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  امللّخص

االعتماد عليها  ،لفاتكلجنة النظر يف املخا  ،أو من يقوم مقامه ،هتدف الدراسة إىل توضيح األحوال اليت ميكن للقاضي
وقد بدأت الدراسة  .يف تشديد الغرامة املالية على املخالفني ألنظمة ولوائح الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية

والغرض منها، مث قامت بتحليل ودراسة األحوال اليت وردت يف املادة اخلامسة من  ،وأنواعها ،ببيان ماهية الغرامة املالية
 :وقد توصلت الدراسة يف هنايتها إىل نتائج مهمة .وقد اعتمدت الدراسة على منهجي االستقراء والتحليلالالئحة. 

كما نصت يف املادة اخلامسة من الالئحة، إال أهنا حباجة إىل إعادة النظر   ،أبرزها أنه ابلرغم من حتديد هذه األحوال
والتعدد،  ،والتكرار ،كاجلسامة  ،جتمعت فيها عدة ظروفا فيما لو واجهت اللجنة حالة أو حادثة اخصوص   ،والتعديل

  ا يف املواد والفقرات املتعلقة ابلقضية.خصوص   ،وابلتايل فإن الدراسة أوصت أبمهية حتديث وتطوير األنظمة واللوائح

 الغرامة، األحوال املشددة، الالئحة، جلنة النظر. الكلمات املفتاحية:
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The Condtions of Tightening the Financial Penalty for Breaking 

Regulations and Rules of the Civil Defense in Saudi Arabia 

An Analytical Study  

Mohamed Mazrou`& Mohamed Liba 

Abstract 

The study aims to clarify the conditions which help Judge or his representative, as a committee member, 

to consider tightening the financial penalty for breaking regulations and rules of the Civil Defense in 

Saudi Arabia. The study starts with clarifying the concept of financial penalty, its types and purposes. 

Then it analyses the conditions mentioned in the article of the Regulations of Civil Defense.  The study 

uses the inductive and analytical approaches. The study concludes that although the conditions are 

specified in the article of the Regulation, they still need to be reviewed and amended; especially when the 

committee member faces a situation or an incident with several aspects, such as gravity, repetition and 

multiplicity. Therefore, the study recommends to update and develop the regulations and rules, especially 

those relevant to the issue of the articles and paragraphs of Civil Defense.  
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 :قدمةامل
للحد من  يف اململكة العربية السعودية والقضاةاجلهود متواصلة ومستمرة من قبل املشرعني  ال شك أن

ورغم ، صدرها الدفاع املدينياليت  فات املتعلقة بقوانني ولوائح وأنظمة السالمة والوقايةتفشي وانتشار املخال
 عن العقوابت والغرامات املالية اليت تفرض على كل مرتكب فضال   -واخلطط اإلدارية ،واإلجراءات ،التدابري

وقد  .لفني من معاودة ارتكاهباا حبيث متنع املخاا إجيابي  إال أهنا ال زالت مستمرة، ومل تلق أثر   -للمخالفات
املتعددة واملختلفة، وقد تكون لتطورات املستمرة ألساليب احلياة إىل ا -يف رأي الباحثني- يعود السبب

 العقوبة أو الغرامة املالية اليت تفرض يف حق املخالفني غري جمدية ورادعة، وقد يكون السبب غري ذلك.
ممن لديهم نفاذ وسلطة واسعة وملزمة؛  ةا املشرعني والقضايد  لذا، تطلب من املسؤولني يف الدولة وحتد

لتفادي استمرار املناسبة والبحث عن احللول والعقوبة  ،معاجلة املسائل والنوازل املستجدةبذل اجلهد يف 
 ائم واملخالفات املرتكبة.ر وتكرار اجل

أو  ،للقاضيودية قد أعطت ا يف اململكة العربية السعخصوص   -إن مل يكن كلها-وإن معظم التشريعات 
العقوبة  تقدير واسعة يف سلطة ،كلجان النظر يف خمالفات نظام ولوائح الدفاع املدين  ،من يقوم مقامه

إمعان بعد بذل اجلهد و وذلك أو وقفها،  ،أو تشديدها ،ختفيفهابني  املناسبة للجرمية واملخالفة املرتكبة،
 .والشروط الالزمة يف تقدير العقوبة ضوابطاتباع الو ا، هب النظر يف احلادثة والظروف والوقائع احمليطة

الئحة النظر يف خمالفات نظام ولوائح الدفاع املدين ابململكة العربية  املادة اخلامسة من وقد نصت
على أنه "جيب عند تقدير الغرامة أن يؤخذ بعني االعتبار التناسب بينها وبني املخالفة، على أن  السعودية

ك الظروف املخففة واملشددة، ويعد من الظروف املشددة ما يلي: أ( جسامة املخالفة، ب( يراعى يف ذل
يتمتع بصالحية  ،أو من يقوم مقامه ،القاضي، مما يؤكد لنا أن 3تكرار املخالفة، ج( تعدد املخالفات..إخل"

ظروف احمليطة ابحلادثة اليت ولكن بعد مراعاة األحوال وال والغرامة املالية املستحقة، ،واسعة يف تقدير العقوبة
أن خيفف العقوبة إذا ما توفرت لديه أسباهبا، وكذلك حددهتا املادة، وبناء على ذلك ميكن للقاضي 

إذا ما توفرت لديه األسباب  ،جتاوز احلد األقصى من العقوبةميكن له  حبيث ،إبمكانه التشديد يف العقوبة
 املوجبة للتشديد والتغليظ يف العقوبة.

