بسم
الرحمن
الرحيم
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هللا

انًًهكخ انؼزثٛخ انظؼٕدٚخ
ٔسارح انؼذل

يهزمٗ االردبْبد انسذٚثخ ف ٙانؼمٕثبد انجذٚهخ
انظجذ ْ1432/11/ 11-11ـ
يٕضٕع انٕرلخ

إَٔاع انؼمٕثبد انجذٚهخ انز ٙرطجك ػهٗ انكجبر
د .يسًذ ػجذ هللا ٔنذ يسًذٌ انشُمٛطٙ
رئٛض لظى انؼذانخ اندُبئٛخ
خبيؼخ َبٚف انؼزثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ
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يمذيخ
أصجر انسذٚش ػٍ انؼمٕثبد انجذٚهخ يهسب ً نًب رج ٍٛيٍ انؼٕٛة
ٔانظهجٛبد انًصبزجخ نهظدٍٔ ,كبَذ يُبْح انجبزث ٍٛف ٙرُبٔل
اإلخزاءاد انجذٚهخ يخزهفخ يٍ زٛش رمظٛى ٔرُٕٚغ رهك
اإلخزاءاد ,فًُٓى يٍ رؼبيم يؼٓب رؼبيالً َظزٚب ً ثغض انُظز
ػٍ انجٛئخ انزًٚ ٙكٍ أٌ رطجك فٓٛبٔ ,يُٓى يٍ رؼبيم يؼٓب
رؼبيالً ػًهٛب ً يٍ زٛش إيكبَٛخ رطجٛمٓب ف ٙانذٔل انؼزثٛخ ,دٌٔ
أٌ ٚضغ نٓب يؼبٛٚز ردؼم نكم سيزح يُٓب إطبراً ٚدًغ
خشئٛبرٓبٔ ,يُٓى يٍ لظًٓب ثبػزجبر انطبثغ انذ٘ ٚطجغ كم
يدًٕػخ يُٓب يغ خهٕ رهك األثسبس انز ٙرى انٕلٕف ػهٓٛب يٍ
انزأصٛم انشزػ ,ٙكًب أٌ انُظز إنٗ رُٕػٓب ثبػزجبر طٍ
انًؼبلجٔ ٍٛلذررٓى ػهٗ رسًهٓب أيز يٍ األًْٛخ ثًكبٌ ,نذا
طٛكٌٕ انسذٚش ػٍ انؼمٕثبد انجذٚهخ انزًٚ ٙكٍ رطجٛمٓب ػهٗ
انكجبر يٍ خالل انًجبزش اٜرٛخ :
 مفهوم العقوبة البديلة وتأصيلها.
 المفهوم اللغوي واالصطالحي مشروعية البدائل البدائل ذات الطابع المادي:
 الغرامة المالية المصادرة واإلتالف البدائل ذات الطابع المعنوي:
 النصح والتوبيخ والتهديد الهجر والتشهير-3-

 البدائل المقيدة للحرية:
 نظام اإلفراج الشرطي نظام شبه الحرية اإلدانة وتأجيل الحكم المنع من السفر واإلقامة الجبرية النفي والتغريب ضوابط البدائل وسبل نجاحها:
 الضوابط وسائل النجاحانخبرًخ ٔرزضًٍ أْى انُزبئح ٔانزٕصٛبد .
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المبحث األول
مفيكـ العقكبة البديمة كمشركعيتيا
* المفيكـ المغكم كاالصطالحي

* المشركعية
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* مفهوم العقوبة البديمة
أوالً  :البديل في المغة العربية :

البديؿ في المغة بمعنى البدؿ ،كبدؿ الشيء غيره كالخمؼ منو  ،كجمعو

أبداؿ  ،كاستبدؿ الشيء كتبدلو بو إذا أخذه مكانو  .جاء في المساف :
"كاألصؿ في التبديؿ تغيير الشيء عف حالو  ،كاألصؿ في اإلبداؿ جعؿ

شيء مكاف شيء آخر" .1

ثانياً  :التعريف االصطالحي لمعقوبة البديمة :

عرؼ بعض الباحثيف بدائؿ السجكف بأنيا " :اتخاذ عقكبات غير سجنية ضد
المذنبيف ". 2

أك ىي "استخداـ عقكبات غير سجنية بدال مف العقكبات البديمة السجنية".3

كالمالحظ أف التعريؼ الثاني يخرج العقكبات المقيدة لمحرية عمكمان مف مفيكـ
اإلجراءات البديمة عف الحبس كأف التعريؼ األكؿ يحصر البدائؿ في عقكبة

المذنبيف ،كلكي تشمؿ " اإلجراءات البديمة عف الحبس " ما ىك عقكبة كما
ليس بعقكبة ،فاألكلى أف تعرؼ بأنيا( :اتخاذ كسائؿ كعقكبات غير سجنية
بدالن مف استعماؿ السجف سكاء كانت تمؾ اإلجراءات المتخذة قبؿ المحاكمة

أك أثناءىا أك بعدىا ).

كيشير أحمد الحكيتي إلى أف االتجاه العاـ سكاء عمى المستكل الدكلي أك

اإلقميمي يتجو نحك استخداـ اإلجراءات البديمة عف الحبس ،خاصة في

الجرائـ البسيطة ،إال أف ىذا التكجو ال يزاؿ محدكدا مف الناحية العممية.4
 1ابف منظكر "48/11بدؿ" .
 2انسٕٚز , ٙأزًذ  ,انفكز انشزط ٙص. 124
 3انًزخغ انظبثك .
 4انًزخغ انظبثك ص.125
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* مشروعية العقوبة البديمة

إذا لجأ القضاء إلى تقييد حرية الفرد في بعض الحاالت فإف ذلؾ يعتبر

خالؼ األصؿ العاـ ،كىك ليس مف أجؿ إيذاء الفرد بعينو ،بؿ ألجؿ تحقيؽ
األماف ك الحرية لجميع أفراد المجتمع اآلخريف ،كىذا المبدأ يعـ العقكبات
األخرل التي يمجأ إلييا القضاء في بعض الحاالت .
كبالنظر إلى مكقؼ القضاء في اإلسالـ مف العقكبات في الجممة نجد

أنو ال ييدؼ إلى إيقاع العقكبات بالفرد أساسا ،بؿ إنو يضع سياجا منيعا
دكف إيقاع أم عقكبة كذلؾ بكضع الشركط الدقيقة لثبكت مكجبات العقكبة مف
جية ،ككضع الشركط الدقيقة أيضا لتنفيذىا بعد ثبكتيا مف جية أخرل،
كيتضح اتجاه القضاء في اإلسالـ إلى ىذا المنحى مف خالؿ تقرير قاعدة

"درء الحدكد بالشبيات" ،5كاألخذ بقاعدة "ال جريمة كال عقكبة إال بنص"،6

المؤيدة بالقاعدة الشرعية األخرل التي تقكؿ إف "األصؿ في األشياء

اإلباحة".7

كاذا كاف الحبس مف العقكبات التي يمجأ إلييا القضاء  ،فإف النظاـ
اإلسالمي ال يتشكؼ إلى تنفيذ ىذه العقكبة كانما يجرييا كفؽ المبادئ ك

القكاعد السالفة كغيرىا مف العقكبات ،كىك مف جية أخرل يأخذ بكؿ الكسائؿ
التي تحقؽ المصالح أك تد أر المفاسد بشرط أال تتعارض مع ثكابت الشرع ،
كمف ذلؾ أنو يكجد لعقكبة السجف بدائؿ تغني عنيا ،حينما يككف إيقاع

العقكبة مع كجكد البديؿ المناسب حيفان في حؽ الجاني ،عمى أف تككف تمؾ
البدائؿ متمشية مع كؿ مجتمع حسب طبيعة الجريمة ،كنكعية المجرميف فيو،

 5انظٕٛط , ٙػجذ انززًٍ  ,األشجبِ ٔانُظبئز ف ٙلٕاػذ ٔفزٔع انشبفؼٛخ ص.122
 6ػٕدح  ,ػجذ انمبدر  ,انزشزٚغ اندُبئ ٙاإلطالي ٙيمبرَب ً ثبنمبٌَٕ انٕضؼ ٙج 1ص. 111
 1انظٕٛط , ٙاألشجبِ ٔانُظبئز ص. 66
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كذلؾ أف اختالؼ أنظمة أم مجتمع كقكانينو كثقافتو يكجد تباينا كاختالفا في
مالءمة البدائؿ مف بيئة إلى أخرل .

