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العقوبة في نظام
مكافحة جرائم المعلوماتية
في المملكة العربية السعودية
«دراسة تأصيلية مقارنة»

إعداد:

د .إيمان بنت محمد علي عادل عزّ ام

أستاذ مشارك في الفقه -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة طيبة

العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية «دراسة تأصيلية مقارنة»

مهما من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في
جانبا
هذا البحث ُيبرز
ً
ً

وقانونا بتساؤالت
شرعا
المملكة العربية السعودية ،هو جانب العقوبة
ً
ً
ثالثة :األول :ماهي العقوبات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في
السعودية؟ والثاني :ما التأصيل الشرعي والقانوني للعقوبات في نظام

مكافحة جرائم المعلوماتية؟ والثالث :ماهي ضوابط االجتهاد في تحديد
مقدار العقوبة لدى القاضي؟ وبمنهج وصفي تأصيلي؛ يصف المواد

المتعلقة بالعقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتكييفها
قانونا ،ثم التأصيل الشرعي ألحكام العقوبات المذكورة بالرجوع إلى
ً

النصوص وأحكام الفقه اإلسالمي.

ُ
البحث إل��ى أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يتوافق مع
ويصل
القواعد العامة في النظام العقابي الشرعي؛ حيث راعى النظام تنوع

�درا ،وحدد النظام الحد األعلى في كل جريمة ،وترك
العقوبة ً
نوعا وق� ً
كافيا لردع الجاني بما يتناسب مع
الحد األدنى لتقدير القضاء لما يراه
ً

شخصية الجاني وظروف الجريمة .كما راعى النظام التناسب بين الجريمة

والعقوبة ،وس� ّ�ن عقوبتين تكميليتين هما المصادرة أو اإلغ�لاق ،ولم
يستثنِ النظام أحدًا من العقوبة؛ إذ كان المبدأ عامًا.
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مقدمة

� َّإن احلمد هلل �أحمده و�أ�ستعينه و�أ�ستغفره و�أتوب �إليه ،و�أعوذ باهلل من �رشور
و�سيئات �أعمالنا ،من يهده اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له.
�أنف�سِ نا
ِ
�سيدنا حممداً عبده
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له ،و�أ�شهد �أن َّ
ور�سوله� ،أر�سله �شاهداً ومب�رشاً ونذيراً ،وداعياً �إلى اهلل ب�إذنه و�رساجاً منرياً،
�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�سان و�سلم ت�سليماً كثرياً.
أسباب الكتابة في الموضوع:

لقد ن�ش�أت �صلة �سابقة بيني وبني نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف �إثر
اهتمام �سابق ب�إحدى جرائم املعلوماتية ،ومن ّثم ،فقد ثارت لدي الرغبة يف
درا�سة نظام مكافحة جرائم املعلوماتية من زاوية جديدة ،وهي زاوية العقوبة،
للتع ّرف على العقوبات املذكورة يف النظام ،وحتليل الن�صو�ص املتع ّلقة ب�شق
العقوبة ،وت�أ�صيلها �رشعاً وقانوناً.
أهمية الموضوع:

حيث مل �أقف على درا�سة ت� ّؤ�صل ل�شق العقوبة يف نظام مكافحة جرائم
املعلوماتية �رشعاً وقانوناً،كانت احلاجة ما�سة لتقدمي هذه الدرا�سة ،خا�صة و�أنها
تعني الق�ضاة �أثناء تطبيق النظام ملا فيها من اجلانب الو�صفي التو�ضيحي من
الناحية القانونية ،واجلانب الت�أ�صيلي من الناحية ال�رشعية� ،أ�س�أل اهلل –تعالى-
�أن يكون فيها النفع والفائدة.
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تساؤالت البحث:

•ما هي العقوبات يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف اململكة العربية
ال�سعودية ؟.
•ما هو الت�أ�صيل ال�رشعي والقانوين للعقوبات يف نظام مكافحة جرائم
املعلوماتية ؟
•ما هي �ضوابط االجتهاد يف حتديد مقدار العقوبة لدى القا�ضي ؟

حدود البحث:

�شق العقوبة يف نظام مكافحة جرائم
يقت�رص هذا البحث على درا�سة ّ
املعلوماتية ( 1428هـ) ،درا�سة ت�أ�صيلية قانونية و�رشعية.
منهج البحث:

ا�ستخدمت املنهج الو�صفي والت�أ�صيلي يف هذا البحث ،حيث قمت بو�صف
املواد املتعلقة بالعقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ،وتكييفها قانوناً ،ثم
الت�أ�صيل ال�رشعي لأحكام العقوبات املذكورة بالرجوع �إلى الن�صو�ص و�أحكام
الفقه الإ�سالمي.
خطة البحث:

يتكون هذا البحث –بعد هذه املقدمة– من متهيد ،فيه تعريف موجز بنظام
مكافحة جرام املعلوماتية،ثم �سبعة مباحث ،وخم�سة ع�رش مطلباً،على النحو التايل:
املبحث الأول :ال�سلطات يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
املطلب الأ ّول :ال�سلطات يف النظام.
ال�سلطتي:
ل�سن النظم العقابية وتنفيذها عرب
نْ
املطلب الثاين  :الت�أ�صيل ال�رشعي ّ
التنظيمية والق�ضائية.
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املبحث الثاين� :صفة العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
املطلب الأول :تعريف العقوبة.
املطلب الثاين� :صفة العقوبة يف النظام
املطلب الثالث :الت�أ�صيل ال�رشعي ل�صفة العقوبة.
املبحث الثالث� :أنواع العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
املطلب الأول� :أنواع العقوبة يف النظام.
املطلب الثاين :الت�أ�صيل ال�رشعي لأنواع العقوبة.
املبحث الرابع :مقادير العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
املطلب الأول :مقادير العقوبة يف النظام.
املطلب الثاين :الت�أ�صيل ال�رشعي ملقدار العقوبة الوارد يف النظام.
املبحث اخلام�س :ت�شديد العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
املطلب الأول :ت�شديد العقوبة يف النظام.
املطلب الثاين :الت�أ�صيل ال�رشعي لت�شديد العقوبة.
املبحث ال�ساد�س :العفو عن العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
املطلب الأول :العفو عن العقوبة يف النظام.
املطلب الثاين :الت�أ�صيل ال�رشعي للإعفاء من العقوبة.
املبحث ال�سابع� :ضوابط اجتهاد القا�ضي �أثناء احلكم يف اختيار نوع
العقوبة وحتديد قدرها.
املطلب الأول  :ال�ضوابط العامة.
املطلب الثاين  :ال�ضوابط اخلا�صة.
اخلامتة .والفهار�س.
و�أبد�أ م�ستعينة باهلل ،وما توفيقي �إال باهلل عليه توكلت و�إليه �أنيب.
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تمهيد

تعريف موجز بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية
()1
في المملكة العربية السعودية
أ-صدور النظام:

�صدر نظــام مكافحة جرائم املعلوماتية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م17 /
وتاريخ1428 /3 /8 :هـ ،بنا ًء على قرار جمل�س الوزراء رقم )79( :وتاريخ:
1428 /3 /7هـ.
ب-أهداف النظام:

ون�صها:
ذكرت �أهداف النظام يف املادة الثانية منهّ ،
احلد من وقوع جرائم املعلوماتية ،وذلك بتحديد
يهدف هذا النظام �إلى ّ
هذه اجلرائم والعقوبات املقررة لكل منها ،ومبا ي�ؤدي �إلى ما ي�أتي:
 - 1امل�ساعدة على حتقيق الأمن املعلوماتي.
 - 2حفظ احلقوق املرتتبة على اال�ستخدام امل�رشوع للحا�سبات الآلية
وال�شبكات املعلوماتية.
 - 3حماية امل�صلحة العامة ،والأخالق ،والآداب العامة.
 - 4حماية االقت�صاد الوطني.
ويالحظ من ترتيب ّ
املنظم للأهداف �أن الهدف الرئي�سي للنظام هو حماية
الأمن املعلوماتي ،فقد ابتد�أ بذكره املنظم باعتباره هدفاً عاماً ،وذا �صياغة كلية
((( ال�ص ��ادر مبوج ��ب املر�س ��وم امللك ��ي رق ��م م 17 /وتاري ��خ1428 /3 /8 :ه� �ـ .انظ ��ر :موق ��ع هيئ ��ة اخل�ب�راء
.https://www.boe.gov.sa
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ت�شمل ما ذكره ّ
املنظم بعده من �أهداف تتف ّرع عنه.
ج -مواد النظام:

ن�صت املواد من الثالثة �إلى العا�رشة ،ثم
يتكون النظام من �ستة ع�رشة مادةّ ،
ّ
املادة الثالثة ع�رش على العقوبات املحددة لأ�صناف اجلرائم املعلوماتية.
حيث ذكرت املادة الثالثة ،عقوبة جرائم التن�صت وااللتقاط واالعرتا�ض
للمحتوى والدخول غري امل�رشوع على كل ما هو مر�سل عن طريق ال�شبكة
العنكوتية ،وكذلك ا�ستخدام ال�شبكة العنكبوتية يف الإ��ضرار بالآخرين و
امل�سا�س باحلياة بحياتهم اخلا�صة عن طريق �إ�ساءة ا�ستخدام الهواتف النقالة املزودة
بالكامريا ,و الت�شهري بالآخرين ،وذكرت املادة الرابعة عقوبة اجلرائم املالية ،والتي
منها اال�ستيالء على مال الغري عن طريق االحتيال� ،أو االنتحال ،و الو�صول  -دون
م�سوغ نظامي �صحيح � -إلى بيانات بنكية� ،أو ائتمانية� ،أو بيانات متعلقة مبلكية
�أوراق مالية للح�صول على بيانات� ،أو معلومات� ،أو �أموال� ،أو ما تتيحه من
خدمات .واملادة اخلام�سة عقوبة جرائم التعدي على املحتوى الإلكرتوين ،مثل:
الدخول غري امل�رشوع لإلغاء بيانات خا�صة� ،أو حذفها� ،أو تدمريها� ،أو ت�رسيبها،
�أو �إتالفها �أو تغيريها� ،أو �إعادة ن�رشها ،و �إيقاف ال�شبكة املعلوماتية عن العمل� ،أو
تعطيلها� ،أو تدمري� ،أو م�سح الربامج� ،أو البيانات املوجودة� ،أو امل�ستخدمة فيها،
�أو حذفها� ،أو ت�رسيبها� ،أو �إتالفها� ،أو تعديلها،و�إعاقة الو�صول �إلى اخلدمة� ،أو
ت�شوي�شها� ،أو تعطيلها ،ب�أي و�سيلة كانت.
ون�صت املادة ال�ساد�سة على عقوبة جرائم امل�سا�س بالنظام العام� ،أو القيم
ّ
الدينية� ،أو الآداب العامة� ،أو حرمة احلياة اخلا�صة واالجتار يف اجلن�س الب�رشي
واجلرائم الأخالقية واجلرائم االجتار باملخدرات .ون�صت املادة ال�سابعة على
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ون�صت املادة الثامنة
عقوبة جرائم الإرهاب وامل�سا�س بالأمن العام واالقت�صادَّ ،
م�شددات العقوبة ،والتا�سعة على �أحكام التحري�ض وامل�ساعدة واالتفاق،
على ّ
والعا�شرة على �أحكام ال�رشوع.
وذكرت املادة احلادية ع�شرة �أحكام الإعفاء ،وجاءت املادة الثانية ع�رشة مادة
تنظيمة للعالقة بني هذا النظام وغريه ،ثم ذكرت املادة الثالثة ع�شر ،عقوبة
تكميلية جوازية ،وهي عقوبة امل�صادرة ،والإغ�لاق ،وجاءت املادة الرابعة
ع�شرة واخلام�سة ع�شر يف تبيني جهات االخت�صا�ص يف امل�ساعدة على تنفيذ
النظام ،ثم املادة ال�ساد�سة ع�شر يف �أحكام الن�رش..

المبحث األول:

السلطات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
األول :السلطات في النظام:
المطلب ّ

�إن اململكة العربية ال�سعودية دولة �إ�سالمية ،د�ستورها الكتاب وال�سنة كما
ن�صت عليه املادة الأولى النظام الأ�سا�سي للحكم ،ال�صادر بالأمر امللكي رقم
َّ
()2
�أ 90/وتاريخ 1412/8/27هـ (1991م)  -الباب الأول (املبادئ العامة)
وحتقّق اململكة العربية ال�سعودية احلكم وفق الكتاب وال�سنة من خالل ثالث
((( ن�ص املادة الأولى« ::اململكة العربية ال�سعودية دولة عربية �إ�سالمية ،ذات �سيادة تامة ،دينها الإ�سالم،
ود�س ��تورها كت ��اب اهلل تعال ��ى ،و �س ��نة ر�س ��وله � -ص ��لى اهلل علي ��ه و�س ��لم -ولغته ��ا ه ��ي اللغ ��ة العربية،
وعا�صمتها مدينة الريا�ض» .انظر :موقع هيئة اخلرباء https://www.boe.gov.sa
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ن�صت عليها املادة الـ  44من النظام الأ�سا�سي للحكم ،منها :ال�سلطة
�سلطات ّ
()3
التنظيمية ،وال�سلطة الق�ضائية .
األول :أنواع السلطات في النظام:
الفرع ّ

ظهرت يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية �سلطتان:
الأولى :ال�سلطة التنظيمية :
املق�صود بها :ال�سلطة التي و�ضعت النظام.
فهي :الهيئة التي منحتها الدولة �سلطة اقرتاح النظم و القوانني ومناق�شتها
و�إ�صدارها يف �ضوء ال�رشيعة الإ�سالمية التي م�صدرها الكتاب وال�سنة والأحكام
االجتهادية يف الفقه الإ�سالمي.
وهذه ال�سلطة تقوم با�ستحداث النظم التي حتقق مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية،
وتلتزم ب�ضوابطها بعقلية تتنا�سب مع متطلبات الع�رص ،وما ي�ستجد فيه من
ممار�سات و�سلوكيات ت�ستوجب و�ضع العقوبات املالئمة؛ لأن الإ�سالم دين لكل
زمان ومكان .فالبد من وجود جمتهدين يقومون با�ستنباط الأحكام ال�رشعية
من الأدلة التف�صيلية من الكتاب وال�سنة ،والبد من �إيجاد ت�رشيعات ملا ي�ستجد
من الأمور نتيجة العوملة والتطور فيما ال يوجد فيه ن�ص من الكتاب �أو ال�سنة،
()4
وال�سلطة التنظيمية تقوم بهذا الدور .
وعملياً ،ف��� ّإن ال��دور التنظيمي يقوم به جمل�س ال��وزراء من خ�لال :هيئة
((( ن� � ّ�ص امل ��ادة « :44عل ��ى �أن تتكون ال�سلطات يف الدولة من :ال�سلط ��ة الق�ضائية  -ال�سلطة التنفيذية -
ال�سلطة التنظيمية .وتتعاون هذه ال�سلطات يف �أداء وظائفها وفقاً لهذا َ
النظام وغريه من الأنظمة.
وامللك هو مرجع هذه ال�سلطات» انظر :موقع هيئة اخلرباء https://www.boe.gov.sa
ن�ص ��ت امل ��ادة الـ  67من النظام ال�صادر بالأمر امللكي رق ��م �أ 90/وتاريخ 1412/8/27هـ (1991م) -على
((( َّ
�أن ��ه« :تخت� ��ص ال�سلطة التنظيمية بو�ضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق امل�صلحة �أو يرفع املف�سدة يف
النظام َ
�ش�ؤون الدولة وفقاً لقواعد ال�شريعة الإ�سالمية ..ومتار�س اخت�صا�صاتها وفقاً لهذا َ
ونظامي
جمل�س الوزراء ،وجمل�س ال�شورى» انظر :موقع هيئة اخلرباء https://www.boe.gov.sa
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اخلرباء ،ثم جمل�س ال�شورى ،ثم ي�صدر به مر�سوم ملكي ،كما جاء يف نظام
()5
جمل�س الوزراء ال�صادر بالأمر امللكي رقم �أ ،13 /بتاريخ 1414 /3/3هـ .
وذلك ت�أكيداً للمادة اخلام�سة ع�رش من نظام جمل�س ال�شورى ال�صادر بالأمر
()6
امللكي رقم �أ ، 91/وتاريخ1412/8/27هـ .
وعلى ذلك ،ف�إن جمل�س الوزراء وجمل�س ال�شورى والوزارة املخت�صة كلها
جهات تتعاون يف �صناعة الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية وفق ال�ضوابط
يتوج ذلك موافقة امللك عليها لتبد�أ يف
واملقا�صد العامة لل�رشيعة الإ�سالميةّ ،ثم ّ
()7
ال�صدور والتنفيذ .
ثاني ًا :ال�سلطة الق�ضائية:
و عرفها بع�ض املعا�رصين ب�أنها « :ال�سلطة املخولة بتطبيق القوانني على ما
((( جاء يف الباب الرابع :ال�ش� ��ؤون التنظيمية املادة ( «:) 20مع مراعاة ما ورد يف نظام جمل�س ال�ش ��ورى،
ت�ص ��در الأنظم ��ة ،واملعاهدات ،واالتفاقيات الدولية واالمتيازات ،وتعدل مبوجب مرا�سيم ملكية بعد
درا�ستها من جمل�س الوزراء.
املادة (« )21يدر�س جمل�س الوزراء م�شروعات الأنظمة واللوائح املعرو�ضة عليه ،وي�صوت عليها مادة
م ��ادة ،ث ��م ي�ص ّوت عليها باجلمل ��ة ،وذلك ح�سب الإج ��راءات املر�سومة يف النظ ��ام الداخلي للمجل�س.
انظر :موقع هيئة اخلرباء https://www.boe.gov.sa
املادة (« :)22لكل وزير احلق ب�أن يقرتح م�شروع نظام �أو الئحة يتعلق ب�أعمال وزارته ،كما يحق لكل
ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الوزراء �أن يقرتح ما يرى م�صلحة من بحثه يف املجل�س بعد موافقة رئي�س
جمل�س الوزراء» انظر :موقع هيئة اخلرباء .https://www.boe.gov.sa
((( ن� ��ص امل ��ادة (« :)15يب ��دي جمل� ��س ال�شورى ال ��ر�أي يف ال�سيا�سات العامة للدول ��ة التي حتال �إليه
م ��ن رئي� ��س جمل� ��س ال ��وزراء ،وله عل ��ى وجه اخل�صو� ��ص ما يل ��ي...:ب  -درا�س ��ة الأنظم ��ة واللوائح،
واملعاهدات ،واالتفاقيات الدولية ،واالمتيازات،و اقرتاح ما يراه ب�ش�أنها .ج  -تف�سري الأنظمة»
انظر :موقع هيئة اخلرباء https://www.boe.gov.sa
((( ن�ص ��ت امل ��ادة  17الت ��ي ع ّدل ��ت بالأم ��ر امللك ��ي (�أ  )198 /وتاري ��خ  1424 / 10 / 2ه� �ـ  -(:ترف ��ع ق ��رارات
جمل� ��س ال�ش ��ورى �إل ��ى املل ��ك ويقرر م ��ا يحال منه ��ا �إلى جمل� ��س ال ��وزراء� - .إذا اتفق ��ت وجهات نظر
جمل�سي الوزراء و ال�شورى ت�صدر القرارات بعد موافقة امللك عليها»
انظر :موقع هيئة اخلرباء :https://www.boe.gov.sa
وامل ��ادة ال�سبع ��ون من النظ ��ام الأ�سا�سي للحكم«:ت�صدر الأنظمة ،و املعاه ��دات ،و االتفاقيات الدولية،
واالمتيازات ،ويتم تعديلها مبوجب مرا�سيم ملكية»
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()8

�رشعت له من ق�ضايا وخ�صومات والعمل على تنفيذ ذلك» .
وال�سلطة الق�ضائية يف اململكة العربية ال�سعودية �سلطة م�ستقلة ،وتعمل وفق
�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية املن�صو�ص عليها يف امل�صادر الأ�سا�سية للت�رشيع،
وامل�ستنبطة من تلك امل�صادر ،ويدخل يف ذلك ما ي�ضعه املنظم من �أنظمة من
()9
قبيل ال�سا�سة ال�رشعية ،وما يحقق امل�صالح العامة .
الفرع الثاني :دور السلطات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

�أ ّو ًال :دور ال�سلطة التنظيمية:
فيما يخ�ص العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ،فقد انح�رص دور
ال�سلطة التنظيمية يف حتديد عدة �أمور ،وهي:
•جن�س العقوبة.
احلد الأعلى للعقوبة يف اجلرائم املذكورة يف النظام.
• ّ
•�رشوط ت�شديد العقوبة.
•�رشوط الإعفاء عن العقوبة.
وذلك وفق التف�صيل الآتي:
�أ-جن�س العقوبة:
((( ﻫذا ه ��و اختي ��ار ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺎﻫﺭ ﺍﻟ�ﺴﻭ�ﺴﻲ ﻲﻓ �ﺃﻁﺭﻭﺤته للدكتوراه .انظ ��ر� :أحمد �صيام ،مبد�أ ا�ستقالل
الق�ض ��اء يف الدول ��ة الإ�سالمية،اجلامع ��ة الإ�سالمية (غ ��زة) ،كلية ال�شريعة  -ر�سال ��ة ماج�ستري عام
 2005 / 1426م� ،ص library.iugaza.edu.ps/thesis/66367.pdf ،45
ن�ص ��ت امل ��ادة ال�ساد�س ��ة والأربعون الب ��اب ال�ساد�س من النظ ��ام الأ�سا�سي للحكم ال�ص ��ادر بالأمر امللكي
((( ّ
رق ��م �أ 90/وتاري ��خ 1412/8/27ه� �ـ (1991م) .على ما يلي« :الق�ضاء �سلط ��ة م�ستقلة ،وال �سلطان على
الق�ضاة يف ق�ضائهم لغري �سلطان ال�شريعة الإ�سالمية «ون�صت املادة الثامنة والأربعون على« :تطبق
املحاكم على الق�ضايا املعرو�ضة �أمامها �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وفقاً ملا ّ
دل عليه الكتاب وال�سنة،
وم ��ا ي�ص ��دره ويل الأم ��ر م ��ن �أنظم ��ة ال تتعار� ��ض م ��ع الكت ��اب وال�سنة» انظ ��ر :موقع هيئ ��ة اخلرباء
https://www.boe.gov.sa
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يت�صل باجلن�س ،حدد النظام العقوبات التالية:
فيما ّ
•عقوبة ال�سجن.
•الغرامة.
•امل�صادرة �أو الإغالق.
وجعل العقوبتني الأوليني �أ�صلية وجوبية على �سبيل االنفراد ،وجوازية يف
حال اجلمع – كما نعرف .-
ب-مقادير العقوبة:
وفيما يت�صل باملقادير:
و�ضعت ال�سلطة التنظيمية حداً �أعلى لكل من عقوبتي ال�سجن والغرامة،
وجعلت ذل��ك خمتلفاً باختالف اجلرمية التي ذكرها النظام يف �صورة
جمموعات �ص ّنفت وفق جامع بينها �إلى �سبعة �أ�صناف من اجلرائم ،وذكر
احلد الأعلى يف العقوبة على كل �صنف من هذه املجموعات ،وبلغ �أعلى
ّ
حد مذكور يف النظام (ال�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنوات ،والغرامة
ّ
احلد الأدنى الجتهاد
مبقدار ال يزيد على خم�سة ماليني ريال) ،وترك النظام ّ
القا�ضي فيما عدا احلالة التي فيها ت�شديد العقوبة كما �سنعرف يف العنوان
التايل.
ج – �شروط ت�شديد العقوبة:
فيما يت�صل ب�رشوط ت�شديد العقوبة ،و�ضعت ال�سلطة التنظيمية ثالثة معايري
حددها
ي�شدد العقوبة وفق �آلية ّ
�إذا توافرت يف جرمية ما يتعينّ على القا�ضي �أن ّ
حدده النظام يف مقادير
احلد الأعلى الذي ّ
النظام،وهي عدم النزول عن ن�صف ّ
عقوبتي ال�سجن ،والغرامة.
ْ
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د – �شروط العفو عن العقوبة:
فيما يت�صل ب�رشوط العفو عن العقوبة ،جعلت ال�سلطة التنظيمية البالغ �سبباً
حددها النظام.
للعفو عن اجلرمية ب�رشوط ّ
ثاني ًا :دور ال�سلطة الق�ضائية:
يتمثل دور القا�ضي يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف �أح��د �أربعة
ت�رصفات ،وهي:
•حتديد نوع العقوبة يف �ضوء الأجنا�س املحددة يف النظام.
•االجتهاد يف حتديد مقدار العقوبة حتت احل ّ��د الأعلى ال��ذي و�ضعته
ال�سلطة التنظيمية،بالنظر �إلى املجرم واجلرمية والظروف املحيطة.
•احلكم بت�شديد العقوبة ،بعد حتققه من انطباق �رشوط ت�شديد العقوبة
املذكورة يف النظام على الواقعة ّ
حمل احلكم.
•الإعفاء من العقوبة ،بعد حتققه من انطباق �رشوط الإعفاء من العقوبة
املذكورة يف النظام على الواقعة ّ
حمل احلكم.
وفيما يلي تو�ضيح ت� ّرصفات القا�ضي �أثناء احلكم :
-1حتديد نوع العقوبة:
�إن العقوبة يف املادة من الثالثة �إلى ال�ساد�سة وجوبية عند االنفراد ،وتخيريية
عند االجتماع ،وهذا مالحظ يف ت�ضمني تلك املواد املذكورة لعبارة «�أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني» ،مبعنى � ّأن ال�سلطة التنظيمية منحت القا�ضي حق االختيار بني
العقوبتي :الغرامة �أو ال�سجن� ،أو االكتفاء ب�أحدهما بح�سب اجتهاد القا�ضي،
نْ
وهذا ي�شري �إلى تبني النظام لزيادة ال�سلطة التقديرية للقا�ضي.
وعلى ذلك ينتج عن اجتهاد القا�ضي يف حتديد نوع العقوبة اختياراً من
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الأجنا�س املذكورة يف النظام �أربعة �أنواع من العقوبات:
•�إما ال�سجن.
•�أو الغرامة.
•�أو ال�سجن مع الغرامة.
ويكون حكمه بذلك ك ّله من قبيل العقوبة الأ�صلية.
كما يجوز للقا�ضي �أن يحكم بعقوبة تكميلية ،وه��ي عقوبة امل�صادرة
والإغالق ،كما �سنعرف.
-2حتديد مقدار العقوبة:
للقا�ضي حتديد مقدار العقوبة بطريقتني:
احلد الأعلى للحب�س �أو الغرامة املن�صو�ص عليها يف كل
•�أال يتجاوز ّ
جرمية يف النظام.
احلد الأعلى يف حالة توافر ظروف ت�شديد العقوبة
•�أال ينزل عن ن�صف ّ
حدده النظام.
بح�سب ما ّ
 -3ت�شديد العقوبة:
احلد الأعلى يف
ويح�صل حني نِّ
يعي القا�ضي عقوبة ال تنزل عن ن�صف ّ
حدده النظام.
املقدار الذي ّ
 -4الإعفاء من العقوبة:
للقا�ضي الإعفاء من العقوبة يف حاالت خم�صو�صة ذكرها النظام ،وعبارة
النظام تفيد �أن ذلك جائزاً ،ولي�س حتماً ،جاء يف املادة الثالثة ع�رش من النظام:
«للمحكمة املخت�صة �أن تعفي من هذه العقوبات....الخ» ،وذلك وفقاً ل�رشوط
حمددة �ست�أتي يف مو�ضعها نعرفها قريباً .
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لسن النظم العقابية
المطلب الثاني :التأصيل الشرعي
ّ
السلطتين :التنظيمية والقضائية:
وتنفيذها عبر
ْ

