يعني ترتب اآلث�ار الرشعية عىل احلك�م فالتنفيذ ليس 

بحكم ، وإنام هو عمل بحكم سابق وإجازة للعقد املوقوف )3) .

والتنفي�ذ عند املعارصي�ن هو : » إنزال احلكم القضائي املنظوم بإع�الم احلكم ليكون واقعًا 
ملموسًا ، وذلك بإلزام املحكوم عليه ببذل ما عليه من حق وتسليمه للمحكوم له« )4).

)))  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط  ، ص 978 ، مادة نفذ .
)2)  ابن فرحون ، إبراهيم بن عي حممد املالكي : تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ، )/00) .

)3)  املوسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، 4)/)7.
الش�ربمي ، عبدالعزيز عبدالرمحن : قايض التنفيذ بحث منش�ور يف جملة العدل ) وزارة العدل ، الرياض ، العدد   (4(

47 ، رجب )43)ه� ( ص )5) . 
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يف القانون

تنفيذ العقوبة هو : » اقتضاء حق الدولة يف العقاب عن طريق حتقيق احلكم الصادر باإلدانة 
يف مواجهة املحكوم عليه « ))) .

أما العقوبة فسبق تعريفها )2) .

آلية تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يف النظم املقارنة واملحلية

تبني من خالل استعراض عقوبة العمل للنفع العام يف األنظمة والقوانني العربية ، أن هناك 
ث�الث دول أدرجت هذه العقوب�ة يف قوانني العقاب ، وهي مجهورية اجلزائر ، ومجهورية تونس، 
ودول�ة قطر ، وحتت هذا العنوان س�وف اس�تعرض آلية تنفيذ عقوبة العم�ل للنفع العام يف هذه 
الدول الثالث ، ثم أستعرض موقف األنظمة السعودية وما نصت عليه فيام يتعلق بتنفيذ العقوبة.

أواًل : تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يف تونس

يت�وىل تنفي�ذ هذه العقوب�ة يف مجهورية تون�س قايض تنفي�ذ العقوبات ، فقد أح�دث املنظم 
التون�يس وظيفة قايض تنفيذ العقوبات يف عام 2000م ، وكانت مهمته يف البداية مراقبة ظروف 
تنفي�ذ العقوب�ة الس�البة للحرية ، ويف عام 2002م أضيفت إليه مس�ئوليات متابع�ة تنفيذ عقوبة 

العمل للنفع العام )3) .

وق�د ُحددت مهام قايض تنفي�ذ العقوبات فيام يتعلق بعقوبة العم�ل للنفع العام والضوابط 
املتعلقة بالتنفيذ يف جملة اإلجراءات اجلنائية ، وفيام يي النصوص املنظمة لذلك :

أ ي حدد الفصل 633 مهام قايض تنفيذ العقوبات ودور النيابة ، وقد جاء فيه:

»يتتبع تنفيذ احلكم ممّثل النيابة العمومية واخلصوم كل فيام خيصه.

)))  الش�واريب ، عبداحلميد : التنفيذ اجلنائي يف ضوء القضاء والفقه ) منش�أة املعارف ، االس�كندريه.مرص ، د.ط ، 
د.ت ( ص 5 .

)2)  انظر تعريف العقوبة ، ص 8) .
قانون إرس�اء مؤسس�ة قايض تنفيذ العقوبات بتونس رقم 77 لسنة 2000م ، والقانون رقم  92 لسنة 2002م   (3(

املتعلق بتنقيح وإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية لتدعيم صالحيات قايض التنفيذ.
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ويتوىل قايض تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة املحكوم عليه أو التابع للمحكمة االبتدائية 
الصادر بدائرهتا احلكم إذا مل يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبالد التونس�ية متابعة تنفيذ عقوبة 

العمل لفائدة املصلحة العامة بمساعدة مصالح السجون.

يتوىل قايض تنفيذ العقوبات القيام باألعامل التالية :

� ع�رض املحك�وم عليه عىل الفح�ص الطبي وفق أح�كام الفصل 8)مكرر م�ن املجلة اجلنائية 
التونسية.

� إعالم املحكوم عليه بمقتضيات الفصلني 336مكرر 344.

� حتديد املؤسس�ة التي س�يتم هب�ا تنفيذ عقوبة العم�ل لفائدة املصلحة العامة اعت�امدًا عىل القائمة 
املع�دة تطبيقًا ألحكام الفصل 7) من املجلة اجلنائية والتحقق من توفري احلامية الكافية هبا ضد 

حوادث الشغل والتغطية الصحّية يف حاالت اإلصابة بمرض مهني))).

� حتدي�د العمل الذي س�يقوم به املحكوم عليه وجدول أوقاته ومدت�ه وعرض ذلك عىل موافقة 
وكيل اجلمهورية.

يتوىل قايض تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ املحكوم عليه لعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة 
لدى املؤسسة املعنية ويقع إعالمه كتابيًا بكل ما يطرأ أثناء قضاء العقوبة ، كام حيرر تقريرًا يف مآل 

التنفيذ حييله إىل وكيل اجلمهورية.

يمكن لقايض تنفيذ العقوبات بعد موافقة وكيل اجلمهورية تعليق تنفيذ عقوبة العمل لفائدة 
املصلحة العامة لألس�باب املنص�وص عليها بالفصلني 336مك�رر و346مكرر وعىل املحكوم 

عليه يف هذه احلالة إعالم قايض تنفيذ العقوبات بكل تغيري ملقر إقامته « .

ب ي حدد الفصل 633 مكرر اإلجراءات التي تطبق عند االخالل يف التنفيذ ، ونصه كالتايل :

»إذا امتنع املحكوم عليه من تنفيذ عقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة أو انقطع عنها للمرة 
الثالثة بدون عذر رشعي ، فإنه يقيض عقوبة السجن املحكوم هبا كاملة دون خصم.

انظر : ص )3) عقوبة العمل للنفع العام يف تونس .  (((
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وال يمكن أن تتجاوز مدة الغياب يومًا واحدًا يف املرة األوىل ويومني يف املرة الثانية ويعوض 
يوم الغياب بضعفه.

وتعل�ق مدة تنفيذ العمل لفائدة املصلحة العامة ألس�باب صحي�ة أو عائلية أو مهنية أو عند 
إيداع املحكوم عليه السجن من أجل جريمة أو عند قضاء اخلدمة الوطنية.

عىل أن يبدأ احتساب املدة اجلديدة من تاريخ زوال املوجب أو السبب « ))).

ج ي ونيص الفصيل 344 يف الفقرة الثانية عىل كيفية حسياب مدة العمل للنفيع العام عوضا عن 
السجن ، والنص كالتايل :

» تنفيذ عقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة بحس�اب س�اعتي عمل عن كل يوم سجن عىل 
ان ال تتجاوز مدة العمل القصوى ستامئة ساعة «

د  ي ونيص الفصيل 346عىل بعيض حاالت تعليق تنفييذ عقوبة العمل لفائيدة املصلحة العامة، 
والنص كالتايل :

» حت�ط مدة اجلرب بالس�جن إىل النصف ويمكن ان تس�تبدل ما مل تتج�اوز عام واحد بالعمل 
لفائدة املصلحة العامة بطلب من املحكوم عليه يف الصور التالية :

) � إذا أدىل املحكوم عليه بشهادة فقر صادرة عن وإىل اجلهة التي هبا حمل إقامته االعتيادي تثبت 
عجزه عن الوفاء.

2 � إذا دخل املحكوم عليه سن الستني 

وهذا السببان ال يمكن اجلمع بينهام «

هيي  ي ونيص الفصل 346 مكرر عىل حاالت اخرى يعلق هبا تنفيذ عقوبة العمل لفائدة املصلحة 
العامة ، والنص كالتايل :

» إذا امتنع املحكوم عليه من مبارشة العمل لفائدة املصلحة العامة أو انقطع عنه بدون عذر 
رشعي فإنه يتم إتباع اجراءات اجلرب بالسجن«.

جملة االجراءات اجلزائية التونسية رقم 23 لسنة 968)م وتعديالته الالحقة ومنها القانون رقم 92 الصادر عام   (((
2002م .



157

ثانيًا :  تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يف اجلزائر 

يت�وىل تنفي�ذ هذه العقوب�ة يف مجهورية اجلزائر ق�ايض تنفيذ العقوب�ات ، وفيام يي النصوص 
القانونية املنظمة لعمل قايض التنفيذ .

أ  � نص�ت امل�ادة 5مكرر3 من قانون العقوبات اجلزائري عىل مس�ئولية ق�ايض التنفيذ عن تنفيذ 
عقوبة العمل للنفع العام ، حيث جاء فيها  :

»يسهر قايض العقوبات عىل تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل يف االشكاالت الناجتة عن   
ذلك ، ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ألسباب صحية أو عائلية أو اجتامعية «

ب  � نصت املادة  5مكرر4 عىل اإلجراءات التي تتخذ عند اإلخالل بالتنفيذ ، وجاء فيها :
»يف حال�ة إخ�الل املحكوم عليه بااللتزامات املرتتبة عىل عقوبة العمل للنفع العام دون عذر   
ج�دي ، خُيِطر قايض تطبي�ق العقوبات النيابة العامة الختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عقوبة 

احلبس املحكوم هبا عليه « ))) .
ج  � أكدت املادة 23 من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج مسئولية قايض التنفيذ عن متابعة 

مرشوعية التنفيذ ، وجاء فيها :
» يس�هر ق�ايض تطبيق العقوبات فض�اًل عن الصالحي�ات املخولة له بمقت�ىض القانون عىل   
مراقبة مرشوعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية ، والعقوبات البديلة عند االقتضاء ، وعىل 

ضامن التطبيق السليم لتدابري تفريد العقوبة « )2).
د  � ُح�ددت اج�راءات تطبيق عقوبة العمل للنفع الع�ام واخلطوات التي يقوم هبا قايض التطبيق 
م�ن قبل وزير العدل اجلزائري ، حيث تب�دأ مهمته عند إحالة املوضوع إليه من طرف النيابة 

العامة ، فيقوم باإلجراءات التالية :

� اس�تدعاء املحك�وم علي�ه والتأك�د من هويت�ه والتعرف ع�ىل وضعيته االجتامعي�ة واملهنية 
والصحية والعائلية .

� عرض املحكوم عليه عىل طبيب للتأكد من سالمته الصحية وقدرته عىل تنفيذ العقوبة .

قانون العقوبات اجلزائري رقم 09-)0 لسنة 2009 م ، الفصل األول مكرر ، املواد من 5 مكرر ) إىل 5 مكرر6.  (((
قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج يف اجلزائر رقم 05-04 لسنة 2005م ، املادة 23 .  (2(
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� اختيار العمل املناسب للمحكوم عليه حسب ما توفر لديه من معلومات عن قدراته البدنية 
ومهاراته وإمكاناته .

� يت�م إص�دار بطاق�ة تتضم�ن هوية املحك�وم علي�ه بالكامل ، وطبيع�ة العمل املس�ند إليه ، 
ومعلومات عن املؤسسة التي يقيض العقوبة هبا ، وااللتزامات املسندة إليه ، وعدد ساعات 

العمل موزعة حسب الربنامج والوقت املحدد له .

� يبل�غ املحكوم عليه بكافة حقوقه  واملس�ئوليات واجل�زاءات التي ترتتب عىل أي تقصري أو 
خلل يف تنفيذ العقوبة .

� يف حال�ة عدم امتثال املحكوم عليه باحلضور عند اس�تدعائه ، يتم رف�ع األمر للنائب العام 
ليتوىل إجراءات تنفيذ العقوبة األصلية وهي السجن 

� ومن مسئوليات قايض تطبيق العقوبات الفصل يف اإلشكاالت التي تنتج اثناء التنفيذ ، وله 
ايقاف تنفيذ هذه العقوبة ألسباب صحية أو عائلية أو اجتامعية ))) .

ثالثًا : تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام يف دولة قطر 

يف قطر اسندت مهام تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام إىل النيابة العامة حسب ما ُنص عليه يف 
قانون االجراءات اجلزائية القطري ، وفيام يي النصوص املنظمة لذلك :

أ  ي حيددت امليادة 359 مكيرر مين قانيون اإلجيراءات اجلزائية اجلهية التي ترشف عيىل التنفيذ 
واختصاصها ، ونصها كالتايل :

» يكون تنفيذ األحكام الصادرة بالتشغيل االجتامعي يف اجلهات التي حيددها النائب العام، 
وبالتنسيق مع تلك اجلهات ، وحتت إرشاف النيابة العامة « .

ب ي نصيت املادة 359 مكرر1 من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل ُسيلطة النيابة العامة يف تأجيل 
تنفيذ عقوبة التشغيل االجتامعي عند وجود ما يستدعي ذلك ، ونص املادة كام ييل :

»جيوز للنيابة العامة أن تأمر بتأجيل تنفيذ عقوبة التشغيل االجتامعي إذا كان لذلك مقتىض، 
انظر : منشور وزارة العدل اجلزائرية رقم 2 املؤرخ يف  2)/ابريل/2009م ، كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع   (((

/http://arabic.mjustice.dz . العام باجلزائر
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للمدة التي تراها مناسبة ، وهلا أن تأمر باختاذ التدابري الكفيلة بمنع املحكوم عليه من اهلرب «.

ج ي نصت املادة 359 مكرر2 من قانون اإلجراءات اجلزائية عىل اجلزاءات التي توقع عىل املحكوم 
عليه عند إخالله بالتنفيذ ، ونص املادة كام ييل :

» إذا أخ�ل املحك�وم علي�ه بمقتضي�ات تنفيذ عقوب�ة التش�غيل االجتامعي وفق�ًا للامدة 63 
مك�رر2 م�ن قانون العقوب�ات ، يكون للنائب العام من تلقاء نفس�ه أو بناء عىل طلب اجلهة التي 
ينف�ذ املحك�وم عليه العقوبة لدهيا ، أن يقرر تطبيق العقوب�ة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من 

املادة 63 مكرر)« ))). 

رابعًا : تنفيذ التعزير بالعمل للنفع العام يف اململكة العربية السعودية

يف اململكة العربية السعودية مل يصدر تنظيم أو آلية لتنفيذ هذه العقوبة ، ولذلك فإن تنفيذها 
خيضع لألحكام املنظمة لتنفيذ العقوبات يف اململكة العربية السعودية .

ضوابط تنفيذ العقوبات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية

الضواب�ط املنظم�ة لتنفيذ العقوب�ات يف اململكة العربية الس�عودية تم الن�ص عليها يف نظام 
املرافعات الرشعية ونظام االجراءات اجلزائية .

� نص�ت امل�ادة 8)2 من نظام املرافع�ات الرشعية عىل أن تنفيذ العقوبات من مس�ئولية اجلهات 
اإلدارية حيث جاء فيها :

» جيري التنفيذ بوساطة اجلهات اإلدارية املنوط هبا التنفيذ « )2).  

� ح�ددت الالئح�ة التنفيذية لنظام املرافعات الرشعيةيف امل�ادة 8)2/) اجلهات اإلدارية املنوط 
هبا التنفيذ:

قانون االجراءات اجلزائية القطري رقم 24 لسنة 2009م  امُلعدل للقانون رقم 23 الصادر عام 2004م ، مادة   (((
359 مكرر .

نظام املرافعات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/)2 يف 5/20/)42)ه� ، مادة 8)2.  (2(
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» اجلهات اإلدارية املنوط هبا التنفيذ هم أمراء املناطق وحمافظو املحافظات ورؤساء املراكز«))).  

� نصت املادة 5)2 من نظام االجراءات اجلزائية عىل أنه ال جيوز التنفيذ إال بعد أن يصبح احلكم 
هنائيا ، حيث جاء فيها :

» األحكام اجلزائية ال جيوز تنفيذها إال إذا أصبحت هنائية «  

� نصت املادة 9)2 من نظام االجراءات اجلزائية عىل أن األحكام القضائية بعد اكتس�اهبا الصفة 
القطعية ترسل للحاكم اإلداري للتنفيذ ، وقد جاء فيها :

» يرسل رئيس املحكمة احلكم اجلزائي الواجب التنفيذ الصادر من املحكمة إىل احلاكم اإلداري   
الختاذ إجراءات تنفيذه ، وعىل احلاكم اإلداري اختاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ احلكم فورًا « .

واحلقيق�ة أن هذه املواد التي تم اس�تعراضها حتتوى عىل نص�وص عامة يمكن تعميمها عىل 
مجي�ع العقوب�ات اجلزائية ، إال أن تنفيذ األح�كام اجلزائية البديلة مثل عقوب�ة العمل للنفع العام 
حيت�اج إىل آلي�ة خاصة تضبط أدوار اجلهات ذات العالقة ومس�ئولياهتا كي ُتنتِ�ج العقوبة أثرها ، 
وق�د نص�ت املادة 222 من نظام االجراءات اجلزائية عىل أن الالئحة التنفيذية لنظام االجراءات 
اجلزائية حتدد إجراءات تنفيذ األحكام اجلزائية ، ويتوقع أن تسهم هذه الالئحة عند صدورها يف 

حّل اإلشكاالت اجلالبة للغموض واالجتهاد )2). 

4 . 4 . 2 املقارنة بني النظم يف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام

بع�د اس�تعراض كيفية تنفيذ عقوبة العم�ل للنفع العام يف الدول التي أق�رت هذه العقوبة ، 
وكذل�ك طريقة تنفي�ذ العقوبات اجلزائية يف اململكة العربية الس�عودية ، أقوم بإجراء املقارنة بني 

تلك القوانني واألنظمة يف طرق وآلية التنفيذ.

الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات السعودي الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4569 وتاريخ 423/6/3)ه� ،   (((
مادة 8)2/) .

نظام االجراءات اجلزائية الس�عودي الصادر باملرس�وم امللكي رقم م/39 يف 422/7/28)ه� ، املواد 5)2 ،   (2(
. 222 ، 2(9
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أواًل : مجهورية تونس

يت�وىل تنفيذ هذه العقوب�ة يف مجهورية تونس قايض تنفيذ العقوب�ات املختص ، وتبدأ مهمته 
بع�د أن يصب�ح احلكم هنائيا ، حيث حيال األمر إليه من قب�ل النيابة العامة التي تتوىل متابعة تنفيذ 

احلكم .

وأول ما يبدأ به قايض التنفيذ هو اجراء الفحص الطبي للمحكوم عليه للتأكد من سالمته  ، 
ثم حتديد املؤسسة التي سيتم هبا تنفيذ العقوبة ، وخيربه بجدول العمل ومدته ، وإخباره باملسئولية 
الت�ي ترتتب عليه يف حال االخ�الل بتنفيذ العقوبة ، ثم يتوىل متابع�ة تنفيذ املحكوم عليه لعقوبة 
العمل لفائدة املصلحة العامة لدى املؤسس�ة املعنية ، ولق�ايض تنفيذ العقوبات عند الرضورة أو 

املصلحة تعديل العقوبة ، وتعليق تنفيذها إذا كان هناك رضورة.

ثانيًا : مجهورية اجلزائر

ويتف�ق القانون اجلزائري مع التونيس بش�كل عام يف طريقة تنفي�ذ عقوبة العمل للنفع العام 
واجلهة املختصة بتنفيذها.

ثالثًا : دولة قطر

أم�ا يف قط�ر فقد اختلف األمر عام هو عليه يف تونس واجلزائر ، حيث أس�ندت مهام تنفيذ عقوبة 
التش�غيل االجتامع�ي للنياب�ة العامة ، فيق�وم النائب العام بتحدي�د اجلهة التي ينفذ هب�ا املحكوم عليه 
العقوبة من جدول األعامل امللحق بالنظام ، ويقوم بالتنس�يق مع تلك اجلهة ، ومتابعة تنفيذ العقوبة، 
ول�ه أن يأم�ر بتأجيل العقوب�ة إذا وجد ما يدع�و لذلك ويف حال أخ�ل املحكوم علي�ه بتنفيذ العقوبة 
فللنائب العام أن يقرر تطبيق العقوبة املنصوص عليها وهي احلبس سبة أيام عن كل يوم عمل مل ينفذ.

رابعًا :  اململكة العربية السعودية

يف اململك�ة العربية الس�عودية ال يوج�د آلية ونظام خاص لتنظيم تنفي�ذ عقوبة العمل للنفع 
الع�ام ، وع�ىل هذا ينطب�ق عىل عقوبة العم�ل للنفع العام م�ا ينطبق عىل العقوب�ات األخرى من 
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ناحي�ة التنفي�ذ ، فاجلهات اإلدارية املنوط هب�ا التنفيذ هم ، أمراء املناط�ق ، وحمافظو املحافظات، 
ورؤس�اء املراك�ز ، فإذا اكتس�ب احلك�م الصفة النهائية يرس�ل من املحكم�ة إىل احلاكم اإلداري 

الختاذ إجراءات تنفيذه ، وكام سبق اإلشارة إليه فهذا ينطبق عىل مجيع العقوبات.

4 . 4 . 3 املعوقات وعوامل النجاح

أواًل : معوقات العمل بعقوبة العمل للنفع العام

تطبيق عقوبة العمل للنفع العام منوط بعدة جهات وليس حكرا عىل جهة واحدة ، ولذلك 
فإن معوقات العمل هبذه العقوبة تتعدد بتعدد اجلهات املرتبطة هبا .

ومن املعوقات ما يي : 

) � غياب التقنني : عدم وجود األنظمة والقوانني التي تضبط وتنظم احلكم بعقوبة العمل للنفع 
العام ، فهذه العقوبة ال تطبق إال عىل فئة من اجلناة يغلب عىل الظن استفادهتم منها ، ولضامن 

تطبيقها عىل هذه الفئة ؛ ال بد من وضع الضوابط والرشوط  التي حتقق هذا اهلدف.

