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في  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  نظام  من  مهًما  جانًبا  ُيبرز  البحث  هذا 
المملكة العربية السعودية، هو جانب العقوبة شرًعا وقانوًنا بتساؤالت 
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 
المواد  يصف  تأصيلي؛  وصفي  وبمنهج  القاضي؟  لدى  العقوبة  مقدار 
وتكييفها  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  نظام  في  بالعقوبة  المتعلقة 
إلى  بالرجوع  المذكورة  العقوبات  ألحكام  الشرعي  التأصيل  ثم  قانوًنا، 

النصوص وأحكام الفقه اإلسالمي.
مع  يتوافق  المعلوماتية  جرائم  مكافحة  نظام  أن  إل��ى  البحُث  ويصل 
تنوع  النظام  راعى  حيث  الشرعي؛  العقابي  النظام  العامة في  القواعد 
األعلى في كل جريمة، وترك  الحد  النظام  نوًعا وق��دًرا، وحدد  العقوبة 
يتناسب مع  بما  الجاني  لردع  يراه كافًيا  لما  القضاء  لتقدير  األدنى  الحد 
شخصية الجاني وظروف الجريمة. كما راعى النظام التناسب بين الجريمة 
ولم  اإلغ��الق،  أو  المصادرة  هما  تكميليتين  عقوبتين  وس��ّن  والعقوبة، 

يستثنِ النظام أحدًا من العقوبة؛ إذ كان المبدأ عامًا.



12

د . إيمان بنت محمد علي عادل عّزام

85 مة  |   العدد  82   |  رجب  1439ه�  مجلة فصلية علمية محكَّ

مقدمة

�إنَّ �حلمد هلل �أحمده و�أ�ستعينه و�أ�ستغفره و�أتوب �إليه، و�أعوذ باهلل من �رشور 
�أنف�ِسنا و�سيئاِت �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له.

نا حممد�ً عبده  و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �رشيك له، و�أ�سهد �أن �سيدَّ
منري�ً،  و�رش�جاً  باإذنه  �هلل  �إلى  ود�عياً  ونذير�ً،  ومب�رش�ً  �ساهد�ً  �أر�سله  ور�سوله، 

�سلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان و�سلم ت�سليماً كثري�ً.

أسباب الكتابة في الموضوع:

�إثر  يف  �ملعلوماتية  جر�ئم  مكافحة  نظام  وبني  بيني  �سابقة  �سلة  ن�ساأت  لقد 
�لرغبة يف  لدي  ثارت  فقد  ثّم،  �ملعلوماتية، ومن  باإحدى جر�ئم  �سابق  �هتمام 
در��سة نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية من ز�وية جديدة، وهي ز�وية �لعقوبة، 
�ملتعّلقة ب�سق  �لن�سو�ص  �لنظام، وحتليل  للتعّرف على �لعقوبات �ملذكورة يف 

�لعقوبة، وتاأ�سيلها �رشعاً وقانوناً. 

أهمية الموضوع: 

جر�ئم  مكافحة  نظام  يف  �لعقوبة  ل�سق  ل  توؤ�سّ در��سة  على  �أقف  مل  حيث 
�ملعلوماتية �رشعاً وقانوناً،كانت �حلاجة ما�سة لتقدمي هذه �لدر��سة، خا�سة و�أنها 
من  �لتو�سيحي  �لو�سفي  �جلانب  من  فيها  ملا  �لنظام  تطبيق  �أثناء  �لق�ساة  تعني 
�لناحية �لقانونية، و�جلانب �لتاأ�سيلي من �لناحية �ل�رشعية، �أ�ساأل �هلل –تعالى- 

�أن يكون فيها �لنفع و�لفائدة. 
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تساؤالت البحث:

• ما هي �لعقوبات يف نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية يف �ململكة �لعربية 	
�ل�سعودية ؟.

• للعقوبات يف نظام مكافحة جر�ئم 	 �ل�رشعي و�لقانوين  �لتاأ�سيل  ما هو 
�ملعلوماتية ؟ 

• ما هي �سو�بط �الجتهاد يف حتديد مقد�ر �لعقوبة لدى �لقا�سي ؟ 	

حدود البحث: 

جر�ئم  مكافحة  نظام  يف  �لعقوبة  �سّق  در��سة  على  �لبحث  هذ�  يقت�رش 
�ملعلوماتية )1428 هـ(، در��سة تاأ�سيلية قانونية و�رشعية. 

منهج البحث:

��ستخدمت �ملنهج �لو�سفي و�لتاأ�سيلي يف هذ� �لبحث، حيث قمت بو�سف 
�ملو�د �ملتعلقة بالعقوبة يف نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية، وتكييفها قانوناً، ثم 
�لتاأ�سيل �ل�رشعي الأحكام �لعقوبات �ملذكورة بالرجوع �إلى �لن�سو�ص و�أحكام 

�لفقه �الإ�سالمي. 

خطة البحث: 

بنظام  موجز  تعريف  فيه  متهيد،  من  �ملقدمة–  هذه  –بعد  �لبحث  هذ�  يتكون 
مكافحة جر�م �ملعلوماتية،ثم �سبعة مباحث، وخم�سة ع�رش مطلباً،على �لنحو �لتايل: 

املبحث الأول: ال�سلطات يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية. 
�ملطلب �الأّول: �ل�سلطات يف �لنظام. 

 : �ملطلب �لثاين : �لتاأ�سيل �ل�رشعي ل�سّن �لنظم �لعقابية وتنفيذها عرب �ل�سلطتنينْ
�لتنظيمية و�لق�سائية.
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املبحث الثاين: �سفة العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية. 
�ملطلب �الأول: تعريف �لعقوبة.

�ملطلب �لثاين: �سفة �لعقوبة يف �لنظام 
�ملطلب �لثالث: �لتاأ�سيل �ل�رشعي ل�سفة �لعقوبة. 

املبحث الثالث: اأنواع العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية. 
�ملطلب �الأول: �أنو�ع �لعقوبة يف �لنظام. 

�ملطلب �لثاين: �لتاأ�سيل �ل�رشعي الأنو�ع �لعقوبة. 
املبحث الرابع: مقادير العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية. 

املطلب الأول: مقادير العقوبة يف النظام. 
�ملطلب �لثاين: �لتاأ�سيل �ل�رشعي ملقد�ر �لعقوبة �لو�رد يف �لنظام. 

املبحث اخلام�س: ت�سديد العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية. 
�ملطلب �الأول: ت�سديد �لعقوبة يف �لنظام. 

�ملطلب �لثاين: �لتاأ�سيل �ل�رشعي لت�سديد �لعقوبة. 
املبحث ال�ساد�س: العفو عن العقوبة يف نظام مكافحة جرائم املعلوماتية. 

�ملطلب �الأول: �لعفو عن �لعقوبة يف �لنظام. 
�ملطلب �لثاين: �لتاأ�سيل �ل�رشعي لالإعفاء من �لعقوبة. 

نوع  اختيار  يف  احلكم  اأثناء  القا�سي  اجتهاد  �سوابط  ال�سابع:  املبحث 
العقوبة وحتديد قدرها.

�ملطلب �الأول : �ل�سو�بط �لعامة. 
�ملطلب �لثاين : �ل�سو�بط �خلا�سة. 

�خلامتة. و�لفهار�ص. 
واأبداأ م�ستعينة باهلل، وما توفيقي اإل باهلل عليه توكلت واإليه اأنيب. 
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تمهيد
 تعريف موجز بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية 

في المملكة العربية السعودية)1( 

أ-صدور النظام: 

�سدر نظــام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/ 17 
وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ، بناًء على قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم: )79( وتاريخ: 

7/ 3/ 1428هـ.

ب-أهداف النظام: 

ها:  ذكرت �أهد�ف �لنظام يف �ملادة �لثانية منه، ون�سّ
بتحديد  وذلك  �ملعلوماتية،  جر�ئم  وقوع  من  �حلّد  �إلى  �لنظام  هذ�  يهدف 

هذه �جلر�ئم و�لعقوبات �ملقررة لكل منها، ومبا يوؤدي �إلى ما ياأتي:
1 - �مل�ساعدة على حتقيق �الأمن �ملعلوماتي.

�الآلية  للحا�سبات  �مل�رشوع  �ال�ستخد�م  على  �ملرتتبة  �حلقوق  حفظ   -  2
و�ل�سبكات �ملعلوماتية.

3 - حماية �مل�سلحة �لعامة، و�الأخالق، و�الآد�ب �لعامة.
4 - حماية �القت�ساد �لوطني.

ويالحظ من ترتيب �ملنّظم لالأهد�ف �أن �لهدف �لرئي�سي للنظام هو حماية 
�الأمن �ملعلوماتي، فقد �بتد�أ بذكره �ملنظم باعتباره هدفاً عاماً، وذ� �سياغة كلية 

 )1)  ال�س���ادر مبوج���ب املر�س���وم امللك���ي رق���م م/ 17 وتاري���خ: 8/ 3/ 1428ه����. انظ���ر: موق���ع هيئ���ة اخل���راء
 .https://www.boe.gov.sa 



12

د . إيمان بنت محمد علي عادل عّزام

89 مة  |   العدد  82   |  رجب  1439ه�  مجلة فصلية علمية محكَّ

ت�سمل ما ذكره �ملنّظم بعده من �أهد�ف تتفّرع عنه. 

ج- مواد النظام: 

ت �ملو�د من �لثالثة �إلى �لعا�رشة، ثم  يتكّون �لنظام من �ستة ع�رشة مادة، ن�سّ
�ملادة �لثالثة ع�رش على �لعقوبات �ملحددة الأ�سناف �جلر�ئم �ملعلوماتية. 

واالعرتا�ض  وااللتقاط  التن�صت  جرائم  عقوبة  الثالثة،  �ملادة  ذكرت  حيث 
�ل�سبكة  طريق  عن  مر�سل  هو  ما  كل  على  �مل�رشوع  غري  و�لدخول  للمحتوى 
و  باالآخرين  ــرش�ر  �الإ� يف  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  ��ستخد�م  وكذلك  �لعنكوتية، 
�مل�سا�ص باحلياة بحياتهم �خلا�سة عن طريق �إ�ساءة ��ستخد�م �لهو�تف �لنقالة �ملزودة 
بالكامري�، و �لت�سهري باالآخرين، وذكرت املادة الرابعة عقوبة �جلر�ئم �ملالية، و�لتي 
منها �ال�ستيالء على مال �لغري عن طريق �الحتيال، �أو �النتحال، و �لو�سول - دون 
�أو بيانات متعلقة مبلكية  �أو �ئتمانية،  �إلى بيانات بنكية،  م�سوغ نظامي �سحيح - 
من  تتيحه  ما  �أو  �أمو�ل،  �أو  معلومات،  �أو  بيانات،  على  للح�سول  مالية  �أور�ق 
خدمات. واملادة اخلام�سة عقوبة جر�ئم �لتعدي على �ملحتوى �الإلكرتوين، مثل: 
�لدخول غري �مل�رشوع الإلغاء بيانات خا�سة، �أو حذفها، �أو تدمريها، �أو ت�رشيبها، 
�أو �إتالفها �أو تغيريها، �أو �إعادة ن�رشها، و �إيقاف �ل�سبكة �ملعلوماتية عن �لعمل، �أو 
تعطيلها، �أو تدمري، �أو م�سح �لرب�مج، �أو �لبيانات �ملوجودة، �أو �مل�ستخدمة فيها، 
�أو  �إلى �خلدمة،  �أو تعديلها،و�إعاقة �لو�سول  �إتالفها،  �أو  �أو ت�رشيبها،  �أو حذفها، 

ت�سوي�سها، �أو تعطيلها، باأي و�سيلة كانت.
ت املادة ال�ساد�سة على عقوبة جر�ئم �مل�سا�ص بالنظام �لعام، �أو �لقيم  ون�سّ
�لدينية، �أو �الآد�ب �لعامة، �أو حرمة �حلياة �خلا�سة و�الجتار يف �جلن�ص �لب�رشي 
ال�سابعة على  املادة  باملخدر�ت. ون�ست  �الجتار  �الأخالقية و�جلر�ئم  و�جلر�ئم 
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ت املادة الثامنة  عقوبة جر�ئم �الإرهاب و�مل�سا�ص باالأمن �لعام و�القت�ساد، ون�سَّ
على م�سّدد�ت �لعقوبة، والتا�سعة على �أحكام �لتحري�ص و�مل�ساعدة و�التفاق، 

والعا�سرة على �أحكام �ل�رشوع.
وذكرت �ملادة احلادية ع�سرة �أحكام �الإعفاء، وجاءت �ملادة �لثانية ع�رشة مادة 
املادة الثالثة ع�سر، عقوبة  �لنظام وغريه، ثم ذكرت  تنظيمة للعالقة بني هذ� 
الرابعة  املادة  وجاءت  و�الإغــالق،  �مل�سادرة،  عقوبة  وهي  جو�زية،  تكميلية 
تنفيذ  �مل�ساعدة على  تبيني جهات �الخت�سا�ص يف  ع�سرة واخلام�سة ع�سر يف 

�لنظام، ثم املادة ال�ساد�سة ع�سر يف �أحكام �لن�رش.. 

المبحث األول: 
السلطات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 

المطلب األّول: السلطات في النظام: 
كما  و�ل�سنة  �لكتاب  د�ستورها  �إ�سالمية،  دولة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �إن 
رقم  �مللكي  باالأمر  �ل�سادر  للحكم،  �الأ�سا�سي  �لنظام  �الأولى  �ملادة  عليه  ت  ن�سَّ
 )2(

�أ/90 وتاريخ 1412/8/27هـ )1991م( - �لباب �الأول )�ملبادئ �لعامة( 
وحتّقق �ململكة �لعربية �ل�سعودية �حلكم وفق �لكتاب و�ل�سنة من خالل ثالث 
ن�ص املادة الأولى:: »اململكة العربية ال�سعودية دولة عربية اإ�سالمية، ذات �سيادة تامة، دينها الإ�سالم،   (2(
ود�س���تورها كت���اب اهلل تعال���ى، و �س���نة ر�س���وله - �س���لى اهلل علي���ه و�س���لم- ولغته���ا ه���ي اللغ���ة العربية، 

https://www.boe.gov.sa وعا�سمتها مدينة الريا�ص«. انظر: موقع هيئة اخلراء
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�ل�سلطة  منها:  للحكم،  �الأ�سا�سي  �لنظام  �لـ 44 من  �ملادة  عليها  ت  ن�سّ �سلطات 
.

)3(
�لتنظيمية، و�ل�سلطة �لق�سائية 

الفرع األّول: أنواع السلطات في النظام: 

ظهرت يف نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية �سلطتان: 
الأولى: ال�سلطة التنظيمية : 

�ملق�سود بها: �ل�سلطة �لتي و�سعت �لنظام. 
�لقو�نني ومناق�ستها  �لنظم و  �قرت�ح  �سلطة  �لدولة  �لتي منحتها  �لهيئة  فهي: 
و�إ�سد�رها يف �سوء �ل�رشيعة �الإ�سالمية �لتي م�سدرها �لكتاب و�ل�سنة و�الأحكام 

�الجتهادية يف �لفقه �الإ�سالمي.
وهذه �ل�سلطة تقوم با�ستحد�ث �لنظم �لتي حتقق مقا�سد �ل�رشيعة �الإ�سالمية، 
من  فيه  ي�ستجد  وما  �لع�رش،  متطلبات  مع  تتنا�سب  بعقلية  ب�سو�بطها  وتلتزم 
ممار�سات و�سلوكيات ت�ستوجب و�سع �لعقوبات �ملالئمة؛ الأن �الإ�سالم دين لكل 
زمان ومكان. فالبد من وجود جمتهدين يقومون با�صتنباط االأحكام ال�رشعية 
من �الأدلة �لتف�سيلية من �لكتاب و�ل�سنة، والبد من �إيجاد ت�رشيعات ملا ي�ستجد 
من �الأمور نتيجة �لعوملة و�لتطور فيما ال يوجد فيه ن�ص من �لكتاب �أو �ل�سنة، 

.
)4(

و�ل�سلطة �لتنظيمية تقوم بهذ� �لدور 
هيئة  خــالل:  من  ــوزر�ء  �ل جمل�ص  به  يقوم  �لتنظيمي  �لــدور  فــاإّن  وعملياً، 
ن����صّ امل���ادة 44: »عل���ى اأن تتكون ال�سلطات يف الدولة من: ال�سلط���ة الق�سائية - ال�سلطة التنفيذية -   (3(
ال�سلطة التنظيمية. وتتعاون هذه ال�سلطات يف اأداء وظائفها وفقاً لهذا النَظام وغريه من الأنظمة. 

https://www.boe.gov.sa وامللك هو مرجع هذه ال�سلطات«  انظر: موقع هيئة اخلراء
���ت امل���ادة ال� 67 من النظام ال�سادر بالأمر امللكي رق���م اأ/90 وتاريخ 1412/8/27ه� )1991م) -على  ن�سَّ   (4(
اأن���ه: »تخت����ص ال�سلطة التنظيمية بو�سع الأنظمة واللوائح فيما يحقق امل�سلحة اأو يرفع املف�سدة يف 
�سوؤون الدولة وفقاً لقواعد ال�سريعة الإ�سالمية.. ومتار�ص اخت�سا�ساتها وفقاً لهذا النَظام ونَظامي 

https://www.boe.gov.sa جمل�ص الوزراء، وجمل�ص ال�سورى« انظر: موقع هيئة اخلراء
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�خلرب�ء، ثم جمل�ص �ل�سورى، ثم ي�سدر به مر�سوم ملكي، كما جاء يف نظام 
. 

)5(
جمل�ص �لوزر�ء �ل�سادر باالأمر �مللكي رقم �أ/ 13، بتاريخ 3/3/ 1414هـ 

وذلك تاأكيد�ً للمادة �خلام�سة ع�رش من نظام جمل�ص �ل�سورى �ل�سادر باالأمر 
. 

)6(
�مللكي رقم �أ/91 ، وتاريخ1412/8/27هـ 

وعلى ذلك، فاإن جمل�ص �لوزر�ء وجمل�ص �ل�سورى و�لوز�رة �ملخت�سة كلها 
جهات تتعاون يف �سناعة �الأنظمة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وفق �ل�سو�بط 
و�ملقا�سد �لعامة لل�رشيعة �الإ�سالمية، ثّم يتّوج ذلك مو�فقة �مللك عليها لتبد�أ يف 

 .
)7(

�ل�سدور و�لتنفيذ 
ثانيًا: ال�سلطة الق�سائية: 

ما  �لقو�نني على  بتطبيق  : »�ل�سلطة �ملخولة  باأنها  �ملعا�رشين  و عرفها بع�ص 

جاء يف الباب الرابع: ال�س���وؤون التنظيمية املادة )20 ):» مع مراعاة ما ورد يف نظام جمل�ص ال�س���ورى،    (((
ت�س���در الأنظم���ة، واملعاهدات، والتفاقيات الدولية والمتيازات، وتعدل مبوجب مرا�سيم ملكية بعد 

درا�ستها من جمل�ص الوزراء. 
املادة )21) »يدر�ص جمل�ص الوزراء م�سروعات الأنظمة واللوائح املعرو�سة عليه، وي�سوت عليها مادة   
م���ادة، ث���م ي�سّوت عليها باجلمل���ة، وذلك ح�سب الإج���راءات املر�سومة يف النظ���ام الداخلي للمجل�ص. 

https://www.boe.gov.sa انظر: موقع هيئة اخلراء
املادة )22): »لكل وزير احلق باأن يقرتح م�سروع نظام اأو لئحة يتعلق باأعمال وزارته، كما يحق لكل   
ع�سو من اأع�ساء جمل�ص الوزراء اأن يقرتح ما يرى م�سلحة من بحثه يف املجل�ص بعد موافقة رئي�ص 

 .https://www.boe.gov.sa جمل�ص الوزراء« انظر: موقع هيئة اخلراء
)6) ن����ص امل���ادة ))1): »يب���دي جمل����ص ال�سورى ال���راأي يف ال�سيا�سات العامة للدول���ة التي حتال اإليه   
م���ن رئي����ص جمل����ص ال���وزراء، وله عل���ى وجه اخل�سو����ص ما يل���ي:...ب - درا�س���ة الأنظم���ة واللوائح، 

واملعاهدات، والتفاقيات الدولية، والمتيازات،و اقرتاح ما يراه ب�ساأنها. ج - تف�سري الأنظمة« 
https://www.boe.gov.sa انظر: موقع هيئة اخلراء  

ن�س���ت امل���ادة 17 الت���ي عّدل���ت بالأم���ر امللك���ي )اأ / 198) وتاري���خ 2 / 10 / 1424 ه���� :)- ترف���ع ق���رارات    (7(
جمل����ص ال�س���ورى اإل���ى املل���ك ويقرر م���ا يحال منه���ا اإلى جمل����ص ال���وزراء. - اإذا اتفق���ت وجهات نظر 

جمل�سي الوزراء و ال�سورى ت�سدر القرارات بعد موافقة امللك عليها« 
:https://www.boe.gov.sa انظر: موقع هيئة اخلراء  

وامل���ادة ال�سبع���ون من النظ���ام الأ�سا�سي للحكم:»ت�سدر الأنظمة، و املعاه���دات، و التفاقيات الدولية،   
والمتيازات، ويتم تعديلها مبوجب مرا�سيم ملكية«
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 .
)8(

�رشعت له من ق�سايا وخ�سومات و�لعمل على تنفيذ ذلك«
و�ل�سلطة �لق�سائية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �سلطة م�ستقلة، وتعمل وفق 
للت�رشيع،  �الأ�سا�سية  �مل�سادر  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �الإ�سالمية  �ل�رشيعة  �أحكام 
�أنظمة من  �ملنظم من  �مل�سادر، ويدخل يف ذلك ما ي�سعه  و�مل�ستنبطة من تلك 

 .
)9(

قبيل �ل�سا�سة �ل�رشعية، وما يحقق �مل�سالح �لعامة 

الفرع الثاني: دور السلطات في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: 

اأّوًل: دور ال�سلطة التنظيمية: 
�نح�رش دور  �ملعلوماتية، فقد  �لعقوبة يف نظام مكافحة جر�ئم  فيما يخ�ص 

�ل�سلطة �لتنظيمية يف حتديد عدة �أمور، وهي:
• جن�ص �لعقوبة.	
• �حلّد �الأعلى للعقوبة يف �جلر�ئم �ملذكورة يف �لنظام.	
• �رشوط ت�صديد العقوبة.	
• �رشوط االإعفاء عن العقوبة. 	

 وذلك وفق �لتف�سيل �الآتي: 
اأ-جن�س العقوبة:

هذا ه���و اختي���ار الدكتور ماهر ال�سو�سي يف اأطروحته للدكتوراه. انظ���ر: اأحمد �سيام، مبداأ ا�ستقالل    (8(
الق�س���اء يف الدول���ة الإ�سالمية،اجلامع���ة الإ�سالمية )غ���زة)، كلية ال�سريعة - ر�سال���ة ماج�ستري عام 

library.iugaza.edu.ps/thesis/66367.pdf ،4( 1426 / )200 م، �ص
���ت امل���ادة ال�ساد�س���ة والأربعون الب���اب ال�ساد�ص من النظ���ام الأ�سا�سي للحكم ال�س���ادر بالأمر امللكي  ن�سّ   (9(
رق���م اأ/90 وتاري���خ 1412/8/27ه���� )1991م). على ما يلي: »الق�ساء �سلط���ة م�ستقلة، ول �سلطان على 
الق�ساة يف ق�سائهم لغري �سلطان ال�سريعة الإ�سالمية »ون�ست املادة الثامنة والأربعون على: »تطبق 
املحاكم على الق�سايا املعرو�سة اأمامها اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وفقاً ملا دّل عليه الكتاب وال�سنة، 
 وم���ا ي�س���دره ويل الأم���ر م���ن اأنظم���ة ل تتعار����ص م���ع الكت���اب وال�سنة« انظ���ر: موقع هيئ���ة اخلراء

https://www.boe.gov.sa 
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ل باجلن�ص، حدد �لنظام �لعقوبات �لتالية: فيما يت�سّ
• عقوبة �ل�سجن.	
• �لغر�مة. 	
• �مل�سادرة �أو �الإغالق. 	

وجعل �لعقوبتني �الأوليني �أ�سلية وجوبية على �سبيل �النفر�د، وجو�زية يف 
حال �جلمع – كما نعرف -.

ب-مقادير العقوبة:
وفيما يت�سل باملقادير:

و�سعت �ل�سلطة �لتنظيمية حد�ً �أعلى لكل من عقوبتي �ل�سجن و�لغر�مة، 
�سورة  يف  �لنظام  ذكرها  �لتي  �جلرمية  باختالف  خمتلفاً  ذلــك  وجعلت 
�أ�سناف من �جلر�ئم، وذكر  �سبعة  �إلى  بينها  جمموعات �سّنفت وفق جامع 
�حلّد �الأعلى يف �لعقوبة على كل �سنف من هذه �ملجموعات، وبلغ �أعلى 
حّد مذكور يف �لنظام )�ل�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنو�ت، و�لغر�مة 
مبقد�ر ال يزيد على خم�سة ماليني ريال(، وترك �لنظام �حلّد �الأدنى الجتهاد 
�لقا�سي فيما عد� �حلالة �لتي فيها ت�سديد �لعقوبة كما �سنعرف يف �لعنو�ن 

�لتايل. 
ج – �شروط ت�شديد العقوبة: 

فيما يت�صل ب�رشوط ت�صديد العقوبة، و�صعت ال�صلطة التنظيمية ثالثة معايري 
�إذ� تو�فرت يف جرمية ما يتعنّي على �لقا�سي �أن ي�سّدد �لعقوبة وفق �آلية حّددها 
�لنظام،وهي عدم �لنزول عن ن�سف �حلّد �الأعلى �لذي حّدده �لنظام يف مقادير 

عقوبتينْ �ل�سجن، و�لغر�مة. 
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د – �شروط العفو عن العقوبة: 
فيما يت�صل ب�رشوط العفو عن العقوبة، جعلت ال�صلطة التنظيمية البالغ �صبباً 

للعفو عن اجلرمية ب�رشوط حّددها النظام. 
ثانيًا: دور ال�سلطة الق�سائية: 

�أربعة  �أحــد  يف  �ملعلوماتية  جر�ئم  مكافحة  نظام  يف  �لقا�سي  دور  يتمثل 
ت�رشفات، وهي: 

• حتديد نوع �لعقوبة يف �سوء �الأجنا�ص �ملحددة يف �لنظام. 	
• و�سعته 	 �لــذي  �الأعلى  �حلــّد  حتت  �لعقوبة  مقد�ر  حتديد  يف  �الجتهاد 

�ل�سلطة �لتنظيمية،بالنظر �إلى �ملجرم و�جلرمية و�لظروف �ملحيطة. 
• العقوبة 	 ت�صديد  �رشوط  انطباق  من  حتققه  بعد  العقوبة،  بت�صديد  احلكم 

�ملذكورة يف �لنظام على �لو�قعة حمّل �حلكم. 
• االإعفاء من العقوبة، بعد حتققه من انطباق �رشوط االإعفاء من العقوبة 	

�ملذكورة يف �لنظام على �لو�قعة حمّل �حلكم.
وفيما يلي تو�سيح ت�رّشفات �لقا�سي �أثناء �حلكم : 

1-حتديد نوع العقوبة: 
�إن �لعقوبة يف �ملادة من �لثالثة �إلى �ل�ساد�سة وجوبية عند �النفر�د، وتخيريية 
عند �الجتماع، وهذ� مالحظ يف ت�سمني تلك �ملو�د �ملذكورة لعبارة »�أو باإحدى 
هاتني �لعقوبتني«، مبعنى �أّن �ل�سلطة �لتنظيمية منحت �لقا�سي حق �الختيار بني 
: �لغر�مة �أو �ل�سجن، �أو �الكتفاء باأحدهما بح�سب �جتهاد �لقا�سي،  �لعقوبتنينْ

وهذ� ي�سري �إلى تبني �لنظام لزيادة �ل�سلطة �لتقديرية للقا�سي.
من  �ختيار�ً  �لعقوبة  نوع  حتديد  يف  �لقا�سي  �جتهاد  عن  ينتج  ذلك  وعلى 
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�الأجنا�ص �ملذكورة يف �لنظام �أربعة �أنو�ع من �لعقوبات: 
• �إما �ل�سجن. 	
• �أو �لغر�مة. 	
• �أو �ل�سجن مع �لغر�مة.	