كلالتجاه إلى العقكبات البديمة أسباب دفعت الدكؿ العربية إلى االىتماـ بو
منيا:

أ -تجنب اآلثار السمبية لدخكؿ السجف  :فقد أجمعت الدكؿ العربية عمى
ىذا السبب كأصبح المجكء إلى نظاـ البدائؿ يعكس اقتناع سياساتيا

الجنائية بكجكد آثار سمبية ،كما يعكس ضركرة تطبيؽ عقكبات
بديمة إلصالح المنحرفيف ك المذنبيف .
ب -المساعدة عمى تمبية احتياجات المذنب كاألسرة كالمجتمع كفي ىذا

إشارة إلى نظرية تفريد العقكبة أم ضركرة مراعاة ظركؼ الجاني
الشخصية كاألسرية مف جية كحماية المجتمع مف جية أخرل .

ت -تجنب إبعاد المذنب عف المجتمع :يعكس االتفاؽ حكؿ ىذا السبب
اقتناع الدكؿ العربية بالنقد المكجو لمسجف كالمتمثؿ في التناقض بيف

ضركرة إصالح المذنب إلدماجو في المجتمع ،كما يؤدم إليو حبسو
مف فصمو عف ىذا المجتمع مف جية أخرل .

ث -استخداـ البدائؿ ال يؤدل إلى زيادة في الجريمة  :تؤكد معظـ
البحكث ك الدراسات التي أجريت في أمريكا ك أكربا كالتي قطعت
أشكاطان ال بأس بيا في ىذا المجاؿ أف استخداـ البدائؿ لـ يؤد إلي
أية زيادة في معدؿ الجريمة ،إال أف حداثة استخداـ البدائؿ في

الدكؿ العربية قد ال يسمح ليا بالكصكؿ إلى مثؿ ىذه النتائج اآلف،
كخاصة أنو لـ تتـ دراسات معمقة في ىذا المكضكع .
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ج -التخفيض مف عدد النزالء بالسجكف ،يتضمف ىذا السبب فائدتيف

األكلى عدـ المجكء إلى السجف إال عند الضركرة القصكل

كاالستعاضة عنو بالبدائؿ  ،كالثانية أف التخفيض مف عدد النزالء
يمكف مف تكفير برامج إصالحية إلفادتيـ .

ح -األسباب االقتصادية  :استخداـ البدائؿ سيسيـ في حؿ المشكؿ
االقتصادم الذم يعاني منو كثير مف الدكؿ العربية حيث سيمكف
مف التخفيؼ مف األعباء المالية المترتبة عمى زيادة أعداد النزالء
بالسجكف ك بناء السجكف كصيانتيا.8

 1انسٕٚز , ٙأزًذ  ,انفكز انشزط ٙص.126
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المبحث الثاني

البدائؿ ذات الطابع المادم
* الغرامة المالية .
* المصادرة كاإلتالؼ .
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* الغرامة المالية
أوالً  :الغرامة في المغة واالصطالح :

الغرامة في المغة ما يمزـ أداؤه ،مأخكذة مف الغرـ كىك الديف ،كيقاؿ رجؿ

غارـ أم عميو ديف ،كيطمؽ الغريـ عمى الذم لو الديف كعمى الذم عميو

الديف ،كجمعو غرماء. 9

كالغرامة معناىا االصطالحي ال يخرج عف معناىا المغكم في الجممة ،كىك
أنيا ما يمزـ أداؤه ،إال أنيا إذا قيدت بالمالية تبمكر ليا معنى أخص مف

المعنى المغكم كىك أنيا " ماؿ يجب أداؤه تعزي انر أك تعكيضان ". 10

كذلؾ أف الغرامة المالية قد تككف تعكيضية عما حصؿ مف الضرر الكاقع

بالتعدم أك بالخطإ كأرش الجناية كرد الماؿ المغصكب ،كقد تككف تعزيرية

جزء يقدره الكالي أك مف ينيبو ،يمزـ الجاني بأدائو مف مالو
كىي بيذا المعنى ا
بعد الحكـ يدفع لمستحقو ،سكاء كاف مستحقو فردا مف األفراد أك بيت

الماؿ.11

كالغرامة التعزيرية ىي المبحكثة ىنا كبديؿ مف بدائؿ الحبس .

ثانياً  :مشروعية الغرامة المالية :

أجاز الغرامة المالية كثير مف الفقياء مستنديف إلى بعض األحاديث

كاآلثار منيا :

 حديث عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده عف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل
عميو كسمـ  -أنو سئؿ عف الثمر المعمؽ فقاؿ  " :مف أصاب بفيو مف
ذم حاجة غير متخذ خبنة فال شيء عميو ،كمف خرج بشيء منو فعميو
 1اثٍ يُظٕر  ,نظبٌ انؼزة  " 436 /12غزو" .
 16انظٕٚهى  ,ثُذر  ,انغزايخ انزؼشٚزٚخ ص. 1
 11انؼٕا  ,يسًذ طهٛى  ,ف ٙأصٕل انُظبو اندُبئ ٙاإلطالي ٙص. 251
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غرامة مثميو كالعقكبة ،كمف سرؽ منو شيئا بعد أف يؤكيو الجريف ،فبمغ

ثمف المجف ،فعميو القطع كمف سرؽ دكف ذلؾ فعميو غرامة مثميو

كالعقكبة ". 12

 كما ركاه عبد الرازؽ كغيره أف عمر – رضي اهلل عنو – عاقب
بالغرامة غممانا لعبد الرحمف بف حاطب سرقكا ناقة لرجؿ مف مزينة
فنحركىا ،فقاؿ عمر لعبد الرحمف  " :أما كاهلل لكال أني أظف أنكـ
تستعممكنيـ كتجيعكنيـ حتى لك أف أحدىـ يجد ما حرـ اهلل عميو ألكمو

لقطعت أيدييـ ،كلكف كاهلل إذ تركتيـ ألغرمنؾ غرامة تكجعؾ ،ثـ قاؿ
لممزني كـ ثمنيا ؟

ثمانمائة ".13

قاؿ كنت أمنعيا مف أربعمائة ،قاؿ  :أعطو

كمع كجكد الخالؼ الفقيي في جكاز التعزير بالماؿ إال أف القكؿ بالجكاز
رجحو كثير مف المحققيف كممف نصره ابف القيـ حيث قاؿ  " :كمف قاؿ
إف العقكبات المالية منسكخة كأطمؽ ذلؾ فقد غمط عمى مذاىب األئمة نقالن