2  � عدم وجود آلية للتنفيذ : فاألمر ال يتوقف عند جمرد احلكم بعقوبة العمل للنفع العام بل ان 
فائدهت�ا وغايته�ا ال تتحق�ق إال من خالل التنفيذ اجليد هلا ، وهذه حتت�اج إىل آلية حتدد طريقة 

التنفيذ ، وضوابطه ، وجهاته ، واألعامل التي ُيلزم املذنبني بالعمل هبا ))).

3 � ومن املعوقات قضاة احلكم ، فقد اعتادوا احلكم بالعقوبة السالبة للحرية لوقت طويل ومع 
م�رور الزمن ترس�خ يف أذهاهنم أهن�ا العقوبة األنس�ب ، ويف املقابل بعض القض�اة ينظر إىل 
عقوبة العمل للنفع العام عىل أهنا عقوبة هينة لينة ال تفي بالغرض، والشك أن هذا يكشف 
عن احلاجة إىل نرش ثقافة بدائل الس�جن من خالل برامج تس�هم يف نرش الثقافة بالتوجهات 

احلديثة للعقاب وفق منظور السياسة اجلنائية احلديثة )2).

4 � كثرة اس�تخدام الس�جن يف ِعقاب املذنبني من قبل القضاة ، وس�بب هذا ألن السجون حتظى 

)))  ول�د حمم�دن ، حمم�د عبداهلل : إج�راءات بديلة عن عقوبة احلبس بحث حمكم منش�ور ) املجل�ة القضائية وزارة 
العدل السعودية ، الرياض ، 433)ه� ( 29/2) .

)2)  انظر : املحيميد ، نارص ابراهيم : التعزير باإللزام باألعامل التطوعية واالجتامعية ، ص 32). 
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بأولوي�ة ألهنا جزء من النظ�ام العقايب للدول ، حيث هيأت هلا النظ�م واإلمكانات ، بينام ال 
حتظى العقوبات األخرى هبذه املكانة.

ثانيًا : عوامل نجاح عقوبة العمل للنفع العام

عقوبة العمل للنفع العام عقوبة إصالحية تستهدف شخصية املذنب وسلوكه ، وهي أيضًا 
عقوب�ة حديثة مل يعتد عليها املجتمع ، ولكي تتحقق الغاية منها جيب أن تتبناها السياس�ة اجلنائية 
للدولة ، وتضع هلا اسرتاتيجية شاملة تسهم يف تطبيقها مجيع اجلهات املرتبطة ، وخلق ثقافة تتقبل 

هذا النوع من العقوبات وتتفاعل معه ، ويتم هذا من خالل ما يي :

) � هتيئ�ة ال�رأي العام ، فاملذنب ينفذ هذه العقوبة وس�ط املجتمع الذي يعيش فيه ، وهذا يتطلب 
هتيئ�ة ال�رأي الع�ام لتقبل هذه األس�لوب احلدي�ث يف الِعقاب ، فيت�م اب�راز أن عقوبة العمل 
للنف�ع الع�ام تطبق ع�ىل مذنبني منخفيض اخلط�ورة اإلجرامية ، وأفعاهلم تن�درج حتت اجلنح 
واملخالفات البسيطة ، كذلك توعية الرأي العام واملجتمع بمسئوليته جتاه من تطبق عليه هذه 

العقوبة حتى يقوم بالدور اإلجيايب املنتظر منه ليساعد املذنب عىل االستقامة.

2�  العمل عىل نرش ثقافة بدائل العقوبة الس�البة للحرية ، والدور اإلصالحي والتأديبي للعقوبة 
بني القضاة.

3 � وض�ع تقنني وتنظيم للحك�م بعقوبة العمل للنفع العام ، ووضع آلية لتنفيذها وحتديدها من 
قبل اجلهات املسئولة عن ذلك .

4 � العم�ل هب�ذه العقوبة تدرجييًا وفق برامج منظمة ، ومتابعة آليات التطبيق ، وإلقاء الضوء عىل 
النتائج اإلجيابية التي تتحقق من هذه العقوبة ، ألن هذا يسهم يف هتيئة الرأي العام لتقبل هذا 

النوع من العقوبات .

5 � جي�ب أن تك�ون األعامل التي ُيعاقب هبا غري منّفرة ، ومنضبطة مع تعاليم الدين اإلس�المي، 
وحقوق اإلنسان ، كام جيب أن يراعى فيها ثقافة املجتمع وعاداته وتقاليده ))) .

)))  انظ�ر : اليوس�ف ، عب�داهلل عبدالعزيز : التدابري املجتمعي�ة كبدائل للعقوبات الس�البة للحرية ، ص 46). ولد 
حمم�دن ، حمم�د عبداهلل : اجراءات بديلة عن عقوبة احلبس بحث حمكم منش�ور ) املجل�ة القضائية وزارة العدل 

السعودية ، الرياض ، عدد 2 ، 433)ه� ( ص 30)  .
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الفصل اخلامس
دراسة تطبيقية عىل األحكام الصادرة من املحاكم الرشعية

استعرضت يف الفصول السابقة اجلانب النظري لعقوبة العمل للنفع العام ، فتبني موقعها بني 
العقوبات يف الرشيعة اإلسلامية ، وضوابط العمل هبا، وخصائصها، وموقف النظم والقوانني 

املقارنة منها، واآللية املتبعة يف احلكم هبا وتنفيذها.

ويف هذا الفصل أتناول اجلانب التطبيقي هلذه الرسلالة الذي هو بمثابة ثمرة الدراسلة فمن 
خاله يتم الربط بني الدراسة النظرية والواقع العميل ، حيث أستعرض بعض األحكام القضائية 
التلي صلدرت بعقوبة العمل للنفلع العام ، وأقوم بتحليلها حسلب منهج حتليلل املضمون ))) ، 
وهبلذا يتضح موقف القضاء يف اململكة العربية السلعودية من عقوبة العمل للنفع العام ، وكيف 

يتم احلكم هبا ، واألعامل التي يتم اإللزام هبا ، وكيف يتم تنفيذها.

وقبلل البلدء أشلر إىل الصعوبات التلي واجهتها يف سلبيل احلصلول عىل األحلكام القضائية 
الصلادرة بعقوبلة العملل للنفلع العام ، حيث مل يكلن ذلك باألمر اهلني اليسلر ، فهي قليللٌة جدًا ، 
نظلرًا حلداثتهلا وقلة من حيكم هبا من القضاة ، ويف سلبيل ذلك قمت باالتصلال بعدة مناطق جلمع 
املعلوملات حلول القضاة الذين حيكمون بمثل هذه األحكام ، ثم التنسليق معهم للحصول عليها، 
وحرصت عىل تنوع األعامل التي حيكم هبا ، واحلمد هلل عىل عونه وتيسره فقد حصلت عىل ما حيقق 
الغرض بإذن اهلل تعاىل ، وقد كان منهجي يف عرض األحكام القضائية التي حصلت عليها كالتايل :

) ل أضلع عنوانلًا لكل حكم ، وأبني املحكمة التي أصدرته ، ورقم القرار الرشعي وتارخيه ، فإن 
مل يتيرس الرقم أضع رقم سجل الضبط الذي دون به احلكم ))) .

) ل اقدم عرضًا موجزًا لوقائع القضية .

3 ل أعرض ملخص احلكم القضائي وأسبابه.

)))  انظر : منهج الدراسة ص 7 .
)))  بعض األحكام أخذت معلوماهتا من سجل الضبط اجلنائي ، حيث مل أطلع عىل الصك الرشعي ، ولذلك أقوم 

بذكر رقم سجل الضبط وتاريخ اجللسة.
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5- احلل مضمون احلكم يف عدة نقاط وأربطه بالدراسة النظرية.

6- كان منهجي يف ترتيب األحكام تاريخ وسنة وقوعها ابتداء باألقدم .

7- يف هناية هذا الفصل اعرض تلخيص يوضح جمموع األعامل التي حكم هبا.

احلكم القضائي األول 

اجلهة  : حمكمة حمافظة البكريية  

رقم احلكم  : قيد بمجلد الضبط 7))/) عام )43) هل جلسة )/8/)43)هل ))).

وقائع القضية

يف تاريلخ 3/8/)43)هلل تبلغلت رشطة حمافظة البكريلة بمنطقة القصيم ملن قبل مقيم 
آسليوي علن تعرضه حلادثة سللب ، وقد ذكر أنه كان يسلر يف الطريق العلام بمحافظة البكرية 
فاسلتوقفه شلابان وقاما بتهديده وتفتيشله وأخذا منه جهاز اجلوال اخلاص به وهو من نوع نوكيا 
الكشلاف ، ثلم هربا إىل جهة غر معلوملة ، وذكر أن اجلوال تقدر قيمته بنحلو 00) مائة ريال ، 
وقد زود جهة الباغ معلومات عن سليارهتام وأوصافهام ، وحسلب تلك املعلومات تم البحث 
والتحري حتى التوصل إليهام والقبض عليهام ، وتبني أهنام شابان يف هناية العقد الثاين من العمر 
يدرسلان يف املرحللة الثانوية ، وخلص التحقيلق إىل إدانتهام بتهديد امُلّدعي وسللب جواله ، ومل 

يتضح وجود سوابق مسجلة عليهام.

احلكم القضائي وأسبابه

بعد سامع الدعوى واإلجابة عليها واالطاع عىل طيات املعاملة وأقوال املدعى عليه وتعرفه 
علىل املدعلى عليهم واعرتافهام بام نسلب هلام ، صدر احلكم بإدانتهام بام نسلب إليهلام وتعزير كل 
واحد منهام بالسجن أربعة أشهر وجلده مائة وعرشين جلدة مفرقة ، ونظرًا النتهاء احلق اخلاص 
وصغر سن املدعى عليهام وظروفهام الدراسية تستبدل عقوبة السجن واجللد بعقوبة بديلة وهي 

)))  حمكمة البكرية ، جملد ضبط جنائي رقم 7))/) عام )43)هل ، جلسة )/8/)43)هل .
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أن يعمل كل واحد منهام بجمعية حتفيظ القرآن الكريم بالبكرية ملدة ثاثة أشلهر ، يسلتثنى منها 
اخلميس واجلمعة ، فإن التزما ونفذا العقوبة البديلة تسقط العقوبة األصلية .

حتليل املضمون

احلكلم الصلادر عىل املدعلى عليهام السلجن أربعة أشلهر واجللد مائة وعلرشون جلده  ثم 
اسلتبدلت هلذه العقوبلة بعقوبلة بديلة وهلي العملل يف مجعية حتفيظ القلرآن الكريلم بمحافظة 
البكرية ملدة ثاثة أشلهر بدون أجر ، فإن نّفذا العقوبة البديلة سلقط السلجن واجللد ، ويمكن 

حتليل مضمون هذا احلكم كالتايل :

) ل مدة السلجن التي اسلتبدهلا القايض بعقوبة العمل للنفع العام أربعة أشلهر ، وهذا يتفق مع 
ضوابلط تطبيلق بدائل السلجن التي حددت مدة السلجن التي جيوز إبداهلا بلأن ال تزيد عن 
سلنة ))) ، كام يتفق مع القانون التونيس باملادة رقم 5) مكرر ، واجلزائري باملادة 5/) مكرر 
، والقطري يف املادة 63 مكرر ) ، يف النص عىل جواز اسلتبدال عقوبة السلجن بعقوبة بديلة 

إذا كان احلكم الصادر أقل من عام .  

) ل العقوبة البديلة املحكوم هبا هي العمل يف مجعية حتفيظ القرآن الكريم بدون أجر وهذه العقوبة 
تتفق مع معنى النفع العام حسبام تم التعريف به سابقًا ، والتعزير هبا يتفق مع مفهوم التعزير 
يف الرشيعلة اإلسلامية ))) ، وذللك ألن هذه اجلمعيلة وما يدخل يف حكمهلا تقدم خدمات 
كبرة فيها نفع عظيم لنرش التوعية الدينية واإلسلام والدعوة إليه ، والعمل الذي فيه توعيه 
وإرشاد ، وكذلك حفظ وحتفيظ القرآن يدخل يف األعامل االجتامعية التي يعاقب هبا حسب 

ما نص عليه القانون القطري )3) .

3 ل َحدد احلكم مدة العمل بثاثة أشهر ماعدا اخلميس واجلمعة ، وهذا يتفق مع ضوابط الِعقاب 
فلا بد أن حيلدد بمدة معينة ، وقد نصت املادة 5)/3 من القانلون التونيس عىل أن املحكمة 

تتوىل ضبط األجل الذي جيب أن ينجز فيه العمل.

)))  انظر : السجن قصر املدة وبدائل السجن ، ص 79 وما بعدها.
)))  انظر : مفهوم عقوبة العمل للنفع العام واألصل الرشعي هلا ، ص 93 وما بعدها.

)3)  انظر : عقوبة التشغيل االجتامعي يف قطر ، ص 36).
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4 ل مل حيلدد احلكم الصادر السلاعات التي علىل املحكوم عليه أداؤها يوميًا ، ومل حيدد نوع العمل 
اللذي عليله القيام بله ، وهذا قد يفتح البلاب لاجتهاد خاصة مع عدم وجود حتديد مسلبق 
لألعامل التي ُيعاقب هبا ، وعىل هذا قد يبدو احلكم مضطربًا بينام يفرتض فيه اجلزم والقطع، 
وقلد تافلت القوانلني التي أقرت العمل هبلذه العقوبة هذه اإلشلكالية،  فقد نلص القانون 
القطري يف املادة 63 مكرر ) عىل أن األعامل املحكوم هبا حتدد يف احلكم ، وتؤدى ملدة ست 

ساعات يف اليوم.

5 ل نص احلكم عىل سلقوط عقوبة السلجن إذا نّفذ املحكوم عليه العقوبة البديلة ، فإن مل يلتزم 
تطبق عليه عقوبة السلجن ، أي أن العمل املحكوم به يعترب حكاًم بديًا عن السلجن، وهذا 
يتفلق ملع ما جلاء يف القانون التونليس يف الفصلل 5)/3 ، واجلزائري يف امللادة 5/) ، أما 
القانون القطري فلم يشرتط احلكم بالسجن ابتداًء ومن ثم استبداله ، بل إنه يسمح بتطبيق 

هذه العقوبة وحدها عىل اعتبار أهنا عقوبة أصلية وذلك حسب نص املادة 3) ))).

احلكم القضائي الثاين

اجلهة : حمكمة حمافظة بدر 

رقم احلكم  : 9/)) يف تاريخ 4)/)/)43)هل ))) .

وقائع القضية 

يف 3/30/)43)هلل تقلدم مواطلن ببلاغ إىل رشطة ينبلع الصناعيلة مفاده تعلرض ابنته 
للتحلرش من قبل سلائق بلاص نقل طالبات املدرسلة ، حيث قلام باالختبلاء يف املقاعد اخللفية 
وعندما ركبت الطالبة قام سائق الباص بمسك عباءهتا وإخافتها بعمل بعض احلركات بالتأشر 
هللا بيديله وفمه لغلرض يسء ، وقد تم احضار املدعى عليه فتبني أنه يعمل سلائق نقل طالبات ، 
أعزب ، وبالتحقيق معه من قبل اجلهة املختصة أنكر ما نسب إليه وذكر أنه ذهب إىل آخر الباص 

)))  انظر : عقوبة العمل للنفع العام يف تونس واجلزائر وقطر ، ص )3) وما بعدها.
)))  رقم القرار الرشعي 9/)) بتاريخ 4)/)/)43)هل  ، حمكمة حمافظة بدر .
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ليقوم بربط الباب اخللفي وأثناء ذلك ركبن الطالبات وخفن منه ، وقد خلص التحقيق إىل توجيه 
االهتام إليه بالتحرش بالفتاة ، وبالبحث يف سجل السوابق وجد عليه سابقة قضية مضاربة.

احلكم القضائي وأسبابه

بعد سلامع الدعوى واإلجابة عليها واالطاع عىل طيات املعاملة وأقوال املدعى عليه وبناء 
عىل األمر السلامي رقلم 3)5) يف 9)/430/3)هل القايض بالتشلجيع باألخذ ببدائل عقوبة 
السجن املالية والبدنية واالجتامعية والتدابر املقيدة للحرية ، حكم بتوجيه التهمة للمدعى عليه 
بالتحرش بالفتاة ومعاقبته تعزيرًا بجلده تسلعني 90 جلدة مفرقة عىل دفعتني وسجنه ملدة عرشة 
أيام ، مع وقف التنفيذ يف حال قيامه بتقليم األشجار التي عىل طريق حمافظة بدر ملدة مخسة عرش 
يوما بواقع ثاث سلاعات يوميا حتت إرشاف بلدية بدر ، وتقوم البلدية بإصدار تقرير عن انفاذ 
العمل املحكوم به ، ويمنع املحكوم عليه من العمل بنقل الطالبات أو أي عمل بمجال النساء.

حتليل املضمون

اشلار القلايض إىل األمر اللوزاري رقلم 3)5) يف 9)/430/3)هل بشلأن تفعيلل بدائل 
السلجن والعملل هبلا ، ويعترب هذا األمر هو املسلتند النظامي للعمل ببدائل السلجن وقد سلبق 
اإلشلارة إىل هلذا عنلد احلديث عن موقف املنظم السلعودي جتاه عقوبة العمل للنفلع العام ))) . 
وقد صدر احلكم عىل املدعى عليه باجللد 90 جلده وسلجن عرشة أيام ، واستبدال هذه العقوبة 

بعقوبة بديلة ، ويمكن حتليل مضمون احلكم من خال النقاط التالية :

) ل مدة السجن املستبدلة هي عرشة أيام ، وهذا يتفق مع ضوابط تطبيق بدائل السجن وما نصت 
عليه أغلب القوانني ، كام سبق اإلشارة إليه يف البند األول من حتليل احلكم القضائي األول.

)ل العقوبلة البديللة املحكلوم هبا هلي العمل يف مجعيلة حتفيظ القلرآن الكريم بلدون أجر وهذه 
العقوبلة تتفلق مع معنى النفع العام ، وينطبق عليها ما أشلر إليه يف الفقلرة الثانية من حتليل 

احلكم األول.

)))  انظر :  موقف املنظم السعودي من عقوبة العمل للنفع العام ، ص 49).
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3 ل َحلدد احلكلم مدة إنجلاز العمل املحكوم به وهي مخسلة عرش يوما ،  وعدد سلاعات العمل 
اليومية وهي ثاث 3 سلاعات يوميا ، ونوع العمل الذي يقوم به ، وهذا يتفق مع ما جاء يف 
امللادة 5)/3 يف القانون التونيس الذي ينص عىل أن املحكمة تتوىل ضبط األجل الذي جيب 

أن ينجز فيه العمل ))) .

4 ل ُذكر يف احلكم أن املدعى عليه يوجد عليه سابقة قضية مضاربة ومع ذلك حكم عليه بعقوبة 
بديللة ، وهلذا يتعارض ملع ضوابط احلكلم بالبدائل التي اشلرتطت خلو سلجل املحكوم 
عليله من السلوابق ))) ، وكذلك يتعارض مع ما نص عليه القانلون التونيس يف املادة 5)/3 
، والقانلون اجلزائلري يف املادة 5/) مكرر  اللذين اشلرتطا أال يكلون املحكوم عليه عائدًا ، 
إال أن القانلون القطلري أعطى القضاة حق احلكم هبذه العقوبلة إذا كانت طبيعة اجلريمة أو 
الظروف التي ارتكبت فيها تربر ذلك ، رشيطة أن تكون مدة السجن املحكوم هبا ال تتجاوز 

عامًا ، حسب ما جاء يف املادة 63 مكرر ).

5 ل تضملن احلكلم الصلادر تكليف البلدية باإلرشاف علىل تنفيذ احلكم وتقديلم تقرير بذلك ، 
والبلديلة وإن كانلت هي اجلهلة التي ينفذ هبا احلكم ، لكنها ليسلت اجلهلة املختصة بمتابعة 

تنفيذ األحكام حسب نص املادة 8))/) من نظام املرافعات السعودي)3).

6 ل نص احلكم عىل سلقوط عقوبة السلجن إذا نّفذ املحكوم عليه العقوبة البديلة ، وينطبق عىل 
هذا ما سبق اإلشارة إليه يف الفقرة األخرة من حتليل احلكم السابق.

احلكم القضائي الثالث

اجلهة  : حمكمة حمافظة البكريية  

رقم احلكم  : قيد بمجلد الضبط  7))/) عام )43)هل جلسة 0)/8/)43)هل )4).

انظر : عقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة يف تونس ، ص )3).  (((
)))  انظر : ضوابط التعزير بالعمل للنفع العام ، ص 6)) .

)3)  انظر : ضوبط تنفيذ العقوبات اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص 59).
)4)  حمكمة حمافظة البكرية ، جملد ضبط جنائي رقم 7))/) عام )43)هل ، جلسة 0)/8/)43)هل .
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وقائع القضية

يف 7)/6/)43)هلل وأثنلاء قيام إحلدى دوريات أمن الطرق بعملهلا عىل طريق الرياض 
القصيم الرسيع ، اشلتبهت بشلابني أثناء سلرمها بسليارهتام عىل الطريق ، وعند اسلتيقافهام قام 
الراكب برمي كيس من نافذة املركبة إىل اخلارج ، وبعد ضبطهام وإجراء التفتيش وجد بحوزهتام 
قطعلة من احلشليش املخدر وزهنا )،)ملج وتسلع حبات مادة مهدئة ممنوعلة ، كام وجد بداخل 
الكيس الذي تم رميه من قبل الراكب خارج املركبة عرشين حبة عليها عامة الكبتاجون ، وقد 
تبني أهنام يف العقد الثالث من العمر وال يوجد عليهام سوابق . وخلص التحقيق معهام إىل توجيه 
التهمة هلام بحيازة ما تم ضبطه معهام لغرض االستعامل والتعاطي ، واهتام الراكب بأنه بحالة غر 

طبيعية من أثر تناول احلشيش.

