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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل ،والص للالة والس للالم على رس للول هللا ،وعلى آله وص للأبه أ عم ،ومن اسبي س للبيله
واهتدى هبداه إىل يوم ِّ
الدين.
من عالمات تقدم الدول ورقيها ،حتول أقضيييتها (ومنها األنظمة واجلزاءات) من األسييلو العقاب
إىل األس ييلو العالجي ،الذي ميثل التيس ي ي ر يف الش ي يريعة اإلس ييالمية الس ييم ة ،وحيقق رؤيةر اململكة العربية
التوفيق ومزيدا من التقدم العلمي والعمران واحلضاري.
السعودية للمستقبل وآماهلا .أسأل للار للجميع
ر
مث إن معرفة الشل ل ل ل ل ِّ فرع عن سص ل ل ل ل ِّ
لوره ،وهلذا فإن من أهم األمور املؤدية لنجاح أي عمل دقةر
وص ييد ر املفاهيم واملص ييطل ات والتعريفات اليت تص ييور حقيقتره .األمر الذي قد يش ييكل ابلنس ييبة ملص ييطل
ِّ
ِّ
البديلة" من جهة أن هذا الوص ي ي ي ي ي ي ي ر غ دقيق؛ ألس ي ي ي ي ي ييبا أذكر منها على س ي ي ي ي ي ييبيل املثال
"العقوابت
وابختصار ،اآليت:
ِّ
"العقوابت" دون تقييد؛ جيعلها تشييمل اجلزاءات املشييروعةر واملمنوعةر .مث ابلنظر
أوالً :إطال لفظ
إىل اجلزاءات اليت يصييدرها القضييا إما أن تكو رن مقدر  ،فهي جتب حقا لل تعاىل ،وهي توقيفية منصييو
مثل احلدود والقصا  .وهذه خارجة عن موضوع
عليها ،تطبرق كما هي؛ دو رن تعطيل أو تبديل أو تغي ؛ ر
هذه الورشة ،وليست مقصود هبا.
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أو تكو رن سعزيرات شرعيةً ،وهي عقوابت غ مقدر  ،ولكنها مشروعة يف كل معصية ال حد فيها
()1
قصد
وال قصا ر وال كفارر ،وإىل هذا التعري
ذهب مجهور الفقهاء .يدخل فيها االجتهاد ابمل صل ة ر
ر
حتقيق العدل أبيسي ي يير سي ي ييبيل ،وأبقل قدر من الضي ي ييرر أو الض ي ي يرار .وهذه تدخل يف موض ي ييوع هذه الورش ي يية
ومقصودها.
اثنياً :اس ييتعمال لفظ "بديلة" يقتضل ل وجود عقوابت م ْبدلة سعذر وامتني سطبيقها .يتضي ي ذلك

يف مجلة من القواعد الفقهية اليت أوردها الفقهاء  ،منها على سبيل املثال ما ذكره ابن القيم ( :)2يف قاعد :
"إن الفروع واألبدال ال يصللار إليها إال عند سعذ ِّر األصل ِّ
لول"( .)3وما ذكره السييرخسييي يف قاعد " :أدا
ِّ
البدل مي القدرةِّ على األصل ِّ ال جيزي" )4( .وقاعد " :األصل أن شللر التعذ ِّر ميني الوصللول إىل حم ِّ
ِّ
البدل عند ِّ
عدم حتق ِّقه" )5( .فال يص ي أن توص ي ر هذه العقوابت أنا "بديلة" إال إذا كانت هلا عقوابت
املقصود فال يصح.
ليس هذا هو
ر
أصيلة -مثل السجن -امتنع تطبيقه أو تعذ رر ،و ر
ِّ
ِّ
فعند الت قيق جتد أن املقصود التيسي،
ليس هو املقصود :ر
اثلثاً :لفظ "العقوابت البديلة" مركب ر
وليس العقوبة ،وأن يكو رن اجلزاء قاصل للراً على اجلاين غي متعد إىل ِّ
غيه ،وأن يكو رن معه أقر ر للص ي ييالح
من لو حك رم عليه ابل سجن ،وابجلملة :فالقصد ليس األسلوب العقاب :الذي ينظر للخارج عن القانون
( )1الفقه على املذاهب األربعة  ،397 /5املغين والش ل ل للر ال بي  ،347 /10األح ام الس ل ل لللطانية ألب يعلى  ،279كشلل ل للا القناع  ،121 /6فقه