كاستدالالن " .14فمف أخذ بالقكؿ بالجكاز كاف لو استبداؿ ىذه العقكبة
بالحبس ،كليس ىناؾ ما يمنع القاضي مف الجمع بيف عقكبة الغرامة ك

عقكبة أك عقكبات أخرل ،أك أف يجعؿ الغرامة بديالن عف غيرىا مف

العقكبات كالسجف ك نحكه ،بناء عمى أف التعزير مفكض أمره إلى
القاضي ،كال شؾ أف تطبيؽ عقكبة الغرامة بدال مف السجف أمر إيجابي
لما لمغرامة مف كقع في نفس المجرـ ،ألف الماؿ كما يقاؿ شقيؽ النفس،

كبذلؾ يككف األثر الذم ستتركو الغرامة في بعض الجناة أكثر إيجابية مف

 12طٍُ أث ٙدأد  551, 556/4 ,ثزلى  , 4316طٍُ انُظبئ 451 /1 ٙثزلى .4113
 13انًصُف  , 231/16انًسهٗ . 662/1
 14انطزق انسكًٛخ ص. 226
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أثر السجف بالنسبة ليـ ،يضاؼ إلى ذلؾ ما يكمفو السجف ،كما يكتنفو مف
سمبيات سبؽ الحديث عف بعضيا.15

كقد أثبت ىذا البديؿ جدكاه في الدكؿ التي طبقتو كما في تركيا التي
تستبدؿ عقكبة الغرامة النقدية بالسجف دكف الشير ،كفى لبناف التي ينص

قانكنيا عمى أف الحرية تترؾ لمقاضي الختيار العقكبة األنسب ،سكاء كانت

حبسان ك غرامة معان ،أك كانت بإحدل العقكبتيف فقط. 16

كمف الضكابط المتمشية مع ركح الشريعة اإلسالمية ليذه العقكبة أنيا

تحدد تبعان لدخؿ المحككـ عميو ،فيقتطع مف دخمة نسبة معينة تذىب لخزينة

الدكلة أك لصندكؽ خاص بإنشاءات معينة أك بمشاريع خاصة بنظاـ العدالة

الجنائية ،أك لمؤسسات رعاية السجيف ك الجمعيات التي يتكلى أفرادىا المراقبة

االجتماعية بتكميؼ مف المحكمة ،ففي مراعاة تناسب الغرامة مع دخؿ الفرد
تجاكب كبير مع مبادئ العدالة ك المساكاة بيف الناس ،إذ أف تحديد الغرامة
دكف النظر إلى مستكل الفرد يعتبر مرىقا لصاحب الدخؿ القميؿ ،كغير مؤثر

في صاحب الدخؿ المرتفع ،كما أنو نكع مف تفريد العقكبة بحيث تحدد الغرامة
بالنسبة لمشخص كليس فقط بالنسبة لنكع الجرـ المرتكب.17

 15انضجؼبٌ  ,ثذائم انؼمٕثبد انظبنجخ نهسزٚخ يٍ يُظٕر إطالي ٙص. 146 ,131
 16انًزخغ انظبثك .
 11انؼٕخ , ٙيصطفٗ  ,انزأْٛم االخزًبػ ٙف ٙانًؤطظبد انؼمبثٛخ ص. 162 , 161
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* المصادرة و اإلتالف
أوالً  :مفهوم المصادرة واإلتالف
أ -المفيكـ المغكم

المصادرة في األصؿ المغكم مأخكذة مف الصدكر كىك االنصراؼ،
جاء في المصباح " صدر القكـ صدك انر مف باب قعد ،كأصدرتو
باأللؼ ،كأصمو االنصراؼ " ،18ثـ استعمؿ بمعنى صرؼ الشيء
عف صاحبو بإلحاح كقكة ،فقيؿ  :صادرت الدكلة األمكاؿ استكلت

عمييا عقكبة لمالكيا .19

ؾ،
ؼ تَمَفان َىمَ َ
أما اإلتالؼ فمأخكذ مف التمؼ كىك اليالؾ ; تمِؼ يتمَ ُ
كتعدل باليمزة فيقاؿ :أتمؼ فالف مالو إتالفان إذا أفناه إسرافان. 20

ب -المفيكـ االصطالحي :

المراد بالمصادرة ىنا اإلجراء الذم يتـ بو نقؿ ممكية ماؿ أك غيره

لصمتو بالجريمة مف ذمة صاحبو قي انر دكف مقابؿ إلى ذمة الدكلة.21

كيعتبر اإلتالؼ مف قبيؿ المصادرة ألف مف األشياء التي تصادر ما قد

يككف مآلو اإلتالؼ كالمكاد المخدرة ،كالمكاد الفاسدة التي ال يمكف أف تستعمؿ
كنحك ذلؾ ،كقد تككف المصادرة بمثابة حرماف الجاني مف بعض الحقكؽ كما

في مصادرة رخص قيادة السيارات كالتراخيص الصناعية كالتجارية أك

المينية. 22

 11انًمز٘ ص" 121صذر" .
 11انًؼدى انٕطٛظ " 561/1صذر" .
 26اثٍ يُظٕر  ,نظبٌ انؼزة " 11/1رهِف".
 21انٕٛطف  ,ػجذ هللا ثٍ ػجذ انؼشٚش  ,انزذاثٛز انًدزًؼٛخ ص. 51
 22انزفبػ , ٙزظ ٍٛػه , ٙركذص انظدٌٕ ٔانجذائم نهًؤطظبد انؼمبثٛخ ص. 163
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ثانياً  :مشروعية المصادرة واإلتالف :

لممصادرة كاإلتالؼ أصؿ في الشريعة اإلسالمية حيث ثبت أف رسكؿ اهلل -

صمى اهلل عميو كسمـ  -حكـ بمصادرة نصؼ ماؿ الممتنع عف أداء الزكاة

عقكبة لو عمى فعمو ،كما في حديث بيز بف حكيـ عف أبيو عف جدة كفيو
"....كمف منعيا (أم الزكاة) فإنا آخذكىا كشطر مالو عزمة مف عزمات ربنا

عز كجؿ ليس آلؿ محمد منيا شيء .23"....

كما أمر  -صمى اهلل عميو كسمـ  -بكسر الدناف كاراقة الخمر.24

لذلؾ تعتبر المصادرة بمختمؼ أنكاعيا مف العقكبات التعزيرية التي فكضت
الشريعة أمرىا إلى القاضي متى ما رأل مصمحة في ذلؾ ،25كما فكضت لو

استخداميا كبديؿ لعقكبة السجف ،كما ىك معمكؿ بو في بعض الدكؿ. 26

 23سنف أبي داكد  233 /2برقـ  ، 1575سنف الدرامي  486 /1برقـ .1677
 24طٍُ انززيذ٘  511/3ثزلى . 1213

 25اثٍ انمٛى  ,انطزق انسكًٛخ ص. 225
 26انٕٛطف  ,ػجذ هللا  ,انزذاثٛز انًدزًؼٛخ ص. 11
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المبحث الثالث

البدائؿ ذات الطابع المعنكم (النفسي)
* النصح ك التكبيخ ك التيديد .
* اليجر ك التشيير.
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* النصح و التوبيخ و التهديد
أوالً  :مفهوم النصح والتوبيخ والتهديد
أ -المعنى المغكم :

أصؿ النصح في العربية الخمكص  ،يقاؿ عسؿ ناصح أم خالص،
ص َح  ،كمنو التكبة النصكح أم الخالصة،
ص فقد َن َ
ككؿ شيء َخمَ َ
كىك أيضان نقيض الغش. 27
كالتكبيخ في المغة التأنيب كالمكـ ،يقاؿ كبخت فالنان بسكء فعمو

تكبيخان إذا لمتو بو. 28
كالتيديد ك ُّ
التيد ُد كالتيداد مف الكعيد كالتخكيؼ ،يقاؿ ىدده كتيدده إذا
تكعده بالعقكبة. 29

ب -المعنى االصطالحي :
ال يختمؼ المعنى االصطالحي ليذه الكممات عف المعنى المغكم
ٍ
خاؼ مف المعنى المغكم أف النصح دكف التكبيخ كأف
كثي انر  ،كغير

التكبيخ دكف التيديد ،كذلؾ أف النصح ىك تذكير الشخص بحقيقة

ما كقع منو كتنبييو أنو كاف ينبغي أف ال يقع منو مثمو ،فيتذكر إف
كاف ناسيا ،كيتعمـ إف كاف جاىالن ،فيتنبو إلى الخطأ الذم أقدـ
عميو.