احلكم القضائي وأسبابه

بعلد سلامع الدعوى واإلجابة عليهلا واالطاع عىل طيلات املعاملة وفيهلا التقرير الكيامئي 
اللذي أثبلت إجيابيلة العينات للملواد املحظورة وحمارض الضبلط وأقوال املدعلى عليهام ؛ صدر 
احلكم بإدانة الراكب بتناول احلشيش املخدر والقبض عليه وهو بحالة غر طبيعية واحُلكم عليه 
حد السكر ثامنون 80 جلدة ، وكذلك إدانة االثنني معًا بام نسب إليهام من حيازة املواد املحظورة 
لغلرض التعاطلي واحلكم علىل كل واحد منهام بعقوبة تعزيرية وهي اجللد 75 مخسلة وسلبعون 
جلدة دفعة واحده والسلجن ملدة سلنة ، ومنعهام من السفر ملدة سنتني ، وتستبدل عقوبة السجن 
بعقوبة بديلة وهي العمل بمكتب توعية اجلاليات يف حمافظة البكرية ملدة سلتة 6 أشلهر يسلتثنى 
منهلا أيلام اخلميس واجلمعة ، ويكون وقت العمل يف الفرتة املسلائية ، فلإن التزما ونفذا العقوبة 

البديلة تسقط العقوبة املحكوم هبا .

حتليل املضمون

تم احلكم عىل املدعى عليهام بعقوبة السلجن ملدة سلتة أشلهر و 75 مخس وسلبعني جلدة ، 
وتستبدل هذه العقوبة بقوبة بديلة وهي العمل يف توعية اجلاليات بدون أجر .
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ويمكن حتليل مضمون احلكم كام ييل :

)ل مدة السجن املستبدلة هي سنة ، وهذا يتفق مع ضوابط تطبيق بدائل السجن كام سبق اإلشارة 
يف حتليل احلكم األول والثاين الفقرة األوىل .

) ل العقوبلة البديللة املحكلوم هبا هلي العمل يف مجعية توعيلة اجلاليات بدون أجلر وهي عقوبة 
تنطبق مع مفهوم التعزير يف الرشيعة اإلسلامية ومع معنى النفع العام كام سلبق اإلشلارة يف 

حتليل احلكم األول والثاين الفقرة الثانية.

3 ل َحدد احلكم مدة العمل وهي سلتة أشلهر يستثنى منها العطلة األسبوعية ، كام حدد فرتة العمل 
اليوميلة وهي الفرتة املسلائية وهلذا يتفق مع ما جاء يف امللادة 5)/3 يف القانون التونيس الذي 

ينص عىل أن املحكمة تتوىل ضبط األجل الذي جيب أن ينجز فيه العمل ))) .

4 ل مل حيلدد احلكلم الصلادر نوع العمل الذي جيلب عىل املحكوم عليه القيام بله ، وهذا قد يفتح 
الباب لاجتهاد وقد سبق اإلشارة إىل هذه اإلشكالية يف احلكم األول.

5 ل نص احلكم عىل سلقوط عقوبة السلجن إذا نّفذ املحكوم عليه العقوبة البديلة ، وينطبق عىل 
هذا ما سبق اإلشارة إليه يف الفقرة األخرة من حتليل احلكم األول.

احلكم القضائي الرابع

اجلهة  : املحكمة العامة بمكة املكرمة 

رقم احلكم  : )8749)3 يف تاريخ 4/30/)43)هل ))).

وقائع القضية

يف 3/3/)43)هلل تقلدم إىل اجلهات األمنية بمكة املكرمة شلخص يّدعلي ضد أخيه من 
الرضاعلة بأنله حاول االعتداء عليه جنسليًا ، حيث أفاد بأنه ذهب إىل أخيه يف منزله بمكة مسلاء 
ذلك اليوم وأثناء تواجده عنده كان مع أخيه زجاجة ماء يرشب منها اتضح له فيام بعد أن بداخلها 

)))  انظر : عقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة يف تونس ، ص )3).
)))  رقم القرار الرشعي )8749)3 يف 4/30/)43)هل  ، املحكمة العامة بمكة املكرمة .
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ملادة العرق املسلكر ، ويف متام السلاعة الثالثلة والنصف فجرًا طلب املدعى عليله من املدعي أن 
يمكنه من نفسه فرفض فقام بتهديده بسكني وحدث بينهام مضاربة باأليدي ، مما تسبب يف متزيق 
ثوب املدعي ، وقد جرى االنتقال مع املدعي إىل مقر املدعى عليه فوجد أنه شاب يبلغ من العمر 
9) سلنة وكان بحاللة غر طبيعية وحركاته غر متزنة فتم القبلض عليه وانتهى التحقيق معه إىل 
توجيه االهتام إليه برشب العرق املسكر وحماولة فعل الفاحشة بأخيه من الرضاعة بالقوة وقيامه 

برضبه ومتزيق مابسه وهتديده بساح أبيض ، علام أنه مل يعثر يف سجله عىل سوابق .

احلكم القضائي وأسبابه

نلص القلرار الرشعي علىل أنه بعد سلامع الدعلوى واإلجابلة عليها واالطلاع عىل طيات 
املعاملة ، وحيث اعرتف املدعى عليه برشب املسلكر وأنكر أنه حاول فعل الفاحشلة أو التهديد  
وإقرار املدعي عدم وجود إصابات فقد ثبت إدانة املدعى عليه برشب املسكر واحلكم عليه باجلد 
ثامنلني جلدة حد السلكر ، وتوجيه التهمة له بمحاولة فعل الفاحشلة بأخيله من الرضاعة بالقوة 
وقيامه برضبه ومتزيق مابسله وهتديده بسلاح أبيض وجمازاته عىل ذلك تعزيرًا بالسلجن أربعة 
أشلهر اعتبارًا من دخول السلجن ل كان سلجينًا وقت املحاكمة ل ومخسلني جلده ؛ عىل دفعتني ، 
وللمدعى عليه أن يسلتبدل اجللد التعزيري وشهرين من السجن باملشاركة بداللة زوار بيت اهلل 
احلرام يف شهر رمضان وموسم احلج القادمني ، عىل أن يكون تنفيذ العقوبة البديلة حتت إرشاف 
الكشلافة مبلارشة ويتم تقديم تقرير مفصل بعد امتام املهمة إىل اجلهلات التنفيذية للمتابعة ، وقد 

قرر املحكوم عليه رغبته يف استبدال احلكم باجللد والسجن بالعقوبة البديلة .

حتليل املضمون

بام أن املحكوم عليه قرر اسلتبدال السلجن واجلللد بعقوبة بديلة ولكونه سلجينا من تاريخ 
القبلض عليه ، فإن مدة الشلهرين من السلجن تنتهي بعد املحاكمة بثاثلة أيام ألن احلكم صدر 
بتاريلخ 4/30/)43) وقد أودع السلجن بتاريخ 3/3/)43)هلل  ، ويمكن حتليل مضمون 

احلكم من خال الوقفات التالية :

) ل تم اسلتبدال نصف حمكومية السلجن بعقوبة العمل للنفع العام ، وهبذا يكون تم اجلمع بني 
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السلجن والعقوبلة البديلة ، وهلذا يتعارض مع ما نلص عليه القانون التونليس واجلزائري، 
حيث تم النص فيهام عىل أن تكون العقوبة البديلة عوضًا عن السلجن وال جتتمع معها، أما 
القانلون القطري فقد أجاز احلكم بعقوبة العمل للنفع العام وحدها أو مع غرها كالسلجن 

والغرامة ))) .

) ل العقوبة البديلة املحكوم هبا هي املشلاركة مع الكشلافة بداللة زوار بيت اهلل احلرام يف شلهر 
رمضان وموسم احلج بدون أجر وهي عقوبة تنطبق مع مفهوم التعزير يف الرشيعة اإلسامية، 

ومع مفهوم النفع العام ، وقد سبق االشارة إىل ذلك يف حتليل األحكام السابقة.

3 ل َحدد احلكم مدة إنجاز العمل املحكوم به وهي أن يكون خال موسلم احلج والعمرة للعام 
القلادم اي يف موسلم علام )43)هلل  ،  وهلذا يتفق مع ما جلاء يف امللادة 5)/3 يف القانون 

التونيس كام أشر إليه يف الفقرة الثالثة من التحليل السابق.

4 ل تضمن احلكم الصادر أن يكون تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام حتت ارشاف الكشافة مبارشة 
عىل أن يتم تقديم تقرير مفصل للجهات التنفيذية ، والكشافة وإن كانت هي اجلهة التي ينفذ 
هبا احلكم ، إال أهنا ليسلت اجلهة املختصة بمتابعة تنفيذ األحكام حسب نص املادة 8))/) 
من نظام املرافعات السعودي ، وكلمة تقرير مفصل تعني أنه بعد انتهاء املهمة ، بينام يفرتض 

أن يكون إرشاف اجلهات املختصة أثناء التنفيذ ))).

5 ل نص احلكم عىل منح املحكوم عليه اخليار يف استبدال العقوبة ، وهذا يتفق مع ضوابط احلكم 
هبذه العقوبة الذي تنص عىل موافقته ورضاه هبا ، وقد قرر القانون التونيس يف املادة 5)/3 
والقانون اجلزائري يف املادة 5/) مكرر عىل أن يكون النطق هبذه العقوبة يف حضور املحكوم 

عليه وله حق قبوهلا أو رفضها )3) .

)))  انظر : عقوبة العمل للنفع العام يف تونس واجلزائر وقطر ، ص )3) وما بعدها .
)))  انظر : ضوبط تنفيذ العقوبة اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص 59).

)3)  انظر : عقوبة العمل للنفع العام يف تونس واجلزائر ص )3) ومابعدها.
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احلكم القضائي اخلامس

اجلهة : حمكمة حمافظة البكريية 

رقم احلكم  : قيد بمجلد الضبط 7))/) عام )43)هل جلسة  ))/5/)43)هل ))) .

وقائع القضية 

يف )/))/)43)هلل تبلغت رشطلة حمافظة البكرية بمنطقة القصيلم من قبل مواطن عن 
تعلرض مزرعتله للرسقة ، حيلث رسق منها بطاريات املكينة التي عىل بلر املزرعة  وقد تكررت 
الرسقلة مرتلني ، وذكلر أنه  قام بالبحث علن البطاريات يف كلتا املرتلني ، ويف املرة األخرة وجد 
بطاريتله املرسوقلة عند حمل لبيع البطاريلات يف حمافظة البكريلة ، وأن  صاحب املحل أخربه أنه 
اشرتاها بمبلغ مئة 00) ريال من شخصني حرضا إليه ولديه معلومات عنهام ، فأخذ املعلومات 
وقدمها ملركز الرشطة ، وقد تم البحث والتحري عن الشخصني حسب املعلومات املتوفرة وتم 
القبض عليهام ، وانتهى التحقيق معهام إىل إدانتهام بام نسب إليهام ، ومل يتبني وجود سوابق مسجلة 

عليهام.

احلكم القضائي وأسبابه

نص القرار الرشعي عىل أنه بعد سامع الدعوى واإلجابة عليها واالطاع عىل طيات املعاملة 
وتعرف املدعي عىل بطاريته لدى صاحب املحل الذي أقر بأنه اشلرتاها من املدعى عليهام ، فقد 
ثبت توجيه التهمه للمدعى عليهام واحلكم عىل كل واحد منهام تعزيرًا بالسلجن مدة ثاثة أشهر 
واجلللد مائلة وعرشين جلدة مفرقة ، ونظرا لصغر سلنهام وعدم وجود سلوابق عليهام تسلتبدل 
عقوبة السجن واجللد بعقوبة بديلة وهي العمل يف بلدية حمافظة البكرية ثاثة أشهر يستثنى منها 

أيام اخلميس واجلمعة ، فإن التزما تسقط العقوبة األصلية .

حمكمة حمافظة البكرية ، جملد ضبط جنائي رقم 7))/) عام )43)هل .  (((
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حتليل املضمون

ُحكم بسجن كل واحد من املدعى عليهام ثاثة أشهر ومائة وعرشين جلدة ، واستبدال هذا 
العقوبة بالعمل ثاثة أشهر بدون أجر ، ويمكن حتليل هذا احلكم بام ييل :

) ل مدة السلجن املستبدلة ثاثة أشهر ، وهذا يتفق مع ضوابط تطبيق بدائل السجن التي اتفقت 
أغلب القوانني عليها كام سبق اإلشارة إليه .

) ل العقوبلة البديللة املحكلوم هبا هي العملل يف بلدية حمافظة البكرية بلدون أجر ، وهي عقوبة 
تنطبلق مع مفهوم التعزير ومع معنى النفع العام كام سلبق اإلشلارة إليله  ، وقد نص القانون 
التونليس يف الفصلل 7) بأن العمل لفائدة املصلحة العامة يكون يف املؤسسلات العمومية أو 
التي يكون موضوعها احلفاظ عىل البيئة ، كام نص القانون القطري يف املادة 63 مكرر ) عىل 
األعلامل التلي  يكلف هبلا من حيكم عليه هبلذه العقوبة ومن بينها تنظيف الطرق والشلوارع 
واملياديلن العامة والشلواطئ والروض واملحميات الطبيعيلة ، وهذه األعامل من اختصاص 

البلدية ))) .

3 ل َحدد احلكم مدة العمل وهي ثاثة أشلهر ما عدا اخلميس واجلمعة ، وكام سلبق اإلشارة إليه 
فلإن هلذا يتفق ملع ما جاء يف امللادة 5)/3 يف القانون التونيس الذي ينلص عىل أن املحكمة 

تتوىل ضبط األجل الذي جيب أن ينجز فيه العمل))) .

4 ل مل حيلدد احلكلم الصلادر نوع العمل اللذي جيب عىل املحكلوم عليه القيام بله ، حيث اكتفى 
بتحديد اجلهة ، وينطبق عىل هذا ما أشر إليه يف الفقرة الرابعة من حتليل احلكم األول.

5 ل نص احلكم الصادر عىل سقوط عقوبة السجن إذا نّفذ املحكوم عليه العقوبة البديلة ، وينطبق 
عىل هذا ما سبق اإلشارة إليه يف حتليل األحكام السابقة .

)))  انظر : عقوبة العمل للنفع العام يف تونس واجلزائر وقطر ، ص )3) وما بعدها .
)))  انظر : عقوبة العمل للنفع العام يف تونس ، ص )3) .
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احلكم القضائي السادس

اجلهة : حمكمة حمافظة بدر 

رقم احلكم  : )5/)) يف تاريخ 6)/))/)43)هل ))) .

وقائع القضية 

يف 3)/8/)43)هل تقدم شلخص ملخفر رشطة الواسلطة التابع ملحافظة بدر وبرفقته ابنه 
احللدث بدعوى ضد شلخص بأنه تعلرض البنه وحاول االعتداء عليه جنسليًا ، حيث قام ذلك 
الشلخص يف صباح ذلك اليوم ببعث رسلالة إىل جوال احلدث يطلب منه احلضور إليه يف منزله 
إلصاح جهاز جواله ، وعندما حرض وأصلح اجلهاز وأراد االنرصاف أمسك به وطلب منه أن 
يمكنه من نفسه فرفض احلدث وعند ذلك حاول أن يفعل به بالقوة وقام بسحب بنطاله لألسفل 
ورضبله عىل صدره ولكن احلدث اسلتطاع أن يفلت منه ورفع بنطالله وهرب ، وقد صدر بحق 
احلدث تقرير طبي من مستشفى بدر العام يتضمن وجود أمل ومضض ناحية القفص من الصدر 
دون وجود كسلور وكدمات أو جروح مع وجود تشلنج يف عضات الصدر األمامي وحددت 
مدة الشفاء بثاثة أيام مامل حتدث مضاعفات ، وقد تم إحضار املدعى عليه وبالتحقيق معه أنكر 
ملا نسلب إليه ، وانتهلى التحقيق إىل توجيه االهتام له باسلتدارج احللدث إىل منزله وحماولة فعل 
فاحشلة الللواط بة بالقوة ورضبله عىل صدره ، مما تسلبب بإحلاق اإلصابلات املوضحة بالتقرير 

الطبي ، ومل يتضح وجود سوابق مسجلة عىل املدعى عليه.

احلكم القضائي وأسبابه

نص القرار الرشعي عىل أنه بعد سامع الدعوى واإلجابة عليها واالطاع عىل طيات املعاملة 
والتقرير الطبي وقرائن الدعوى فقد ثبت توجيه االهتام للمدعى عليه باستدارج احلدث وحماولة 
فعل فاحشة اللواط به بالقوة ورضبه عىل صدره ، مما تسبب بإحلاق اإلصابات املوضحة بالتقرير 
الطبلي ، واحلكم عليه تعزيرا بجلده مخسلني 50 جلدة دفعة واحلدة بحضور احلدث ووالده إن 

)))  رقم الصك رشعي )5/)) يف  6)/))/)43)هل ، حمكمة حمافظة بدر .
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رغبا ، وإلزامه بعمل التنظيف ملكتبة احلي يف الواسطة ملدة عرشة أيام بواقع ساعة يوميًا ، وحيرض 
جلهة التنفيذ ما يثبت ذلك من اجلهة املرشفة عىل املكتبة يف مدة أقصاها شهر بعد أن يصبح احلكم 

هنائيًا ، وإن مل ينفذ هذا العمل ، يعاقب بجلدة مائة 00) جلدة اضافية تنفذ عىل دفعتني .

حتليل املضمون

صلدر احلكلم بجلد املدعى عليه مخسلني جلده وتنظيلف مكتبة احلي يوميا مللدة عرشة أيام 
بواقلع سلاعة كل يوم ، فإن مل يلتلزم بعقوبة العمل يعاقب بداًل عنها باجلللد مائة جلده ، وحتليل 

مضمون احلكم عىل النحو التايل :

) ل احلكلم الصلادر بحق املدعى عليه هو اجللد ، باإلضافة إىل القيام بعمل تنظيف مكتبة احلي ، 
أي مل حيكم عليه بالسجن ابتداء ، بل ُحكم بالعمل للنفع العام مبارشة مع عقوبة اجللد ، ويف 
حلال علدم التنفيذ جيلد مائة جلدة إضافية ، وهذا يتفق مع ملا نص عليه القانون القطري يف 
املادة 3) ، حيث اعترب هذه العقوبة أصلية يتم احلكم هبا وحدها أو مع عقوبات أخرى ، ومل 
يشرتط احلكم بالسجن ابتداًء ومن ثم استبداله هبا كام هو احلال يف القانون التونيس والقانون 

اجلزائري ))).

) ل العقوبلة البديللة املحكوم هبا هي تنظيف مكتبة احلي دون أجر وهي عقوبة تنطبق مع مفهوم 
التعزير ومع معنى النفع العام كام أشر إليه سابقًا .

3 ل َحلدد احلكلم مدة إنجلاز العمل املحكوم به وهي عرشة أيام بواقع سلاعة واحدة يوميا وهذا 
يتفق مع ما جاء يف القانون التونيس كام أشر إليه سابقًا .

4 ل تضملن احلكلم الصادر بأن حيرض املحكوم عليه ما يثبت تنفيذ العقوبة من اجلهة املرشفة عىل 
املكتبلة يف ملدة أقصاها شلهر ويقدمه جلهة التنفيلذ ، وينطبق عىل هذا ما اشلر إليه يف الفقرة 

الرابعة من حتليل احلكم الرابع .

)))  انظر : عقوبة العمل للنفع العام يف تونس واجلزائر وقطر ص )3) وما بعدها.



179

احلكم القضائي السابع

اجلهة : حمكمة حمافظة طريف 

رقم احلكم  : )8/ض/)  بتاريخ  0)/))/433)هل  ))) .

وقائع القضية 

يف)/9/)43)هلل ورد ملركلز رشطلة حمافظة طريف باغ من صاحب ورشلة بأنه شلاهد 
شلخصني حياوالن الرسقة من إحدى السليارات الواقفة يف صناعية طريلف يف وقت متأخر من 
الليلل ، وتلم القبض عىل أحدمهلا يف حينه بينام متكن اآلخلر من اهلرب ، وبمعاينة السليارة التي 
كانلا حيلاوالن الرسقة منها اتضح أهنا من نوع نيسلان بكب غامرتني سلنة الصنع )98)م ووجد 
كبلوت السليارة مفتوحلًا وبراغي الرديرت مفكوكلة ، وقد تم معاجلة موضلوع املتهم الذي قبض 
عليه يف حينه وتم فرز اوراق مسلتقلة إىل حني القبض عىل اهلارب ، وبتاريخ 9)/)/433)هل 
تم القبض عىل املتهم اهلارب وتبني أنه يبلغ من العمر 9) سلنة ، وانتهى التحقيق معه إىل توجيه 
االهتام له باالشلرتاك مع شخص بالرسقة من إحدى السيارات املتوقفة يف الصناعية ، وبالبحث 

يف سوابقه تبني خلو سجله من السوابق .