ر�أينا فيما �سبق �أنه ت�شاركت يف و�ضع نظام مكافحة جرائم املعلوماتية وتطبيقه
�سلطتان ،ال�سلطة التنظيمية وال�سلطة الق�ضائية .وهذا يتفق مع الفقه الإ�سالمي
�إجما ًال ،من حيث وجود �سلطة ت�رشيعية ت�ضع الت�رشيعات ،وهي �سلطة اهلل –
تعالى  -و�سلطة ق�ضائية تطبق حكم اهلل تعالى.
على �أن��ه توجد يف الإ�سالم �سلطة تابعة لل�سلطة الت�رشيعية ،وهي هيئة
يخ�ص نظام مكافحة جرائم املعلوماتية -
االجتهاد �أو الفقهاء ،ومتثّلها -فيما ّ
�سن النظم،
ال�سلطة التنظيمية املمثلة يف هيئة اخلرباء واجلهات املت�ضامنة معها يف ّ
وقد ميثّلها القا�ضي ،يف احلال التي تكون فيها العقوبة وفق اجتهاد القا�ضي
يخول ويل الأمر فيها
وفق م�ستند �رشعي ال م�ستند نظامي ،مثل احلاالت التي ّ
القا�ضي لفر�ض عقوبات معينة على جرائم حمددة.
ومهمة هذه ال�سلطة االجتهادية � -سواء كانت ال�سلطة التنظيمية �أو القا�ضي
 هي ا�ستنباط الأحكام يف الوقائع امل�ستجدة ،وو�ضع القوانني التي « ُيق�صد بهاو�سد حاجتها على �أ�سا�س من مبادئ ال�رشيعة العامة.
تنظيم اجلماعة وحمايتها ّ
وهذه الت�رشيعات ال تكون �إال فيما �سكتت عنه ال�رشيعة ،فلم ت�أت فيه بن�صو�ص
()10
خا�صة»  ،والقيدان امله ّمان يف عمل هذه ال�سلطة:
� -1أن يكون هذا الت�رشيع متفقاً قبل كل �شيء مع مبادئ ال�رشيعة العامة
وروحها الت�رشيعية ،و�إال كان باط ًال بطالناً مطلقاً...
� -2أ َّال ي�صادم هـذا الت�شـريع وال يناق�ض مناق�ضة حقيقية دلي ًال من �أدلة
( ((1انظ ��ر :ال�سلط ��ات العام ��ة يف الإ�س�ل�ام  -مفهومه ��ا ..وظيفته ��ا ..العالف ��ة بينه ��ا  -د .عثم ��ان جمع ��ة
�ضمريية https://www.paldf.net
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()11

ال�رشيعة التف�صيلية الثابتة .
و�أما ال�سلطة الق�ضائية ،فمعلوم �أن الق�ضاء �أحد النظم التي تبناها الإ�سالم
()12
للف�صل بني النا�س وف�ض امل��ن��ازع��ات  .ولأن العقوبة يف جرائم مكافحة
املعلوماتية منظمة ومقننة نوعاً وقدراً ،ف�إن دور الق�ضاء �سيكون �أ�سهل و�سيحقق
نوعا من توحيد الأحكام يف اجلرائم املت�شابهة ،و�سيعمل يف جمال اختيار نوع
العقوبة ومقدراها يف �ضوء الإطار العام الذي و�ضعته ال�سلطة التنظيمية ،ومبا
يحقق مقا�صد ال�رشيعة من العقاب يف حق كل جمرم.
ووجود �سلطة تنظيمية و�سلطة ق�ضائية بال�شكل امل�ستقل يف الع�رص احلديث ال
متنعه ال�رشيعة وال توجبه ،و�إمنا هو امر مرتوك للحاكم لتحديد ما يراه حمققا
م�صالح الأمة بح�سب الظروف الزمانية واملكانية الذي تعي�ش فيه الأمة.
يقول بع�ض الباحثني�« :إن القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية مل يتناوال �شكال معينا
من �أ�شكال احلكم املختلفة يف الدولة الإ�سالمية ،كما �أنهما ال يت�ضمنان �أحكاماً
تف�صيلية يف �ش�أن ما يجب �أن تكون عليه العالقات بني ال�سلطات املختلفة ،فال
هما يرجحان ف�صل ال�سلطات ،وال هما يرف�ضان تركيزها ،بل اجلاري هو الف�صل
الوظيفي واملهني بينهما دون الع�ضوي ،حتى �إنه يف جمال اختيار ويل الأمر
مل يحددا طريقة بذاتها يلتزم بها امل�سلمون ،بل الأمر يف ذلك كله مرتوك لأمة
الإ�سالم ،تقوم مبا تراه منا�سبا على �أ�سا�س مبد�أ ال�شورى املقرر �رشعاً ،فتقرير
ال�شكل والنظام املنا�سب لذلك يكون وفق احتياجات ال�صالح العام ،ومع
()13
مراعاة املتغريات الزمانية واملكانية» .
( ((1انظر :ال�سلطات العامة يف الإ�سالم – مرجع �سابق.
( ((1انظر يف ذلك :املرجع ال�سابق.
( ((1مبد�أ ا�ستقالل الق�ضاء يف الدولة الإ�سالمية – مرجع �سابق �ص .3
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المبحث الثاني:

صفة العقوبة في نظام
مكافحة جرائم المعلوماتية
المطلب األول:تعريف العقوبة:
األول :العقوبة في اللغة:
الفرع ّ

قال ابن فار�س« :العني والقاف والباء �أ�صالن �صحيحان� ،أحدهما يدل على
و�شدة و�صعوبة،
ت�أخري �شيء و�إتيانه بعد غريه ،والأ�صل الآخر يدل على ارتفاع ّ
فالأول قال اخلليلّ :
كل �شيء يعقب �شيئاً فهو عقيبه ....ومن الباب :عاقبت
الرجل معاقبة وعقوبة وعقاباً ،واحذر العقوبة والعقب ....و�إمنا �سميت عقوبة؛
()14
لأنها تكون �آخراً وثاين الذنب
وقال ابن منظور« :و العقاب و املعاقبة� :أن جتزي الرجل مبا فعل �سوءاً،
()15
واال�سم العقوبة.».
الفرع الثاني :العقوبة في االصطالح الشرعي:

قال املاوردي« :احلدود زواجر و�ضعها اهلل – تعالى -للردع عن ارتكاب ما
()16
حظر ،وترك ما �أمر به»

( ((1انظ ��ر :مقايي� ��س اللغ ��ة� ،أحمد بن فار�س بن زكريا ت 395ه� �ـ ،حتقيق :عبد ال�سالم حممد هارون ،دار
اجليل  -بريوت  -لبنان 1420 -هـ 1999 -م،الطبعة :الثانية.)77 / 4( ،
( ((1انظ ��ر :ل�س ��ان العرب،اب ��ن منظور ،حممد بن مك ��رم  ،711دار �صادر  -بريوت ،الطبع ��ة :الأولى/ 1( ،
. )619 -611
( ((1الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،املاوردي ،علي بن حممد ت 450هـ،دار الكتب العلمية  -بريوت
1405 /هـ1985 -م� ،ص .250
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()17

وقال ابن جنيم« :احلدود موانع قبل الفعل ،زواجر بعده»
وق��ال بع�ض املعا�رصين يف تعريف العقوبة« :ج��زاء بحكم �رشعي ينزل
باملجرم ،زجراً له ،وردعاً لغريه».
فقول «جزاء» :هو عني العقوبة ،كما هو يف حقيقتها اللغوية.
وقول «بحكم �رشعي»� :صادر عن حماكمة� ،إذ ما كان عن غريها يكون
اعتداء.
وقول «ينزل باملجرم»� :إذ هو من ارتكب جرمية ،وهي املحظورات ال�رشعية
()18
املت�ضمنة حداً �أو تعزيراً ،وباقي التعريف بيان للحكمة منها .
الفرع الثالث :العقوبة في القانون:

تعددت تعبريات املعا�رصين يف تعريف العقوبة ،واملعنى واح��د ،فقال
بع�ضهم :هي« :اجلزاء املق ّرر قانوناً الرتكاب ال�شخ�ص جرمية ما ،ويق ّرر مبوجب
()19
حكم ق�ضائي».
وقال �آخرون« :هي جزاء يقرره القانون ،وتوقعه املحكمة على من تثبت
()20
م�س�ؤوليته عن اجلرمية ،ويتنا�سب معها»

( ((1البح ��ر الرائ ��ق �ش ��رح كن ��ز الدقائ ��ق ،ابن جنيم ،زي ��ن الدين احلنف ��ي ت 970هـ ،دار املعرف ��ة  -بريوت،
الطبعة :الثانية)3 / 5( ،
( ((1العقوب ��ة ب�إت�ل�اف امل ��ال – درا�س ��ة ت�أ�صيل ��ة مقارنة تطبيقية – �س ��امل بن مبارك املح ��اريف� ،إ�شراف د.
م�صلح بن عبد احلي النجار ،كلية نايف الأمنية عام 1427هـ 2007 /م (ر�سالة ماج�ستري) �ص 18
( ((1امل�ساهمة اجلنائية  -درا�سة مقارنة بالت�شريع اجلنائي الإ�سالمي ،د .منت�صر �سعيد حمودة ،دار الفكر
اجلامع ��ي الإ�سكندري ��ة ،ط  2012 ،1م�� � ،ص  .59وانظر :العقوبات اجلنائي ��ة يف �ضوء الفقه والق�ضاء،
�إيهاب عبد املطلب ،املركز القومي للإ�صدارات القانونية ،ط  2009 ،1م �ص13
(� ((2ش ��رح قان ��ون العقوب ��ات – الق�سم العام – د .فخري عبد الرزاق احلديث ��ي ،د .خالد حميدي الزعبي
– ط 1431 2هت 2010 /م  /دار الثقافة – عمان� ،ص312
100

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د  .إيمان بنت محمد علي عادل عزّ ام

المطلب الثاني :صفة العقوبة في النظام :

العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية عقوبة �أ�صلية وتكميلية ،بدنية
ومالية ،فيها جمال وا�سع الجتهاد القا�ضي يف االختيار بني �أنواعها املحددة
احلد الأعلى لكل حزمة من اجلرائم بح�سب ما
نظاماً ،ويف حتديد مقدارها حتت ّ
ب ّينه النظام ،وذلك بالنظر �إلى املجرم و�إلى ظروف كل جرمية ومالب�ساتها.
ويف املبحث اخلا�ص ب�أنواع العقوبة �سوف يتم التعريف بالأنواع املذكورة
تف�صي ًال .
المطلب الثالث :التأصيل الشرعي لصفة العقوبة:

العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف اململكة العربية ال�سعودية
ب�أنواعها تدخل حتت العقوبة تعزيرية يف الإ�سالم ،ومعنى قولنا عقوبة تعزيرية:
�أي :ن�سبة �إلى التعزير ،وفيما يلي بيان املق�صود بالتعزير ومعرفة حكمه ودليله.
األول :تعريف التعزير:
الفرع ّ

�أ -التعزير يف اللغة:
من العزر ،وهو اللوم ،جاء يف ل�سان العرب البن منظور« :العزر :ا َّللوم،.
احلد ملنعه اجلاين من املعاودة،
َّ
وعزره :ر َّده .والعزر والتعزير� :رضب دون ّ
()21
وردع��ه عن املع�صية» «.وق���ال ابن الأعرابي :التعزير الن�رص بال�سيف،
احلد»(.)22
والت�أديب دون ّ
( ((2ل�سان العرب – مرجع �سابق (.)561/ 4
( ((2الزاه ��ر يف غري ��ب �ألف ��اظ ال�شافع ��ي ،الأزه ��ري ،حممد بن �أحم ��د ت  370هـ ،حتقي ��ق :د .حممد جرب
الألفي ،وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية  -الكويت  ،1399 -الطبعة :الأولى ( ،)253 -252وانظر:
ل�سان العرب – مرجع �سابق (.)562 / 4
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ب -التعزير يف اال�صطالح:
م�أخوذ من املعنى اللغوي وراجع �إليه ،وحا�صل معناه� :أنه ت�أديب وزجر
مقدرة �رشعاً.
بعقوبة غري ّ
وتفاوتت عبارة الفقهاء يف التعبري عن ذلك ،و�أ�شهرها قول املاوردي« :ت�أديب
(.)23
على ذنوب مل ت�رشع فيها احلدود»
ج – التعزير يف اال�ستخدام القانوين املعا�صر:
انطالقاً من التعريف الفقهي للتعزير تكون جرائم التعزير «ت�شتمل على
نوعي من اجلرائم:
نْ
الأول :الأفعال التي حرمتها ال�رشيعة ،ومل حتدد لها عقوبة دنيوية.
الثاين :الأفعال التي يجرمها ويل الأمر ،ويحدد لها عقوبة دنيوية.
و�سلطة ويل الأم��ر يف التجرمي والعقاب على هذه الأفعال مقيدة بعدم
تقدم ذكره.
خمالفة ن�صو�ص ال�رشيعة ومبادئها العامة»( ،)24كما ّ
وتنظيم اجلرائم والعقوبات يف �صورة قوانني �أطلق عليه البع�ض «جرائم
التعزير املنظمة» .قال د .فتوح ال�شاذيل :تناولت الأنظمة ال�صادرة يف
اململكة تنظيم بع�ض جوانب الأفعال املوجبة للتعزير ،حمددة العقوبات
املالئمة لها وفقاً العتبارات امل�صلحة العامة .هذه الأنظمة التي ت�ستمد
( ((2الأحك ��ام ال�سلطاني ��ة  -مرج ��ع �سابق �ص  266وانظر تعريف التعزير عن ��د احلنفية يف :طلبة الطلبة
يف اال�صطالح ��ات الفقهي ��ة ،الن�سف ��ي ،عمر بن حمم ��د ت 537هـ ،حتقيق :خالد عب ��د الرحمن العك،
دار النفائ�س،عم ��ان 1416 ،ه� �ـ1995 ،م � ��ص  ،133وعن ��د املالكية يف :تب�صرة احلك ��ام يف �أ�صول الأق�ضية
ومناهج الأحكام ،ابن فرحون� ،إبراهيم بن حممد ت  ،799حتقيق :ال�شيخ جمال مرع�شلي ،دار الكتب
العلمي ��ة  -لبن ��ان /ب�ي�روت 1422 -ه� �ـ 2001 -م ( ،)446 / 2وعن ��د ال�شافعية يف :الأحك ��ام ال�سلطانية،
مرج ��ع �ساب ��ق ( ،)266وعند احلنابلة يف :املغني يف فقه الإم ��ام �أحمد بن حنبل ال�شيباين ،ابن قدامة
املقد�سي ،عبد اهلل بن �أحمد ت ،620هـ ،دار الفكر  -بريوت  ،1405 -الطبعة :الأولى (.)148/9
( ((2جرائ ��م التعزي ��ر املنظم ��ة يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ،د .فتوح عبد اهلل ال�ش ��اذيل – دار املطبوعات
اجلامعية 1433هـ2013 /م ،ط � 2ص 33
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�رشعيتها وت�ستند يف والية �إ�صدارها لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ومبادئها
العامة ،تو ّلت تنظيم بع�ض اجلرائم التعزيرية التي نطلق عليها «جرائم
التعزير املنظمة»(.)25
الفرع الثاني :حكم التعزير ودليله :

التعزير م�رشوع يف ّ
حد وال ك ّفارة ( ،)26وذلك ثابت
كل مع�صية لي�س فيها ّ
بالأدلة من الكتاب وال�سنة والإجماع ،واملعقول.
من الكتاب:
قوله تعالىَ ( :واللاَّ تِي تَخَ ا ُف َ
ون ن ُُ�شو َز ُه َّن َفعِ ُظو ُه َّن َو ْاه ُج ُرو ُه َّن فيِ المْ َ َ�ضاجِ ِع
()27
َوا�ضرْ ِ بُو ُه َّن ۖ َف�إِنْ �أَ َط ْع َن ُك ْم َفلاَ تَ ْبغُوا َع َل ْيه َِّن َ�س ِبيلاً �إِ َّن اللهَّ َ َك َان َعل ًِّيا َك ِب ًريا)
ومن ال�سنة:
روى البخاري وم�سلم – رحمهما اهلل -يف ال�صحيح ،واللفظ للبخاري ،عن
�أبي بردة  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :كان النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -يقول« :ال
حد من حدود اهلل»(.)28
يجلد فوق ع�رش جلدات �إال يف ّ
وجه الداللة:
احلديث ال�رشيف �أعاله ّ
دل مبفهومه على جواز اجللد يف غري احلدود ،على
( ((2املرجع ال�سابق �ص 36 -35
( ((2انظر :رو�ضة الطالبني  -مرجع �سابق ( ،)174 / 10الإجماع ،ابن املنذر،حممد بن �إبراهيم ت318هـ،
حتقيق :د .ف�ؤاد عبد املنعم �أحمد ،دار الدعوة ،الإ�سكندرية1402،هـ ،ط � ،3ص 115
(� ((2سورة :الن�ساء� ،آية.34 :
(� ((2صحي ��ح البخ ��اري (اجلام ��ع ال�صحيح املخت�صر)  ،البخاري ،حممد ب ��ن �إ�سماعيل ت  ،256حتقيق :د.
م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري  ,اليمامة  -بريوت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة،)2512 / 6( ،
ب ��اب :ك ��م التعزي ��ر والأدب ،ح ( ،)6456وانظ ��ر� :صحيح م�سلم ،الق�شريي ،م�سلم ب ��ن احلجاج ت ،261
حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث العربي  -بريوت ،)1328 / 3( ،باب :قدر �أ�سواط
التعزير ،ح (.)1708
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
103

العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية «دراسة تأصيلية مقارنة»

�أال يتجاوز ع�رش جلدات.
يعزر يف بع�ض
من الإجماع :قال ابن املنذر« :و�أجمعوا على �أن للإمام �أن ّ
()29
الأ�شياء»
من املعقول:
ملا كانت ال�رشيعة �صاحلة لكل زمان ومكان ،قال تعالى« :ور�ضيت لكم
()30
الإ�سالم دينا»  ،وكانت الن�صو�ص منتهية واحل��وادث غري منتهية  -ومنها
اجلرائم  -فقد �رشع الإ�سالم نظام التعزير ،وفتح فيه املجال للإمام لفر�ض
عقوبات جزائية على من يرتكب حمظورات من غري جرائم احلدود التي جاءت
ال�رشيعة بتقدير عقوباتها.
الفرع الثالث :حكمة مشروعية العقوبة التعزيرية:

يقول الفقهاء عن العقوبة�« :إنها موانع قبل الفعل زواجر بعده� ،أي العلم
ب�رشيعتها مينع الإقدام على الفعل و�إيقاعها بعده مينع العود �إليه»(.)31
ون�ستنبط مما �سبق �أن احلكمة من م�رشوعية التعزير تتمثّل فيما يلي:
املنع عن ارتكاب اجلرمية.
الت�أديب والإ�صالح ملن ارتكب اجلرمية.
املنع عن العود الرتكاب اجلرمية.

( ((2الإجماع – مرجع �سابق �ص 115
(� ((3سورة :املائدة� ،آية.3 :
( ((3الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم – مرجع �سابق (.)167 / 2
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المبحث الثالث:

أنواع العقوبة في نظام

مكافحة جرائم المعلوماتية

المطلب األول  :أنواع العقوبة في النظام:
الفرع األول :التعريف اإلجمالي بأنواع العقوبة في النظام:

�إن العقوبات يف النظم احلديثة تنق�سم بعدة اعتبارات ،ميكن ا�ستعرا�ضها
على النحو التايل:
االعتبار الأول� :أق�سام العقوبة باعتبار الرابطة القائمة بينها:
تنق�سم العقوبة باعتبار الرابطة القائمة بينها �إلى ثالثة �أنواع ،وهي:
-1العقوبات الأ�صلية :وهي عبارة عن العقوبات املق ّررة �أ�ص ًال للجرمية وفقاً
لل ّن�ص اجلنائي...
 -2العقوبات التبعية :وهي عبارة عن العقوبات التي تطبق على اجلاين
بناء على احلكم عليه بعقوبة �أ�صلية ،دون احلاجة �إلى الن�ص عليها يف احلكم
ال�صادر �ضد اجلاين بالعقوبة الأ�صلية املقررة....
 -3العقوبات التكميلية :وهي عبارة عن العقوبات التي ت�صيب اجلاين بناء
ين�ص هذا احلكم على هذه العقوبة
على احلكم �ضده بعقوبة �أ�صلية ب�رشط �أن ّ
التكميلية ،وهذا ما يفرق بني العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية واللذان
()32
يلتقيان يف �أنهما تابعتان لعقوبة �أ�صلية.».
( ((3امل�ساهمة اجلنائية – مرجع �سابق �ص 61
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و�أهمية تق�سيم العقوبة �إلى �أ�صلية وتكميلية وتبعية «تظهر يف الدور الذي
يقوم به القا�ضي.
ف�إن كانت العقوبة �أ�صلية؛ عليه �أن ينطق بها ويحدد نوعها ومقدارها ،و�إن
كانت العقوبة تبعية؛ فال يلزم النطق بها ،و�إن نطق بها ،ف�إن ذلك ال ي�ضيف �إلى
حكمه �شيئاً جديداً� .أما �إن كانت العقوبة تكميلية ،فعليه �أن ينطق بها ،ولكن
()33
بالإ�ضافة �إلى العقوبة الأ�صلية»
وبت�أ ّمل التق�سيم ال�سابق ،وت�أ ّمل نظام مكافحة جرائم املعلوماتية؛ جند �أن
العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف اململكة العربية ال�سعودية هي
نوعي� :أ�صلية ،وتكميلية.
�أحد نْ
النوع الأول :العقوبة الأ�صلية :وتتمثل يف ال�سجن �أو الغرامة �أو هما معاً:
حيث يعترب ال�سجن �أو الغرامة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية عقوبة
�أ�صلية ،من حيث جواز ا�ستقاللها ،ويتحقق ذلك ،حني يحكم القا�ضي
جوز له املنظم ذلك يف
باحلب�س دون الغرامة� ،أو بالغرامة دون احلب�س ،وقد ّ
قوله�« :أو ب�إحدى هاتني العقوبتني» ،وقد ا�ستخدم ّ
املنظم العطف بالواو
بني عقوبة ال�سجن وعقوبة الغرامة ،التي ّ
تدل على جواز احلكم بهما معاً،
حددت املقدار الأ ّول من العقوبة« :يعاقب
ن�ص (املادة الثالثة) التي ّ
فجاء يف ّ
بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة ،وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة �ألف ريال�،أو
ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل �شخ�ص يرتكب �أياً من اجلرائم املعلوماتية
الآتية»
( ((3عقوبة امل�صادرة يف ال�شريعة والنظام وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية ،عبد الرزاق بن حممد
�سليمان البدر� ،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية معهد الدرا�سات العليا ،ق�سم العدالة اجلنائية
(تخ�ص�ص الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي)� ،سنة1421/هـ 2000 /م� ،ص 38
106

وزارة العدل | المملكة العربية السعودية

د  .إيمان بنت محمد علي عادل عزّ ام

النوع الثاين :عقوبة تكميلية :تتمثل يف:
�أ-عقوبة ال�سجن �أو الغرامة �إذا �أ�ضاف القا�ضي �أحدهما �إلى الأخرى.
عقوبتي :امل�صادرة والإغالق؛ �إذا نطق بهما القا�ضي.
ب-
ْ
و امل�صادرة «عقوبة مالية ،وهي عقوبة عينية� ،أي ترد على مال معينّ  ،وهي
عقوبة تكميلية ،وهي يف �أحد حالتيها جوازية ،ويف الثانية وجوبية ،ولها ثالثة
حني تكون تعوي�ضاً ،حيث يجوز للقا�ضي يف حالة احلكم بعقوبة جناية �أو
جنحة �أن يحكم مب�صادرة الأ�شياء امل�ضبوطة التي حت�صلت من اجلرمية ،وكذلك
()34
الأ�سلحة والآالت» .
و�أما الإغالق ،فهو عقوبة مالية ،تكميلية �أي�ضاً ،حيث حتتاج �أن ين�ص عليها
القا�ضي ،واهلل �أعلم.
االعتبار الثاين� :أق�سام العقوبة باعتبار حم ّلها:
تنق�سم العقوبة يف القانون باعتبار حم ّلها �إلى:
عقوبات بدنية ،وهي التي توقع على ج�سم الإن�سان كالإعدام واحلب�س....
وعقوبات نف�سية ،وهي التي تقع على نف�س الإن�سان كالتوبيخ واللوم.
وعقوبات مالية ،وهي التي ت�صيب مال الإن�سان مثل الغرامة.)35(.
وبناء على هذا التق�سيم ،وبت�أ ّمل نظام مكافحة جرائم املعلوماتية؛ جند �أن
العقوبة يف النظام هي عقوبة بدنية ونف�سية ومالية .حيث تتمثل يف ال�سجن،
( ((3عقوبة امل�صادرة يف ال�شريعة والنظام وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية – مرجع �سابق �ص 47
و�أ�ش�ي�ر �إل ��ى � ّأن امل�صادرة قد تكون عقوبة تبعية �أي�ضاً ،والعقوبة التبعية هي »:جزاء ثانوي للجرمية
ي�سته ��دف تدعي ��م العقوب ��ة الأ�صلي ��ة ،وبذل ��ك فهي دائم� �اً ملحقة ب ��ه ،ويتم توقيعه ��ا مبجرد احلكم
بالعقوبة الأ�صلية ،ودون حاجة �إلى النطق بها من قبل القا�ضي الذي ال ميلك �سلطة الإعفاء منها،
وال يت�ص ّور توقيعها وحدها ،وهي مقررة مبقت�ضى ال�شريعة والنظام «انظر :نف�س امل�صدر� :ص 15
( ((3املرجع ال�سابق �ص 62 - 61
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مت�س البدن والنف�س كليهما ،والغرامة
�إذا اعتربنا �أن العقوبات ال�سالبة للحرية ّ
وامل�صادرة والإغالق ،وتعلقّها باملال �أمر وا�ضح.
االعتبار الثالث� :أق�سام العقوبة باعتبار �سلطة القا�ضي يف احلكم بها:
تنق�سم العقوبة بح�سب �سلطة القا�ضي يف احلكم بها �إلى ق�سمني:
�أ -عقوبات �سلطة القا�ضي فيها مقيدة ،مثل :عقوبة الإعدام.
ب -عقوبات �سلطة القا�ضي فيها وا�سعة ،وهي العقوبات ما دون الإعدام،
حد �أدنى وحد
حيث تن�ص القوانني العقابية يف العقوبات ال�سالبة للحرية على ّ
�أق�صى ملقدار العقوبة ،وللقا�ضي �سلطة وا�سعة يف احلكم مبقدار العقوبة املنا�سبة
للجرمية يف �ضوء ظروف كل جرمية ومالب�ساتها».)36(.
وبناء على هذا التق�سيم ،وبت�أ ّمل نظام مكافحة جرائم املعلوماتية؛ جند �أن
العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف اململكة العربية ال�سعودية من
النوع الأخري الذي �سلطة القا�ضي فيه �سلطة وا�سعة يف احلكم مبقدار العقوبة
املنا�سبة للجرمية يف �ضوء ظروف كل جرمية ومالب�ساتها ،وبالتق ّيد باحلدود
وال�رشوط التي �س ّنها له النظام.
اخلال�صة :ا�ستخدم نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف اململكة العربية
رئي�سي من العقوبات:
نوعي
نْ
ال�سعودية نْ
عقوبة بدنية ،وتتمثل يف ال�سجن.
عقوبة مالية ،وتتمثل يف ثالثة فروع:
�أ-الغرامة.
ب-امل�صادرة.
( ((3انظر :املرجع ال�سابق �ص 63
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ج�-إغالق املوقع �أو املن�ش�أة.
وبذلك يكون �إجمايل عدد العقوبات التي ذكرها النظام �أربع عقوبات،
وهي :ال�سجن والغرامة وامل�صادرة والإغالق.
الفرع الثاني  :التعريف التفصيلي بالعقوبات المذكورة في النظام:

�أ ّو ًال /عقوبة ال�سجن:
�أ -تعريف ال�سجن يف اللغة :هو «احلب�س ،وال�سجن  -بالفتح  -امل�صدر،
�سجنه ي�سجنه �سجناً� ،أي :حب�سه .ورجل �سجني م�سجون ،وكذلك الأنثى
بغري هاء ،واجلمع �سجناء� ،سجنى»(.)37
وق��ال اجلوهري« :احلب�س �ضد التخلية ،وحب�سته واحتب�سته مبعنى،...
واحتب�ست فر�سا يف �سبيل اهلل – تعالى – �أي :وقفت ،فهو حمتب�س
وحبي�س»(.)38
ب – تعريف ال�سجن واحلب�س عند الفقهاء:
كال اللفظني ي�ستخدمهما الفقهاء يف معناهما اللغوي ،ويكرث ا�ستخدام
بابي :التعزير والوقف.
الفقهاء للحب�س يف ْ
ويف حدود ابن عرفة« :كتاب احلب�س ،الفقهاء بع�ضهم يعرب باحلب�س ،وبع�ضهم
يعبرّ بالوقف ،والوقف عندهم �أقوى يف التحبي�س ،وهما يف اللغة مرتادفان،
يقال :وقفته و�أوقفته ،ويقال :حب�سته»(.)39
ج-تعريف ال�سجن يف القانون:

( ((3ل�سان العرب – مرجع �سابق ()203 / 13
( ((3تهذيب الأ�سماء واللغات ،النووي ،حمي الدين بن �شرف ت 676هـ ،حتقيق :مكتب البحوث والدرا�سات دار
الفكر  -بريوت  ،1996 -الطبعة :الأولى ( )58 - 57 / 3وانظر :ل�سان العرب – مرجع �سابق (.)44 / 6
(� ((3ش ��رح ح ��دود اب ��ن عرف ��ة ،الر�صاع ،حممد ب ��ن قا�س ��م ت 894ه ،)203 / 2( ،وانظر :تهذي ��ب الزاهر يف
غريب �ألفاظ ال�شافعي  -مرجع �سابق �ص 260
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ال�سجن« :هو و�ضع املحكوم عليه يف �أحد ال�سجون العمومية ،وت�شغيله
داخل ال�سجن �أو خارجه يف الأعمال التي تعينها احلكومة املدة املحكوم بها
()40
عليه»
وبع�ض القوانني جتعل احلب�س خمت�صاً بالعقوبة التي تقل عن � 3سنوات وتزيد
على � 24ساعة ،وت�صطلح على ت�سمية ال�سجن يف حال العقوبة التي تزيد على
� 3سنوات(.)41
ثاني ًا  /عقوبة الغرامة:
�أ -الغرامة يف اللغة:
الغرامة من الغرم« ،والغ ُْرم :كل �شيء َغ ِر ْم َته من مال وغريهَ ،غ ِر َم يغرم ُغ ْرماً
()43
()42
و َغرام ًة ».والغرم� :أداء �شيء الزم  ،ويف املعجم الو�سيط« :الغرامة:
اخل�سارة ،ويف املال :ما يلزم �أدا�ؤه ت�أديبا �أو تعوي�ضاً ،يقال :حكم القا�ضي على
()44
فالن بالغرامة»
ب-الغرامة يف الفقه:
قال بع�ض الباحثني« :و�أم��ا تعريف الغرامة يف املعنى اال�صطالحي ،فهو
( ((4امل ��ادة  16م ��ن قان ��ون العقوب ��ات امل�ص ��ري ،وانظ ��ر� :ش ��رح قان ��ون العقوب ��ات – الق�سم الع ��ام – مرجع
�ساب ��ق ،امل ��ادة  21من قانون العقوبات الأردين �ص  333وانظر :املادة  18من قانون العقوبات امل�صري،
العقوبات اجلنائية – مرجع �سابق� ،ص � 31ص 34
( ((4انظ ��ر :عقوب ��ة احلب� ��س يف ال�شريع ��ة والقان ��ون / ،م�صعب �أمي ��ن الروي�شد ،معهد الكوي ��ت للدرا�سات
الق�ضائية والقانونية  /مركز الن�شر اجلامعي  2006م� ،ص 9
( ((4جمهرة اللغة ،ابن دريد ،حممد بن احل�سن ،حتقيق :رمزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني1987،
ه ،الطبعة :الأولى (.)781 / 2
( ((4النهاية يف غريب احلديث والأثر  /اجلزري ،املبارك بن حممد ت  ،606حتقيق :طاهر �أحمد الزاوى
 حمم ��ود حمم ��د الطناح ��ي املكتبة العلمية  -بريوت 1399 -ه� �ـ 1979 -م ،)363 / 3 ( ،وانظر :ل�سانالعرب – مرجع �سابق ()436 / 12
( ((4املعج ��م الو�سيط�،إبراهي ��م م�صطفى�،أحم ��د الزيات،حام ��د عب ��د القادر،حمم ��د النج ��ار،دار الدع ��وة،
حتقيق :جممع اللغة العربية)651/ 2(،
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()45

كمعناه يف اللغة �سواء ب�سواء»
ج  -تعريف الغرامة يف القانون:
«هي �إل��زام املحكوم �ضده بدفع مبلغ من املال �إلى خزانة الدولة يقدره
()46
القا�ضي الذي �أ�صدر احلكم».
ثالث ًا /عقوبة امل�صادرة:
�أ-امل�صادرة يف اللغة:
()47
(ح َّتى ُي ْ�ص ِد َر ال ِّر َعا ُء) � ،أي :يرجعوا من
جاء يف الل�سان :قوله تعالىَ :
()48
ا�س َ �أ ْ�ش َتا ًتا) �أي يرجعون.
�سقيهم ...،وقوله عز وجلَ ( :ي ْو َم ِئ ٍذ َي ْ�صدُ ُر ال َّن ُ
يقال� :صدر القوم عن املكان� .أي :رجعوا عنه ...والوارد :اجلائي ،و ال�صادر:
()49
املن�رصف « .و�صادره على كذا من املال :طالبه به .ومن كالم ك ّتاب الدواوين
()50
�أن يقال� :صودر فالن العامل على مال ي�ؤ ّديه� :أي قورف على مال �ضمنه» ..
ويف املعجم الو�سيط�« :صادره على ك��ذا ،طالبه به يف �إحل��اح ،والدولة
()51
الأموال :ا�ستولت عليها عقوبة ملالكها» .
ب-تعريف امل�صادرة يف اال�صطالح:
مل �أقف على تعريف امل�صادرة يف الفقه الإ�سالمي �إال عر�ضاً يف كالم بع�ض احلنفية.
( ((4العقوبة ب�إتالف املال – مرجع �سابق� ،ص 60
( ((4امل�ساهم ��ة اجلنائي ��ة – درا�س ��ة مقارن ��ة بالت�شري ��ع اجلنائي الإ�سالمي -مرجع �ساب ��ق �ص  ،63وانظر:
امل ��ادة  12م ��ن قانون العقوب ��ات امل�صري،العقوبات اجلنائية – مرجع �سابق � ��ص  ،57وانظر :العقوبة
ب�إتالف املال – مرجع �سابق �ص 60
( ((4الق�ص�ص� :آية .23
( ((4الزلزلة� :آية .6
( ((4انظر :ل�سان العرب – مرجع �سابق ( ،)449 /4وانظر :تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،الزبيدي،
حممد مرت�ضى ت  ،1205حتقيق :جمموعة من املحققني  /دار الهداية)449 / 12( ،
( ((5املرجع ال�سابق (.)299 / 12
( ((5املعجم الو�سيط – مرجع �سابق () 509 / 1
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قال ابن عابدين« :قوله (وما �أخذ م�صادره) امل�صادرة� :أن ي�أمره (يريد
()52
ال�سلطان) ب�أن ي�أتي باملال»
وقال �صاحب جممع الأنهر«:وما �أخذ م�صادرة� :أي مال �أخذه ال�سلطان �أو
()53
غريه ظلماً»  .وهذا التعريف مبني على قول احلنفية بعدم جواز التعزير
باملال.
ج  -تعريف امل�صادرة يف القانون:
للم�صادرة يف القانون تعاريف عدة خمتلفة اللفظ ،متحدة املعنى ،منها
قولهم:
امل�صادرة« :نقل ملكية مال �إلى الدولة ،فهي عقوبة ناقلة للملكية ،تقوم على
()54
حلول الدولة حمل املحكوم عليه �أو غريه يف ملكية املال املحكوم به»  .وقيل:
()55
«نزع ملكية املال جرباً على مالكه ،و�إ�ضافته �إلى ملك الدولة بغري مقابل» .
وقيل :امل�صادرة« :متليك احلكومة الأ�شياء املتح�صلة من اجلرمية ،والآلة التي
()56
ا�ستعملت� ،أو التي من �ش�أنها �أن ت�ستعمل فيها» .
رابع ًا :الفرق بني الغرامة وامل�صادرة:
�إن الفرق اجلوهري بني الغرامة وامل�صادرة يكمن يف �أن امل�صادرة تكون يف
مال معني ا�ستوجب اجلاين العقوبة ب�سببه ،بينما تكون الغرامة يف مال يف الذمة.
يقول بع�ض املعا�رصين « :تتمثل يف نقل ملكية �شيء من املحكوم عليه �إلى
( ((5حا�شية ابن عابدين – مرجع �سابق ()266 / 2
( ((5جمم ��ع الأنه ��ر يف �ش ��رح ملتقى الأبحر ،عب ��د الرحمن بن حممد (�شيخ ��ي زاده) ت 1078هـ ،حتقيق :خليل
عم ��ران املن�ص ��ور ،دار الكت ��ب العلمي ��ة  -لبنان /ب�ي�روت 1419 -ه� �ـ 1998 -م ،الطبعة :الأول ��ى- 287 / 1( ،
.)288
( ((5عقوبة امل�صادرة يف ال�شريعة والنظام وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية – مرجع �سابق �ص 13
( ((5العقوبات اجلنائية ،مرجع �سابق �ص 119
( ((5عقوبة امل�صادرة يف ال�شريعة والنظام وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية– مرجع �سابق �ص 48
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()57

الدولة� ،أما الغرامة ،فتتمثّل يف حتميل ذ ّمة املحكوم عليه بدين لها»
خام�س ًا :عقوبة �إغالق املوقع �أو املن�ش�أة:
�أ -الإغالق يف اللغة:
الإغالق من «غلق ،يقال� :أغلقت الباب ،هذه اللغة م�شهورة ،ويف لغة
()58
قليلة :غ ّلقت.. ..
()59
اب) قال �سيبويه :غ ّلقت الأب��واب؛
«ويف التنزيلَ ( :و َغ َّلق َِت الْ أَبْ��� َو َ
للتكثري ،وقد يقال� :أغلقت ،يراد بها التكثري ،قال :وهو عربي جيد ....و غلق
()60
الباب،و انغلق ،و ا�ستغلق� :إذا ع�رس فتحه»  .و «املغالق ،وهو ما يغلق به
()61
الباب ،وك�أنه  -واهلل �أعلم  -ا�سم للقفل خ�شباً كان �أو حديداً»
ب-الإغالق يف اال�صطالح:
مل �أجد مل�صطلح الإغالق كعقوبة �رشحاً يف الفقه� ،إال يف قول بع�ض الفقهاء:
الفك ،ف�إذا ّ
«والغلق يف الرهن� :ضد ّ
فك الراهن الرهن ،فقد �أطلقه من وثاقه
()62
عند مرتهنه»
ج – الإغالق يف القانون:
مل �أج��د مل�صطلح الإغ�ل�اق كعقوبة �رشحاً يف القانون ،وامل��ع��روف يف
اال�ستعمال :وقف االنتفاع باملن�ش�أة �أو املوقع الإلكرتوين حل�صول خمالفات �أو
جتاوزات ،وقد يكون م�ؤقتاً ،وقد يكون نهائياً.
( ((5العقوبات اجلنائية ،مرجع �سابق �ص 119
( ((5تهذيب الأ�سماء – مرجع �سابق (.)243 - 242 / 3
(� ((5سورة يو�سف� ،آية23 :
( ((6ل�سان العرب – مرجع �سابق ()291 / 10
( ((6املطل ��ع عل ��ى �أبواب الفقه ،البعلي ،حممد بن �أبي الفتح ت ،709حتقيق :حممد ب�شري الأدلبي ،املكتب
الإ�سالمي،بريوت �،1981-1401ص 375
( ((6الزاهر يف غريب �ألفاظ ال�شافعي – مرجع �سابق �ص 224
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
113

العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية «دراسة تأصيلية مقارنة»

�ساد�س ًا :الفرق بني امل�صادرة والإغالق:
مما �سبق يتبينّ بو�ضوح �أن امل�صادرة ،يح�صل فيها نقل كامل مللكية ال�شيء
امل�صادر من ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص احلقيقني �أو االعتباريني �إلى الدولة.
بينما الإغالق يح�صل فيه �إيقاف االنتفاع باململوك  -كاملن�ش�أة مث ًال  -بدون
نقل للملكية ،بحيث قد ميكن لل�شخ�ص تغيري �صفة املكان الذي �صدر حكم
ب�إغالقه؛ ليكون له ال�سكن فيه مث ًال� ،أو حتويله لالنتفاع به يف غر�ض �آخر بعيد
عن الغر�ض الذي �أغلق لأجله  ،واهلل �أعلم.
الفرع الثالث :الحكمة من اختيار المنظم ألنواع العقوبات
في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

من وجهة نظري ،ف�إنه يوجد �سببان الختيار ال�سلطة النظيمية لعقوبات احلب�س
والغرامة وامل�صادرة والإغالق من بني العقوبات التعزيرية امل�رشوعة التي منها:
الزجر ،وال�رضب ،والنفي:
ال�سبب الأول :التوافق مع النظم املماثلة يف �سائر الدول املجاورة (:)63
وهو �سبب له وجاهته� ،إذ العامل �أ�صبح �صغرياً ،والعوملة خ�صي�صة من
خ�صائ�ص الع�رص الذي نعي�ش فيه ،و�إذا كان اجللد – مع �رشعيته – يفتح الباب
للطعن يف النظام العقابي للإ�سالم ،ولو كان طعناً غري م�س ّلم؛ �إال �أن من احلكمة
( ((6انظر على �سبيل املثال:
 القان ��ون الكويت ��ي جرائم تقنية املعلومات رقم  ٣٦ل�سنة  .٢٠١٥وهو قانون عقوبات مغلظة وقا�سيةيحدد  ١٦جرمية ت�صل عقوبة بع�ضها �إلى � ١٠سنوات �سجناً ،وغرامات تقدر بـ� ٥٠ألف دينار.
 قانون اجلرائم الإلكرتونية يف الأردن والذي مت ن�شره يف اجلريدة الر�سمية رقم 5343للعام .2015 قانون اجلرائم الإلكرتونية امل�صري. القانون االحتادي ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،ال�صادر عام 2006،وتعديالته مبوجب املر�سوميف القان ��ون الإحت ��ادي رق ��م  5ال�ص ��ادر �سن ��ة  .2012وتوحيد العقوب ��ات ي�ساعد عل ��ى تطبيقها وينجح
التعاون الدويل يف ذلك.
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�سد بابه خا�صة فيما �سبيله التعزير( ،)64فال�رشيعة يف باب التعزير مل تلزم به،
ّ
وللقا�ضي مراعاة امل�صالح املختلفة �أثناء اختيار العقوبة جن�ساً وقدراً ،وقد يكون
يف جتنبه احلكم باجللد تعزيراً �صيانة للن�شء و�صغار ال�سن عن الت�أ ّثر مبا يقال عن
عقوبة اجللد مع �ضعف الإميان والثقافة الدينية لدى العامة ،بالإ�ضافة ملا يف ذلك
من حتقيق م�صالح �أخرى خارجية �أي�ضاً.
ال�سبب الثاين :منا�سبة جن�س العقوبة جلن�س اجلريـمة:
فاحلب�س – كما �سنعرف – للردعّ ،
وكف الأذى� ،إذ هو و�سيلة ملنع الظامل
التعدي على حرمة احلياة اخلا�صة� ،أو �أموال النا�س وبياناتها� ،أو
عن ظلمه ،و ّ
انتهاك الآداب العامة والنظام والأخالق� ،أو الإخالل ب�أمن الدولة �أو اقت�صادها،
ّ
كل ذلك ظلم كبري.
و الأذى الذي يطال املجتمع من املجرم ي�ستوجب حب�سه ملنع �أذاه عن
جمدداً.
النا�سّ ،ثم ال�ست�صالحه وردعه عن فعل ذلك اجلرم ّ
تعدت ذنوبه �إلى اجتذاب غريه �إليها،
قال املاوردي �أي�ضاً« :احلب�س فيمن ّ
وا�ست�رضاره بها»(.)65
وهذه العبارة غاية يف الأهمية ،وتو�ضح �سبب اختيار عقوبة ال�سجن كعقوبة
على اجلرائم الإلكرتونية.
ّ
ولعل نوع اجلرمية ،و ات�صالها بالتقنية احلديثة وو�سائل التوا�صل عن بعد،
وا�ستخدام الأجهزة االلكرتونية ينا�سب حب�س املجرم ليتم قطع �صلته بكافة
( ((6ام ��ا احل ��دود ،فه ��ي مق ��درة بتقدي ��ر اهلل تعال ��ى له ��ا ،وال اجته ��اد فيه ��ا ،وتخ�ض ��ع ملب ��د�أ «درء احل ��دود
بال�شبهات».
( ((6احل ��اوي الكب�ي�ر يف فق ��ه مذهب الإم ��ام ال�شافعي وهو �شرح خمت�صر امل ��زين ،املاوردي،علي بن حممد
ت ،450حتقي ��ق :ال�شي ��خ علي حممد معو�ض  -ال�شيخ عادل �أحم ��د عبد املوجود ،دار الكتب العلمية -
بريوت  -لبنان  1419 -هـ  1999-م ،الطبعة :الأولى)425 / 13( ،
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الو�سائل والذرائع امل�ؤدية لوقوعه يف اجلرمية مرة �أخرى.
�أما الغرامة وامل�صادرة والإغالق ،وهي �أنواع من العقوبات املاليةّ ،
فلعل
اختيارها كنوع ثان من العقوبة يرجع �إلى مبد�أ «العقاب من جن�س العمل»،
حيث � ّإن كثرياً من اجلرائم الإلكرتونية يق�صد منها �أ�صحابها ،مكا�سب مادية،
وهو ما ت�سميه بع�ض القوانني (الإثراء غري امل�رشوع)  ،فالتزوير .واالنتحال،
والدخول على البيانات واملواقع ،واالجتار يف اجلن�س الب�رشي ،والدخول على
يح�صل املجرم من ورائها ما ًال وك�سباً مادياً� ،أو �أنه
بيانات البنوك�...إما �أنه ّ
احلالتي تكون
يت�سبب من خاللها يف �إحداث خ�سارة مادية للمعتدى عليه ،ويف
نْ
الغرامة عقوبة من جن�س العمل.
وكذلك اجلرائم املت�صلة بال�شبكات الإباحية ،حيث يتم ت��داول ال�صور
والأفالم اخلليعة لأهداف ربحية يف كثري من الأحيان ،ونحو ذلك اجلرائم التي
ت�ستهدف الإخالل بالأمن الداخلي �أو باالقت�صاد ،فاملجرم له غاية ك�سبية يف
كثري من الأحوال ،وقد يكون م�أجوراً لفعل كل ذلك من قبل بع�ض املنظمات
الإرهابية واملعادية ،والتي ت�سعى �إلى الربح ال�رسيع والفاح�ش وغري امل�رشوع ،
وبالتايل ،تكون العقوبة املالية عقوبة من جن�س العمل كذلك.
المطلب الثاني :التأصيل الشرعي ألنواع العقوبة:
الفرع األول :التأصيل الشرعي ألنواع العقوبة على سبيل اإلجمال:

تقدم �أن العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية عقوبة �أ�صلية و تكميلية،
ّ
ولهذا �أ�صل يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
ففي ال�رشيعة �أي�ضاً :عقوبات �أ�صلية ،وهي العقوبات املقررة �أ�ص ًال للجرمية
116
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مثل :الرجم للزنى والقطع لل�رسقة.
وعقوبات تبعية ،وهي التي ت�صيب اجلاين املحكوم عليه بعقوبة �أ�صلية دون
�أن ين�ص احلكم الق�ضائي عليها ،مثل عقوبة حرمان قاتل �أبيه من املرياث.
وعقوبات تكميلية  :عقوبات ت�صيب اجلاين املحكوم عليه بعقوبة �أ�صلية
ب�رشط �أن ين�ص احلكم الق�ضائي عليها ،مثل عقوبة تعليق يد ال�سارق بعد قطعها
يف رقبته حتى يطلق �رساحه (.)66
و�أما من حيث كون العقوبة متنوعة يف اجلن�س واملقدار ،فهو �أي�ضاً يتفق مع
ال�رشيعة يف اجلملة.
قال املاوردي« :والتعزير ت�أديب على ذنوب مل ت�رشع فيها احلدود ،ويختلف
حكمه باختالف حاله وحال فاعله ،فيوافق احلدود من وجه ،وهو �أنه ت�أديب
وا�ستطالح وزجر ،يختلف بح�سب اختالف الذنب ،وح�سب منزلة املذنب،
فتدرج يف النا�س على منازلهم ،ف�إن ت�ساووا يف احلدود املقدرة ،فيكون تعزير
من ّ
جل قدره بالإعرا�ض عنه ،وتعزير من دونه بالتعنيف له ،وتعزير من دونه
�سب ،ثم يعدل
بزواجر الكالم ،وغاية اال�ستخفاف الذي ال قذف فيه ،وال ّ
مبن دون ذلك �إلى احلب�س الذي يحب�س فيه على ح�سب ذنوبهم ،وبح�سب
هفواتهم ،فمنهم من يحب�س يوما ،ومنهم من يحب�س �أكرث منه �إلى غاية مقدرة..
ثم يعدل مبن دون ذلك �إلى النفي والإبعاد �إذا تعدت ذنوبه �إلى اجتذاب غريه
�إليها وا�ست�رضاره بها ،واختلف يف غاية نفيه و�إباعده ...ثم يعدل مبن دون ذلك
�إلى ال�رضب ،ينزلون فيه على ح�سب الهفوة يف مقدار ال�رضب ،وبح�سب
الرتبة يف االمتهان وال�صيانة»(.)67
( ((6انظر :امل�ساهمة اجلنائية – درا�سة مقارنة بالت�شريع اجلنائي الإ�سالمي -مرجع �سابق �ص 118
( ((6الأحكام ال�سلطانية – مرجع �سابق �ص 266
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الفرع الثاني :التأصيل الشرعي ألنواع العقوبة على سبيل التفصيل:

� ً
أوال :عقوبة ال�سجن:
�أ -املذاهب الفقهية يف العقوبة بال�سجن:
احلب�س من العقوبات املعمول بها يف نظام التعزير يف الإ�سالم ،وقالت به
جميع املذاهب الفقهية ،على خالف ب�سيط بينهم يف موا�ضع ا�ستعماله:
جاء يف املذهب احلنفي يف حب�س املتهم« :ويجوز احلب�س بالتهمة ،ملا روي
�أن ر�سول اهلل حب�س رج ًال بالتهمة»(.)68
و قالوا يف قطاع الطريق �إن قدر عليهم قبل التوبة« :وكذلك �إن ُقدر عليهم
قبل التوبة ،ومل يكن منهم قتل وال �أخذ مال ،وقد �أخافوا قوماً بجراحات،
يجب الق�صا�ص فيما ي�ستطاع فيه االقت�صا�ص ،والدية فيما ال ي�ستطاع ،فيودعون
حداً.)69(».
ال�سجن ،ل ّأن احلب�س وجب عليهم تعزيراً ال ّ
و قال �شم�س الدين ال�رسخ�سي يف حب�س املديون« :ويحب�س الرجل يف ّ
كل
دين؛ ما خال دين الولد على الأبوين �أو على بع�ض الأجداد ،ف�إنهم ال يحب�سون
يف دينه� ،أما يف دين غريهم فيحب�س؛ لأنه باملطل �صار ظاملا ،والظامل يحب�س،
و�أنه عقوبة م�رشوعة ،ولهذا كان حدا يف الزنى يف ابتداء الإ�سالم (..)70
وذكر الطرابل�سي يف معني احلكام ،امل�رشوع من احلب�س ،قال« :اعلم � ّأن
امل�رشوع من احلب�س ثمانية �أق�سام» ،وذكر يف اخلام�س منها« :حب�س اجلاين
()71
تعزيراً �أو ردعاً عن معا�صي اهلل»
( ((6بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،الك�ساين ،عالء الدين ت  587هـ ،دار الن�شر :دار الكتاب العربي -
بريوت  ،1982 -الطبعة :الثانية)81 / 7 ( ،
( ((6املرجع ال�سابق (.)97 / 7
( ((7انظ ��ر :املب�س ��وط ،ال�سرخ�س ��ي� ،شم� ��س الدي ��ن ت  483ه� �ـ ،دار املعرف ��ة – ب�ي�روت ،)88 / 20( ،بدائ ��ع
ال�صنائع – مرجع �سابق ()173 / 7
( ((7معني احلكام – مرجع �سابق ( .)470 / 2
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املدعي املبطل يف دعواه« :وذكر ابن �سهل �أن املدعي
وقال املالكية يف ت�أديب ّ
�إذا انك�شف للحاكم �أنه مبطل يف دعواه ،ف�إنه ي�ؤ ّدبه ،و� ّ
أقل ذلك احلب�س؛ ليندفع
بذلك �أهل الباطل» (.)72
وعند ال�شافعية« :وله �إدامة حب�س من يكرث �أذاه للنا�س  ,وال يك ّفه التعزير
()73
حتى ميوت»
وعند احلنابلة« :ويكون التعزير بال�رضب ،واحلب�س ،وال�صفع ،والتوبيخ،
()74
والعزل عن الوالية ،وب�إقامة من املجل�س ،وبالنيل من عر�ضه»
ب-الأدلة على م�رشوعية عقوبة ال�سجن:
احلب�س م�رشوع بالكتاب وال�سنة والإجماع...
�أما الكتاب:
فقوله تعالى( :والالئي ي�أتني الفاح�شة من ن�سائكم فا�ست�شهدوا عليهن �أربعة
منكم ،ف�إن �شهدوا ف�أم�سكوهن يف البيوت حتى يتوفاهن املوت �أو يجعل اهلل
لهن �سبيال) (...)75
وقال ال�رسخ�سي« :قال اهلل -تعالى  -يف حق قطاع الطريق�( :أو ينفوا من
الأر�ض) ( ، )76واملراد به :احلب�س» (.)77
و�أما ال�سنة:
( ((7تب�صرة احلكام يف �أ�صول الأق�ضية ومناهج الأحكام – مرجع �سابق(.)122 / 2
( ((7حا�شي ��ة قليوب ��ي :على �شرح جالل الدين املحل ��ي على منهاج الطالبني ،القليوبي� ،أحمد بن �أحمد ت
 ،1069حتقيق :مكتب البحوث والدرا�سات ،دار الفكر  -لبنان  /بريوت 1419 -هـ 1998 -م ،الطبعة:
الأولى.)206 / 4( ،
( ((7مطال ��ب �أويل النه ��ى يف �ش ��رح غاي ��ة املنته ��ى ،الرحيب ��اين ،م�صطف ��ى ال�سيوط ��ي ت 1243ه� �ـ ،املكت ��ب
الإ�سالمي  -دم�شق 1961 -م) 223 / 6 (،
(� ((7سورة الن�ساء� ،آية15 :
(� ((7سورة املائدة� ،آية33 :
( ((7انظر :املب�سوط -مرجع �سابق ( ،) 88 / 20وانظر� :شرح فتح القدير – مرجع �سابق.)277 / 7( ،
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فقد ثبتت عقوبة ال�سجن باملنقول عن ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم –:
روى �أبو داود يف ال�سنن ب�إ�سناده�« :أَ َّن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم َ -ح َب َ�س
َر ُجلاً يف تُ ْه َمةٍ»(...)78
وجه الداللة من احلديث� :أنه «ملا جاز حب�سه يف تهمه مل تثبت عليه ،ف� ْأولى �أن
يجوز حب�سه يف دين ثبت عليه ،ولأن احلب�س يتو�صل به �إلى ا�ستيفاء احلق ،وما
()79
ال يتو�صل �إلى ا�ستيفاء احلق �إال به كان م�ستحقاً ،كاملالزمة»
ومن الآثار:
ثبتت عقوبة ال�سجن باملنقول عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم – والتابعني:
« -1روى البيهقي يف ال�سنن ب�إ�سناده ،قال  :ا�شرتى نافع بن عبد احلارث من
�صفوان بن �أمية دار �صفوان بن �أمية ب�أربعمائة دينار ال�سجن لعمر بن اخلطاب �إن
ر�ضيها ،و�إن كرهها �أعطى نافع �صفوان بن �أمية �أربع مائة .قال ابن عيينة :فهو
()80
�سجن النا�س اليوم مبكة»
-2قال ال�رسخ�سي يف احلب�س« :وكذلك علي -ر�ضي اهلل عنه -اتخذ �سجنني
�سمى �أحدهما نافعاً ،والآخر حمب�ساً.
وك��ذل��ك �رشيح ك��ان يحب�س ال��ن��ا���س ،وحب�س ابنه ب�سبب الكفالة عن
رجل..........
وذكر حديث علي -ر�ضي اهلل عنه� :-أنه اتخذ �سجنني،وقال فيه� :أال تراين
(� ((7سنن �أبي داود – مرجع �سابق ( )314 / 3
( ((7احلاوي الكبري – مرجع �سابق ()334 / 6
(� ((8س�ن�ن البيهق ��ي الكربى ،البيهق ��ي� ،أحمد بن احل�سني ت  ،458حتقيق :حممد عبد القادر عطا مكتبة
دار الب ��از  -مك ��ة املكرم ��ة  ،) 34 / 6 ( ،1994 - 1414 -ح (  ،)10962و�أخرج ��ه عب ��د الرزاق يف امل�صنف،
انظ ��ر امل�صن ��ف  ،ال�صنع ��اين ،عبد الرزاق بن همام ت  ،211حتقي ��ق :حبيب الرحمن الأعظمي ،املكتب
الإ�سالمي  -بريوت  ،1403 -الطبعة :الثانية)148 / 5( ،
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كي�ساً مكي�ساً يثبت بعد نافع حمب�ساً.
وعن ال�شعبي� :أن رج ًال �أتى عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه – فقال :يا
�أمري امل�ؤمنني� ،أجرين .فقال :مم ؟ قال :من د ْين .قال عمر -ر�ضي اهلل عنه :-
ال�سجن .ثم قال عمر  -ر�ضي اهلل عنه  :-ك�أنك بالطلبة ح ّلو....)81( .
ثاني ًا :عقوبة الغرامة:
تقدم -وقد ذهب جمهور
الغرامة �إحدى �أنواع العقوبات املالية –كما ّ
الفقهاء �إلى منع العمل بالتعزير باملال ،وذهب �آخرون ،و�أ�شهرهم �أبو يو�سف
من احلنفية ،وابن تيمية من احلنابلة ،واملعا�رصون  -ومنهم عبد القادر عودة
 �إلى العمل بعقوبة الغرامة ،وقد تبع النظام يف اململكة العربية ال�سعوديةالفقهاء الذي قالوا باجلواز ،وهو ما ذهبت �إليه معظم النظم املعا�رصة التي
وجدت يف الغرامة خياراً �آخر قد يغني عن عقوبة ال�سجن حني يكون ال�سجن
غري جمدياً� ،أو ميتد �أثره �إلى �أ�رسة ال�سجني� ،أو ي�شكل عبئاً ال ت�ستطيع الدولة
حت ّمله.
وقد عرب الفقهاء عن الغرامة بقولهم «التعزير ب�أخذ املال»وجاء حكمها
م�شمو ًال �ضمن حكم التعزير باملال ،و بح�سب امل�سائل والأمثلة التي ذكرها
الفقهاء ،ميكن ا�ستنباط �أربعة �أنواع للتعزير باملال يف الفقه الإ�سالمي ،وهي :
•�إتالف مالٍ بعينه ،وي�سميها بع�ض الفقهاء (العقوبة يف املال)
•�أخذ مال غري معينّ على �سبيل العقوبة ،وهي الغرامة (وي�سميها بع�ض
الفقهاء العقوبة باملال)
•�إخراج املال املعني عن ملك �صاحبه جرباً على وجه من الوجوه  ،نحو:
( ((8انظر :املب�سوط -مرجع �سابق ()88 / 20
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عتق اجلارية� .أو الت�صدق على الفقراء بب�ضاعة مغ�شو�شة� ،أو بيع اجلارية
على املالك ،وهو ي�شبه امل�صادرة يف النظم احلديثة.
•منع الت�رصف يف املال املعينّ  ،و�إيقاف االنتفاع به على جهة معينة ،وهو
معنى عقوبة الإغالق يف ع�رصنا.
وقد تك ّلم الفقهاء يف حكم التعزير باملال كالماً جمم ًال ،فجاء تنظريهم يف
احلكم �شام ًال التعزير باملال عموماً بجميع ال�صور املذكورة �أعاله  ،وجاءت
الفتاوى والأمثلة التطبيقية بتجويز بع�ض ال�صور مما �أحدث �إ�شكا ًال يف التعرف
على حقيقة املذاهب الفقهية يف كل �صورة من �صور التعزير باملال ،وهل ن�أخذ
باحلكم العام الذي ذكروه �أثناء تنظريهم ،فنعممه على جميع ال�صور� ،أو ن�أخذ
بفتاواهم املنقولة يف امل�سائل التطبيقية ،فنذهب �إلى تخ�صي�ص العام ؟
فقد حكى املالكية الإجماع على منع التعزير باملال ،وجاء يف م�سائلهم:
«م�س�ألة :و�إذا ا�شرتى عامل القرا�ض من معتق على رب املال عاملاً ب�أنه قريبه،
ف�إنه �إن كان مو�رساً عتق العبد ،وغرم العامل ثمنه ،وح�صة رب املال من
لتعديه
الربح �إن كان يف املال يوم ال�رشاء ربح ،ووال�ؤه لرب املال ،وذلك ّ
()82
فيما فعل» .
وهذه الفتوى تظهر جواز تغرمي اجلاين.
ونالحظ �أي�ضاً �أنه توجد تطبيقات �رشعية ب�إ�ضعاف الغرم ،ونالحظ جامعاً
تعديه على مال الغري،
بينها ،وهو � ّأن اجلناية التي عوقب اجلاين ب�سببها هو ّ
وذلك يف �صور عديدة مثلوا بها ،مثل :من �رسق ما دون الن�صاب� ،أو من �رسق
من غري حرز� ،أو من �رسق الثمر املعلق قبل �إحرازه� .أو من �رسق املا�شية قبل �أن
( ((8املرجع ال�سابق (.)221 -220 / 2
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ت�أوي �إلى املراح (� ،..)83أو من منع حق اهلل وهو الزكاة ؟ (..)84
فاجلناية يف كل ما �سبق تع ّلقت باملال ،و�أنه يف معظم ال�صور مال م�رسوق
ال يتوافر فيه �رشط احلرز ،فال ميكن القطع فيه ،ف�أ�صبح اجلزاء من جن�س
العمل ،وعوقب اجلاين بخالف مق�صوده ،فحرم من مبتغاه ،وزيد �ضعفاً
ردعاً له.
فهل هذه ال�صورة داخلة فيما ذكره اجلمهور من منع التعزير باملال عموماً
بجميع �صوره ؟ �أو �أن كالم الفقهاء يف منع التعزير باملال حممول على
التعزير الذي ا�ستوجبه اجلاين ب�سبب اعتداء على النف�س بعقوبة يف مال
اجلاين ؟
ويف املقابل ،جند ما ي�شري �إلى التعميم يف اجلواب على احلكم اخلا�ص عند
ال�شافعية ،فعلى �سبيل املثال ،جاء يف كتاب الأم لل�شافعي« :فقلت لل�شافعي:
أفريجل عن دابته ،ويحرق �رسجه� ،أو يحرق متاعه ؟ ،فقال :ال يعاقب رجل
� ّ
يف ماله ،و�إمنا يعاقب يف بدنه ،و�إمنا جعل اهلل احلدود على الأبدان ،وكذلك
()85
العقوبات ،ف�أما الأموال ،فال عقوبة عليها»
فنالحظ هنا �أن ال�س�ؤال جاء عن الفرع وهو الإتالف ،واجلواب جاء عاماً
يف منع التعزير باملال.
وذكر ابن قدامة من احلنابلة نحواً من ذلك التعميم  ،قال« :والتعزير يكون
بال�رضب واحلب�س والتوبيخ ،وال يجوز قطع �شيء منه ،وال جرحه ،وال �أخذ
ماله؛ لأن ال�رشع مل يرد ب�شيء من ذلك عن �أحد يقتدي به ،ولأن الواجب
(« ((8امل ��راح  -ب�ض ��م املي ��م ،وقي ��ل بفتحه ��ا – قي ��ل :ه ��و حيث جتم ��ع الغنم للقائل ��ة ،وقيل :حيث جتم ��ع للرواح
للمبيت» اخلر�شي على خمت�صر �سيدي خليل ،اخلر�شي ت  ،1102دار الفكر للطباعة  -بريوت.)158 / 2 ( ،
(� ((8ست�أتي �أمثلة لذلك يف �ص 21-20
( ((8الأم (.)251 / 4
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()86

�أدب ،والت�أديب ال يكون بالإتالف»
ويف كالمه تعليل ملنع التعزير ب�أخذ املال ،ب�أن الت�أديب ال يكون بالإتالف.
ومثل هذين النقلني؛ يفهم منهما �أن حكم التعزير ي�ستغرق جميع �صوره.
لكن ذلك �أي�ضاً م�شوب مبا جنده يف بع�ض ال�صور للإتالف نف�سه  ،حيث �إن
الإتالف الذي منعه ال�شافعي يف ن�صه املنقول �أعاله غري الإتالف الذي �أباحه
املاوردي والنووي يف قول املاوردي« :و�أما املجاهرة ب�إظهار املالهي املحرمة،
للمحت�سب �أن يف�صلها حتى ت�صري خ�شباً لتزول عن حكم املالهي ،وي�ؤ ّدب
()87
على املجاهرة بها ،وال يك�رسها �إن كان خ�شبها ي�صلح لغري املالهي»
وقول النووي�« :آالت املالهي ،...وكذا ال�صنم وال�صليب ال( .يعني ال
ت�ضمن ،فال يجب يف �إبطالها �شيء) ثم تكلم النووي يف احلد امل�رشوع يف
�إبطالها ،وهل يكون بالتحطيم الكامل� ،أو بف�صل �أجزائها بحيث ميكن االنتفاع
بها مفرقة على وجه �آخر غري حمرم  ،قال« :ويف احلد امل�رشوع يف �إبطالها
وجهان» ،ثم قال« :ثم ما ذكرناه من االقت�صار على تف�صيل الأجزاء هو فيما
�إذا متكن املحت�سب منه� ،أما �إذا منعه من يف يده ودافعه عن املنكر ،فله �إبطاله
(.)88
بالك�رس قطعاً»
ف��الإت�لاف يف فعل املحت�سب له حكمه �إذاً عند ال�شافعية وغريهم من
الفقهاء،وهو خارج عن كالمهم يف التعزير باملال.
وكثري من م�سائل املالكية لها تع ّلق باحل�سبة �أي�ضاً ،قال ابن فرحون« :والتعزير
( ((8املغني – مرجع �سابق ( ،)149 / 9وانظر :ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،البهوتي ،من�صور بن يون�س
ت  1051هـ ،حتقيق :هالل م�صيلحي م�صطفى هالل ،دار الفكر  -بريوت  1402 -هـ..)124 / 6 ( ،
( ((8الأحك ��ام ال�سلطاني ��ة والوالي ��ات الدينية�،أبو احل�سن علي بن حممد بن حبي ��ب املاوردي ت 450هـ،دار
الكتب العلمية –بريوت1405 ،هـ1985 -م.)282 /1( ،
( ((8رو�ضة الطالبني (.)18 ،17/5
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باملال :قال به املالكية فيه ،ولهم تف�صيل ذكرت منه يف كتاب احل�سبة طرفا ،فمن
يت�صدق
ذلك� :سئل مالك عن اللنب املغ�شو�ش �أيهراق ؟ قال :ال ،ولكن �أرى �أن ّ
()89
به �إذا كان هو الذي غ�شه»...
وقد ذكر ابن فرحون �أمثلة كثرية من فتاوى املالكية ( ،)90ومعظمها عند تدقيق
النظر من فعل املحت�سب ،حيث ال دعوى ،وال �شهادة ،وال جمل�س ق�ضاء.
ومثل ذلك حكاه املجتهدون املت�أخرون من احلنابلة ،فمن وجهة نظري� :إنه
ال ميكن الت�سليم �أي�ضاً مبا ا�شتهر عن ابن تيمية من مذهبه يف التعزير باملال ،و�أنه
�سائغ �إتالفاً و�أخذاً وحمله على العقوبة الق�ضائية �إال بعد بحث مع ّمق؛ لأنه ذكره
يف مو�ضوع �إزالة املنكر ،وهو مو�ضوع يتعلق باحل�سبة ،وفعل املحت�سب ،وله
�أحكامه ،وفيه عقوبة �أحياناً ،لكن لي�س هو املق�صود يف بحث يتناول العقوبة
النا�شئة عن حكم ق�ضائي ب�سبب جرمية ،وتخ�ضع العقوبة فيه للمبادئ احلاكمة
لقانون اجلنايات.
قال ابن تيمية( :وكما �أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما م�ضى،
كقطع ال�سارق ،وتارة تكون دفعا عن امل�ستقبل كقتل القاتل ،فكذلك املالية،
ف�إن منها ما هو من باب �إزالة املنكر ،وهى تنق�سم كالبدنية �إلى� :إتالف ،و�إلى
تغيري ،و�إلى متليك الغري»( ،)91و�رشع ابن تيمية يذكر �أمثلة لذلك ( ،)92وكيف �أن
الإتالف ملادة املنكر يجوز يف املنكرات من الأعيان وال�صفات .
( ((8تب�صرة احلكام (.)221 / 2
( ((9انظر :نف�س املرجع.
(( ((9جمم ��وع الفت ��اوى) كتب ور�سائل وفتاوى �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ،احلراين� ،أحمد عبد احلليم بن
تيمي ��ة احل ��راين ت  ،728حتقي ��ق :عبد الرحمن بن حمم ��د بن قا�سم العا�صم ��ي النجدي مكتبة ابن
تيمية ،الطبعة :الثانية.)113 / 28 ( ،
( ((9انظر :نف�س املرجع.
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
125

العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية «دراسة تأصيلية مقارنة»

فما ذكره من �أق�سام العقوبات املالية ،هل هو يف خ�صو�ص املنكرات من
الأعيان وال�صفات ،والتي الفعل فيها للمحت�سب وفقاً لل�سياق� ،أوت�شمل
العقوبات التي ينطق بها الق�ضاء كعقوبة على جناية وفقاً للفظ العام ؟!
وجند للعقوبة يف املال مدخل �أي�ضاً يف باب ال�ضمان عند الفقهاء  ،قال
املاوردي يف الأحكام ال�سلطانية( :و�إذا جاهر رجل ب�إظهار اخلمر ،ف�إن كان
م�سلماً �أراقها ،و�إن كان ذمياً �أ ّدبه على �إظهارها ،واختلف الفقهاء يف �إراقتها
عليه ،فذهب �أب��و حنيفة �إل��ى �أنها ال ت��راق عليه ،لأنها عنده من �أموالهم
امل�ضمونة يف حقوقهم ،ومذهب ال�شافعي �أنها تراق عليهم ،لأنها ال ت�ضمن
عنده يف حق م�سلم وال كافر ،واما املجاهر ب�إظهار النبيذ ،فعند �أبي حنيفة
�أنه من الأموال التي يقر امل�سلمون عليها ،فيمنع من �إراقته ومن الت�أديب على
�إظهاره ،وعند ال�شافعي �أنه لي�س مبال كاخلمر  ،ولي�س �إراقته غرم فيعترب ،و�إلى
احل�سبة ب�شواهد احلال فيه ،فينهى عن املجاهرة ،ويزجر عليها �إن كان ملعاقرة،
وال يريقه �إال �أن ي�أمره ب�إراقته حاكم من اهل االجتهاد؛ لئال يتوجه عليه غرم
()93
�إن حوكم فيه»
ف�أ�صبح كالم الفقهاء يف التعزير يحتاج �إلى حترير �أي�ضاً للوقوف على
حقيقة حكم التعزير باملال يف كل �صورة من ال�صور ،يفهم به الكالم املجمل
العام.
وهذه االحتماالت التي ذكرت �أمثلتها يف عقوبة الإتالف �أو التغرمي لها
نظائر يف احلكم والتمثيل لعقوبة امل�صادرة �أي�ضاً ،فقد ر�أينا يف �أمثلة الفقهاء
�صورة يكون فيها تعدي اجلاين تعدياً مت�ص ًال بعني املال على وجه قد يف�سده،
( ((9الأحك ��ام ال�سلطاني ��ة والوالي ��ات الدينية،املاوردي ،عل ��ي بن حممد ب ت 450ه� �ـ،دار الكتب العلمية –
بريوت1405 ،هـ1985 -م.)282 /1( ،
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وتعدي اجلاين على
وي�رض بحق الغري فيه ،كغ�ش الدراهم ،واللنب ،والأردية ّ ،
اجلارية اململوكة له بالتمثيل �أو الوطء املحرم .فهل الإتالف هنا �أو الإخراج عن
امللك من قبيل �إزالة ال�رضرعن املال – كاجلارية – �أو عن الغري – كامل�شرتي -
! وهل هو من فعل املحت�سب !
ور�أينا �صورة �أخرى للتعزير ب�أخذ املال م�صادرة ،يكون فيها ملك اجلاين
للمال الذي يف يده غري ثابت يف نظر احلاكم �أو القا�ضي ،كالأموال التي
�صادرها �سيدنا عمر – ر�ضي اهلل عنه – من ع ّماله ،فهل ا�سرتداد املال الذي فيه
يعد من �أخذ املال على �سبيل العقوبة التعزيرية الذي نبحث
�شبهة ملك الغري ّ
يف حكمه� ،أو غريه ؟!!
وهو ما ي�سمى التعزير يف املال الذي نقل البع�ض عن املالكية عملهم به
جمعاً بني حكايتهم الإجماع على منع التعزير باملال ،وبع�ض فتاواهم.
وهكذا ،يظهر �أن الكالم املجمل املر�سل يف ذكر املذاهب الفقهية يف
يفرق بني فعل املحت�سب،
التعزير باملال يعوزه حتقيق وحترير و بحث مو�سع ّ
وبني فعل الوايل �سيا�سة يف حاالت خم�صو�صة يح�سن فيها الت�شديد كحالة
�سيا�سته للوالة والع ّمال ،وبني حكم القا�ضي ق�ضاء املبني على دعوى ثابتة ،
يفرق يف كل ذلك بني ال�صور الأربعة للتعزير باملال التي تقدم ذكرها .فقد
ثم ّ
يختلف حكم التعزير باملال يف بع�ض ال�صور بح�سب ال�صورة التي جاءت
بها اجلرمية ،وبح�سب املال نف�سه .وبح�سب القائم بالتعزير ،هل هو املحت�سب
�أو القا�ضي ! لي�صل الباحث يف النهاية �إلى حكم دقيق تن�سجم فيه �إطالقات
الفقهاء مع فتاواهم ،وتتحرر فيه املذاهب والأقوال.
حرر هذا
وهذا البحث املو�سع ال ي�سمح به هذا املقام ،ومل �أقف على من ّ
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مبا ّ
يحل الإ�شكال فيه ،رغم كرثة الأبحاث املكتوبة يف التعزير باملال ،وهو
حري بالبحث والتحرير ،جدير بتدقيق النظر.
مو�ضوع ّ
وبعد هذه املقدمة امل�ستفي�ضة؛ فمن قبيل ما ال يدرك كله ال يرتك ج ّله؛
�أذكر حكم التعزير باملال على جهة الإجمال ،ثم �شواهد لل�صور املختلفة منه،
واملت�صلة بالبحث ،مع ا�ستبعاد الأحكام وال�شواهد وامل�سائل التي تعلقها بفعل
املحت�سب�،أو ال�سيا�سة؛ خلروجها عن مو�ضوع البحث ،ف�أقول وباهلل التوفيق:
�أ-املذاهب الفقهية يف التعزير باملال:
القول الأول :عدم جواز التعزير باملال:
وهو قول اجلمهور من احلنفية و املالكية وال�شافعية واحلنابلة ،وحكى بع�ضهم
فيه الإجماع:
قال ابن جنيم احلنفي يف البحر الرائق« :واحلا�صل �أن املذهب عدم التعزير
()94
ب�أخذ املال»
وقال الد�سوقي من املالكية يف طرائق التعزير« :وال يجوز التعزير ب�أخذ
()95
املال �إجماعاً»
وتقدم قول ال�شافعي« :ال يعاقب رجل يف ماله ،و�إمنا يعاقب يف بدنه ،و�إمنا
جعل اهلل احلدود على الأبدان ،وكذلك العقوبات ،ف�أما الأموال ،فال عقوبة
()96
عليها»
وقول ابن قدامة« :والتعزير يكون بال�رضب واحلب�س والتوبيخ ،وال يجوز
( ((9البحر الرائق  -مرجع �سابق (.)44 / 5
( ((9حا�شي ��ة الد�سوق ��ي على ال�شرح الكبري ،الد�سوقي ،حمم ��د عرفه ت  ،1230حتقيق :حممد علي�ش ،دار
الفكر – بريوت.)355 / 4( ،
ً
( ((9الأم ( .)251 / 4ونالحظ هنا �أن ال�س�ؤال عن الإتالف ،واجلواب جاء عاما يف التعزير باملال.
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()97