أما التكبيخ ففيو لكـ كتعنيؼ كعتاب ،كيككف بزكاجر الكالـ مع النظر
إلى الجاني بكجو عبكس .

21
ص َر" .
اثٍ يُظٕر  ,نظبٌ انؼزة َ ََ" 615/2
 21انًزخغ انظبثك ٔ" 65/3ثّخ" .
 21انًمز٘ ,انًصجبذ انًُٛز صْ" 243ذد" .
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كترقى درجة التيديد عف درجة النصح ك التكبيخ لما تنطكم عميو مف
التخكيؼ كالتكعد بالعقكبة. 30

ثانياً :مشروعية هذا البديل

دؿ القرآف الكريـ عمي مشركعية التعزيز بالكعظ (النصح) في قكلة تعالى }

كالالتي تخافكف نشكزىف فعظكىف كاىجركىف في المضاجع كاضربكىف فإف

أطعنكـ فال تبغكا عمييف سبيال إف اهلل كاف عميا كبي ار {.31

كمف المعمكـ أف نشكز الزكجة جريمة ال حد فييا ،كانما عقكبتيا

تعزيرية ،كأمر اهلل في ىذه اآلية بأف يككف التعزير في ىذه الحالة بالكعظ،
فدؿ ذلؾ عمى أف الكعظ مف العقكبات التعزيرية ،كالعقكبات التعزيرية يختار

منيا القاضي ما يراه مناسبان كلو أف يبدأ بيذه العقكبة المعنكية كبديؿ مف
بدائؿ السجف ،قاؿ القرطبي  " :أمر اهلل أف يبدأ النساء بالمكعظة أكالن ،ثـ

باليجراف ،فإف لـ ينجعا فالضرب  ...كالضرب في ىذه اآلية ىك ضرب

األدب غير المبرح ". 32

ير لمجاني ،ففي الحديث عف
كما دلت السنة عمى مشركعية التكبيخ تعز ان

أبي ىريرة – رضي اهلل عنو – قاؿ  " :أُتي النبي _ صمى اهلل عميو كسمـ _

برجؿ قد شرب ،قاؿ :اضربكه  ،قاؿ أبك ىريرة – رضي اهلل عنو  -فمنا
الضارب بيده ك الضارب بنعمو ك الضارب بثكبو "

33

 .كفي ركاية  :ثـ قاؿ

رسكؿ اهلل  -صمى اهلل عميو ك سمـ  -ألصحابو " بكتكه "

34

 ،فأقبمكا عيو

يقكلكف،ما اتقيت اهلل ،ما خشيت اهلل ،كما استحييت مف رسكؿ اهلل  -صمى اهلل
 36انضجؼبٌ ثذائم انؼمٕثبد انظبنجخ نهسزٚخ ص  , 161ص. 161
 31انُظبء . 34
 32اندبيغ ألزكبو انمزآٌ . 136/5
 33صسٛر انجخبر٘ يغ انفزر  61/12ثزلى . 6111
 34ث ّكذ سٚذ ػًزاً رجكٛزب ً ػٛزِ ٔلجر فؼهّ ( انًصجبذ انًُٛز ص. ) 23
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عميو كسمـ – ثـ أرسمكه ،كقاؿ في آخره  " :كلكف قكلكا  :الميـ اغفر لو  ،الميـ

ارحمو ". 35

فدؿ الحديث عمى مشركعية التعزير بالتكبيخ كالتعنيؼ كالتقريع ،ألنيا
بمعنى التبكيت المذككر في الحديث .

كمما يدؿ عمى مشركعية التعزير بالتيديد تكعد الرسكؿ  -صمى اهلل عميو

كسمـ  -كتيديده لمف منع الزكاة بأنو سيأخذىا منو كيأخذ معيا نصؼ مالو
عقكبة لو عمى جريمة المماطمة بالزكاة المفركضة. 36

كمف التعزير بالتيديد ما فعمو عمر – رضي اهلل عنو – عندما اشتكى إليو رجؿ

رجال آخر ىجا قكمو كشتميـ بشعر فقاؿ عمر " :لكـ لسانو ،ثـ دعا الرجؿ
فقاؿ إياكـ أف تعرضكا لو بالذم قمت فإني إنما قمت ذلؾ عند الناس كيما ال

يعكد ". 37

كتأخذ غالبية القكانيف في الدكؿ العربية بيذه اإلجراءات كبديؿ عف
الحبس ،السيما مع األحداث المنحرفيف ،كما طبقتو بعض الدكؿ العربية عمى

البالغيف ،حيث طبقتو دكلة الككيت ك أدرجتو في قانكنيا ،لكنيا قصرتو عمى
نطاؽ المخالفات .كقد يككف اإلجراء مقترنا ببديؿ آخر ،أك بأكثر ،كالمصالحة
مع المجني عميو ،أك منحو عكضا ماديا ،أك بأخذ الغرامة مف الجاني ،كليذا
النكع مف البدائؿ أثر زجرم بالغ األىمية ك الفائدة لدل فئة المتيميف غير

الخطريف ،السيما الذيف ارتكبكا الجرـ عف طريؽ الخطأ ،ككذلؾ الذيف تدؿ
سيرتيـ الذاتية عمى حسف سمككيـ ،كيرل القاضي فييـ الصالح ك دالئؿ

الخير كالبعد عف ميداف الجريمة ك االنحراؼ .
 35طٍُ أث ٙدأد  626/4ثزلى . 4411
 36طجك رخزٚدّ ص.21
 31عبد الرزاؽ ،المصنؼ 177 /11برقـ .20257
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كيقضي ىذا اإلجراء بتكجيو النصح ك التكبيخ ك التقريع الشديد الميجة

لممتيـ ،ككذلؾ استيجاف السمكؾ المرتكب عمى أف ال يتضمف ما يفيد الحط
مف كرامة المتيـ كانسانيتو .
كما يقتضي اإلجراء أيضان إبالغ المتيـ بأنو سيتعرض لعقكبة أشد في

حاؿ كقكع الجريمة منو. 38

 31الرفاعي ،تكدس السجكف ص. 163
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* الهجر و التشهير
أوالً:مفهوم الهجر والتشهير
أ -المعنى المغكم :

اليجر بالفتح ضد الكصؿ ،ىجره ييجره ىج انر كىجرانان صرمو
كقاطعو ،كىجر الشيء كأىجره تركو. 39

كالتشيير مف الشيرة كىي الظيكر كالكضكح ،شيره تشيي انر ،كاشتيره

فاشتير أم ظير بكضكح ،كسمي القمر شي انر لشيرتو كظيكره. 40

ب -المعنى االصطالحي :

ال يخرج المعنى االصطالحي عف المعنى المغكم لميجر كثي انر ألف

المراد بو في العقكبات التعزيرية ىك "الترؾ كعدـ االتصاؿ بالجاني ك االمتناع

عف معاممتو بأم طريقة كانت" .