احلكم القضائي وأسبابه

نص القرار الرشعي عىل أنه بعد سامع الدعوى واإلجابة عليها واالطاع عىل طيات املعاملة 
وقرائن الدعوى وإقرار املدعى عليه بمسلاعدة رفيقه دون علمه أهنا رسقه تم توجيه التهمة إليه 
باملشلاركة يف الرسقة من إحدى السليارات املتوقفة يف الصناعية ، ونظرا لصغر سن املتهم وخلو 
سجله من السوابق وتنازل صاحب احلق اخلاص وعدم اكتامل اجلريمة وعدم حصول أرضار من 
جرائها ولظروف املتهم الدراسلية وحسب األمر امللكي املتضمن حث القضاة عىل تفعيل بدائل 
السجن ، ُحكم عليه بقطف ثامر عرشين شجرة من أشجار الزيتون املغروسة يف الشوارع العامة 
باملحافظلة خلال شلهر من تاريخ صدور احلكم فإن مل يقم بذلك ، فإنه يسلجن عن كل شلجرة 

رقم القرار رشعي  )8/ض/) يف 0)/))/433)هل  ، حمكمة حمافظة طريف .  (((



180

مل يقلم بقطف ثمرها سلتة أيلام ، ويكون التنفيذ بلإرشاف بلدية املحافظة ومنلدوب من الرشطة 
ومندوب من الزراعة .

حتليل املضمون

احلكم الصادر عىل املتهم إلزامه بقطف ثامر عرشين شلجرة من أشجار الزيتون خال شهر 
من تاريخ صدور احلكم ، ويف حالة عدم االلتزام جيازى بالسجن ستة ايام عن كل شجرة مل يقم 

بقطف ثمرها ، وحتليل مضمون هذا احلكم كالتايل :

) ل صدر احلكم بعقوبة العمل مبارشة ونص عىل عقوبة يف حال عدم تنفيذها وهي السجن ستة 
أيلام عن كل شلجرة مل تقطف ثمرهتا ، وهلذا يتفق مع ما نص عليه القانلون القطري كام هو 

موضح يف الفقرة األوىل يف حتليل احلكم السابق .

) ل العقوبلة البديللة املحكوم هبا هي قطف ثامر عرشين شلجرة من أشلجار الزيتون دون أجر ، 
وهي عقوبة تنطبق مع مفهوم التعزير يف الرشيعة اإلسلامية ومع معنى النفع العام كام سلبق 

اإلشارة إليه.

3 ل ياحلظ أن القلايض حكم عىل املدعى عليه بأن يقطف ثلامر الزيتون ومل ينظر إىل موافقته من 
عدمهلا ؛ وهلو ليلس ملزم بذلك لعلدم وجود نظام يلزمله هبذا احلق ، لكلن ضوابط احلكم 
بعقوبة العمل للنفع العام التي أشلار إليها املختصون ؛ تشلر إىل أن هذه العقوبة يستحسلن 
أن ال تطبق إال بموافقة املحكوم عليه ألن هذا يساهم يف حتقيق األهداف املنتظره منها ، وقد 
نلص القانون التونيس واجلزائري عىل وجوب حضور املحكوم عليه جملس احلكم واملوافقة 

عىل العقوبة البديلة ))).

4 ل َحدد احلكم مدة إنجاز العمل املحكوم به وهي شهر من تاريخ صدور احلكم وهذا يتفق مع 
ما نص عليه القانون التونيس كام سبق االشارة إليه .

5 ل نلص احلكم عىل آليلة تنفيذ العقوبة ، حيث يكون التنفيذ بلإرشاف بلدية املحافظة ومندوب 

)))  انظلر : اخلصائص اخلاصلة لعقوبة العمل للنفع العام ص 4)) ، عقوبة العمل للنفع العام يف تونس واجلزائر ،  
ص )3)  وما بعدها .
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من الرشطة ومندوب من الزراعة ، وهو اجتهاد ربام فرضه عدم وجود آلية تضبط تنفيذ هذه 
العقوبات ، مع ماحظ  أن النظام نص عىل أن ُيبعث احُلكم إىل احلاكم اإلداري الذي يكلف 

اجلهات املختصة بتنفيذ احلكم ومتابعته ))) .

6 ل اسلتند القايض يف احلكم بالعقوبة البديلة إىل األمر السلامي املبلغ للقضاة بشلأن تفعيل العمل 
بدائل السجن ، ويعد هذا هو املستند النظامي للعمل ببدائل السجن وقد سبق اإلشارة إىل هذا 

عند احلديث عن موقف املنظم السعودي جتاه عقوبة العمل للنفع العام ))) .

احلكم القضائي الثامن

اجلهة : حمكمة حمافظة طريف 

رقم احلكم  : 44/ض/)  بتاريخ  433/4/4)هل )3) .

وقائع القضية

يف 5/)/433)هلل السلاعة الثانيلة صباحلًا وأثنلاء قيام إحلدى فرق مكافحلة املخدرات 
بمحافظة طريف بعملهم امليداين عىل طريق ارامكو جنوبًا تم االشلتباه بصاحب سليارة من نوع 
تايوتا بكب غامرتني ، وبعد اسلتيقافه للتأكد من وضعه تبني أنه شلاب يبلغ من العمر 8) سلنة 
ال يعمل وغر حمصن ، وبتفتيشله عثر بجيبه عىل بقايا سليجارة صغرة ملفوفة لف يدوي يشلتبه 
إن تكلون ممزوجة بامدة احلشليش املخدر ، ويبلغ وزهنا مائلة 00) مليجرام ، وقد أثبت التحليل 
الكيميائلي إجيابية العينة ملادة احلشليش املخدر وهو من املواد املحظلورة ، قد انتهى التحقيق مع 
املدعى عليه إىل توجيه التهمة له بحيازة املادة التي ضبطت معه ، وقد عثر يف سلجله عىل سلابقة 

خمدرات مسجلة عليه.

)))  انظر : ضوابط تنفيذ العقوبة اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص 59).
)))  انظر موقف املنظم السعودي من عقوبة العمل للنفع العام ، ص 49).

)3)  رقم القرار الرشعي 44/ ض/) يف 433/4/4)هل ، حمكمة حمافظة طريف .
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احلكم القضائي وأسبابه

نص القرار الرشعي عىل أنه بعد سامع الدعوى واإلجابة عليها واالطاع عىل طيات املعاملة 
وما جاء يف حمرض التفتيش والتقرير الكيميائي بإجيابية العينة ملادة احلشليش ووجود سلابقة مماثله 
فقلد ثبت حيازته لبقايا سليجارة ممزوجة بامدة احلشليش تلزن 00) مائة مليجلرام وتعاطيه منها 
واحلكلم بجلده حد املسلكر 80 ثامنني جلدة ، وسلجنه مدة سلتة أشلهر تعزيرًا تبلدأ منذ دخوله 
السلجن ومنعه من السلفر ملدة سلنتني ، ونظرًا لكونله ميكانيكيًا ولديه شلهادة من معهد خمتص 

تسقط نصف مدة السجن إذا قام بالتعاون مع املعهد املهني أو غره يف هذا املجال جمانًا .

حتليل املضمون

يف هذا احلكم ُمنح املحكوم عليه حق استبدال نصف مدة السجن املحكوم هبا بعقوبة بديلة 
هي العمل للنفع العام ، وكام أشلر إليه فإن عليه سلابقة مشاهبة هلذه القضية ، ويمكن حتليل هذا 

احلكم يف النقاط التاليه :

) ل املحكوم عليه وجد يف سلجله االجرامي سلابقة مسلجلة عليه ، والعقوبات البديلة يفرتض 
أن تطبلق علىل حديثي العهلد باإلجرام من الذين ليلس عليهم سلوابق وال يمثلون خطورة 
إجراميلة، وقد سلبق اإلشلارة يف ضوابط التعزيلر بالعمل للنفع العام إىل ذللك ))) ، ولذلك 

فمعاملته بالبدائل خمالفة لتلك الضوابط .

) ل نص احلكم عىل سلقوط نصف مدة السلجن إذا نّفذ املحكوم عليه العقوبة البديلة فتم اجلمع 
بلني عقوبلة السلجن والعمل للنفع العلام ، وهذا يتفق ملع منهج القانلون القطري يف جواز 
احلكم بعقوبة العمل للنفع العام وحدها أو مع عقوبة أخرى كالسجن والغرامة، ويتعارض 
مع القوانني التي متنع اجلمع بينهام كالقانون التونيس واجلزائري حيث تم النص فيهام عىل أن 

تكون العقوبة البديلة عوضًا عن السجن وال جتتمع معها ))) .

3 ل العقوبلة البديللة املحكوم هبا هي التعلاون مع املعهد املهني أو غره يف جملال امليكانيكا بدون 

)))  انظر : اخلصائص اخلاصة لعقوبة العمل للنفع العام ص 4)) .
)))  انظر : عقوبة العمل للنفع العام يف تونس واجلزائر وقطر ، ص )3) وما بعدها .
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أجر ، وهي عقوبة تنطبق مع معنى النفع العام ومفهوم التعزير كام أشر إليه سابقًا ، وقد نص 
القانلون القطري يف املادة  63 مكرر ) علىل أن أعامل الصيانة من ضمن األعامل التي يمكن 

احلكم هبا يف العمل للنفع العام ))) .

4 ل مل حيدد احلكم مدة إنجاز العمل املحكوم به ، وهذا يتعارض مع ما نص عليه القانون التونيس بأن 
املحكمة تتوىل ضبط األجل الذي جيب أن ينجز فيه العمل كام سبق االشارة إليه.

5 ل تضملن احلكلم منح املحكوم عليه اخليلار يف تنفيذ عقوبة العمل املحكوم هبا ، وهذا يتفق مع 
ضوابط احلكم هبذه العقوبة كام سبق االشارة إليه .

احلكم القضائي التاسع

اجلهة : حمكمة حمافظة البكريية 

رقم احلكم  : قيد بمجلد الضبط 7))/) عام )43)هل ، جلسة 0)/9/)43)هل ))).

وقائع القضية

يف 6)/))/)43)هل وأثناء قيام دورية هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر باإلرشاف 
عىل خروج طالبات جامعة حائل للبنات شلوهد صاحب سيارة من نوع فورد يقوم بإنزال امرأة 
وقلت خروج الطالبات ، وعندما رأت املرأة سليارة اهليئة هربلت إىل داخل اجلامعة ، وحيث إن 
األمر مثر للشلبهة تم اسلتيقاف صاحب السيارة التي نزلت منها املرأة ثم ُطلبت هويته والنزول 
ملن السليارة ، إال أنه رفض وحرك سليارته ، فحاول عضلو اهليئة منعه فصدمله وهرب برسعة 
جنونيلة تلاركًا هويته معهلم ، وبالبحلث والتحري عنه تلم القبض عليله يف 4)/3/)43)هل 
وانتهى التحقيق معه إىل إدانته بإركاب امرأة أجنبية واهلروب عن دورية اهليئة بعد أن صدم أحد 
األعضاء ، وبالبحث يف سجله تبني خلوها من السوابق ، وقد أحيلت القضية إىل حمكمة البكرية 

مقر إقامة املدعى عليه.

)))  انظر : األعامل االجتامعية التي يعاقب هبا يف القانون القطري ، ص 37).
)))  حمكمة حمافظة البكرية ، جملد ضبط جنائي رقم 7))/) عام )43)هل ، جلسة 0)/9/)43)هل .
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احلكم القضائي وأسبابه

نص القرار الرشعي أنه بعد سامع الدعوى واإلجابة عليها واالطاع عىل طيات املعاملة تم 
احلكلم بإدانة املدعى عليه بلإركاب امرأة ال متت له بصلة رشعية واهلروب عن دورية هيئة األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر بعد أن صدم أحد األعضاء ، ومعاقبته تعزيرًا بالسلجن ملدة شلهرين 
، ونظرًا لظهور عامات الندم والتوبة عليه وخللو سلجله من السلوابق تسلتبدل عقوبة السلجن 
بعقوبة بديلة وهي أن يعمل بمكتب توعية اجلاليات يف حمافظة البكرية ملدة شهرين مساًء ماعدا 

اخلميس واجلمعة  ، فإن نّفذ العقوبة البديلة تسقط عقوبة السجن.

حتليل املضمون

القضيلة املوجهه للمدعى عليه هلي إركاب فتاة أجنبية واهلروب عن دورية اهليئة بعد صدم 
أحلد اعضائهلا ، وقد تم احلكم عليه بالسلجن ملدة شلهرين ، ثلم ُأبدلت عقوبة السلجن بعقوبة 

بديلة، ويمكن حتليل مضمون هذا احلكم من خال النقاط التاليه :

) ل مدة السجن املستبدلة تتفق مع ضوابط تطبيق بدائل السجن كام سبق اإلشارة إليه.

) ل العقوبة البديلة املحكوم هبا تنطبق مع معنى النفع العام ومع مفهوم التعزير تم بيانه سابقًا .

3 ل َحلدد احلكلم مدة العمل بشلهرين يسلتثنى منها يوما اخلميس واجلمعلة ونص عىل أن يكون 
وقت العمل يف فرتة املساء ، وهذا يتفق مع ما جاء يف القانون التونيس كام سبق االشارة إليه .

4 ل مل حيلدد احلكم الصادر نلوع العمل الذي جيب عىل املحكوم عليه القيام به ، وينطبق عىل هذا 
ما أشر إليه يف الفقرة الرابعة من حتليل احلكم األول .

5 ل نص احلكم الصادر عىل سلقوط عقوبة السلجن إذا نّفذ املحكوم عليله العقوبة البديلة ، فإن 
مل يلتلزم تطبق عليه عقوبة السلجن ، وهذا يتفق مع مانص عليله القانون التونيس يف الفصل 

5)/3 ، واجلزائري يف املادة 5/) كام سبق اإلشارة إليه. 
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احلكم القضائي العارش

اجلهة :  املحكمة العامة بمكة املكرمة 

رقم احلكم  : )535))33  بتاريخ  433/3/9)هل  ))) .

وقائع القضية

بتاريخ 4)/))/)43)هل تسللم مركز رشطة جرول بمكة املكرمة حمرض دوريات األمن 
بشلأن بلاغ أحد املقيمني بأنه يف نحو السلاعة الثانيلة بعد منتصف الليل أوصل شلخصًا وجده 
يؤرش عىل شلارع السلتني إىل حلي العتيبية جوار املقلربة ، وهناك أظهر الراكب سلكينًا وطعنه يف 
ذراعله األيلرس وأخذ منه مبلغ مخسلامئة ريال ملن جيبه العلوي وتركه وهلرب ، وقد صدر تقرير 
طبلي يثبلت إصابة املدعي بجرح قطعي بالذراع بطول )سلم ، وبتاريلخ ))/))/)43)هل تم 
القبض عىل شخص يبلغ من العمر 30 سنة  يشبه األوصاف التي قدمها املدعي وبعرضه عليه مع 
جمموعة أشخاص تعرف عليه ،  وبالتحقيق مع املدعى عليه اعرتف انه ركب مع املدعي ليوصله 
إىل حي العتيبية بمبلغ عرشة رياالت ، وملا وصل للمكان الذي يريد ؛ طلب منه صاحب السيارة 
أن يمسلك ذكلره مقابل العرشة رياالت فنزل وقام بطعنة بسلكني وال يعللم مكان الرضبة وتركه 
وهلرب ، وذكلر أنه أثنلاء احلادثة كان بحالة غلر طبيعية جراء رشب العرق املسلكر ، وقد انتهى 
التحقيق إىل توجيه االهتام إىل املدعى عليه بسللب مبلغ مخسلامئة ريال من املدعي وطعنه بسلكني 

ورشب العرق لغرض السكر ، وبالبحث يف سوابقه تبني عدم وجود سوابق مسجلة عليه .

احلكم القضائي وأسبابه

جاء يف القرار الرشعي أنه بعد سلامع الدعوى واإلجابة عليها واالطاع عىل طيات املعاملة 
ولعلدم وجلود اعرتاف رصيح  أو دليل  يسلتند إليه من املدعى عليه بأخذ مبلغ اخلمسلامئة ريال 
التلي يدعلي هبا ولكلون املدعي كبرًا وقادرًا عىل الدفاع عن نفسله ولكلون املدعى عليه اعرتف 
بلرشب املسلكر وأنكر اخلذ املبلغ فقد ثبت إدانته برشب املسلكر واحلكم عليله ثامنني جلدة حد 

)))  رقم القرار الرشعي )535))33 يف  433/3/9)هل  ، املحكمة العامة بمكة املكرمة .
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السكر تنفذ دفعة واحدة يبدأ هبا قبل غرها ، وإدانته باالعتداء عىل أحد الوافدين وإحلاق الرضر 
بله  وتعزيره بالسلجن تسلعة أشلهر اعتبلارًا من إيقافله - كان سلجينًا - وجلده مائلة جلده عىل 
دفعتني ، وللمدعى عليه أن يسلتبدل دفعة من اجللد التعزيري وأربعة أشلهر من عقوبة السلجن 
بعقوبة بديلة وهي املشلاركة بداللة زوار بيت اهلل احلرام يف شلهر رمضان وموسم احلج القادمني 
، والتوصيلة بلأن يكون هذا حتت إرشاف الكشلافة مبارشة وأن يقدم تقريلرًا مفصًا عن املدعى 

عليه بعد امتام املهمة إىل اجلهات التنفيذية للمتابعة .

وقلد علقلت حمكملة االسلتئناف عىل أن جعلل اخليلار للمحكوم عليله يف العقوبلة البديلة 
حملل نظر؛ فأجلاب القايض ناظر القضية أن هناك توجيهات حتث عىل اسلتبدال عقوبة السلجن 
بالعقوبات البديلة ملا للسجن من أرضار وما فيه من بيئة سيئة ، إضافة إىل أن من مقاصد التعزير 
هلو إصاح اجلاين ، وبمثل ما ُقرر حيصل الصاح ، وأن جعل اخليار للمدعى عليه يف اسلتبدال 
السلجن واجللد بعقوبة بديلة هو األوىل ملا له من أثر فاعل يف نفسله وما يورثه من قناعة باخلدمة 

والعمل التي يقدمه نظرا لكونه هو من اختاره ))).

وأشر هنا إىل أن ما جاء يف إجابة القايض يتفق مع ما سبق اإلشارة إليه يف خصائص عقوبة 
العملل للنفلع العام بأن إيقاعها جيب أن يكون برضا ملن املحكوم عليه ، فإن مل يرىض طبق عليه 

عقوبة السجن ))) .

حتليل املضمون

ُحكم عىل املدعى عليه بالسلجن تسلعة أشلهر ومائتني جلدة ، ثم منح حق اسلتبدال أربعة 
أشلهر من السلجن ومخسلني جلدة من اجللد التعزيري بعقوبة العمل للنفع العام وفيام ييل حتليل 

مضمون هذا احلكم :

) ل تضملن احلكلم منح املحكوم عليه اخليلار يف تنفيذ عقوبة العمل املحكوم هبا ، وهذا يتفق مع 
ضوابط احلكم هبذه العقوبة كام سبق اإلشارة إليه .

))) هلذا التعليلق جاء يف صفحة التهميش عىل القرار الرشعي رقم )535))33  بتاريخ  433/3/9)هل  الصادر 
من املحكمة العامة بمكة املكرمة .

)))  انظر : اخلصائص اخلاصة لعقوبة العمل للنفع العام ، ص 4)) .
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) ل يف هلذا احلكلم مجع القايض بني عقوبة السلجن وعقوبة العمل للنفع العلام ، وهذا يتفق مع 
منهج القانون القطري وخيتلف مع منهج القانون التونيس واجلزائري كام سلبق اإلشلارة إليه 

يف الفقرة األوىل من حتليل احلكم الرابع.

3 ل العقوبة البديلة املحكوم هبا هي املشلاركة مع الكشلافة بداللة زوار بيت اهلل احلرام يف شلهر 
رمضان وموسلم احلج بدون أجر ، وهي عقوبة تنطبق معنى النفع العام ومفهوم التعزير تم 

بيانه سابقًا.

4 ل َحدد احلكم مدة إنجاز العمل املحكوم به خال موسلم احلج والعمرة للعام الذي ييل وقت 
صدور احلكم ، وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون التونيس كام أشر إليه سابقًا .

5 ل تضمن احلكم الصادر أن يكون تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام حتت ارشاف الكشافة مبارشة 
، وأن يتم تقديم تقرير مفصل للجهات التنفيذية من قبل الكشافة ، وينطبق عىل هذا ما ذكر 

يف الفقرة اخلامسة من حتليل احلكم السابع .

6 ل ما جاء يف إجابة القايض ناظر القضية عىل تعليق حمكمة االستئناف بأن جعل اخليار للمدعى 
عليه يف استبدال السجن واجللد بعقوبة بديلة هو األوىل ملا له من أثر فاعل يف نفسه وما يورثه 
ملن قناعلة باخلدملة والعمل التي يقدمه ؛ نظرا لكونه هو من اختلاره ، تتفق مع ما نص عليه 
القانلون التونيس يف املادة 5)/3 والقانلون اجلزائري يف املادة 5/) مكرر عىل منح املحكوم 
عليه اخليار يف تنفيذ عقوبة العمل املحكوم هبا أو رفضها ، وهو يتفق أيضا مع ضوابط احلكم 

هبذه العقوبة ))) .

)))  انظلر : عقوبلة العمل للنفع العلام يف تونس واجلزائر وقطر ص )4) وما بعدهلا. واخلصائص اخلاصة للتعزير 
العمل للنفع العام ، ص 4)) .
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احلكم القضائي احلادي عرش

اجلهة : حمكمة حمافظة بدر 

رقم احلكم  : رقم 4/36) بتاريخ  4)/433/6)هل  ))) .