ويكون حكمه بذلك كّله من قبيل �لعقوبة �الأ�سلية. 
�مل�سادرة  عقوبة  وهــي  تكميلية،  بعقوبة  يحكم  �أن  للقا�سي  يجوز  كما 

و�الإغالق، كما �سنعرف. 
2-حتديد مقدار العقوبة: 

للقا�سي حتديد مقد�ر �لعقوبة بطريقتني:
• كل 	 يف  عليها  �ملن�سو�ص  �لغر�مة  �أو  للحب�ص  �الأعلى  �حلّد  يتجاوز  �أال 

جرمية يف �لنظام.
• �أال ينزل عن ن�سف �حلّد �الأعلى يف حالة تو�فر ظروف ت�سديد �لعقوبة 	

بح�سب ما حّدده �لنظام. 
3- ت�سديد العقوبة: 

يف  �الأعلى  �حلّد  ن�سف  عن  تنزل  ال  عقوبة  �لقا�سي  يعنينِّ  حني  ويح�سل 
�ملقد�ر �لذي حّدده �لنظام.

 4- الإعفاء من العقوبة: 
للقا�سي �الإعفاء من �لعقوبة يف حاالت خم�سو�سة ذكرها �لنظام، وعبارة 
�لنظام تفيد �أن ذلك جائز�ً، ولي�ص حتماً، جاء يف �ملادة �لثالثة ع�رش من �لنظام: 
»للمحكمة املخت�صة اأن تعفي من هذه العقوبات....الخ«، وذلك وفقاً ل�رشوط 

حمددة �ستاأتي يف مو�سعها نعرفها قريباً . 
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المطلب الثاني: التأصيل الشرعي لسّن النظم العقابية 

وتنفيذها عبر السلطتْين: التنظيمية والقضائية:
ر�أينا فيما �سبق �أنه ت�ساركت يف و�سع نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية وتطبيقه 
�سلطتان، �ل�سلطة �لتنظيمية و�ل�سلطة �لق�سائية. وهذ� يتفق مع �لفقه �الإ�سالمي 
�إجمااًل، من حيث وجود �سلطة ت�رشيعية ت�سع �لت�رشيعات، وهي �سلطة �هلل – 

تعالى - و�سلطة ق�سائية تطبق حكم �هلل تعالى. 
هيئة  وهي  �لت�رشيعية،  لل�سلطة  تابعة  �سلطة  �الإ�سالم  يف  توجد  �أنــه  على 
�ملعلوماتية -  مكافحة جر�ئم  نظام  يخ�ّص  ومتّثلها -فيما  �لفقهاء،  �أو  �الجتهاد 
�ل�سلطة �لتنظيمية �ملمثلة يف هيئة �خلرب�ء و�جلهات �ملت�سامنة معها يف �سّن �لنظم، 
�لقا�سي  �جتهاد  وفق  �لعقوبة  فيها  تكون  �لتي  �حلال  يف  �لقا�سي،  ميّثلها  وقد 
وفق م�ستند �رشعي ال م�ستند نظامي، مثل �حلاالت �لتي يخّول ويل �الأمر فيها 

�لقا�سي لفر�ص عقوبات معينة على جر�ئم حمددة.
ومهمة هذه �ل�سلطة �الجتهادية - �سو�ء كانت �ل�سلطة �لتنظيمية �أو �لقا�سي 
- هي ا�صتنباط االأحكام يف الوقائع امل�صتجدة، وو�صع القوانني التي »ُيق�صد بها 
تنظيم �جلماعة وحمايتها و�سّد حاجتها على �أ�سا�ص من مبادئ �ل�رشيعة �لعامة. 
وهذه �لت�رشيعات ال تكون �إال فيما �سكتت عنه �ل�رشيعة، فلم تاأت فيه بن�سو�ص 

، و�لقيد�ن �ملهّمان يف عمل هذه �ل�سلطة: 
)10(

خا�سة«
�لعامة  �ل�رشيعة  مبادئ  �سيء مع  قبل كل  متفقاً  �لت�رشيع  �أن يكون هذ�   -1

وروحها �لت�رشيعية، و�إال كان باطاًل بطالناً مطلقاً...
�أدلة  من  دلياًل  حقيقية  مناق�سة  يناق�ص  وال  �لت�سـريع  هـذ�  ي�سادم  �أالَّ   -2
)10) انظ���ر: ال�سلط���ات العام���ة يف الإ�س���الم - مفهومه���ا.. وظيفته���ا.. العالف���ة بينه���ا - د. عثم���ان جمع���ة 

 https://www.paldf.net سمريية�
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.
)11(

�ل�رشيعة �لتف�سيلية �لثابتة
�أن �لق�ساء �أحد �لنظم �لتي تبناها �الإ�سالم  و�أما �ل�سلطة �لق�سائية، فمعلوم 
مكافحة  جر�ئم  يف  �لعقوبة  والأن   .

)12(
�ملــنــازعــات وف�ص  �لنا�ص  بني  للف�سل 

�ملعلوماتية منظمة ومقننة نوعاً وقدر�ً، فاإن دور �لق�ساء �سيكون �أ�سهل و�سيحقق 
نوعا من توحيد �الأحكام يف �جلر�ئم �ملت�سابهة، و�سيعمل يف جمال �ختيار نوع 
�لعقوبة ومقدر�ها يف �سوء �الإطار �لعام �لذي و�سعته �ل�سلطة �لتنظيمية، ومبا 

يحقق مقا�سد �ل�رشيعة من �لعقاب يف حق كل جمرم. 
ووجود �سلطة تنظيمية و�سلطة ق�سائية بال�سكل �مل�ستقل يف �لع�رش �حلديث ال 
متنعه �ل�رشيعة وال توجبه، و�إمنا هو �مر مرتوك للحاكم لتحديد ما ير�ه حمققا 

م�سالح �الأمة بح�سب �لظروف �لزمانية و�ملكانية �لذي تعي�ص فيه �الأمة. 
يقول بع�ص �لباحثني: »�إن �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية مل يتناوال �سكال معينا 
من �أ�سكال �حلكم �ملختلفة يف �لدولة �الإ�سالمية، كما �أنهما ال يت�سمنان �أحكاماً 
تف�سيلية يف �ساأن ما يجب �أن تكون عليه �لعالقات بني �ل�سلطات �ملختلفة، فال 
هما يرجحان ف�سل �ل�سلطات، وال هما يرف�سان تركيزها، بل �جلاري هو �لف�سل 
�الأمر  �ختيار ويل  �إنه يف جمال  �لع�سوي، حتى  بينهما دون  �لوظيفي و�ملهني 
مل يحدد� طريقة بذ�تها يلتزم بها �مل�سلمون، بل �الأمر يف ذلك كله مرتوك الأمة 
�الإ�سالم، تقوم مبا تر�ه منا�سبا على �أ�سا�ص مبد�أ �ل�سورى �ملقرر �رشعاً، فتقرير 
ومع  �لعام،  �ل�سالح  �حتياجات  وفق  يكون  لذلك  �ملنا�سب  و�لنظام  �ل�سكل 

 .
)13(

مر�عاة �ملتغري�ت �لزمانية و�ملكانية«

)11) انظر: ال�سلطات العامة يف الإ�سالم – مرجع �سابق. 
)12) انظر يف ذلك: املرجع ال�سابق. 

)13) مبداأ ا�ستقالل الق�ساء 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: 

الفرع األّول: العقوبة في اللغة: 

قال �بن فار�ص: »�لعني و�لقاف و�لباء �أ�سالن �سحيحان، �أحدهما يدل على 
تاأخري �سيء و�إتيانه بعد غريه، و�الأ�سل �الآخر يدل على �رتفاع و�سّدة و�سعوبة، 
�لباب: عاقبت  فهو عقيبه.... ومن  فاالأول قال �خلليل: كّل �سيء يعقب �سيئاً 
�لرجل معاقبة وعقوبة وعقاباً، و�حذر �لعقوبة و�لعقب.... و�إمنا �سميت عقوبة؛ 

)14(
الأنها تكون �آخر�ً وثاين �لذنب 

�سوء�ً،  فعل  مبا  �لرجل  جتزي  �أن  �ملعاقبة:  و  �لعقاب  »و  منظور:  �بن  وقال 
)15(

و�ال�سم �لعقوبة.«.

الفرع الثاني: العقوبة في االصطالح الشرعي: 

قال �ملاوردي: »�حلدود زو�جر و�سعها �هلل – تعالى- للردع عن �رتكاب ما 
حظر، وترك ما �أمر به«)16(

)14) انظ���ر: مقايي����ص اللغ���ة، اأحمد بن فار�ص بن زكريا ت )39ه����، حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون، دار 
اجليل - بريوت - لبنان - 1420ه� - 1999م،الطبعة: الثانية، )4 / 77). 

))1) انظ���ر: ل�س���ان العرب،اب���ن منظور، حممد بن مك���رم 711، دار �سادر - بريوت، الطبع���ة: الأولى، )1 / 
 . (619 -611

)16) الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية، املاوردي، علي بن حممد ت 0)4ه�،دار الكتب العلمية - بريوت 
/ )140ه�- )198م، �ص 0)2. 
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)17(

وقال �بن جنيم: »�حلدود مو�نع قبل �لفعل، زو�جر بعده«
ينزل  �رشعي  بحكم  »جــز�ء  �لعقوبة:  تعريف  يف  �ملعا�رشين  بع�ص  وقــال 

باملجرم، زجر�ً له، وردعاً لغريه«. 
فقول »جز�ء«: هو عني �لعقوبة، كما هو يف حقيقتها �للغوية. 

يكون  غريها  عن  كان  ما  �إذ  حماكمة،  عن  �سادر  �رشعي«:  »بحكم  وقول 
�عتد�ء. 

وقول »ينزل باملجرم«: �إذ هو من �رتكب جرمية، وهي �ملحظور�ت �ل�رشعية 
. 

)18(
�ملت�سمنة حد�ً �أو تعزير�ً، وباقي �لتعريف بيان للحكمة منها

الفرع الثالث: العقوبة في القانون: 

فقال  و�حــد،  و�ملعنى  �لعقوبة،  تعريف  يف  �ملعا�رشين  تعبري�ت  تعددت 
بع�سهم: هي: »�جلز�ء �ملقّرر قانوناً الرتكاب �ل�سخ�ص جرمية ما، ويقّرر مبوجب 

حكم ق�سائي«.)19(
تثبت  من  على  �ملحكمة  وتوقعه  �لقانون،  يقرره  جز�ء  »هي  �آخرون:  وقال 

م�سوؤوليته عن �جلرمية، ويتنا�سب معها«)20( 

)17) البح���ر الرائ���ق �س���رح كن���ز الدقائ���ق، ابن جنيم، زي���ن الدين احلنف���ي ت 970ه�، دار املعرف���ة - بريوت، 
الطبعة: الثانية، )) / 3) 

)18) العقوب���ة باإت���الف امل���ال – درا�س���ة تاأ�سيل���ة مقارنة تطبيقية – �س���امل بن مبارك املح���اريف، اإ�سراف د. 
م�سلح بن عبد احلي النجار، كلية نايف الأمنية عام 1427ه� / 2007م )ر�سالة ماج�ستري) �ص 18 

)19) امل�ساهمة اجلنائية - درا�سة مقارنة بالت�سريع اجلنائي الإ�سالمي، د. منت�سر �سعيد حمودة، دار الفكر 
اجلامع���ي الإ�سكندري���ة، ط 1، 2012 م، ����ص 9). وانظر: العقوبات اجلنائي���ة يف �سوء الفقه والق�ساء، 

اإيهاب عبد املطلب، املركز القومي لالإ�سدارات القانونية، ط 1، 2009 م �ص13
)20) �س���رح قان���ون العقوب���ات – الق�سم العام – د. فخري عبد الرزاق احلديث���ي، د. خالد حميدي الزعبي 

– عمان، �ص312 الثقافة  دار   / 2010م   / 1431هت   2 – ط 
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المطلب الثاني: صفة العقوبة في النظام : 
بدنية  وتكميلية،  �أ�سلية  عقوبة  �ملعلوماتية  مكافحة جر�ئم  نظام  �لعقوبة يف 
�ملحددة  �أنو�عها  بني  �الختيار  يف  �لقا�سي  الجتهاد  و��سع  جمال  فيها  ومالية، 
نظاماً، ويف حتديد مقد�رها حتت �حلّد �الأعلى لكل حزمة من �جلر�ئم بح�سب ما 

بّينه �لنظام، وذلك بالنظر �إلى �ملجرم و�إلى ظروف كل جرمية ومالب�ساتها.
ويف �ملبحث �خلا�ص باأنو�ع �لعقوبة �سوف يتم �لتعريف باالأنو�ع �ملذكورة 

تف�سياًل . 

المطلب الثالث: التأصيل الشرعي لصفة العقوبة: 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ملعلوماتية  جر�ئم  مكافحة  نظام  يف  �لعقوبة 
باأنو�عها تدخل حتت �لعقوبة تعزيرية يف �الإ�سالم، ومعنى قولنا عقوبة تعزيرية: 
�أي: ن�سبة �إلى �لتعزير، وفيما يلي بيان �ملق�سود بالتعزير ومعرفة حكمه ودليله. 

الفرع األّول: تعريف التعزير: 

اأ- التعزير يف اللغة: 
من �لعزر، وهو �للوم، جاء يف ل�سان �لعرب البن منظور: »�لعزر: �لَّلوم.، 
�ملعاودة،  من  �جلاين  ملنعه  �حلّد  دون  �رشب  و�لتعزير:  و�لعزر  ه.  ردَّ ره:  وعزَّ
بال�سيف،  �لن�رش  �لتعزير  �الأعر�بي:  �بن  )21(.»وقـــال  �ملع�سية«  عن  وردعــه 

.)22(
و�لتاأديب دون �حلّد«

)21) ل�سان العرب – مرجع �سابق )4 /61)).
)22) الزاه���ر يف غري���ب األف���اظ ال�سافع���ي، الأزه���ري، حممد بن اأحم���د ت 370 ه�، حتقي���ق: د. حممد جر 
الألفي، وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية - الكويت - 1399، الطبعة: الأولى )2)2- 3)2)، وانظر: 

ل�سان العرب – مرجع �سابق )4 / 62)).
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ب- التعزير يف ال�سطالح: 
وزجر  تاأديب  �أنه  معناه:  وحا�سل  �إليه،  ور�جع  �للغوي  �ملعنى  من  ماأخوذ 

بعقوبة غري مقّدرة �رشعاً. 
وتفاوتت عبارة �لفقهاء يف �لتعبري عن ذلك، و�أ�سهرها قول �ملاوردي: »تاأديب 

على ذنوب مل ت�رشع فيها �حلدود«)23(.
ج – التعزير يف ال�ستخدام القانوين املعا�سر: 

على  »ت�ستمل  �لتعزير  جر�ئم  تكون  للتعزير  �لفقهي  �لتعريف  من  �نطالقاً 
نوعنينْ من �جلر�ئم: 

�الأول: �الأفعال �لتي حرمتها �ل�رشيعة، ومل حتدد لها عقوبة دنيوية.
�لثاين: �الأفعال �لتي يجرمها ويل �الأمر، ويحدد لها عقوبة دنيوية. 

بعدم  مقيدة  �الأفعال  هذه  على  و�لعقاب  �لتجرمي  يف  �الأمــر  ويل  و�سلطة 
)24(، كما تقّدم ذكره. 

خمالفة ن�سو�ص �ل�رشيعة ومبادئها �لعامة«
وتنظيم �جلر�ئم و�لعقوبات يف �سورة قو�نني �أطلق عليه �لبع�ص »جر�ئم 
يف  �ل�سادرة  �الأنظمة  تناولت  �ل�ساذيل:  فتوح  د.  قال  �ملنظمة«.  �لتعزير 
�لعقوبات  للتعزير، حمددة  �ملوجبة  �الأفعال  بع�ص جو�نب  تنظيم  �ململكة 
ت�ستمد  �لتي  �الأنظمة  هذه  �لعامة.  �مل�سلحة  العتبار�ت  وفقاً  لها  �ملالئمة 
)23) الأحك���ام ال�سلطاني���ة - مرج���ع �سابق �ص 266 وانظر تعريف التعزير عن���د احلنفية يف: طلبة الطلبة 
يف ال�سطالح���ات الفقهي���ة، الن�سف���ي، عمر بن حمم���د ت 37)ه�، حتقيق: خالد عب���د الرحمن العك، 
دار النفائ�ص،عم���ان، 1416 ه����، )199م ����ص 133، وعن���د املالكية يف: تب�سرة احلك���ام يف اأ�سول الأق�سية 
ومناهج الأحكام، ابن فرحون، اإبراهيم بن حممد ت 799، حتقيق: ال�سيخ جمال مرع�سلي، دار الكتب 
العلمي���ة - لبن���ان/ ب���ريوت - 1422ه���� - 2001م )2 / 446)، وعن���د ال�سافعية يف: الأحك���ام ال�سلطانية، 
مرج���ع �ساب���ق )266)، وعند احلنابلة يف: املغني يف فقه الإم���ام اأحمد بن حنبل ال�سيباين، ابن قدامة 

املقد�سي، عبد اهلل بن اأحمد ت 620،ه�، دار الفكر - بريوت - )140، الطبعة: الأولى )148/9). 
)24) جرائ���م التعزي���ر املنظم���ة يف اململك���ة العربية ال�سعودي���ة، د. فتوح عبد اهلل ال�س���اذيل – دار املطبوعات 

اجلامعية 1433ه�/ 2013م، ط 2 �ص 33
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�الإ�سالمية ومبادئها  �ل�رشيعة  �إ�سد�رها الأحكام  �رشعيتها وت�ستند يف والية 
»جر�ئم  عليها  نطلق  �لتي  �لتعزيرية  �جلر�ئم  بع�ص  تنظيم  توّلت  �لعامة، 

 .)25(
�لتعزير �ملنظمة«

الفرع الثاني: حكم التعزير ودليله : 

ثابت  )26(، وذلك  فيها حّد وال كّفارة  لي�ص  �لتعزير م�رشوع يف كّل مع�سية 
باالأدلة من �لكتاب و�ل�سنة و�الإجماع، و�ملعقول. 

من �لكتاب: 
اِجِع  َ�سَ ُجُروُهنَّ يِف �ملنْ ِتي تََخاُفوَن نُ�ُسوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َو�هنْ قوله تعالى: )َو�لالَّ

 )27( 
َ َكاَن َعِليًّا َكِبرًي�( ُغو� َعَلينِْهنَّ �َسِبياًل  �إِنَّ �هللَّ َنُكمنْ َفاَل تَبنْ ۖ  َفاإِننْ �أََطعنْ بُوُهنَّ ِ َو��رشنْ

ومن �ل�سنة: 
روى �لبخاري وم�سلم – رحمهما �هلل -يف �ل�سحيح، و�للفظ للبخاري، عن 
�أبي بردة - ر�سي �هلل عنه - قال: كان �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - يقول: »ال 

يجلد فوق ع�رش جلد�ت �إال يف حّد من حدود �هلل«)28(.
وجه �لداللة: 

�حلديث �ل�رشيف �أعاله دّل مبفهومه على جو�ز �جللد يف غري �حلدود، على 

))2) املرجع ال�سابق �ص )3- 36
)26) انظر: رو�سة الطالبني - مرجع �سابق )10 / 174)، الإجماع، ابن املنذر،حممد بن اإبراهيم ت318ه�، 

حتقيق: د. فوؤاد عبد املنعم اأحمد، دار الدعوة، الإ�سكندرية،1402ه�، ط 3، �ص )11
)27) �سورة: الن�ساء، اآية: 34.

)28) �سحي���ح البخ���اري )اجلام���ع ال�سحيح املخت�سر) ، البخاري، حممد ب���ن اإ�سماعيل ت 6)2، حتقيق: د. 
م�سطفى ديب البغا، دار ابن كثري ، اليمامة - بريوت - 1407 - 1987، الطبعة: الثالثة، )6 / 12)2)، 
ب���اب: ك���م التعزي���ر والأدب، ح )6)64)، وانظ���ر: �سحيح م�سلم، الق�سريي، م�سلم ب���ن احلجاج ت 261، 
حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت، )3 / 1328(، باب: قدر اأ�سواط 

التعزير، ح )1708). 
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�أال يتجاوز ع�رش جلد�ت. 
من �الإجماع: قال �بن �ملنذر: »و�أجمعو� على �أن لالإمام �أن يعّزر يف بع�ص 

�الأ�سياء«)29(
من �ملعقول: 

لكم  »ور�سيت  تعالى:  قال  ومكان،  زمان  لكل  �ساحلة  �ل�رشيعة  كانت  ملا 
ومنها   - منتهية  غري  و�حلــو�دث  منتهية  �لن�سو�ص  وكانت   ،

)30(
دينا« �الإ�سالم 

لفر�ص  لالإمام  �ملجال  فيه  وفتح  �لتعزير،  نظام  �الإ�سالم  �رشع  فقد   - �جلر�ئم 
عقوبات جز�ئية على من يرتكب حمظور�ت من غري جر�ئم �حلدود �لتي جاءت 

�ل�رشيعة بتقدير عقوباتها. 

الفرع الثالث: حكمة مشروعية العقوبة التعزيرية: 

�أي �لعلم  يقول �لفقهاء عن �لعقوبة: »�إنها مو�نع قبل �لفعل زو�جر بعده، 
ب�رشيعتها مينع �الإقد�م على �لفعل و�إيقاعها بعده مينع �لعود �إليه«)31(.
ون�ستنبط مما �سبق �أن �حلكمة من م�رشوعية �لتعزير تتمّثل فيما يلي:

�ملنع عن �رتكاب �جلرمية. 
�لتاأديب و�الإ�سالح ملن �رتكب �جلرمية. 

�ملنع عن �لعود الرتكاب �جلرمية.

)29) الإجماع – مرجع �سابق �ص )11
)30) �سورة: املائدة، اآية: 3. 

)31) الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم – مرجع �سابق )2 / 167). 



12

د . إيمان بنت محمد علي عادل عّزام

105 مة  |   العدد  82   |  رجب  1439ه�  مجلة فصلية علمية محكَّ

المبحث الثالث: 
أنواع العقوبة في نظام 

مكافحة جرائم المعلوماتية 

المطلب األول : أنواع العقوبة في النظام: 

الفرع األول: التعريف اإلجمالي بأنواع العقوبة في النظام: 

��ستعر��سها  ميكن  �عتبار�ت،  بعدة  تنق�سم  �حلديثة  �لنظم  يف  �لعقوبات  �إن 
على �لنحو �لتايل: 

العتبار الأول: �أق�سام �لعقوبة باعتبار �لر�بطة �لقائمة بينها: 
تنق�سم العقوبة باعتبار الرابطة القائمة بينها �إلى ثالثة �أنو�ع، وهي: 

1-�لعقوبات �الأ�سلية: وهي عبارة عن �لعقوبات �ملقّررة �أ�ساًل للجرمية وفقاً 
للّن�ص �جلنائي...

�جلاين  على  تطبق  �لتي  �لعقوبات  عن  عبارة  وهي  �لتبعية:  �لعقوبات   -2
بناء على �حلكم عليه بعقوبة �أ�سلية، دون �حلاجة �إلى �لن�ص عليها يف �حلكم 

�ل�سادر �سد �جلاين بالعقوبة �الأ�سلية �ملقررة....
3- �لعقوبات �لتكميلية: وهي عبارة عن �لعقوبات �لتي ت�سيب �جلاين بناء 
على احلكم �صده بعقوبة اأ�صلية ب�رشط اأن ين�ّض هذا احلكم على هذه العقوبة 
�لتكميلية، وهذ� ما يفرق بني �لعقوبات �لتبعية و�لعقوبات �لتكميلية و�للذ�ن 

يلتقيان يف �أنهما تابعتان لعقوبة �أ�سلية.«.)32(

)32) امل�ساهمة اجلنائية – مرجع �سابق �ص 61
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�لذي  �لدور  »تظهر يف  وتبعية  وتكميلية  �أ�سلية  �إلى  �لعقوبة  تق�سيم  و�أهمية 
يقوم به �لقا�سي.

�أن ينطق بها ويحدد نوعها ومقد�رها، و�إن  �أ�سلية؛ عليه  فاإن كانت �لعقوبة 
كانت �لعقوبة تبعية؛ فال يلزم �لنطق بها، و�إن نطق بها، فاإن ذلك ال ي�سيف �إلى 
بها، ولكن  ينطق  �أن  فعليه  تكميلية،  �لعقوبة  كانت  �إن  �أما  �سيئاً جديد�ً.  حكمه 

 
)33(

باالإ�سافة �إلى �لعقوبة �الأ�سلية«
�أن  جند  �ملعلوماتية؛  جر�ئم  مكافحة  نظام  وتاأّمل  �ل�سابق،  �لتق�سيم  وبتاأّمل 
�ل�سعودية هي  �لعربية  �ململكة  �ملعلوماتية يف  نظام مكافحة جر�ئم  �لعقوبة يف 

: �أ�سلية، وتكميلية.  �أحد نوعنينْ
النوع الأول: العقوبة الأ�سلية: وتتمثل يف �ل�سجن �أو �لغر�مة �أو هما معاً:

حيث يعترب �ل�سجن �أو �لغر�مة يف نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية عقوبة 
�لقا�سي  يحكم  حني  ذلك،  ويتحقق  ��ستقاللها،  جو�ز  حيث  من  �أ�سلية، 
باحلب�ص دون �لغر�مة، �أو بالغر�مة دون �حلب�ص، وقد جّوز له �ملنظم ذلك يف 
بالو�و  �لعطف  �ملنّظم  ��ستخدم  وقد  �لعقوبتني«،  هاتني  باإحدى  »�أو  قوله: 
بني عقوبة �ل�سجن وعقوبة �لغر�مة، �لتي تدّل على جو�ز �حلكم بهما معاً، 
فجاء يف ن�ّص )�ملادة �لثالثة( �لتي حّددت �ملقد�ر �الأّول من �لعقوبة: »يعاقب 
بال�سجن مدة ال تزيد على �سنة، وبغر�مة ال تزيد على خم�سمائة �ألف ريال،�أو 
�ملعلوماتية  �جلر�ئم  من  �أياً  يرتكب  �سخ�ص  كل  �لعقوبتني؛  هاتني  باإحدى 

�الآتية« 

)33) عقوبة امل�سادرة يف ال�سريعة والنظام وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية، عبد الرزاق بن حممد 
�سليمان البدر، اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية معهد الدرا�سات العليا، ق�سم العدالة اجلنائية 

)تخ�س�ص الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي)، �سنة/1421ه� / 2000م، �ص 38
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النوع الثاين: عقوبة تكميلية: تتمثل يف:
�أ-عقوبة �ل�سجن �أو �لغر�مة �إذ� �أ�ساف �لقا�سي �أحدهما �إلى �الأخرى.

: �مل�سادرة و�الإغالق؛ �إذ� نطق بهما �لقا�سي.  ب- عقوبتينْ
و �مل�سادرة »عقوبة مالية، وهي عقوبة عينية، �أي ترد على مال معنّي، وهي 
عقوبة تكميلية، وهي يف �أحد حالتيها جو�زية، ويف �لثانية وجوبية، ولها ثالثة 
�أو  جناية  بعقوبة  �حلكم  حالة  يف  للقا�سي  يجوز  حيث  تعوي�ساً،  تكون  حني 
جنحة �أن يحكم مب�سادرة �الأ�سياء �مل�سبوطة �لتي حت�سلت من �جلرمية، وكذلك 

. 
)34(

�الأ�سلحة و�الآالت«
و�أما �الإغالق، فهو عقوبة مالية، تكميلية �أي�ساً، حيث حتتاج �أن ين�ص عليها 

�لقا�سي، و�هلل �أعلم. 
�العتبار �لثاين: �أق�سام �لعقوبة باعتبار حمّلها:

تنق�سم �لعقوبة يف �لقانون باعتبار حمّلها �إلى: 
عقوبات بدنية، وهي �لتي توقع على ج�سم �الإن�سان كاالإعد�م و�حلب�ص.... 

وعقوبات نف�سية، وهي �لتي تقع على نف�ص �الإن�سان كالتوبيخ و�للوم. 
وعقوبات مالية، وهي �لتي ت�سيب مال �الإن�سان مثل �لغر�مة.)35(.

�أن  �ملعلوماتية؛ جند  مكافحة جر�ئم  نظام  وبتاأّمل  �لتق�سيم،  هذ�  على  وبناء 
�لعقوبة يف �لنظام هي عقوبة بدنية ونف�سية ومالية. حيث تتمثل يف �ل�سجن، 

 )34) عقوبة امل�سادرة يف ال�سريعة والنظام وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية – مرجع �سابق �ص 47 
واأ�س���ري اإل���ى اأّن امل�سادرة قد تكون عقوبة تبعية اأي�ساً، والعقوبة التبعية هي:« جزاء ثانوي للجرمية 
ي�سته���دف تدعي���م العقوب���ة الأ�سلي���ة، وبذل���ك فهي دائم���اً ملحقة ب���ه، ويتم توقيعه���ا مبجرد احلكم 
بالعقوبة الأ�سلية، ودون حاجة اإلى النطق بها من قبل القا�سي الذي ل ميلك �سلطة الإعفاء منها، 

ول يت�سّور توقيعها وحدها، وهي مقررة مبقت�سى ال�سريعة والنظام »انظر: نف�ص امل�سدر: �ص )1
))3) املرجع ال�سابق �ص 61 - 62
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�إذ� �عتربنا �أن �لعقوبات �ل�سالبة للحرية مت�ّص �لبدن و�لنف�ص كليهما، و�لغر�مة 
و�مل�سادرة و�الإغالق، وتعلّقها باملال �أمر و��سح. 