على  العقوبة تشديداليت تتعلق بحوال ؛ سيحاول الباحثان يف هذا املوضوع دراسة وحتليل تلك األوعليه
أو من يقوم  ،، ومدى أتثريها على القاضيخمالفي أنظمة ولوائح الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية

 لوائح واألنظمة.يف تقدير العقوبة والغرامة املالية املناسبة للجاين أو املخالف ل ،مقامه

                                      
 املبحث الثاين.وسيتم توضيحها يف نظام ولوائح الدفاع املدين،  الئحة النظر يف خمالفات 3
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 إشكالية البحث:
الدفاع املدين ابلقرار رقم:  نظام ولوائح الئحة النظر يف خمالفات أصدرت وزارة الداخليةلقد 

واألحكام املتعلقة  ،والضوابط ،واملسؤوليات ،لتحديد املهام هـ،18/4/1428/و/ه/دف( واتريخ 12/1)
 املادة اخلامسة املعنية بتقدير الظروف واألحوال ا ما وردت يفبعمل جلان النظر يف املخالفات، وحتديد  

املخففة واملشددة للعقوابت والغرامات املالية. وما يثري اإلشكال هنا فيما لو كانت املخالفات املرتكبة قد 
 تتعددجتاوزت املعايري والظروف اليت وردت يف املادة اخلامسة من حيث اجلسامة، أو كون املخالفات قد 

 ،ا على جلان النظر يف تقدير العقوبة املناسبة للمخالفنيؤثر حتم  يعت يف حادثة واحدة، مما سها وتنو أساليب
دراسة وحتليل تلك األحوال والظروف اليت  يتطلب األمر الذيويف عدالتهم ومساواهتم يف فرض العقوبة، 

 عن حتقيق فضال   ،قوبةالعدالة واملساواة يف العأمال  يف حتقيق مبدأ  ميكن من خالهلا أن تشدد العقوبة؛
 وغريهم من اجلهمور. ،أهداف الردع والزدجر للمخالفني

 أسئلة البحث
وهي على النحو  ،من خالل هذه الدراسة اإلجابة عن بعض األسئلة املتعلقة ابملوضوع انحياول الباحث

 التايل:
   ؟أنواعها، والغرض منها ، و الغرامة املاليةما مفهوم  .1
 ت ألنظمة ولوائح الدفاع ملدين؟ما أسباب تفشي املخالفا .2
الدفاع  هي الظروف واألحوال اليت ميكن فيها التشديد يف الغرامة املالية على خمالفي أنظمة ما .3

 املدين؟
 أهداف البحث

 يسعى الباحثان إىل حتقيق األهداف التالية:
 أنواعها، والغرض منها.، و توضيح مفهوم الغرامة املالية .1
 تفشي املخالفات ألنظمة ولوائح الدفاع ملدين. بيان األسباب اليت أدت إىل .2

حتليل ودراسة الظروف واألحوال اليت ميكن من خالهلا التشديد يف فرض الغرامة املالية على خمالفي 
 وفق الئحة النظر. ،الدفاع املدين أنظمة

 أمهية البحث:
ني ألنظمة ولوائح للمخالفتطبيق الغرامات املالية أمهية كشف عن مدى تسعى هذه الدراسة حنو ال

ا من التعمد يف ارتكاب  عن تشديدها لكل من أظهر نوع  الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية، فضال  
ا على اقتصاد الدولة، مما املخالفات اليت قد تؤثر على األرواح واملمتلكات العامة واخلاصة، وقد تؤثر أيض  
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كرارها، واملسامهة يف تعويض اخلسائر واألضرار الناجتة عن يستوجب التشديد والتغليظ يف العقوبة ملنع ت
أنمل أن تتحقق من  اليت خرىاألعلمية الضافات حيث اإلمن كما تربز أمهية الدراسة   .املخالفة املرتكبة
واليت وردت يف الئحة النظر يف خمالفات نظام  ،والتحليل للنصوص واملواد املتعلقة ابملوضوعخالل املناقشة 

 جلان النظر يف تطبيق العقوابت املناسبة. ألعمالالثغرة العلمية واملهنية لتفادي  ،الدفاع املدينولوائح 

 منهج البحث:
 :ستعتمد هذه الدراسة على منهجني رئيسني مها

 ،ا كتب يف الدراسات والبحو  العلميةملتتبع إذ سيتم النظر والاملنهج االستقرائي الوصفي؛  .1
 الباحثني حول املوضوع.كر من آراء العلماء و ما ذ و 

التحليل  ابإلضافة إىلونقدها،  النصوص واآلراء حتليلومن مث سيتم املنهج التحليلي النقدي؛  .2
 .اليت تتعلق أبحوال التشديد يف العقوبة املادة اخلامسةالنظر يف و 

 الدراسات السابقة:  
 ما يلي: هناك دراسات عديدة تناولت اجلوانب املتعلقة ببحثنا ومن هذه الدراسات

، حيث بدأت الدراسة بتناول مفهوم 4أوال: حبث بعنوان "الطبيعة القانونية لتعدد اجلناة دراسة مقارنة"
من حيث بيان الركن  ،عن الطبيعة القانونية لتعدد اجلناة تتعدد اجلناة وعناصر تعددها، ومن مث حتدث

املتعلق بتشديد العقوبة من حيث تعدد والظروف املشددة للعقوبة. وهذه الدراسة مهمة لتناوهلا اجلانب 
 يف هذه الدراسة. ة للعقوبة، وهو ما سيتم إستدراكهاجلناة. إال أهنا مل تتناول الظروف األخرى املشدد

، فقد ركزت الدراسة على 5اثنيا: حبث بعنوان "تعدد اجلرائم وأثره على العقوبة يف التشريع اجلزائري"
ومل تتناول الدراسة جوانب أخرى  .رائم، وأثر تعدد اجلرائم على العقوبةماهية تعدد اجل :جانبني مهمني مها

 عن الظروف واألحوال األخرى تتعلق مبوضوعنا من حيث توضيح ماهية الغرامة املالية وأنواعها، فضال  
 والتطرق إليه. تشديد العقوبة، وهو ما سيتم ذكرهاملتعلقة ب

، حيث سلط الضوء على املفاهيم 6لعقوبة التعزيرية"اثلثا: حبث بعنوان "سلطة القاضي يف تقدير ا
األساسية للعقوبة والتعزير ومشروعيتها يف بداية الدراسة، ومن مث بني ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية، 

                                      
د الثاين، ، جملة احملقق احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، العدالطبيعة القانونية لتعدد اجلناة دراسة مقارنة، انفع، علي وتكليف، محزة 4

 م.2018السنة العاشرة، 
، رسالة ماجستري يف كلية احلقوق، جامعة حممد خيضر بسكرة، تعدد اجلرائم وأثره على العقوبة يف التشريع اجلزائري ،عياش، طرشة 5