أما التشيير فيك" :اإلعالـ بأمر الجاني كاذاعة خبره ،كافشاء جريمتو بيف

الناس مف أجؿ إقالعو عنيا ،كردع غيره عف اإلقداـ عمى مثؿ فعمو".41
ثانياً  :مشروعية الهجر والتشهير (كعقوبة تعزيرية)
أ -مشركعية اليجر:

تعتبر عقكبة اليجر مف العقكبات ذات التأثير المعنكم (النفسي) ،كفي الغالب
يككف تأثيرىا عمى مرتكب المعصية شديدان ،السيما إذا كاف مف ذكم الييئات،

فإف ىذه العقكبة النفسية تككف رادعة لو عف تكرار الجريمة أكثر مف ردع
آثار سمبية بالنسبة لمسجيف ك أسرتو ،باإلضافة إلى
الحبس الذم ربما خمؼ ان

 31اثٍ يُظٕر  ,نظبٌ انؼزة ْ" 256/5دز" .
 46انًزخغ انظبثك " 431/4شٓز" .
 41انسذٚث , ٙانزؼشٚزاد انجذَٛخ ٔيٕخجبرٓب ف ٙانفمّ اإلطالي ٙص. 31
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ما يكمفو السجف مف أمكاؿ طائمة ،كقد دؿ عمى مشركعية التعزير باليجر
الكتاب كالسنة كعمؿ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ.

أما في القرآف فمنصكصة في قكلو تعالى" :كالالتي تخافكف نشكزىف فعظكىف
كاىجركىف في المضاجع ...اآلية " .

كما دلت السنة عمى مشركعية التعزير باليجر حيث ىجر النبي -

صمى اهلل عميو ك سمـ  -الثالثة الذيف تخمفكا عنو في غزكة تبكؾ ،يقكؿ كعب
بف مالؾ -رضي اهلل عنو – كىك أحد الثالثة  " :كنيى رسكؿ اهلل _ صمى اهلل

عميو كسمـ _ المسمميف عف كالمنا أييا الثالثة مف بيف مف تخمؼ عنو ،قاؿ
فاجتنبنا الناس كقاؿ تغيركا لنا حتى تنكرت لي في نفسي األرض ،فما ىي

باألرض التي أعرؼ ،فمبثنا عمى ذلؾ خمسيف ليمة ،فأما صاحبام فاستكانا
كقعدا في بيكتيما يبكياف ،كأما أنا فكنت أشب القكـ كأجمدىـ ،فكنت أخرج

فأشيد الصالة كأطكؼ في األسكاؽ كال يكممني أحد ". 42

كقد عاقب عمر رضي اهلل عنو صبيغا باليجر ،بسبب ما بدر منو مف

األسئمة المتكمفة التي فييا أغمكطات ،كضربو مرة بعد مرة ،كنفاه كأمر أف ال
يجالسو أحد ،فكاف إذا جاء الناس كىـ مائة تفرقكا عنو ،كظؿ كذلؾ حتى
كتب أبك مكسى – رضي اهلل عنو – بحسف تكبتو ،فأمر عمر أف يخمى بينو

كبيف الناس.. 43

فيستفاد مف الكقائع السابقة أف اليجر قد يككف عقكبة مستقمة بديمة عف
الحبس كما فعؿ الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ  -مع الثالثة الذيف تخمفكا عف

الغزكة ،كما قد يككف مضافا إلى عقكبة أخرل ،كما فعؿ عمر – رضي اهلل عنو

– لصبيغ حيث عاقبو عقكبة بدنية كنفاه باإلضافة إلى األمر بيجرانو .
 42صسٛر يظهى يغ انُٕٔ٘  11 /11ثزلى . 2161
 43اثٍ رًٛٛخ  ,انسظجخ ف ٙاإلطالو ص. 46
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ب -مشركعية التشيير :

لمتشيير بالجاني أثر بالغ في نفسو لما يعرضو التشيير لمجاني مف انتقاد

المجتمع لو كبسخطو عميو كفقداف الثقة فيو ،كىك مف العقكبات التعزيرية التي
نصت عمييا الشريعة اإلسالمية ،كيمكف استخداميا كعقكبة بديمة عف الحبس

،فقد ركل عف عمر بف الخطاب – رضي اهلل عنو– أنو عزر بالتشيير حيث

أمر بتسكيد كجو شاىد الزكر كأف تمقى عمامتو في عنقو كيطاؼ بو في
القبائؿ كيقاؿ إف ىذا شاىد الزكر فال تقبمكا لو شياد

مقمكب نا.45

44

كاركابو رككبان

كما ركم أف شريحان كاف يؤتى بشاىد الزكر فيطكؼ بو في أىؿ مسجده
كسكقة أنا قد زيفنا شيادة ىذا ،كذكر كثير مف فقياء الشريعة اإلسالمية أف
الجاني في بعض الجرائـ يشير بو كيسجؿ عميو ما فعمو ،كتجعؿ مف ذلؾ
نسخ تكدع عند الذيف يكثؽ بيـ مف الناس. 46

كالمتتبع لمتطبيقات القضائية في التشيير يجد أف بعض الجرائـ

اشتيرت فييا عقكبة التشيير بيف الفقياء ،كأف ىذه العقكبة تككف غالبان في
الجرائـ التي يقتضي التشيير فييا بالجاني مصمحة عامة كالجرائـ التي يعتمد

فييا عمى الثقة بالفرد ،كشيادة الزكر ،كالجكر في القضاء ،كالجرائـ التي

يخشى أف تقمد العامة فييا الجاني فيما اقترفو مما يفسد األخالؽ أك
المعتقدات. 47

أما طريقو التشيير ككسيمتيا ،فإف لكؿ زماف ما يناسبو كما يتكفر فيو مف

كسائؿ ،كالذم يظير أف كؿ كسيمة تحقؽ الغرض مف التشيير يجكز األخذ
 44ػجذ انزساق ,انًصُف 321/1 ,ثزلى . 15314

 45انجٓٛم ,ٙأزًذ ثٍ انسظ ,ٍٛانظٍُ انكجزٖ  231/16ثزلى . 26411
 46اثٍ فززٌٕ ,رجصزح انسكبو . 231/2
 41انًزخغ انظبثك .
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بيا ،كأف ما كاف يحصؿ قديما مف إركاب الجاني إركابا مقمكبا كمف الطكاؼ

بو ،ك المناداة بيف الناس بفعمو ،إنما كاف اليدؼ منو إيصاؿ الخبر إلى أكبر
عدد ممكف مف ذلؾ المجتمع ،كال شؾ أف تطكر الكسائؿ في ىذا العصر،

كالسيما الكسائؿ اإلعالمية ،المقركءة كالمسمكعة كالمرئية يفي بيذا الغرض.48

 41ػبيز ,ػجذ انؼشٚش  ,انزؼشٚز ف ٙانشزٚؼخ اإلطاليٛخ ص. 451
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المبحث الرابع
البدائؿ المقيدة لمحرية
* نظاـ اإلفراج الشرطي .
* نظاـ شبو الحرية .
* اإلدانة كتأجيؿ الحكـ .
* المنع مف السفر كاإلقامة الجبرية .
* النفي كالتغريب .
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* نظام اإلفراج الشرطي