العتبار الثالث: اأق�سام العقوبة باعتبار �سلطة القا�سي يف احلكم بها: 
تنق�سم �لعقوبة بح�سب �سلطة �لقا�سي يف �حلكم بها �إلى ق�سمني:

�أ- عقوبات �سلطة �لقا�سي فيها مقيدة، مثل: عقوبة �الإعد�م. 
ب- عقوبات �سلطة �لقا�سي فيها و��سعة، وهي �لعقوبات ما دون �الإعد�م، 
حيث تن�ص �لقو�نني �لعقابية يف �لعقوبات �ل�سالبة للحرية على حّد �أدنى وحد 
�أق�سى ملقد�ر �لعقوبة، وللقا�سي �سلطة و��سعة يف �حلكم مبقد�ر �لعقوبة �ملنا�سبة 

للجرمية يف �سوء ظروف كل جرمية ومالب�ساتها«.)36(.
�أن  �ملعلوماتية؛ جند  مكافحة جر�ئم  نظام  وبتاأّمل  �لتق�سيم،  هذ�  على  وبناء 
من  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �ملعلوماتية يف  مكافحة جر�ئم  نظام  �لعقوبة يف 
�لعقوبة  فيه �سلطة و��سعة يف �حلكم مبقد�ر  �لقا�سي  �لنوع �الأخري �لذي �سلطة 
باحلدود  وبالتقّيد  ومالب�ساتها،  جرمية  كل  ظروف  �سوء  يف  للجرمية  �ملنا�سبة 

وال�رشوط التي �صّنها له النظام. 
�لعربية  �ململكة  يف  �ملعلوماتية  جر�ئم  مكافحة  نظام  ��ستخدم  �خلال�سة: 

�ل�سعودية نوعنينْ رئي�سنينْ من �لعقوبات: 
عقوبة بدنية، وتتمثل يف �ل�سجن. 

عقوبة مالية، وتتمثل يف ثالثة فروع:
�أ-�لغر�مة.

ب-�مل�سادرة.

)36) انظر: املرجع ال�سابق �ص 63
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ج-�إغالق �ملوقع �أو �ملن�ساأة. 
عقوبات،  �أربع  �لنظام  ذكرها  �لتي  �لعقوبات  عدد  �إجمايل  يكون  وبذلك 

وهي: �ل�سجن و�لغر�مة و�مل�سادرة و�الإغالق. 

الفرع الثاني : التعريف التفصيلي بالعقوبات المذكورة في النظام: 

اأّوًل/ عقوبة ال�سجن: 
اأ- تعريف ال�سجن يف اللغة: هو »�حلب�ص، و�ل�سجن - بالفتح - �مل�سدر، 
�سجنه ي�سجنه �سجناً، �أي: حب�سه. ورجل �سجني م�سجون، وكذلك �الأنثى 

بغري هاء، و�جلمع �سجناء، �سجنى«)37(. 
مبعنى...،  و�حتب�سته  وحب�سته  �لتخلية،  �سد  »احلب�س  �جلوهري:  وقــال 
حمتب�ص  فهو  وقفت،  �أي:   – تعالى   – �هلل  �سبيل  يف  فر�سا  و�حتب�ست 

وحبي�ص«)38(. 
ب – تعريف ال�سجن واحلب�س عند الفقهاء: 

��ستخد�م  ويكرث  �للغوي،  معناهما  يف  �لفقهاء  ي�ستخدمهما  �للفظني  كال 
: �لتعزير و�لوقف.  �لفقهاء للحب�ص يف بابينْ

ويف حدود �بن عرفة: »كتاب �حلب�ص، �لفقهاء بع�سهم يعرب باحلب�ص، وبع�سهم 
يعرّب بالوقف، و�لوقف عندهم �أقوى يف �لتحبي�ص، وهما يف �للغة مرت�دفان، 

يقال: وقفته و�أوقفته، ويقال: حب�سته«)39(.
ج-تعريف �ل�سجن يف �لقانون: 

)37) ل�سان العرب – مرجع �سابق )13 / 203) 
)38) تهذيب الأ�سماء واللغات، النووي، حمي الدين بن �سرف ت 676ه�، حتقيق: مكتب البحوث والدرا�سات دار 

الفكر - بريوت - 1996، الطبعة: الأولى )3 / 7) - 8)) وانظر: ل�سان العرب – مرجع �سابق )6 / 44). 
)39) �س���رح ح���دود اب���ن عرف���ة، الر�ساع، حممد ب���ن قا�س���م ت 894ه، )2 / 203)، وانظر: تهذي���ب الزاهر يف 

غريب األفاظ ال�سافعي - مرجع �سابق �ص 260
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�لعمومية، وت�سغيله  �ل�سجون  �أحد  �ملحكوم عليه يف  ال�سجن: »هو و�سع 
بها  �ملحكوم  �ملدة  �حلكومة  تعينها  �لتي  �الأعمال  يف  خارجه  �أو  �ل�سجن  د�خل 

عليه«)40(
وبع�ص �لقو�نني جتعل �حلب�ص خمت�ساً بالعقوبة �لتي تقل عن 3 �سنو�ت وتزيد 
على 24 �ساعة، وت�سطلح على ت�سمية �ل�سجن يف حال �لعقوبة �لتي تزيد على 

3 �سنو�ت)41(. 
ثانيًا / عقوبة الغرامة: 
اأ- الغرامة يف اللغة: 

ماً  َته من مال وغريه، َغِرَم يغرم ُغرنْ م: كل �سيء َغِرمنْ �لغر�مة من �لغرم، »و�لُغرنْ
»�لغر�مة:  �لو�سيط:  �ملعجم  ويف   ،  

)43(
الزم �سيء  �أد�ء  و�لغرم:   

)42(
وَغر�مًة.«

�خل�سارة، ويف �ملال: ما يلزم �أد�وؤه تاأديبا �أو تعوي�ساً، يقال: حكم �لقا�سي على 
)44(

فالن بالغر�مة«
ب-الغرامة يف الفقه: 

فهو  �ال�سطالحي،  �ملعنى  يف  �لغر�مة  تعريف  »و�أمــا  �لباحثني:  بع�ص  قال 

)40) امل���ادة 16 م���ن قان���ون العقوب���ات امل�س���ري، وانظ���ر: �س���رح قان���ون العقوب���ات – الق�سم الع���ام – مرجع 
�ساب���ق، امل���ادة 21 من قانون العقوبات الأردين �ص 333 وانظر: املادة 18 من قانون العقوبات امل�سري، 

العقوبات اجلنائية – مرجع �سابق، �ص 31 �ص 34
)41) انظ���ر: عقوب���ة احلب����ص يف ال�سريع���ة والقان���ون، / م�سعب اأمي���ن الروي�سد، معهد الكوي���ت للدرا�سات 

الق�سائية والقانونية / مركز الن�سر اجلامعي 2006 م، �ص 9 
)42) جمهرة اللغة، ابن دريد، حممد بن احل�سن، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني،1987 

ه، الطبعة: الأولى )2 / 781). 
)43) النهاية يف غريب احلديث والأثر / اجلزري، املبارك بن حممد ت 606، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى 
- حمم���ود حمم���د الطناح���ي املكتبة العلمية - بريوت - 1399ه���� - 1979م، ) 3 / 363)، وانظر: ل�سان 

العرب – مرجع �سابق )12 / 436)
)44) املعج���م الو�سيط،اإبراهي���م م�سطفى،اأحم���د الزيات،حام���د عب���د القادر،حمم���د النج���ار،دار الدع���وة، 

حتقيق: جممع اللغة العربية،)2 /1)6)
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)45(

كمعناه يف �للغة �سو�ء ب�سو�ء«
ج - تعريف �لغر�مة يف �لقانون: 

يقدره  �لدولة  خز�نة  �إلى  �ملال  من  مبلغ  بدفع  �سده  �ملحكوم  �إلــز�م  »هي 
�لقا�سي �لذي �أ�سدر �حلكم«.)46(

ثالثًا/ عقوبة امل�سادرة: 
اأ-امل�سادرة يف اللغة:

، �أي: يرجعو� من 
)47( 

َعاُء( ى ُي�ْسِدَر الرِّ جاء يف �لل�سان: قوله تعالى: )َحتَّ
 �أي يرجعون. 

)48( 
�ْسَتاًتا( ا�ُس اأَ �سقيهم،... وقوله عز وجل: )َيْوَمِئٍذ َي�ْسُدُر النَّ

يقال: �سدر �لقوم عن �ملكان. �أي: رجعو� عنه... و�لو�رد: �جلائي، و �ل�سادر: 
. »و�سادره على كذ� من �ملال: طالبه به. ومن كالم كّتاب �لدو�وين 

)49(
�ملن�رشف 

 ..
)50(

�أن يقال: �سودر فالن �لعامل على مال يوؤّديه: �أي قورف على مال �سمنه«
و�لدولة  �إحلــاح،  يف  به  طالبه  كــذ�،  على  »�سادره  �لو�سيط:  �ملعجم  ويف 

 .
)51(

�الأمو�ل: ��ستولت عليها عقوبة ملالكها«
ب-تعريف امل�سادرة يف ال�سطالح: 

مل �أقف على تعريف �مل�سادرة يف �لفقه �الإ�سالمي �إال عر�ساً يف كالم بع�ص �حلنفية. 

))4) العقوبة باإتالف املال – مرجع �سابق، �ص 60
)46) امل�ساهم���ة اجلنائي���ة – درا�س���ة مقارن���ة بالت�سري���ع اجلنائي الإ�سالمي -مرجع �ساب���ق �ص 63، وانظر: 
امل���ادة 12 م���ن قانون العقوب���ات امل�سري،العقوبات اجلنائية – مرجع �سابق ����ص 7)، وانظر: العقوبة 

باإتالف املال – مرجع �سابق �ص 60 
)47) الق�س�ص: اآية 23. 

)48) الزلزلة: اآية 6. 
)49) انظر: ل�سان العرب – مرجع �سابق )4/ 449)، وانظر: تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، الزبيدي، 

حممد مرت�سى ت )120، حتقيق: جمموعة من املحققني / دار الهداية، )12 / 449) 
)0)) املرجع ال�سابق )12 / 299).

)1)) املعجم الو�سيط – مرجع �سابق )1 / 09) ) 
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)يريد  ياأمره  �أن  �مل�سادرة:  م�سادره(  �أخذ  )وما  »قوله  عابدين:  �بن  قال 
 
)52(

�ل�سلطان(  باأن ياأتي باملال«
وقال �ساحب جممع �الأنهر:»وما �أخذ م�سادرة: �أي مال �أخذه �ل�سلطان �أو 
�لتعزير  بعدم جو�ز  �حلنفية  قول  مبني على  �لتعريف  . وهذ�   

)53(
غريه ظلماً«

باملال. 
ج - تعريف امل�سادرة يف القانون: 

منها  �ملعنى،  متحدة  �للفظ،  خمتلفة  عدة  تعاريف  �لقانون  يف  للم�سادرة 
قولهم: 

�مل�سادرة: »نقل ملكية مال �إلى �لدولة، فهي عقوبة ناقلة للملكية، تقوم على 
 . وقيل: 

)54(
حلول �لدولة حمل �ملحكوم عليه �أو غريه يف ملكية �ملال �ملحكوم به«

.
)55(

»نزع ملكية �ملال جرب�ً على مالكه، و�إ�سافته �إلى ملك �لدولة بغري مقابل«
�لتي  و�الآلة  �جلرمية،  من  �ملتح�سلة  �الأ�سياء  �حلكومة  »متليك  �مل�سادرة:  وقيل: 

 . 
)56(

��ستعملت، �أو �لتي من �ساأنها �أن ت�ستعمل فيها«
رابعًا: الفرق بني الغرامة وامل�سادرة: 

�إن �لفرق �جلوهري بني �لغر�مة و�مل�سادرة يكمن يف �أن �مل�سادرة تكون يف 
مال معني ��ستوجب �جلاين �لعقوبة ب�سببه، بينما تكون �لغر�مة يف مال يف �لذمة. 
يقول بع�ص �ملعا�رشين : »تتمثل يف نقل ملكية �سيء من �ملحكوم عليه �إلى 

)2)) حا�سية ابن عابدين – مرجع �سابق )2 / 266) 
)3)) جمم���ع الأنه���ر يف �س���رح ملتقى الأبحر، عب���د الرحمن بن حممد )�سيخ���ي زاده) ت 1078ه�، حتقيق: خليل 
عم���ران املن�س���ور، دار الكت���ب العلمي���ة - لبنان/ ب���ريوت - 1419ه���� - 1998م، الطبعة: الأول���ى، )1 / 287 - 

 .(288
)4)) عقوبة امل�سادرة يف ال�سريعة والنظام وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية – مرجع �سابق �ص 13

)))) العقوبات اجلنائية، مرجع �سابق �ص 119
)6)) عقوبة امل�سادرة يف ال�سريعة والنظام وتطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية– مرجع �سابق �ص 48
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)57(
�لدولة، �أما �لغر�مة، فتتمّثل يف حتميل ذّمة �ملحكوم عليه بدين لها«

خام�سًا: عقوبة اإغالق املوقع اأو املن�ساأة: 
اأ- الإغالق يف اللغة: 

لغة  ويف  م�سهورة،  �للغة  هذه  �لباب،  �أغلقت  يقال:  »غلق،  من  �الإغالق 
 ..

)58(
قليلة: غّلقت.. 

�الأبــو�ب؛  غّلقت  �سيبويه:  قال   
)59(

ـــَو�َب(  أَبنْ �النْ َقِت  )َوَغلَّ �لتنزيل:  »ويف 
للتكثري، وقد يقال: �أغلقت، ير�د بها �لتكثري، قال: وهو عربي جيد.... و غلق 
. و »�ملغالق، وهو ما يغلق به 

)60(
�إذ� ع�رش فتحه« �لباب،و �نغلق، و ��ستغلق: 

)61(
�لباب، وكاأنه - و�هلل �أعلم - ��سم للقفل خ�سباً كان �أو حديد�ً«

ب-الإغالق يف ال�سطالح: 
مل �أجد مل�سطلح �الإغالق كعقوبة �رشحاً يف �لفقه، �إال يف قول بع�ص �لفقهاء: 
�أطلقه من وثاقه  فاإذ� فّك �لر�هن �لرهن، فقد  »و�لغلق يف �لرهن: �سد �لفّك، 

)62(
عند مرتهنه«

ج – الإغالق يف القانون: 
يف  و�ملــعــروف  �لقانون،  يف  �رشحاً  كعقوبة  �الإغـــالق  مل�سطلح  �أجــد  مل 
�ال�ستعمال: وقف �النتفاع باملن�ساأة �أو �ملوقع �الإلكرتوين حل�سول خمالفات �أو 

جتاوز�ت، وقد يكون موؤقتاً، وقد يكون نهائياً. 

)7)) العقوبات اجلنائية، مرجع �سابق �ص 119
)8)) تهذيب الأ�سماء – مرجع �سابق )3 / 242 - 243). 

)9)) �سورة يو�سف، اآية: 23 
)60) ل�سان العرب – مرجع �سابق )10 / 291) 

)61) املطل���ع عل���ى اأبواب الفقه، البعلي، حممد بن اأبي الفتح ت 709،حتقيق: حممد ب�سري الأدلبي، املكتب 
الإ�سالمي،بريوت 1401-1981،�ص )37

)62) الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي – مرجع �سابق �ص 224
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�ساد�سًا: الفرق بني امل�سادرة والإغالق: 
�ل�سيء  مللكية  كامل  نقل  فيها  �مل�سادرة، يح�سل  �أن  بو�سوح  يتبنّي  �سبق  مما 

�مل�سادر من �ل�سخ�ص �أو �الأ�سخا�ص �حلقيقني �أو �العتباريني �إلى �لدولة. 
بينما �الإغالق يح�سل فيه �إيقاف �النتفاع باململوك - كاملن�ساأة مثاًل - بدون 
حكم  �سدر  �لذي  �ملكان  �سفة  تغيري  لل�سخ�ص  ميكن  قد  بحيث  للملكية،  نقل 
باإغالقه؛ ليكون له �ل�سكن فيه مثاًل، �أو حتويله لالنتفاع به يف غر�ص �آخر بعيد 

عن �لغر�ص �لذي �أغلق الأجله ، و�هلل �أعلم. 

 الفرع الثالث: الحكمة من اختيار المنظم ألنواع العقوبات 

في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: 

من وجهة نظري، فاإنه يوجد �سببان الختيار �ل�سلطة �لنظيمية لعقوبات �حلب�ص 
و�لغر�مة و�مل�سادرة و�الإغالق من بني �لعقوبات �لتعزيرية �مل�رشوعة �لتي منها: 

�لزجر، و�ل�رشب، و�لنفي: 
ال�سبب الأول: التوافق مع النظم املماثلة يف �سائر الدول املجاورة )63(: 

من  خ�سي�سة  و�لعوملة  �سغري�ً،  �أ�سبح  �لعامل  �إذ  وجاهته،  له  �سبب  وهو 
خ�سائ�ص �لع�رش �لذي نعي�ص فيه، و�إذ� كان �جللد – مع �رشعيته – يفتح �لباب 
للطعن يف �لنظام �لعقابي لالإ�سالم، ولو كان طعناً غري م�سّلم؛ �إال �أن من �حلكمة 

)63) انظر على �سبيل املثال: 
- القان���ون الكويت���ي جرائم تقنية املعلومات رقم 36 ل�سنة )201. وهو قانون عقوبات مغلظة وقا�سية   

يحدد 16 جرمية ت�سل عقوبة بع�سها اإلى 10 �سنوات �سجناً، وغرامات تقدر ب�0) األف دينار. 
- قانون اجلرائم الإلكرتونية يف الأردن والذي مت ن�سره يف اجلريدة الر�سمية رقم343) للعام )201.  

- قانون اجلرائم الإلكرتونية امل�سري.   
- القانون الحتادي ملكافحة جرائم تقنية املعلومات، ال�سادر عام،2006 وتعديالته مبوجب املر�سوم   
يف القان���ون الإحت���ادي رق���م ) ال�س���ادر �سن���ة 2012. وتوحيد العقوب���ات ي�ساعد عل���ى تطبيقها وينجح 

التعاون الدويل يف ذلك. 
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�سّد بابه خا�سة فيما �سبيله �لتعزير)64(، فال�رشيعة يف باب �لتعزير مل تلزم به، 
وللقا�سي مر�عاة �مل�سالح �ملختلفة �أثناء �ختيار �لعقوبة جن�ساً وقدر�ً، وقد يكون 
يف جتنبه �حلكم باجللد تعزير�ً �سيانة للن�صء و�سغار �ل�سن عن �لتاأّثر مبا يقال عن 
عقوبة �جللد مع �سعف �الإميان و�لثقافة �لدينية لدى �لعامة، باالإ�سافة ملا يف ذلك 

من حتقيق م�سالح �أخرى خارجية �أي�ساً.
ال�سبب الثاين: منا�سبة جن�س العقوبة جلن�س اجلريـمة: 

فاحلب�ص – كما �سنعرف – للردع، وكّف �الأذى، �إذ هو و�سيلة ملنع �لظامل 
�أو  �لنا�ص وبياناتها،  �أمو�ل  �أو  �لتعّدي على حرمة �حلياة �خلا�سة،  عن ظلمه، و 
�نتهاك �الآد�ب �لعامة و�لنظام و�الأخالق، �أو �الإخالل باأمن �لدولة �أو �قت�سادها، 

كّل ذلك ظلم كبري. 
عن  �أذ�ه  ملنع  حب�سه  ي�ستوجب  �ملجرم  من  �ملجتمع  يطال  �لذي  �الأذى  و 

�لنا�ص، ثّم ال�ست�سالحه وردعه عن فعل ذلك �جلرم جمّدد�ً. 
�إليها،  غريه  �جتذ�ب  �إلى  ذنوبه  تعّدت  فيمن  »�حلب�ص  �أي�ساً:  �ملاوردي  قال 

و��ست�رش�ره بها«)65(.
وهذه �لعبارة غاية يف �الأهمية، وتو�سح �سبب �ختيار عقوبة �ل�سجن كعقوبة 

على �جلر�ئم �الإلكرتونية. 
بعد،  �لتو��سل عن  وو�سائل  �حلديثة  بالتقنية  �ت�سالها  و  �جلرمية،  نوع  ولعّل 
بكافة  �سلته  قطع  ليتم  �ملجرم  حب�ص  ينا�سب  �اللكرتونية  �الأجهزة  و��ستخد�م 

)64) ام���ا احل���دود، فه���ي مق���درة بتقدي���ر اهلل تعال���ى له���ا، ول اجته���اد فيه���ا، وتخ�س���ع ملب���داأ »درء احل���دود 
بال�سبهات«. 

))6) احل���اوي الكب���ري يف فق���ه مذهب الإم���ام ال�سافعي وهو �سرح خمت�سر امل���زين، املاوردي،علي بن حممد 
ت 0)4،حتقي���ق: ال�سي���خ علي حممد معو�ص - ال�سيخ عادل اأحم���د عبد املوجود، دار الكتب العلمية - 

بريوت - لبنان - 1419 ه� -1999 م، الطبعة: الأولى، )13 / )42) 
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�لو�سائل و�لذر�ئع �ملوؤدية لوقوعه يف �جلرمية مرة �أخرى. 
فلعّل  �ملالية،  �لعقوبات  من  �أنو�ع  وهي  و�الإغالق،  و�مل�سادرة  �لغر�مة  �أما 
�لعمل«،  »�لعقاب من جن�ص  �إلى مبد�أ  �لعقوبة يرجع  ثان من  �ختيارها كنوع 
مادية،  �أ�سحابها، مكا�سب  منها  يق�سد  �الإلكرتونية  �جلر�ئم  من  �إّن كثري�ً  حيث 
وهو ما ت�سميه بع�ص �لقو�نني )�الإثر�ء غري �مل�رشوع( ، فالتزوير. و�النتحال، 
و�لدخول على �لبيانات و�ملو�قع، و�الجتار يف �جلن�ص �لب�رشي، و�لدخول على 
�أنه  �أو  مادياً،  وك�سباً  مااًل  ور�ئها  من  �ملجرم  ل  يح�سّ �أنه  �لبنوك...�إما  بيانات 
يت�سبب من خاللها يف �إحد�ث خ�سارة مادية للمعتدى عليه، ويف �حلالتنينْ تكون 

�لغر�مة عقوبة من جن�ص �لعمل.
�ل�سور  تــد�ول  يتم  حيث  �الإباحية،  بال�سبكات  �ملت�سلة  �جلر�ئم  وكذلك 
و�الأفالم �خلليعة الأهد�ف ربحية يف كثري من �الأحيان، ونحو ذلك �جلر�ئم �لتي 
ك�سبية يف  غاية  له  فاملجرم  باالقت�ساد،  �أو  �لد�خلي  باالأمن  �الإخالل  ت�ستهدف 
كثري من �الأحو�ل، وقد يكون ماأجور�ً لفعل كل ذلك من قبل بع�ص �ملنظمات 
�الإرهابية و�ملعادية، و�لتي ت�سعى �إلى �لربح �ل�رشيع و�لفاح�ص وغري �مل�رشوع ، 

وبالتايل، تكون �لعقوبة �ملالية عقوبة من جن�ص �لعمل كذلك. 

المطلب الثاني: التأصيل الشرعي ألنواع العقوبة: 

الفرع األول: التأصيل الشرعي ألنواع العقوبة على سبيل اإلجمال: 

تقّدم �أن �لعقوبة يف نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية عقوبة �أ�سلية و تكميلية، 
ولهذ� �أ�سل يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية. 

ففي �ل�رشيعة �أي�ساً: عقوبات �أ�سلية، وهي �لعقوبات �ملقررة �أ�ساًل للجرمية 
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مثل: �لرجم للزنى و�لقطع لل�رشقة.
وعقوبات تبعية، وهي �لتي ت�سيب �جلاين �ملحكوم عليه بعقوبة �أ�سلية دون 

�أن ين�ص �حلكم �لق�سائي عليها، مثل عقوبة حرمان قاتل �أبيه من �ملري�ث. 
�أ�سلية  بعقوبة  عليه  �ملحكوم  �جلاين  ت�سيب  عقوبات   : تكميلية  وعقوبات 
ب�رشط اأن ين�ض احلكم الق�صائي عليها، مثل عقوبة تعليق يد ال�صارق بعد قطعها 

يف رقبته حتى يطلق �رش�حه )66(. 
و�أما من حيث كون �لعقوبة متنوعة يف �جلن�ص و�ملقد�ر، فهو �أي�ساً يتفق مع 

�ل�رشيعة يف �جلملة.
قال �ملاوردي: »و�لتعزير تاأديب على ذنوب مل ت�رشع فيها �حلدود، ويختلف 
تاأديب  �أنه  وهو  وجه،  من  �حلدود  فيو�فق  فاعله،  وحال  حاله  باختالف  حكمه 
و��ستطالح وزجر، يختلف بح�سب �ختالف �لذنب، وح�سب منزلة �ملذنب، 
فتدرج يف �لنا�ص على منازلهم، فاإن ت�ساوو� يف �حلدود �ملقدرة، فيكون تعزير 
من جّل قدره باالإعر��ص عنه، وتعزير من دونه بالتعنيف له، وتعزير من دونه 
يعدل  ثم  �سّب،  وال  فيه،  قذف  ال  �لذي  �ال�ستخفاف  وغاية  �لكالم،  بزو�جر 
وبح�سب  ذنوبهم،  ح�سب  على  فيه  يحب�ص  �لذي  �حلب�ص  �إلى  ذلك  دون  مبن 
هفو�تهم، فمنهم من يحب�ص يوما، ومنهم من يحب�ص �أكرث منه �إلى غاية مقدرة.. 
ثم يعدل مبن دون ذلك �إلى �لنفي و�الإبعاد �إذ� تعدت ذنوبه �إلى �جتذ�ب غريه 
�إليها و��ست�رش�ره بها، و�ختلف يف غاية نفيه و�إباعده... ثم يعدل مبن دون ذلك 
وبح�سب  �ل�رشب،  مقد�ر  يف  �لهفوة  ح�سب  على  فيه  ينزلون  �ل�رشب،  �إلى 

�لرتبة يف �المتهان و�ل�سيانة«)67(.

)66) انظر: امل�ساهمة اجلنائية – درا�سة مقارنة بالت�سريع اجلنائي الإ�سالمي -مرجع �سابق �ص 118
)67) الأحكام ال�سلطانية – مرجع �سابق �ص 266
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الفرع الثاني: التأصيل الشرعي ألنواع العقوبة على سبيل التفصيل: 

اأوًل: عقوبة ال�سجن: 
�أ- �ملذ�هب �لفقهية يف �لعقوبة بال�سجن:

�حلب�ص من �لعقوبات �ملعمول بها يف نظام �لتعزير يف �الإ�سالم، وقالت به 
جميع �ملذ�هب �لفقهية، على خالف ب�سيط بينهم يف مو��سع ��ستعماله: 

جاء يف �ملذهب �حلنفي يف حب�ص �ملتهم: »ويجوز �حلب�ص بالتهمة، ملا روي 
�أن ر�سول �هلل حب�ص رجاًل بالتهمة«)68(.

و قالو� يف قطاع �لطريق �إن قدر عليهم قبل �لتوبة: »وكذلك �إن ُقدر عليهم 
بجر�حات،  قوماً  �أخافو�  وقد  مال،  �أخذ  وال  قتل  منهم  يكن  ومل  �لتوبة،  قبل 
يجب �لق�سا�ص فيما ي�ستطاع فيه �القت�سا�ص، و�لدية فيما ال ي�ستطاع، فيودعون 

�ل�سجن، الأّن �حلب�ص وجب عليهم تعزير�ً ال حّد�ً.«)69(.
و قال �سم�ص �لدين �ل�رشخ�سي يف حب�ص �ملديون: »ويحب�ص �لرجل يف كّل 
دين؛ ما خال دين �لولد على �الأبوين �أو على بع�ص �الأجد�د، فاإنهم ال يحب�سون 
يف دينه، �أما يف دين غريهم فيحب�ص؛ الأنه باملطل �سار ظاملا، و�لظامل يحب�ص، 

و�أنه عقوبة م�رشوعة، ولهذ� كان حد� يف �لزنى يف �بتد�ء �الإ�سالم )70(..
�أّن  »�علم  قال:  �حلب�ص،  من  �مل�رشوع  �حلكام،  معني  يف  �لطر�بل�سي  وذكر 
�جلاين  »حب�ص  منها:  �خلام�ص  يف  وذكر  �أق�سام«،  ثمانية  �حلب�ص  من  �مل�رشوع 

تعزير�ً �أو ردعاً عن معا�سي �هلل«)71( 
)68) بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، الك�ساين، عالء الدين ت 87) ه�، دار الن�سر: دار الكتاب العربي - 

بريوت - 1982، الطبعة: الثانية، ) 7 / 81) 
)69) املرجع ال�سابق )7 / 97). 