السنة .497 /2

( )2املصي ي ي ي ييدر :الفصي ي ي ي ييل األول من :اجلزائري ،عبداجمليد مجعة ،القواعد الفقهية املس ل ل للتكرجة من كتاب أعالم املوقعم ،البن القي اجلو ية ،الطبعة األوىل،
الدمام :دار ابن القيم ودار ابن عفان للنشر والتوزيع1411 ،هي 1991 -م.
( )3ابن قي اجلو ية ،حممييد بن أب بكر ،أعالم املوقعم عن رب العاملم .161/1 ،القواعد الفقهية املسل ل ل ل للتكرجة من كتاب أعالم املوقعم البن قي
اجلو ية ،.435 ،البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية ،مرجع سابق.92 /1 ،
( )4البورنو ،موسوعة القواعد الفقهية.209 /1 ،
( )5السرخسي ،املبسو  32/1 ،و.87/7
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أنه متعد ض ي ي ييد اجملتمع ،وض ي ي ييد الطر اجملن عليه ،وأنه يس ي ي ييتدعي ويس ي ي ييتلزم العقا ر جزاء واس ي ي ييتيفاء حلق
الطرفني كليهما.
بل الغالب أن القصل ل للد هو األسل ل لللوب العالج  :الذي ينظر للخارج عن القانون على أنه يعان
من قص ييور أدى إىل وقوعه يف املخالفة ،وأن العدالةر تقتض ييي عالجه عوض ييا عن قص ييد عقابه ،وأن القانو رن
عالج املخطئ من أسبا اخللل.
البد أن يكو رن مطلبه وغايته ر
يود هي جزا ات أص لليلة وليس للد بديلةً ،وأنا
يبق أصي ييب ر من الواض ي ي أن املقصي ي ر
وبناء على ما سي ي ر

املقصود هو التيسي والعالج ،وليس العقاب.
حدودا ،وأن
سعزيرات شرعية وليسد
ً
ر

لذا فالعبار األد واألصي ي ي ييد يف وص ي ي ي ي وتعري حقيقة املوضي ي ي ييوع املقصي ي ي ييود هي" :التعزيرات
العالجية" أو "التعزيرات امليسل ل للرة" أو "التعزيرات العالجية امليسل ل للرة" ويف كل األحوال ليس املقصي ي ي ييود
" ِّ
العقاب أو كوهنا بديلةً".
حتديد جمموعة من "التعزير ِّ
ات العالجي ِّة أو امليسرةِّ" وسن نظام هلا من اجلانب املوضوع ِّ
مث إن ر
ِّ
يدور فتوى من هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية الس ييعودية ،من
اجلانب املوضللوع ِّ
العلم ِّ يتطلب ص ي ر

وضع توصي ومعاي ر تصدر عن احملكمة العليا ،فمن أهم عالمات رقي الدولة وسالمة
القضائ ِّ يتطلب ر
احلكومة احرتام االستقالل العلمي والقضائي للجهات الرمسية والتزامها.
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اخلالصة :
حال املخال بعدل واعتدال،
التعز ريرات الش ييرعية واس ييعة ومرنة ،وميكنها اس ييتيعا ر كل ما يص ييل
ر
وليسييت التعزيرات حباجة إىل تغي أو تبديل ،وإّنا احلاجة ماسيية اليوم إىل مسيياند القضيياء الشييرعي؛ ألن
جير رد يف النظام واللوائ التنفيذية ،والسي ي ييياسي ي ييات العامة والتعليمات اسي ي ييتقالال ومتكينا واض ي ي ي ني إلصي ي ييدار
أحكام تعزيرية عالجية وميسي يير حبرية اتمة ،ابإلضي ييافة إىل حتديد واض ي ي ملسي ييؤولية اجلهات احلكومية ذات
العالقة عن تنفيذ هذه األحكام.
أس ييأل للار جلميع العاملني على اإلص ييالح والتيس ي التوفيق والس ييداد وأن جيري احلق على ألس يينتهم
واخل علي أيديهم
هذا وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملم ،والصالة والسالم على أشر األنبيا
واملرسلمِّ ،
سيدان حممد وعلى آله وصأبه أ عم ،ومن سبعه إبحسان إىل يوم الدين.
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