المراد بنظاـ اإلفراج الشرطي أف يفرج عمف حكـ عميو بالحبس بعد انقضاء

فترة مف مدة العقكبة المحككـ بيا عميو ،لكف تقيد حريتو بشركط كالتزامات
يخضع ليا ،فإف استطاع الكفاء بتمؾ الشركط كااللتزامات أفرج عنو نيائيان،

كاف أخؿ بيا أعيد إلى الحبس الستكماؿ المدة المتبقية عميو. 49

كلإلف ارج الشرطي عدة اعتبارات ،أىميا تشجيع المحككـ عميو عمى انتياج
السمكؾ القكيـ ك النظاـ كاتباع التعميمات كتنفيذ برامج المعاممة العقابية كيعد

أيضان كسيمة لخفض نفقات المؤسسات العقابية كتخفيؼ ازدحاـ السجكف ،كما
أنو يعطي الثقة بالنفس لممحككـ عميو بعد نجاحو في تنفيذ الشركط
كااللتزامات ،مما يزيد مف فرص تعايشو مع المجتمع ك االبتعاد عف مخالفة

القانكف. 50
كلو شركط أىميا :

 -1استفادة المحككـ عميو مف برامج التأىيؿ داخؿ السجف ضمانان لتقكيـ
سمككو .

 -2أف تمضي عمى الجاني فترة معينة مف المدة المقررة عميو ،كأف

تككف تمؾ المدة مناسبة لحجـ الجريمة ،فال يكفي مضي مدة ضئيمة
بالنسبة ألصحاب الجرائـ الخطرة .

 -3كفاء المحككـ عميو بالتزاماتو المالية ألف ذلؾ دليؿ عمى ندمو عمى
ماحصؿ منو إذا كانت اإلدانة بأمكر مالية

 41زظُ , ٍٛإثزاْٛى ػجٛذ  ,انٕخٛش ف ٙػهى اإلخزاو ٔانؼمبة ص.312
 56انًسًٕد  , ,ص. 111
 51انؼزٛج ,ٙلؼٛذ يمؼذ ,االردبْبد انسذٚثخ ف ٙرُفٛذ ػمٕثخ انظدٍ ص. 116
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51

.

* نظام شبه الحرية

يقصد بو إلحاؽ المحككـ عميو بعقكبة سالبة لمحرية بعمؿ خارج

المؤسسة العقابية بحيث يسمح لو بمغادرة المؤسسة في صباح كؿ يكـ

كالزامو بالعكدة إلييا كؿ مساء بعد انقضاء فترة العمؿ عمى أف يبيت
بالمؤسسة ككذلؾ يمضي فييا أياـ العطمة. 52

كبيذا النظاـ تقسـ حياة المحككـ عميو اليكمية إلى قسميف :قسـ يمضيو

خارج المؤسسة العقابية ،كيعيش مف خاللو عيشة المكاطف العادم ككأنو
لـ يحكـ عميو بعقكبة ،كقسـ يمضيو داخؿ المؤسسة العقابية ،يخضع
خاللو لنفس المعاممة العقابية التي يخضع ليا سائر المسجكنيف إال أف

الذم يعامؿ كفؽ ىذا النظاـ يميز بمكاف منفصؿ ك مستقؿ بمرافقو عف

النزالء اآلخريف ،منعا الختالطو بيـ الذم قد يككف لو أثره السمبي عميو.53

كأىـ المزايا التي تمنح لممحككـ عمييـ في ىذه الحاؿ ،أنو يرخص

ليـ بارتداء مالبسيـ العادية ،كي ال يتعرؼ الناس عمييـ حينما يغادركف
المؤسسة العقابية ،كما يرخص ليـ بحيازة النقكد التي يحتاجكنيا في حالة
كجكدىـ خارج السجف .

أما االلتزامات التي تفرض عمييـ فأىميا :االلتزامات التي تيدؼ

إلى ضماف تحسيف سمككيـ كالتي تدؿ عمى تقدميـ في التأىيؿ ،كالمكاظبة
عمى العمؿ ،كحسف األداء ،كالعكدة إلى المؤسسة العقابية في الكقت

المحدد ليـ  .كباإلضافة إلى ىذه االلتزامات العامة فإنو قد تفرض عمى

 52زظُ , ٙيسًٕد َدٛت  ,ػهى اإلخزاو ٔػهى انؼمبة ص. 314
 53انًزخغ انظبثك .
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مف يخضع ليذا النظاـ التزامات أخرل حسب الظركؼ كالمالبسات التي
تظير لمقضاء خالؿ تنفيذ ىذا النظاـ

54

.

 54حسف ،نمر عبد الرحمف ،البدائؿ االجتماعية لمعقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدل ص.67
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* اإلدانة و تأجيل الحكم

كيسمى ىذا النظاـ أيضا بكقؼ تنفيذ الحكـ مع المراقبة ،كقد عممت

بو سمطات قضائية عديدة عربية كغير عربية ،كيقضي ىذا النظاـ بإدانة
المتيـ كلكف بكقؼ تنفيذ الحكـ ،كيكضع المتيـ تحت المراقبة لمدة معينة

تزيد كتنقص بزيادة حجـ الجريمة المرتكبة كنقصاف حجميا ،كاذا ارتكب
المداف جريمة أخرل أثناء تمؾ الفترة ينفذ عميو الحكـ. 55

كبعض األنظمة ال ينص عمى اإللغاء الفكرم لكقؼ الحكـ في حاؿ

ارتكاب المتيـ جرائـ أخرل ،لكنيا تستخدـ إجراءات مغايرة لتفادم عكدة
المداف إلى السجف كمف تمؾ اإلجراءات :التكبيخ ،اإلنذار ،تمديد فترة

المراقبة كأخذ تعيد عميو ،فرض غرامة معينة  ،كال تطبؽ ىذه اإلجراءات
عادة إال في الجرائـ البسيطة التي ال تيدد أمف المجتمع كسالمتو ،كمف

الدكؿ العربية التي تطبقو  :السكداف ك العراؽ ك الككيت ،كىك معمكؿ بو

في كثير مف الدكؿ األخرل. 56

 55انزفبػ , ٙزظ , ٍٛركذص انظدٌٕ ص.161
 56كبيم  ,طٛذ شزٚف  ,ثذائم انسجض لصٛزح انًذٖ ف ٙانزشزٚغ اندُبئ ٙانسذٚش ص.241
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* المنع من السفر واإلقامة الجبرية

مف اإلجراءات البديمة عف الحبس عقكبة المنع مف السفر كىك إجراء

تحفظي يقصد بو منع شخص أك أشخاص مف مغادرة البمد الذم تعينو

السمطة المختصة ،حتى يتـ البت في مكضكعيـ،أك تمضي المدة المحددة

لممنع مف السفر. 57

كالمنع مف السفر يعتبر مف العقكبات التعزيرية التي ترؾ الشارع

األمر فييا لكلي األمر ،مف حيث اختيار نكع العقكبة ك مقدارىا ،مع
اعتبار أف ذلؾ مبني عمى المصمحة الشرعية ألف تصرؼ اإلماـ عمى
الرعية منكط بالمصمحة. 58

كما أف ما يسمى في عصرنا الحاضر باإلقامة الجبرية يعتبر أيضان مف

العقكبات التي تككف بديمة عف الحبس ،كالمراد باإلقامة الجبرية إلزاـ
المحككـ عميو باإلقامة في مكاف معيف يحدده القاضي فال يتجاكزه ،كال

ينتقؿ منو إلى مكاف آخر ،كىي أيضان مف العقكبات التعزيرية المنكطة

بتحقيؽ المصمحة لمرعية ،كتككف في الغالب عقكبة عمى الجرائـ السياسية
دكف غيرىا مف الجرائـ العادية. 59

كمف مبررات األخذ بياتيف العقكبتيف تجنيب  -الشخص الممنكع مف

السفر أك المحددة إقامتو بمكاف معيف  -الظركؼ التي تيسر لو ارتكاب
الجريمة ،كذلؾ بمنعو مف الكصكؿ إلى المكاف الذم قد تتييأ لو كسائؿ

ارتكابيا فيو .