)70) انظ���ر: املب�س���وط، ال�سرخ�س���ي، �سم����س الدي���ن ت 483 ه����، دار املعرف���ة – ب���ريوت، )20 / 88)، بدائ���ع 
ال�سنائع – مرجع �سابق )7 / 173) 

)71) معني احلكام – مرجع �سابق ) 2 / 470). 
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وقال �ملالكية يف تاأديب �ملّدعي �ملبطل يف دعو�ه: »وذكر �بن �سهل �أن �ملدعي 
�إذ� �نك�سف للحاكم �أنه مبطل يف دعو�ه، فاإنه يوؤّدبه، و�أقّل ذلك �حلب�ص؛ ليندفع 

بذلك �أهل �لباطل« )72(.
�لتعزير  يكّفه  ، وال  للنا�ص  �أذ�ه  يكرث  �إد�مة حب�ص من  »وله  �ل�سافعية:  وعند 

حتى ميوت« )73(
و�لتوبيخ،  و�ل�سفع،  و�حلب�ص،  بال�رشب،  �لتعزير  »ويكون  �حلنابلة:  وعند 

و�لعزل عن �لوالية، وباإقامة من �ملجل�ص، وبالنيل من عر�سه« )74(
ب-�الأدلة على م�رشوعية عقوبة �ل�سجن:

 �حلب�ص م�رشوع بالكتاب و�ل�سنة و�الإجماع...
اأما الكتاب: 

فقوله تعالى: )و�لالئي ياأتني �لفاح�سة من ن�سائكم فا�ست�سهدو� عليهن �أربعة 
منكم، فاإن �سهدو� فاأم�سكوهن يف �لبيوت حتى يتوفاهن �ملوت �أو يجعل �هلل 

لهن �سبيال( )75(...
وقال �ل�رشخ�سي: »قال �هلل -تعالى - يف حق قطاع �لطريق: )�أو ينفو� من 

�الأر�ص( )76( ، و�ملر�د به: �حلب�ص« )77(. 
واأما ال�سنة:

)72) تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام – مرجع �سابق)2 / 122).
)73) حا�سي���ة قليوب���ي: على �سرح جالل الدين املحل���ي على منهاج الطالبني، القليوبي، اأحمد بن اأحمد ت 
1069، حتقيق: مكتب البحوث والدرا�سات، دار الفكر - لبنان / بريوت - 1419ه� - 1998م، الطبعة: 

الأولى، )4 / 206). 
)74) مطال���ب اأويل النه���ى يف �س���رح غاي���ة املنته���ى، الرحيب���اين، م�سطف���ى ال�سيوط���ي ت 1243ه����، املكت���ب 

الإ�سالمي - دم�سق - 1961م،) 6 / 223 ) 
))7) �سورة الن�ساء، اآية: )1
)76) �سورة املائدة، اآية: 33

)77) انظر: املب�سوط- مرجع �سابق )20 / 88 )، وانظر: �سرح فتح القدير – مرجع �سابق، )7 / 277). 
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فقد ثبتت عقوبة �ل�سجن باملنقول عن ر�سول �هلل – �سلى �هلل عليه و�سلم –: 
روى �أبو د�ود يف �ل�سنن باإ�سناده: »�أَنَّ �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - َحَب�َص 

َمٍة«)78(... َرُجاًل يف تُهنْ
لى �أن  وجه �لداللة من �حلديث: �أنه »ملا جاز حب�سه يف تهمه مل تثبت عليه، فاأونْ
يجوز حب�سه يف دين ثبت عليه، والأن �حلب�ص يتو�سل به �إلى ��ستيفاء �حلق، وما 

ال يتو�سل �إلى ��ستيفاء �حلق �إال به كان م�ستحقاً، كاملالزمة«)79(
ومن الآثار: 

ثبتت عقوبة �ل�سجن باملنقول عن �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم – و�لتابعني: 
1- »روى �لبيهقي يف �ل�سنن باإ�سناده، قال : ��سرتى نافع بن عبد �حلارث من 
�سفو�ن بن �أمية د�ر �سفو�ن بن �أمية باأربعمائة دينار �ل�سجن لعمر بن �خلطاب �إن 
ر�سيها، و�إن كرهها �أعطى نافع �سفو�ن بن �أمية �أربع مائة. قال �بن عيينة: فهو 

�سجن �لنا�ص �ليوم مبكة«)80( 
2-قال �ل�رشخ�سي يف �حلب�ص: »وكذلك علي -ر�سي �هلل عنه- �تخذ �سجنني 

�سمى �أحدهما نافعاً، و�الآخر حمب�ساً. 
عن  �لكفالة  ب�سبب  �بنه  وحب�ص  �لــنــا�ــص،  يحب�ص  كــان  �رشيح  وكــذلــك 

رجل..........
وذكر حديث علي -ر�سي �هلل عنه-: �أنه �تخذ �سجنني،وقال فيه: �أال تر�ين 

)78) �سنن اأبي داود – مرجع �سابق ) 3 / 314) 
)79) احلاوي الكبري – مرجع �سابق )6 / 334) 

)80) �س���نن البيهق���ي الكرى، البيهق���ي، اأحمد بن احل�سني ت 8)4، حتقيق: حممد عبد القادر عطا مكتبة 
دار الب���از - مك���ة املكرم���ة - 1414 - 1994، ) 6 / 34 )، ح ) 10962)، واأخرج���ه عب���د الرزاق يف امل�سنف، 
انظ���ر امل�سن���ف ، ال�سنع���اين، عبد الرزاق بن همام ت 211، حتقي���ق: حبيب الرحمن الأعظمي، املكتب 

الإ�سالمي - بريوت - 1403، الطبعة: الثانية، )) / 148) 
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كي�ساً مكي�ساً يثبت بعد نافع حمب�ساً.
– فقال: يا  �أتى عمر بن �خلطاب - ر�سي �هلل عنه  �أن رجاًل  وعن �ل�سعبي: 
�أمري �ملوؤمنني، �أجرين. فقال: مم ؟ قال: من دينْن. قال عمر -ر�سي �هلل عنه -: 

�ل�سجن. ثم قال عمر - ر�سي �هلل عنه -: كاأنك بالطلبة حّلو. )81(.... 
ثانيًا: عقوبة الغرامة:

جمهور  ذهب  وقد  تقّدم-  –كما  �ملالية  �لعقوبات  �أنو�ع  �إحدى  �لغر�مة 
�لفقهاء �إلى منع �لعمل بالتعزير باملال، وذهب �آخرون، و�أ�سهرهم �أبو يو�سف 
من �حلنفية، و�بن تيمية من �حلنابلة، و�ملعا�رشون - ومنهم عبد �لقادر عودة 
�إلى �لعمل بعقوبة �لغر�مة، وقد تبع �لنظام يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية   -
�لتي  �ملعا�رشة  �لنظم  �إليه معظم  ما ذهبت  باجلو�ز، وهو  قالو�  �لذي  �لفقهاء 
وجدت يف �لغر�مة خيار�ً �آخر قد يغني عن عقوبة �ل�سجن حني يكون �ل�سجن 
غري جمدياً، �أو ميتد �أثره �إلى �أ�رشة �ل�سجني، �أو ي�سكل عبئاً ال ت�ستطيع �لدولة 

حتّمله. 
حكمها  �ملال«وجاء  باأخذ  »�لتعزير  بقولهم  �لغر�مة  عن  �لفقهاء  عرب  وقد 
ذكرها  �لتي  و�الأمثلة  �مل�سائل  بح�سب  و  باملال،  �لتعزير  حكم  �سمن  م�سمواًل 

الفقهاء، ميكن ا�صتنباط اأربعة اأنواع للتعزير باملال يف الفقه االإ�صالمي، وهي : 
• �إتالف ماٍل بعينه، وي�سميها بع�ص �لفقهاء )�لعقوبة يف �ملال( 	
• �أخذ مال غري معنّي على �سبيل �لعقوبة، وهي �لغر�مة )وي�سميها بع�ص 	

�لفقهاء �لعقوبة باملال( 
• �إخر�ج �ملال �ملعني عن ملك �ساحبه جرب�ً على وجه من �لوجوه ، نحو: 	

)81) انظر: املب�سوط- مرجع �سابق )20 / 88) 
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عتق �جلارية. �أو �لت�سدق على �لفقر�ء بب�ساعة مغ�سو�سة، �أو بيع �جلارية 
على �ملالك، وهو ي�سبه �مل�سادرة يف �لنظم �حلديثة. 

• منع �لت�رشف يف �ملال �ملعنّي، و�إيقاف �النتفاع به على جهة معينة، وهو 	
معنى عقوبة �الإغالق يف ع�رشنا. 

وقد تكّلم �لفقهاء يف حكم �لتعزير باملال كالماً جمماًل، فجاء تنظريهم يف 
وجاءت   ، �أعاله  �ملذكورة  �ل�سور  بجميع  عموماً  باملال  �لتعزير  �ساماًل  �حلكم 
�لفتاوى و�الأمثلة �لتطبيقية بتجويز بع�ص �ل�سور مما �أحدث �إ�سكااًل يف �لتعرف 
على حقيقة �ملذ�هب �لفقهية يف كل �سورة من �سور �لتعزير باملال، وهل ناأخذ 
باحلكم �لعام �لذي ذكروه �أثناء تنظريهم، فنعممه على جميع �ل�سور، �أو ناأخذ 

بفتاو�هم �ملنقولة يف �مل�سائل �لتطبيقية، فنذهب �إلى تخ�سي�ص �لعام ؟
فقد حكى �ملالكية �الإجماع على منع �لتعزير باملال، وجاء يف م�سائلهم: 
»م�ساألة: و�إذ� ��سرتى عامل �لقر��ص من معتق على رب �ملال عاملاً باأنه قريبه، 
�ملال من  العامل ثمنه، وح�سة رب  وغرم  �لعبد،  عتق  �إن كان مو�رش�ً  فاإنه 
لتعّديه  �ملال، وذلك  �ل�رش�ء ربح، ووالوؤه لرب  �ملال يوم  �إن كان يف  �لربح 

. 
)82(

فيما فعل«
وهذه �لفتوى تظهر جو�ز تغرمي �جلاين. 

�لغرم، ونالحظ جامعاً  باإ�سعاف  تطبيقات �رشعية  توجد  �أنه  �أي�ساً  ونالحظ 
�لغري،  مال  على  تعّديه  هو  ب�سببها  �جلاين  عوقب  �لتي  �جلناية  �أّن  وهو  بينها، 
وذلك يف �سور عديدة مثلو� بها، مثل: من �رشق ما دون �لن�ساب، �أو من �رشق 
من غري حرز، �أو من �رشق �لثمر �ملعلق قبل �إحر�زه. �أو من �رشق �ملا�سية قبل �أن 

)82) املرجع ال�سابق )2 / 220- 221). 
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تاأوي �إلى �ملر�ح )83(..، �أو من منع حق �هلل وهو �لزكاة ؟ )84(.. 
فاجلناية يف كل ما �سبق تعّلقت باملال، و�أنه يف معظم �ل�سور مال م�رشوق 
جن�ض  من  اجلزاء  فاأ�صبح  فيه،  القطع  ميكن  فال  احلرز،  �رشط  فيه  يتوافر  ال 
مبتغاه، وزيد �سعفاً  �لعمل، وعوقب �جلاين بخالف مق�سوده، فحرم من 

ردعاً له. 
فهل هذه �ل�سورة د�خلة فيما ذكره �جلمهور من منع �لتعزير باملال عموماً 
على  حممول  باملال  �لتعزير  منع  يف  �لفقهاء  كالم  �أن  �أو  ؟  �سوره  بجميع 
مال  يف  بعقوبة  �لنف�ص  على  �عتد�ء  ب�سبب  �جلاين  ��ستوجبه  �لذي  �لتعزير 

�جلاين ؟ 
ويف �ملقابل، جند ما ي�سري �إلى �لتعميم يف �جلو�ب على �حلكم �خلا�ص عند 
�ل�سافعية، فعلى �سبيل �ملثال، جاء يف كتاب �الأم لل�سافعي: »فقلت لل�سافعي: 
�أفريّجل عن د�بته، ويحرق �رشجه، �أو يحرق متاعه ؟، فقال: ال يعاقب رجل 
يف ماله، و�إمنا يعاقب يف بدنه، و�إمنا جعل �هلل �حلدود على �الأبد�ن، وكذلك 

�لعقوبات، فاأما �الأمو�ل، فال عقوبة عليها«)85(
فنالحظ هنا �أن �ل�سوؤ�ل جاء عن �لفرع وهو �الإتالف، و�جلو�ب جاء عاماً 

يف منع �لتعزير باملال.
وذكر �بن قد�مة من �حلنابلة نحو�ً من ذلك �لتعميم ، قال: »و�لتعزير يكون 
�أخذ  وال  وال جرحه،  منه،  �سيء  قطع  يجوز  وال  و�لتوبيخ،  و�حلب�ص  بال�رشب 
�لو�جب  والأن  به،  يقتدي  �أحد  عن  ذلك  من  ب�سيء  يرد  مل  �ل�رشع  الأن  ماله؛ 
)83) »امل���راح - ب�س���م املي���م، وقي���ل بفتحه���ا – قي���ل: ه���و حيث جتم���ع الغنم للقائل���ة، وقيل: حيث جتم���ع للرواح 
للمبيت« اخلر�سي على خمت�سر �سيدي خليل، اخلر�سي ت 1102، دار الفكر للطباعة - بريوت، ) 2 / 8)1). 

)84) �ستاأتي اأمثلة لذلك يف �ص 21-20
))8) الأم )4 / 1)2). 
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�أدب، و�لتاأديب ال يكون باالإتالف«)86(
ويف كالمه تعليل ملنع �لتعزير باأخذ �ملال، باأن �لتاأديب ال يكون باالإتالف. 
ومثل هذين �لنقلني؛ يفهم منهما �أن حكم �لتعزير ي�ستغرق جميع �سوره. 

لكن ذلك �أي�ساً م�سوب مبا جنده يف بع�ص �ل�سور لالإتالف نف�سه ، حيث �إن 
�الإتالف �لذي منعه �ل�سافعي يف ن�سه �ملنقول �أعاله غري �الإتالف �لذي �أباحه 
باإظهار �ملالهي �ملحرمة،  �ملاوردي: »و�أما �ملجاهرة  �ملاوردي و�لنووي يف قول 
ويوؤّدب  �ملالهي،  حكم  عن  لتزول  خ�سباً  ت�سري  حتى  يف�سلها  �أن  للمحت�سب 

على �ملجاهرة بها، وال يك�رشها �إن كان خ�سبها ي�سلح لغري �ملالهي«)87(
ال  )يعني  ال.  و�ل�سليب  �ل�سنم  وكذ�  �ملالهي...،  »�آالت  �لنووي:  وقول 
يف  �مل�رشوع  �حلد  يف  �لنووي  تكلم  ثم  �سيء(  �إبطالها  يف  يجب  فال  ت�سمن، 
�إبطالها، وهل يكون بالتحطيم �لكامل، �أو بف�سل �أجز�ئها بحيث ميكن �النتفاع 
�إبطالها  يف  �مل�رشوع  �حلد  »ويف  قال:   ، حمرم  غري  �آخر  وجه  على  مفرقة  بها 
فيما  تف�سيل �الأجز�ء هو  ما ذكرناه من �القت�سار على  قال: »ثم  ثم  وجهان«، 
�إبطاله  �إذ� منعه من يف يده ود�فعه عن �ملنكر، فله  �أما  �إذ� متكن �ملحت�سب منه، 

بالك�رش قطعاً«)88(. 
من  وغريهم  �ل�سافعية  عند  �إذ�ً  حكمه  له  �ملحت�سب  فعل  يف  فــاالإتــالف 

�لفقهاء،وهو خارج عن كالمهم يف �لتعزير باملال. 
وكثري من م�سائل �ملالكية لها تعّلق باحل�سبة �أي�ساً، قال �بن فرحون: »و�لتعزير 

)86) املغني – مرجع �سابق )9 / 149)، وانظر: ك�ساف القناع عن منت الإقناع، البهوتي، من�سور بن يون�ص 
ت 1)10 ه�، حتقيق: هالل م�سيلحي م�سطفى هالل، دار الفكر - بريوت - 1402 ه�، ) 6 / 124).. 

)87) الأحك���ام ال�سلطاني���ة والولي���ات الدينية،اأبو احل�سن علي بن حممد بن حبي���ب املاوردي ت 0)4ه�،دار 
الكتب العلمية –بريوت، )140ه�- )198م، )1/ 282). 

)88) رو�سة الطالبني ))/17، 18).
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باملال: قال به �ملالكية فيه، ولهم تف�سيل ذكرت منه يف كتاب �حل�سبة طرفا، فمن 
ذلك: �سئل مالك عن �للنب �ملغ�سو�ص �أيهر�ق ؟ قال: ال، ولكن �أرى �أن يت�سّدق 

به �إذ� كان هو �لذي غ�سه...«)89(
وقد ذكر �بن فرحون �أمثلة كثرية من فتاوى �ملالكية )90(، ومعظمها عند تدقيق 

�لنظر من فعل �ملحت�سب، حيث ال دعوى، وال �سهادة، وال جمل�ص ق�ساء. 
�إنه  ومثل ذلك حكاه �ملجتهدون �ملتاأخرون من �حلنابلة، فمن وجهة نظري: 
ال ميكن �لت�سليم �أي�ساً مبا ��ستهر عن �بن تيمية من مذهبه يف �لتعزير باملال، و�أنه 
�سائغ �إتالفاً و�أخذ�ً وحمله على �لعقوبة �لق�سائية �إال بعد بحث معّمق؛ الأنه ذكره 
يف مو�سوع �إز�لة �ملنكر، وهو مو�سوع يتعلق باحل�سبة، وفعل �ملحت�سب، وله 
�لعقوبة  يتناول  �ملق�سود يف بحث  لي�ص هو  �أحياناً، لكن  �أحكامه، وفيه عقوبة 
�لنا�سئة عن حكم ق�سائي ب�سبب جرمية، وتخ�سع �لعقوبة فيه للمبادئ �حلاكمة 

لقانون �جلنايات. 
قال �بن تيمية: )وكما �أن �لعقوبات �لبدنية تارة تكون جز�ء على ما م�سى، 
�ملالية،  فكذلك  �لقاتل،  كقتل  �مل�ستقبل  عن  دفعا  تكون  وتارة  �ل�سارق،  كقطع 
فاإن منها ما هو من باب �إز�لة �ملنكر، وهى تنق�سم كالبدنية �إلى: �إتالف، و�إلى 
تغيري، و�إلى متليك �لغري«)91(، و�رشع �بن تيمية يذكر �أمثلة لذلك )92(، وكيف �أن 

�الإتالف ملادة �ملنكر يجوز يف �ملنكر�ت من �الأعيان و�ل�سفات . 

)89) تب�سرة احلكام )2 / 221). 
)90) انظر: نف�ص املرجع. 

)91) )جمم���وع الفت���اوى) كتب ور�سائل وفتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية، احلراين، اأحمد عبد احلليم بن 
تيمي���ة احل���راين ت 728، حتقي���ق: عبد الرحمن بن حمم���د بن قا�سم العا�سم���ي النجدي مكتبة ابن 

تيمية، الطبعة: الثانية، ) 28 / 113). 
)92) انظر: نف�ص املرجع. 
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فما ذكره من �أق�سام �لعقوبات �ملالية، هل هو يف خ�سو�ص �ملنكر�ت من 
�أوت�سمل  لل�سياق،  وفقاً  للمحت�سب  فيها  �لفعل  و�لتي  و�ل�سفات،  �الأعيان 

�لعقوبات �لتي ينطق بها �لق�ساء كعقوبة على جناية وفقاً للفظ �لعام ؟! 
قال   ، �لفقهاء  عند  �ل�سمان  باب  يف  �أي�ساً  مدخل  �ملال  يف  للعقوبة  وجند 
كان  فاإن  �خلمر،  باإظهار  رجل  جاهر  )و�إذ�  �ل�سلطانية:  �الأحكام  يف  �ملاوردي 
�أّدبه على �إظهارها، و�ختلف �لفقهاء يف �إر�قتها  م�سلماً �أر�قها، و�إن كان ذمياً 
�أمو�لهم  من  عنده  الأنها  عليه،  تــر�ق  ال  �أنها  �إلــى  حنيفة  �أبــو  فذهب  عليه، 
�أنها تر�ق عليهم، الأنها ال ت�سمن  �ل�سافعي  �مل�سمونة يف حقوقهم، ومذهب 
�أبي حنيفة  فعند  �لنبيذ،  باإظهار  �ملجاهر  و�ما  كافر،  وال  م�سلم  عنده يف حق 
�أنه من �الأمو�ل �لتي يقر �مل�سلمون عليها، فيمنع من �إر�قته ومن �لتاأديب على 
�إظهاره، وعند �ل�سافعي �أنه لي�ص مبال كاخلمر ، ولي�ص �إر�قته غرم فيعترب، و�إلى 
�حل�سبة ب�سو�هد �حلال فيه، فينهى عن �ملجاهرة، ويزجر عليها �إن كان ملعاقرة، 
وال يريقه �إال �أن ياأمره باإر�قته حاكم من �هل �الجتهاد؛ لئال يتوجه عليه غرم 

�إن حوكم فيه«)93( 
على  للوقوف  �أي�ساً  حترير  �إلى  يحتاج  �لتعزير  يف  �لفقهاء  كالم  فاأ�سبح 
حقيقة حكم �لتعزير باملال يف كل �سورة من �ل�سور، يفهم به �لكالم �ملجمل 

�لعام. 
لها  �لتغرمي  �أو  �الإتالف  عقوبة  �أمثلتها يف  ذكرت  �لتي  �الحتماالت  وهذه 
�لفقهاء  �أمثلة  ر�أينا يف  �أي�ساً، فقد  نظائر يف �حلكم و�لتمثيل لعقوبة �مل�سادرة 
�سورة يكون فيها تعدي �جلاين تعدياً مت�ساًل بعني �ملال على وجه قد يف�سده، 

)93) الأحك���ام ال�سلطاني���ة والولي���ات الدينية،املاوردي، عل���ي بن حممد ب ت 0)4ه����،دار الكتب العلمية –
بريوت، )140ه�- )198م، )1/ 282). 
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وي�رش بحق �لغري فيه، كغ�ص �لدر�هم، و�للنب، و�الأردية ، وتعّدي �جلاين على 
اجلارية اململوكة له بالتمثيل اأو الوطء املحرم. فهل االإتالف هنا اأو االإخراج عن 
�مللك من قبيل �إز�لة �ل�رشرعن �ملال – كاجلارية – �أو عن �لغري – كامل�سرتي - 

! وهل هو من فعل �ملحت�سب ! 
فيها ملك �جلاين  �ملال م�سادرة، يكون  باأخذ  للتعزير  �أخرى  ور�أينا �سورة 
�لتي  كاالأمو�ل  �لقا�سي،  �أو  �حلاكم  نظر  يف  ثابت  غري  يده  يف  �لذي  للمال 
�سادرها �سيدنا عمر – ر�سي �هلل عنه – من عّماله، فهل ��سرتد�د �ملال �لذي فيه 
�سبهة ملك �لغري يعّد من �أخذ �ملال على �سبيل �لعقوبة �لتعزيرية �لذي نبحث 

يف حكمه، �أو غريه ؟!! 
به  �ملالكية عملهم  �لبع�ص عن  نقل  �لذي  �ملال  �لتعزير يف  ي�سمى  ما  وهو 

جمعاً بني حكايتهم �الإجماع على منع �لتعزير باملال، وبع�ص فتاو�هم. 
يف  �لفقهية  �ملذ�هب  ذكر  يف  �ملر�سل  �ملجمل  �لكالم  �أن  يظهر  وهكذ�، 
�لتعزير باملال يعوزه حتقيق وحترير و بحث مو�سع يفّرق بني فعل �ملحت�سب، 
وبني فعل �لو�يل �سيا�سة يف حاالت خم�سو�سة يح�سن فيها �لت�سديد كحالة 
�سيا�سته للوالة و�لعّمال، وبني حكم �لقا�سي ق�ساء �ملبني على دعوى ثابتة ، 
ثم يفّرق يف كل ذلك بني �ل�سور �الأربعة للتعزير باملال �لتي تقدم ذكرها. فقد 
�لتي جاءت  �ل�سورة  بح�سب  �ل�سور  بع�ص  باملال يف  �لتعزير  يختلف حكم 
بها �جلرمية، وبح�سب �ملال نف�سه. وبح�سب �لقائم بالتعزير، هل هو �ملحت�سب 
�أو �لقا�سي ! لي�سل �لباحث يف �لنهاية �إلى حكم دقيق تن�سجم فيه �إطالقات 

�لفقهاء مع فتاو�هم، وتتحرر فيه �ملذ�هب و�الأقو�ل. 
وهذ� �لبحث �ملو�سع ال ي�سمح به هذ� �ملقام، ومل �أقف على من حّرر هذ� 
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وهو  باملال،  �لتعزير  يف  �ملكتوبة  �الأبحاث  كرثة  رغم  فيه،  �الإ�سكال  يحّل  مبا 
مو�سوع حرّي بالبحث و�لتحرير، جدير بتدقيق �لنظر. 

جّله؛  يرتك  ال  كله  يدرك  ال  ما  قبيل  فمن  �مل�ستفي�سة؛  �ملقدمة  هذه  وبعد 
�أذكر حكم �لتعزير باملال على جهة �الإجمال، ثم �سو�هد لل�سور �ملختلفة منه، 
و�ملت�سلة بالبحث، مع ��ستبعاد �الأحكام و�ل�سو�هد و�مل�سائل �لتي تعلقها بفعل 

�ملحت�سب،�أو �ل�سيا�سة؛ خلروجها عن مو�سوع �لبحث، فاأقول وباهلل �لتوفيق: 
�أ-�ملذ�هب �لفقهية يف �لتعزير باملال: 

القول الأول: عدم جواز التعزير باملال:
وهو قول �جلمهور من �حلنفية و �ملالكية و�ل�سافعية و�حلنابلة، وحكى بع�سهم 

فيه �الإجماع: 
قال ابن جنيم احلنفي يف البحر الرائق: »و�حلا�سل �أن �ملذهب عدم �لتعزير 

باأخذ �ملال«)94(
باأخذ  �لتعزير  التعزير: »وال يجوز  املالكية يف طرائق  الد�سوقي من  وقال 

�ملال �إجماعاً«)95(
وتقدم قول ال�سافعي: »ال يعاقب رجل يف ماله، و�إمنا يعاقب يف بدنه، و�إمنا 
عقوبة  فال  �الأمو�ل،  فاأما  �لعقوبات،  وكذلك  �الأبد�ن،  على  �حلدود  �هلل  جعل 

عليها«)96(
وقول ابن قدامة: »و�لتعزير يكون بال�رشب و�حلب�ص و�لتوبيخ، وال يجوز 

)94) البحر الرائق - مرجع �سابق )) / 44). 
))9) حا�سي���ة الد�سوق���ي على ال�سرح الكبري، الد�سوقي، حمم���د عرفه ت 1230، حتقيق: حممد علي�ص، دار 

الفكر – بريوت، )4 / ))3). 
)96) الأم )4 / 1)2).  ونالحظ هنا اأن ال�سوؤال عن الإتالف، واجلواب جاء عاماً يف التعزير باملال. 
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قطع �سيء منه، وال جرحه، ول اأخذ ماله« )97(
القول الثاين: جواز التعزير باملال: 

�أبي �حلنفية، و�ل�سيخ تقي �لدين �بن تيمية  �أبو يو�سف �ساحب  و�إليه ذهب 
من �حلنابلة. 