وقائع القضية

بتاريخ 8)/433/4)هل تقدم للجهات األمنية بمحافظة بدر حدث يبلغ من العمر سلبع 
عرشة 7) سلنة بدعوى مفادها بأنه يف السلاعة الثامنة مساء من نفس اليوم اتصل به شخص من 
أهلل احللي تربطه به معرفة سلطحية وطلب مقابلته ، ومللا تقابا طلب منه مرافقته عىل سليارته 
الكرسليدا لغرض التمشلية داخلل املحافظة ، فركب معله وأثناء التجول اجتهلوا خارج البلد يف 
منطقلة صحراويلة تبعد علن الطريق العام مسلافة )كم تقريبلا ، ثم توقف السلائق وفتح الباب 
اخللفلي وقلال للمدعي هيلا بدون أي تفاهم ، فنلزل املدعي وهرب عىل قدميله وحلق به املدعى 
عليه عىل أقدامه ، وملا مل يتمكن من اللحاق به عاد وأخذ سليارته وحلق به وإذ باملدعي قد وصل 
الطريق العام ، وهناك أوقف صاحب سيارة كانت تسر يف الطريق واجته معه إىل الرشطة لإلباغ 
عن احلاثة ، وقد دونت شلهادة صاحب السليارة التي أحرضته للرشطة وذكر أنه اثناء سلره يف 
الطريلق العام شلاهد احلدث يركلض عىل قدميه قادما ملن ناحية الرب واعرتض أمامله طالبا منه 
الوقوف فسلأله ماذا به فقال له يوجد شلخص ياحقه وعند ذلك شلاهد سليارة تقطع الطريق 
حيتملل أن تكون كرسليدا ، وقد تم إحضار املدعى عليه واتضح أنله يبلغ من العمر 0) عرشين 
عامًا ، وبمواجهته بالدعوى املقدمة ضده أنكر ما نسب إليه ، وانتهى التحقيق إىل توجيه االهتام 

إليه بالتحرش بغام وحماولة فعل الفاحشة به ، واملذكور ال يوجد عليه سوابق .

احلكم القضائي وأسبابه

نلص القرار الرشعي أنه بناء عىل ما جاء يف دعوى احلدث وملف االسلتدالل وإقرار املتهم 
بأهنلم ذهبلوا لقصلد التنزه ليًا وليلس معهم اي يش من أغلراض التنزه وأن احللدث هرب من 
امللكان ، ألنله شلك يف األملر وألن العمل بالقرائن مسلتقر عنلد الفقهاء فقد ثبلت إدانة املدعى 

))) رقم القرار الرشعي 4/36) يف 4)/433/6)هل  ، حمكمة حمافظة بدر .
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عليله بالتحلرش بغلام وحماولة فعل الفاحشلة به ، وباالطلاع عىل األمر السلامي رقم 3)5) 
يف 9)/430/3)هلل املبللغ بتعميم وزير العلدل رقلم 3)/ت/)6)4 يف 3)/5/)43)هل 
القايض باألخذ ببدائل السلجن والتشلجيع عىل ذلك فقد تم احلكم عىل املدعى عليه بخمسلني 
جلدة مكررة عليه أربع مرات ، إحداها بعد صاة اجلمعة مبارشة أمام اجلامع ، وإلزامه بالعمل 
اإلداري لدى املكتب التعاوين للدعوة واإلرشلاد وتوعية اجلاليات ملدة ثاثة أشلهر بواقع ثاث 
سلاعات يوميلًا ماعدا يومي االربعلاء واخلميس، وإحضار ما يثبت ذلك ملن ادارة املكتب لدى 
جهة التنفيذ ، ويف حالة عدم التنفيذ خال مدة أقصاها مخسة أشهر بعد اكتساب احلكم القطعية 
تتحلول هذه العقوبة اىل سلجن ملدة شلهرين ، وإلزامه بحفظ جزأين من القلرآن الكريم وحفظ 
مخسلني حديثًا من الصحيحني يف االدآب واألخاق وإحضار ما يثبت ذلك من اجلمعية اخلرية 
لتحفيظ القرآن الكريم جلهات التنفيذ يف مدة اقصاها ثاثة أشلهر من اكتسلاب احلكم القطعية ، 

فإن مل ينفذ يتحول احلكم إىل مائة جلدة عىل دفعتني زيادة عىل ما مىض. 

حتليل املضمون

يف هلذا احلكلم تم مجلع أكثر من عقوبة ، فقد حكلم عىل املدعى عليه باجلللد والعمل للنفع 
العام وحفظ جزأين من القرآن الكريم ومخسلني حديثًا ، ونص احلكم عىل سلجن املحكوم عليه 
ملدة شلهرين إذا مل ينفذ العمل املحكوم به ، وجلده مائة جلدة إذا مل ينجز احلفظ خال شلهرين ، 

ويمكن حتليل احلكم كام ييل  :
) ل استند القايض يف احلكم بالعقوبة البديلة إىل األمر السامي رقم 3)5) يف 9)/430/3)هل 
بشلأن تفعيل بدائل السلجن والعمل هبا ، ويعترب هذا األمر هو املسلتند النظامي للعمل 
ببدائل السجن وقد سبق اإلشارة إىل هذا عند احلديث عن موقف املنظم السعودي جتاه 

عقوبة العمل للنفع العام ))) .
) ل العقوبلة البديلة املحكلوم هبا هي العمل اإلداري يف املكتب التعاوين للدعوة واإلرشلاد 
وتوعيلة اجلاليلات بلدون أجر ، وهي عقوبلة تنطبق مع معنلى النفع العلام ومع مفهوم 

التعزير يف الرشيعة اإلسامية حسبام تم بيانه سابقًا .

)))  انظر : موقف املنظم السعودي من عقوبة العمل للنفع العام ، ص 49).
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3 ل ياحلظ أن القلايض حكلم بالعمل للنفع العام مبلارشة ، وينطبق عىل هذا ملا ذكر يف الفقرة 
األولة من حتليل احلكم السابع .

4 ل َحلدد احلكلم ملدة العمل املحكوم به وهذا يتفلق مع ما نص عليه القانون التونيس كام سلبق 
اإلشارة إليه.

5 ل نلص احلكلم الصلادر عىل أن العمل املحكوم بله عمل إداري لدى املكتلب التعاوين للدعوة 
واإلرشلاد وتوعية اجلاليات ، وُألزم املحكوم عليه بأن حُيرض جلهات التنفيذ ما يثبت أنه نفذ 
العقوبة من مكتب توعية اجلاليات ، وهذا ينطبق عليه ما سلبق ذكره يف حتليل احلكم السلابع 

حول إشكاليات التنفيذ.

احلكم القضائي الثاين عرش

اجلهة : حمكمة حمافظة طريف 

رقم احلكم  :  6)/ض/) بتاريخ  6)/433/7)هل ))) .

وقائع القضية

يف 7)/433/6)هلل ورد ملركلز رشطة حمافظلة طريف تقرير الدوريلات األمنية والبحث 
اجلنائلي املتضملن أهنم يف السلاعة احلادية عرشة والنصف مسلاًء تلقوا شلكاوى ملن أهايل حي 
احللوازم باملحافظلة بشلأن وجود جتمهر شلباب وتفحيط وإزعاج يف شلارع القرو أحد شلوارع 
احللي، وبناء عىل ذللك بارشت اجلهات األمنية املوقع وحاولوا تفريلق التجمعات وطلبوا منهم 
مغلادرة املكان فاسلتجاب البعض ورفض آخرين ومن بينهم شلخص يبلغ من العمر )) سلنة 
رفض التجاوب وأساء األدب وتلفظ عىل رجال األمن بألفاظ بذيئة بقوله ياقوادين انقلعوا ، ال 
يوجد إال حارة احلوازم يا كاب يا حيوانات ، وعند مبارشة القبض عليه قاوم واعتدى عىل أحد 
رجال األمن بدفعه عىل صدره ، ثم حرض جمموعة من األشخاص املتواجدين يف املوقع وحاولوا 
ختليصله ملن رجال األمن ومتكنوا من ذلك فهرب إىل منزل أهله املجاور للموقع ، وقد حرض يف 
املوقع مدير الرشطة وقائد الدوريات األمنية ومدير البحث اجلنائي وبعد مفاوضات مع ويل أمر 

)))  رقم القرار الرشعي 6)/ض/)  يف 6)/433/7)هل  ، حمكمة حمافظة طريف .
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اهلارب تم تسلليمه لرجال األمن ، وقد تم التحقيق معه وضبط شلهادة الشهود وانتهى التحقيق 
إىل توجيه االهتام إليه بمقاومة رجال األمن واالعتداء عليهم بالرضب والتلفظ بألفاظ غر الئقة 

والبصق عليهم ، وبالبحث يف سوابقه مل يعثر عىل يشء مسجل عليه.

احلكم القضائي وأسبابه

بنلاء علىل ما جاء يف حملارض الضبط وإثبات احلالة وإفادات رجال األمن وشلهادة الشلهود 
ثبلت قيام املتهلم بمقاومة رجال األمن واالعتلداء عليهم بالرضب والتلفلظ عليهم بألفاظ غر 
الئقلة والبصلق عليهم ، وحيث إن ما أقدم عليه يعد فعًا حمرما رشعًا ونظامًا وتأديب فاعله أمر 
رشعي تم احُلكم بتعزيره بالسلجن ملدة مخس سنوات ، وجلده مخسامئة جلدة مفرقة عىل دفعات 
كل واحدة مخسون جلدة وينفذ أمام منزل أهله بعد صاة العشاء من يوم اخلميس ، وتسقط ربع 
املحكومية من سلجن وجلد إذا حفظ املدعى عليه األربعني النووية حفظًا متقنًا يتم اختباره من 

قبل مجعية حتفيظ القرآن الكريم باملحافظة ، وأقفلت اجللسة بتاريخ ))/433/7)هل .

وبتاريلخ 3)/433/8)هلل أعيد النظر يف احلكم الصادر بحلق املدعي عليه وقرر القايض 
أنله الحلظ ما يؤثر عىل حكمه السلابق ، حيث تبلغ من مسلئول حلقة التحفيظ بالسلجن التزام 
املحكوم عليه باحلضور وحسن أخاقه وانضباطه فقرر الرجوع عن احلكم السابق واحلكم عليه 
بالسلجن ثاث سلنوات ، وجلده مائه ومخسلني جلدة مفرقة عىل ثاث دفعات ، وتسلقط ثلثي 
املحكومية املذكورة إذا قام املدعى عليه بغرس مائة ومخسلني شلتلة من شلتات بلدية املحافظة 
بالشارع الذي حتدده البلدية ، ويكون ذلك بإرشاف خمتص من البلدية ومندوب من املحكمة . 

حتليل املضمون

يف هذه القضية تم احلكم بداية بعقوبة مشلددة وصلت إىل مخس سلنوات سلجن ومخسلامئة 
جللدة ، ثلم ُنقلض احلكم وخفف إىل ثاث سلنوات ومائة ومخسلني جلدة ، عىل أن يسلقط ثلثا 
العقوبة من سجن وجلد إذا غرس مائة ومخسني شتلة من شتات بلدية املحافظة بالشارع الذي 
حتدده البلدية ، وقد برر القايض ختفيف احلكم ملا الحظه وسلمعه من املسلئول عن حلقة حتفيظ 

القرآن يف السجن ، ويمكن حتليل هذا احلكم يف عدة نقاط :
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) ل تعترب قضية مقاومة رجال األمن واالعتداء عليهم من القضايا الكبرة التي نص عليها القرار 
الوزاري )))900) واحلكم فيها بعقوبة بديلة ال يتفق مع ضوابط تطبيق البدائل))).

) ل متابعلة القلايض حللال املحكوم عليله أثناء تنفيذ العقوبلة وماحظة أثرها يف سللوكه وتغير 
احلكم وفقًا لذلك  يتفق مع ما سلبق طرحه حول املفهوم احلديث لدور القايض اجلزائي  يف 
امتداد سلطة القضاء إىل االرشاف عىل تنفيذ العقوبة ، واالهتامم بجانب التأهيل واإلصاح 

، وهو الغرض األسايس للجزاء اجلنائي )3).

3 ل يف هلذا احلكلم مجع القايض بني عقوبة السلجن وعقوبة العمل للنفع العلام ، وهذا يتفق مع 
منهج القانون القطري يف جواز احلكم بعقوبة العمل للنفع العام لوحدها أو مع عقوبة أخرى 

كالسجن والغرامة ، وخيتلف مع هنج القانون التونيس واجلزائري كام سبق اإلشارة إليه

4 ل تم احلكم عىل املدعى عليه بثاث سنوات سجن نافذ ، ومنح حق استبدال ثلثي املدة بعقوبة 
العملل للنفلع العلام ، وهذا يتعارض ملع ضوابط تطبيق بدائل السلجن ومع ملا نص عليه 
القانلون التونيس واجلزائري والقطري ، حيث حددت مدة السلجن التي جيوز إبداهلا بأن ال 

تزيد عن سنة كام سبق اإلشارة .

5 ل العقوبة البديلة املحكوم هبا هي غرس مائة ومخسلني شلتلة من شتات بلدية املحافظة بأحد 
الشوارع بدون أجر ، وهي عقوبة تنطبق مع معنى النفع العام ومع مفهوم التعزير يف الرشيعة 

اإلسامية حسبام تم بيانه سابقًا .

6 ل مل حتلدد املحكملة مدة إنجلاز العمل املحكوم به ، والعقوبة جيب أن يكلون حمددة املدة ، وقد 
نص القانون التونيس عىل أن املحكمة تتوىل ضبط األجل الذي جيب أن ينجز فيه العمل .

7 ل تضمن احلكم منح املحكوم عليه اخليار يف اسلتبدال عقوبة العمل املحكوم هبا ، وينطبق عىل 
هذا ما سبق ذكره يف الفقرة اخلامسة من حتليل احلكم الرابع.

)))  نصت املادة ))) من نظام االجراءات اجلزائية السعودي عىل أن يقوم وزير الداخلية بتحديد ما يعد من اجلرائم 
الكبلرة ، وبنلاء لذللك صدر قرار وزيلر الداخلية رقلم 900) يف 8/7/9)4)هل بتحديد ملا يعد من اجلرائم 

الكبرة ومن بينها االعتداء عىل رجل األمن أثناء مبارشته مهام وظيفته.
))) انظر :  ضوابط التعزير بالعمل للنفع العام ، ص 6)) .

)3)  انظر : اثر السياسة اجلنائية احلديثة يف تطور عقوبة التعزير ، ص 66 .
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احلكم القضائي الثالث عرش

اجلهة : حمكمة حمافظة طريف 

رقم احلكم  : 84/ض/) بتاريخ  4)/))/433)هل  ))) .

وقائع القضية

يف 6)/433/9)هلل ورد ملركلز رشطلة حمافظلة طريف حملرض تنفيذ املهمة املعلد من قبل 
الدوريات األمنية والذي يفيد بأهنم أثناء القيام بحملة أمنية اشلتبه بصاحب سليارة فورد بسبب 
كثرة دورانه وملا استوقف وُطلب منه بطاقة إثبات اهلوية مل يستجب وأثناء ذلك حرض شخصان 
هللام عاقلة به فقام أحدمهلا بالتلفظ عىل رجال األمن وهدد أحدمها بقولله مصرك ترتك البدلة، 
فتلم القبض عىل الشلخص الذي تلفظ وأحيل إىل قسلم الرشطة ، وتبني أنله يبلغ من العمر 0) 
سلنة طاللب يف ثالث ثانوي وبالتحقيق معه اعرتف باحلضلور إىل الدوريات األمنية عندما قاموا 
بإيقلاف أحد أقاربه ليسلأهلم عن السلبب وأنكلر قيامه بالتلفلظ عليهم ، تم اسلتكامل اجراءات 
التحقيلق اللذي انتهلى إىل توجيه االهتلام إىل املدعى عليله بالتلفظ عىل رجل األملن ، وقد تبني 

وجود سابقة مسجلة عليه .

احلكم القضائي وأسبابه

بنلاء علىل ما جلاء يف تقريلر الدوريلات األمنيلة واملحلارض املرفقله واعرتاف املدعلى عليه 
بحضوره إىل الدورية عندما شلاهدهم عند أحد أقاربه ليسلأل عن األمر وإنكاره التلفظ وجلود 
سلابقة مسلجلة عليه ولكون التلفظ علىل رجال األمن وإيذاؤهم من األملور التي تؤثر عىل أداء 
أعامهلم ، تم احلكم عليه بالسلجن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ ايقافه 7)/433/9)هل ، ونظرا 
لصغر سلنه وظروف دراسلته تسلقط عنه ثلثا مدة السلجن إذا قام بقطف ثامر ثاثني شجرة من 
أشلجار الزيتون التي ترشف عليها بلدية املحافظة ، وعىل إدارة السلجن متكينه من اخلروج يوميًا 
ملن السلاعة الثامنة صباحًا حتى السلاعة الثانية عرشة ظهرًا إلنجاز العملل ، ويكون ذلك حتت 

إرشاف مندوبني من املحكمة والبلدية والرشطة .
)))  رقم القرار الرشعي 84/ض/) يف 4)/))/433)هل  ، حمكمة حمافظة طريف .
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حتليل املضمون

مدة السجن املحكوم هبا ستة أشهر مىض منها شهران عند النطق هبا ، فإن قبل ونفذ العقوبة 
البديلة سلقط ثلثا مدة السلجن وبذلك تنتهي عقوبة السلجن ، ويمكن حتليل هذا احلكم يف عدة 

نقاط :

) ل تضملن القرار الرشعي وجود سلابقة عىل املدعى عليله ، وعقوبة العمل للنفع العام يفرتض 
أن تطبق عىل من ليس عليه سلوابق ، وقد سلبق اإلشلارة إىل ذلك يف الفقرة األوىل من حتليل 

احلكم الثامن .

) ل يف هذا احلكم تم اجلمع بني عقوبة السجن وعقوبة العمل للنفع العام ، وهذا يتفق مع منهج 
القانون القطري وخيتلف مع منهج القانون التونيس واجلزائري ، حيث اعترب القانون القطري 
عقوبة العمل للنفع العام عقوبة أصلية يمكن تطبيقها لوحدها أو مع عقوبات أخرى حسب 
تقدير القايض ، أما يف تونس واجلزائر فهي عقوبة بديلة تطبق عوضًا عن السجن ، أي ال بد 

من احلكم بالسجن أواًل ، وقد سبق اإلشارة إىل هذا األمر.

3 ل العقوبلة البديللة املحكوم هبا هي قطف ثامر ثاثني شلجرة من أشلجار الزيتون التي ترشف 
عليهلا بلديلة املحافظلة بلدون أجر ، وهي عقوبلة تنطبق مع معنلى النفع العلام ومع مفهوم 

التعزير يف الرشيعة اإلسامية حسبام تم بيانه سابقًا .

4 ل مل يتلم النلص يف احلكلم الرشعي عىل حتديد أجل معني لتنفيذ العملل املحكوم به ، وقد نص 
احلكم عىل أن تقوم إدارة السجن بتمكني املحكوم عليه من اخلروج يوميًا من الساعة الثامنة 
صباحًا حتى السلاعة الثانية عرشة ظهلرًا إلنجاز العمل وهذا عىل افرتاض أن املحكوم عليه 
سلجني ، لكنله وحسلب نص احلكم الرشعلي إذا قبل املحكلوم عليه تنفيذ العقوبلة البديلة 
سيسلقط ثلثا مدة السلجن وخيرج بعد سبعة أيام من النطق باحلكم ، وعىل هذا يكون احلكم 

غر دقيق يف حتديد أجل وآلية تنفيذها .

5 ل ُمنح املحكوم عليه اخليار يف قبول وتنفيذ عقوبة العمل املحكوم هبا  ، وهذا يتفق مع ضوابط 
تطبيق عقوبة العمل للنفع العام ، ومع ما نص عليه القانون التونيس واجلزائري.
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6 ل نلص احلكلم عىل آلية تنفيذ العقوبة ، وينطبق عىل هذا ما سلبق ذكره يف حتليل احلكم السلابع 
حول إشكاليات التنفيذ.

احلكم القضائي الرابع عرش

اجلهة : حمكمة حمافظة البكريية 

رقم احلكم : قيد بمجلد الضبط 4))/) عام )43)هل ، جلسة 6)/433/5)هل ))).

وقائع القضية

يف 433/3/5)هلل تقلدم مواطن إىل مركز رشطة بريدة الشلاميل مبلغًا علن تعرضه حلادثة 
رسقة قبل شلهرين من تاريخ الباغ ، وتفاصيل احلادثة أنه أوقف سليارته يف حمطة حمروقات عىل 
طريلق القصيلم حائلل الرسيع ونزل منها لوقت قصلر وملا عاد إليها وجد أنله رسق من داخلها 
جهلاز جلوال من نلوع باك بري ، ومل يبلغ يف حينه ، بل قام بالبحلث عنه بموجب رقم املوديل 
ورقلم البلن ))) فوجده عند حمل جواالت يف سلوق النافورة بربيدة ، وقلد ذكر له صاحب املحل 
أنه اشلرتاه من شلخص بمبلغ ثامنامئة وعرشين 0)8 ريااًل ، وذكر أنه قام بتسجيل بيانات البائع 

تنفيذًا للتعليامت املبلغة له من اجلهات األمنية.

تم إحضار البائع من خال املعلومات املدونة لدى صاحب املحل وتبني أنه يبلغ من العمر 
7) سنة غر موظف ، وانتهى التحقيق معه إىل توجيه التهمة إليه برسقة جوال املدعي من داخل 

سيارته ، ومل يتبني وجود سوابق مسجلة عليه.