 51انضجؼبٌ  ,ثذائم انؼمٕثبد ص. 163
 51انظٕٛط , ٙاألشجبِ ٔانُظبئز ص. 121
 51انؼٕخ ,ٙيصطفٗ ,انزأْٛم االخزًبػ ٙص. 151
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كمع أف الفقياء القدامى لـ ينصكا عمى بدائؿ "اإلفراج الشرطي  ،منح شبو

الحرية ،اإلدانة كتأجيؿ الحكـ ،اإلقامة الجبرية" بأسمائيا ،إال أنو بالنظر
إلى حاالت تحقيقيا لممصمحة فإف الفقو اإلسالمي يقبميا ألف الشريعة
تيدؼ إلى جمب المصالح كدرء المفاسد كتقميؿ ال ُكمَؼ كتخفيؼ المشاؽ.60

 66اثٍ رًٛٛخ ,انظٛبطخ انشزػٛخ ف ٙإصالذ انزاػٔ ٙانزػٛخ ص. 161
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* النفي و التغريب ( اإلبعاد)

يعتبر اإلبعاد المكجكد في األنظمة المعاصرة نكعا مف النفي ،كاف كاف الفقياء
لـ يتعرضكا قديمان لمنفي بيذا المصطمح ،كلعؿ ذلؾ راجع إلى أف التقسيمات

التي حصمت لمدكؿ لـ تكف مكجكدة آنذاؾ ،كانما كانت الدكلة كاحدة ،كبعد أف
استقر تقسيـ العالـ إلى دكؿ ،اعتبرت كؿ دكلة مف ىذه الدكؿ األشخاص
الذيف ينتمكف إلييا رعاياىا ك تنطبؽ عمييـ أنظمتيا كما تنطبؽ عمى غيرىـ

ممف يدخمكف حدكدىا كفؽ ضكابط كشركط تختمؼ مف بمد آلخر ،فإذا خالؼ
الكافد إلى البمد أنظمتو كاف لذلؾ البمد الحؽ في إبعاده إلى بمده األصمي،
كتعتبر ىذه العقكبات التعزيرية مف العقكبات البديمة عف الحبس ،كمف مبررات

األخذ بيا ما تحققو مف الزجر لمجاني كغيره ممف يخاؼ إيقاع العقكبة عميو،
مع ما فييا مف تخفيؼ النفقات التي يكمفيا السجف. 61

كعقكبة النفي ك التغريب دؿ عمى مشركعيتيا الكتاب ك السنة كعمؿ الخمفاء،

فمف الكتاب :قكلو تعالى  " :إنما جزاء الذيف يحاربكف اهلل كرسكلو كيسعكف
في األرض فسادان أف يقتمكا أك يصمبكا أك تقطع أيدييـ كأرجميـ مف خالؼ أك
ينفكا مف األرض ذلؾ ليـ خزم في الدنيا كليـ في اآلخرة عذاب عظيـ "

62

.

كمف السنة ما ركاه عبادة بف الصامت _ رضي اهلل عنو _ أف النبي

 صمى اهلل عميو كسمـ – قاؿ في شأف تغريب الزاني البكر " :خذكا عنيخذكا عني قد جعؿ اهلل ليف سبيالن ،البكر بالبكر جمد مائة كنفي سنة
كالثيب بالثيب جمد مائة كالرجـ "

63

.

 61انضجؼبٌ  ,ثذائم انؼمٕثبد ص. 162
 62انًبئذح . 33
 63صسٛر يظهى يغ انُٕٔ٘  261/11ثزلى . 1616
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كأما عمؿ الخمفاء فقد كردت عدة آثار عف عمر بف الخطاب -

ير ،مف ذلؾ نفيو لنصر بف حجاج ،كلصبيغ
رضي اهلل عنو  -أنو نفى تعز ان
بف عساؿ كغيرىما. 64

كاألصؿ في النفي أف يككف عقكبة أصمية ،إال أف ىذه العقكبة قد

تككف أصمية مضافة إلى غيرىا ،كما في قصة نفي عمر لصبيغ ،فإنو

ضربو مرة بعد مرة ثـ نفاه إلى البصرة ،فالنفي كقع عقكبة أصمية مضافة
إلى غيرىا كىك الضرب ،كقد يقع النفي عقكبة تكميمية كنفي الزاني البكر

عمى مذىب الحنفية الذيف يركف أف التغريب في حد الزاني البكر عقكبة
تعزيرية مكممة ،لإلماـ أف يضيفيا إذا رأل مصمحة في ذلؾ كلو أف

يمغييا ،65لكنيا عند جميكر الفقياء عقكبة أصمية ال تحتاج إلى حكـ

القاضي.66

 64اثٍ طؼذ  ,يسًذ ثٍ يُٛغ  ,انطجمبد انكجزٖ . 512/3
 65اثٍ انًٓبو ,يسًذ ثٍ ػجذ انٕازذ ,شزذ فزر انمذٚز . 114/4
 66انُٕٔ٘  ,شزذ صسٛر يظهى . 262/11
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المبحث الخامس

ضكابط البدائؿ ككسائؿ نجاحيا
* الضكابط .
* كسائؿ النجاح .
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* الضوابط

نظ انر لككف التدابير البديمة عف عقكبة السجف قد تؤدم إلى عكس ما

أريد منيا ،سكاء أكاف ذلؾ بسبب سكء استعماليا ،أـ كاف بسبب خطأ السمطة
التي تتخذىا في تقديرىا ،مما يعرض الجاني لمحيؼ في حقو ..

فالبد مف كضع ضكابط ليذه البدائؿ تككف إطا انر شرعيان ال يمكف تجاكزه ،
كمف أىـ ىذه الضكابط ما يمي :

 )1اتفاؽ البدائؿ المراد تطبيقيا مع حقكؽ اإلنساف األساسية بحيث ال
تمحؽ ضر انر جسيمان بمكانتو في المجتمع .

 )2اتخاذ البدائؿ مف قبؿ مرجع قضائي تظؿ تحت رقابتو مف أجؿ إعادة
النظر فييا عند الحاجة ككقفيا إذا تحققت الغاية منيا أك إبداليا
بالحبس إذا تبيف أنيا غير مجدية .

 )3مكافقة المحككـ عميو عمى إخضاعو لمبديؿ ،كالسيما إذا كاف البديؿ
عمالن لصالح المجتمع كنحك ذلؾ ،إذ ال يمكف األداء الصحيح لمعمؿ
إذا لـ يكف الشخص مكافقا عميو ابتداء .

 )4اعتبار الظركؼ الشخصية كاالجتماعية بالنسبة لممحككـ عميو  ،ككذلؾ
اعتبار ظركؼ الجريمة  ،كي يككف البديؿ متناسبان مع حجـ الجريمة .