على:  حممول  عنده  �ملال  باأخذ  �لتعزير  بجو�ز  فالقول  يو�سف،  �أبو  فاأما 
ِه. ومع ذلك يرى �لبع�ص عدم  �إلَينْ َاِكُم  ُيِعيُدُه �حلنْ ُثمَّ  �إم�ساك �ملال مدة لينزجر، 

�إعادته �إذ� مل حت�سل �لتوبة و�النزجار. 
قال ابن جنيم:« وقد قيل: روي عن �أبي يو�سف �أن �لتعزير من �ل�سطان باأخذ 

�ملال جائز، كذ� يف �لظهريية.
ويف �خلال�سة: �سمعتت عن ثقة: �أن �لتعزير باأخذ �ملال �إن ر�أى �لقا�سي ذلك 
�أو �لو�يل جاز. ومن جملة ذلك: رجل ال يح�رش �جلماعة، يجوز تعزيره باأخذ 
به:  القول  على  املال  باأخذ  التعزير  معنى  اأن  البزازية:  يف  واأفاد  �ه.  �ملال. 
اإم�ساك �سيء من ماله عنه مدة لينزجر، ثم يعيده احلاكم اإليه، ل اأن ياأخذه 
احلاكم لنف�سه، اأو لبيت املال، كما يتوّهمه الظلمة، اإذ ل يجوز لأحد من 

امل�سلمني اأخذ مال اأحد بغري �سبب �سرعي. 
ويف �ملجتبى: مل يذكر كيفية �الأخذ، و�أرى �أن ياأخذها فيم�سكها، فاإن �أي�ص 

من توبته ي�رشفها �إلى ما يرى«)98(
�إتالفاً  �سائغ  باملال  �لتعزير  »عنده  تيمية:  �بن  مذهب  عن  �لرحيباين  وقال 

و�أخذ�ً«)99(.
)97) املغن���ي – مرج���ع �ساب���ق )9 / 149)، وانظر: ك�ساف القناع عن منت الإقن���اع، البهوتي، من�سور بن يون�ص 

ت 1)10 ه�، حتقيق: هالل م�سيلحي م�سطفى هالل، دار الفكر - بريوت - 1402 ه�، ) 6 / 124).. 
)98) البحر الرائق – مرجع �سابق )) / 44). 

)99) مطالب اأويل النهى – مرجع �سابق )6 / 224). 
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القول الثالث: العمل بالتعزير باملال يف مو�سع الن�س ا�ستثناء من القاعدة العامة: 
وهو قول عند �حلنابلة ، فقد عمل �حلنابلة مبا ثبت عندهم من �لن�سو�ص و�الآثار 
يف مو�سع �لّن�ص، ومل يقي�سو� عليه غريه ملخالفة �لّن�ص �لقيا�ص، فعملو� بحديث 
عمرو بن �سعيب، عن �أبيه، عن جّده عبد �هلل بن عمرو يف ت�سعيف قيمة �مل�رشوق 
من ثمر �أو طلع �أو جمار �أو ما�سية من غري حرز، في�سمن �ل�سارق عو�ص ما �رشقه 

مرتني )100(.. 
قال �لبهوتي بعد �أن روى حديث عمرو بن �سعيب: »قال �أحمد: ال �أعلم 
�سيئا يدفعه، و�حتج �أحمد �أي�ساً �أن عمر غرم حاطب بن �أبي بلتعة حني نحر 
ناقة رجل من مزينة مثلينْ قيمتها. رو�ه �الأثــرم«)101( ثم قال: »)وال  غلمانه 
�لقيا�ص  �لت�سعيف فيه على خالف  ت�سعف( قيمتها )يف غري ما ذكر(؛ الأن 

للّن�ص«)102(. 
ب-�الأدلة على حكم �لتعزير باملال: 

1-�أدلة �لقائلني بعدم جو�ز �لتعزير باملال: 
��ستدلَّ �لقائلون بعموميات �ل�رشيعة يف �لتاأكيد على حرمة �الأمو�ل و�سيانتها، 
لُو�نْ  َباِطِل َوتُدنْ َنُكم ِبالنْ َو�لَُكم بَينْ وعدم �أكلها بالباطل، مثل قوله تعالى: »َواَل تَاأنُْكُلو�نْ �أَمنْ

َلُموَن«)103(..  ِم َو�أَنُتمنْ تَعنْ َو�ِل �لنَّا�ِص ِباالإِثنْ ننْ �أَمنْ اِم ِلَتاأنُْكُلو�نْ َفِريًقا منِّ ُكَّ ِبَها �إِلَى �حلنْ
ومثل ما رو�ه م�سلم يف حديث طويل، وفيه، قوله – �سّلى �هلل عليه و�سلم -: 

)100) ياأتي تخريجه.
)101) �سرح منتهى الإرادات امل�سمى دقائق اأويل النهى ل�سرح املنتهى، البهوتي، من�سور بن يون�ص ت 1)10 

ه�، عامل الكتب - بريوت - 1996، الطبعة: الثانية، )3 / 376) 
)102) املرجع ال�سابق )3 / 376). 

)103) �سورة البقرة، اآية: 188
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ِرُكمنْ هذ�، يف  ِمُكمنْ هذ�، يف �َسهنْ َمِة َيونْ َو�لَُكمنْ َحَر�ٌم َعَلينُْكمنْ ،َكُحرنْ »�إِنَّ ِدَماَءُكمنْ َو�أَمنْ
بََلِدُكمنْ هذ�«)104( 

2-�أدلة �لقائلني مب�رشوعية �لتعزير باملال:
ثبت �لتعزير باملال يف �ل�سنة و�الأثر: 

من �ل�سنة: 
»َوَمننْ  فيه:  جاء  مرفوعاً،  حديثاً  �الإبل  زكاة  يف  باإ�سناده  د�وود  �أبو  1-روى 
اِلآِل  لي�ص  َربنَِّنا عز وجل -  َعَزَماِت  َمًة من  َعزنْ َماِلِه؛  َر  َو�َسطنْ �آِخُذوَها  َفاإِنَّا  َمَنَعَها، 

ٌء«)105(. ٍد منها �َسينْ مَّ حُمَ
ِرو بن �ُسَعينٍْب  2- وروى �أبو د�ود و�لن�سائي و�بن ماجة، و�للفظ الأبي د�وود، عن َعمنْ
ِ -�سلى �هلل عليه و�سلم  ِرو بن �لنَْعا�ِص عن ر�سول �هللَّ ِ بن َعمنْ ِه عبد �هللَّ عن �أبيه عن َجدنِّ
َنًة فال  اَب ِبِفيِه من ِذي َحاَجٍة غري ُمتَِّخٍذ ُخبنْ ِق ؟ فقال: »من �أَ�سَ َُعلَّ - �أَنَُّه �ُسِئَل عن �لثََّمِر �ملنْ

 .
)106(

ُعُقوبَُة...�حلديث« ِه َو�لنْ َلينْ ِه َغَر�َمُة ِمثنْ ٍء منه، َفَعَلينْ َء عليه، َوَمننْ َخَرَج ِب�َسينْ �َسينْ
نَّ َرُجاًل  �أَ ِه:  �أبيه عن َجدنِّ ِرو بن �ُسَعينٍْب عن  باإ�سناده عن َعمنْ ورو�ه �بن ماجة 
�أُِخَذ يف  �لثنَِّماِر ؟ فقال: ما  �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم -عن  َل  �َساأَ َنَة  ُمَزينْ من 
ُع �إذ� بََلَغ ثََمَن   َفِفيِه �لنَْقطنْ

)107(
َِريِن ُلُه معه، وماكان من �جلنْ ُتِمَل، َفثََمُنُه َوِمثنْ َماِمِه َفاحنْ �أَكنْ

)104) �سحيح م�سلم - مرجع �سابق )2 / 889). 
))10) �سنن اأبي داود – مرجع �سابق )2 / 101)، ح ))7)1) 

)106) �س���نن اأب���ي داود – مرج���ع �ساب���ق )2 / 136)، ح )1710)، وانظر: �سنن الن�سائي ) املجتبى من ال�سنن)، 
الن�سائ���ي، اأحم���د ب���ن �سعيب ت 303 ه����، حتقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، مكت���ب املطبوعات الإ�سالمية - 
حلب - 1406 - 1986، الطبعة: الثانية )8 / 84 - )8)، ح )7)49)، )8)49)، )9)49).ونقل ابن امللقن 
ت 804 –وهو �سافعي - عن احلاكم �ساحب امل�ستدرك قوله: »هذه �سنة تفرد بها عمرو بن �سعيب بن 
حممد عن جّده عبد اهلل بن عمرو، وقد رويت عن اإمامنا اإ�سحاق بن اإبراهيم احلنظلي اأنه قال: اإذا 

كان الراوي عن عمرو بن �سعيب ثقة، فهو كاأيوب عن نافع عن ابن عمر«. 
)107) »اجلرين: مو�سع التمر الذي يجفف فيه«. ل�سان العرب – مرجع �سابق )13 / 87)، وقال املاوردي 

»اجلرين للثمرة كاملراح للما�سية«احلاوي – مرجع �سابق )13 / 290). 
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ِ ؟  ُهنَّ يا َر�ُسوَل �هللَّ َِري�َسُة ِمننْ اُة �حلنْ ، َو�إِننْ �أََكَل ومل َياأنُْخذنْ َفَلينْ�َص عليه. قال: �ل�سَّ َِجننِّ �ملنْ
ُع �إذ� كان ما َياأنُْخُذ  َُر�ِح، َفِفيِه �لنَْقطنْ ُلُه معه، َو�لنََّكاُل، وما كان يف �ملنْ قال: ثََمُنَها َوِمثنْ

)108(
» َِجننِّ من ذلك ثََمَن �ملنْ

من الآثار:
�أن  َحاِطٍب:  بن  �لرحمن  بن عبد  يحيى  �ملوطاأ عن  مالك يف  �الإمام  روى 
ُعَمَر  �إلى  ذلك  َفُرِفَع  َتَحُروَها،  َفاننْ َنَة  ُمَزينْ من  ِلَرُجٍل  نَاَقًة  �رَشَُقو�  حِلَاِطٍب  َرِقيًقا 
، ثُمَّ قال ُعَمُر: �أََر�َك  ِدَيُهمنْ َطَع �أَينْ ِت �أن َيقنْ لنْ اِب، َفاأََمَر ُعَمُر َكِثرَي بن �ل�سَّ َطَّ بن �خلنْ
: َكمنْ  ُمَزيِننِّ ًما َي�ُسقُّ َعَلينَْك. ُثمَّ قال ِللنْ َمنََّك ُغرنْ . ُثمَّ قال ُعَمُر: َو�هلل الأَُغرنِّ يُعُهمنْ جُتِ
َهٍم. فقال ُعَمُر:  : قد كنت َو�هلل �أمنعها من �أربعمائة ِدرنْ َُزيِنُّ ثََمُن نَاَقِتَك ؟ فقال �ملنْ

َهٍم.  ِطِه ثمامنائة ِدرنْ �أَعنْ
ِعيِف  َدنَا يف تَ�سنْ َعَمُل ِعننْ  قال يحيى: �سمعت َماِلًكا يقول: »َولَينْ�َص على هذ� �لنْ
ِو  �أَ َبِعرِي  �لنْ ِقيَمَة  ُجُل  �لرَّ َرُم  َيغنْ �إمنا  �أنه  َدنَا على  ِعننْ �لنا�ص  ُر  �أَمنْ ى  َولَِكننْ َم�سَ ِقيَمِة،  �لنْ

)109(
�بَِّة يوم َياأنُْخُذَها« �لدَّ

وجه الدللة:
�إّن هذه �الآثار تدّل على جتويز �أخذ جزء من مال مانع �لزكاة، وتغرمي من 
�أخذ يف �أكمامه ما �أخذه، ومثله معه، وكذ� �ل�ساة �حلري�سة. وي�سعف �ال�ستدالل 

بها ما جرى عليه �لعمل، كما حكاه �الإمام مالك. 
ج - �ملناق�سات �لو�ردة على �أدلة �لفريقني: 

�ملناق�سات �لو�ردة على �أدلة �لقائلني بجو�ز �لتعزير باأخذ �ملال: 
)108) �س���نن اب���ن ماج���ه، القزوين���ي، حمم���د ب���ن يزي���د ت )27، حتقي���ق: حمم���د ف���وؤاد عب���د الباق���ي،دار 

الفكر،بريوت، )2 / )86)، ح )96)2). 
)109) موط���اأ الإم���ام مال���ك، الأ�سبح���ي، مالك ب���ن اأن�ص ت 179 ه�، حتقي���ق: حممد فوؤاد عب���د الباقي، دار 

اإحياء الرتاث العربي - م�سر، )2 / 748)، ح ) 1436).
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�لقول بن�سخ �الآثار و�لن�سو�ص �لتي وردت بالعقوبات �ملالية: 
من�سوخاً،و�أن  ذلك  بــاأّن  �ملــال  باأخذ  �لتعزير  جــو�ز  بعدم  �لقائلون  ذهب 

�لعقوبات باأخذ �ملال كانت يف �أول �الإ�سالم قبل فر�ص �حلدود. 
�الإ�سالم  �أّول  يف  كان  �الإ�سالم  �أّول  يف  �حلكم  �أّن  »وذلك  �لطحاوي:  قال 
با�ستهالك  �أبــد�ن  يف  عقوبات  ويوجب  �أمــو�ل،  يف  باأفعال  عقوبات  يوجب 
�أمو�ل... )110(. وقال: »فكانت �لعقوبات جارية فيما ذكر يف هذه �الآثار على 
ما ذكر فيها، حتى ن�سخ ذلك بتحرمي �لربا، فعاد �الأمر �إلى �أن ال يوؤخذ ممن �أخذ 
�سيئاً �إال مثل ما �أخذ، و�إن �لعقوبات ال جتب يف �الأمو�ل بانتهاك �حلرمات �لتي 

هي غري �أمو�ل«)111(
و�ل�سّنة  �لكتاب  يف  به  �ملقطوع  تخالف  باملال  �لتعزير  جو�ز  يف  �ملرويات 

�ل�سحيحة: 
بن  �لرحمن  �ملوطاأ عن عبد  بعد رو�يته حديث مالك يف  �لرّب  �بن عبد  قال 
حاطب �أن رقيقا حلاطب �رشقو� ناقة لرجل: »�أدخل مالك هذ� �حلديث يف كتابه 
�لفقهاء، وال ر�أو�  �أحد من  به  يتو�طاأ عليه، وال قال  )�ملوطاأ(، وهو حديث مل 

�لعمل به.�إمنا تركوه - و�هلل �أعلم - لظاهر �لقر�آن، و�ل�سنة �ملجتمع عليها. 
فاأما القراآن:

َتَدى  �عنْ َما  ِل  مِبِثنْ ِه  َعَلينْ َتُدو�  َفاعنْ َعَلينُْكمنْ  َتَدى  �عنْ )َفَمِن  تعالى  �هلل  فقول 
 ومل يقل مبثلينْ ما �عتدى عليكم. وكذلك قوله تعالى )َو�إِننْ 

)112( 
،) َعَلينُْكمنْ

)110) �سرح معاين الآثار، الطحاوي، اأحمد بن حممد ت 321 ه�، حتقيق: حممد زهري النجار، دار الكتب 
العلمية - بريوت - 1399، الطبعة: الأولى، )3 / )14 - 146). 

)111) املرجع �سابق ) 3 / )14)
)112) �سورة: البقرة: 194. 
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)113(

ُتم ِبِهۖ (  ِل َما ُعوِقبنْ ُتمنْ َفَعاِقُبو� مِبِثنْ َعاَقبنْ
واأما ال�سّنة:

فاإن ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - ق�سى على �لذي �أعتق �سق�ساً له يف 
عبد بقيمة ح�سة �رشيكه بالعدل ملا �أدخل عليه من �لنق�ص)114(، و�سمن �ل�سحفة 

�لتي ك�رشها بع�ص �أهله ب�سحفة مثلها. وقال: )�سحفة مثل �سحفة( )115(.. 
واأجمع العلماء على اأنه ل يغرم من ا�ستهلك �سيئا اإل مثله اأو قيمته )116( 

3- �سعف طرق املرويات يف جواز التعزير باملال: 
يف  �ملروية  و�الآثار  �الأحاديث  ت�سعيف  �إلى  و�لفقهاء  �ملحّدثني  بع�ص  ذهب 
�لتعزير باملال )117(، منهم �الإمام �لنووي، حيث مل ي�سّلم بدعوى �لن�سخ، و�أ�سار 

�إلى �سعف �ملروي يف �أخذ �ملال. 
مع  و�أخفاها،  بها،  بُخاًل  �لزكاة  منع  فيمن  �ل�سافعي  عن  نقاًل  �لنووي  قال 

)113) �سورة: النحل: 126. 
)114) رواه البخ���اري ع���ن اب���ن ُعَم���َر - ر�سي اهلل عنهم���ا - »عن النبي - �سلى اهلل عليه و�سل���م - قال: من اأَْعَتَق 
ُلوٍك؛ َوَجَب عليه اأَْن ُيْعِتَق ُكلَُّه، اإن كان له َماٌل، َقْدَر َثَمِنِه ُيَقاُم ِقيَمَة َعْدٍل، َوُيْعَطى �ُسَرَكاوؤُُه  �ِسْرًكا له يف َمْ
ِقيِق، ح:  ِرَكِة يف الرَّ َتُهْم، َوُيَخلَّى �َسِبيُل امْلُْعَتِق«. �سحيح البخاري – مرجع �سابق )2 / )88)، َباب ال�سَّ ِح�سَّ

.(2369(
))11) رواه الن�س���ائي من طرق عن عدد من ال�س���حابة، منهم اأََن�ٌص و اأُمِّ �َس���لََمَة وعائ�س���ة – ر�س���ي اهلل عنهم - 
ولف���ظ حدي���ث عائ�س���ة ه���و الأقرب ملا ج���اء يف كالم ابن عبد الر اأعاله، قالت – ر�س���ي اهلل عنها -: »ما 
َة، اأَْهَدْت اإلى النبي - �س���لى اهلل عليه و�س���لم - اإَِناًء فيه َطَع���اٌم فما َملَْكُت  ���ِفيَّ ���اِنَعَة َطَع���اٍم ِمْث���َل �سَ راأي���ت �سَ
اَرِتِه ؟ فقال: اإَِناٌء َكاإَِناٍء، َوَطَعاٌم َكَطَعاٍم«  ْلُت النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - عن َكفَّ َنْف�ِسي اأَْن َك�َسْرُتُه، َف�َساأَ
�سنن الن�سائي )املجتبى) – مرجع �سابق )7 / 71)، ح: )7)39). وانظر يف حديث اأن�ص: نف�ص املرجع )7 

ِة، )6)39)  ِة، )))39)، ويف حديث اأم �سلمة، انظر: نف�ص املرجع )7 / 70)، َباب اْلَغرْيَ / 70)، َباب اْلَغرْيَ
)116) ال�س���تذكار اجلام���ع ملذاه���ب فقهاء الأم�س���ار، ابن عبد الر، يو�س���ف بن عب���د اهلل النمري ت 463ه�، 
حتقي���ق: �س���امل حمم���د عطا-حممد علي معو����ص، دار الكتب العلمي���ة - ب���ريوت - 2000م، الطبعة: 
الأول���ى، )7 /209) وانظ���ر: الب���در املنري يف تخري���ج الأحاديث والأثار الواقعة يف ال�س���رح الكبري، ابن 
امللقن، عمر بن علي ت 804 /، حتقيق: م�سطفى اأبو الغيط واآخرون، دار الهجرة للن�سر والتوزيع - 

الريا�ص-ال�سعودية - )142ه�-2004م / الطبعة: الأولى، )8 / ))6). 
)117) انظر: املرجع ال�سابق الأّول )7 / 211).
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�عرت�فه بوجوبها: »و�إذ� منعها حيث ال عذر؛ �أخذت منه قهر�ً ،كما ذكرناه، وهل 
يوؤخذ معها ن�سف ماله عقوبة له ؟ فيه طريقان:

�أحدهما: �لقطع باأنه ال يوؤخذ، وممن �رشح بهذ� �لطريق �لقا�سي �أبو �لطيب يف 
تعليقه، و�ملاوردي و�ملحاملي يف كتبه �لثالثة، و�مل�سنف يف �لتنبيه، و�آخرون، 

وحكو� �الأخذ عن مالك، قيل: ولي�ص هو مذهبه �أي�ساً. 
و�لطريق �لثاين: وهو �مل�سهور: وبه قطع �مل�سّنف هنا، و�الأكرثون: فيه قوالن:

�جلديد: ال يوؤخذ.
و�لقدمي: يوؤخذ، وذكر �مل�سنف دليلهما.

و�ل�سافعي  هم  و�أجابو�  يوؤخذ،  ال  �أنه  �ل�سحيح  �أن  على  �الأ�سحاب  و�تفق 
و�لبيهقي يف معرفة �ل�سنن و�الآثار عن حديث بهز بن حكيم باأنه من�سوخ، و�أنه 

كان حني كانت �لعقوبة باملال، كما ذكره �مل�سّنف.
وهذ� �جلو�ب �سعيف لوجهني:

�أحدهما: �أن ما �ّدعوه من كون �لعقوبة كانت باالأمو�ل يف �أول �الإ�سالم لي�ص 
بثابت وال معروف. 

و�لثاين: �أن �لن�سخ �إمنا ي�سار �إليه �إذ� علم �لتاريخ، ولي�ص هنا علم بذلك.
و�جلو�ب: �ل�سحيح ت�سعيف �حلديث، كما �سبق عن �ل�سافعي - ر�سي �هلل 

عنه - و�أبي حامت، و�هلل �أعلم )118(. 
وقال �لطحاوي يف حديث عمرو بن �سعيب بن حممد عن جّده عبد �هلل بن 
عمرو: هذ� �حلديث ال يحتج �لعلماء به، ويطعنون يف �إ�سناده، وال �سيما ما فيه 

 .
)119(

» مما يدفعه �الإجماع من غرم �ملثلنينْ

)118) املجموع، النووي ت 676، دار الفكر - بريوت - 1997م، )) / 300 - 301 ). 
)119) البدر املنري – مرجع �سابق )8 / ))6). 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

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

136

�ملناق�سات �لو�ردة على �أدلة �لقائلني مبنع �لتعزير باأخذ �ملال: 
غّلط �بن �لقيم �جلوزية �لقائلني بالن�سخ، وقال: »لي�ص مع من �ّدعى �لن�سخ، 

.
)120(

ال ن�ّص وال �إجماع...«
و��ستعر�ص �بن �لقيم �ملو�قف و�ل�سور �لتي رويت عن �لعهود �الأولى منذ 
عهد �ل�سحابة – ر�سي �هلل عنهم – ثم �لتابعني، وما �أفتى به �الإمام مالك وغريه 

مما نقل عنه �لتعزير باملال، وقد مت نقل ذلك فيما �سبق. 
�لتعزيرباملال يف  ��ستغالل عقوبة  �أن �خلوف من  �ملعا�رشين–  ويرى بع�ص 

�أكل مال �لنا�ص بالباطل مل يعد �أمر�ً موؤثر�ً 
على حكم �لغر�مة يف ع�رشنا �حلا�رش؛ ملا �أحدث من تنظيمات وت�رشيعات 

منظمة لذلك تقّننها، وت�سع حدود�ً لها )121(. 
بناًء على ن�ص، وحددت  �إاّل  فالغر�مة عقوبة جنائية تخ�سع ملبد�أ: ال عقوبة 
مقاديرها بتحديد �حلد �الأعلى لها يف كل جرمية، فال يجوز ��ستخد�م �لقيا�ص 
و�لنظر فيها فيها، و ح�سيلة �لغر�مات تذهب �إلى خزينة �لدولة، وال تكون من 

ن�سيب �لطرف �ملت�رشر. 
فريق من  نظر  �أ�سل يف  لها  �لنظام  �لغر�مة يف  �أن عقوبة  �إليه  ن�سل  و�لذي 

�لفقهاء �ملتاأخرين. 
ثالثًا: عقوبة امل�سادرة: 

�لدولة،  �إلى  �ملال  ملكية  نقل  �أو  �مللك،  �الإخر�ج عن  �أو  �مللكية جرب�ً،  نزع 
كلها مت�سابهة �ملعنى، و نزع �مللكية جرب�ً قد يعقبه �إتالف �ملال �أي�ساً.

)120) الط���رق احلكمي���ة – اب���ن القي���م، حمم���د بن اأب���ي بكر بن اأي���وب ت 1)7ه�، حتقي���ق: د. حممد جميل 
غازي، مطبعة املدين، القاهرة �ص 391

)121) انظر: الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم - مرجع �سابق )2 / 269). 
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عليها  �ملن�سو�ص  �لعقوبة  باعتبار كونها  �مل�سادرة  و�ساأقت�رش على حكم 
بع�ص  يف  عليها  �ملرتتبة  �الإتــالف  عقوبة  �إلى  �لتطّرق  وبدون  �لنظام،  يف 

 
)122(

�الأحيان. 
– �إلى �الأمثلة �لكثرية �لتي ��ست�سهد بها �لبع�ص يف باب  وال �أتطرق -�أي�ساً 
فعل  كما  �مللك،  �إلى  تطرقت  �سبهة  هو  �مل�سادرة  �سبب  كان  �إذ�  باملال  �لتعزير 
)122) الإت���الف ق���د يك���ون م���ن فعل املحت�س���ب وفق ال�س���روط املقررة �س���رعاً، وق���د يكون من فع���ل احلاكم 

�سيا�سة اأو من فعل احلاكم اأو القا�سي عقوبة. و ما ورد يف ال�سنة ما يدّل على عقوبة الإتالف: 
ْكَوِع - ر�سي اهلل عنه - اأَنَّ النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - َراأَى ِنرَياًنا  1-روى البخاري »عن �َسلََمَة بن اْلأَ
ُمِر اْلإِْن�ِس���يَِّة. قال: اْك�ِس���ُروَها،  ���رَياُن ؟ قالوا: على احْلُ ُتوَق���ُد ي���وم َخْي���َرَ قال: على ما ُتوَق���ُد هذه النِّ
َواأَْهِرُقوَها. قالوا: األ ُنَهِريُقَها َوَنْغ�ِسُلَها ؟ قال: اْغ�ِسُلوا«�سحيح البخاري – مرجع �سابق )2 / 876)، 
ِليًبا اأو ُطْنُبوًرا اأو ما  ���َنًما اأو �سَ ْن َك�َس���َر �سَ َقاُق، َفاإِ ُق الزِّ ْمُر اأو ُتَخرَّ َناُن التي فيها اخْلَ َباب هل ُتْك�َس���ُر الدِّ

َل ُيْنَتَفُع ِبَخ�َسِبِه َواأُِتَي �ُسَرْيٌح يف ُطْنُبوٍر ُك�ِسَر فلم َيْق�ِص فيه ِب�َسْيٍء، ح ))234) 
ُ َعْنُهَما - اأَنَّ َر�ُس���وَل  ���َي اهللَّ َثِني َناِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر - َر�سِ 2- روى ابن اجلارود باإ�س���ناده عن: »َقاَل: َحدَّ
���رِي«انظر: املنتق���ى من ال�س���نن امل�س���ندة، بن  َق َنْخ���َل َبِن���ي النَّ�سِ اهلِل - �س���لى اهلل علي���ه و�س���لم - َح���رَّ
اجل���ارود، عب���د اهلل ب���ن علي ت 307، حتقيق: عب���د اهلل عمر البارودي، موؤ�س�س���ة الكتاب الثقافية - 

بريوت - 1408 - 1988، الطبعة: الأولى، )1 /264) باب حتريق النخل ) 4)10). 
ُ َعْنُه - اأَنَّ َر�ُس���وَل  ���َي اهللَّ ِه - َر�سِ ِبيِه، َعْن َجدِّ 3- روى ابن اجلارود باإ�س���ناده عن َعْمِرو ْبِن �ُس���َعْيٍب، َعْن اأَ
ُقوا  ْوِط، َوَحرَّ ُ َعْنُهَما - �َسَرُبوا اْلَغالَّ ِبال�سَّ َي اللَّ الِل - �سلى الل عليه و�سلم - َواأََبا َبْكٍر َوُعَمَر - َر�سِ
َمَتاَعُه، َوَمَنُعوُه �َسْهَمُه«املنتقى من ال�سنن امل�سندة -مرجع �سابق )1 / 272)، باب ما جاء يف حتريق 

متاع الغال وعقوبته، )1082). 
ِ بن َعْمٍرو قال: َراأَى النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم -  4-روى م�سلم يف ال�سحيح باإ�سناده عن »عبد اهللَّ
َك اأََمَرْتَك بهذا ؟ قلت: اأَْغ�ِس���ُلُهَما ؟ قال: َبْل اأَْحِرْقُهَما. �س���حيح  ���َفَرْيِن، فقال: اأَاأُمُّ َعلَيَّ َثْوَبنْيِ ُمَع�سْ

م�سلم – مرجع �سابق )3 / 1647)، ح )2077)، وغري ذلك من الأحاديث. 
وقد ذكر ابن فرحون املالكي اأحاديث واآثار تفيد ح�س���ول التعزير بالإتالف وامل�س���ادرة، قال: »ومنها:   
اأمره - �سلى اهلل عليه و�سلم - بك�سر دنان اخلمر، و�سق ظروفها...... ومنها: هدمه - �سلى اهلل عليه 
و�س���لم - مل�س���جد ال�س���رار. تب�س���رة احلكام – مرجع �س���ابق )2 / 220- 221).  و« منها: حتريق عمر - 
ر�س���ي اهلل عنه - املكان الذي يباع فيه اخلمر،ومنها: حتريق عمر - ر�س���ي اهلل عنه - ق�س���ر �س���عد بن 
اأب���ي وقا����ص؛ مل���ا احتجب فيه عن الرعية، و�س���ار يحكم يف داره، »ومنها: اأن عمر -ر�س���ي اهلل عنه - ملا 
وجد مع ال�سائل من الطعام فوق كفايته وهو ي�ساأل؛ اأخذ ما معه واأطعمه اإبل ال�سدقة. ومنها: اأنه - 
ر�سي اهلل عنه -: اأراق اللنب املغ�سو�ص، وغري ذلك ما يكرث تعداده، وهذه ق�سايا �سحيحة معروفة.« 

تب�سرة احلكام – مرجع �سابق )2 / 220- 221). 
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�سيدنا – عمر – ر�سي �هلل عنه – مع �لوالة )123(، حيث يخرج من �مل�سادرة 
�ملذكورة يف هذ� �لبحث نوعان مذكور�ن يف كتب �لفقه: 

�الأول: �مل�سادرة ملا فيه �سبهة ت�سّلط على �ملال �لعام )نحو: م�ساطرة �لعمال 
�أمو�لهم، و�لغاّل من �لغنيمة( ، الأن �مل�سادرة يف هذ� �لنوع مبثابة ��سرتد�د ملال 
ميلكه عموم �مل�سلمني، فلي�ص فيه �أخذ مال �جلاين �لذي �كت�سبه بحّق عقوبة له. 