قطع �شيء منه ،وال جرحه ،وال �أخذ ماله»
القول الثاين :جواز التعزير باملال:
و�إليه ذهب �أبو يو�سف �صاحب �أبي احلنفية ،وال�شيخ تقي الدين ابن تيمية
من احلنابلة.
ف�أما �أبو يو�سف ،فالقول بجواز التعزير ب�أخذ املال عنده حممول على:
�إم�ساك املال مدة لينزجرُ ،ث َّم ُيعِ ي ُد ُه الحْ َاكِ ُم �إلَ ْيهِ .ومع ذلك يرى البع�ض عدم
�إعادته �إذا مل حت�صل التوبة واالنزجار.
قال ابن جنيم »:وقد قيل :روي عن �أبي يو�سف �أن التعزير من ال�سطان ب�أخذ
املال جائز ،كذا يف الظهريية.
ويف اخلال�صة� :سمعتت عن ثقة� :أن التعزير ب�أخذ املال �إن ر�أى القا�ضي ذلك
�أو الوايل جاز .ومن جملة ذلك :رجل ال يح�رض اجلماعة ،يجوز تعزيره ب�أخذ
املال .اه .و�أفاد يف البزازية� :أن معنى التعزير ب�أخذ املال على القول به:
�إم�ساك �شيء من ماله عنه مدة لينزجر ،ثم يعيده احلاكم �إليه ،ال �أن ي�أخذه
يتوهمه الظلمة� ،إذ ال يجوز لأحد من
احلاكم لنف�سه� ،أو لبيت املال ،كما ّ
امل�سلمني �أخذ مال �أحد بغري �سبب �شرعي.
ويف املجتبى :مل يذكر كيفية الأخذ ،و�أرى �أن ي�أخذها فيم�سكها ،ف�إن �أي�س
()98
من توبته ي�رصفها �إلى ما يرى»
وقال الرحيباين عن مذهب ابن تيمية« :عنده التعزير باملال �سائغ �إتالفاً
و�أخذاً»(.)99
( ((9املغن ��ي – مرج ��ع �ساب ��ق ( ،)149 / 9وانظر :ك�شاف القناع عن منت الإقن ��اع ،البهوتي ،من�صور بن يون�س
ت  1051هـ ،حتقيق :هالل م�صيلحي م�صطفى هالل ،دار الفكر  -بريوت  1402 -هـ..)124 / 6 ( ،
( ((9البحر الرائق – مرجع �سابق (.)44 / 5
( ((9مطالب �أويل النهى – مرجع �سابق (.)224 / 6
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القول الثالث :العمل بالتعزير باملال يف مو�ضع الن�ص ا�ستثناء من القاعدة العامة:
وهو قول عند احلنابلة  ،فقد عمل احلنابلة مبا ثبت عندهم من الن�صو�ص والآثار
يف مو�ضع ال ّن�ص ،ومل يقي�سوا عليه غريه ملخالفة ال ّن�ص القيا�س ،فعملوا بحديث
عمرو بن �شعيب ،عن �أبيه ،عن جدّ ه عبد اهلل بن عمرو يف ت�ضعيف قيمة امل�رسوق
من ثمر �أو طلع �أو جمار �أو ما�شية من غري حرز ،في�ضمن ال�سارق عو�ض ما �رسقه
مرتني (..)100
قال البهوتي بعد �أن روى حديث عمرو بن �شعيب« :قال �أحمد :ال �أعلم
�شيئا يدفعه ،واحتج �أحمد �أي�ضاً �أن عمر غرم حاطب بن �أبي بلتعة حني نحر
مثلي قيمتها .رواه الأث��رم»( )101ثم قال(« :وال
غلمانه ناقة رجل من مزينة ْ
ت�ضعف) قيمتها (يف غري ما ذكر)؛ لأن الت�ضعيف فيه على خالف القيا�س
لل ّن�ص»(.)102
ب-الأدلة على حكم التعزير باملال:
�-1أدلة القائلني بعدم جواز التعزير باملال:
َّ
ا�ستدل القائلون بعموميات ال�رشيعة يف الت�أكيد على حرمة الأموال و�صيانتها،
وعدم �أكلها بالباطل ،مثل قوله تعالىَ « :و َال تَ�أْ ُك ُلواْ �أَ ْم َوالَ ُكم بَ ْي َن ُكم ِبا ْل َباطِ ِل َوت ُْدلُواْ
ا�س ِبالإِ ْث ِم َو�أَن ُت ْم ت َْع َل ُم َ
ون»(..)103
ِب َها �إِلَى الحْ ُ َّك ِام ِل َت�أْ ُك ُلواْ َف ِري ًقا ِّم ْن �أَ ْم َوالِ ال َّن ِ
ومثل ما رواه م�سلم يف حديث طويل ،وفيه ،قوله – �ص ّلى اهلل عليه و�سلم :-
( ((10ي�أتي تخريجه.
(� ((10شرح منتهى الإرادات امل�سمى دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى ،البهوتي ،من�صور بن يون�س ت 1051
هـ ،عامل الكتب  -بريوت  ،1996 -الطبعة :الثانية)376 / 3( ،
( ((10املرجع ال�سابق (.)376 / 3
(� ((10سورة البقرة� ،آية188 :
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«�إِ َّن ِد َما َء ُك ْم َو�أَ ْم َوالَ ُك ْم َح َرا ٌم َع َل ْي ُك ْم َ ،ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم هذا ،يف َ�ش ْه ِر ُك ْم هذا ،يف
()104
بَ َلدِ ُك ْم هذا»
�-2أدلة القائلني مب�رشوعية التعزير باملال:
ثبت التعزير باملال يف ال�سنة والأثر:
من ال�سنة:
-1روى �أبو داوود ب�إ�سناده يف زكاة الإبل حديثاً مرفوعاً ،جاء فيهَ « :و َم ْن
ات َربِّ َنا عز وجل  -لي�س ِلآلِ
َم َن َع َهاَ ،ف ِ�إنَّا �آخِ ُذو َها َو�شَ ْط َر َما ِلهِ؛ َع ْز َم ًة من َع َز َم ِ
محُ َ َّمدٍ منها �شَ ْي ٌء»(.)105
 -2وروى �أبو داود والن�سائي وابن ماجة ،واللفظ لأبي داوود ،عن َع ْم ِرو بن ُ�ش َع ْي ٍب
ا�ص عن ر�سول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم
عن �أبيه عن َج ِّد ِه عبد اللهَّ ِ بن َع ْم ِرو بن ا ْل َع ِ
اب ِب ِفي ِه من ِذي َح َاج ٍة غري ُم َّت ِخذٍ خُ ْب َن ًة فال
 �أَ َّن ُه ُ�س ِئ َل عن ال َّث َم ِر المْ ُ َع َّل ِق ؟ فقال« :من �أَ َ�ص َ()106
َ�ش ْي َء عليهَ ،و َم ْن خَ َر َج ِب َ�ش ْي ٍء منهَ ،ف َع َل ْي ِه َغ َرا َم ُة ِم ْث َل ْي ِه َوا ْل ُع ُقوبَ ُة...احلديث» .
ورواه ابن ماجة ب�إ�سناده عن َع ْم ِرو بن ُ�ش َع ْي ٍب عن �أبيه عن َجدِّ هِ �َ :أ َّن َر ُجلاً
من ُم َز ْي َن َة َ�س َ�أ َل النبي �-صلى اهلل عليه و�سلم -عن ال ِّث َما ِر ؟ فقال :ما �أُخِ َذ يف
()107
�أَ ْك َما ِم ِه َف ْاح ُتمِ َلَ ،فثَ َم ُن ُه َو ِم ْث ُل ُه معه ،وماكان من الجْ َ ِر ِين َففِي ِه ا ْلق َْط ُع �إذا بَ َل َغ ثَ َم َن
(� ((10صحيح م�سلم  -مرجع �سابق (.)889 / 2
(� ((10سنن �أبي داود – مرجع �سابق ( ،)101 / 2ح ()1575
(� ((10س�ن�ن �أب ��ي داود – مرج ��ع �ساب ��ق ( ،)136 / 2ح ( ،)1710وانظر� :سنن الن�سائي ( املجتبى من ال�سنن)،
الن�سائ ��ي� ،أحم ��د ب ��ن �شعيب ت  303ه� �ـ ،حتقيق :عبد الفتاح �أبو غدة ،مكت ��ب املطبوعات الإ�سالمية -
حلب  ،1986 - 1406 -الطبعة :الثانية ( ،)85 - 84 / 8ح (.)4959( ،)4958( ،)4957ونقل ابن امللقن
ت – 804وهو �شافعي  -عن احلاكم �صاحب امل�ستدرك قوله« :هذه �سنة تفرد بها عمرو بن �شعيب بن
حممد عن جدّه عبد اهلل بن عمرو ،وقد رويت عن �إمامنا �إ�سحاق بن �إبراهيم احلنظلي �أنه قال� :إذا
كان الراوي عن عمرو بن �شعيب ثقة ،فهو ك�أيوب عن نافع عن ابن عمر».
(« ((10اجلرين :مو�ضع التمر الذي يجفف فيه» .ل�سان العرب – مرجع �سابق ( ،)87 / 13وقال املاوردي
«اجلرين للثمرة كاملراح للما�شية»احلاوي – مرجع �سابق (.)290 / 13
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ي�س ُة ِم ْن ُه َّن يا َر ُ�س َ
المْ َِج ِّنَ ،و�إِنْ �أَ َك َل ومل َي�أْخُ ْذ َف َل ْي َ�س عليه .قالَّ :
ول اللهَّ ِ ؟
ال�شا ُة الحْ َ ِر َ
احَ ،ففِي ِه ا ْلق َْط ُع �إذا كان ما َي�أْخُ ُذ
قال :ثَ َم ُن َها َو ِم ْث ُل ُه معهَ (،وال) َّن َك ُال ،وما كان يف المْ ُ َر ِ
108
من ذلك ثَ َم َن المْ َِج ِّن»
من الآثار:
روى الإمام مالك يف املوط�أ عن يحيى بن عبد الرحمن بن َحاطِ ٍب� :أن
َرقِي ًقا لحِ َاطِ ٍب �سرَ َ ُقوا نَا َق ًة ل َِر ُج ٍل من ُم َز ْي َن َة فَا ْن َت َح ُرو َهاَ ،ف ُرف َِع ذلك �إلى ُع َم َر
ال�ص ْل ِت �أن َي ْق َط َع �أَ ْيدِ َي ُه ْم ،ثُ َّم قال ُع َم ُر� :أَ َر َ
اك
بن الخْ َ َّط ِ
ِري بن َّ
ابَ ،ف�أَ َم َر ُع َم ُر َكث َ
تجُ ِي ُع ُه ْمُ .ث َّم قال ُع َم ُرَ :واهلل لأُ َغ ِّر َم َّن َك ُغ ْر ًما َي ُ�ش ُّق َع َل ْي َكُ .ث َّم قال ِل ْل ُم َزنيَِِّ :ك ْم
ثَ َم ُن نَا َقت َِك ؟ فقال المْ ُ َزنيِ ُّ  :قد كنت َواهلل �أمنعها من �أربعمائة ِد ْر َه ٍم .فقال ُع َم ُر:
�أَ ْعطِ ِه ثمامنائة ِد ْر َه ٍم.
يف
قال يحيى� :سمعت َما ِل ًكا يقولَ « :ولَ ْي َ�س على هذا ا ْل َع َم ُل عِ ْن َدنَا يف تَ�ضْ عِ ِ
ا ْلقِي َمةَِ ،ولَكِ ْن َم َ�ضى �أَ ْم ُر النا�س عِ ْن َدنَا على �أنه �إمنا َيغْ َر ُم ال َّر ُج ُل قِي َم َة ا ْل َبعِ ِري َ�أوِ
()109
الدا َّب ِة يوم َي�أْخُ ُذ َها»
َّ
وجه الداللة:
� ّإن هذه الآثار ّ
تدل على جتويز �أخذ جزء من مال مانع الزكاة ،وتغرمي من
�أخذ يف �أكمامه ما �أخذه ،ومثله معه ،وكذا ال�شاة احلري�سة .وي�ضعف اال�ستدالل
بها ما جرى عليه العمل ،كما حكاه الإمام مالك.
ج  -املناق�شات الواردة على �أدلة الفريقني:
املناق�شات الواردة على �أدلة القائلني بجواز التعزير ب�أخذ املال:
(� ((10س�ن�ن اب ��ن ماج ��ه ،القزوين ��ي ،حمم ��د ب ��ن يزي ��د ت  ،275حتقي ��ق :حمم ��د ف� ��ؤاد عب ��د الباق ��ي،دار
الفكر،بريوت ،)865 / 2( ،ح (.)2596
( ((10موط� ��أ الإم ��ام مال ��ك ،الأ�صبح ��ي ،مالك ب ��ن �أن�س ت  179هـ ،حتقي ��ق :حممد ف�ؤاد عب ��د الباقي ،دار
�إحياء الرتاث العربي  -م�صر ،)748 / 2( ،ح ( .)1436
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القول بن�سخ الآثار والن�صو�ص التي وردت بالعقوبات املالية:
ذهب القائلون بعدم ج��واز التعزير ب�أخذ امل��ال ب��� ّأن ذلك من�سوخاً،و�أن
العقوبات ب�أخذ املال كانت يف �أول الإ�سالم قبل فر�ض احلدود.
قال الطحاوي« :وذلك � ّأن احلكم يف �أ ّول الإ�سالم كان يف �أ ّول الإ�سالم
يوجب عقوبات ب�أفعال يف �أم��وال ،ويوجب عقوبات يف �أب��دان با�ستهالك
�أموال .)110( ...وقال« :فكانت العقوبات جارية فيما ذكر يف هذه الآثار على
ما ذكر فيها ،حتى ن�سخ ذلك بتحرمي الربا ،فعاد الأمر �إلى �أن ال ي�ؤخذ ممن �أخذ
�شيئاً �إال مثل ما �أخذ ،و�إن العقوبات ال جتب يف الأموال بانتهاك احلرمات التي
()111
هي غري �أموال»
املرويات يف جواز التعزير باملال تخالف املقطوع به يف الكتاب وال�س ّنة
ال�صحيحة:
قال ابن عبد ال ّرب بعد روايته حديث مالك يف املوط�أ عن عبد الرحمن بن
حاطب �أن رقيقا حلاطب �رسقوا ناقة لرجل�« :أدخل مالك هذا احلديث يف كتابه
(املوط�أ) ،وهو حديث مل يتواط�أ عليه ،وال قال به �أحد من الفقهاء ،وال ر�أوا
العمل به�.إمنا تركوه  -واهلل �أعلم  -لظاهر القر�آن ،وال�سنة املجتمع عليها.
ف�أما القر�آن:
فقول اهلل تعالى ( َف َم ِن ْاع َت َدى َع َل ْي ُك ْم ف َْاع َت ُدوا َع َل ْي ِه بمِ ِ ْث ِل َما ْاع َت َدى
()112
يقل
ومل
َع َل ْي ُك ْم)،
مبثلي ما اعتدى عليكم .وكذلك قوله تعالى ( َو�إِنْ
ْ
(� ((11شرح معاين الآثار ،الطحاوي� ،أحمد بن حممد ت  321هـ ،حتقيق :حممد زهري النجار ،دار الكتب
العلمية  -بريوت  ،1399 -الطبعة :الأولى.)146 - 145 / 3( ،
( ((11املرجع �سابق ( )145 / 3
(� ((11سورة :البقرة.194 :
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()113

َعاق َْب ُت ْم َف َعاق ُِبوا بمِ ِ ْث ِل َما ُعوق ِْب ُتم ِب ِه ۖ )
و�أما ال�س ّنة:
ف�إن ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم  -ق�ضى على الذي �أعتق �شق�صاً له يف
عبد بقيمة ح�صة �رشيكه بالعدل ملا �أدخل عليه من النق�ص( ،)114و�ضمن ال�صحفة
التي ك�رسها بع�ض �أهله ب�صحفة مثلها .وقال�( :صحفة مثل �صحفة) (..)115
()116
و�أجمع العلماء على �أنه ال يغرم من ا�ستهلك �شيئا �إال مثله �أو قيمته
� -3ضعف طرق املرويات يف جواز التعزير باملال:
املحدثني والفقهاء �إلى ت�ضعيف الأحاديث والآثار املروية يف
ذهب بع�ض ّ
التعزير باملال ( ،)117منهم الإمام النووي ،حيث مل ي�س ّلم بدعوى الن�سخ ،و�أ�شار
�إلى �ضعف املروي يف �أخذ املال.
قال النووي نق ًال عن ال�شافعي فيمن منع الزكاة بُخ ًال بها ،و�أخفاها ،مع
(� ((11سورة :النحل.126 :
( ((11رواه البخ ��اري ع ��ن اب ��ن ُع َم� � َر  -ر�ضي اهلل عنهم ��ا « -عن النبي � -صلى اهلل عليه و�سل ��م  -قال :من �أَ ْع َت َق
م ُلوكٍ ؛ وَجَ َب عليه �أَ ْن ُي ْع ِت َق ُك َّل ُه� ،إن كان له م ٌ
َالَ ،ق ْد َر َث َم ِن ِه ُي َقا ُم قِي َم َة َعدْلٍ َ ،و ُي ْع َطى ُ�ش َر َكا�ؤُ ُه
�شِ ْر ًكا له يف مَ ْ
حِ �صَّ َت ُه ْمَ ،وي َُخ َّلى َ�س ِبي ُل المْ ُ ْع َتقِ »� .صحيح البخاري – مرجع �سابق ( ،)885 / 2بَاب َّ
ال�ش ِر َك ِة يف ال َّرقِيقِ  ،ح:
(.)2369
( ((11رواه الن�س ��ائي من طرق عن عدد من ال�ص ��حابة ،منهم �أَ َن ٌ�س و �أُ ِّم َ�س� �لَ َم َة وعائ�ش ��ة – ر�ض ��ي اهلل عنهم -
ولف ��ظ حدي ��ث عائ�ش ��ة ه ��و الأقرب ملا ج ��اء يف كالم ابن عبد الرب �أعاله ،قالت – ر�ض ��ي اهلل عنها « :-ما
ر�أي ��ت �صَ ��ا ِن َع َة َط َع ��ا ٍم مِ ْث� � َل �صَ � � ِف َّي َة� ،أَهْ د َْت �إلى النبي � -ص ��لى اهلل عليه و�س ��لم �ِ -إ َنا ًء فيه َط َع ��ا ٌم فما َملَ ْكتُ
َن ْف�سِ ي �أَ ْن َك َ�س ْر ُت ُهَ ،ف َ�س َ�أ ْلتُ النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -عن َك َّفا َر ِت ِه ؟ فقال� :إِ َنا ٌء َك�إِ َناءٍَ ،و َط َعا ٌم َك َط َعا ٍم»
�سنن الن�سائي (املجتبى) – مرجع �سابق ( ،)71 / 7ح .)3957( :وانظر يف حديث �أن�س :نف�س املرجع (7
 ،)70 /بَاب ا ْل َغيرْ َ ةِ ،)3955( ،ويف حديث �أم �سلمة ،انظر :نف�س املرجع ( ،)70 / 7بَاب ا ْل َغيرْ َ ةِ)3956( ،
( ((11اال�س ��تذكار اجلام ��ع ملذاه ��ب فقهاء الأم�ص ��ار ،ابن عبد الرب ،يو�س ��ف بن عب ��د اهلل النمري ت 463هـ،
حتقي ��ق� :س ��امل حمم ��د عطا-حممد علي معو� ��ض ،دار الكتب العلمي ��ة  -ب�ي�روت 2000 -م ،الطبعة:
الأول ��ى )209/ 7( ،وانظ ��ر :الب ��در املنري يف تخري ��ج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�ش ��رح الكبري ،ابن
امللقن ،عمر بن علي ت  ،/ 804حتقيق :م�صطفى �أبو الغيط و�آخرون ،دار الهجرة للن�شر والتوزيع -
الريا�ض-ال�سعودية 1425 -هـ2004-م  /الطبعة :الأولى.)655 / 8( ،
( ((11انظر :املرجع ال�سابق الأ ّول (.)211 / 7
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اعرتافه بوجوبها« :و�إذا منعها حيث ال عذر؛ �أخذت منه قهراً ،كما ذكرناه ،وهل
ي�ؤخذ معها ن�صف ماله عقوبة له ؟ فيه طريقان:
�أحدهما :القطع ب�أنه ال ي�ؤخذ ،وممن �رصح بهذا الطريق القا�ضي �أبو الطيب يف
تعليقه ،واملاوردي واملحاملي يف كتبه الثالثة ،وامل�صنف يف التنبيه ،و�آخرون،
وحكوا الأخذ عن مالك ،قيل :ولي�س هو مذهبه �أي�ضاً.
والطريق الثاين :وهو امل�شهور :وبه قطع امل�ص ّنف هنا ،والأكرثون :فيه قوالن:
اجلديد :ال ي�ؤخذ.
والقدمي :ي�ؤخذ ،وذكر امل�صنف دليلهما.
واتفق الأ�صحاب على �أن ال�صحيح �أنه ال ي�ؤخذ ،و�أجابوا هم وال�شافعي
والبيهقي يف معرفة ال�سنن والآثار عن حديث بهز بن حكيم ب�أنه من�سوخ ،و�أنه
كان حني كانت العقوبة باملال ،كما ذكره امل�ص ّنف.
وهذا اجلواب �ضعيف لوجهني:
�أحدهما� :أن ما ا ّدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال يف �أول الإ�سالم لي�س
بثابت وال معروف.
والثاين� :أن الن�سخ �إمنا ي�صار �إليه �إذا علم التاريخ ،ولي�س هنا علم بذلك.
واجلواب :ال�صحيح ت�ضعيف احلديث ،كما �سبق عن ال�شافعي  -ر�ضي اهلل
عنه  -و�أبي حامت ،واهلل �أعلم (.)118
جده عبد اهلل بن
وقال الطحاوي يف حديث عمرو بن �شعيب بن حممد عن ّ
عمرو :هذا احلديث ال يحتج العلماء به ،ويطعنون يف �إ�سناده ،وال �سيما ما فيه
()119
املثلي» .
مما يدفعه الإجماع من غرم نْ
( ((11املجموع ،النووي ت  ،676دار الفكر  -بريوت 1997 -م.) 301 - 300 / 5( ،
( ((11البدر املنري – مرجع �سابق (.)655 / 8
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املناق�شات الواردة على �أدلة القائلني مبنع التعزير ب�أخذ املال:
غ ّلط ابن القيم اجلوزية القائلني بالن�سخ ،وقال« :لي�س مع من ا ّدعى الن�سخ،
()120
ن�ص وال �إجماع. »...
ال ّ
وا�ستعر�ض ابن القيم املواقف وال�صور التي رويت عن العهود الأولى منذ
عهد ال�صحابة – ر�ضي اهلل عنهم – ثم التابعني ،وما �أفتى به الإمام مالك وغريه
مما نقل عنه التعزير باملال ،وقد مت نقل ذلك فيما �سبق.
ويرى بع�ض املعا�رصين– �أن اخلوف من ا�ستغالل عقوبة التعزيرباملال يف
�أكل مال النا�س بالباطل مل يعد �أمراً م�ؤثراً
على حكم الغرامة يف ع�رصنا احلا�رض؛ ملا �أحدث من تنظيمات وت�رشيعات
منظمة لذلك تق ّننها ،وت�ضع حدوداً لها (.)121
فالغرامة عقوبة جنائية تخ�ضع ملبد�أ :ال عقوبة �إ ّال بنا ًء على ن�ص ،وحددت
مقاديرها بتحديد احلد الأعلى لها يف كل جرمية ،فال يجوز ا�ستخدام القيا�س
والنظر فيها فيها ،و ح�صيلة الغرامات تذهب �إلى خزينة الدولة ،وال تكون من
ن�صيب الطرف املت�رضر.
والذي ن�صل �إليه �أن عقوبة الغرامة يف النظام لها �أ�صل يف نظر فريق من
الفقهاء املت�أخرين.
ثالث ًا :عقوبة امل�صادرة:
نزع امللكية جرباً� ،أو الإخراج عن امللك� ،أو نقل ملكية املال �إلى الدولة،
كلها مت�شابهة املعنى ،و نزع امللكية جرباً قد يعقبه �إتالف املال �أي�ضاً.
( ((12الط ��رق احلكمي ��ة – اب ��ن القي ��م ،حمم ��د بن �أب ��ي بكر بن �أي ��وب ت 751هـ ،حتقي ��ق :د .حممد جميل
غازي ،مطبعة املدين ،القاهرة �ص 391
( ((12انظر :الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم  -مرجع �سابق (.)269 / 2
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و�س�أقت�رص على حكم امل�صادرة باعتبار كونها العقوبة املن�صو�ص عليها
التطرق �إلى عقوبة الإت�لاف املرتتبة عليها يف بع�ض
يف النظام ،وبدون
ّ
()122
الأحيان.
وال �أتطرق �-أي�ضاً – �إلى الأمثلة الكثرية التي ا�ست�شهد بها البع�ض يف باب
التعزير باملال �إذا كان �سبب امل�صادرة هو �شبهة تطرقت �إلى امللك ،كما فعل
( ((12الإت�ل�اف ق ��د يك ��ون م ��ن فعل املحت�س ��ب وفق ال�ش ��روط املقررة �ش ��رعاً ،وق ��د يكون من فع ��ل احلاكم
�سيا�سة �أو من فعل احلاكم �أو القا�ضي عقوبة .و مما ورد يف ال�سنة مما ّ
يدل على عقوبة الإتالف:
َ
رياناً
-1روى البخاري «عن َ�سلَ َم َة بن َْ أ
ال ْك َو ِع  -ر�ضي اهلل عنه � -أَ َّن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم َ -ر�أى ِن َ
ال ْن�سِ � � َّيةِ .قال :ا ْك�سِ � � ُروهَا،
ُتو َق� � ُد ي ��وم َخ ْي�َب�رََ قال :على ما ُتو َق� � ُد هذه ال ِّن�ي َ�را ُن ؟ قالوا :على الحْ ُ ُم ِر ْ ِإ
َو�أَهْ ِر ُقوهَا .قالوا� :أال ُن َهرِي ُقهَا َو َن ْغ�سِ ُلهَا ؟ قالْ :اغ�سِ ُلوا»�صحيح البخاري – مرجع �سابق (،)876 / 2
بَاب هل ُت ْك َ�س� � ُر ال ِّد َنا ُن التي فيها الخْ َ ْم ُر �أو ُت َخ َّر ُق ال ِّز َق ُاقَ ،ف ِ�إ ْن َك َ�س� � َر �صَ � � َن ًما �أو �صَ لِي ًبا �أو ُط ْن ُبو ًرا �أو ما
اَل ُي ْن َت َف ُع ِب َخ َ�ش ِب ِه َو�أُ ِت َي ُ�ش َر ْي ٌح يف ُط ْن ُبو ٍر ُك�سِ َر فلم َي ْق ِ�ض فيه ِب َ�ش ْيءٍ ،ح ()2345
ُ
للهَّ
َ
 -2روى ابن اجلارود ب�إ�س ��ناده عنَ « :قا َلَ :ح َّد َثنِي َنا ِف ٌع ،ع َِن ا ْب ِن ُع َم َر َ -ر ِ�ض � َ�ي ا َع ْن ُه َما � -أ َّن َر ُ�س ��و َل
هلل � -ص ��لى اهلل علي ��ه و�س ��لم َ -ح� � َّر َق نَخْ � � َل َب ِن ��ي ال َّن ِ�ض�ي ِ�ر»انظر :املنتق ��ى من ال�س�ن�ن امل�س ��ندة ،بن
ا ِ
اجل ��ارود ،عب ��د اهلل ب ��ن علي ت  ،307حتقيق :عب ��د اهلل عمر البارودي ،م�ؤ�س�س ��ة الكتاب الثقافية -
بريوت  ،1988 - 1408 -الطبعة :الأولى )264/ 1( ،باب حتريق النخل ( .)1054
 -3روى ابن اجلارود ب�إ�س ��ناده عن َع ْمرِو ْب ِن ُ�ش� � َع ْيبٍ َ ،عنْ َ�أبِيهَِ ،عنْ َج ِّد ِه َ -ر ِ�ض � َ�ي اللهَّ ُ َع ْن ُه � -أَ َّن َر ُ�س ��و َل
هلل � -صلى اهلل عليه و�سلم َ -و�أَ َبا َب ْك ٍر َو ُع َم َر َ -ر ِ�ض َي هَّ ُ
ِال�س ْو ِطَ ،و َح َّر ُقوا
ا ِ
الل َع ْن ُه َما �َ -ض َر ُبوا ا ْل َغ َّال ب َّ
َم َتا َعهَُ ،و َم َن ُعو ُه َ�س ْه َمهُ»املنتقى من ال�سنن امل�سندة -مرجع �سابق ( ،)272 / 1باب ما جاء يف حتريق
متاع الغال وعقوبته.)1082( ،
-4روى م�سلم يف ال�صحيح ب�إ�سناده عن «عبد اللهَّ ِ بن َع ْم ٍرو قالَ :ر�أَى النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -
َعلَ َّي َث ْو َبينْ ِ ُم َع ْ�ص� � َف َر ْي ِن ،فقال� :أَ�أُ ُّم َك �أَ َم َر ْت َك بهذا ؟ قلت� :أَ ْغ�سِ � � ُل ُه َما ؟ قالَ :ب ْل �أَ ْح ِر ْق ُه َما� .ص ��حيح
م�سلم – مرجع �سابق ( ،)1647 / 3ح ( ،)2077وغري ذلك من الأحاديث.
وقد ذكر ابن فرحون املالكي �أحاديث و�آثار تفيد ح�ص ��ول التعزير بالإتالف وامل�ص ��ادرة ،قال« :ومنها:
�أمره � -صلى اهلل عليه و�سلم  -بك�سر دنان اخلمر ،و�شق ظروفها ......ومنها :هدمه � -صلى اهلل عليه
و�س ��لم  -مل�س ��جد ال�ض ��رار .تب�ص ��رة احلكام – مرجع �س ��ابق ( .)221 -220 / 2و» منها :حتريق عمر -
ر�ض ��ي اهلل عنه  -املكان الذي يباع فيه اخلمر،ومنها :حتريق عمر  -ر�ض ��ي اهلل عنه  -ق�ص ��ر �س ��عد بن
�أب ��ي وقا� ��ص؛ مل ��ا احتجب فيه عن الرعية ،و�ص ��ار يحكم يف داره« ،ومنها� :أن عمر -ر�ض ��ي اهلل عنه  -ملا
وجد مع ال�سائل من الطعام فوق كفايته وهو ي�س�أل؛ �أخذ ما معه و�أطعمه �إبل ال�صدقة .ومنها� :أنه -
ر�ضي اهلل عنه � :-أراق اللنب املغ�شو�ش ،وغري ذلك مما يكرث تعداده ،وهذه ق�ضايا �صحيحة معروفة».
تب�صرة احلكام – مرجع �سابق (.)221 -220 / 2
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�سيدنا – عمر – ر�ضي اهلل عنه – مع الوالة ( ،)123حيث يخرج من امل�صادرة
املذكورة يف هذا البحث نوعان مذكوران يف كتب الفقه:
الأول :امل�صادرة ملا فيه �شبهة ت�س ّلط على املال العام (نحو :م�شاطرة العمال
ّ
والغال من الغنيمة)  ،لأن امل�صادرة يف هذا النوع مبثابة ا�سرتداد ملال
�أموالهم،
بحق عقوبة له.
ميلكه عموم امل�سلمني ،فلي�س فيه �أخذ مال اجلاين الذي اكت�سبه ّ
الثانـي :امل�صـادرة ملـا فيـه ٍ
تعـد على املال ذاته (نحو :الغ�ش يف اللنب و�صربة
()124
الطعام والأن�سجة الرديئة)  ،لأن امل�صادرة يف ال�صور املذكورة من فعل
من واله احلاكم احل�سبة ال من فعل القا�ضي ،والغر�ض منها �إزالة ال�رضر عن
امل�شرتي ف�ض ًال عن ت�أديب الفاعل.
والذي ينبغي الرتكيز عليه من الأمثلة املذكورة يف كتب الفقه هو النوع
الثالث من امل�صادرة:
وهو :الإخراج عن امللك جلناية تع ّلقت با�ستعمال امللك املباح -يف عينه ويف
طريق اكت�سابه  -ا�ستعما ًال غري مباح.
( ((12روي ��ت �آث ��ار ع ��ن �س ��يدنا عم ��ر – ر�ض ��ي اهلل عن ��ه – تفي ��د العمل مب�ص ��ادرة ج ��زء من �أم ��وال والته:
-1ق ��ال الب�ل�اذري« :وو ّلى �أبا هريرة ال�ص�ل�اة والأحداث،ثم عزله ،وقا�س ��مه ماله،ثم و ّلى عثمان بن
�أبي العا�صي البحرين وعمان،و انظر التف�صيل يف :فتوح البلدان ،البالذري� ،أحمد بن يحيى ت 279
هـ ،حتقيق :ر�ضوان حممد ر�ضوان ،دار الكتب العلمية  -بريوت  ،)93 / 1( ،1403 -ورواه ابن �سعد يف
الطبقات .انظر :الطبقات الكربى ،حممد بن �سعد بن منيع الزهري ت  230هـ ،دار �صادر – بريوت.
( )335/ 4ومن ذلك م�ص ��ادرة �س ��يدنا عمر ملال واليه على كنانة :عتبة بن �أبي �س ��فيان  .انظر :تاريخ
الطربي ،الطربي ،حممد بن جرير ت  310هـ ،دار الكتب العلمية – بريوت)576 / 2( ،
( ((12ق ��ال اب ��ن فرح ��ون« :والتعزي ��ر باملال قال به املالكية فيه ولهم تف�ص ��يل ذكرت منه يف كتاب احل�س ��بة
طرفا فمن ذلك �س ��ئل مالك عن اللنب املغ�ش ��و�ش �أيهراق قال ال ولكن �أرى �أن يت�ص ��دق به �إذا كان هو
الذي غ�ش ��ه .وقال يف الزعفران وامل�س ��ك املغ�ش ��و�ش مثل ذلك قليال �أو كثريا وخالفه ابن القا�س ��م يف
الكث�ي�ر .وق ��ال يباع امل�س ��ك والزعف ��ران على من ال يغ�ش به ويت�ص ��دق بالثم ��ن �أدبا للغا�ش .م�س� ��ألة:
و�أفتى ابن القطان الأندل�سي يف املالحف الرديئة الن�سج ب�أن حترق و�أفتى عتاب بتقطيعها وال�صدقة
بها خرقا"  .تب�صرة احلكام ()221 / 2
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قال ابن فرحون« :م�س�ألة :ومن وطئ �أمة له من حمارمه ممن ال يعتق عليه
بامللك ،ف�إنه يعاقب وتباع عليه و�إخراجها من ملكه كرها من العقوبة باملال.
م�س�ألة:والفا�سق �إذا �آذى جاره ومل ينته؛ تباع عليه داره ،وهو عقوبة يف املال
والبدن.
م�س�ألة :ومن مثل ب�أمته عتقت عليه وذلك عقوبة باملال»(..)125
وقال البهوتي يف املو�رس املبو�س �إذا �أبى دفع ما عليه« :ف�إن �أ�رص على عدم
الق�ضاء مع ما �سبق باع حاكم ماله وق�ضاه ،نقل حنبل� :إذا تقاعد بحقوق النا�س
يباع عليه ويق�ضى»(..)126
ونالحظ �أن امل�سائل ال�سابقة �شملت نوعني من اجلناية:
 نوع فيه تعدٍ على املال نف�سه ،كوطء اجلارية ذات املحرم� ،أو التمثيل بها،واالمتناع عن ق�ضاء الد ْين.
 ونوع فيه تعدٍ على الغري با�ستعمال املال املباح يف �أ�صله ،كا�ستعمال دارهيف �إيذاء جاره.
التعدي هو الذي ميكن تخريج مو�ضوع البحث عليه ،وهو العقوبة
وهذا ّ
على اجلرائم الإلكرتونية� ،إذ هو ا�ستعمال التقنية املباحة فيما هو غري مباح� ،أو
فيه تعدٍ على الغري ،و�إيذاء و�إ�رضار.
رابع ًا :عقوبة الإغالق:
عرفنا فيما �سبق � ّأن الإغالق هو نوع من �إيقاف االنتفاع باملال املعينّ على
جهة معينة� ،أو ب�صفة معينة� ،إما �إيقافاً دائماً �أو م�ؤقتاً.
ّ
ويدل عليه من املعقول� :أنه لو جاز البيع على املالك ،و�إخراجه من ملكه،
( ((12املرجع ال�سابق ()221 / 2
(� ((12شرح منتهى الإرادات – مرجع �سابق (.)158 /2
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ف�إيقاف ت�رصفه فيه على جهة معينة من باب � ْأولى ،واهلل �أعلم.
ومن �صور العقوبة التي ذكرها الفقهاء مما قد ي�صلح للتمثيل على عقوبة
الإغالق ،قول ال�سيوطي« :و�سئل �أ�ستاذنا الإمام كمال الدين بن الهمام احلنفي
ن�صه ،قال الفقهاء :رجل
عن رجل يجمع يف بيته جماعة على الف�سق ،ف�أجاب مبا ّ
اظهر الفقه يف داره ،ينبغي �أن يتقدم �إليه �أبداً للعذر ،ف�إن ّ
كف؛ مل يتع ّر�ض له،
و�إن مل يكف ،فالإمام خميرّ عن �شاء �رضبه �أ�سواطاً ،و�إن �شاء �أزعجه عن داره،
وقد بالغ بع�ض �أ�شياخنا حيث �أمر بتخريب دار الفا�سق .انتهى»(.)127
وذكر املالكية عقوبة الإغالق فيما تنف�سخ به الإجارة ،قالوا« :وب�أمر ال�سلطان
ب�إغالق احلوانيت»(.)128
الفرع الثالث :التأصيل الشرعي للجمع بين عقوبتين في التعزير:

� ّرصح الفقهاء بجواز اجلمع بني جن�سني من العقوبات يف العقوبة التعزيرية،
فقد قرر الفقهاء م�رشوعية اجتماع احلب�س تعزيراً مع غريه من �أنواع التعزير (.)129
فعند احلنفية« :و�إن ر�أى الإمام �أن ي�ضم �إلى ال�رضب يف التعزير احلب�س
فعل ،وذلك ب�أن يرى �أن �أكرث ال�رضب يف التعزير وهو ت�سعة وثالثون ال ينزجر
بها� ،أو هو يف �شك من انزجاره بها ي�ضم �إليه احلب�س؛ لأن احلب�س �صلح تعزيرا
بانفراده حتى لو ر�أى الإمام �أن ال ي�رضبه ويحب�سه �أياما عقوبة له فعل ذكره يف
( ((12احلاوي للفتاوي يف الفقه وعلوم التف�س�ي�ر واحلديث والأ�ص ��ول والنحو والإعراب و�س ��ائر الفنون،
ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ت 911هـ ،حتقيق :عبد اللطيف ح�سن عبد الرحمن ،دار الكتب
لعلمية ،بريوت1421 ،هـ 2000 -م ،ط ) 120 /1(،1
( ((12جام ��ع الأمه ��ات ،املالك ��ي ،ابن احلاجب ت  646هـ ،)438 /1( ،وانظر :خمت�ص ��ر خليل ،املالكي ،خليل
ابن �إ�سحاق ت 767هـ ،حتقيق �أحمد علي حركات ،دار الفكر ،بريوت 1415هـ ( ،)247 /1التاج والإكليل
ملخت�صر خليل ،العبدري ،حممد بن يو�سف ت 897هـ ،دار الفكر ،بريوت 1398 ،هـ ،ط .)433 /5( 2
( ((12انظر� :أحكام ال�س ��جن ومعاملة ال�س ��جناء يف الإ�س�ل�ام ،د .ح�سن �أبو غدة ،مكتبة املنار ،الكويت ،ط ،1
 1407هـ 1987 ،م� ،ص .77-76
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الفتاوى وغريها»(.)130
وعند املالكية« :ويف الكتاب� :إن عفا عنه �سقط القتل و�رضب مائة وحب�س عاما»(.)131
وعند ال�شافعية و يف حا�شية قليوبي« :فله جمع نوعني ،ف�أكرث ،وجتب مراعاة
أخف فال ّ
ال ّ
أخف ،كال�صيال» (.)132
وقالوا يف قاطع الطريق الذي وقع قبل فعل ما ي�ؤمله« :ف�إن وقع قبل �أن ي�أخذ
املال ويقتل النف�س؛ عزر وحب�س على ح�سب ما يراه ال�سلطان»(.)133
وعند احلنابلة :قال ابن قدامة بعد ذكره عقوبات متعددة ل�شاهد الزور« :ويف
اجلملة ،لي�س يف هذا تقدير �رشعي فما فعل احلاكم مما يراه ما مل يخرج �إلى
خمالفة ن�ص �أو معنى ن�ص ،فله ذلك»(.)134
وق��د ذك��ر �أب��و غ��دة �أمثلة �أخ��رى لذلك من كتب الفقه الإ�سالمي (.)135
واملق�صود �أن �ضم عقوبتني ي�شهد له الفكر لإ�سالمي يف جم��ال العقوبة
التعزيرية ،الذي يراعي ما تتحقق به �أهداف العقوبة ( ،)136ويتحقق به الزجر
والردع والإ�صالح بدون التق ّيد ب�صورة من�صو�صة .فقد تكفي عقوبة ال�سجن
ردعاً لبع�ض الأ�شخا�ص ،وقد تكفي عقوبة الغرامة ،وقد يحتاج البع�ض للجمع
بني العقوبتني لريتدع وينزجر عن املعاودة .واهلل �أعلم.
(� ((13شرح فتح القدير ،ابن الهمام ،حممد بن عبد الواحد ت 681هـ ،دار الفكر  -بريوت ،الطبعة :الثانية،
( ،)350 / 5وانظر :معني احلكام ،الطرابل�سي ،علي بن خليل (املتوفى844 :هـ) ،) 450 / 2 ( ،الهداية �شرح
بداي ��ة املبت ��دي ،املرغين ��اين ،علي بن �أب ��ي بكر ت 593هـ ،املكتبة الإ�س�ل�امية ،)117 / 2( ،تبني احلقائق �ش ��رح
كنز الدقائق ،الزيلعي،عثمان بن علي ت  743هـ ،دار الكتب الإ�سالمي - .القاهرة 1313 -هـ..)210 / 3( ،
( ((13الذخرية ،القرايف� ،أحمد بن �إدري�س ت  ،684حتقيق :حممد حجي،دار الغرب  -بريوت 1994 -م.)412 / 12(،
( ((13حا�شية قليوبي – مرجع �سابق (.)206 / 4
( ((13املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي ،ال�شريازي� ،إبراهيم بن علي ت  ،476دار الفكر  -بريوت(.)284 / 2
( ((13املغني – مرجع �سابق( .)234 / 10
( ((13انظر� :أحكام ال�سجن ومعاملة ال�سجناء يف الإ�سالم ،مرجع �سابق �ص .77-76
( ((13ينظ ��ر :التعزي ��ر باحلب� ��س يف الفقه الإ�س�ل�امي ،عاد ،التيجاين – ر�س ��الة ماج�س ��تري ،جامعة احلاج
خل�ضر ،اجلزائر1428-1427 ،هـ  2007-2006 /م �ص 74
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المبحث الرابع:

مقادير العقوبة في نظام
مكافحة جرائم المعلوماتية
المطلب األول :مقادير العقوبة في النظام:
األول :مقاديرعقوبة السجن مع الغرامة:
الفرع ّ

احلد الأعلى من عقوبة ال�سجن وعقوبة
حدد نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ّ
ّ
فاحلد الأدنى مرتوك للق�ضاء ليمنح القا�ضي
احلد الأدنى منهماّ ،
الغرامة دون ّ
�أق�صى �سلطة تقديرية �إيجابياً ،فحيث الردع والإ�صالح والت�أهيل كلها �أهداف
يرمي لتحقيقها �أي نظام عقابي ،وحيث ثبت من خالل درا�سات عديدة �أن
العقوبة ال�سالبة للحرية ال ت�ؤدي وظيفتها بال�شكل املطلوب ،وت�سبب �أ�رضاراً
مالية واجتماعية و�شخ�صية ال ي�سمح املقام بتف�صيلها ( ،)137فهذا كله قد ي�ؤدي
بالقا�ضي �إلى تقليل مدة احلب�س �إلى القدر الذي يحقق املق�صود من العقوبة،
ويقلل �أ�رضارها ،وبالن�سبة للغرامة كذلك ،ف� ّإن النظام يتيح للقا�ضي �أن يحكم
مبقدار قليل من الغرم على جمرم معدم يف مقابل مدة يف ال�سجن يختارها
ح�سب امل�صلحة مبا ال يزيد عن احلد الأعلى ،وعلى ذلك ف�إن عدم حتديد احلد
الأدنى – يف ظل هذه الر�ؤية – يح�سب ل�صالح النظام ،فالقا�ضي قد يرى
ال�سجن يوماً ،وقد يكتفي بالغرامة الب�سيطة جداً.
ومع ذلك ،ف�إن القا�ضي ولو حكم ب�سجن يوم واحد� ،أو غرامة ريال واحد،
( ((13ي�ش ��ار هن ��ا �إل ��ى م�ؤل ��ف :ال�س ��جون مزاياها وعيوبها م ��ن وجهة النظر الإ�ص�ل�احية ،د .عب ��د الفتاح
خ�ضر ،املركز العربي للدرا�سات الأمني والتدريب.
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فالبد من رعاية �ضوابط ال�رشيعة ومقا�صدها ،بحيث ال ينعدم معنى الزجر
والردع يف العقوبة ،و�إال فقدت العقوبة الهدف منها ،و�سنعرف املزيد عن ذلك
عند الكالم على �ضوابط حتديد مقدار العقوبة يف �آخر البحث .
وقد جاءت مقادير ال�سجن والغرامة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية
على �ست م�ستويات ،على النحو التايل:
� ً
أوال  /املقدار الأول للعقوبة:
ال�سجن مدة ال تزيد عن عام واحد.
والغرامة مبقدار ال يزيد على خم�سمائة �ألف ريال.
اجلرائم التي تتبع لهذه العقوبة:جرائم االعتداء على اخل�صو�صية الإلكرتونية ،وامل�سا�س باحلياة اخلا�صة،
والإ�رضار بالآخرين عرب و�سائل التقنية املختلفة.
املادة املنظمة لذلك:ن�صت على �أنه «يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة،
(املادة الثالثة)ّ :
وبغرامة ال تزيد على خم�سمائة �ألف ري��ال�،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل
�شخ�ص يرتكب �أياً من اجلرائم املعلوماتية الآتية.
 -1التن�صت على ما هو مر�سل عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو �أحد �أجهزة
احلا�سب الآيل  -دون م�سوغ نظامي �صحيح � -أو التقاطه �أو اعرتا�ضه.
 -2الدخول غري امل�رشوع لتهديد �شخ�ص �أو ابتزازه؛ حلمله على القيام
بفعل �أو االمتناع عنه ،ولو كان القيام بهذا الفعل �أو االمتناع عنه م�رشوعاً.
 -3الدخول غري امل�رشوع �إل��ى موقع �إلكرتوين� ،أو الدخول �إل��ى موقع
�إلكرتوين لتغيري ت�صاميم هذا املوقع� ،أو �إتالفه� ،أو تعديله� ،أو �شغل عنوانه.
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 -4امل�سا�س باحلياة اخلا�صة عن طريق �إ�ساءة ا�ستخدام الهواتف النقالة املزودة
بالكامريا� ،أو ما يف حكمها.
 -5الت�شهري بالآخرين ،و�إحلاق ال�رضر بهم ،عرب و�سائل تقنيات املعلومات
املختلفة».
ثاني ًا/املقدار الثاين للعقوبة:
ال�سجن مدة ال تزيد على ثالث �سنوات.
والغرامة مبقدار ال يزيد على مليوين ريال.
اجلرائم التي تتبع لها هذه العقوبة:اجلرائم املتعلقة باالعتداء على الأموال اخلا�صة ،والبنوك ،وما يت�صل بها.
املادة املنظمة لذلك:ن�صت املادة الرابعة على �أنه «يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد
(املادة الرابعة)ّ :
على ثالث �سنوات ،وبغرامة ال تزيد على مليوين ري��ال� ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني؛ كل �شخ�ص يرتكب �أياً من اجلرائم املعلوماتية الآتية:
-1اال�ستيالء لنف�سه �أو لغريه على مال منقول �أو على �سند� ،أو توقيع هذا ال�سند،
وذلك عن طريق االحتيال� ،أو اتخاذ ا�سم كاذب� ،أو انتحال �صفة غري �صحيحة.
 -2الو�صول  -دون م�سوغ نظامي �صحيح � -إلى بيانات بنكية� ،أو ائتمانية،
�أو بيانات متعلقة مبلكية �أوراق مالية للح�صول على بيانات� ،أو معلومات� ،أو
�أموال� ،أو ما تتيحه من خدمات».
ثالث ًا/املقدار الثالث للعقوبة:
ال�سجن مدة ال تزيد على �أربع �سنوات.
والغرامة مبقدار ال يزيد على ثالثة ماليني ريال.
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اجلرائم التي تتبع لهذه العقوبة:االعتداء على ال�شبكة املعلوماتية�،أو املواقع والبيانات �سواء العامة �أو اخلا�صة.
املادة املنظمة لذلك:(املادة اخلام�سة)« :يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �أربع �سنوات ،وبغرامة
ال تزيد على ثالثة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل �شخ�ص يرتكب
�أياً من اجلرائم املعلوماتية الآتية:
 -1الدخول غري امل�رشوع لإلغاء بيانات خا�صة� ،أو حذفها� ،أو تدمريها� ،أو
ت�رسيبها� ،أو �إتالفها� ،أو تغيريها� ،أو �إعادة ن�رشها.
� -2إيقاف ال�شبكة املعلوماتية عن العمل� ،أو تعطيلها �أو تدمري� ،أو م�سح
الربامج� ،أو البيانات املوجودة� ،أو امل�ستخدمة فيها� ،أو حذفها� ،أو ت�رسيبها� ،أو
�إتالفها� ،أو تعديلها.
�-3إعاقة الو�صول �إلى اخلدمة� ،أو ت�شوي�شها� ،أو تعطيلها ،ب�أي و�سيلة كانت».
   رابع ًا:املقدار الرابع للعقوبة :
ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات.
والغرامة مبقدار ال يزيد على ثالثة ماليني ريال.
 اجلرائم التي تتبع لهذه العقوبة:جرائم االعتداء على النظام العام والآداب ،والقيم الدينية والأخالقية،
وجرائم االجتار باجلن�س الب�رشي �أو ت�سهيله ،واالجتار باملخدرات� ،أو ترويجها،
�أو ت�سهيل التعامل بهاعن طريق الإنرتنت .
املادة املنظمة لذلك:(املادة ال�ساد�سة)« :يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات ،وبغرامة
مجلة فصلية علمية محكَّ مة | العدد  | 82رجب 1439هـ

12
145

العقوبة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية «دراسة تأصيلية مقارنة»

ال تزيد على ثالثة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل �شخ�ص يرتكب
�أياً من اجلرائم املعلوماتية الآتية:
� -1إنتاج ما من �ش�أنه امل�سا�س بالنظام العام� ،أو القيم الدينية� ،أو الآداب
العامة ،وحرمة احلياة اخلا�صة� ،أو �إعداده� ،أو �إر�ساله� ،أو تخزينه عن طريق
ال�شبكة املعلوماتية� ،أو �أحد �أجهزة احلا�سب الآيل.
� -2إن�شاء موقع على ال�شبكة املعلوماتية� ،أو �أحد �أجهزة احلا�سب الآيل� ،أو
ن�رشه ،لالجتار يف اجلن�س الب�رشي� ،أو ت�سهيل التعامل به.
� -3إن�شاء املواد والبيانات املتعلقة بال�شبكة الإباحية� ،أو �أن�شطة املي�رس املخلة
بالآداب العامة �أو ن�رشها �أو ترويجها.
� -4إن�شاء موقع على ال�شبكة املعلوماتية� ،أو �أحد �أجهزة احلا�سب الآيل
�أو ن�رشه ،لالجتار باملخدرات� ،أو امل�ؤثرات العقلية� ،أو ترويجها� ،أو طرق
تعاطيها� ،أو ت�سهيل التعامل بها».
خام�سا /املقدار اخلام�س للعقوبة:
ال�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنوات.
الغرامة مبقدار ال يزيد على خم�سة ماليني ريال.
اجلرائم التي تتبع لهذه العقوبة:جرائم الإرهاب ،وامل�سا�س بالأمن واالقت�صاد الوطني.
املادة املنظمة لذلك:(املادة ال�سابعة)« :يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنوات ،وبغرامة
ال تزيد على خم�سة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني؛ كل �شخ�ص
يرتكب �أياً من اجلرائم املعلوماتية الآتية:
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� -1إن�شاء موقع ملنظمات �إرهابية على ال�شبكة املعلوماتية� ،أو �أحد �أجهزة
احلا�سب الآيل �أو ن�رشه لت�سهيل االت�صال بقيادات تلك املنظمات� ،أو �أي من
�أع�ضائها �أو ترويج �أفكارها �أو متويلها� ،أو ن�رش كيفية ت�صنيع الأجهزة احلارقة،
�أو املتفجرات� ،أو �أداة ت�ستخدم يف الأعمال الإرهابية.
- 2الدخول غري امل�رشوع �إلى موقع �إلكرتوين� ،أو نظام معلوماتي مبا�رشة،
�أو عن طريق ال�شبكة املعلوماتية� ،أو �أحد �أجهزة احلا�سب الآيل للح�صول
على بيانات مت�س الأم��ن الداخلي �أو اخلارجي للدولة� ،أو اقت�صادها
الوطني».
�ساد�س ًا /املقدار ال�ساد�س للعقوبة:
احلد الأعلى للعقوبة �إلى ال ّن�صف ،فيكون ال�سجن �أو
ويتم فيه تخفي�ض ّ
احلد الأعلى للعقوبة املقررة  ،فعلى �سبيل املثال:
بحد �أعلى قدره ن�صف ّ
الغرامة ّ
يحكم القا�ضي مبا ال يزيد على �ستة �أ�شهر �سجن،و مائتي وخم�سني �ألف ريال
احلد الأعلى املقرر يف عقوبتها ال�سجن مبا ال يزيد
غرامة على اجلرمية التي كان ّ
عن عام واحد �سجن ،وخم�سمائة �ألف ريال غرامة.
اجلرائم التي تتبع لهذه العقوبة:تخ�ضع لهذا املقدار نوعان من اجلرائم:
النوع الأ ّول :جرائم امل�ساهمة اجلنائية (التحري�ض ( ،)138وامل�ساعدة(،)139
( ((13التحري� ��ض ه ��و« :خل ��ق فك ��رة اجلرمي ��ة والت�ص ��ميم عل ��ى ارتكابه ��ا يف نف� ��س اجل ��اين ب� ��أي و�س ��يلة
كانت»امل�ساهمة اجلنائية – درا�سة مقارنة بالت�شريع اجلنائي الإ�سالمي – مرجع �سابق �ص 151
( ((13امل�ساعدة ،هي« :من �أعان غريه على ارتكاب اجلرمية ،ولو مل يتفق معه على ارتكابها من قبل ،دون
�أن يبا�شر فعل اجلرمية»�أحكام اال�شرتاك يف اجلرمية يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة مع القانون
الو�ضعي /كامل حممد ح�سني �ص .138
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واالتفاق ( ))140على ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف النظام يف
حال عدم وقوع اجلرمية.
واجلرائم الثالثة ت�س ّمى جرائم امل�ساهمة التبعية يف بع�ض القوانني ،وفيها
يكون يظهر دور املجرم ب�صورة �أقل من دور املجرم الأ�صلي ،ولذا خ ّفف ّ
املنظم
العقوبة عليها يف حال عدم وقوع اجلرمية.
النوع الثاين :جرائم ال�رشوع (.)141
 املادة املنظمة لذلك:املادة التا�سعة ،واملادة العا�رشة:
-1املادة التا�سعة:
ن�صت املادة التا�سعة من ال ّنظام على �أنه« :يعاقب كل من ح ّر�ض غريه� ،أو
ّ
�ساعده� ،أو اتفق معه على ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا
النظام؛ �إذا وقعت اجلرمية بناء على هذا التحري�ض� ،أو امل�ساعدة� ،أو االتفاق،
احلد
احلد الأعلى للعقوبة املقررة لها ،ويعاقب مبا ال يتجاوز ن�صف ّ
مبا ال يتجاوز ّ
الأعلى للعقوبة املقررة لها �إذا مل تقع اجلرمية الأ�صلية».
-2املادة العا�شرة:
«يعاقب كل من �رشع يف القيام ب�أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا
احلد الأعلى للعقوبة املقررة».
النظام مبا ال يتجاوز ن�صف ّ
( ((14االتفاق هو« :هو تقابل �إرادتني �أو �أكرث م ّتحدتني على نف�س الغر�ض ،وهو ارتكاب اجلرائم»جرمية
ال�شروع يف اجلرمية (درا�سة تطبيقية على مدينة جدة مبنطقة مكة املكرمة) ،عبد الإله �أحمد عبد
املل ��ك ب ��ن عل ��ي 1993 / 1413 ،م  /املركز العربي للدرا�س ��ات الأمنية والتدري ��ب ،املعهد العايل للعلوم
الأمنية ،الريا�ض (ر�سالة ماج�ستري)� ،ص 38
( ((14ال�ش ��روع هو« :البدء يف تنفيذ فعل بق�ص ��د ارتكاب جناية �أو جنحة �إذا �أوقف �أو خاب �أثره لأ�س ��باب ال
دخل لإرادة الفاعل فيها» املادة  45من قانون العقوبات امل�صري.وانظر :امل�ساهمة اجلنائية – درا�سة
مقارنة بالت�شريع اجلنائي الإ�سالمي -مرجع �سابق �ص 103
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الفرع الثاني :مقاديرعقوبة المصادرة ،وعقوبة إغالق الموقع أو المنشأة:

كال العقوبتني تطبق ب�صفة اختيارية جوازية بح�سب اجتهاد القا�ضي وتقديره،
فقد يرى القا�ضي م�صادرة الأجهزة والربامج..الخ ،وقد يرى �إغالق املوقع� ،أو
مكان تقدمي اخلدمة.
وبالن�سبة للم�صادرة:
ال يحتاج النظام للن�ص على مقدار امل��ال امل�صادر ،لأن معنى امل�صادرة
ي�ستوعب �أداة اجلرمية والأم��وال امل�ستعملة فيها ،و�سواء يف �صورة �أجهزة
الكرتونية �أو �أ�سلحة ،وكذا ي�ستوعب الأموال املكت�سبة بغري حق ،كالأموال
الناجتة عن اجلرمية ،وعموماً ،ف�إن املنظم قد �أ�شار �إلى ثالثة �رشوط:
ال�رشط الأول� :أن يثبت للفاعل الق�صد الإجرامي و�سوء النية.
حم�صلة
ال�رشط الثاين� :أن تكون املواد م�ستعملة يف اجلرمية�،أو تكون الأموال ّ
من �أي من اجلرائم املذكورة يف النظام.
ال�رشط الثالث� :أن يكون املالك على علم باجلرمية.
وبالن�سبة للإغالق:
فقد فتح النظام املجال �أمام القا�ضي لالجتهاد يف �أمد الإغالق ،و�سواء ر�أى
القا�ضي �أن يكون �إغالق املن�ش�أة ذات العالقة نهائياً �أو م�ؤقتاً ،وو�ضع املنظم
لذلك ثالثة �رشوط:
ال�رشط الأول� :أن يثبت للفاعل الق�صد الإجرامي و�سوء النية.
ال�رشط الثاين� :أن تكون املن�ش�أة �أو مكان تقدمي اخلدمة م�صدراً الرتكاب �أي
من هذه اجلرائم املذكورة يف النظام.
ال�رشط الثالث� :أن يكون املالك على علم با�ستعمال من�ش�أته يف ارتكاب اجلرمية.
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يرجح �صالحية
ومل ّ
حتدد املادة جرائم بعينها يتم فيها تطبيق هذه العقوبة ،مما ّ
تطبيقها على جميع اجلرائم املذكورة يف النظام ،ويخ�ضع ذلك لل�سلطة التقديرية
للق�ضاء واجتهاده.
وهكذا متى توافرت ال�رشوط ال�سابقة ،كان للقا�ضي تطبيق عقوبة الإغالق
بالقدر الذي يراه منا�سباً.
املادة املنظمة لذلك:ن�صت املادة الثالثة ع�رشة على �أنه« :مع عدم الإخالل
(املادة الثالثة ع�شر)ّ :
بحقوق ح�سني النية ،يجوز احلكم مب�صادرة الأجهزة� ،أو الربامج� ،أو الو�سائل
امل�ستخدمة يف ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا النظام� ،أو
الأموال املح�صلة منها ،كما يجوز احلكم ب�إغالق املوقع الإلكرتوين� ،أو مكان
تقدمي اخلدمة �إغالقاً نهائياً �أو م�ؤقتاً متى كان م�صدراً الرتكاب �أي من هذه
اجلرائم ،وكانت اجلرمية قد ارتكبت بعلم مالكه».
المطلب الثاني :التأصيل الشرعي لمقدار العقوبة:

الأ�صل �أن التقدير يف العقوبات التعزيرية يرجع �إلى اجتهاد الإم��ام �أو
القا�ضي ،وذلك بعد �أن ينظر القا�ضي يف مدى خطورة اجلرمية التعزيرية ،و�إلى
ظروفها التي ّمتت فيها ،و�إلى املجرم وحاله ودوافعه ،و�إلى الزمان واملكان،
وغري ذلك من �أمور.
ف�أما احلدّ الأدنى لعقوبة ال�سجن:
ف�إن كالم الفقهاء يف �أقل مدة احلب�س مل يتبني منه الإلزام يف ذلك ،وك�أن
ذكرهم لذلك من قبيل الإر�شاد والتوجيه للقا�ضي� ،أو حكاية ال�سوابق الق�ضائية
150
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يف عهود الت�رشيع الأولى لال�ستنارة بها.
فما يذكره من تطبيقات قد تكون يف حيز الإباحة .ف�أق�صى ما ي�ؤخذ من
تطبيقات الفقهاء ،هو عدم وجود املانع ال�رشعي من �إجراء العقوبة على الوجه
الذي روي يف الأثر .فالتقدير للقا�ضي واهلل �أعلم (.)142
وعموماً ،ف�إن الفقهاء ذكروا مقدارين لأقل احلب�س:
الأول :احلب�س عن ح�ضور �صالة اجلمعة.
الثاين :احلب�س يوما واحدا (.)143
و�أما احلدّ الأعلى لعقوبة ال�سجن ،ففيه مذهبان:
بحد معينّ يف ال�سجن على �سبيل الإلزام:
املذهب الأول :عدم التقيد ّ
و�رصح بذلك احلنفية واملالكية يف التعزير عموماً ،ومنه عقوبة احلب�س ،وذهب
�إليه احلنابلة وبع�ض ال�شافعية فيما يخ�ص عقوبة احلب�س ،و�إن كان ظاهر قول
ال�شافعية واحلنابلة يف التعزير الذي من جن�س احلدود عدم جتاوز احلدود (..)144
مفو�ض �إلى
جاء يف املذهب احلنفي« :لي�س يف التعزير �شيء ّ
مقدر ،بل هو ّ
ر�أي القا�ضي ،لأن املق�صود منه الزجر ،و�أحوال النا�س خمتلفة فيه»(.)145
يتقدر بهذا القدر ،ويجيز
وقال الإمام الق�شريي« :املنقول عن مالك �أنه ال ّ
يف العقوبات فوق هذا ،وفوق احلدود على قدر اجلرمية و�صاحبها ،و�أن ذلك
موكول �إلى اجتهاد الإمام.)146(».
( ((14انظر� :أحكام ال�سجن ومعاملة ال�سجناء يف الإ�سالم ،مرجع �سابق 81-80 -
( ((14انظر� :أحكام ال�س ��جن ومعاملة ال�س ��جناء يف الإ�س�ل�ام  /د .ح�سن �أبو غدة  /مكتبة املنار ،الكويت ،ط
 1407 ،1هـ 1987 ،م� ،ص 79
( ((14قال الق�شريي« :ظاهر مذهب ال�شافعي -رحمه اهلل� -أنه ال يبلغ بالتعزير �إلى احلدود»�إحكام الأحكام
�شرح عمدة الأحكام ،تقي الدين �أبي الفتح ت  702هـ ،دار الكتب العلمية – بريوت.)137 / 4( ،
( ((14البحر الرائق – مرجع �سابق ( )44 / 5
(� ((14إحكام الأحكام �شرح عمدة الأحكام – مرجع �سابق ()137 / 4
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و قال امل��اوردي من ال�شافعية« :ثم يعدل مبن دون ذلك �إلى احلب�س الذي
يحب�س فيه على ح�سب ذنوبهم ،وبح�سب هفواتهم  ،فمنهم من يحب�س يوماً،
()147
ومنهم من يحب�س �أكرث منه �إلى غاية مقدرة
وحكى القليوبي  -من ال�شافعية �أي�ضاً � -أن للوايل �إطالة املدة بح�سب احلاجة،
()148
قال« :وله �إدامة حب�س من يكرث �أذاه للنا�س ،وال يك ّفه التعزير حتى ميوت»
وقال البهوتي – من احلنابلة « :-ومن عرف ب�أذى النا�س – حتى بعينه –
()149
حب�س حتى ميوت �أو يتوب»
بحد �أعلى يف عقوبة ال�سجن :
املذهب الثاين :التق ّيد ّ
«قال �أبو عبد اهلل الزبريي من �أ�صحاب ال�شافعي :تقدر غايته ب�شهر للإ�سترباء
والك�شف ،وب�ستة �أ�شهر للت�أديب والتقومي (.)150
قال التجاين عاد بعد �إتيانه ب�أقوال الفقهاء يف املدة التي ر�أوها �صاحلة للت�أديب
باحلب�س يف بع�ض اجلرائم« : :وهذا التحديد لي�س بتقدير الزم وحتمي؛ لأنه
اتفاقي ،وح�صل يف ظروف وحاالت معينة ال ي�صح معها �أن ي�ؤخذ كقاعدة عامة
(.)151
جم ّردة»
وما �أميل �إليه �أن الأمر يف التحديد وعدمه مفو�ض �إلى ر�أي الإمام �أو نائبه،
واهلل �أعلم.
( ((14انظ ��ر :الأحكام ال�س ��لطانية  -مرجع �س ��ابق �ص  ،266وانظر :احلاوي الكب�ي�ر يف فقه مذهب الإمام
ال�ش ��افعي وهو �ش ��رح خمت�ص ��ر املزين ،املاوردي ،علي بن حممد ت  ،450حتقيق :ال�ش ��يخ علي حممد
معو� ��ض  -ال�ش ��يخ ع ��ادل �أحمد عبد املوجود دار الكتب العلمية  -ب�ي�روت  -لبنان  1419 -هـ  1999-م،
الطبعة :الأولى ( .)425 / 13ويف مذهب �أحمد روايتان يف ال�ضرب� ،أال يزيد عن ع�شرة ،و�أال يبلغ به
احلدّ .انظر :املغني – مرجع �سابق (.)148 / 9
( ((14حا�شية قليوبي  -مرجع �سابق (.)206 / 4
(� ((14شرح منهتى الإرادات – مرجع �سابق (.)364 /3
( ((15انظر :الأحكام ال�سلطانية  -مرجع �سابق �ص  ،266وانظر :احلاوي الكبري  -مرجع �سابق (.)425 / 13
( ((15ينظر :التعزير باحلب�س يف الفقه الإ�سالمي �ص 77
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المبحث الخامس:

تشديد العقوبة في نظام
مكافحة جرائم المعلوماتية
المطلب األول :تشديد العقوبة في النظام:
األول :صفة تشديد العقوبة:
الفرع ّ

احلد الأدنى الذي ال يجوز للقا�ضي
�شدد النظام العقوبة عن طريق حتديد ّ
ّ
النزول عنه ،مبا ال ّ
احلد الأق�صى املقرر للجرمية التي ارتكبت
يقل عن ن�صف ّ
امل�شدد.
بدون توافر الظرف ّ
فعلى �سبيل املثال :يف العقوبة الأولى التي مقدارها ال�سجن ملدة ال تزيد عن
احلد الأدنى باجتهاده ،ولو كان �شهراً� ،أو يوماً،
عام ،والتي تتيح للقا�ضي تقدير ّ
احلد الأدنى للعقوبة ال ّ
يقل عن �ستة
ف�إنه يف حال توافر الظروف امل�شددة يكون ّ
�أ�شهر ،وال يجوز للقا�ضي النزول عنه.
الفرع الثاني :شروط تشديد العقوبة:

�أورد نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ثالث عنا�رص ت�ستوجب ت�شديد العقوبة
الأ�صلية املقررة للمجرم يف حال توافرها،وهي كما يلي:
عن�صر يتع ّلق بت�ضافر اجلهود املتعددة على ارتكاب اجلرمية،وهو
ارتكاب جرائم املعلوماتية من خالل ع�صابة منظمة.
عن�صر يتعلق ب�صفة املجرم �أو �صفة ارتكابه للجرمية من حيث:
�إ�شغاله وظيفة عامة.
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�أو ا�ستغالله ل�سلطانه و نفوذه.
العود يف بع�ض
�.3صدور حكم �سابق يف حقّه يف جرمية مماثلة .وي�س ّمى ْ
القوانني الو�ضعية ( ،)152و يراد به« :حالة ال�شخ�ص الذي يرتكب جرمية بعد
�أخرى حكم فيها نهائياً� ،أي �أن العود ين�ش�أ عن تكرار وقوع اجلرائم من �شخ�ص
()153
واحد بعد احلكم نهائياً عليه يف �إحداها �أو بع�ضها.
.4عن�صر يتعلق ب�ضعف ال�ضحية :ب�أن يكون ال�ضحية قا�رصاً ،ومن يف
حكمه.
الفرع الثالث :المادة المنظمة لذلك:

(املادة الثامنة):
ن�صت املادة الثامنة على �أنه «ال تقل عقوبة ال�سجن �أو الغرامة عن ن�صف
َّ
حدها الأعلى �إذا اقرتنت اجلرمية ب�أي من احلاالت الآتية:
ّ
 -1ارتكاب اجلاين اجلرمية من خالل ع�صابة منظمة.
� -2شغل اجلاين وظيفة عامة ،وات�صال اجلرمية بهذه الوظيفة� ،أو ارتكابه
اجلرمية م�ست ّغ ًال �سلطاته �أو نفوذه.
 -3التغرير بالق�صرّ ومن يف حكمهم ،وا�ستغاللهم.
� -4صدور �أحكام حملية �أو �أجنبية �سابقة بالإدانة بحق اجلاين يف جرائم
مماثلة.
( ((15العقوبات اجلنائية  ،مرجع �س ��ابق �ص  . 176قال« :العود هو :ارتكاب ال�ش ��خ�ص جرمية بعد احلكم
عليه نهائياً يف جرمية �أخرى».
( ((15الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم – مرجع �سابق ( ،)336 / 2و�أ�ضاف« :ويتميز العود عن تعدد اجلرائم
ب� ��أن املج ��رم يف حال ��ة التع ��دد يرتك ��ب جرميته الأخرية قب ��ل �أن ي�ص ��در عليه حكم يف جرمية �س ��ابقة
عليها� ،أما يف العود ،فيكون املجرم حني ارتكب جرميته الأخرية قد �ص ��در عليه حكم �أو �أكرث .وعود
املجرم للإجرام بعد احلكم عليه دليل على �أن املجرم ي�ص ّر على الإجرام ،وعلى �أن العقوبة الأولى مل
تردعه ،ومن ثم ،فقد كان من املعقول �أن يتجه التفكري �إلى ت�شديد العقوبة على العائد».
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المطلب الثاني :التأصيل الشرعي لتشديد العقوبة:
األول :نطاق تشديد العقوبة في الفقه اإلسالمي:
الفرع ّ

مقدرة.
مقدرة وغري ّ
العقوبات يف الإ�سالم نوعانّ :
املقدرة وهي احلدود ،فتقديرها الدقيق من ال�شارع احلكيم مينع الت� ّرصف
ف�أما ّ
فيها بالت�شديد �أو التخفيف� ،أو رعاية البواعث والدوافع (.)154
املقدرة ،وهي عقوبات التعزير ،فعدم تقديرها ،ووقوعها
و�أما العقوبات غري ّ
احلد الأعلى،
حدين �أدنى و�أعلى ي�سمح بت�شديد العقوبة بحيث ال تتجاوز ّ
بني ّ
وللإمام العفو يف حاالت حمدودة وب�رشوطّ � ،إن �أ َّداه اجتهاده �إلى العفو.
الفرع الثاني :أسباب تشديد العقوبة في الفقه اإلسالمي:

عدة �أ�سباب لت�شديد العقوبة:
الن�صو�ص ال�رشعية التي وقفت عليها ت�شري �إلى ّ
ال�سبب الأول :عظم اجلرم و خطورة اجلرمية:
()155
قال �أبو يو�سف يف التعزير�« :إنه على قدر عظم اجلرم ،و�صغره» ..
فمث ًال :جرمية احلرابة التي تكون بخروج جماعة م�سلحة ،م�شهرة �إجرامها،
ترتكب عدة جرائم ،منها :ال�رسقة والنهب والقتل ،ورمبا ال�سبي واالغت�صاب،
ين ُي َحا ِربُ َ
ون
ّ
�شدد اهلل العقوبة عليها ،فقال �سبحانه وتعالى� ( :إِ مَّنَا َج َزاء ا ّلَذِ َ
اللهّ َ َو َر ُ�سولَ ُه َو َي ْ�س َع ْو َن فيِ الأَ ْر ِ�ض َف َ�سا ًدا �أَن ُي َق َّت ُلواْ َ�أ ْو ُي َ�ص َّل ُبواْ �أَ ْو تُ َق َّط َع َ�أ ْيدِ يه ِْم
َو�أَ ْر ُج ُل ُهم ِّم ْن خِ ٍ
الف �أَ ْو ُين َفوْاْ م َِن الأَ ْر ِ�ض َذل َِك لَ ُه ْم خِ ْز ٌي فيِ ال ُّد ْنيَا َولَ ُه ْم فيِ
ين تَابُواْ مِن َق ْب ِل �أَن تَقْدِ ُرواْ َع َل ْيه ِْم َف ْاع َل ُمواْ �أَ َّن اللهّ َ
اب َعظي ٌم � .إِ َّال ا ّلَذِ َ
الآخِ َر ِة َع َذ ٌ
()156
َغ ُفو ٌر َّرحِ ي ٌم .. ).
( ((15انظر :الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم – مرجع �سابق (.)453 – 452 / 1
( ((15الهداية �شرح البداية – مرجع �سابق ()117 / 2
(� ((15سورة املائدة� ،آية133 :
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ال�سبب الثاين :عظم قدر اجلاين:
فمث ًال� ،إذا كان العا�صي عاملاً ،ف�إن له من املعرفة باحلكم ال�رشعي ،ومن
ّ
التمكن من ال�صفات النف�سية والعقلية ما يحمله على ترك املعا�صي ،بل الرتفع
عن الهفوات.
حد العبد ،والثيب على
حد احل ّر على ّ
قال ابن العربي« :ولذلك �ضوعف ّ
()157
البكر؛ لزيادة الف�ضل وال�رشف فيهما على قرينهما»
ال�سبب الثالث :عظم قدر املجني عليه:
التعدي
كلما كان املجني عليه عظيماً وذا مكانة وف�ضل؛كلما عظم جرم ّ
التعدى على
عليه ،ولذلك ر�أينا يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية �أن عقوبة ّ
التعدي على البيانات ال�شخ�صية ،و�إن
بيانات تابعة للدولة مث ًال ،لي�س كعقوبة ّ
كان اجلرم يف �أ�صله واحداً.
قال ابن عربي« :وكذلك ثبت يف ال�رشيعة �أنه كلما ت�ضاعفت احلرمات
فهتكت؛ ت�ضاعفت العقوبات»(.)158
ين ُي�ؤْ ُذو َن اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه َل َع َن ُه ُم اللهَّ ُ
وقال اجل�صا�ص« :وقال تعالى�« :إِ َّن ا َّل ِذ َ
()159
ين ُي�ؤْ ُذ َ
ات ِب َغيرْ ِ َما
ني َوالمْ ُ�ؤْ ِم َن ِ
ون المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
فيِ الدُّ ْن َيا َو ْال ِآخ َر ِة» ثم قالَ « :وا َّلذِ َ
ْاك َت َ�س ُبوا َفقَدِ ْاح َت َم ُلوا بُ ْه َتانًا َو ِ�إ ْث ًما ُّم ِبينًا»(..)161()160
(� ((15أح ��كام الق ��ر�آن� ،أب ��و بك ��ر حمم ��د بن العرب ��ي ت 543هـ ،حتقيق :حمم ��د عبد القادر عط ��ا ،دار الفكر
للطباعة والن�ش ��ر  -لبنان ،)567 / 3( ،وانظر :اجلامع لأحكام القر�آن�،أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد
الأن�صاري القرطبي ت  671هـ ،دار ال�شعب – القاهرة – (.)135/ 8
(� ((15أح ��كام الق ��ر�آن الب ��ن العربي – مرجع �س ��ابق ( ،)567 / 3وانظر :اجلامع لأح ��كام القر�آن – مرجع
�سابق ()135/ 8
( ((15الأحزاب :الآية 57
( ((16الأحزاب :الآية 58
(� ((16أحكام القر�آن للج�صا�ص – مرجع �سابق (.)229 / 5
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ال�سبب الرابع� :ضعف املجني عليه:
كلما كان املجني عليه �ضعيفاً ،كالطفل ،والقا�رص ،والأعزل ال�سالح ،كلما
متوجبة يف ال�رشيعة و القانون.
كانت حمايته ّ
وقد نلتم�س الت�أ�صيل ال�رشعي لذلك فيما رواه م�سلم يف ال�صحيح ب�إ�سناده،
وهو حديث طويل �أ ّوله« :كان ر�سول اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم � -إذا �أَ َّم َر �أَ ِم ًريا
ني خَ يرْ ً ا،
ا�ص ِت ِه ِب َت ْق َوى اللهَّ َِ ،و َم ْن معه من المْ ُ ْ�سلِمِ َ
على َج ْي ٍ�ش �أو �سرَ ِ َّي ٍة �أَ ْو َ�صا ُه يف خَ َّ
ثُ َّم قالْ :اغزُوا ِب ْا�س ِم اللهَّ ِ ،يف َ�س ِب ِيل اللهَّ َِ ،قا ِت ُلوا من َك َف َر ِباللهَّ ِْ ،اغزُوا ،وال تَ ُغ ُّلوا،
()162
وال تَغْ دِ ُروا ،وال تمَْ ُث ُلوا ،وال تَ ْق ُت ُلوا َولِيدً ا ....احلديث»
ويف رواية عند �أبي داود�« :أَ َّن َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �-صلى اهلل عليه و�سلم  -قال:
ا ْن َط ِلقُوا ِب ْا�س ِم اللهَّ َِ ،و ِباللهَّ َِ ،و َع َلى ِم َّل ِة ر�سول اللهَّ ِ ،وال تَ ْق ُت ُلوا �شَ ْي ًخا َفا ِن ًيا ،وال طِ فْلاً ،
وال َ�صغِ ًريا ،وال ا ْم َر�أَ ًة  ،وال تَ ُغ ُّلواَ ،و ُ�ض ُّموا َغ َنا ِئ َم ُك ْمَ ،و�أَ�صْ ل ُِحوا َ ،و�أَ ْح�سِ ُنوا �إِ َّن
()163
ني»
اللهَّ َ ُيحِ ُّب المْ ُ ْح�سِ ِن َ
و�إذا كان الأم��ر كذلك يف جهاد م�رشوع ،و�أن الأع��زل وال�شيخ والوليد
منهي عن االعتداء عليهم ،فما بالنا باالعتداء
والطفل يف حماية الإ�سالم ،و�أنه ٌ
على هذه الفئة ال�ضعيفة �إذا كان غري امل�رشوع!
ومل �أقف على من ذكر �أن االعتداء على ال�ضعفاء من �أ�سباب ت�شديد العقوبة
املتقدمني  ،لكنه قد يدخل يف �إ�سناد التقدير يف التعزير �إلى اجتهاد
من الفقهاء ّ
القا�ضي ،واهلل �أعلم.
ال�سبب اخلام�س :ظروف اجلريـمة (الوقت  /املكان� /صلة اجلاين بال�ضحية):
يف تغليظ العقوبة ب�سبب الزمان  -مثل �أن يكون القتل يف الأ�شهر
(� ((16صحيح م�سلم  -مرجع �سابق ( ،)1357 / 3ح () 1731
(� ((16سنن �أبي داود – مرجع �سابق ( ،)37 / 3ح (.)2614
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احلرم � -أو املكان ،ك�أن يكون يف امل�سجد احلرام� ،أو ملن تعظم �صلته
خل�صهما لنا الإم��ام
باجلاين -كقتل ذوي الأرح��ام  -ق��والن للعلماءّ ،
القرطبي ،فبي– �أنّ الأوزاعي وال�شافعي – رحمهما اهلل  -اجتهوا نحو
التغليظ ،ولهم �سلف من ال�صحابة – ر�ضي اهلل عنه  -على ذلك.
و�أنّ �أبا حنيفة ومالك وبع�ض العلماء ر�أوا عدم التغليظ.
قال القرطبي :وقد اختلف العلماء من هذا املعنى فيمن قتل يف ال�شهر
احلرام خط�أ ،هل تغ ّلظ عليه الدية� ،أم ال ؟ فقال الأوزاع��ي :القتل يف
ال�شهر احلرام تغ ّلظ فيه الدية فيما بلغنا ،ويف احلرم ،فتجعل د ّية وثلثاً،
ويزاد يف �شبه العمد يف �أ�سنان الإبل.
قال ال�شافعي :تغلظ الد ّية يف النف�س ،ويف اجلراح يف ال�شهر احلرام،
ويف البلد احلرام ،وذوي الرحم...
وقال مالك و�أبو حنيفة و�أ�صحابهما وابن �أبي ليلى :القتل يف احللّ
واحلرم �سواء ،ويف ال�شهر احلرام وغريه �سواء ،وهو قول جماعة من
�سن الديات
التابعني ،وهو ال�صحيح؛ لأن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم ّ -
ومل يذكر فيها احلرم ،وال ال�شهر احلرام ،و�أجمعوا �أن الكفارة على من
قتل خط�أ يف ال�شهر احلرام وغريه �سواء ،فالقيا�س �أن تكون الد ّية كذلك،
()164
واهلل �أعلم.
ومن ذهب �إلى ت�شديد العقوبة ب�سبب الزمان واملكان ا�ستند �إلى �آثار
رويت عن بع�ض ال�صحابة – ر�ضي اهلل عنهم– منها:
ما رواه عبد الرزاق ب�إ�سناده ،قال� :أوط�أ رجل امر�أة فر�ساً يف املو�سم،
( ((16انظر :اجلامع لأحكام القر�آن  -مرجع �س ��ابق ( ،)135/ 8وانظر :اجلوهر النقي ،عالء الدين علي
بن عثمان ،ال�شهري بابن الرتكماين ت 750هـ)71 / 8( ،
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فك�رس �ضلعا من �أ�ضالعها ،فماتت ،فق�ضى عثمان فيها بثمانية �آالف
()165
درهم؛ لأنها كانت يف احلرم جعلها الدية ،وثلث الدية»
وقال ابن عبد الرب يف اال�ستذكار« :وقد كان عثمان يزيد يف ال�شهر
احلرام ثلث اجلناية يف املال )166(»...وروى عبد الرزاق ،وابن عبد الرب
()167
�آثاراً عن التابعني يف نحو ذلك
ال�سبب ال�ساد�س لت�شديد العقوبة :التكرار �أو العود:
«من املتفق عليه يف ال�رشيعة �أن يعاقب املجرم بالعقوبة املقررة
للجرمية ،ف�إن عاد لها �أمكن ت�شديد العقوبة ،ف�إن اعتاد الإجرام ا�ست�ؤ�صل
بكف �رشه عنها بتخليده يف احلب�س ،واختيار �إحدى
من اجلماعة بقتله �أو ّ
العقوبتني مرتوك لويل الأمر بح�سب ما يراه من ظروف اجلرمية ،و�أثرها
على اجلماعة.
ومن الأمثلة على ذلك :اللواطة لغري املح�صن ،فالفاعل واملفعول به
يعاقب كالهما بالعقوبة املقررة للجرمية ،ف�إن اعتاد اجلرمية ،ومل تردعه
العقوبة؛ قتل ل�شناعة جرميته ،وملا ت�ؤدي �إليه من التقليد و�إف�ساد الأخالق
والتخنث .وال�سارق �إذا اعتاد ال�رسقة يعاقب على االعتياد بتخليده يف
()168
احلب�س حتى ميوت �أو تظهر توبته».