 .م2016اجلزائر، 
 م.2013، 1ن، ط، الرايض: دار بن فرحو سلطة القاضي يف تقدير العقوبة التعزيرية ،آل خنني، عبد هللا بن حممد 6 
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كوهنا تناولت معظم القضااي   ،وأحوال التغليظ والتخفيف يف العقوبة. وهذه الدراسة تعد من أهم الدراسات
تنا، إال أهنا مل تقم بتحليل الظروف املشار إليها يف املادة اخلامسة من الئحة النظر يف املطروحة يف دراس

  عن حتليلها، وهو ما سيتم استدراكه هنا.املخالفات لنظام ولوائح الدفاع املدين، فضال  
 حدود البحث

، امات املاليةالغر  وتوضيح مفهوم بدراسة املتمثل ،يف هذه الدراسة على اجلانب النظري سيتم الرتكيز
الدفاع املدين يف اململكة العربية  نظمة ولوائحألل وأنواعها، والغرض من فرض الغرامات املالية على املخالفني

يف خمالفات نظام ولوائح النظر ابإلضافة إىل حتليل ودراسة ما جاء يف املادة اخلامسة من الئحة السعودية، 
كن من خالهلا للقاضي أو جلان النظر تقدير العقوبة املناسبة املتعلقة ابألحوال اليت مي ،الدفاع املدين

 ألحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية. وخمالفتهاأها توافقممدى و  ،للمخالفني
 أدوات البحث

 سيقوم الباحثان يف دراسة هذا املوضوع ابالعتماد على املصادر التالية:
ليت تناولت جوانب هذا املوضوع، ابإلضافة إىل أوال: املصادر التقليدية املتمثلة يف الكتب القدمية ا

 عن القوانني واللوائح الصادرة عن الدفاع املدين املتعلقة هبذا البحو  والدراسات العلمية املعاصرة، فضال  
 املوضوع.

ة اثنيا: املصادر االلكرتونية املتمثلة يف املعلومات والبياانت املوجودة يف شبكة االنرتنت عرب املواقع الرمسي
 وكذلك املواقع املعتمدة اليت تناولت هذا املوضوع. ،للمؤسسات واجلهات احلكومية

  املبحث األول: ماهية الغرامة املالية وأنواعها والغرض منها
 ا: تعريف الغرامة لغة واصطالح  طل  األولامل

 أوال: معىن الغرامة يف كتب اللغة واملعاجم
غرم( أي: َغرَِم يَغَرُم ُغْرما  وَغرامة ، وأغَرَمه وَغرََّمه. والُغْرُم: من الفعل الثالثي )كلمة الغرامة إن أصل  

ْغَرُم والُغْرُم، َوَقْد َغرَِم ال
َ
ْيُن. وَرُجٌل غارٌم: َعَلْيِه َدْيٌن. والَغرامُة: َما يـَْلَزُم أَداؤه، وََكَذِلَك امل يَة، والَغرمي: الَِّذي الدَّ دِ 

ْين َوالَِّذي َعَلْيهِ  يع ا، َواجْلَْمُع ُغَرماء. َويف التِ َجاَرة خسر أغرمه جعله غارما. وأغرم ابلشَّْيء أولع  َلُه الدَّ ْيُن َجَِ الدَّ
ال َما يْلزم أََداُؤُه أتديبا َأو تعويضا. وحكم 

َ
بِِه فـَُهَو مغرم يـَُقال ِإن فاَلان ملغرم ِبَكَذا. والغرامة: اخلسارة َويف امل
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فع غرامة مالي ة: غرامة إجرائي ة، غرامة حتك مي ة، غرامة جنائي ة، غرامة مدني ة، القاضي على فالن ابلغرامة، د
 . 7غرامة مالي ة، غرامة إَجالي ة، غرامة رهن"

والوفاء أبداء  ،والعشق ،واخلسارة ،والدية ،منها: الدين ،لغرامة عدة معاننستخلص مما سبق أن ل
، حيث تتمحور املعين بدراستنا هناا صلة مباشرة ابلغرامة أغلب املعاين الواردة يف اللغة هل الشيء، كما أن

حول معىن إلزام اإلنسان مبا جيب عليه أداؤه لغرض التأديب والتعويض، كما أشار إىل ذلك املعجم الوسيط 
على بار اإلنسان إبجن التأديب ابملال يكون إا، إذ ا وتعويض  ومعجم اللغة العربية املعاصرة ابلتنصيص: أتديب  

ا أن بعض صور التعويض يقوم مبلغ من املال على ما قام به من ضرر جتاه اآلخر، بينما جند أيض   دفع
ا منه لتزام  اا. وقد يكون ذلك التعويض من اإلنسان جتاه غريه املتضرر القاضي ابحلكم هبا على اجلاين إجبار  

 ومبادرة.
 اثنيا: معىن الغرامة يف االصطالح الشرعي والقانوين

بل قد مت ، مل جند ما يشري صراحة إىل تعريف الغرامة املالية كتب املتقدمني  طالعنا علىمن خالل ا
وابملقابل  .والعقوابت املالية والتعزيرية ،واجلناايت ،احلدود ا يف ثنااي أبوابذكرها إشارة أو تنويها أو شرح  

ن الشرعيني والقانونيني يف من قبل الباحثني والعلماء املتأخري وجود مسامهات ابرزةفإننا نلحظ بوضوح 
 :، وميكن تقسيمها على النحو التايلتوضيح مفهوم الغرامة

 القسم األول: الغرامة املالية يف اصطالح العلماء والباحثني الشرعيني
فعرفت الغرامة املالية أبهنا: "عقوبة مالية يفرضها القاضي أو اجلهة املتعاقد معها يف حالة إخالل املتعاقد 

 .8عني، وخاصة يف حالة التأخري يف التنفيذ"ابلتزام م
 9: "تغرمي شخص بغرامة مالية يف أي معصية ال حد فيها وال كفارة".كما عرفت أبهنا

 الغرامة املالية يف اصطالح العلماء والباحثني القانونيني: القسم الثاين
دار معني عن كل يوم أتخري، ا مبقهنا: "إدانة نقدية إضافية واحتمالية، حتدد عموم  أبعرفت الغرامة فقد 