احلكم القضائي وأسبابه

بنلاء عىل ما جاء يف بلاغ املدعي والعثور عىل اجلوال يف حمل االتصاالت وشلهادة صاحب 
املحل بأنه اشلرتى اجلوال من املدعى عليه ، توجه التهمة له برسقة جوال باك بري من سليارة 
املدعي أثناء وقوفها بمحطة حمروقات ، وتعزيره بالسلجن ملدة شهرين وجلده ثامنني جلدة ، وملا 

)))  حمكمة البكرية ، جملد الضبوط اجلنائية 4))/) عام )43)هل ، جلسة 6)/433/5)هل.
)))  هناك رقم خاص حيمله كل جهاز من نوع باك بري هو بمثابة رمز ثابت للجهاز يطلق عليه البْن.
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تبني من حال املدعى عليه وخلو سجله من السوابق تستبدل عقوبة السجن واجللد بعقوبة بديلة 
وهلي أن يقلوم املحكوم عليه بحفر قربيلن يف مقربة البكرية بإرشاف منلدوب حمكمة ، فإن نفذ 

ذلك سقطت العقوبة األصلية .

حتليل املضمون

صدر احُلكم عىل املدعى عليه بالسجن ملدة شهرين وثامنني جلدة ، ثم استبدل احلكم بعقوبة 
بديلة من نوع العمل للنفع العام وهي حفر قربين.

ويمكن حتليل مضمون احلكم من خال عدة نقاط هي :

) ل كام أشلر إليه سلابقًا مدة السلجن التي اسلتبدهلا القايض بعقوبة العمل للنفع العام تتفق مع 
ضوابط تطبيق بدائل السجن ، وكذلك مع نص القانون التونيس واجلزائري والقطري حيث 

حددت مدة السجن التي جيوز إبداهلا بأن ال تزيد عن سنة .

) ل العقوبة البديلة املحكوم هبا هي حفر قربين دون أجر ، وهذا يتفق مع معنى النفع العام ومع 
مفهوم التعزير وقد سبق االشارة إىل هذا .

3 ل من ضوابط العقوبة أن يكون أجل بدايتها وهنايتها حمددًا ، ويف هذا احلكم مل حيدد وقت انجاز 
العمل املحكوم به وهو حفر القبور .

4 ل تضملن احلكم منح املحكوم عليه اخليار يف اسلتبدال عقوبلة العمل املحكوم هبا ، وهذا يتفق 
مع ضوابط احلكم هبذه العقوبة ، كام شبق اإلشارة إليه .

5 ل نلص احلكلم عىل آلية تنفيذ العقوبة حيث تكون بإرشاف مندوب حمكمة البكرية ، وقد نص 
نظام املرافعات الرشعية عىل أن ُيبعث احُلكم اجلزائي بعد اكتسابه الصفة القطعية إىل احلاكم 
اإلداري الذي يتوىل تكليف اجلهات املختصة بتنفيذه ومتابعته ، وقد سلبق اإلشلارة إىل هذا 

األمر يف حتليل احلكم السابع حول إشكاليات التنفيذ))).

)))  انظر : ضوبط تنفيذ العقوبة اجلزائية يف اململكة العربية السعودية ، ص 59).
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احلكم القضائي اخلامس عرش

اجلهة : حمكمة حمافظة البكريية 

رقم احلكم : قيد بمجلد الضبط 4))/) عام )43)هل ، جلسة 8)/433/3)هل ))).

وقائع القضية

يف ))/433/3)هلل تقدم ثاثة أحداث إىل رشطة حمافظلة البكرية خيربون عن تعرضهم 
لاعتداء بالرضب من قبل شخصني عىل أثر خاف نشب بينهم ، ونتج عن ذلك اصابة أحدمها 
بجرح سلطحي مع رأسله ومدة الشلفاء ثاثلة أيام ، وإصابة آخلر بإصابات طفيفة مدة الشلفاء 
يلوم واحد حسلب التقارير الطبية ، وباالنتقال واملعاينلة مل يعثر عىل ما يفيد التحقيق ، وبإحضار 
املدعلى عليهلام تبلني أهنام أحلداث األول عمره سلبع عرشة 7) سلنة ، والثاين سلت عرشة 6) 
سلنة، يدرسلان يف املرحلة الثانوية ، وانتهى التحقيق معهام إىل توجيه االهتام لألول بقصد الرش 
واالعتداء عىل املدعى عليهم ورضهبم بيديه والتسبب بام حلق هبم من إصابات ، وتوجيه االهتام 

لرفيقه بمشاركته ومساعدته ، وبالبحث يف سجاهتم تبني خلوها من السوابق .

احلكم القضائي وأسبابه 

بعد االطاع عىل ما جاء يف اخبارية املدعني والتقارير الطبية الصادرة بحق اثنني منهام بوجود 
إصابلات حديثة مدة الشلفاء فيها ثاثة أيام لألول ويوم للثلاين وأقوال املدعى عليهام واعرتافهام 
تلم احلكلم بإدانة األول برضب املدعني واالعتداء عليهم وقصد الرش والتسلبب بام حلق هبم من 
اصابات وإدانة الثاين بمشاركة األول ومعاقبتهم تعزيرا بسجن األول ثاثة أشهر ومئة وعرشين 
جلدة مفرقة عىل ثاث دفعات ، والثاين بسلجنه شلهر ونصف وستني جلدة مفرقة عىل دفعتني ، 

مع أخذ التعهد عليهام.

ونظلرًا لكوهنلام طالبلني يف املرحللة الثانوية ، وقلد تبني بعد السلؤال عنهام أهنلام منتظامن يف 
الدراسلة ومسلتوياهتم ممتازة ، لذلك تستبدل عقوبة السلجن واجللد بعقوبة بديلة وهي أن يقوم 

)))  حمكمة البكرية ، جملد الضبوط اجلنائية 4))/) عام )43)هل ، جلسة 8)/433/3)هل.
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األول بحفر ثاثة قبور ، والثاين حفر قربين يف مقربة البكرية بإرشاف مندوب حمكمة البكرية، 
فإن نفذا العقوبة البديلة سقطت العقوبة األصلية.

حتليل املضمون

صدر احلكم عىل املدعى عليهام بعقوبة أصلية وهي سجن األول ثاثة أشهر ومائة وعرشين 
جلدة ، والثاين سلجن شلهر ونصف وستني جلدة ، وقد اسلتبدل هذا احلكم بعقوبة بديلة وهي 
أن يقلوم األول بحفلر ثاثة قبلور والثاين حفر قربين ، فإن نفذا العقوبة البديلة سلقطت العقوبة 

األصلية ، ويمكن حتليل مضمون احلكم من خال النقاط التالية :

) ل مدة السجن املحكوم هبا التي استبدلت بعقوبة العمل للنفع العام أقل من عام وهذا يتفق مع 
ضوابط العمل بالعقوبات البديلة كام سبق اإلشارة إليه.

) ل العقوبلة البديللة املحكلوم هبا هي حفر القبلور دون أجر تنطبق مع معنلى النفع ومع مفهوم 
التعزير كام أشر إليه سابقًا .

3 ل مل حيدد وقت إنجاز العمل املحكوم به وهو حفر القبور ، وهذا يتعارض مع ضوابط العقوبة 
التي جيب أن تكون حمددة املدة .

4 ل تضملن احلكم منح املحكوم عليه اخليار يف اسلتبدال عقوبلة العمل املحكوم هبا ، وهذا يتفق 
مع ضوابط العمل بعقوبة العمل للنفع العام ، وقد سبق اإلشارة إىل ذلك . 

5 ل نلص احلكلم عىل آلية تنفيذ العقوبة ، وقد سلبق اإلشلارة إىل أن آلية تنفيلذ األحكام اجلزائية 
بصفة عامة ختضع لنصوص نظامية ، وهنا أشر إىل أن النص عىل آلية لتنفيذ هذه العقوبة من 

قبل قايض احلكم يكشف عن حاجة إىل وجود آلية تنظم تنفيذ التعزير بالعمل للنفع العام.

األعامل التي تم اإللزام هبا يف األحكام القضائية السابقة

فيلام سلبق تم عرض عدة احكام قضائيلة تضمنت التعزير بالعمل للنفلع العام بدون أجر ، 
وفيام ييل تلخيص لألعامل التي تم التعزير هبا يف تلك األحكام :

) ل العمل بجمعية حتفيظ القرآن الكريم.
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) ل تقليم األشجار التي عىل الطرق العامة.

3 ل العمل بمكتب توعية اجلاليات ) مرتني (

4 ل مشاركته الكشفية يف داللة زوار بيت اهلل احلرام يف شهر رمضان وموسم احلج ) مرتني( .

5 ل العمل يف البلدية ) غر حمدد ( .

6 ل تنظيف مكتبة احلي.

7 ل قطف ثامر أشجار الزيتون التي يف الطرق العامة ) مرتني ( .

8 ل التعاون مع املعهد املهني أو غره يف مهنة امليكانيكا.

9 ل العمل اإلداري يف املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات .

)0 ل غرس شتات اشجار يف الشوارع التي حتددها البلدية.

)) ل حفر القبور ) مرتني ( .

واملاحلظ أن بعلض هذه األعامل تكّيف مع ما هو متلاح يف املنطقة التي صدر فيها احلكم ، 
مثل قطف اشجار الزيتون يف حمافظة طريف ، وداللة وإرشاد احلجاج واملعتمرين ، وهذا يلفت 
االنتباه إىل إمكانية توظيف هذه العقوبة خلدمة الناس حسب احلاجة يف كل منطقة ، وهذا يسمح 
بدعم اجلهات املكلفة بالقيام ببعض اخلدمات كالبلدية والكشلافة ، ويؤكد اخلاصية النفعية هلذه 
العقوبلة ، كلام يؤكلد طبيعتها االسلتثامرية ؛ حيث اسلتثمرت يف أعامل رأى القضلاة احلاجة هلا ، 

كتقليم اشجار الشوارع وقطف ثامرها.
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201

الفصل السادس
اخلالصة والنتائج والتوصيات

6 .1  خالصة الدراسة
احلمدهلل رب العاملني الذي أعان عىل إمتام هذه الرسالة ، واسأله تعاىل أن أكون قد وفقت يف 

تقديمها بشكل جيد حيتوي عىل مضمون نافع.

وقلد دأب الباحثون يف هناية أبحاثهم وبعد مشلوار البحث والتقيص ومازمة املوضوعات 
لفرتة من الزمن عىل ختمها بام توصلوا إليه من نتائج وتوصيات يتطلعون إىل حتقيقها.

وقد كان موضوع هذه الرسلالة عقوبة العمل للنفع العام ، وهي عقوبة ظهرت إىل الوجود 
منذ وقت قريب كأحد أشكال العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية ، وتعترب إحدى وسائل 
الِعقاب احلديثة التي اُبتكرت لتلبية أهداف السياسة اجلنائية املعارصة التي صارت هتتم بإصاح 

املذنبني وإعادة دجمهم مع جمتمعاهتم.

توزعت فصول هذه الدراسة يف ثاثة جوانب ، تأصيلية ، ومقارنة ، وتطبيقية ، فمن خال 
الفصلل الثلاين والثالث والرابع  تبلني أن عقوبة العمل للنفع العام تقلع ضمن عقوبات التعازير 
ويؤصل هلا من باب السياسة الرشعية ، كام تبني مكانتها وخصائصها وضوابط تطبيقها ، وموقف 
النظم والقوانني املقارنة من العمل هبا ، وأسلاليب تطبيقها ، وموقف املنظم السلعودي منها من 
حيث العمل هبا وتطبيقها ، ويف الفصل اخلامس تم تغطية اجلانب التطبيقي من خال استعراض 
عدد من األحكام اجلزائية التي تضمنت التعزير بعقوبة العمل للنفع العام ، حيث قمت بتحليلها 

عىل ضوء الدراسة النظرية .

وقلد قمت بجمع املادة العلمية ملوضوع هذه الرسلالة من املصلادر واملراجع ذات العاقة : 
وهي العلوم الرشعية ، والقانونية ، واالجتامعية ، ويف القوانني والنظم العربية واملحلية املرتبطة، 
واجتهلدت ألن تكون فصول الدراسلة مرتابطة ومتكاملة فيام بينهلا حتى تعطي صورة واضحة 

وشاملة عن املوضوع.
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6 . 2 نتائج الدراسة

من أبرز النتائج ذات الصلة بعقوبة العمل للنفع العام ما ييل :

) ل اتفق املعنى اللغوي واالصطاحي للتعزير عىل أن معناه التأديب ، والتأديب يتحقق بكل ما 
يؤدي هذا الغرض من وسائل عقابية.

) ل اهتمت السياسلة اجلنائية احلديثة بإصاح اجلناة ، وسلعت ملكافحة اجلريمة من خال إصاح 
املذنبني وإعادة دجمهم مع جمتمعاهتم ، وهذا ما جعل الفكر العقايب احلديث هيتم ببدائل السجن 

لتحقيق هذا الغرض بعد أن أصبح السجن يف الغالب ال حيقق هذا التوجه.

3 ل نشلأت بدائل السلجن مقرتنة مع إشكاليات عقوبة السلجن قصر املدة ، وقد اتفقت أغلب 
القوانني عىل أن السجن قصر املدة هو الذي ال يتجاوز مدة عام.

4 ل عقوبلة العملل للنفع العام مفهوم ِعقلايب حديث يقوم عىل معنى اسلتثامر العقوبة من خال 
إللزام املذنب بعمل ينتفع منله املجتمع بدون أجر ، وهذا العمل هو بمثابة جرب الرضر الذي 

تسبب به جراء اعتدائه عىل أمن املجتمع وسكينته.

5 ل تنلدرج عقوبة العمل للنفع العام ضمن العقوبات التعزيرية يف الرشيعة اإلسلامية ويؤصل 
هلا من باب السياسة الرشعية.

6 ل مفهوم اسلتثامر العقوبة ليس مفهوما حديثًا يف الرشيعة اإلسلامية فقد عرفته منذ نزوهلا من 
خال عقوبة الكفارة.

7 ل تعللو مكانلة عقوبلة العمل للنفلع العام إذا متعّنا يف ملا حتققه من نتائج يف سللوك املذنب من 
صلاح ودملج باملجتمع مقارنلة بالعقوبات األخلرى التي ُتنفلر املجتمع منله وختلق بينهم 

احلواجز ، مثل عقوبة السجن.

ن املذنب ملن االختاط باملجتمع وهذا ما يؤهله لاندماج  8 ل التعزيلر بالعمل للنفع العام ُيمكِّ
معله ، ولذللك فهي ال تطبق إال عىل من يغلب عىل الظن انتفاعهم هبا من الذين ليس عليهم 

سوابق ، أصحاب األفعال البسيطة التي يتم املعاقبة عليها بعقوبة سجن قصر املدة.
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9 ل بدأ العمل بعقوبة العمل للنفع العام يف القوانني املقارنة منذ النصف الثاين من القرن العرشين 
الذي يصادف بداية الربع األخر من القرن الثالث عرش اهلجري ، وقد عرفتها الدول العربية 
منذ عام 999)م  الذي يوافق عام 0)4)هل  عندما ُأقرت يف مجهورية تونس ، حيث كانت 
أول دوللة تدرجهلا ضمن عقوباهتا األصلية ، ثم ُأقرت يف مجهورية اجلزائر ، ودولة قطر عام 

009)م  املوافق 9)4)هل .

0)  ل تعاملل القانون التونليس واجلزائري مع عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة للسلجن، 
حيث يتم اسلتبداله هبا إذا كانت مدة السلجن املحكوم هبا ال تتجاوز عامًا ، واملحكوم عليه 

خمر بني عقوبة السجن األصلية وهذه العقوبة.

)) ل تعاملل القانلون القطلري مع عقوبلة العمل للنفع العلام كعقوبة أصلية يمكلن الِعقاب هبا 
وحدهلا أو ملع عقوبلات أخلرى ، فلم يشلرتط احلكلم بالسلجن أواًل ومن ثلم إبداله هبذه 
العقوبة، وقد فرض عىل املحكوم عليه جزاء يف حالة عدم التنفيذ ؛ بالسلجن ملدة سلبعة أيام 

عن كل يوم عمل مل ينفذ.

)) ل يتلم تنفيلذ عقوبة العملل للنفع العام وفقلًا للقانون التونيس واجلزائلري خال ثامنية عرش 
شلهرًا بواقلع سلاعتني يوميلًا ، أما يف قطر ، فهي عبلارة عن اثني عرش يوما تنفذ بواقع سلت 

ساعات يوميًا.

3)ل النظلام اجلزائلي املطبلق يف اململكة العربية السلعودية يسلتوعب عقوبة العملل للنفع العام 
بحكم كونه هو نظام الرشيعة اإلسامية.

4) ل يف اللدول التلي أقرت عقوبة العمل للنفع العام ؛ تم وضلع آلية للحكم هبا ، حيث حددت 
اجلرائلم التلي يمكن تطبيق هلذه العقوبة عليها ، والفئلات املذنبة التي يمكلن معاقبتهم هبا ، 
وذلك لضامن أن ال يعاقب هبا أشلخاص خطرون عىل املجتمع ، أو ال يسلتفيدون منها ، ألن 

هذا قد يوحي للمجتمع بعدم رصامة اجلهات العدلية مع الفئات اخلطرة.

5) ل يف اللدول التلي أقلرت عقوبة العمل للنفع العلام وضعت آلية لتنفيلذ العقوبة ، فتم حتديد 
األعلامل التلي يمكلن احلكم هبا ، وحلددت اجلهات التلي ُينفذ هبا ، واجلهات املسلئولة عن 

التنفيذ ، والضامنات واحلقوق للمحكوم عليها.
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6) ل يف اململكلة العربية السلعودية ال يوجد تنظيم يتعلق بتنفيذ هلذه العقوبة ، وال يوجد حتديد 
لألعامل التي يمكن الَعقاب هبا.

7) ل تبلني ملن خال الفصلل التطبيقي أن هناك أحكاملًا قضائية تصدر من املحاكم السلعودية 
بالتعزير بالعمل للنفع العام ، إال أن بعض األحكام ال تتفق مع ضوابط العمل هبذه العقوبة 
، مثل احلكم هبا عىل مرتكبي جرائم كبرة ، أو اسلتبداهلا بسلجن تتجاوز مدته عامًا ، كذلك 

كشفت األحكام القضائية عن إشكالية فيام يتعلق بتنفيذ هذه العقوبة .

8) ل أكدت بعض األحكام التي صدرت بعقوبة العمل للنفع العام عىل حتقق املعنى االستثامري 
التعويلي هلا ، كام سلبق اإلشلارة إليه يف اجلانلب النظري » ص )))« مثلل اإللزام بقطف 
ثامر الزيتون ، وزرع شلتات الشلجر ، وتقليم أشجار الشوارع ومشاركة الكشافة يف خدمة 

احلجاج واملعتمرين .

9) ل كشلفت األحكام الصادرة هبذه العقوبة وعمل القضاة هبا رغم عدم وجود آلية لتنفيذها ، 
عن وجود حاجة لوسائل ِعقابية بديلة عن السجن ، ألن غياب هذا تسبب يف انتشار الِعقاب 

بالسجن عىل كل صغرة وكبرة ، وقد سبق بيان السلبيات املرتتبة عىل ذلك.

0) ل وأخرا فإنه ال يمكن االستغناء كليًا عن عقوبة السجن ، فكام أن هناك حاالت من األفضل 
أن ال يستخدم السجن فيها ، هناك حاالت ال يصلح معها إال السجن والعقوبات الصارمة، 

وهذا خيضع لتقدير القضاة حتت مظلة التفريد العقايب.

6 . 3 توصيات الدراسة

من أبرز التوصيات ذات الصلة بموضوع الدراسة ما ييل :

تبلني ملن خال الفصل التطبيقي وجلود أحكام قضائية بعقوبة العملل للنفع العام ال تتفق 
ملع ضوابلط ورشوط العملل هبا ، وهذا نتيجة لعلدم وجود نظام وآلية تضبلط عملية احلكم هبا 

وتنفيذها ، ولذلك فإين أهني هذه الدراسة بثاث توصيات:
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التوصية األوىل موجهة للمنظم :

) ل إجياد تنظيم يتم من خاله تفعيل العمل ببدائل السجن بصفة عامة ، حتى يكون لدى القضاة 
خيارات متعددة للعقاب ، ومن ثم ال يكون السجن اخليار األمثل أمامهم.

) ل رضورة إصدار نظام كامل لعقوبة العمل للنفع العام حيدد به ما ييل :

أ ل األفعال اإلجرامية التي تطبق هذه العقوبة عليها ، أو حتديد درجة جسامتها.

ب ل حتديلد املذنبني الذين جيوز تطبيق هذه العقوبة عليهم من حيث السلوابق ودرجة اإلثم 
ونمط اجلرائم.

ج  ل وضلع آليلة وضوابط تنظلم احلكم هبذه العقوبة ، واألعامل التلي يعاقب هبا ، واجلهات 
املسلئولة علن تنفيذها ، وحقلوق املحكوم عليهم هبلا ، ومدة تنفيذها ، وعدد سلاعات 

العمل اليومية التي جيب عىل املحكوم عليه أداؤها . 

التوصية الثانية موجهة للقضاء :

أ ل نرش ثقافة الِعقاب ببدائل السجون ، وإبراز سلبيات السجن قصر املدة بني القضاة ، والتأكيد 
علىل الفئلات التي ُتعامل هبلذه البدائل خاصة عقوبة العمل للنفع العلام التي ال تصلح لكل 

املذنبني.

ب ل تفعيلل ختصلص قايض اجلزاء حسلب توجه السياسلة اجلنائيلة احلديثة ، حيلث يتم إعداده 
وتأهيلله بالعلوم املرتبطلة باجلريمة واملجرمني وما يتعلق بالسللوك اإلجرامي ودرجة اإلثم 

واخلطورة اإلجرامية ، حتى يكون لديه أدوات التعامل مع البدائل بطريقة إجيابية.