( ((16م�صنف عبد الرزاق – مرجع �سابق ( ،) 298 / 9ح ()17282
( ((16اال�ستذكار – مرجع �سابق (.)210 / 7
( ((16م�صنف عبد الرزاق – مرجع �سابق ( ،)298 / 9ح ( ،)17281اال�ستذكار – مرجع �سابق (.)210 / 7
( ((16الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم – مرجع �سابق (.)338 / 2
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المبحث السادس:

العفو عن العقوبة في نظام
مكافحة جرائم المعلوماتية

المطلب األول :العفو عن العقوبة في النظام:
األول :المقصود بالعفو في القانون:
الفرع ّ

املق�صود به هنا العفو اخلا�ص ،وقال بع�ض الباحثني يف معناه ،هو« :العزوف
عن تنفيذ العقوبة كلها �أو بع�ضها �أو �إبدالها بعقوبة �أخرى � ّ
أخف منها من العقوبات
()169
املقررة قانوناً»
ونطاق العفو اخلا�ص هو العقوبة الأ�صلية ،وال ميتد �إلى التدابري االحرتازية،
()170
�أو الآثار اجلزائية الأخرى
الفرع الثاني :شروط العفو عن العقوبة:

جوزت ال�سلطة التنظيمية للقا�ضي الإعفاء من العقاب عند قيام املجرم
ّ
بالبالغ ،وفق التف�صيل التايل:
احلالة الأولى� :إذا كان �إبالغ املجرم عن اجلرمية قبل علم ال�سلطات باجلرمية،
وقبل اكتمال اجلرمية ،وحتقق �آثارها ،وهو وقوع ال�رضر.
احلالة الثانية� :إذا كان الإبالغ بعد علم ال�سلطات باجلرمية ،وهنا ا�شرتط ّ
املنظم
�رشطاً ،وهو� :أن يعني بالغه على �ضبط باقي اجلناة عند تعددهم� ،أو على �ضبط
الأدوات امل�ستخدمة يف اجلرمية.
(� ((16شرح قانون العقوبات – الق�سم العام –مرجع �سابق �ص 119
( ((17انظر� :شرح قانون العقوبات – الق�سم العام – مرجع �سابق �ص370
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الفرع الثالث :المادة المنظمة لذلك:

املادة احلادية ع�شر:
«للمحكمة املخت�صة �أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من اجلناة
ب�إبالغ ال�سلطة املخت�صة باجلرمية قبل العلم بها وقبل وقوع ال�رضر ،و�إن كان
الإبالغ بعد العلم باجلرمية تعني للإعفاء �أن يكون من �ش�أن الإبالغ �ضبط باقي
اجلناة يف حال تعددهم� ،أو الأدوات امل�ستخدمة يف اجلرمية».
وترى د�.شيماء عبد الغني �أن الإعفاء الوجوبي �ش�أنه الت�شجيع على الإبالغ،
قالت« :ونحن من جانبنا ن�ؤيد اجتاه املنظم ال�سعودي بخ�صو�ص منح الإعفاء،
ولكننا نرى �أن يكون الإعفاء وجوبيا حتى تتحقق الغاية منه على نحو �أف�ضل،
()171
ب�أن يطمئن املبلغ �إلى ح�صوله على املكاف�أة ،وهي الإعفاء من العقاب» .
المطلب الثاني :التأصيل الشرعي لإلعفاء من العقوبة:
الفرع األول :المقصود بالعفو عن العقوبة في الشريعة :

مل �أقف على م�صطلح خم�صو�ص للعفو يف ال�رشيعة ،لكن ا�ستعمال العفو
يف باب التعزير يرجع �إلى العفو يف معناه اللغوي
()172
«�أ�صله من قولك :عفت الريح الر�سوم� .أي :حمتها ودر�ستها»
العفو
«قال الليث :العفو :عفو اهلل  -عز وجل  -عن خلقه .واهلل تعالى ّ
()173
الغفور .وكل من ا�ستحق عقوبة فرتكتها ،فقد عفوت عنه».
( ((17مكافح ��ة جرائ ��م املعلوماتية يف اململكة العربية ال�س ��عودية وفقا لنظام مكافح ��ة جرائم املعلوماتية

ال�ص ��ادر يف  1428 /3 /7هـ املوافق 2007 /3 /26م� ،ش ��يماء عبد الغنيhttp://faculty.ksu.edu.sa/ ،
shaimaaatalla/Pages/crifor.aspx

( ((17الزاهر يف غريب �ألفاظ ال�شافعي – مرجع �سابق �ص 100
( ((17ل�سان العرب – مرجع �سابق (.)72 / 15
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الفرع الثاني :مشروعية العفو في باب التعزير:

ف ّرق الفقهاء – رحمهم اهلل – بني حكم العفو يف اجلرائم التي هي حق هلل
–تعالى  ،-واجلرائم التي هي حق للعباد ،وكالمهم يف عفو ويل الأمر �إمنا هو
فيما هو حق هلل  -تعالى -
وذهب اجلمهور من املالكية وال�شافعية – ب�إطالق -و احلنفية واحلنابلة –
بتقييد وتف�صيل � -إلى جواز العفو.
قال املالكية...« :ف�إن جترد عن حق الآدمي ،وانفرد به حق ال�سلطنة؛كان لويل
()174
الأمر مراعاة حكم الأ�صلح يف العفو والتعزير ،وله الت�شفيع فيه»
وقال املاوردي من ال�شافعية...« :يجوز يف التعزير العفو عنه ،وت�سوغ ال�شفاعة
فيه»( .)175وقال« :ولو تع ّلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير يف ال�شتم واملواثبة ،ففيه
حق للم�شتوم وامل�رضوب ،وحق ال�سلطنة للتقومي والتهذيب ،فال يجوز لويل الأمر
�أن ي�سقط بعفوه حق امل�شتوم وامل�رضوب ،وعليه �أن ي�ستويف له حقه من تعزير
ال�شامت وال�ضارب ،ف�إن عفا امل�رضوب وامل�شتوم؛ كان ويل الأمر بعد عفوهما على
خياره يف فعل الأ�صلح من التعزير تقوميا ،وال�صفح عنه عفواً»(..)176
ويف حا�شية قليوبي« :وله يف املتع ّلق بحق اهلل –خا�صة -العفو �إن ر�أى
()177
امل�صلحة ،بخالف املتع ّلق بالآدمي»
و�أما احلنفية واحلنابلة ،فمع ذهابهم �إلى جواز العفو �إال �أنهم ا�ستثنوا منه موا�ضع
ن�ص عليه من التعزير كما يف وطء جارية امر�أته �أو
النّ�ص :قال ابن عابدين« :ما ّ
( ((17مواه ��ب اجللي ��ل ل�ش ��رح خمت�ص ��ر خلي ��ل ،املغربي ،حمم ��د بن عبد الرحم ��ن ت  954ه� �ـ ،دار الفكر -
بريوت  ،1398 -الطبعة :الثانية)320/ 6( ،
( ((17الأحكام ال�سلطانية – مرجع �سابق �ص 267
( ((17الأحكام ال�سلطانية – مرجع �سابق �ص 268
( ((17حا�شية قليوبي – مرجع �سابق ( )206 / 4وانظر :الأحكام ال�سلطانية  -مرجع �سابق �ص 268 - 267
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ين�ص عليه �إذا ر�أى الإمام امل�صلحة �أو علم
امل�شرتكة؛ وجب امتثال الأمر فيه ،وما مل ّ
�أنه ال ينزجر �إال به؛ وجب لأنه زاجر م�رشوع حلقه تعالى كاحلدّ  ،وما علم �أنه انزجر
بدونه ال يجب .انتهى .فعلم �أن قولهم «�إن العفو فيه للإمام» مبعنى تفوي�ضه �إلى ر�أيه
()178
�إن ظهر له امل�صلحة فيه �أقامه ،و�إن ظهر عدمها� ،أو علم انزجاره بدونه يرتكه»
وقال البهوتي من احلنابلة« :و�إن ر�أى الإمام العفو عنه؛ ج��از»( .)179وهذا
العفو ي�ستثنى منه مو�ضعني يجب التعزير فيهما لورود اخلرب فيهما ،وما عداهما
�إلى اجتهاد الإمام(.)180
وحكِ ي قول عند احلنابلة بوجوب التعزير �أبداً ما مل يتب ،ونقل عن الكايف
ُ
قوله« :ف�إن جاء تائبا معرتفاً قد �أظهر الندم والإقالع؛ جاز ترك تعزيره ،و�إال وجب.
انتهى»( .)181وقال البهوتي« :وقدّ م يف الإن�صاف �أن املذهب :وجوب التعزير
مطلقاً ،و�أن عليه جماهري الأ�صحاب ،وهو مقت�ضى كالم امل�ص ّنف فيما �سبق»(.)182
الفرع الثالث :الدليل على مشروعية العفو في التعزير:

من ال�سنة :روى �أبو داود يف ال�سنن عن« :عن َعائ َِ�ش َة  -ر�ضي اهلل عنها  -قالت :قال
َات َعثرَ َا ِت ِه ْم �إال الحْ ُدُو َد»(.)183
ر�سول اللهَّ ِ � -صلى اهلل عليه و�سلم �« :-أَقِي ُلوا َذوِي ا ْل َه ْيئ ِ
وجه الداللة :قال البغوي»:وفيه دليل على جواز ترك التعزير،و�أنه غري
كاحلد ال�ستوى فيه ذو الهيئة وغريه» (.)184
واجب ،ولو كان واجباً ّ
( ((17حا�شية ابن عابدين – مرجع �سابق (.)74 / 4
( ((17ك�شاف القناع – مرجع �سابق (.)124 / 6
( ((18انظر :املرجع �سابق ( )124 / 6وانظر :ال�شرح الكبري ،ابن قدامة املقد�سي ،عبد الرحمن بن حممد ت 682هـ.)363/ 10( ،
( ((18املرجع ال�سابق الأول (.)124 / 6
( ((18املرجع ال�سابق (.)124 / 6
(� ((18سنن �أبي داود – مرجع �سابق (.)4375( ،)133 / 4
(� ((18ش ��رح ال�س ��نة ،البغ ��وي ،احل�س�ي�ن بن م�س ��عود ت 516ه� �ـ ،حتقيق� :ش ��عيب الأرن ��ا�ؤوط  -حممد زهري
ال�شاوي�ش ،املكتب الإ�سالمي – دم�شق ،بريوت 1403 -هـ 1983 -م ،الطبعة :الثانية.)330 / 10( ،
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المبحث السابع:

ضوابط اجتهاد القاضي أثناء الحكم
في اختيار نوع العقوبة وتحديد قدرها
المطلب األول  :الضوابط العامة:

من كالم الفقهاء ميكن ا�ستنباط �ضوابط الجتهاد القا�ضي يف حتديد العقوبة
�أثناء احلكم ،وهي:
أو ً
ال :أن تحقق العقوبة الغاية المقصودة منها ،وهي الزجر واإلصالح:
ّ

الغر�ض الذي و�ضعت لأجله العقوبة التعزيرية يتمثل يف �أحد ثالثة �أمور:
الأول :زجر اجلاين وردعه عن معاودة ارتكاب اجلرمية.
الثاين :تخويف غري اجلاين ومنعه عن ارتكاب اجلرمية.
الثالث� :إ�صالح اجلاين وتهذيبه.
وعليه ،فعلى القا�ضي �أن يختار ما يحقق املقا�صد ال�سابقة .قال املرغيناين:
«وذكر م�شايخنا  -رحمهم اهلل � -أن �أدناه على ما يراه الإمام ،فيقدر بقدر ما
()185
يعلم �أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختالف النا�س ..
ويقول الإمام القرايف« :والإمام يتحتم يف حقّه ما �أدت امل�صلحة �إليه؛ ال
�أن هاهنا �إباحة �ألبتة ،وال �أنه يحكم يف التعازير بهواه و�إرادته كيف خطر له،
وله �أن يعر�ض عما �شاء ،ويقبل منها ما �شاء .هذا ف�سوق وخالف الإجماع ،بل
ال�صواب ما تقدم ذكره(.)186
( ((18الهداية �شرح البداية – مرجع �سابق ()117 / 2
( ((18الف ��روق �أو �أن ��وار ال�ب�روق يف �أن ��واء الف ��روق (م ��ع الهوام� ��ش) ،القرايف� ،أحم ��د بن �إدري� ��س ت 684هـ،
حتقيق :خليل املن�صور ،دار الكتب العلمية  -بريوت 1418 -هـ 1998 -م ،الطبعة :الأولى.)324 / 4( ،
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ً
ثانيا :أن تكون العقوبة التعزيرية على قدر الجريمة دون زيادة أو نقص:

ِري بمِ َا
قال تعالىْ :
ْ��ر ُب لِل َّت ْق َوى ۖ َوا َّتقُوا اللهَّ َ �إِنَّ اللهَّ َ َخب ٌ
(اعدِ لُوا ُه َو �أَق َ
تَ ْع َم ُلونَ ) (.)187
قال عالء الدين ال�سمرقندي »:ويكون التعزير على قدر اجلناية ،وعلى قدر
مراتب اجلاين ،قد يكون بالتغليظ يف القول ،وقد يكون باحلب�س ،وقد يكون
()188
بال�رضب»
وقال الإمام القرايف :فال بد يف التعزير من اعتبار مقدار اجلناية ،واجلاين،
()189
واملجني عليه»
وق��ال ابن فرحون من املالكية «وتختلف مقاديرها و�أجنا�سها و�صفاتها
باختالف اجلرائم وكربها و�صغرها»(.)190
ً
ثالثا :أن يراعي القاضي حال الجاني والمجني عليه أثناء تقدير العقوبة (:)191

قال الزيلعي« :بَ ْل َيخْ َتل ُ
ا�صَ ،فلاَ َم ْع َنى ِل َتقْدِ ي ِرهِ مع
ِف ذلك بِاخْ ِتلاَ ِف الْ أَ�شْ خَ ِ
ُح ُ�صولِ المْ َق ُْ�صو ِد ِبدُو ِنهَِ ،فيَ ُك ُ
َا�ضي ُي َق ِّي ُم ُه ِبق َْد ِر ما َي َرى
ون ُم َف َّو ً�ضا �إلَى َر�أْ ِي ا ْلق ِ
المْ َ�صْ َل َح َة فيه»(.)192
(� ((18سورة املائدة� :آية .8
( ((18حتف ��ة الفقه ��اء ،ع�ل�اء الدين ال�س ��مرقندي ت 539ه� �ـ ،دار الكتب العلمية  -ب�ي�روت ،1984 - 1405 -
الطبعة :الأولى)148 / 3( ،
( ((18الفروق – مرجع �سابق (.)325- 324 / 4
( ((19تب�صرة احلكام – مرجع �سابق ()218 / 2
( ((19وقف ��ت عل ��ى ر�س ��الة ماج�س ��تري ج ��ادة يف تناول تف�ص ��يالت هذا ال�ض ��ابط وال ��ذي قبل ��ه ،عنوانها ،
تو�سع الباحث فيها يف بيان �أثر �أركان اجلرمية وخطورتها و�آلتها واجلاين واملجني عليه مبختلف
ّ
�ص ��ورهما عل ��ى تقدير القا�ض ��ي للعقوب ��ة التعزيرية .عنوان الر�س ��الة� :س ��لطة القا�ض ��ي يف تقدير
النجار ،كلية ال�ش ��ريعة والقان ��ون ،اجلامعة
العقوب ��ات التعزيري ��ة� ،إعداد� :س ��ليم حمم ��د �إبراهي ��م ّ
الإ�سالمية ،غزة  2007 – 1428م.
( ((19تبيني احلقائق – مرجع �سابق ()210/ 3
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وقال ابن فرحون« :وينبغي �أن يقت�رص على القدر الذي يظن انزجار اجلاين
به ،وال يزيد عليه» (.)193
املعزر ،ويكون موقوفاً
وقال املاوردي« :لأن التعزير يختلف باختالف حال ّ
على االجتهاد ،فمن �أ ّدى االجتهاد �إلى تعزيره بال�رضب؛ اجتهد يف عدده ،ف�إن
�أ ّدى االجتهاد �إلى تعزيره بع�رشة �أ�سواط مل يزده عليها ،و�إن �أدى االجتهاد �إلى
تعزيره باحلب�س مل يعدل به �إلى ال�رضب ،و�إن �أ ّدى االجتهاد �إلى تعزيره بالقول
()194
والزجر ،مل يعدل به �إلى �رضب وال حب�س»...
يتهدد من يكفي يف ت�أديبه الإعرا�ض
وقال ابن الطقطقي «ينبغي للملك �أن ّ
والتقطيب ،وكذلك ال ينبغي �أن يحب�س من يكفي يف ت�أديبه التهديد ،كما �أنه ال
ينبغي �أن ي�رضب من يكفي يف ت�أديبه احلب�س ،وال �أن يقتل بال�سيف من يكفي يف
ت�أديبه الع�صا .ومتييز هذه احلاالت بع�ضها من بع�ض� ،أعني معرفة املزاج الذي
يكفي فيه التهديد ،والذي يحتاج �إلى احلب�س� ،أو يكفي فيه احلب�س ،وال يحتاج
�إلى ال�رضب؛ يحتاج �إلى لطف حد�س ،و�صحة متييز ،و�صفاء خاط ٍر ،ويقظ ٍة تامة
أ�شد ما ت�شتبه الأخالق ،وتلتب�س الأمزجة والطباع(.)195
وفطان ٍة كاملة ،فما � ّ
و�أما مراعاة حال املجني عليه ،فيب ّينها قول ابن فرحون عن العقوبة �أنها
()196
تكون« :وبح�سب حال القائل ،واملقول فيه ،والقول»  ،وقول القرايف« :فال
()197
بد يف التعزير من اعتبار مقدار اجلناية ،واجلاين ،واملجني عليه»
وحيث حدّ دت ال�سلطة التنظيمية العقوبة يف جرائم املعلوماتيىة يف �أنواع
( ((19املرجع ال�سابق (.)222 / 2
( ((19احلاوي الكبري – مرجع �سابق ()320 / 16
( ((19الفخري يف الآداب ال�سلطانية ،ابن الطقطقي ،حممد بن علي بن طباطبا ت 709هـ�،ص 11
( ((19تب�صرة احلكام  -مرجع �سابق (.)218 – 217/ 2
( ((19الفروق – مرجع �سابق (.)325- 324 / 4
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معينة ،وحددت لبع�ض هذه النواع حداً �أعلى ملقدارها� ،أ�صبح على القا�ضي �أن
يجتهد يف حتديد نوع العقوبة وقدرها بح�سب اجلاين نف�سه ،وما ي�صلحه ويردعه.
ً
ً
ضررا :
رابعا  :أال تسبب العقوبة

وهو �رشط يبينّ عناية الإ�سالم باجلاين ،ورعاية �صاحله ،فهو ومع �إيجابه
العقوبة عليه �إال �أنه يتجنب منها ما يح�ص معه �رضر بالغ بالإتالف اجل�سدي،
وقد يلحق به النف�سي �أي�ضاً ،وللقا�ضي النظر مبا يحقق امل�صلحة العامة واخلا�صة
ومقا�صد العقوبة.
قال ال�رسخ�سي« :لأن التعزير للت�أديب ال للإتالف»(.)198
وقال امل��اوردي يف كالم له« :لأن��ه مباح ب�رشط ال�سالمة ،كتعزير الإمام
()199
و�رضب الزوجة»
ً
خامسا :مراعاة أعراف وأحوال زمان ومكان ارتكاب الجريمة:

يقول الإمام القرايف�« :إن التعزير يختلف باختالف الأع�صار والأم�صار ،فرب
تعزير يف بالد يكون �إكراما يف بلد �آخر ،كقلع الطيل�سان مب�رص تعزير ،ويف ال�شام
()200
�إكرام ،وك�شف الر�أ�س عند الأندل�س لي�س هوانا ،وبالعراق وم�رص هوان»
�أما املكان والزمان ،فللفقهاء كالم حول ت�شديد العقوبة يف الأ�شهر احلرم �أو
يف احلرم� ،سبق الكالم عنه.
ً
سادسا :التدرج في العقوبة:

()201

وذكره ال�شافعية ،قال قليوبي »:وجتب مراعاة الأخف  ,فال ّ
أخف كال�صيال»

( ((19املب�سوط – مرجع �سابق ()64 / 9
( ((19احلاوي الكبري – مرجع �سابق ()382 / 12
( ((20الفروق – مرجع �سابق (.)325/ 4
( ((20حا�شية قليوبي – مرجع �سابق ()206 / 4
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المطلب الثاني  :الضوابط الخاصة:

�أ ّو ًال :عدم الزيادة على احلدّ الأعلى الذي حدّ ده اهلل – تعالى -يف احلدود،
�أوويل الأمر �أو نائبه يف العقوبة التعزيرية :
حدد اهلل
قال الطرطو�شي املالكي« :واعلم �أن من جتاوز يف العقوبة فوق ما ّ
تعالى-فيها� ،شارك املذنب يف الذنب وا�ستوجب ما ا�ستوجبه املجرم منالعقوبة ،وتبني بالآخرة �أنه �إمنا يعاقب للهوى والت�شفي»(..)202
ثانياً :مراعاة �رشوط الت�شديد املذكورة يف النظام.
ثالثاً � :أن يلتزم ب�رشوط امل�صادرة والإغالق التي بينها النظام.
رابعاً :التق ّيد ب�رشوط العفو املذكورة يف النظام.

(� ((20سراج امللوك ،الطرطو�شي ،حممد بن حممد ت 520هـ.)66 / 1( ،
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الخاتمة
نتائج البحث:

ن�صل يف نهاية البحث �إلى �أن نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ،يتوافق مع
القواعد العامة يف النظام العقابي ال�رشعي.
احلد الأعلى
وحدد النظام ّ
تنوع العقوبة نوعاً وقدراًّ ،
حيث راعى النظام ّ
احلد الأدنى لتقدير الق�ضاء ملا يراه كافياً يف ردع اجلاين
يف كل جرمية ،وترك ّ
مبا يتنا�سب مع �شخ�صية اجلاين وظروف اجلرمية ،وبذلك يوازن النظام بني منح
التعدي �أو املبالغة ،وحتقيق
القا�ضي امل�ساحة الكافية لالجتهاد مع �ضمان عدم ّ
قدراً من توحيد الأحكام الق�ضائية يف اجلرائم املت�شابهة.
وقد راعى النظام كذلك التنا�سب بني اجلرمية والعقوبة ،ب�أن تكون العقوبة
على قدر اجلرمية ،فقد ر�أينا تدرجاً يف مقدار العقوبة ،بلغ �ست م�ستويات،
تت�صاعد بح�سب خطورة اجلرمية اخلطرية ،وبذلك تكون العقوبة باختالف
مقاديرها كافية لزجر الغري حمققة للغاية من العقوبة.
وقد �شدد ّ
ن�ص عليها ،يكون فيها ال�رضر
املنظم العقوبة يف حال توافر ظروف ّ
�أعظم واملجرم �أ�شد خطورة.
و�سن النظام عقوبتني تكميلية تكميلية ،وهما :امل�صادرة �أو الإغالق.
ّ
يحتو النظام على
وقد تبنى النظام مبد�أ العقوبة العامة وامل�ساواة فيها  ،حيث مل ِ
مواد تتيح حماية �أو ح�صانة ل�شخ�ص «ما» بالتعيني �أو بال�صفة ،ما ّ
يدل على تب ّنيه
مبد�أ العقوبة العامة التي تطبق فيه العقوبة املقررة للجرمية على من ارتكبها ،بدون
ا�ستثناءات �شخ�صية ،وهو �أمر الزم لتحقيق العدالة التي هي مطلوب �رشعي.
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التوصيات:

الن�ص على العقوبة يف
•يقرتح �أن يدر�س � ّرشاح القانون مدى �أهمية ّ
احلالة التي يجتمع فيها ظرفان م�شددان (مثال� :أن يح�صل االعتداء على
طفل من خالل جرمية منظمة).
•يقرتح �أن يدر�س � ّرشاح القانون مدى �أهمية ال ّن�ص على عقوبة اجلرمية
ال�سلبية ،يف حال التق�صري يف التبليغ� ،أو التق�صري يف اتخاذ التدابري
االحرتازية للحماية من اجلرائم الإلكرتونية ،وذلك بالن�سبة للجهات التي
يكون ذلك من �ضمن م�س�ؤولياتها.
املنظم م�س�ألة جعل العفو عن العقوبة �أمراً وجوبياً ملزماً
•يقرتح �أن يدر�س ّ
للق�ضاء يف حال حتقق �رشوطه الأمر الذي ي�ساعد على �إقدام الأفراد
على البالغ.
–وخا�صة طالب العلم ال�رشعي -بدرا�سة النظم
•�أن يعنى الباحثون
ّ
احلديثة ،وت�أ�صيلها �رشعاً ،قياماً بالواجب الذي عليهم.
وخا�صة طالب العلم ال�رشعي -بدرا�سة نظام
•�أن يعنى الباحثون –
ّ
التعزير مع متييز �أنواعه و�أ�سبابه ،للوقوف على �أحكامه يف النوع الذي
هو عقوبة ت�صدر عن حكم ق�ضائي وتتعلق بجناية اعتداء على حق الغري.
ّ
و�صل اللهم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�س ّلم.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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