 .10تضاف إىل اإلدانة األصلية يف حال عدم تنفيذ هذه اإلدانة األخرية ضمن املهلة اليت حيددها القاضي"
                                      

إبراهيم ، مصطفى. وأيضا: 436 ص12جهـ، 1414، 3، بريوت، دار صادر، طلسان العرب ،ابن منظور، حممد بن مكرم األنصاري 7
، معجم اللغة العربية املعاصرة ،. وأيضا: عمر، أمحد خمتار عبد احلميد651ص2ج ،دار الدعوة، د. ط، د. ت،، املعجم الوسيط ،آخرونو 

 .1613ص 2جم، 2008هـ /  1429، 1عامل الكتب، ط
م، 2014، 37العدد ، جملة كلية العلوم اإلسالمية،حكم الغرامة املالية على الغين املماطل يف الفقه اإلسالمي ،البدري، حممد فاروق 8
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 على اجلرمية، ويرتتب عليها جعل احلكومة دائنة ا أبهنا: "إنقاص للمال يفرضه القانون عقااب  وعرفت أيض  
 .11مببلغ من املال"

 مما سبق من التعريفات الواردة يف اللغة واالصطالح ما يلي:وميكن لنا أن نستنتج 
سواء من قريب أو من بعيد، وذلك  ،املعىن اللغوي مع ا متقارب إَجاال  اصطالح  أن معىن الغرامة  .1

وإلزامه بتأديته يف الوقت  ،ا من املال للمخالفا معين  من حيث فرض املشرع أو القاضي مبلغ  
 احملدد. 

سواء يف الشرع أو القانون، نالحظ وجود اختالفات بني  ،الحية للغرامة املاليةأن التعريفات االصط .2
العبارات، فمنهم: من ربطها بتأخري دفع الغرامة املالية من قبل املخالف، ومنهم من ربطها 
ابرتكاب أي معصية دون احلد والكفارة، ومنهم من ربطها بفرض القانون عقوبة إنقاص للمال 

 ة. على ارتكاب اجلرمي
إلزام هو: للمعىن اللغوي واالصطالحي  لةشامميكن لنا اخللوص مما سبق أن تعريف الغرامة املالية ال

ليس فيه عقوبة مقررة ومقدرة  ،الشخص بدفع مبلغ من املال نظري عمل خمالف للقوانني وأنظمة الدولة
 .جاين من قبل الدولة أو من ميثلهاا، أتديبا للشرع  

 الغرامة املالية يف الشريعة : أنواعطل  الااينامل
ا لتنوع اجلرمية واملخالفة املرتكبة وحال اجلاين وحنوها، وقد  تقسيمات العلماء للغرامة املالية تبع   تعددت

، وتفصيل ذلك  تقسيم الغرامات املاليةمسامهة ابرزة يف  12ميةيكان لإلمامني ابن القيم وشيخه ابن ت
  كالتايل:

 رمحه هللا -يةاإلمام ابن تيمأوال: تقسيم 
: "وكما أن العقوابت البدنية اترة تكون ئال  قا حيث وضحقسم إىل ثالثة أنواع، نأنواع الغرامة املالية ت

فكذلك املالية، فإن منها  ،ا عن املستقبل كقتل القاتلجزاء على ما مضى كقطع السارق، واترة تكون دفع  
 وقد مثل ، 13وإىل متليك الغري" ،وإىل تغيري ،إتالفما هو من ابب إزالة املنكر، وهي تنقسم كالبدنية إىل 

وكذلك آالت  ،فيجوز إتالف مادهتا ،اليت تعبد من دون هللا مكاألصنا  ،ابألعيان من املنكرات لإلتالف

                                      
 .212ص م،1983هـ/1403، 2لرائد العريب، ط، بريوت: دار االعقوبة يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية متحررة ،هبنسي، أمحد فتحي 11
 من العلماء الذين رأوا جواز فرض العقوابت أو الغرامة املالية على اجلاين يف جرائم التعزيز. ومها 12
 ج، د.ت، 1، بريوت: دار الكتب العلمية، طاحلسبة يف اإلسالم أو وظيفة احلكومة اإلسالمية ،ن تيمية، أمحد بن عبد احلليمبا 13
 .51ص1
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حبيث تنسجم مع ما  ،. أما التغيري، ويقصد به تغيري احملل إىل شكل جديد أو حالة جديدةوحنوها املالهي
 .14. أما التمليك، ويقصد به أن يعاقب اجلاين أبنه ميتلك احملل فيضاعف عليه الغرمتقتضيه أحكام الشريعة

 رمحه هللا -اإلمام ابن القيماثنيا: تقسيم 
أنواع الغرامة املالية تنقسم إىل نوعني: من حيث الضبط وعدمه، "فاألول: نوع مضبوط، وهو ما قابل 

وقد نبه  .كإتالف ماله  ،أو حلق اآلدمي ،يد يف اإلحرامكإتالف الص  ،إما حلق هللا سبحانه وتعاىل ،املتَلف
، (95 سورة املائدة:) هللا سبحانه على أن تضمني الصيد متضمن للعقوبة بقوله: ﴿لِ َيُذوَق َواَبَل أَْمرِِه﴾

وعقوبة املدبر إذا قتل  ،كعقوبة القاتل ملورثه حبرمان مرياثه  ،ومنه مقابلة اجلاين بنقيض قصده من احلرمان
ومن هذا الباب عقوبة الناشزة بسقوط نفقتها  ،وعقوبة املوصى له ببطالن وصيته ،ه ببطالن تدبريهسيد

 وكسوهتا. 
الثاين: نوع غري مضبوط، فهذا الذي يدخله اجتهاد األئمة حبسب املصاحل، ولذلك مل أتت فيه الشريعة 

فيه، هل حكمه منسوخ أو اثبت؟ وهلذا اختلف الفقهاء  ؛أبمر عام، وقدر ال يزاد فيه وال ينقص كاحلدود
والصواب أنه خيتلف ابختالف املصاحل، ويرجع فيه إىل اجتهاد األئمة يف كل زمان ومكان حبسب 