ج ل تفعيلل دور األخصائلي االجتامعي والنفيس يف اقرتاح اجلزاء املناسلب حلال املذنب ، وذلك 
بتقديلم مللف مكتملل عن حلال املذنلب ، وظروفه ، وملدى فاعليلة العقوبلات البديلة يف 
اصاحه وتقويمه ؛ خاصة عقوبة العمل للنفع العام ، عىل أن يعرض هذا امللف عىل القضاء 

مع ملف القضية.
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التوصية الثالثة موجهة للباحثني :

بإجلراء دراسلات وبحوث بعدية عىل الفئات التلي تطبق عليهم عقوبة العملل للنفع العام 
حيث يتم قياس أثرها اإلصاحي عليهم ، ومدى استفادهتم من ذلك ، والفرق بني نتائج عقوبة 

العمل للنفع العام وعقوبة  السجن.
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املصادر واملراجع
أواًل : املصادر

) ل  القرآن الكريم

ثانيًا : أحكام القرآن وتفسره
) ل  األصفهاين ، الراغب : مفردات ألفاظ القرآن ، حتقيق صفوان عدنان داوودي ) دار القلم ، 

دمشق . سوريا ، ط4 ، 009)م (. 
3 ل  البغوي ، احلسني بن مسعود : معامل التنزيل . تفسر القرآن ، ت حممد النمر وعثامن ضمرية، 

سلامن احلرس ) دار طيبة ، الرياض ، ط) ، )00)م (.
4 ل  السعدي ، عبدالرمحن بن نارص : تيسر الكريم الرمحن يف تفسر كام املنان، ) مكتبة الرشد 

نارشون ، الرياض . السعودية ، ط3 ، 005)م (.
5 ل  الشوكاين ، حممد بن عيل : فتح القدير  ) دار املعرفة ، بروت . لبنان ، ط5 ، 008)م (.

6 ل  الطربي ،ابو جعفر حممد بن جرير: تفسر الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، حتقيق 
عبداهلل عبداملحسن الرتكي) هجر للطباعة والنرش ، القاهرة.مرص ، ط ) ، )00)م  (.
7 ل  ابن العريب ، حممد بن عبداهلل : أحكام القرآن ، ت عبدالرزاق املهدي ) دار الكتاب العريب ، 

بروت.لبنان ، ط) ، 000)م (.

ثالثًا : احلديث النبوي وأحكامه ورشحه

8 ل  األلباين . حممد نارص : صحيح سلنن أيب داود لإلمام سلليامن السجستاين ) مكتبة املعارف ، 
الرياض . السعودية ، ط) ،000)م (.

9 ل  األلباين ، حممد نارص الدين : صحيح سلنن الرتمذي ) مكتبة املعارف ، الرياض.السلعودية، 
ط ) ، )00)م (.

0) ل  البخاري ، حممد بن اسامعيل : صحيح البخاري ، طبعة وزارة الشؤون اإلسامية واألوقاف 
والدعوة واإلرشاد ) دار السام للنرش ، الرياض ، ط) ، 999)م (.

)) ل  البيهقلي ، أمحلد بن احلسلني : السلنن الكلربى ، حتقيق حمملد عطا ) دار الكتلب العلمية ، 
بروت ، لبنان ، ط3 ، 003)م (.
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)) ل  الرتملذي ، حمملد بن عيسلى : سلنن الرتملذي »اجلاملع الصحيح« ، حتقيق كامل يوسلف 
احلوت ) دار الكتب العلمية ، بروت ، لبنان ، د.ط ، د.ت (.

3) ل  ابلن حجلر ، أمحلد بن عيل : فتح البلاري برشح البخاري ، ت عبدالقادر شليبة احلمد      ) 
مكتبة العبيكان ، الرياض. السعودية ، ط) ، )00)م (.

4) ل  ابلن حنبلل ، أمحلد : مسلند اإلمام أمحلد ، حتقيق عبداملحسلن الرتكي وآخرون )مؤسسلة 
الرسالة، بروت ، لبنان ، ط ) ، 995)م (.

5) ل  ابلو داُود ، سلليامن بلن األشلعث السجسلتاين األزدي : سلنن أيب داُود ، ت علزت عبيلد 
الدعاس سيد ) دار ابن حزم ، بروت . لبنان ، ط ) ، 997)م (.

6) ل  القرعاوي ، ابراهيم عبداهلل : املحّصل ملسند اإلمام أمحد بن حنبل ) دار العاصمة ، الرياض.
السعودية ، ط) ، 006)م (.

7) ل  ابلن ماجله ، حمملد بن يزيد القزويني : السلنن ، حتقيق شلعيب األرنلؤوط وآخرون ) دار 
الرسلالة العاملية ، دمشلق ، ط ) ، 009)م ( وطبعة ) مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ، 

الرياض ، ط ) ،  998)م ( ، حتقيق وتعليق حممد نارص األلباين.

8) ل  مسللم ، أبو احلسلني مسللم بن احلجاج النيسلابوري : صحيح مسللم ) مؤسسلة الرسالة 
نارشون ، دمشق . سوريا ، ط) ، 009)م (.

9) ل  النسلائي ، أمحد بن شلعيب : السلنن الكربى ، ت عبدالغفار البنداري وسيد حسن، ) دار 
الكتب العلمية ، بروت.لبنان ، ط) ، )99)م ( وطبعة )مكتبة املطبوعات اإلسامية ، 
حلب.سوريا ، د.ط .د. ت ( سنن النسائي رشح السيوطي ، عناية عبدالفتاح أبوغدة .

رابعًا : كتب الفقه وأصوله والسياسة الرشعية

0) ل  األزهلري ، صاللح األيب : جواهر االكليل رشح خليل ) دار الفكر ، بروت.لبنان ، د.ط، 
995)م (.

)) ل  اآلملدي ، عليل بن حممد : اإلحلكام يف أصول األحكام ، حتقيق عبداللرازق عفيفي  ) دار 
الصميعي ، الرياض ، ط) ، 003)م (.
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)) ل  الباحسلني ، يعقلوب عبدالوهلاب : القواعلد الفقهيلة ) مكتبة الرشلد ، الريلاض ، ط4 ، 
004)م (.

3) ل  الُبغا ، مصطفى ديب : أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه االسلامي ) دار القلم ، دمشلق . 
سوريا ، ط ) ، 993)م (.

4) ل  البغوي ، احلسلني بن مسلعود : التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي ، ت عادل املوجود و عيل 
معوض ) دار الكتب العلمية ، بروت.لبنان ، ط) ، 997)م (.

5) ل  البهلويت، منصلور بن يونس : كّشلاف القناع عن متن اإلقناع ، حتقيلق دكتور ابراهيم أمحد 
عبداحلميد ) دار عامل الكتب ، الرياض . السعودية ، د. ط ، 003)م (.

6) ل  البهويت، منصور بن يونس : رشح منتهى اإلرادات دقائق أوىل النهى لرشح املنتهى، حتقيق 
عبداهلل الرتكي ) مؤسسة الرسالة نارشون، بروت.لبنان، ط )، 000)م(.

7) ل  البورنو، حممد صدقي :الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ) مؤسسلة الرسلالة نارشون، 
بروت.لبنان ، ط5 ، ))4)هل (.

8) ل  البورنلو ، حمملد صدقي : موسلوعة القواعد الفقهية ) مؤسسلة الرسلالة ، بروت.لبنان ، 
ط)، 003)م (.

9) ل  البوطي ، حممد سعيد رمضان : ضوابط املصلحة يف الرشيعة اإلسامية، ) مؤسسة الرسالة، 
بروت. لبنان ، ط) ، 977)م (.

30 ل  تلاج ، عبدالرمحلن ، السياسلة الرشعية والفقه اإلسلامي ) دار التأليف ، القاهرة . مرص ، 
ط) ، 953)هل (.

)3 ل  ابلن تيميلة ، أمحلد :السياسلة الرشعية يف إصاح الراعلي والرعية ) دار الكتلب العلمية ، 
بروت.لبنان ، د.ط ، ))4)هل (.

)3 ل  ابن تيمية ، أمحد : جمموع فتاوى شليخ اإلسلام أمحد بن تيمية ، مجع عبدالرمحن ابن قاسلم 
النجدي ) دار عامل الكتب ، الرياض ، د.ط ، )99)م ( و ) طبعة الرئاسة العامة لشؤون 

احلرمني ، مكة ، السعودية ، د. ط ، د.ت (.
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33 ل  ابلن حلزم ، عليل بلن أمحد سلعيد األندلليس : اإلحكام يف أصلول األحلكام ) دار اآلفاق 
اجلديدة، بروت ، لبنان ، د. ط ، 979)م (.

34 ل  خَاف ، عبدالوهاب : علم أصول الفقه ) دار احلديث ، القاهرة . مرص ، د.ط ، )00)م(.

35 ل  اللرازي ، فخلر الدين حممد بن عملر  : املحصول يف علم األصول ، حتقيق طه جابر فياض 
العللوان ) جامعلة اإلملام حممد بن سلعود اإلسلامية  ، الرياض . السلعودية ، د.ط ، 

400)هل (.

36 ل  الزرقاء ، مصطفى أمحد : االسلتصاح واملصالح املرسللة يف الرشيعة اإلسلامية وإصول 
فقهها ) دار القلم ، دمشق.سوريا ، ط) ، 988)م (.

37 ل  ابو زهرة ، حممد :أصول الفقه ) دار الفكر العريب،القاهرة.مرص ، د.ط ، 997)م (.

38 ل  الرسخليس ، حممد بن أمحد : املبسلوط ، حتقيق سلمر مصطفى ربلاب ) دار إحياء الرتاث 
العريب ، بروت.لبنان ، ط) ، )00)م (.

39 ل  أبو سليامن، عبد الوهاب إبراهيم : كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية )دار 
الرشوق ، جدة – السعودية ، ط5 ، 9)4)هل(.

40 ل  الشلاطبي ، ابراهيم بن موسلى : املوافقات ، ت أمحد الطهطاوي و سلعيد الصباغ، ) دار 
الفضيلة ، القاهرة.مرص ، ط) ، 0)0)م (.

)4 ل  الرشبيني ، حممد اخلطيب : مغني املحتاج إىل معرفة معاين املنهاج ، عناية حممد عيتاين ) دار 
املعرفة ، بروت.لبنان ، ط) ، 004) ).

)4 ل  الطرابلليس ، عليل بن خليل : معني احلكام فيام يرتدد بلني اخلصمني من األحكام، )مطبعة 
مصطفى احللبي ، مرص ، ط ) ، 973)م (.

43 ل  ابن عابدين ، حممد أمني : رد املحتار عىل الّدر املختار حاشية ابن عابدين ، حتقيق عبداملجيد 
طعمه حلبي، ) دار املعرفة ، بروت.لبنان ، ط) ، 000)م (.

44 ل  ابن عاشلور ، حممد الطاهر : مقاصد الرشيعة اإلسلامية ، حتقيق حممد الطاهر امليسلاوي 
)دار النفائس ، األردن ، ط ) ، )00)م (.
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45 ل  عبدالسلام ،عبدالعزيز املشلهور بالعز بن عبدالسلام : القواعد الكربى املوسوم بقواعد 
األحلكام يف إصلاح األنام ، حتقيق نزيه كامل محاد و عثامن مجعله ضمرّيه ) دار القلم ، 

دمشق.سوريا ، ط4 ، 0)0)م (.

46 ل  ابلن عثيملني حمملد الصالح : أحكام ملن القرآن الكريم ) مدار الوطلن للنرش ، الرياض . 
السعودية ، د.ط ، 5)4)هل (.

47 ل  ابن عثيمني ، حممد الصالح : الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ) دار ابن اجلوزي ، الرياض. 
السعودية ، ط) ، 4)4)).

48 ل  عبداملنعلم ، حمملود عبدالرمحلن : معجلم املصطلحات واأللفاظ الفقهيلة ) دار الفضيلة ، 
القاهرة.مرص ، د.ط ، د.ت (.

49 ل  عطلوة ، عبدالعلال أمحلد ، املدخلل للسياسلة الرشعيلة ) جامعلة اإلملام حممد بن سلعود 
اإلسامية، الرياض. السعودية ، ط ) ، 5)4)هل (.

50 ل  الغلزايل ، أبلو حاملد حمملد  بن حممد : املسلتصفى من علم األصول، حتقيق حممد سلليامن 
األشقر ) مؤسسة الرسالة ، بروت.لبنان ، ط )، 997)م (.

)5 ل  الفلراء ، ابويعلىل حمملد بن احلسلني : األحلكام السللطانية ، ت حممد حاملد )دار الكتب 
العلمية ، بروت . لبنان ، د.ط ، 983)م (.

)5 ل  ابن فرحون ، إبراهيم بن حممد املالكي: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ، 
اعتنى به مجال مرعشيل ) دار عامل الكتب ، الرياض . السعودية ، طبعة خاصة ، 003)م(.

53 ل  قلايض خلان ، فخر الدين حسلن بلن منصور األوزجنلدي : الفتاوى اهلنديلة ) دار إحياء 
الرتاث العريب ، بروت.لبنان ، د.ط ، 980) م (.

54 ل  ابلن قداملة ، عبداهلل بن أمحلد : املغني ، حتقيق عبداهلل بن عبداملحسلن الرتكي وعبدالفتاح 
حممد احللو ) دار عامل الكتب ، الرياض . السعودية ، ط 4، 999)م،  وطبعة ))0)م( 

وطبعة ) مكتبة الرياض احلديثة ، الرياض.السعودية ، د.ط ، )98)م (.

55 ل  القرايف ، أمحد بن ادريس : الذخرة ، ت حممد بوخبزة ) دار الغرب االسلامي ، بروت.
لبنان ، ط) ، 994)م ( .
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56 ل  القرايف ، أمحد بن ادريس : الفروق ) عامل الكتب ، بروت.لبنان ، د.ط ، د.ت (.

57 ل  القرضاوي ، يوسف : أصول العمل اخلري يف اإلسام يف ضوء النصوص واملقاصد )دار 
الرشوق ، القاهرة.مرص ، ط) ، 008)م( .

58 ل  القرضاوي ، يوسلف : اخلصائص العامة لإلسلام ) مكتبة وهبة ، القاهرة .مرص ، ط) ، 
)98)م ( .

59 ل  ابن قيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر : الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية  ) املكتبة العرصية، 
بروت.لبنان ، ط) ، 006)م ( .

60 ل  ابلن قيلم اجلوزيلة ، حممد بلن أيب بكر : اعام املوقعلني عن رب العامللني ، ت عبدالرمحن 
النجدي ) دار عامل الكتب ،الرياض.السعودية ، د.ط ، )99)م ( وطبعة  ) دار الكتاب 

العريب ، بروت.لبنان ، ط) ، 998)م ( ت حممد البغدادي .

)6 ل  الكاساين ،عاء الدين بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) زكريا يوسف مطبعة 
اإلملام ، القاهلرة . مرص ، د.ط ، د.ت ( وطبعة ) دار املعرفة ، بروت . لبنان ، د.ط )، 

000)م ( ت حممد خر حلبي

63 ل  ابلن كثلر ، اسلامعيل بلن عملر : البداية والنهايلة ، ت عبداملحسلن الرتكلي ) دار هجر ، 
املهندسني.مرص ، ط) ، 997)م ( .

64 ل  امللاوردي ، أبواحلسلن عليل بلن حممد بن حبيلب : األحلكام السللطانية ، ت أمحد مبارك 
البغلدادي ) دار ابلن  قتيبلة ، الكويت ، ط) ، 989)م ( وطبعلة ) دار الكتاب العريب ، 

بروت . لبنان ، د.ط ، 990)م ( ت خالد عبداللطيف العليمي.

65 ل  الكلردي ، أمحلد احلجي : موجز أحلكام الزكاة والكفارات والنذور يف الفقه اإلسلامي، 
)دار البشائر االسامية ، بروت.لبنان ، ط) ، )00)م ( .

66 ل  ابلن املنلذر ، حممد بن إبراهيم : االرشاف علىل مذاهب العلامء ، ت صغر أمحد االنصاري 
)مكتبة مكة احلديثة ، رأس اخليمة. االمارات ، ط) ، 007)م( .

67 ل  أبن مفلح ، حممد بن مفلح املقديس : الفروع ، حتقيق حازم القايض ) دار الكتب العلمية ، 
بروت . لبنان ، ط) ، 997)م ( .
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68 ل  املوسلوعة الفقهيلة الكويتيلة ) وزارة األوقلاف والشلئون اإلسلامية  ل  الكويت ، ط 3 ، 
998)م ( . 

69 ل  ابن نجيم ، زين الدين بن إبراهيم  : البحر الرايق رشح كنز الدقائق ) دار الكتب العلمية، 
بروت.لبنان ، ط) . 997)م (.

70 ل  النلووي ، حميلي الدين بلن رشف : كتاب املجموع رشح املهذب للشلرازي،  ) دار احياء 
الرتاث العريب ، بروت.لبنان ، ط) ، )00)م ( .

)7 ل  ابلن اهللامم ، حمملد بن عبدالواحلد املعروف بكامل الديلن : رشح فتح القديلر، )  دار عامل 
الكتلب، الريلاض. السلعودية ، طبعلة وزارة الشلؤن اإلسلامية واألوقلاف والدعوة 

واإلرشاد ، 4)4)هل  ( .

خامسًاً : كتب الفقه املعارص واملقارن بني الرشيعة والقانون

)7 ل  هبنيس ، أمحد فتحي : العقوبة يف الفقه اإلسامي ) دار الرائد العريب ، بروت.لبنان ، ط)، 
)98)م ( .

73 ل  اجلريوي . حممد عبداهلل : السلجن وموجباته يف الرشيعة اإلسلامية ) جامعة اإلمام حممد 
ابن سعود االسامية ، الرياض.السعودية ، د،ط ، )99)م ( .

74 ل  احلجيان ، عبدالعزيز بن حممد وإبراهيم امليمن : التعزير باخلدمة االجتامعية        ) جامعة 
االمام حممد بن سعود اإلسامية ، الرياض ، د.ط ، 0)0)م ( .

75 ل  احلناكي، عيل بن سلليامن : العقوبات البديلة لسلجن األحداث اجلانحني ) وزارة الشئون 
االجتامعية ، الرياض. السعودية ، د.ط ، 430)هل ( .

76 ل  خرض، عبدالفتاح : التعزيرات واالجتاهات احلديثة ) معهد اإلدارة، الرياض، السلعودية، 
د.ط ،399)هل( .

77 ل  خرض ، عبدالفتاح : األوجه اإلجرائية للتفريد القضائي ) جامعة القاهرة ، القاهرة . مرص، 
د.ط ، د.ت ( .

78 ل  خرض ، عبدالفتاح : النظام اجلزائي  ل  اجلزء األول ) معهد اإلدارة ، الرياض . السعودية، 
د.ط ، )98)م ( .
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78 ل  الريسلوين ، أمحلد : الفكلر املقاصلدي قواعلده وفوائلده ) مطبعة النجاح اجلديلدة ، الدار 
البيضاء . املغرب ، د.ط ، 999)م ( .

79 ل  أبو زهرة . حممد : اجلريمة والعقوبة  يف اإلسام ) دار الفكر العريب ، القاهرة.مرص ، ط)، 
003)م (   .

80 ل  بوسلاق ، حمملد امللدين : اجتاهلات السياسلة اجلنائيلة  املعلارصة والرشيعة اإلسلامية    ) 
أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض . السعودية ، ط) ، )00)م ( .

)8 ل  سلامل ، نلادرة حمملود : السياسلة اجلنائية املعارصة ومبلادئ الدفاع االجتامعلي من منظور 
إسامي ) دار النهضة العربية ، القاهرة.مرص ، د،ط ، د.ت ( .

)8 ل  السيد ، لطفي أمحد :  احلق يف العقاب   ) مكتبة مرص ، القاهرة . مرص ، د.ط ، د.ت ( .

83 ل  شلتوت ، حممود : اإلسام عقيدة ورشيعة ) دار الرشوق ، القاهرة . مرص ، د.ط ، د.ت ( .

84 ل  الشلواريب ، عبداحلميلد : التنفيلذ اجلنائلي يف ضلوء القضلاء والفقله ) منشلأة املعلارف ، 
االسكندريه.مرص ، د.ط ، د.ت ( .

85 ل  صدقلي ، عبدالرحيلم : اجلريملة والعقوبة يف الرشيعة االسلامية دراسلة حتليلية ألحكام 
القصاص واحلدود والتعازير ) مكتبة النهضة العرصية ، القاهرة.مرص ، ط) ، 987)م(.

86 ل  عامر ، عبدالعزيز : التعزير يف الرشيعة اإلسامية ) دار الفكر العريب،القاهرة. مرص، ط 4 
، 007)م ( .

86 ل  عبدالعزير، أمر : الفقه اجلنائي يف اإلسام )دار السام ، مرص ، ط) ، 997) ).

89 ل  العلواء، حممد سلليم :أصول النظام اجلنائي اإلسلامي ) هنضة ملرص للطباعة ، القاهرة . 
مرص ، ط3 ، 007)م (.

90 ل  عودة ، عبدالقادر : الترشيع اجلنائي اإلسامي مقارنا بالقانون الوضعي  ) مؤسسة الرسالة 
نارشون ، بروت.لبنان ، ط)، 008)م (.

)9 ل  عوض ، حممد حميي الدين : السياسلة اجلنائية  ل الكتاب األول  ل  ) اكاديمية نايف العربية 
للعلوم األمنية ، الرياض ، د.ط ، 997)م (.
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)9 ل  عوض ، حممد حميي الدين : بدائل اجلزاءات اجلنائية يف املجتمع اإلسامي  ) املركز العريب 
للدراسات األمنية والتدريب،الرياض. السعودية ، د.ط ، ))4)هل (.