�لثانـي: �مل�سـادرة ملـا فيـه تعـٍد على �ملال ذ�ته )نحو: �لغ�ص يف �للنب و�سربة 
فعل  من  �ملذكورة  �ل�سور  �مل�سادرة يف  الأن   ،  

)124( 
�لرديئة( و�الأن�سجة  �لطعام 

�ل�رشر عن  �إز�لة  منها  و�لغر�ص  �لقا�سي،  فعل  �حل�سبة ال من  �حلاكم  من واله 
�مل�سرتي ف�ساًل عن تاأديب �لفاعل. 

�لنوع  هو  �لفقه  كتب  يف  �ملذكورة  �الأمثلة  من  عليه  �لرتكيز  ينبغي  و�لذي 
�لثالث من �مل�سادرة: 

وهو: �الإخر�ج عن �مللك جلناية تعّلقت با�ستعمال �مللك �ملباح -يف عينه ويف 
طريق �كت�سابه - ��ستعمااًل غري مباح. 

)123) روي���ت اآث���ار ع���ن �س���يدنا عم���ر – ر�س���ي اهلل عن���ه – تفي���د العمل مب�س���ادرة ج���زء من اأم���وال ولته: 
1-ق���ال الب���الذري: »ووّلى اأبا هريرة ال�س���الة والأحداث،ثم عزله، وقا�س���مه ماله،ثم وّلى عثمان بن 
اأبي العا�سي البحرين وعمان،و انظر التف�سيل يف: فتوح البلدان، البالذري، اأحمد بن يحيى ت 279 
ه�، حتقيق: ر�سوان حممد ر�سوان، دار الكتب العلمية - بريوت - 1403، )1 / 93)، ورواه ابن �سعد يف 
الطبقات. انظر: الطبقات الكرى، حممد بن �سعد بن منيع الزهري ت 230 ه�، دار �سادر – بريوت. 
)4 /)33) ومن ذلك م�س���ادرة �س���يدنا عمر ملال واليه على كنانة: عتبة بن اأبي �س���فيان . انظر: تاريخ 

الطري، الطري، حممد بن جرير ت 310 ه�، دار الكتب العلمية – بريوت، )2 / 76)) 
)124) ق���ال اب���ن فرح���ون: »والتعزي���ر باملال قال به املالكية فيه ولهم تف�س���يل ذكرت منه يف كتاب احل�س���بة 
طرفا فمن ذلك �س���ئل مالك عن اللنب املغ�س���و�ص اأيهراق قال ل ولكن اأرى اأن يت�س���دق به اإذا كان هو 
الذي غ�س���ه. وقال يف الزعفران وامل�س���ك املغ�س���و�ص مثل ذلك قليال اأو كثريا وخالفه ابن القا�س���م يف 
الكث���ري. وق���ال يباع امل�س���ك والزعف���ران على من ل يغ�ص به ويت�س���دق بالثم���ن اأدبا للغا�ص. م�س���األة: 
واأفتى ابن القطان الأندل�سي يف املالحف الرديئة الن�سج باأن حترق واأفتى عتاب بتقطيعها وال�سدقة 

بها خرقا" . تب�سرة احلكام )2 / 221) 
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عليه  يعتق  ال  له من حمارمه ممن  �أمة  »م�ساألة: ومن وطئ  فرحون:  �بن  قال 
بامللك، فاإنه يعاقب وتباع عليه و�إخر�جها من ملكه كرها من �لعقوبة باملال. 

م�ساألة:و�لفا�سق �إذ� �آذى جاره ومل ينته؛ تباع عليه د�ره، وهو عقوبة يف �ملال 
و�لبدن. 

م�ساألة: ومن مثل باأمته عتقت عليه وذلك عقوبة باملال«)125(..
وقال �لبهوتي يف �ملو�رش �ملبو�ص �إذ� �أبى دفع ما عليه: »فاإن �أ�رش على عدم 
�لق�ساء مع ما �سبق باع حاكم ماله وق�ساه، نقل حنبل: �إذ� تقاعد بحقوق �لنا�ص 

يباع عليه ويق�سى«)126(..
ونالحظ �أن �مل�سائل �ل�سابقة �سملت نوعني من �جلناية: 

- نوع فيه تعٍد على املال نف�صه، كوطء اجلارية ذات املحرم، اأو التمثيل بها، 
و�المتناع عن ق�ساء �لدينْن. 

- ونوع فيه تعٍد على �لغري با�ستعمال �ملال �ملباح يف �أ�سله، كا�ستعمال د�ره 
يف �إيذ�ء جاره. 

�لعقوبة  �لبحث عليه، وهو  �لتعّدي هو �لذي ميكن تخريج مو�سوع  وهذ� 
على �جلر�ئم �الإلكرتونية، �إذ هو ��ستعمال �لتقنية �ملباحة فيما هو غري مباح، �أو 

فيه تعٍد على �لغري، و�إيذ�ء و�إ�رش�ر. 
رابعًا: عقوبة الإغالق: 

باملال �ملعنّي على  �إيقاف �النتفاع  �أّن �الإغالق هو نوع من  عرفنا فيما �سبق 
جهة معينة، �أو ب�سفة معينة، �إما �إيقافاً د�ئماً �أو موؤقتاً. 

ويدّل عليه من �ملعقول: �أنه لو جاز �لبيع على �ملالك، و�إخر�جه من ملكه، 

))12) املرجع ال�سابق )2 / 221)
)126) �سرح منتهى الإرادات – مرجع �سابق )2/ 8)1). 
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لى، و�هلل �أعلم.  فاإيقاف ت�رشفه فيه على جهة معينة من باب �أونْ
عقوبة  على  للتمثيل  ي�سلح  قد  مما  �لفقهاء  ذكرها  �لتي  �لعقوبة  �سور  ومن 
�الإغالق، قول �ل�سيوطي: »و�سئل �أ�ستاذنا �الإمام كمال �لدين بن �لهمام �حلنفي 
ه، قال �لفقهاء: رجل  عن رجل يجمع يف بيته جماعة على �لف�سق، فاأجاب مبا ن�سّ
�ظهر �لفقه يف د�ره، ينبغي �أن يتقدم �إليه �أبد�ً للعذر، فاإن كّف؛ مل يتعّر�ص له، 
و�إن مل يكف، فاالإمام خمرّي عن �ساء �رشبه �أ�سو�طاً، واإن �ساء اأزعجه عن داره، 

وقد بالغ بع�ص �أ�سياخنا حيث �أمر بتخريب د�ر �لفا�سق. �نتهى«)127(.
وذكر �ملالكية عقوبة �الإغالق فيما تنف�سخ به �الإجارة، قالو�: »وباأمر �ل�سلطان 

باإغالق �حلو�نيت«)128(. 

الفرع الثالث: التأصيل الشرعي للجمع بين عقوبتين في التعزير: 

�رّشح �لفقهاء بجو�ز �جلمع بني جن�سني من �لعقوبات يف �لعقوبة �لتعزيرية، 
فقد قرر �لفقهاء م�رشوعية �جتماع �حلب�ص تعزير�ً مع غريه من �أنو�ع �لتعزير )129(. 
�حلب�ص  �لتعزير  يف  �ل�رشب  �إلى  ي�سم  �أن  �الإمام  ر�أى  »و�إن  �حلنفية:  فعند 
فعل، وذلك باأن يرى �أن �أكرث �ل�رشب يف �لتعزير وهو ت�سعة وثالثون ال ينزجر 
بها، �أو هو يف �سك من �نزجاره بها ي�سم �إليه �حلب�ص؛ الأن �حلب�ص �سلح تعزير� 
بانفر�ده حتى لو ر�أى �الإمام �أن ال ي�رشبه ويحب�سه �أياما عقوبة له فعل ذكره يف 

)127) احلاوي للفتاوي يف الفقه وعلوم التف�س���ري واحلديث والأ�س���ول والنحو والإعراب و�س���ائر الفنون، 
ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر ت 911ه�، حتقيق: عبد اللطيف ح�سن عبد الرحمن، دار الكتب 

لعلمية، بريوت، 1421ه� - 2000م، ط 1،)1/ 120 ) 
)128) جام���ع الأمه���ات، املالك���ي، ابن احلاجب ت 646 ه�، )1/ 438)، وانظر: خمت�س���ر خليل، املالكي، خليل 
ابن اإ�سحاق ت 767ه�، حتقيق اأحمد علي حركات، دار الفكر، بريوت )141ه� )1/ 247)، التاج والإكليل 

ملخت�سر خليل، العبدري، حممد بن يو�سف ت 897ه�، دار الفكر، بريوت، 1398 ه�، ط 2 ))/ 433). 
)129) انظر: اأحكام ال�س���جن ومعاملة ال�س���جناء يف الإ�س���الم، د. ح�سن اأبو غدة، مكتبة املنار، الكويت، ط 1، 

1407 ه�، 1987 م، �ص 77-76. 
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�لفتاوى وغريها«)130(.
وعند �ملالكية: »ويف �لكتاب: �إن عفا عنه �سقط �لقتل و�رشب مائة وحب�ص عاما«)131(.
وعند �ل�سافعية و يف حا�سية قليوبي: »فله جمع نوعني، فاأكرث، وجتب مر�عاة 

�الأخّف فاالأخّف، كال�سيال« )132(. 
وقالو� يف قاطع �لطريق �لذي وقع قبل فعل ما يوؤمله: »فاإن وقع قبل �أن ياأخذ 

�ملال ويقتل �لنف�ص؛ عزر وحب�ص على ح�سب ما ير�ه �ل�سلطان«)133(.
وعند �حلنابلة: قال �بن قد�مة بعد ذكره عقوبات متعددة ل�ساهد �لزور: »ويف 
�إلى  ما مل يخرج  ير�ه  مما  �حلاكم  فعل  فما  تقدير �رشعي  لي�ص يف هذ�  �جلملة، 

خمالفة ن�ص �أو معنى ن�ص، فله ذلك«)134(.
 .)135( �الإ�سالمي  �لفقه  كتب  من  لذلك  �أخــرى  �أمثلة  غــدة  �أبــو  ذكــر  وقــد 
�لعقوبة  جمــال  يف  الإ�سالمي  �لفكر  له  ي�سهد  عقوبتني  �سم  �أن  و�ملق�سود 
�لتعزيرية، �لذي ير�عي ما تتحقق به �أهد�ف �لعقوبة )136(، ويتحقق به �لزجر 
و�لردع و�الإ�سالح بدون �لتقّيد ب�سورة من�سو�سة. فقد تكفي عقوبة �ل�سجن 
ردعاً لبع�ص �الأ�سخا�ص، وقد تكفي عقوبة �لغر�مة، وقد يحتاج �لبع�ص للجمع 

بني �لعقوبتني لريتدع وينزجر عن �ملعاودة. و�هلل �أعلم. 

)130) �سرح فتح القدير، ابن الهمام، حممد بن عبد الواحد ت 681ه�، دار الفكر - بريوت، الطبعة: الثانية، 
)) / 0)3)، وانظر: معني احلكام، الطرابل�سي، علي بن خليل )املتوفى: 844ه�)، ) 2 / 0)4 )، الهداية �سرح 
بداي���ة املبت���دي، املرغين���اين، علي بن اأب���ي بكر ت 93)ه�، املكتبة الإ�س���المية، )2 / 117)، تبني احلقائق �س���رح 

كنز الدقائق، الزيلعي،عثمان بن علي ت 743 ه�، دار الكتب الإ�سالمي. - القاهرة - 1313ه�، )3 / 210)..
)131) الذخرية، القرايف، اأحمد بن اإدري�ص ت 684، حتقيق: حممد حجي،دار الغرب - بريوت - 1994م،)12 / 412). 

)132) حا�سية قليوبي – مرجع �سابق )4 / 206). 
)133) املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي، ال�سريازي، اإبراهيم بن علي ت 476، دار الفكر - بريوت)2 / 284). 

)134) املغني – مرجع �سابق) 10 / 234).
))13) انظر: اأحكام ال�سجن ومعاملة ال�سجناء يف الإ�سالم، مرجع �سابق �ص 77-76. 

)136) ينظ���ر: التعزي���ر باحلب����ص يف الفقه الإ�س���المي، عاد، التيجاين – ر�س���الة ماج�س���تري، جامعة احلاج 
خل�سر، اجلزائر، 1427-1428ه� / 2006-2007 م �ص 74
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المبحث الرابع: 
 مقادير العقوبة في نظام 
مكافحة جرائم المعلوماتية

المطلب األول: مقادير العقوبة في النظام: 

الفرع األّول: مقاديرعقوبة السجن مع الغرامة: 

حّدد نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية �حلّد �الأعلى من عقوبة �ل�سجن وعقوبة 
�لقا�سي  ليمنح  للق�ساء  �الأدنى مرتوك  فاحلّد  منهما،  �الأدنى  �حلّد  دون  �لغر�مة 
�أق�سى �سلطة تقديرية �إيجابياً، فحيث �لردع و�الإ�سالح و�لتاأهيل كلها �أهد�ف 
�أن  عديدة  در��سات  خالل  من  ثبت  وحيث  عقابي،  نظام  �أي  لتحقيقها  يرمي 
�أ�رش�ر�ً  وت�سبب  �ملطلوب،  بال�سكل  توؤدي وظيفتها  ال  للحرية  �ل�سالبة  �لعقوبة 
مالية و�جتماعية و�سخ�سية ال ي�سمح �ملقام بتف�سيلها )137(، فهذ� كله قد يوؤدي 
�لعقوبة،  �ملق�سود من  �لذي يحقق  �لقدر  �إلى  تقليل مدة �حلب�ص  �إلى  بالقا�سي 
ويقلل �أ�رش�رها، وبالن�سبة للغر�مة كذلك، فاإّن �لنظام يتيح للقا�سي �أن يحكم 
يختارها  �ل�سجن  مقابل مدة يف  �لغرم على جمرم معدم يف  قليل من  مبقد�ر 
ح�سب �مل�سلحة مبا ال يزيد عن �حلد �الأعلى، وعلى ذلك فاإن عدم حتديد �حلد 
يرى  قد  فالقا�سي  �لنظام،  ل�سالح  – يح�سب  �لروؤية  هذه  ظل  – يف  �الأدنى 

�ل�سجن يوماً، وقد يكتفي بالغر�مة �لب�سيطة جد�ً.
ومع ذلك، فاإن �لقا�سي ولو حكم ب�سجن يوم و�حد، �أو غر�مة ريال و�حد، 

)137) ي�س���ار هن���ا اإل���ى موؤل���ف: ال�س���جون مزاياها وعيوبها م���ن وجهة النظر الإ�س���الحية، د. عب���د الفتاح 
خ�سر، املركز العربي للدرا�سات الأمني والتدريب. 
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�لزجر  معنى  ينعدم  ال  بحيث  ومقا�سدها،  �ل�رشيعة  �سو�بط  رعاية  من  فالبد 
و�لردع يف �لعقوبة، و�إال فقدت �لعقوبة �لهدف منها، و�سنعرف �ملزيد عن ذلك 

عند �لكالم على �سو�بط حتديد مقد�ر �لعقوبة يف �آخر �لبحث . 
�ملعلوماتية  جر�ئم  مكافحة  نظام  يف  و�لغر�مة  �ل�سجن  مقادير  جاءت  وقد   

على �ست م�ستويات، على �لنحو �لتايل: 
اأوًل / املقدار الأول للعقوبة: 

�ل�سجن مدة ال تزيد عن عام و�حد.
و�لغر�مة مبقد�ر ال يزيد على خم�سمائة �ألف ريال.

-�جلر�ئم �لتي تتبع لهذه �لعقوبة: 
�خلا�سة،  باحلياة  و�مل�سا�ص  �الإلكرتونية،  �خل�سو�سية  على  �العتد�ء  جر�ئم 

و�الإ�رش�ر باالآخرين عرب و�سائل �لتقنية �ملختلفة. 
-�ملادة �ملنظمة لذلك: 

�سنة،  على  تزيد  ال  مدة  بال�سجن  »يعاقب  �أنه  على  ت  ن�سّ �لثالثة(:  )�ملادة 
كل  �لعقوبتني؛  هاتني  باإحدى  ريــال،�أو  �ألف  خم�سمائة  على  تزيد  ال  وبغر�مة 

�سخ�ص يرتكب �أياً من �جلر�ئم �ملعلوماتية �الآتية. 
1- �لتن�ست على ما هو مر�سل عن طريق �ل�سبكة �ملعلوماتية �أو �أحد �أجهزة 

�حلا�سب �الآيل - دون م�سوغ نظامي �سحيح - �أو �لتقاطه �أو �عرت��سه. 
�لقيام  على  حلمله  �بتز�زه؛  �أو  �سخ�ص  لتهديد  �مل�رشوع  غري  �لدخول   -2

بفعل �أو �المتناع عنه، ولو كان �لقيام بهذ� �لفعل �أو �المتناع عنه م�رشوعاً. 
موقع  �إلــى  �لدخول  �أو  �إلكرتوين،  موقع  �إلــى  �مل�رشوع  غري  �لدخول   -3

�إلكرتوين لتغيري ت�ساميم هذ� �ملوقع، �أو �إتالفه، �أو تعديله، �أو �سغل عنو�نه. 
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4- �مل�سا�ص باحلياة �خلا�سة عن طريق �إ�ساءة ��ستخد�م �لهو�تف �لنقالة �ملزودة 
بالكامري�، �أو ما يف حكمها. 

5- �لت�سهري باالآخرين، و�إحلاق �ل�رشر بهم، عرب و�سائل تقنيات �ملعلومات 
�ملختلفة«.

ثانيًا/املقدار الثاين للعقوبة:
�ل�سجن مدة ال تزيد على ثالث �سنو�ت.

و�لغر�مة مبقد�ر ال يزيد على مليوين ريال. 
-�جلر�ئم �لتي تتبع لها هذه �لعقوبة: 

�جلر�ئم �ملتعلقة باالعتد�ء على �الأمو�ل �خلا�سة، و�لبنوك، وما يت�سل بها. 
-�ملادة �ملنظمة لذلك: 

ت �ملادة �لر�بعة على �أنه »يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد  )�ملادة �لر�بعة(: ن�سّ
هاتني  باإحدى  �أو  ريــال،  مليوين  على  تزيد  ال  وبغر�مة  �سنو�ت،  ثالث  على 

�لعقوبتني؛ كل �سخ�ص يرتكب �أياً من �جلر�ئم �ملعلوماتية �الآتية:
1-�ال�ستيالء لنف�سه �أو لغريه على مال منقول �أو على �سند، �أو توقيع هذ� �ل�سند، 

وذلك عن طريق �الحتيال، �أو �تخاذ ��سم كاذب، �أو �نتحال �سفة غري �سحيحة. 
2- �لو�سول - دون م�سوغ نظامي �سحيح - �إلى بيانات بنكية، �أو �ئتمانية، 
�أو  �أو معلومات،  �أو بيانات متعلقة مبلكية �أور�ق مالية للح�سول على بيانات، 

�أمو�ل، �أو ما تتيحه من خدمات«. 
ثالثًا/املقدار الثالث للعقوبة:

�ل�سجن مدة ال تزيد على �أربع �سنو�ت.
و�لغر�مة مبقد�ر ال يزيد على ثالثة ماليني ريال. 
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-�جلر�ئم �لتي تتبع لهذه �لعقوبة:
�العتد�ء على �ل�سبكة �ملعلوماتية،�أو �ملو�قع و�لبيانات �سو�ء �لعامة �أو �خلا�سة. 

-�ملادة �ملنظمة لذلك: 
)�ملادة �خلام�سة(: »يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �أربع �سنو�ت، وبغر�مة 
ال تزيد على ثالثة ماليني ريال، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني؛ كل �سخ�ص يرتكب 

�أياً من �جلر�ئم �ملعلوماتية �الآتية: 
1- �لدخول غري �مل�رشوع الإلغاء بيانات خا�سة، �أو حذفها، �أو تدمريها، �أو 

ت�رشيبها، �أو �إتالفها، �أو تغيريها، �أو �إعادة ن�رشها. 
م�سح  �أو  تدمري،  �أو  تعطيلها  �أو  �لعمل،  عن  �ملعلوماتية  �ل�سبكة  �إيقاف   -2
�لرب�مج، �أو �لبيانات �ملوجودة، �أو �مل�ستخدمة فيها، �أو حذفها، �أو ت�رشيبها، �أو 

�إتالفها، �أو تعديلها. 
3-�إعاقة �لو�سول �إلى �خلدمة، �أو ت�سوي�سها، �أو تعطيلها، باأي و�سيلة كانت«.

   رابعًا:املقدار الرابع للعقوبة : 
�ل�سجن مدة ال تزيد على خم�ص �سنو�ت.

و�لغر�مة مبقد�ر ال يزيد على ثالثة ماليني ريال.
- �جلر�ئم �لتي تتبع لهذه �لعقوبة:

و�الأخالقية،  �لدينية  و�لقيم  و�الآد�ب،  �لعام  �لنظام  على  �العتد�ء  جر�ئم 
وجر�ئم �الجتار باجلن�ص �لب�رشي �أو ت�سهيله، و�الجتار باملخدر�ت، �أو ترويجها، 

�أو ت�سهيل �لتعامل بهاعن طريق �الإنرتنت .
-�ملادة �ملنظمة لذلك:

)�ملادة �ل�ساد�سة(: »يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�ص �سنو�ت، وبغر�مة 
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ال تزيد على ثالثة ماليني ريال، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني؛ كل �سخ�ص يرتكب 
�أياً من �جلر�ئم �ملعلوماتية �الآتية: 

�الآد�ب  �أو  �لدينية،  �لقيم  �أو  �لعام،  بالنظام  �مل�سا�ص  �ساأنه  من  ما  �إنتاج   -1
�لعامة، وحرمة �حلياة �خلا�سة، �أو �إعد�ده، �أو �إر�ساله، �أو تخزينه عن طريق 

�ل�سبكة �ملعلوماتية، �أو �أحد �أجهزة �حلا�سب �الآيل. 
2- �إن�ساء موقع على �ل�سبكة �ملعلوماتية، �أو �أحد �أجهزة �حلا�سب �الآيل، �أو 

ن�رشه، لالجتار يف �جلن�ص �لب�رشي، �أو ت�سهيل �لتعامل به. 
3- �إن�ساء �ملو�د و�لبيانات �ملتعلقة بال�سبكة �الإباحية، �أو �أن�سطة �ملي�رش �ملخلة 

باالآد�ب �لعامة �أو ن�رشها �أو ترويجها. 
�الآيل  �حلا�سب  �أجهزة  �أحد  �أو  �ملعلوماتية،  �ل�سبكة  على  موقع  �إن�ساء   -4
�أو طرق  ترويجها،  �أو  �لعقلية،  �ملوؤثر�ت  �أو  باملخدر�ت،  لالجتار  ن�رشه،  �أو 

تعاطيها، �أو ت�سهيل �لتعامل بها«.
خام�سا/ املقدار اخلام�س للعقوبة:

�ل�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنو�ت.
�لغر�مة مبقد�ر ال يزيد على خم�سة ماليني ريال. 

-اجلرائم التي تتبع لهذه العقوبة:
جر�ئم �الإرهاب، و�مل�سا�ص باالأمن و�القت�ساد �لوطني. 

-املادة املنظمة لذلك: 
 )�ملادة �ل�سابعة(: »يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنو�ت، وبغر�مة 
�سخ�ص  كل  �لعقوبتني؛  هاتني  باإحدى  �أو  ريال،  ماليني  خم�سة  على  تزيد  ال 

يرتكب �أياً من �جلر�ئم �ملعلوماتية �الآتية: 
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�أجهزة  �أحد  �أو  �ملعلوماتية،  �ل�سبكة  �إرهابية على  ملنظمات  �إن�ساء موقع   -1
�حلا�سب �الآيل �أو ن�رشه لت�سهيل �الت�سال بقياد�ت تلك �ملنظمات، �أو �أي من 
�أع�سائها �أو ترويج �أفكارها �أو متويلها، �أو ن�رش كيفية ت�سنيع �الأجهزة �حلارقة، 

�أو �ملتفجر�ت، �أو �أد�ة ت�ستخدم يف �الأعمال �الإرهابية. 
2 -�لدخول غري �مل�رشوع �إلى موقع �إلكرتوين، �أو نظام معلوماتي مبا�رشة، 
�أو عن طريق �ل�سبكة �ملعلوماتية، �أو �أحد �أجهزة �حلا�سب �الآيل للح�سول 
�قت�سادها  �أو  للدولة،  �خلارجي  �أو  �لد�خلي  �الأمــن  مت�ص  بيانات  على 

�لوطني«. 
�ساد�سًا/ املقدار ال�ساد�س للعقوبة: 

�أو  �ل�سجن  فيكون  �لّن�سف،  �إلى  للعقوبة  �الأعلى  �حلّد  تخفي�ص  فيه  ويتم 
�لغر�مة بحّد �أعلى قدره ن�سف �حلّد �الأعلى للعقوبة �ملقررة ، فعلى �سبيل �ملثال: 
يحكم �لقا�سي مبا ال يزيد على �ستة �أ�سهر �سجن،و مائتي وخم�سني �ألف ريال 
غر�مة على �جلرمية �لتي كان �حلّد �الأعلى �ملقرر يف عقوبتها �ل�سجن مبا ال يزيد 

عن عام و�حد �سجن، وخم�سمائة �ألف ريال غر�مة. 
-�جلر�ئم �لتي تتبع لهذه �لعقوبة:

تخ�سع لهذ� �ملقد�ر نوعان من �جلر�ئم: 
و�مل�ساعدة)139(،   ،)138( )�لتحري�ص  �جلنائية  �مل�ساهمة  جر�ئم  الأّول:  النوع 

)138) التحري����ص ه���و: »خل���ق فك���رة اجلرمي���ة والت�س���ميم عل���ى ارتكابه���ا يف نف����ص اجل���اين ب���اأي و�س���يلة 
كانت«امل�ساهمة اجلنائية – درا�سة مقارنة بالت�سريع اجلنائي الإ�سالمي – مرجع �سابق �ص 1)1

)139) امل�ساعدة، هي: »من اأعان غريه على ارتكاب اجلرمية، ولو مل يتفق معه على ارتكابها من قبل، دون 
اأن يبا�سر فعل اجلرمية«اأحكام ال�سرتاك يف اجلرمية يف الفقه الإ�سالمي درا�سة مقارنة مع القانون 

الو�سعي /كامل حممد ح�سني �ص 138. 
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�لنظام يف  �ملن�سو�ص عليها يف  �جلر�ئم  �أي من  �رتكاب  )140(( على  و�التفاق 
حال عدم وقوع �جلرمية. 

وفيها  �لقو�نني،  بع�ص  يف  �لتبعية  �مل�ساهمة  جر�ئم  ت�سّمى  �لثالثة  و�جلر�ئم 
يكون يظهر دور �ملجرم ب�سورة �أقل من دور �ملجرم �الأ�سلي، ولذ� خّفف �ملنّظم 

�لعقوبة عليها يف حال عدم وقوع �جلرمية. 
 النوع الثاين: جر�ئم �ل�رشوع )141(.