 .15لفاء الراشدون ومن بعدهم من األئمة"املصلحة، إذ ال دليل على النسخ، وقد فعله اخل
 : الغرض من تطبيق الغرامة على املخالفنيطل  الاالثامل

 ق الزجر والردع ملرتكب املخالفة وغريه من اجلمهورحتقي: أوال  
ويقصد بذلك منع اجلاين أو املخالف لألنظمة من معاودة ارتكاب اجلرمية، ليسلم اجملتمع من تكراره 

 عن ذلك إيصال رسالة واضحة فضال   والتسبب يف أي أضرار أو خطر حمتمل الوقوع، ،للجرمية مرة أخرى
لجاين وغريه ممن لردع حتقيق ال ويعد غرض .عقوبة نفسها إن أقدم على ذلكلغري اجلاين أنه سيتم فرض ال

 من أهم الغاايت واملقاصد اليت شرعت من أجلها العقوابت تسول له نفسه الرغبة يف ارتكاب اجلرمية
: "وليس مقصود الشارع جمرد األمن قائال   -رمحه هللا -ويف هذا الصدد يوضح اإلمام ابن القيموالغرامات، 

املعاودة ليس إال، ولو أريد هذا لكان قتل صاحب اجلرمية فقط، وإمنا املقصود الزجر والنكال والعقوبة  من
على اجلرمية، وأن يكون إىل كف عدوانه أقرب، وأن يعترب به غريه، وأن حيد  له ما يذوقه من األمل توبة 

 .16حل"ا، وأن يذكره ذلك بعقوبة اآلخرة، إىل غري ذلك من احلكم واملصانصوح  

                                      
م، 2013، 36، جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد، العددل يف الفقه اجلنائيتالف املاإعقوبة  ،الفهداوي، أسعد الطيف جاسم 14
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يف قوله تعاىل: ﴿َوَلُكْم  جند أن النصوص الشرعية قد دلت على ذلك داللة واضحة كماهذا املعىن وإىل 
. أي أن هللا جعل هذا القصاص (179سورة البقرة: ) يف اْلِقَصاِص َحَياٌة اَي أُويل اأْلَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾

الناس، وكم من رجل قد هم بداهية، لوال خمافة القصاص لوقع حياة، ونكاال وعظة ألهل السفه واجلهل من 
هبا، ولكن هللا حجز ابلقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر هللا أبمر قط إال وهو أمر صالح يف الدنيا 

 .17واآلخرة، وال هنى هللا عن أمر إال وهو أمر فساد يف الدنيا والدين
املالية على املخالفني ألنظمة الدولة وقوانينها  غراماتمن خالل ما سبق، ميكن لنا القول أبن فرض ال

 سيحقق الردع والزجر من جهتني:
دة ارتكاب اجلرمية مرة األوىل: من جهة اجلاين نفسه، أي أن تطبيق العقوبة على اجلاين سريدعه من معاو 

رار نفس ثر العقوبة وما يرتتب عليها من ضرر مادي ومعنوي له سيمنعه من التفكري يف تكأن إ أخرى، إذ
 اجلرمية أو ارتكاب جرمية أخرى. 

الثانية: من جهة غري اجلاين، أي أن تطبيق العقوبة على اجلاين سيؤثر على غري اجلاين بوجه عام، ويردع  
من حيث التنبيه  ،اا خاص  كل من حياول ارتكاب نفس اجلرمية أو جرائم أخرى، ألن العقوبة تعطي طابع  

نفسه يف ارتكاب أي جرمية، فإن العقوبة ستفرض عليهم كما أصاب والتحذير من أن كل من تسول له 
اجلاين، وأن يد العدالة ومالحقة اجملرمني واملخالفني من اجلهات املعنية يف الدولة ستكون حاضرة فيما لو 

 اقرتفوا أي جرمية وخمالفة.
مة الدولة هو ني ألنظوعليه، فإن أسلوب الردع احلازم واجلدية يف فرض الغرامات املالية على املخالف

 عن مسامهته يف جتسيد وتفعيل أنظمة ولوائح املخالفات اليت ن التكرار، فضال  ع األمثل لوقف اجلاين
 .من حتذير وزجر الناس من ارتكاب املزيد من املخالفات مستقبال   ،تصدرها الدفاع املدين

 اي  ا وخلقوأتديبه وأتهيله نفسي  إصالح اجلاين السعي إىل اثنيا: 
ما فعله يعد  خمالفة أن فإنه يدرك  املخالفة، غرامة املالية على مرتكبال تفرضما  أنه مىت يقصد بذلكو 

ويف هذا الصدد يقول الدكتور خالد  .ألنظمة وقوانني الدولة، استوجب االمتناع عن ارتكابه مرة أخرى
احلفاظ على أمن واستقرار البشر: "إن الغاية من تطبيق العقوبة يف الشريعة اإلسالمية إصالح الفرد و 

اجملتمع، والعقوبة وسيلة من الوسائل املتعددة إلصالح الفرد يف حياته وآخرته، وال تكون العقوبة إال ملن 
جتاوز حدوده، فجميع التدابري االجتماعية والبناء العقدي والسلوكي للفرد كلها خطوط دفاعية حتجم الفرد 

                                      
 3جم، 2000، 1، حتقيق: أمحد حممد شاكر، د.م، مؤسسة الرسالة، طجامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربي، حممد بن جرير 17 
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وجتاوزها فإنه جيد العقوبة كخط أخري تردعه ومتنعه من التمادي يف  الواقع يف اجلرمية، فإذا مل يكرت  هبا
 .18ارتكاب املعاصي واجلرائم"

وجند أن الفقهاء قد جعلوا اهلدف اإلصالحي هو األول من بني األهداف األخرى فيما خيص العقوابت 
ث يقول: "والتعزير أتديب ا، ولإلمام املاوردي كالم َجيل يف توضيح هذا املعىن حيالتعزيرية واملالية حتديد  

على ذنوب مل تشرع فيها احلدود، وخيتلف حكمه ابختالف حاله وحال فاعله، فيوافق احلدود من وجه أنه 
ن أأتديب استصالح وزجر، خيتلف حبسب اختالف الذنب وخيالف احلدود من ثالثة أوجه، أحدها: 