93 ل  أبوغدة ، حسن عبدالغني : فقه املعتقات والسجون بني الرشيعة والقانون ) مكتبة الرشد 
، الرياض.السعودية ، ط) ، 006)م ( .

94 ل  النعيملي ، صلاح الدين حممد : أثر املصلحة يف السياسلة الرشعيلة ) دار الكتب العلمية ، 
بروت.لبنان ، ط) ، 009)م ( .

95 ل  هنية ، مازن اسلامعيل : اإلعجاز الترشيعي يف الكفارات ) جملة اجلامعة اإلسلامية ، غزة.
فلسطني ، املجلد السابع عرش ، العدد ) ، يونيو 009)م ( .

سادسًا : كتب القانون

96 ل  ابراهيم . أكرم نشأت : القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن ) د.ن ط ) ، 998) م( .
97 ل  البقايل ، أمحد مفتاح : مؤسسة السجون يف املغرب ) الرباط ، املغرب ، د ط ، 997)م (.

98 ل  بلال ، أمحلد عوض : النظرية العامة للجزاء اجلنائي ) دار النهضة العربية ، القاهرة.مرص، 
ط) ، 996)م ( .

99 ل  جعفر ، عيل حممد : فلسلفة العقاب والتصدي للجريمة ) املؤسسلة اجلامعية للدراسلات 
والنرش ، بروت.لبنان ، ط) ، 006)م(.

00) ل  اجلوهلري ،  مصطفلى فهملي :  تفريلد العقوبلة يف القانلون اجلنائي »دراسلة حتليلية يف 
القانلون امللرصي و قوانني بعض الدول العربية« ) دار النهضة العربية ، القاهرة.مرص ، 

د.ط ، .)00) م ( .
)0) ل  حسلني ، حممود نجيب : رشح قانون العقوبات  ل  القسلم العام  ل  ) منشلورات احللبي 

احلقوقية ، بروت.لبنان ، ط3 ، د.ت ( .
)0) ل  حسلني ، حمملود نجيب : عللم اإلجرام وعلم العقاب ) دار النهضلة العربية ، القاهرة . 

مرص ، د.ط ، )98)م ( .
03) ل  حومد ، عبدالوهاب : احلقوق اجلزائية العامة )املطبعة اجلديدة ، دمشق.سوريا ، د.ت( .
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04) ل  الزيني ، أيمن رمضان ، العقوبات السلالبة للحرية القصرة املدة وبدائلها  ) دار النهضة 
العربية ، القاهرة.مرص ، ط) ، 003)م (   .

05) ل  الرّساج ، عّبود : رشح قانون العقوبات القسلم العام ) جامعة دمشلق ، سلوريا ، د.ط ، 
))0) ل ))0)م(.

06) ل  الرّساج ، عّبود : الوجيز يف علم اإلجرام وعلم العقاب ) جامعة دمشق ، سوريا ، د.ط، 
0)0) ل ))0)م( .

07) ل  السلعيد ، لبيب : العمل االجتامعي مدخل إليه ودراسلة ألصوله اإلسامية )دار عكاظ 
للنرش ، جده.السعودية ، ط5 ، 980)م (.

08) ل  الساملوطي ، نبيل : علم إجتامع العقاب ) دار الرشوق ، القاهرة . مرص ، ط) ، 983)هل(.

09) ل  الصيفلي ، عبدالفتلاح مصطفى : األحكام العاملة للنظام اجلزائي ) دار النهضة العربية ، 
القاهرة . مرص ، د.ط ، 997)م ( .

0)) ل  طالب . أحسلن مبارك : العمل الطوعي لنزالء املؤسسلات االصاحية ) اكاديمية نايف 
العربية للعلوم األمنية ، الرياض.السعودية ، د.ط ، 000)م ( .

))) ل  أبلو عاملر ، حممد زكي : قانون العقوبات القسلم العام ) الدار اجلامعية ، اإلسلكندرية.
مرص، د.ط ، د.ت ( .

))) ل  عبدالسلتار ، فوزيلة :علم اإلجرام وعلم العقلاب )دار النهضة العربية ، القاهرة. مرص، 
ط 5 ، د.ت ( .

3)) ل  عبداملنعلم، سلليامن : النظريلة العاملة لقانون العقوبلات ) دار اجلامعلة اجلديدة للنرش ، 
اإلسكندرية. مرص ، د.ط ، 000)م( .

4)) ل  العسلاف، صاللح بن محلد : املدخل إىل البحلث يف العلوم السللوكية ) مكتبة العبيكان، 
الرياض.السعودية ، ط 3 ، 4)4)هل ( .

5)) ل  عقيلدة ، حمملد أبلو العا : االجتاهات احلديثة يف قانون العقوبلات الفرنيس اجلديد ) دار 
النهضة العربية ، القاهرة،مرص ، د.ط ، 004)م ( .
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6)) ل  العوجي ، مصطفى : القانون اجلنائي العام اجلزء األول ) مؤسسة نوفل ، بروت.لبنان، 
ط) ، 984)م( .

7)) ل  العوجلي ، مصطفلى : دروس يف العللم اجلنائلي اجلزء الثاين) مؤسسلة نوفل ، بروت.
لبنان، ط) ، 987)م(.

8)) ل  فودة ، عبداحلكم : املوسوعة اجلنائية الوافية يف التعليق عىل قانون العقوبات ) دار الفكر 
والقانون للنرش والتوزيع ، املنصورة.مرص ، د.ط ، ))0)) .

9)) ل  عبدامللك ، جندي : املوسوعة اجلنائية ) دار العلم للجميع ، بروت،لبنان ، ط) ، د.ت(.

0)) ل  كامل ،رشيف سليد : بدائل احلبس قصر املدة يف الترشيع اجلنائي احلديث  )جملة الفكر 
الرشطي ، رشطة الشارقة ، العدد الثالث ، جملد 9 ، اكتوبر 000)م (.

))) ل  كاملل ، رشيلف سليد : احلبلس قصر امللدة يف الترشيع اجلنائلي احلديلث ) دار النهضة 
العربية، القاهرة.مرص ، د.ط ، 999)م ( .

))) ل  كامل ، رشيف سيد : تعليق عىل قانون العقوبات الفرنيس اجلديد ) دار النهضة العربية، 
القاهرة . مرص ، ط) ، 998)م ( .

3)) ل  منصور، اسحق ابراهيم : املوجز يف علم اإلجرام العقاب ) املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، 
ط 3 ، 989)م (  .

4)) ل  الوريلكات ، عايلد علواد : نظريلات عللم اجلريمة ) مكتبلة اللرشوق ، األردن ، د.ط ، 
004)م ( .

5)) ل  اليوسلف، عبلداهلل بن عبدالعزيلز :التدابر املجتمعية كبديل للعقوبات السلالبة للحرية 
)أكاديمية نايف  ل  الدراسات والبحوث ، الرياض . السعودية ، ط) ، 003)م ( .

سابعًا : الرسائل اجلامعية

6)) ل  التوجيري ، حسلن بن حممد : مبدأ تناسلب العقوبة مع اجلريمة ، رسلالة ماجسلتر ) غر 
منشورة ( جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، كلية الدراسات العليا ، قسم 

العدالة اجلنائية ، )43)هل  ل  0)0)م.



218

7)) ل  اجلاملع ، نبيلل بن عبلداهلل : اجلزاءات والتدابلر املجتمعية البديلة من السلجن يف الفقه 
اجلنائي املعارص وموقف الرشيعة اإلسلامية منها ومدى تطبيقها أمام القضاء باململكة 
العربية السعودية ، رسالة ماجستر ) غر منشورة ( جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

الرياض ، كلية الدراسات العليا ، قسم العدالة اجلنائية ، ))4)هل  ل  000)م.

8)) ل  الدوه ، عبداهلل بن سعيد : مقاصد الرشيعة اإلسامية من العقوبات التعزيرية وتطبيقاهتا 
القضائية يف حماكم اململكة العربية السلعودية ، رسلالة ماجستر ) غر منشورة ( جامعة 
نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، كلية الدراسلات العليا ، قسم العدالة اجلنائية ، 

6)4)هل  ل  005)م.

9)) ل  الذيايب ، حجاب بن عائض : بدائل السلجن ، رسلالة ماجسلتر ) غر منشورة ( جامعة 
اإلملام حمملد بلن سلعود االسلامية ، الريلاض ، املعهد العلايل للقضلاء ، 0)4)هل  ل  

000)م.

30) ل  السلهيل ، صقلر بلن زيلد : املقاصد اخلاصة للعقوبلات يف الرشيعة اإلسلامية والقانون 
الوضعلي ، رسلالة دكتلوراه ) غر منشلورة ( ، جامعة نايلف العربية للعللوم األمنية ، 

الرياض ، كلية الدراسات العليا ، قسم العدالة اجلنائية ، 430)هل  ل  009)م.

)3) ل  الضبعان ، عبداملحسلن سلليامن : بدائل العقوبات السلالبة للحرية من منظور اسامي، 
رسلالة ماجسلتر )غرمنشلورة( جامعة نايف العربية للعلوم األمنيلة ، الرياض ، كلية 

الدراسات العليا ، قسم العدالة اجلنائية ، ))4)هل   ل  )00)م.

)3) ل  الودعان ، إبراهيم بن فهد : قواعد وضوابط عقوبات احلدود والتعازير ، رسالة دكتوراه 
) غر منشورة ( جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض ، كلية الدراسات العليا، 

قسم العدالة اجلنائية ، 8)4)هل  ل  007)م.

ثامنًا : املجالت املحكمة

33) ل  أوتاين ، صفاء : العمل للمنفعة العامة يف السياسة العقابية املعارصة ، ) جملة جامعة دمشق 
للعلوم االقتصادية والقانونية  ل   دمشق ، سوريا ، العدد ) ، جملد 5) ، 009)م( .
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34) ل  البرشي ، حممد األمني : نظام العدالة اجلنائية ، جملة الفكر الرشطي ) مركز بحوث رشطة 
الشارقة ، العدد ) ، جملد 6 ، سبتمرب 997)م ( .

35) ل  الدبيلان ، عليل راشلد : التجديلد يف العقوبة  بحث منشلور يف املجللة القضائية  ) وزارة 
العدل السعودية ، الرياض ، العدد الثالث ، حمرم 433)هل (.

36) ل  الدليملي ، جلال مجيلل : عقوبلة التعزيلر دالالهتلا ومقاصدها يف الرشيعة االسلامية 
والقانلون الوضعلي ، جملة الفكر الرشطلي ) مركز بحوث رشطة الشلارقة ، العدد 3 ، 

جملد 9) ، اكتوبر 0)0)م ( .

37) ل   ل  راشلد ، حاملد : متييلز السياسلة اجلنائيلة عام خيتللط هبا ، جملة الفكلر الرشطي ) مركز 
بحوث رشطة الشارقة ، العدد ) ، جملد 6 ، يونيو 997)م ( .

38) ل  الربيلش ، عبدالرمحلن بلن سلليامن : التعزير بالعقوبات النفسلية ) جمللة مركز البحوث 
والدراسات بكلية امللك فهد األمنية ، العدد 48 ، جملد0)، ربيع الثاين /)43)هل ( .

39) ل  الشلربمي ، عبدالعزيلز عبدالرمحلن : قايض التنفيذ بحث منشلور يف جملة العدل ) وزارة 
العدل ، الرياض ، العدد 47 ، رجب )43)هل ( .

40) ل  العيسلوي ، عبدالرمحلن : عللم النفلس يف خدملة القضاء ، جملة الفكلر الرشطي ) مركز 
بحوث رشطة الشارقة ، العدد ) ، جملد 0) ، يوليو )00)م (.

)4) ل  كامل ، رشيف سليد : بدائل احلبس قصر املدة يف الترشيع اجلنائي احلديث ، جملة الفكر 
الرشطي )مركز بحوث رشطة الشارقة ،العدد 3 ، جملد 9 ، اكتوبر 000)م (.

)4) ل  وللد حمملدن ، حمملد عبلداهلل : اجلراءات بديلة علن عقوبة احلبس بحث حمكم منشلور 
)املجلة القضائية وزارة العدل السعودية ، الرياض ، 433)هل ( .

43) ل  املحيميلد ، نلارص ابراهيلم : التعزيلر باإللزام باألعلامل التطوعية واالجتامعيلة  ) وزارة 
العدل ، جملة العدل ، اململكة العربية السعودية ، عدد 43 ، 430)هل ( .

44) ل  مهنا ، عطية : بدائل العقوبة السالبة للحرية قصرة املدة ، املجلة اجلنائية القومية   ) املركز 
القوملي للبحلوث االجتامعية واجلنائية ، القاهرة ، املجللد 35 ، العددان ) ل ) ، يوليو 

)99)م ( .
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45) ل  نلدا ، إيلامن حمملد : املسلئولية االجتامعيلة للمؤسسلات العقابيلة يف ظل الفكلر العقايب 
احلديلث، جمللة الفكر الرشطي ) مركز بحوث رشطة الشلارقة ، العدد 70 ، جملد 8) ، 

يوليو 009)م (.

46) ل  نسليغة ، فيصلل : بدائل العقوبات السلالبة للحرية قصرة املدة) جمللة املنتدى القانوين ل 
كلية احلقوق والعلوم السياسية ، جامعة حممد خيرض اجلزائر ،العدد 7 ) .

47) ل  هنية ، مازن اسامعيل : اإلعجاز الترشيعي يف الكفارات ) جملة اجلامعة االسامية ، غزة. 
فلسطني ، العدد ) ، املجلد 7) ، يونيو 009)م ( .

تاسعًا : كتب اللغة واملعاجم

48) ل  اجلرجلاين ، عليل بن حممد : التعريفات ، حتقيق علادل نور خرض ) دار املعرفة ، بروت . 
لبنان ، ط) ، 007)م ( . 

49) ل  أبوجيب، سعدي :القاموس الفقهي ) دار الفكر ، دمشق.سوريا ، ط )، )98)م (.

50) ل  اجلوهري ، اسامعيل محاد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، حتقيق أمحد عبدالغفور 
عطار ) دار العلم للمايني ، لبنان ، بروت ، ط4 ، 990)م ( .

)5) ل  رضا ، أمحد : معجم متن اللغة ) دار مكتبة احلياة ،بروت.لبنان ، د.ط ، 959)م (.

)5) ل  الزاوي ، الطاهر امحد : ترتيب القاموس املحيط ) دار عامل الكتب ، الرياض.السعودية، 
ط4 ، 996)م ( .

53) ل  أبلو زيلد ، حممود : املعجم يف علم االجرام واالجتلامع والقانون والعقاب ) دار الكتاب 
للطباعة والنرش ، القاهرة.مرص ، د.ط ، د.ت ( .

54) ل  ابن فارس ، أمحد : معجم مقاييس اللغة ، حتقيق عبدالسام هارون ) دار اجليل ، بروت.
لبنان ، د ط ، 999)م ( .

55) ل  الفلروز أبلادي ، جملد الديلن حممد بن يعقوب : القاموس املحيط ) مؤسسلة الرسلالة ، 
بروت. لبنان ، ط) ، 987)م ( .
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56) ل  الكيايل ، عبدالوهاب وآخرون : موسوعة السياسة  ) املؤسسة العربية للدراسات للنرش، 
بروت.لبنان ، د.ط ، د.ت (. 

57) ل  جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط ) مكتبة الرشوق الدولية ، القاهرة  ل  مرص ، ط 4، 
9)4)هل ( .

58) ل  مراد ، عبدالفتاح : املعجم القانوي رباعي اللغة ) طبعة خاصة للمؤلف ( ، االسكندرية. 
مرص ، د . ط ، د . ت (.

59) ل  ابن منظور ،حممد : لسان العرب ) دار اجليل ، بروت . لبنان ، د. ط ، 988)م (، وطبعة  
) دار احيلاء الرتاث العريب ومؤسسلة التاريخ العريب ، بلروت ، ط 3، 999)م (، ت: 
أمني حممد وحممد الصادق ) دار احياء الرتاث العريب ومؤسسلة التاريخ العريب ، لبنان.

بروت ، ط) ، 997)م (، ت: أمني عبدالوهاب وحممد العبيدي.

عارشًا : القوانني واألنظمة

أ  ـ  قوانني العقاب

60) ل  قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج يف اجلزائر رقم 05 ل 04 لسنة 005)م.

)6) ل  قانون اإلجراءات اجلزائية ململكة البحرين الصادر بالقانون 46 لسنة )00) م وتعدياته 
الاحقة.

)6) ل  قانون اإلجراءات اجلنائية القطري رقم 3) لسلنة 004) املعدل بالقانون رقم 4) لسلنة 
009) م.

63) ل  قانلون اإلجلراءات اجلنائية املرصي رقم 50) لسلنة 950)م وتعدياته الاحقة  ومنها 
رقم 95 لسنة 003).

64) ل  قانلون محايلة األحداث املخالفلني للقانون أو املعرضني للخطر اللبناين رقم ))4 لسلنة 
)00)م.

65) ل  قانون العقوبات البحريني رقم 5) لسنة 976)م وتعدياته الاحقة.

66) ل  قانون العقوبات االحتادي اإلمارايت لسنة 987) وتعدياته الاحقة.
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67) ل  قانون العقوبات اجلزائري رقم 66 ل  56) لسلنة 966)م  املعدل برقم 09 ل )0 لسلنة 
009)م.

68) ل  قانون العقوبات العراقي لعام 969) م وتعدياته الاحقة.

69) ل  قانون العقوبات القطري رقم )) لسنة 004) املعدل برقم 3) لسنة 009)م.

70) ل  قانون العقوبات اللبناين رقم 340 لسلنة 943)م ، وتعدياته الاحقة سلنة 983)م  و 
993)م و 996)م ، ومابعدها.

)7) ل  قانون العقوبات املرصي رقم 58 لسلنة 937)م وتعدياته رقم 06) لسلنة )97)م  ، 
و )7 لسنة 973)م وما بعدها.

)7) ل  قانون العمل والعامل القطري رقم )4)( لسنة 004)م .

73) ل  جملة االجراءات اجلنائية التونيس رقم 3) لسلنة 968)م وتعدياته الاحقة ومنها رقم 
)9 الصادر عام )00)م .

74) ل  املجللة اجلزائيلة التونسلية رقم 79 لسلنة 3)9)م املعدلة برقلم 89 يف )/ 8 / 999)م 
ورقم 68 لسنة 009)م .

75) ل  وثيقلة الريلاض للقواعلد املوحدة لبدائل السلجن بلدول جملس التعاون للدول اخلليج 
العربية .

ب  ـ  األنظمة السعودية

76) ل  النظلام األسلايس للحكلم يف اململكلة العربية السلعودية الصلادر برقلم أ / 90 وتاريخ 
7)/8/))4)هل .

77) ل  نظلام االجلراءات اجلزائيلة يف اململكة العربية السلعودية الصادر برقلم م / 39 وتاريخ 
8)/7 /))4)هل .

78) ل  نظام السجن والتوقيف الصادر باملرسوم امللكي رقم م/)3 لسنة ))/6/ 398)هل.

79) ل  نظلام املرافعلات الرشعيلة يف اململكلة العربية السلعودية الصادر برقلم م / )) وتاريخ 
0)/5 /))4) هل .
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80) ل  نظام مكافحة التزوير يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم م / 40 
وتاريخ )) / 7 / 430) هل .

)8) ل  نظام مكافحة جرائم االجتار باألشلخاص يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم 
امللكي رقم 53 وتاريخ 5 / )) / )38) هل .

)8) ل  نظام مكافحة الرشوة يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم امللكي رقم م / 36 
وتاريخ 9) / )) / ))4) هل .

83) ل  نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية يف اململكة العربية السعودية الصادر باملرسوم 
امللكي رقم م / 39 وتاريخ 8 / 7 / 6)4)هل .

ج  ـ  املؤمترات واملواثيق الدولية

84) ل  اإلعلان العاملي حلقوق االنسلان ، اعتمد بقرار اجلمعيلة العامة لألمم املتحدة 7)) / أ 
يف 0)/))/948)م  .

85) ل  العهد الدويل للحقوق السياسلية واملدنية ، اعتمدت بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
سنة 966)م .

86) ل  قواعلد األملم املتحلدة إلدارة شلئون قضاء األحلداث ، قواعد بكلني ، اعتمدت بقرار 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 33/40 يف 9)/))/985)م .

87) ل  القواعلد النموذجيلة الدنيلا ملعامللة السلجناء ، اعتملدت بقلرار املجللس االقتصلادي 
واالجتامعي  663/ج يف )957/7/3)م ، ورقم 076) يف 3)/977/5)م .

88) ل  مؤمتر األمم املتحدة الثاين عرش ملنع اجلريمة والعدالة اجلنائية ، الربازيل ، 0)0)م

إحدى عرش : مواقع االنرتنت

89) ل  البوابة القانونية القطرية ، قانون العقوبات القطري ، قانون اإلجراءات اجلزائية.

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2566

90) ل  مكتبة حقوق اإلنسان األمم املتحدة ، املعاهدات واملواثيق الدولية.

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/comdoc.html 
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)9) ل  وزارة العلدل اجلزائريلة ، قانون العقوبات ، قانلون اإلجراءات اجلزائية ، كيفيات تطبيق 
عقووبة العمل للنفع العام.

http://www.droit.mjustice.dz/legisl_nouveau/code_penal_2010/ar/index.html

)9) ل  وزارة العدل وحقوق االنسان ، تونس ، املجلة اجلزائية ، جملة االجراءات اجلزائية.

http://www.e ـ justice.tn/index.php?id=36