- �ملادة �ملنظمة لذلك:
�ملادة �لتا�سعة، و�ملادة �لعا�رشة: 

1-املادة التا�سعة:
�أو  �أنه: »يعاقب كل من حّر�ص غريه،  ت �ملادة �لتا�سعة من �لّنظام على  ن�سّ
هذ�  عليها يف  �ملن�سو�ص  �جلر�ئم  من  �أي  �رتكاب  على  معه  �تفق  �أو  �ساعده، 
�لنظام؛ �إذ� وقعت �جلرمية بناء على هذ� �لتحري�ص، �أو �مل�ساعدة، �أو �التفاق، 
مبا ال يتجاوز �حلّد �الأعلى للعقوبة �ملقررة لها، ويعاقب مبا ال يتجاوز ن�سف �حلّد 

�الأعلى للعقوبة �ملقررة لها �إذ� مل تقع �جلرمية �الأ�سلية«.
2-املادة العا�سرة: 

باأي من �جلر�ئم �ملن�سو�ص عليها يف هذ�  �لقيام  »يعاقب كل من �رشع يف 
�لنظام مبا ال يتجاوز ن�سف �حلّد �الأعلى للعقوبة �ملقررة«. 

)140) التفاق هو: »هو تقابل اإرادتني اأو اأكرث مّتحدتني على نف�ص الغر�ص، وهو ارتكاب اجلرائم«جرمية 
ال�سروع يف اجلرمية )درا�سة تطبيقية على مدينة جدة مبنطقة مكة املكرمة)، عبد الإله اأحمد عبد 
املل���ك ب���ن عل���ي، 1413 / 1993 م / املركز العربي للدرا�س���ات الأمنية والتدري���ب، املعهد العايل للعلوم 

الأمنية، الريا�ص )ر�سالة ماج�ستري)، �ص 38
)141) ال�س���روع هو: »البدء يف تنفيذ فعل بق�س���د ارتكاب جناية اأو جنحة اإذا اأوقف اأو خاب اأثره لأ�س���باب ل 
دخل لإرادة الفاعل فيها« املادة )4 من قانون العقوبات امل�سري.وانظر: امل�ساهمة اجلنائية – درا�سة 

مقارنة بالت�سريع اجلنائي الإ�سالمي- مرجع �سابق �ص 103
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الفرع الثاني: مقاديرعقوبة المصادرة، وعقوبة إغالق الموقع أو المنشأة: 

كال �لعقوبتني تطبق ب�سفة �ختيارية جو�زية بح�سب �جتهاد �لقا�سي وتقديره، 
فقد يرى �لقا�سي م�سادرة �الأجهزة و�لرب�مج..�لخ، وقد يرى �إغالق �ملوقع، �أو 

مكان تقدمي �خلدمة.
وبالن�سبة للم�سادرة: 

�مل�سادرة  معنى  الأن  �مل�سادر،  �ملــال  مقد�ر  على  للن�ص  �لنظام  يحتاج  ال 
�أجهزة  �سورة  يف  و�سو�ء  فيها،  �مل�ستعملة  ــو�ل  و�الأم �جلرمية  �أد�ة  ي�ستوعب 
كاالأمو�ل  حق،  بغري  �ملكت�سبة  �الأمو�ل  ي�ستوعب  وكذ�  �أ�سلحة،  �أو  �لكرتونية 

الناجتة عن اجلرمية، وعموماً، فاإن املنظم قد اأ�صار اإلى ثالثة �رشوط: 
ال�رشط االأول: اأن يثبت للفاعل الق�صد االإجرامي و�صوء النية. 

لة  ال�رشط الثاين: اأن تكون املواد م�صتعملة يف اجلرمية،اأو تكون االأموال حم�صّ
من �أي من �جلر�ئم �ملذكورة يف �لنظام. 

ال�رشط الثالث: اأن يكون املالك على علم باجلرمية. 
وبالن�سبة لالإغالق: 

فقد فتح �لنظام �ملجال �أمام �لقا�سي لالجتهاد يف �أمد �الإغالق، و�سو�ء ر�أى 
�ملنظم  وو�سع  موؤقتاً،  �أو  نهائياً  �لعالقة  ذ�ت  �ملن�ساأة  �إغالق  يكون  �أن  �لقا�سي 

لذلك ثالثة �رشوط: 
ال�رشط االأول: اأن يثبت للفاعل الق�صد االإجرامي و�صوء النية. 

ال�رشط الثاين: اأن تكون املن�صاأة اأو مكان تقدمي اخلدمة م�صدراً الرتكاب اأي 
من هذه �جلر�ئم �ملذكورة يف �لنظام. 

ال�رشط الثالث: اأن يكون املالك على علم با�صتعمال من�صاأته يف ارتكاب اجلرمية. 
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ومل حتّدد �ملادة جر�ئم بعينها يتم فيها تطبيق هذه �لعقوبة، مما يرّجح �سالحية 
تطبيقها على جميع �جلر�ئم �ملذكورة يف �لنظام، ويخ�سع ذلك لل�سلطة �لتقديرية 

للق�ساء و�جتهاده.
وهكذا متى توافرت ال�رشوط ال�صابقة، كان للقا�صي تطبيق عقوبة االإغالق 

بالقدر �لذي ير�ه منا�سباً. 
-املادة املنظمة لذلك:

ت �ملادة �لثالثة ع�رشة على �أنه: »مع عدم �الإخالل  )املادة الثالثة ع�سر(: ن�سّ
بحقوق ح�سني �لنية، يجوز �حلكم مب�سادرة �الأجهزة، �أو �لرب�مج، �أو �لو�سائل 
�أو  �لنظام،  هذ�  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �جلر�ئم  من  �أي  �رتكاب  يف  �مل�ستخدمة 
�الأمو�ل �ملح�سلة منها، كما يجوز �حلكم باإغالق �ملوقع �الإلكرتوين، �أو مكان 
هذه  من  �أي  الرتكاب  م�سدر�ً  كان  متى  موؤقتاً  �أو  نهائياً  �إغالقاً  �خلدمة  تقدمي 

�جلر�ئم، وكانت �جلرمية قد �رتكبت بعلم مالكه«.

المطلب الثاني: التأصيل الشرعي لمقدار العقوبة: 
�أو  �الإمــام  �جتهاد  �إلى  يرجع  �لتعزيرية  �لعقوبات  يف  �لتقدير  �أن  �الأ�سل 
�لقا�سي، وذلك بعد �أن ينظر �لقا�سي يف مدى خطورة �جلرمية �لتعزيرية، و�إلى 
و�ملكان،  �لزمان  و�إلى  ودو�فعه،  وحاله  �ملجرم  و�إلى  فيها،  مّتت  �لتي  ظروفها 

وغري ذلك من �أمور.
فاأما احلّد الأدنى لعقوبة ال�سجن: 

فاإن كالم �لفقهاء يف �أقل مدة �حلب�ص مل يتبني منه �الإلز�م يف ذلك، وكاأن 
ذكرهم لذلك من قبيل �الإر�ساد و�لتوجيه للقا�سي، �أو حكاية �ل�سو�بق �لق�سائية 
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يف عهود �لت�رشيع �الأولى لال�ستنارة بها. 
من  يوؤخذ  ما  فاأق�سى  �الإباحة.  حيز  يف  تكون  قد  تطبيقات  من  يذكره  فما 
تطبيقات �لفقهاء، هو عدم وجود �ملانع �ل�رشعي من �إجر�ء �لعقوبة على �لوجه 

�لذي روي يف �الأثر. فالتقدير للقا�سي و�هلل �أعلم )142(. 
وعموماً، فاإن �لفقهاء ذكرو� مقد�رين الأقل �حلب�ص: 

�الأول: �حلب�ص عن ح�سور �سالة �جلمعة. 
�لثاين: �حلب�ص يوما و�حد� )143(. 

واأما احلّد الأعلى لعقوبة ال�سجن، ففيه مذهبان: 
املذهب الأول: عدم �لتقيد بحّد معنّي يف �ل�سجن على �سبيل �الإلز�م: 

و�رشح بذلك �حلنفية و�ملالكية يف �لتعزير عموماً، ومنه عقوبة �حلب�ص، وذهب 
قول  ظاهر  كان  و�إن  �حلب�ص،  عقوبة  يخ�ص  فيما  �ل�سافعية  وبع�ص  �حلنابلة  �إليه 

�ل�سافعية و�حلنابلة يف �لتعزير �لذي من جن�ص �حلدود عدم جتاوز �حلدود )144(.. 
جاء يف �ملذهب �حلنفي: »لي�ص يف �لتعزير �سيء مقّدر، بل هو مفّو�ص �إلى 

ر�أي �لقا�سي، الأن �ملق�سود منه �لزجر، و�أحو�ل �لنا�ص خمتلفة فيه«)145(.
�أنه ال يتقّدر بهذ� �لقدر، ويجيز  وقال �الإمام �لق�سريي: »�ملنقول عن مالك 
يف �لعقوبات فوق هذ�، وفوق �حلدود على قدر �جلرمية و�ساحبها، و�أن ذلك 

موكول �إلى �جتهاد �الإمام.«)146(.

)142) انظر: اأحكام ال�سجن ومعاملة ال�سجناء يف الإ�سالم، مرجع �سابق - 81-80 
)143) انظر: اأحكام ال�س���جن ومعاملة ال�س���جناء يف الإ�س���الم / د. ح�سن اأبو غدة / مكتبة املنار، الكويت، ط 

1، 1407 ه�، 1987 م، �ص 79 
)144) قال الق�سريي: »ظاهر مذهب ال�سافعي -رحمه اهلل- اأنه ل يبلغ بالتعزير اإلى احلدود«اإحكام الأحكام 

�سرح عمدة الأحكام، تقي الدين اأبي الفتح ت 702 ه�، دار الكتب العلمية – بريوت، )4 / 137). 
))14) البحر الرائق – مرجع �سابق ) ) / 44) 

)146) اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام – مرجع �سابق )4 / 137) 
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�لذي  �حلب�ص  �إلى  ذلك  دون  مبن  يعدل  »ثم  �ل�سافعية:  من  �ملــاوردي  قال  و 
يحب�ص فيه على ح�سب ذنوبهم، وبح�سب هفو�تهم ، فمنهم من يحب�ص يوماً، 

ومنهم من يحب�ص �أكرث منه �إلى غاية مقدرة )147( 
وحكى �لقليوبي - من �ل�سافعية �أي�ساً - �أن للو�يل �إطالة �ملدة بح�سب �حلاجة، 

قال: »وله �إد�مة حب�ص من يكرث �أذ�ه للنا�ص، وال يكّفه �لتعزير حتى ميوت« )148(
وقال �لبهوتي – من �حلنابلة -: »ومن عرف باأذى �لنا�ص – حتى بعينه – 

حب�ص حتى ميوت �أو يتوب«)149( 
املذهب الثاين: �لتقّيد بحّد �أعلى يف عقوبة �ل�سجن : 

»قال �أبو عبد �هلل �لزبريي من �أ�سحاب �ل�سافعي: تقدر غايته ب�سهر لالإ�سترب�ء 
و�لك�سف، وب�ستة �أ�سهر للتاأديب و�لتقومي )150(. 

قال �لتجاين عاد بعد �إتيانه باأقو�ل �لفقهاء يف �ملدة �لتي ر�أوها �ساحلة للتاأديب 
الأنه  بتقدير الزم وحتمي؛  لي�ص  �لتحديد  »وهذ�   : �جلر�ئم:  بع�ص  باحلب�ص يف 
�تفاقي، وح�سل يف ظروف وحاالت معينة ال ي�سح معها �أن يوؤخذ كقاعدة عامة 

جمّردة«)151(.
وما �أميل �إليه �أن �الأمر يف �لتحديد وعدمه مفو�ص �إلى ر�أي �الإمام �أو نائبه، 

و�هلل �أعلم. 
)147) انظ���ر: الأحكام ال�س���لطانية - مرجع �س���ابق �ص 266، وانظر: احلاوي الكب���ري يف فقه مذهب الإمام 
ال�س���افعي وهو �س���رح خمت�س���ر املزين، املاوردي، علي بن حممد ت 0)4، حتقيق: ال�س���يخ علي حممد 
معو����ص - ال�س���يخ ع���ادل اأحمد عبد املوجود دار الكتب العلمية - ب���ريوت - لبنان - 1419 ه� -1999 م، 
الطبعة: الأولى )13 / )42). ويف مذهب اأحمد روايتان يف ال�سرب، األ يزيد عن ع�سرة، واأل يبلغ به 

احلّد. انظر: املغني – مرجع �سابق )9 / 148). 
)148) حا�سية قليوبي - مرجع �سابق )4 / 206). 

)149) �سرح منهتى الإرادات – مرجع �سابق )3/ 364). 
)0)1) انظر: الأحكام ال�سلطانية - مرجع �سابق �ص 266، وانظر: احلاوي الكبري - مرجع �سابق )13 / )42). 

)1)1) ينظر: التعزير باحلب�ص 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: 

الفرع األّول: صفة تشديد العقوبة: 

�لنظام �لعقوبة عن طريق حتديد �حلّد �الأدنى �لذي ال يجوز للقا�سي  �سّدد 
�رتكبت  �لتي  للجرمية  �ملقرر  �الأق�سى  �حلّد  ن�سف  يقّل عن  مبا ال  عنه،  �لنزول 

بدون تو�فر �لظرف �مل�سّدد. 
فعلى �سبيل �ملثال: يف �لعقوبة �الأولى �لتي مقد�رها �ل�سجن ملدة ال تزيد عن 
عام، و�لتي تتيح للقا�سي تقدير �حلّد �الأدنى باجتهاده، ولو كان �سهر�ً، �أو يوماً، 
فاإنه يف حال تو�فر �لظروف �مل�سددة يكون �حلّد �الأدنى للعقوبة ال يقّل عن �ستة 

�أ�سهر، وال يجوز للقا�سي �لنزول عنه. 

الفرع الثاني: شروط تشديد العقوبة: 

�أورد نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية ثالث عنا�رش ت�ستوجب ت�سديد �لعقوبة 
�الأ�سلية �ملقررة للمجرم يف حال تو�فرها،وهي كما يلي: 

اجلرمية،وهو  ارتكاب  على  املتعددة  اجلهود  بت�سافر  يتعّلق  عن�سر 
�رتكاب جر�ئم �ملعلوماتية من خالل ع�سابة منظمة.

عن�سر يتعلق ب�سفة املجرم اأو �سفة ارتكابه للجرمية من حيث:
�إ�سغاله وظيفة عامة.
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�أو ��ستغالله ل�سلطانه و نفوذه.
بع�ص  يف  د  �لعونْ وي�سّمى  مماثلة.  جرمية  يف  حّقه  يف  �سابق  حكم  3.�سدور 
بعد  �لذي يرتكب جرمية  �ل�سخ�ص  و يراد به: »حالة   ،)152( �لو�سعية  �لقو�نني 
�أخرى حكم فيها نهائياً، �أي �أن �لعود ين�ساأ عن تكر�ر وقوع �جلر�ئم من �سخ�ص 

و�حد بعد �حلكم نهائياً عليه يف �إحد�ها �أو بع�سها.)153( 
يف  ومن  قا�رش�ً،  �ل�سحية  يكون  باأن  ال�سحية:  ب�سعف  يتعلق  4.عن�سر 

حكمه. 

الفرع الثالث: المادة المنظمة لذلك: 

)املادة  الثامنة(:
ن�سف  �لغر�مة عن  �أو  �ل�سجن  عقوبة  تقل  »ال  �أنه  على  �لثامنة  �ملادة  ت  ن�سَّ

حّدها �الأعلى �إذ� �قرتنت �جلرمية باأي من �حلاالت �الآتية: 
1- �رتكاب �جلاين �جلرمية من خالل ع�سابة منظمة. 

�رتكابه  �أو  �لوظيفة،  بهذه  �جلرمية  و�ت�سال  عامة،  وظيفة  �جلاين  �سغل   -2
�جلرمية م�ستّغاًل �سلطاته �أو نفوذه. 

3- �لتغرير بالق�رشّ ومن يف حكمهم، و��ستغاللهم. 
جر�ئم  يف  �جلاين  بحق  باالإد�نة  �سابقة  �أجنبية  �أو  حملية  �أحكام  �سدور   -4

مماثلة.
)2)1) العقوبات اجلنائية ، مرجع �س���ابق �ص 176 . قال: »العود هو: ارتكاب ال�س���خ�ص جرمية بعد احلكم 

عليه نهائياً يف جرمية اأخرى«. 
)3)1) الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم – مرجع �سابق )2 / 336)، واأ�ساف: »ويتميز العود عن تعدد اجلرائم 
ب���اأن املج���رم يف حال���ة التع���دد يرتك���ب جرميته الأخرية قب���ل اأن ي�س���در عليه حكم يف جرمية �س���ابقة 
عليها، اأما يف العود، فيكون املجرم حني ارتكب جرميته الأخرية قد �س���در عليه حكم اأو اأكرث. وعود 
املجرم لالإجرام بعد احلكم عليه دليل على اأن املجرم ي�سّر على الإجرام، وعلى اأن العقوبة الأولى مل 

تردعه، ومن ثم، فقد كان من املعقول اأن يتجه التفكري اإلى ت�سديد العقوبة على العائد«. 
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 المطلب الثاني: التأصيل الشرعي لتشديد العقوبة: 

 الفرع األّول: نطاق تشديد العقوبة في الفقه اإلسالمي: 

�لعقوبات يف �الإ�سالم نوعان: مقّدرة وغري مقّدرة. 
فاأما �ملقّدرة وهي �حلدود، فتقديرها �لدقيق من �ل�سارع �حلكيم مينع �لت�رّشف 

فيها بالت�سديد �أو �لتخفيف، �أو رعاية �لبو�عث و�لدو�فع )154(.
و�أما �لعقوبات غري �ملقّدرة، وهي عقوبات �لتعزير، فعدم تقديرها، ووقوعها 
بني حّدين �أدنى و�أعلى ي�سمح بت�سديد �لعقوبة بحيث ال تتجاوز �حلّد �الأعلى، 

اه اجتهاده اإلى العفو. ولالإمام العفو يف حاالت حمدودة وب�رشوط، اإّن اأدَّ

الفرع الثاني: أسباب تشديد العقوبة في الفقه اإلسالمي: 

�لن�سو�ص �ل�رشعية �لتي وقفت عليها ت�سري �إلى عّدة �أ�سباب لت�سديد �لعقوبة: 
ال�سبب الأول: عظم اجلرم و خطورة اجلرمية:

..
)155(

قال �أبو يو�سف يف �لتعزير: »�إنه على قدر عظم �جلرم، و�سغره«
�إجر�مها،  فمثاًل: جرمية �حلر�بة �لتي تكون بخروج جماعة م�سلحة، م�سهرة 
ترتكب عدة جر�ئم، منها: �ل�رشقة و�لنهب و�لقتل، ورمبا �ل�سبي و�الغت�ساب، 
ُيَحاِربُوَن  �لَِّذيَن  َجَز�ء  َا  )  �إِمَنّ وتعالى:  �سبحانه  فقال  عليها،  �لعقوبة  �هلل  �سّدد 
ِديِهمنْ  ينْ �أَ َع  �أَونْ تَُقَطّ ُبو�نْ  َلّ �أَونْ ُي�سَ ُيَقَتُّلو�نْ  �ِص َف�َساًد� �أَن  َن يِف �الأَرنْ َعونْ َوَر�ُسولَُه َوَي�سنْ �هلّلَ 
َولَُهمنْ يِف  يَا  ننْ �لُدّ ٌي يِف  لَُهمنْ ِخزنْ َذِلَك  �ِص  ِمَن �الأَرنْ �نْ  ُينَفونْ �أَونْ  ننْ ِخالٍف  ِمّ ُجُلُهم  َو�أَرنْ
َلُمو�نْ �أََنّ �هلّلَ  ِهمنْ َفاعنْ ِدُرو�نْ َعَلينْ ِل �أَن تَقنْ �الآِخَرِة َعَذ�ٌب َعظيٌم . �إِاَلّ �لَِّذيَن تَابُو�نْ ِمن َقبنْ

..
)156(

ِحيٌم .(   َغُفوٌر َرّ

)4)1) انظر: الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم – مرجع �سابق )1 / 2)4 – 3)4).
)))1) الهداية �سرح البداية – مرجع �سابق )2 / 117) 

)6)1) �سورة املائدة، اآية: 133
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ال�سبب الثاين: عظم قدر اجلاين: 
ومن  �ل�رشعي،  باحلكم  �ملعرفة  من  له  فاإن  عاملاً،  �لعا�سي  كان  �إذ�  فمثاًل، 
�لتمّكن من �ل�سفات �لنف�سية و�لعقلية ما يحمله على ترك �ملعا�سي، بل �لرتفع 

عن �لهفو�ت. 
�لعبد، و�لثيب على  �لعربي: »ولذلك �سوعف حّد �حلّر على حّد  �بن  قال 

�لبكر؛ لزيادة �لف�سل و�ل�رشف فيهما على قرينهما«)157( 
ال�سبب الثالث: عظم قدر املجني عليه: 

�لتعّدي  جرم  عظم  وف�سل؛كلما  مكانة  وذ�  عظيماً  عليه  �ملجني  كان  كلما 
عليه، ولذلك ر�أينا يف نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية �أن عقوبة �لتعّدى على 
بيانات تابعة للدولة مثاًل، لي�ص كعقوبة �لتعّدي على �لبيانات �ل�سخ�سية، و�إن 

كان �جلرم يف �أ�سله و�حد�ً. 
�حلرمات  ت�ساعفت  كلما  �أنه  �ل�رشيعة  يف  ثبت  »وكذلك  عربي:  �بن  قال 

فهتكت؛ ت�ساعفت �لعقوبات«)158(.
 ُ اهللَّ َلَعَنُهُم  َوَر�ُسوَلُه   َ اهللَّ ُيوؤُْذوَن  الَِّذيَن  »اإِنَّ  تعالى:  »وقال  �جل�سا�ص:  وقال 
َما   ِ ِبَغرينْ ُوؤنِْمَناِت  َو�ملنْ ُوؤنِْمِننَي  �ملنْ ُيوؤنُْذوَن  »َو�لَِّذيَن  قال:  ثم  َواْلآِخَرِة«)159(  ْنَيا  الدُّ يِف 

ِبيًنا«)160()161(.. ًما مُّ ثنْ َتانًا َو�إِ َتَمُلو� بُهنْ َت�َسُبو� َفَقِد �حنْ �كنْ

)7)1) اأح���كام الق���راآن، اأب���و بك���ر حمم���د بن العرب���ي ت 43)ه�، حتقيق: حمم���د عبد القادر عط���ا، دار الفكر 
للطباعة والن�س���ر - لبنان، )3 / 67))، وانظر: اجلامع لأحكام القراآن،اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد 

الأن�ساري القرطبي ت 671 ه�، دار ال�سعب – القاهرة – )8 /)13). 
)8)1) اأح���كام الق���راآن لب���ن العربي – مرجع �س���ابق )3 / 67))، وانظر: اجلامع لأح���كام القراآن – مرجع 

�سابق )8 /)13)
)9)1) الأحزاب: الآية 7)
)160) الأحزاب: الآية 8)

)161) اأحكام القراآن للج�سا�ص – مرجع �سابق )) / 229). 
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ال�سبب الرابع: �سعف املجني عليه: 
كلما كان �ملجني عليه �سعيفاً، كالطفل، و�لقا�رش، و�الأعزل �ل�سالح، كلما 

كانت حمايته متوّجبة يف �ل�رشيعة و �لقانون.
وقد نلتم�ص �لتاأ�سيل �ل�رشعي لذلك فيما رو�ه م�سلم يف �ل�سحيح باإ�سناده، 
َر �أَِمرًي�  ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم - �إذ� �أَمَّ وهو حديث طويل �أّوله: »كان ر�سول �هللَّ
 ،�ً ِلِمنَي َخرينْ ُ�سنْ ِ، َوَمننْ معه من �ملنْ َوى �هللَّ ِتِه ِبَتقنْ اُه يف َخا�سَّ �سَ يٍَّة �أَونْ على َجينْ�ٍص �أو �رَشِ
و�،  ُزو�، وال تَُغلُّ ِ، �غنْ ِ، َقاِتُلو� من َكَفَر ِباهللَّ ِ، يف �َسِبيِل �هللَّ ِم �هللَّ ُزو� ِبا�سنْ ثُمَّ قال: �غنْ

ُتُلو� َوِليًد�.... �حلديث«)162( ِدُرو�، وال مَتنُْثُلو�، وال تَقنْ وال تَغنْ
قال:   - و�سلم  عليه  �هلل  -�سلى   ِ �هللَّ َر�ُسوَل  »�أَنَّ  د�ود:  �أبي  عند  رو�ية  ويف 
اًل،  ًخا َفاِنًيا، وال ِطفنْ ُتُلو� �َسينْ ِ، وال تَقنْ ِة ر�سول �هللَّ ِ، َوَعَلى ِملَّ ِ، َوِباهللَّ ِم �هللَّ َطِلُقو� ِبا�سنْ �ننْ
�ِسُنو� �إِنَّ  ِلُحو� ، َو�أَحنْ ، َو�أَ�سنْ و� َغَناِئَمُكمنْ مُّ و�، َو�سُ َر�أًَة ، وال تَُغلُّ ِغرًي�، وال �منْ وال �سَ

�ِسِننَي«)163(  ُحنْ َ ُيِحبُّ �ملنْ �هللَّ
و�لوليد  و�ل�سيخ  �الأعــزل  و�أن  م�رشوع،  جهاد  يف  كذلك  �الأمــر  كان  و�إذ� 
و�لطفل يف حماية �الإ�سالم، و�أنه منهٌي عن �العتد�ء عليهم، فما بالنا باالعتد�ء 

على هذه �لفئة �ل�سعيفة �إذ� كان غري �مل�رشوع! 
ومل �أقف على من ذكر �أن �العتد�ء على �ل�سعفاء من �أ�سباب ت�سديد �لعقوبة 
من �لفقهاء �ملتقّدمني ، لكنه قد يدخل يف �إ�سناد �لتقدير يف �لتعزير �إلى �جتهاد 

�لقا�سي، و�هلل �أعلم. 
ال�سبب اخلام�س: ظروف اجلريـمة )الوقت / املكان/ �سلة اجلاين بال�سحية(: 
�الأ�سهر  �لقتل يف  يكون  �أن  مثل  �لزمان -  ب�سبب  �لعقوبة  تغليظ  يف 

)162) �سحيح م�سلم - مرجع �سابق )3 / 7)13)، ح )1731 )
)163) �سنن اأبي داود – مرجع �سابق )3 / 37)، ح )2614). 
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�سلته  تعظم  ملن  �أو  �حلر�م،  �مل�سجد  يكون يف  كاأن  �ملكان،  �أو   - �حلرم 
�الإمــام  لنا  هما  خل�سّ للعلماء،  قــوالن   - �الأرحــام  ذوي  -كقتل  باجلاين 
�لقرطبي، فبني– �أّن �الأوز�عي و�ل�سافعي – رحمهما �هلل - �جتهو� نحو 

�لتغليظ، ولهم �سلف من �ل�سحابة – ر�سي �هلل عنه - على ذلك.
و�أّن �أبا حنيفة ومالك وبع�ص �لعلماء ر�أو� عدم �لتغليظ.