ن احلد وإن مل جيز أالثاين:  ...السفاهةأتديب ذي اهليبة من أهل الصيانة أخف من أتديب أهل البذاءة و 
العفو عنه وال الشفاعة فيه، فيجوز يف التعزير العفو عنه، وتسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرد التعزير حبق 

 ،السلطنة وحكم التقومي، ومل يتعلق به حق آلدمي جاز لويل األمر أن يراعي األصلح يف العفو أو التعزير
ن احلد وإن كان ما حد  عنه من التلف أالثالث:  ...فو عن الذنبوجاز أن يشفع فيه من سأل الع

قد أرهب عمر بن اخلطاب امرأة فأمخصت و ضمان ما حد  عنه من التلف، ا، فإن التعزير يوجب هدر  
 .19ومحل دية جنينها" -رضي هللا عنه -اا، فشاور علي  ا ميت  بطنها فألقت جنين  

 حتقيق احلماية للضرورات اخلمساثلثا: 
شك أبن حفظ الضرورايت اخلمس )حفظ النفس، والدين، والعقل، واملال، والنسل( من أهم املبادئ ال 

واملخالفني العقوابت للمجرمني من  اعدد   حيث إهنا وضعت واملقاصد اليت اهتمت هبا الشريعة اإلسالمية،
من  ة العامةا للمصلححتقيق  و  ،بغية حفظ حقوق الناس، ومنع االعتداء على حقوقهم وحقوق الدولة

: "إن مقصود الشرع من اخللق ويف هذا الصدد يوضح اإلمام الغزايل قائال  ، استقرار اجملتمع والنظام العام
وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه  ،ونسلهم ،وعقلهم ،ونفسهم ،مخسة: وهو أن حيفظ عليهم دينهم

ها مصلحة... مث يقول: ة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعمساألصول اخل
، ولو أتمل 20وهذه األصول اخلمسة حفظها واقع يف رتبة الضرورات، فهي أقوى املراتب يف املصاحل"

اإلنسان يف أمهية حفظها، لتبني له أن احلياة ال تستقيم أمورها وشؤوهنا بدوهنا، لذا فقد أعطت الشريعة 
 تمع آمن ومستقر.اإلسالمية جل اهتمامها، وبينت أن حفظها سبب لبناء جم
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فحفظ الضرورايت اخلمس أمر الزم، وال يستقيم أمر احلياة وشؤوهنا إال بتوافرها كاملة، فإذا كانت  
الغاية واملصلحة من حفظها هي املقصودة، فاالعتداء عليها جرمية ال بد من عقوبة رادعة متنع من التعدي 

 الزان اعتداء على هذه الضرورايت اخلمسة، فمثال   عليها، بل ال تكون اجلرمية إال وهي اعتداء على واحد من
، فاجلزاء الشرعي جاء للمحافظة على األمور اخلمسة اليت تعد وهكذا والسرقة اعتداء على املال ،النسل

وال ختتلف فيها األداين، وال ميكن بقاء  ،احملافظة عليها من البديهيات العقلية اليت ال ختتلف فيها العقول
مه وأحكامه اا له كرامة اإلنسان إال ابحملافظة على هذه األمور اليت جعلها اإلسالم نظحي  اإلنسان بوصفه 

 .21وقاعدة تشريعاته وعقوابته

 املالية على املخالفنييف تقدير الغرامة  الظروف املشددةاملبحث الااين: 
أدىن وأعلى،  :إىل حدين تقوم بتحديد العقوبة الدول يف تشريعاهتا وقوانينها املتعلقة ابلعقوابتإن معظم 

سلطة  ،أو من يقوم مقامه ،تركت للقاضيقد جرائم التعزير واملخالفات  على وجه اخلصوص فإننا جند أنو 
 ،ا لنوع املخالفة املرتكبةتبع   ،أو وقفها هاتشديد وأ هاتخفيفسواء ب ،يف تقدير العقوبة والغرامة املناسبة

هذه املسألة من خالل ان بتسليط الضوء على الباحث سيقوم وعليه .وحجم أضرارها ،ومدى خطورهتا
  الفقرات التالية:

 املخالفات للوائح وأنظمة الدفاع املدين العوامل املؤدية إىل ارتفاع نسبة: طل  األولامل

  إن الرتفاع نسبة املخالفات ألنظمة ولوائح الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية عوامل وأسبااب  
 ن لنا اإلشارة إىل أمهها، وهي على النحو التايل:ميك ،كثرية

  بني الناس اجلهل وقلة الوعيتفشي أوال: 
غياب الوعي و  ،انتشار اجلهليف ظل  وقاية بني أفراد اجملتمعمن الصعب تطبيق وسائل السالمة وال

تعليمات اليت وضرورة معرفة الوسائل والشروط وال ،أبمهية املبادئ العامة للسالمة والوقاية االجتماعي
تصدرها اجلهات احلكومية واألهلية املعنية ابحلفاظ على سالمة وأمن ومحاية اجملتمع من أخطار الكوار  

 اجلهل وقلة الوعي:تفشي ، ولعل من أهم أسباب واحلواد 
 تدين واخنفاض مستوى التعليم لدى الناس. .1
 ئي أو السمعي أو غريمها.، سواء على مستوى اإلعالم املر ضعف اإلعالم ووسائله يف اجملتمع .2
 .ابألزمات السياسية واالجتماعية الدولةاقتصاد  أتثرويف بعض املناطق، تفشي الفقر  .3

 اثنيا: اإلمهال من قبل األشخاص
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يقصد ابإلمهال هنا: عدم اختاذ اإلنسان االحتياطات والتدابري الالزمة ملواجهة أي خطر قد يقع، وعدم 
جيهات الصادرة عن اجلهات املعنية كالدفاع املدين وحنوه فيما خيص حرصه على اتباع التعليمات والتو 

 :لأهم صور اإلمها منو ، الوقاية والسالمة
مهال يف اتباع اللوائح والتعليمات الصادرة عن املديرية العامة للدفاع املدين فيما يتعلق ابلعقوابت اإل .1

 .ووسائل السالمة والوقاية وحنوها
األدوات واآلليات واألجهزة يف كيفية استخدام ت واإلرشادات اخلاصة مهال يف اتباع التعليمااإل .2