 )5البعد عف التشيير بالجاني ،كعف كؿ ما يسبب آثا انر سمبية مف كصـ
كاحراج أماـ العائمة كاألقراف أك الجيراف أك غيرىـ. 67

 61انؼٕخ , ٙيصطفٗ ,انزأْٛم االخزًبػ ٙص. 111 , 116
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* وسائل النجاح

قبؿ التطرؽ لكسائؿ نجاح تطبيؽ العقكبات البديمة عف الحبس

البد مف اإلشارة إلى بعض المعكقات التي قد تحكؿ دكف التطبيؽ ،ألف
المتتبع لإلجراءات القضائية يجد أف معدالت اإلدخاؿ لمسجكف  -إف

لـ تكف ثابتة  -فيي في ازدياد كليست في نقص كما ىك المتكقع بعد

االتجاه العاـ إلى العقكبات البديمة ،كيرجع اليكسؼ ذلؾ إلى أمكر
منيا:

 .1أف اإلستراتيجية طبقت بطريقة كانت تعطي استخداـ السجف أكلكية
في ذىف القضاء في حيف أف العقكبات البديمة ،كاف ينظر إلييا
عمى أنيا ىينة لينة ال تفي بالغرض المطمكب مف معاقبة المجرـ .
 .2أف السجكف تعد جزءان مف النظاـ الجنائي الرسمي لمدكلة ،كبالتالي
فإنيا تعمؿ كفقا لضكابط كقكانيف رسمية ،ما يجعؿ القضاة يثػقكف

فييا كفي أدائيا لمعقاب المطمكب ،عمى عكس العقكبات البديمة التي
ال تتضمف سجنان ..

 .3أف العقكبات البديمة ما زاؿ يكتنفيا كيحكؿ دكف تطبيقيا الغمكض،
ما أدل إلى جدؿ كسكء فيـ بعض األحياف حياؿ استخداميا .

 .4االتفاؽ عمى الجية التي تتكلى تنفيذ العقكبات البديمة عف الحبس مف

جية كفي طريقة التنفيذ مف جية أخرل ،ما يجعؿ القضاة يتجيكف إلى
عقكبة السجف التي فييا سيكلة كمساكاة في التطبيؽ ،كفييا عقكبة تردع

الجناة

68

.

 61انٕٛطف  ,انزذاثٛز انًدزًؼٛخ ص. 146 , 145
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كإلنجاح التدابير البديمة عف الحبس الرامية إلى إصالح المحككـ عميو

دكف إخضاعو لمسجف ،كالى تقكيـ سمككو كالحيمكلة بينو كبيف االنحراؼ في
المستقبؿ فال بد مف مراعاة الكسائؿ اآلتية :

 .1تنشئة الرأم العاـ لتقبؿ مثؿ ىذه التدابير بشرح فكائدىا كبياف سمبيات
عقكبة السجف .

 .2تطبيؽ ىذه اإلجراءات البديمة عف السجف تدريجيان ،كابراز مدل فاعميتيا
كتقبميا مف المجتمع ،كأف ىذه التجربة ناجحة .

 .3العمؿ عمى تكفير القناعة التامة لدل القضاة حكؿ جدكل ىذه البدائؿ،
حتى يثػقكا بيا كبجدكاىا .
 .4تكفير األنظمة الجزائية التي تسمح بتطبيؽ ىذه البدائؿ ،كنشر
التفاصيؿ اإلدارية الخاصة بالتطبيؽ العممي كالميداني .

 .5أف تتصؼ ىذه البدائؿ بالمركنة الكافية  ،كيؤخذ فييا _ بعيف
االعتبار_ الفركؽ الفردية

 ،كالمتغيرات االجتماعية كاالقتصادية،

كالسيما أنيا في إطار التعزيرات التي ىذه سمتيا .

 .6تكفير لقاءات عممية بيف مؤسسات العدالة الجنائية -القضاء
كالشرطة -كمؤسسات الخدمة االجتماعية لتأميف التكافؽ كالتعاكف بيف

ىذه المؤسسات كتنظيـ الدكرات التدريبية لكافة مستكيات العامميف

فييا

69

.

 61انؼٕخ , ٙيصطفٗ ,انزأْٛم االخزًبػ ٙص . 262-266
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الخاتمــــة :

بعد المطالعة كالبحث في العقكبات البديمة تبيف ما يمي:

 .1أف الحبس ال يمكف القكؿ بإلغائو مطمقان ،كال باالقتصار عميو مطمقان،

كأف األمر في ذلؾ يختمؼ تبعان العتبارات متنكعة  ،منيا ما يرجع إلى
الجاني  ،كمنيا ما يرجع إلى الجناية  ،كمنيا ما يرجع إلى البيئة

كالمجتمع .

 .2أف الباحثيف الذيف بالغكا في االستعاضة عف الحبس ببدائؿ أخرل
كأسيبكا في بياف مساكئو ،كمحاسف بدائمو ،أغمب كالميـ نظرم
كنمكذجي ،كىك عند حيز التطبيؽ ينقصو كثير مف المكضكعية،

كالسيما في عالمنا العربي الذم ما زاؿ تطبيؽ البدائؿ فيو ضعيفان كلعؿ

بعض التطبيقات العممية التي طبقت في بالد أخرل ىي التي أغرت

الباحثيف داخؿ الكطف العربي إلى المبالغة في ىذا األمر .

 .3أف البدائؿ بمختمؼ أنكاعيا سكاء كانت ذات طابع مادم أـ ذات طابع
معنكم  ...تقرىا الشريعة اإلسالمية ما دامت مضبكطة بضكابط الشرع
كقكاعده األساسية .

 .4أف الشريعة اإلسالمية ال تيدؼ أساسان إلى العقاب ،كانما تيدؼ إلى
الكقاية قبؿ حصكؿ سبب العقاب ،كلذلؾ كضعت سياجان قكيان يحكؿ

دكف إيقاع العقكبة بالجاني مف كسائؿ إثبات محددة ،ليا شركطيا

كضكابطيا الدقيقة ،كما كضعت قكاعد أماـ القضاء مف شأنيا أف تقمؿ
مف إيقاع العقكبة ،كمف تمؾ القكاعد  :قاعدة "درء الحدكد بالشبيات"،
كقاعدة "الخطأ في العفك خير مف الخطأ في العقكبة" ،كقاعدة "البراء

األصمية"  ،كقاعدة "األصؿ براءة الذمة" .
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كمما ينبغي اإليصاء بو في ىذا المجاؿ :

 .1أف تكلى ىذه البدائؿ في الكطف العربي مزيدان مف االىتماـ ،سكاء
أكاف ذلؾ عمى المستكل النظرم كالعممي مف إجراء األبحاث

كالدراسات المساعدة عمى تطبيقيا ،أـ كاف مف الناحية المادية

بإنشاء المرافؽ كايجاد اآلليات المناسبة ليا .

 .2التنسيؽ بيف أجيزة القضاء كاألجيزة األخرل ذات العالقة تنسيقان
مكثفان ،كايجاد آليات تضمف نجاح ذلؾ التنسيؽ ،مف تكفير المقاءات

العممية ،كتنظيـ الدكرات التدريبية لمجميع حسب حاجاتيـ ،كأف
يككف ذلؾ بشكؿ دائب .
 .3مراعاة كسائؿ نجاح البدائؿ المنكه بيا في المطمب األخير مف ىذا
البحث لتككيف رأم عاـ لقبكليا كالتدرج في تطبيقيا ،كابراز مدل

فاعميتيا كتقبميا مف المجتمع ،كتكفير القناعة التامة لدل القضاة
بجدكاىا حتى يثػقكا فييا ،كما تراعى فييا الفركؽ الفردية
كاالجتماعية كاالقتصادية .
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