قال �لقرطبي: وقد �ختلف �لعلماء من هذ� �ملعنى فيمن قتل يف �ل�سهر 
�لقتل يف  �الأوز�عــي:  فقال  ؟  �أم ال  �لدية،  عليه  تغّلظ  �حلر�م خطاأ، هل 
�ل�سهر �حلر�م تغّلظ فيه �لدية فيما بلغنا، ويف �حلرم، فتجعل دّية وثلثاً، 

ويز�د يف �سبه �لعمد يف �أ�سنان �الإبل. 
قال �ل�سافعي: تغلظ �لدّية يف �لنف�ص، ويف �جلر�ح يف �ل�سهر �حلر�م، 

ويف �لبلد �حلر�م، وذوي �لرحم...
�حلّل  يف  �لقتل  ليلى:  �أبي  و�بن  و�أ�سحابهما  حنيفة  و�أبو  مالك  وقال 
قول جماعة من  �سو�ء، وهو  �حلر�م وغريه  �ل�سهر  �سو�ء، ويف  و�حلرم 
�لتابعني، وهو �ل�سحيح؛ الأن �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - �سّن �لديات 
ومل يذكر فيها �حلرم، وال �ل�سهر �حلر�م، و�أجمعو� �أن �لكفارة على من 
قتل خطاأ يف �ل�سهر �حلر�م وغريه �سو�ء، فالقيا�ص �أن تكون �لدّية كذلك، 

و�هلل �أعلم. )164(
ومن ذهب �إلى ت�سديد �لعقوبة ب�سبب �لزمان و�ملكان ��ستند �إلى �آثار 

رويت عن بع�ص �ل�سحابة – ر�سي �هلل عنهم– منها: 
ما رو�ه عبد �لرز�ق باإ�سناده، قال: �أوطاأ رجل �مر�أة فر�ساً يف �ملو�سم، 

)164) انظر: اجلامع لأحكام القراآن - مرجع �س���ابق )8 /)13)، وانظر: اجلوهر النقي، عالء الدين علي 
بن عثمان، ال�سهري بابن الرتكماين ت 0)7ه�، )8 / 71) 
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�آالف  بثمانية  فيها  عثمان  فق�سى  فماتت،  �أ�سالعها،  من  �سلعا  فك�رش 
)165(

درهم؛ الأنها كانت يف �حلرم جعلها �لدية، وثلث �لدية«
�ل�سهر  يزيد يف  �لرب يف �ال�ستذكار: »وقد كان عثمان  �بن عبد  وقال 
�حلر�م ثلث �جلناية يف �ملال...«)166( وروى عبد �لرز�ق، و�بن عبد �لرب 

 )167(
�آثار�ً عن �لتابعني يف نحو ذلك 

ال�سبب ال�ساد�س لت�سديد العقوبة: التكرار اأو العود: 
�ملقررة  بالعقوبة  �ملجرم  يعاقب  �أن  �ل�رشيعة  يف  عليه  �ملتفق  »من 
للجرمية، فاإن عاد لها �أمكن ت�سديد �لعقوبة، فاإن �عتاد �الإجر�م ��ستوؤ�سل 
من �جلماعة بقتله �أو بكّف �رشه عنها بتخليده يف �حلب�ص، و�ختيار �إحدى 
�لعقوبتني مرتوك لويل �الأمر بح�سب ما ير�ه من ظروف �جلرمية، و�أثرها 

على �جلماعة.
به  فالفاعل و�ملفعول  �للو�طة لغري �ملح�سن،  �الأمثلة على ذلك:  ومن 
تردعه  ومل  �جلرمية،  �عتاد  فاإن  للجرمية،  �ملقررة  بالعقوبة  كالهما  يعاقب 
�لعقوبة؛ قتل ل�سناعة جرميته، وملا توؤدي �إليه من �لتقليد و�إف�ساد �الأخالق 
و�لتخنث. و�ل�سارق �إذ� �عتاد �ل�رشقة يعاقب على �العتياد بتخليده يف 

�حلب�ص حتى ميوت �أو تظهر توبته.« )168(
 

))16) م�سنف عبد الرزاق – مرجع �سابق )9 / 298 )، ح )17282)
)166) ال�ستذكار – مرجع �سابق )7 / 210). 

)167) م�سنف عبد الرزاق – مرجع �سابق )9 / 298)، ح )17281)، ال�ستذكار – مرجع �سابق )7 / 210).
)168) الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم – مرجع �سابق )2 / 338). 
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المبحث السادس: 
العفو عن العقوبة في نظام 
مكافحة جرائم المعلوماتية

المطلب األول: العفو عن العقوبة في النظام: 

الفرع األّول: المقصود بالعفو في القانون: 

�ملق�سود به هنا �لعفو �خلا�ص، وقال بع�ص �لباحثني يف معناه، هو: »�لعزوف 
عن تنفيذ �لعقوبة كلها �أو بع�سها �أو �إبد�لها بعقوبة �أخرى �أخّف منها من �لعقوبات 

�ملقررة قانوناً«)169(
ونطاق �لعفو �خلا�ص هو �لعقوبة �الأ�سلية، وال ميتد �إلى �لتد�بري �الحرت�زية، 

�أو �الآثار �جلز�ئية �الأخرى )170(

الفرع الثاني: شروط العفو عن العقوبة: 

�ملجرم  قيام  عند  �لعقاب  من  �الإعفاء  للقا�سي  �لتنظيمية  �ل�سلطة  جّوزت 
بالبالغ، وفق �لتف�سيل �لتايل: 

�حلالة �الأولى: �إذ� كان �إبالغ �ملجرم عن �جلرمية قبل علم �ل�سلطات باجلرمية، 
وقبل �كتمال �جلرمية، وحتقق �آثارها، وهو وقوع �ل�رشر.

احلالة الثانية: اإذا كان االإبالغ بعد علم ال�صلطات باجلرمية، وهنا ا�صرتط املنّظم 
�رشطاً، وهو: �أن يعني بالغه على �سبط باقي �جلناة عند تعددهم، �أو على �سبط 

�الأدو�ت �مل�ستخدمة يف �جلرمية.
)169) �سرح قانون العقوبات – الق�سم العام –مرجع �سابق �ص 119

)170) انظر: �سرح قانون العقوبات – الق�سم العام – مرجع �سابق �ص370
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الفرع الثالث: المادة المنظمة لذلك:

 املادة احلادية ع�سر:
�جلناة  من  يبادر  من  كل  �لعقوبات  هذه  من  تعفي  �أن  �ملخت�سة  »للمحكمة 
كان  و�إن  �ل�رشر،  وقوع  وقبل  بها  �لعلم  قبل  باجلرمية  �ملخت�سة  �ل�سلطة  باإبالغ 
�الإبالغ بعد �لعلم باجلرمية تعني لالإعفاء �أن يكون من �ساأن �الإبالغ �سبط باقي 

�جلناة يف حال تعددهم، �أو �الأدو�ت �مل�ستخدمة يف �جلرمية«.
 وترى د.�سيماء عبد �لغني �أن �الإعفاء �لوجوبي �ساأنه �لت�سجيع على �الإبالغ، 
قالت: »ونحن من جانبنا نوؤيد �جتاه �ملنظم �ل�سعودي بخ�سو�ص منح �الإعفاء، 
ولكننا نرى �أن يكون �الإعفاء وجوبيا حتى تتحقق �لغاية منه على نحو �أف�سل، 

. 
)171(

باأن يطمئن �ملبلغ �إلى ح�سوله على �ملكافاأة، وهي �الإعفاء من �لعقاب« 

المطلب الثاني: التأصيل الشرعي لإلعفاء من العقوبة: 

الفرع األول: المقصود بالعفو عن العقوبة في الشريعة : 

مل �أقف على م�سطلح خم�سو�ص للعفو يف �ل�رشيعة، لكن ��ستعمال �لعفو 
يف باب �لتعزير يرجع �إلى �لعفو يف معناه �للغوي 

»�أ�سله من قولك: عفت �لريح �لر�سوم. �أي: حمتها ودر�ستها«)172(
�لعفّو  تعالى  و�هلل  خلقه.  عن   - وجل  عز   - �هلل  عفو  �لعفو:  �لليث:  »قال 

�لغفور. وكل من ��ستحق عقوبة فرتكتها، فقد عفوت عنه.«)173(
)171) مكافح���ة جرائ���م املعلوماتية يف اململكة العربية ال�س���عودية وفقا لنظام مكافح���ة جرائم املعلوماتية 
http://faculty.ksu.edu.sa/ ،ال�س���ادر يف 7/ 3/ 1428 ه� املوافق 26/ 3/ 2007م، �س���يماء عبد الغني

 shaimaaatalla/Pages/crifor.aspx
)172) الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي – مرجع �سابق �ص 100

)173) ل�سان العرب – مرجع �سابق ))1 / 72). 
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الفرع الثاني: مشروعية العفو في باب التعزير: 

فّرق �لفقهاء – رحمهم �هلل – بني حكم �لعفو يف �جلر�ئم �لتي هي حق هلل 
–تعالى -، و�جلر�ئم �لتي هي حق للعباد، وكالمهم يف عفو ويل �الأمر �إمنا هو 

فيما هو حق هلل - تعالى - 
 – و�حلنابلة  �حلنفية  – باإطالق -و  و�ل�سافعية  �ملالكية  من  �جلمهور  وذهب 

بتقييد وتف�سيل - �إلى جو�ز �لعفو.
قال �ملالكية: »...فاإن جترد عن حق �الآدمي، و�نفرد به حق �ل�سلطنة؛كان لويل 

�الأمر مر�عاة حكم �الأ�سلح يف �لعفو و�لتعزير، وله �لت�سفيع فيه« )174(
وقال �ملاوردي من �ل�سافعية: »...يجوز يف �لتعزير �لعفو عنه، وت�سوغ �ل�سفاعة 
فيه«)175(. وقال: »ولو تعّلق بالتعزير حق الآدمي كالتعزير يف �ل�ستم و�ملو�ثبة، ففيه 
حق للم�ستوم و�مل�رشوب، وحق �ل�سلطنة للتقومي و�لتهذيب، فال يجوز لويل �الأمر 
تعزير  له حقه من  ي�ستويف  �أن  �مل�ستوم و�مل�رشوب، وعليه  بعفوه حق  ي�سقط  �أن 
�ل�سامت و�ل�سارب، فاإن عفا �مل�رشوب و�مل�ستوم؛ كان ويل �الأمر بعد عفوهما على 

خياره يف فعل �الأ�سلح من �لتعزير تقوميا، و�ل�سفح عنه عفو�ً«)176(..
ر�أى  �إن  �لعفو  –خا�سة-  �هلل  بحق  �ملتعّلق  يف  »وله  قليوبي:  حا�سية  ويف 

�مل�سلحة، بخالف �ملتعّلق باالآدمي«)177( 
و�أما �حلنفية و�حلنابلة، فمع ذهابهم �إلى جو�ز �لعفو �إال �أنهم ��ستثنو� منه مو��سع 
اأو  امراأته  جارية  وطء  يف  كما  التعزير  من  عليه  ن�ّض  »ما  عابدين:  ابن  قال  الّن�ض: 

)174) مواه���ب اجللي���ل ل�س���رح خمت�س���ر خلي���ل، املغربي، حمم���د بن عبد الرحم���ن ت 4)9 ه����، دار الفكر - 
بريوت - 1398، الطبعة: الثانية، )6 /320) 

))17) الأحكام ال�سلطانية – مرجع �سابق �ص 267 
)176) الأحكام ال�سلطانية – مرجع �سابق �ص 268 

)177) حا�سية قليوبي – مرجع �سابق )4 / 206) وانظر: الأحكام ال�سلطانية - مرجع �سابق �ص 267 - 268 
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�مل�سرتكة؛ وجب �متثال �الأمر فيه، وما مل ين�ّص عليه �إذ� ر�أى �الإمام �مل�سلحة �أو علم 
�أنه ال ينزجر �إال به؛ وجب الأنه ز�جر م�رشوع حلقه تعالى كاحلّد، وما علم �أنه �نزجر 
بدونه ال يجب. �نتهى. فعلم �أن قولهم »�إن �لعفو فيه لالإمام« مبعنى تفوي�سه �إلى ر�أيه 

�إن ظهر له �مل�سلحة فيه �أقامه، و�إن ظهر عدمها، �أو علم �نزجاره بدونه يرتكه«)178(
�لعفو عنه؛ جــاز«)179(. وهذ�  �الإمام  ر�أى  »و�إن  �حلنابلة:  �لبهوتي من  وقال 
�لعفو ي�ستثنى منه مو�سعني يجب �لتعزير فيهما لورود �خلرب فيهما، وما عد�هما 

�إلى �جتهاد �الإمام)180(.
�لكايف  يتب، ونقل عن  ما مل  �أبد�ً  �لتعزير  �حلنابلة بوجوب  وُحِكي قول عند 
قوله: »فاإن جاء تائبا معرتفاً قد �أظهر �لندم و�الإقالع؛ جاز ترك تعزيره، و�إال وجب. 
�لتعزير  وجوب  �ملذهب:  �أن  �الإن�ساف  يف  »وقّدم  �لبهوتي:  وقال  �نتهى«)181(. 
مطلقاً، و�أن عليه جماهري �الأ�سحاب، وهو مقت�سى كالم �مل�سّنف فيما �سبق«)182(.

الفرع الثالث: الدليل على مشروعية العفو في التعزير: 

من ال�سنة: روى �أبو د�ود يف �ل�سنن عن: »عن َعاِئ�َسَة - ر�سي �هلل عنها - قالت: قال 
ُُدوَد«)183(. �ِتِهمنْ �إال �حلنْ ئَاِت َعرَثَ َهينْ ِ - �سلى �هلل عليه و�سلم -: »�أَِقيُلو� َذِوي �لنْ ر�سول �هللَّ

غري  �لتعزير،و�أنه  ترك  جو�ز  على  دليل  �لبغوي:«وفيه  قال  الدللة:  وجه 
و�جب، ولو كان و�جباً كاحلّد ال�ستوى فيه ذو �لهيئة وغريه« )184(.

)178) حا�سية ابن عابدين – مرجع �سابق )4 / 74). 
)179) ك�ساف القناع – مرجع �سابق )6 / 124). 

)180) انظر: املرجع �سابق )6 / 124) وانظر: ال�سرح الكبري، ابن قدامة املقد�سي، عبد الرحمن بن حممد ت 682ه�، )10 /363). 
)181) املرجع ال�سابق الأول )6 / 124). 

)182) املرجع ال�سابق )6 / 124). 
)183) �سنن اأبي داود – مرجع �سابق )4 / 133)، ))437).

)184) �س���رح ال�س���نة، البغ���وي، احل�س���ني بن م�س���عود ت 16)ه����، حتقيق: �س���عيب الأرن���اوؤوط - حممد زهري 
ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي – دم�سق، بريوت - 1403ه� - 1983م، الطبعة: الثانية، )10 / 330). 
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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�صتنباط �صوابط الجتهاد القا�صي يف حتديد العقوبة 

�أثناء �حلكم، وهي: 

أّواًل: أن تحقق العقوبة الغاية المقصودة منها، وهي الزجر واإلصالح: 

�لغر�ص �لذي و�سعت الأجله �لعقوبة �لتعزيرية يتمثل يف �أحد ثالثة �أمور:
�الأول: زجر �جلاين وردعه عن معاودة �رتكاب �جلرمية.
�لثاين: تخويف غري �جلاين ومنعه عن �رتكاب �جلرمية. 

�لثالث: �إ�سالح �جلاين وتهذيبه. 
�أن يختار ما يحقق �ملقا�سد �ل�سابقة. قال �ملرغيناين:  وعليه، فعلى �لقا�سي 
»وذكر م�سايخنا - رحمهم �هلل - �أن �أدناه على ما ير�ه �الإمام، فيقدر بقدر ما 

..
)185(

يعلم �أنه ينزجر؛ الأنه يختلف باختالف �لنا�ص 
�إليه؛ ال  �مل�سلحة  �أدت  ما  يتحتم يف حّقه  �لقر�يف: »و�الإمام  �الإمام  ويقول 
�لتعازير بهو�ه و�إر�دته كيف خطر له،  �أنه يحكم يف  �ألبتة، وال  �إباحة  �أن هاهنا 
وله �أن يعر�ص عما �ساء، ويقبل منها ما �ساء. هذ� ف�سوق وخالف �الإجماع، بل 

�ل�سو�ب ما تقدم ذكره)186(.
))18) الهداية �سرح البداية – مرجع �سابق )2 / 117) 

)186) الف���روق اأو اأن���وار ال���روق يف اأن���واء الف���روق )م���ع الهوام����ص)، القرايف، اأحم���د بن اإدري����ص ت 684ه�، 
حتقيق: خليل املن�سور، دار الكتب العلمية - بريوت - 1418ه� - 1998م، الطبعة: الأولى، )4 / 324). 
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ثانيًا: أن تكون العقوبة التعزيرية على قدر الجريمة دون زيادة أو نقص:

مِبَا  َخِبرٌي   َ �هللَّ �إِنَّ   َ �هللَّ َو�تَُّقو�  َوىۖ   ِللتَّقنْ ــَرُب  �أَقنْ ُهَو  ِدلُو�  )�عنْ تعالى:  قال 
َمُلوَن( )187(. تَعنْ

قال عالء �لدين �ل�سمرقندي:« ويكون �لتعزير على قدر �جلناية، وعلى قدر 
بالتغليظ يف �لقول، وقد يكون باحلب�ص، وقد يكون  مر�تب �جلاين، قد يكون 

بال�رشب« )188(
وقال �الإمام �لقر�يف: فال بد يف �لتعزير من �عتبار مقد�ر �جلناية، و�جلاين، 

و�ملجني عليه« )189(
و�سفاتها  و�أجنا�سها  مقاديرها  »وتختلف  �ملالكية  من  فرحون  �بن  وقــال 

باختالف �جلر�ئم وكربها و�سغرها«)190(.

ثالثًا: أن يراعي القاضي حال الجاني والمجني عليه أثناء تقدير العقوبة )191(: 

ِديِرِه مع  َنى ِلَتقنْ َخا�ِص، َفاَل َمعنْ أَ�سنْ ِتاَلِف �النْ َتِلُف ذلك ِباخنْ قال �لزيلعي: »بَلنْ َيخنْ
َيَرى  ِر ما  ِبَقدنْ ُيَقينُِّمُه  ي  َقا�سِ �لنْ َر�أنِْي  �إلَى  ا  �سً ُمَفوَّ َفيَُكوُن  ِبُدوِنِه،  وِد  �سُ َقنْ �ملنْ وِل  ُح�سُ

.)192(
َلَحَة فيه« َ�سنْ �ملنْ

)187) �سورة املائدة: اآية 8. 
)188) حتف���ة الفقه���اء، ع���الء الدين ال�س���مرقندي ت 39)ه����، دار الكتب العلمية - ب���ريوت - )140 - 1984، 

الطبعة: الأولى، )3 / 148) 
)189) الفروق – مرجع �سابق )4 / 324 -)32). 
)190) تب�سرة احلكام – مرجع �سابق )2 / 218) 

)191) وقف���ت عل���ى ر�س���الة ماج�س���تري ج���ادة يف تناول تف�س���يالت هذا ال�س���ابط وال���ذي قبل���ه، عنوانها ، 
تو�ّسع الباحث فيها يف بيان اأثر اأركان اجلرمية وخطورتها واآلتها واجلاين واملجني عليه مبختلف 
�س���ورهما عل���ى تقدير القا�س���ي للعقوب���ة التعزيرية. عنوان الر�س���الة: �س���لطة القا�س���ي يف تقدير 
العقوب���ات التعزيري���ة، اإعداد: �س���ليم حمم���د اإبراهي���م النّجار، كلية ال�س���ريعة والقان���ون، اجلامعة 

الإ�سالمية، غزة 1428 – 2007 م. 
)192) تبيني احلقائق – مرجع �سابق )3 /210) 
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وقال �بن فرحون: »وينبغي �أن يقت�رش على �لقدر �لذي يظن �نزجار �جلاين 
به، وال يزيد عليه« )193(. 

وقال �ملاوردي: »الأن �لتعزير يختلف باختالف حال �ملعّزر، ويكون موقوفاً 
على �الجتهاد، فمن �أّدى �الجتهاد �إلى تعزيره بال�رشب؛ �جتهد يف عدده، فاإن 
اأّدى االجتهاد اإلى تعزيره بع�رشة اأ�صواط مل يزده عليها، واإن اأدى االجتهاد اإلى 
تعزيره باحلب�ص مل يعدل به �إلى �ل�رشب، و�إن �أّدى �الجتهاد �إلى تعزيره بالقول 

و�لزجر، مل يعدل به �إلى �رشب وال حب�ص...«)194(
�الإعر��ص  تاأديبه  يكفي يف  يتهّدد من  �أن  للملك  »ينبغي  �لطقطقي  �بن  وقال 
و�لتقطيب، وكذلك ال ينبغي �أن يحب�ص من يكفي يف تاأديبه �لتهديد، كما �أنه ال 
ينبغي �أن ي�رشب من يكفي يف تاأديبه �حلب�ص، وال �أن يقتل بال�سيف من يكفي يف 
تاأديبه �لع�سا. ومتييز هذه �حلاالت بع�سها من بع�ص، �أعني معرفة �ملز�ج �لذي 
يكفي فيه �لتهديد، و�لذي يحتاج �إلى �حلب�ص، �أو يكفي فيه �حلب�ص، وال يحتاج 
�إلى �ل�رشب؛ يحتاج �إلى لطف حد�ص، و�سحة متييز، و�سفاء خاطٍر، ويقظٍة تامة 

وفطانٍة كاملة، فما �أ�سّد ما ت�ستبه �الأخالق، وتلتب�ص �الأمزجة و�لطباع)195(.
�أنها  �لعقوبة  عن  فرحون  �بن  قول  فيبّينها  عليه،  �ملجني  حال  مر�عاة  و�أما 
تكون: »وبح�سب حال �لقائل، و�ملقول فيه، و�لقول« )196(، وقول �لقر�يف: »فال 

بد يف �لتعزير من �عتبار مقد�ر �جلناية، و�جلاين، و�ملجني عليه«)197(
�أنو�ع  يف  �ملعلوماتيىة  جر�ئم  يف  �لعقوبة  �لتنظيمية  �ل�سلطة  حّددت  وحيث 

)193) املرجع ال�سابق )2 / 222). 
)194) احلاوي الكبري – مرجع �سابق )16 / 320) 

))19) الفخري يف الآداب ال�سلطانية، ابن الطقطقي، حممد بن علي بن طباطبا ت 709ه�،�ص 11
)196) تب�سرة احلكام - مرجع �سابق )2 /217 – 218).

)197) الفروق – مرجع �سابق )4 / 324 -)32). 
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معينة، وحددت لبع�ص هذه �لنو�ع حد�ً �أعلى ملقد�رها، �أ�سبح على �لقا�سي �أن 
يجتهد يف حتديد نوع �لعقوبة وقدرها بح�سب �جلاين نف�سه، وما ي�سلحه ويردعه. 

رابعًا : أال تسبب العقوبة ضررًا :

اإيجابه  ومع  فهو  �صاحله،  ورعاية  باجلاين،  االإ�صالم  عناية  يبنّي  �رشط  وهو 
بالغ باالإتالف �جل�سدي،  �أنه يتجنب منها ما يح�ص معه �رشر  �إال  �لعقوبة عليه 
وقد يلحق به �لنف�سي �أي�ساً، وللقا�سي �لنظر مبا يحقق �مل�سلحة �لعامة و�خلا�سة 

ومقا�سد �لعقوبة. 
قال �ل�رشخ�سي: »الأن �لتعزير للتاأديب ال لالإتالف«)198(.

االإمام  ،كتعزير  ال�صالمة  ب�رشط  مباح  »الأن��ه  له:  كالم  يف  امل��اوردي  وقال 
و�رشب �لزوجة«)199(

خامسًا: مراعاة أعراف وأحوال زمان ومكان ارتكاب الجريمة: 

يقول �الإمام �لقر�يف: »�إن �لتعزير يختلف باختالف �الأع�سار و�الأم�سار، فرب 
تعزير يف بالد يكون �إكر�ما يف بلد �آخر ،كقلع �لطيل�سان مب�رش تعزير، ويف �ل�سام 

�إكر�م، وك�سف �لر�أ�ص عند �الأندل�ص لي�ص هو�نا، وبالعر�ق وم�رش هو�ن« )200(
�أما �ملكان و�لزمان، فللفقهاء كالم حول ت�سديد �لعقوبة يف �الأ�سهر �حلرم �أو 

يف �حلرم، �سبق �لكالم عنه. 
سادسًا: التدرج في العقوبة: 

وذكره �ل�سافعية، قال قليوبي:« وجتب مر�عاة �الأخف ، فاالأخّف كال�سيال«)201(

)198) املب�سوط – مرجع �سابق )9 / 64) 
)199) احلاوي الكبري – مرجع �سابق )12 / 382) 

)200) الفروق – مرجع �سابق )4 /)32). 
)201) حا�سية قليوبي – مرجع �سابق )4 / 206) 
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المطلب الثاني : الضوابط الخاصة: 
اأّوًل: عدم الزيادة على احلّد الأعلى الذي حّدده اهلل – تعالى- يف احلدود، 

اأوويل الأمر اأو نائبه يف العقوبة التعزيرية : 
قال �لطرطو�سي �ملالكي: »و�علم �أن من جتاوز يف �لعقوبة فوق ما حّدد �هلل 
من  �ملجرم  ��ستوجبه  ما  و��ستوجب  �لذنب  يف  �ملذنب  �سارك  -تعالى-فيها، 

�لعقوبة، وتبني باالآخرة �أنه �إمنا يعاقب للهوى و�لت�سفي«)202(..
ثانياً: مراعاة �رشوط الت�صديد املذكورة يف النظام. 

ثالثاً : اأن يلتزم ب�رشوط امل�صادرة واالإغالق التي بينها النظام. 
رابعاً: التقّيد ب�رشوط العفو �ملذكورة يف �لنظام. 

)202) �سراج امللوك، الطرطو�سي، حممد بن حممد ت 20)ه�، )1 / 66). 
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الخاتمة 

نتائج البحث:

ن�سل يف نهاية �لبحث �إلى �أن نظام مكافحة جر�ئم �ملعلوماتية، يتو�فق مع 
�لقو�عد �لعامة يف �لنظام �لعقابي �ل�رشعي. 

�الأعلى  �حلّد  �لنظام  وقدر�ً، وحّدد  نوعاً  �لعقوبة  تنّوع  �لنظام  حيث ر�عى 
يف كل جرمية، وترك �حلّد �الأدنى لتقدير �لق�ساء ملا ير�ه كافياً يف ردع �جلاين 
مبا يتنا�سب مع �سخ�سية �جلاين وظروف �جلرمية، وبذلك يو�زن �لنظام بني منح 
�أو �ملبالغة، وحتقيق  �لقا�سي �مل�ساحة �لكافية لالجتهاد مع �سمان عدم �لتعّدي 

قدر�ً من توحيد �الأحكام �لق�سائية يف �جلر�ئم �ملت�سابهة. 
وقد ر�عى �لنظام كذلك �لتنا�سب بني �جلرمية و�لعقوبة، باأن تكون �لعقوبة 
م�ستويات،  �ست  بلغ  �لعقوبة،  مقد�ر  يف  تدرجاً  ر�أينا  فقد  �جلرمية،  قدر  على 
باختالف  �لعقوبة  تكون  وبذلك  �خلطرية،  �جلرمية  خطورة  بح�سب  تت�ساعد 

مقاديرها كافية لزجر �لغري حمققة للغاية من �لعقوبة.
وقد �سدد �ملنّظم �لعقوبة يف حال تو�فر ظروف ن�ّص عليها، يكون فيها �ل�رشر 

�أعظم و�ملجرم �أ�سد خطورة. 
و�سّن �لنظام عقوبتني تكميلية تكميلية، وهما: �مل�سادرة �أو �الإغالق. 

وقد تبنى �لنظام مبد�أ �لعقوبة �لعامة و�مل�ساو�ة فيها ، حيث مل يحتِو �لنظام على 
�أو بال�سفة، ما يدّل على تبّنيه  مو�د تتيح حماية �أو ح�سانة ل�سخ�ص »ما« بالتعيني 
مبد�أ �لعقوبة �لعامة �لتي تطبق فيه �لعقوبة �ملقررة للجرمية على من �رتكبها، بدون 

��ستثناء�ت �سخ�سية، وهو �أمر الزم لتحقيق �لعد�لة �لتي هي مطلوب �رشعي. 
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التوصيات: 

• يف 	 �لعقوبة  على  �لن�ّص  �أهمية  مدى  �لقانون  �رّش�ح  يدر�ص  �أن  يقرتح 
�حلالة �لتي يجتمع فيها ظرفان م�سدد�ن )مثال: �أن يح�سل �العتد�ء على 

طفل من خالل جرمية منظمة(. 
• �أهمية �لّن�ص على عقوبة �جلرمية 	 �أن يدر�ص �رّش�ح �لقانون مدى  يقرتح 

�لتد�بري  �تخاذ  يف  �لتق�سري  �أو  �لتبليغ،  يف  �لتق�سري  حال  يف  �ل�سلبية، 
�الحرت�زية للحماية من �جلر�ئم �الإلكرتونية، وذلك بالن�سبة للجهات �لتي 

يكون ذلك من �سمن م�سوؤولياتها. 
• يقرتح �أن يدر�ص �ملنّظم م�ساألة جعل �لعفو عن �لعقوبة �أمر�ً وجوبياً ملزماً 	

�الأفر�د  �إقد�م  على  ي�ساعد  �لذي  �الأمر  �رشوطه  حتقق  حال  يف  للق�ساء 
على �لبالغ. 

• �لنظم 	 بدر��سة  �ل�رشعي-  �لعلم  طالب  ة  –وخا�سّ �لباحثون  يعنى  �أن 
�حلديثة، وتاأ�سيلها �رشعاً، قياماً بالو�جب �لذي عليهم.

• نظام 	 بدر��سة  �ل�رشعي-  �لعلم  طالب  ة  وخا�سّ  – �لباحثون  يعنى  �أن 
�لتعزير مع متييز �أنو�عه و�أ�سبابه، للوقوف على �أحكامه يف �لنوع �لذي 
هو عقوبة ت�سدر عن حكم ق�سائي وتتعلق بجناية �عتد�ء على حق �لغري. 

و�سّل �للهم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سّلم. 
و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني.