 االلكرتونية وحنوها.
ملصاعد اآللية كا  ،واألجهزة مهال يف االلتزام مبواعيد الصيانة الدورية واملراجعة الدورية لآللياتاإل .3

  عن اإلصالح والتغيري لألدوات اليت فيها خلل أو عطل.، فضال  مثال   وجهاز اإلنذار
 بتاع األنظمة والتعليمات اليت ختص ابملركبات والطرق والنقل وحنوها.إمهال يف اإل .4
اإلمهال وعدم املباالة فيما تنقلها وسائل اإلعالم واألخبار من التحذيرات والتعليمات اليت  .5

 .22األحوال اجلوية واملناخ واألمطار وحنوها هاختصص
 اجلمهورة و بني اجلهات املعنياثلثا: ضعف التنسيق والتعاون 

 ،طار واحلواد  والكوار  الطبيعية وحدهمواجهة األخ ال يستطيعن جهاز الدفاع املدين ال شك أب
 ،أمهية إشراك اجلمهور مبختلف فئات اجملتمعضرورة و فرضت أغلب التطورات احلديثة يف كل اجملاالت حيث 

أن هناك احلواد ، إال و ر  خطار الكواألللتصدي  ؛بصورة فعالة ومستمرةو  ،بشكل مباشر وغري مباشر
 :منها ا،أدت إىل ضعف التنسيق والتعاون بني جهاز الدفاع املدين واجلمهور حتديد   رئيسةعوامل 
 عدم الثقة بني اجلمهور وجهاز الدفاع املدين، من حيث كثرة البالغات الكاذبة. .1
ن احلماية واإلنقاذ وأ ،أن جهاز الدفاع املدين هو املخول حبمايتهم التصور السائد لدى اجلمهور .2

 من واجبات اجلهاز وحده.
ا عند نقص الكفاءة واخلربة عدم قدرة جهاز الدفاع املدين يف الوفاء ابلتزاماهتا كاملة، خصوص   .3

 .والتنظيم لدى رجال الدفاع املدين
 التطور املستمر جلرائم الفساد يف اجملتمع رابعا:

سواء على مستوى الدول  ،ا يف العديد من الدولسسي  ا ومؤ ا منهجي  اختذ طابع  قد أن الفساد  ال ريب يف
وقد ، مصلحة شخصية كقاعدة عامة للوصول إىلحبيث أصبح األمر عادة و ، أو الفقرية ،أو النامية ،املتقدمة

                                      
، رسالة ماجستري يف قسم العلوم الشرطية، فاعية إجراءات الدفاع املدين يف التصدي ملخاطر السيول مبنطقة القصيمأمحد الربيش،  22 
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  ،واإلجراءات واألنظمة املتبعةالفساد يف بعض الدول إىل ضعف اآلليات نسبة ارتفاع يف سبب يعود ال
 .بشىت طرقه القوانني اليت حتارب الفسادتشريعات و وال، تحقيقالرقابة والنظام ك

 اإلعالمالقصور والسلبية يف وسائل : خامسا
على سلوكيات وأخالق وأفكار اإلنسان، فإذا مل تكن ا ن وسائل اإلعالم املرئية من أكثر الوسائل أتثري  إ

؛ فإهنا ال تزيد امج الرتفيهية مثال  تلك الوسائل إجيابية وهادفة، وكانت اجتاهاهتا منصرفة بشكل كبري حنو الرب 
انتشار ظاهرة اإلجرام  من  املستوى املعريف والثقايف والتعليمي لدى اإلنسان، بل ستفتح اجملال أكثر حنو

 والثقافات واألعراف الدينية. لسلوكياتوحتريف ل ،والعنف والفساد
 ،لكرتونيةلعاب اإلواأل ،مانيكالس  ،شمله من أدوات ترفيهيةتواملالحظ أن وسائل اإلعالم وما  

واملسلسالت التلفزيونية أكثر األدوات اليت ساعدت وبشكل مباشر يف انتشار اجلرائم  ،نرتنتواإل
 واملخالفات.

 ولعل من أهم األسباب اليت ساعدت من خالهلا وسائل اإلعالم يف انتشار اجلرائم واملخالفات كالتايل:
  تصدر عن اجملرمني واملخالفني.التوسع يف نشر البياانت واملعلومات اليت .1
أو من  ،ونشر صورهم وأعماهلم عرب اإلعالانت ،الرتكيز على اجلوانب الشخصية يف حياة اجملرمني .2

 خالل إبراز قضاايهم يف األفالم واملسلسالت واأللعاب االلكرتونية.
 الرتكيز على الصراعات واخلالفات اليت حتد  يف اجملتمعات. .3
اليت تشكل  ةوالفكري ة،واألخالقي ة،يف القيم الديني ةية األمنية العربية املتمثلغياب الفلسفة اإلعالم .4

 األساس الذي يقوم عليه اإلعالم األمين العريب وينطلق منه.
حبيث حتدد املعامل الرئيسية للطريق الذي  ،التقصري يف وضع اسرتاتيجية إعالمية أمنية واضحة .5

 عام للممارسة اإلعالمية.سيسري عليها اإلعالم األمين واإلطار ال
جرائية التفصيلية والواقعية لتطبيق السياسات نظيمية، واإلتضعف الربامج، واخلطط، واألشكال ال .6

 .23اإلعالمية اهلادفة
 لصادرة عن اجلهات املعنيةا: عدم وضوح اللوائح والقوانني سادسا

وذلك من خالل إحدى د اجملتمع، ا يف حتقيق األمن والرفاهية جلميع أفراال شك أبن الدولة تسعى دائم  
تتمثل يف  ،م مسؤوليات وواجبات غاية يف األمهيةهب، إذ تناط جهاز الدفاع املدينوهو  ،األجهزة األمنية

 حياة اإلنسان وإنقاذه من اهلالك واألضرار.السعي إىل احلفاظ على سالمة ومحاية ووقاية 

                                      
ورقة مقدمة يف ندوة اإلعالم األمين العريب قضاايه ومشكالته، الرايض، أكادميية انيف ، مين العريبمعوقات اإلعالم األ ،خضور، أديب 23
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دين هي إصدار اللوائح والقوانني واألنظمة املتعلقة ومن أهم األعمال والواجبات اليت يقوم هبا الدفاع امل
إال أنه لوحظ عدم فعالية تطبيق هذه اللوائح والقوانني بتعليمات وإرشادات السالمة واحلماية والوقاية، 

 ، وقد يرجع إىل األسباب التالية:يف وسائل اإلعالم املختلفة كشبكة اإلنرتنت وحنوها رغم توفرها ،واألنظمة
املعلومات الواضحة والشافية فيما خيص اللوائح والتعليمات والتوجيهات على صول صعوبة احل .1

ا يف املناطق والقرى البعيدة عن اخلدمات اإلرشادية ألنظمة السالمة واملخالفات وحنوها، خصوص  
 لكرتونية واإلعالمية.اإل

 صعوبة فهم النصوص واملواد املذكورة فيها. .2
عدم ة للحصول على املعلومات الكافية واملفيدة، مما أدت إىل جتاهل و صعوبة التواصل مع اجلهات املعني

 املباالة واالهتمام من قبل بعض فئات اجملتمع.

 وفق الئحة النظر يف املخالفات يف تقدير الغرامة على املخالفني ددةشملا الظروف: طل  الااينامل
يف املادة اخلامسة  لكة العربية السعوديةنصت الئحة النظر يف خمالفات نظام ولوائح الدفاع املدين ابملم

"جيب عند تقدير الغرامة  الظروف واألحوال واملعايري اليت من خالهلا تعتمد اللجنة يف تقدير الغرامة ونصها:
أن يؤخذ بعني االعتبار التناسب بينها وبني املخالفة، على أن يراعى يف ذلك الظروف املخففة واملشددة، 

، د( إذا دة ما يلي: أ( جسامة املخالفة، ب( تكرار املخالفة، ج( تعدد املخالفاتويعد من الظروف املشد
بصحة الناس أو ابلنظام العام، ه( إذا اقرتنت املخالفة أو ترتب على املخالفة إضرار ابألرواح أو األموال 

اب املخالفة انتج مبحاولة عرقلة عمليات التفتيش على املنشأة أو عدم التعاون مع املفتش، و( إذا كان ارتك
وعليه سيحاول الباحثان تسليط الضوء على  ،24"عن عمد وليس إمهال، ز( خطورة وطبيعة عمل املنشأة

 هذه املعايري والظروف على النحو التايل:
 اجلسامة: أوال  

من تكرارها، غري أنه يف  موردعه ،من املعلوم أن القصد من العقوبة هو زجر الناس عن ارتكاب اجلرمية
ا لعظم وجسامة اجلرمية، فاملؤدب أو املريب قد يسلك ت تكون اجلرمية املرتكبة حباجة إىل رادع قوي، نظر  حاال

، كون املخالفة املرتكبة أو األمر املنهي عنه منهج املبالغة يف التهديد والتوبيخ تصل إىل درجة الضرب أحياان  
 ة تعظم وسيلة العقوبة والزجر. جرم عظيم، وذلك لغرض الردع والزجر، فعلى عظم وجسامة اجلرمي

عقوبة أبلغ، فبكل حال قوة السبب ويف ذلك يقول اإلمام ابن تيمية: "كلما عظم الذنب كانت ال
هذا املعىن: "خيتلف وزن وسائل إىل اإلمام عز الدين بن عبد السالم  ، كما أشار25قتضي قوة املسبب"ت

                                      
 نظام ولوائح الدفاع املدين. الئحة النظر يف خمالفاتاملادة اخلامسة من  24
 .472ص 2 ج م،1987، 1ر الكتب العلمية، ط، بريوت: داالفتاوى الكربى ،بن تيمية، أمحد بن عبد احلليما 25
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لة إىل أرذل املقاصد أرذل من سائر الوسائل، املخالفات ابختالف رذائل املقاصد ومفاسدها، فالوسي
فالتوسل إىل اجلهل بذات هللا وصفاته، أرذل من التوسل إىل اجلهل أبحكامه، والتوسل إىل القتل أرذل من 
التوسل إىل الزان، والتوسل إىل الزان أقبح من التوسل إىل أكل ابلباطل، واإلعانة على القتل ابإلمساك أقبح 

وكذلك مناولة آلة القتل أقبح من الداللة عليه، والنظر إىل األجنبية حمرم لكونه وسيلة إىل من الداللة عليه، 
الزان، واخللوة هبا أقبح من النظر إليها، وعناقها يف اخللوة أقبح من اخللوة هبا، واجللوس بني رجليها بغري 

 .26حائل أقبح من ذلك كله، لقوة أدائه إىل املفسدة املقصودة ابلتحرمي"
 تكرارال: اني  اث

والعود إليها بتعمد وإدراك منه، يدل  ،من املؤكد هنا أن اجلاين عند قيامه بتكرار نفس اجلرمية أو املخالفة
داللة واضحة على أنه مل ينزجر ويرتدع من العقوبة السابقة، فعلى القاضي يف هذه احلالة أن جيتهد يف 

صالح حاله وزجره من ارتكاب نفس اجلرمية أو تقدير عقوبة مشددة ومغلظة يف حق اجلاين، تستدعي إ
 .كبائع املخدرات مثال    ،املخالفة

بل  ،ويف هذا الصدد يوضح اإلمام بن تيمية: "فمن تكرر منه فعل الفساد ومل يرتدع ابحلدود املقدرة
وميكن أن خيرج شارب  :قيل .فهو كالصائل الذي ال يندفع إال ابلقتل فيقتل ،استمر على ذلك الفساد

مر يف الرابعة على هذا، ويقتل اجلاسوس الذي يكرر التجسس... وهو أصل عظيم يف صالح اخل
 .27الناس"

وأيضا يقول اإلمام املاوردي يف توضيح هذا املعىن: "جيوز لألمري فيمن تكررت منه اجلرائم ومل ينزجز عنها 
وم بقوته وكسوته من بيت بعد أن يق ،إذا استضرَّ الناس جبرائمه حىت ميوت ،ن يستدمي حبسهأابحلدود 

 .28املال؛ ليدفع ضرره عن الناس، وإن مل يكن ذلك للقضاة"
 ارتكاب اجلاين لعدة خمالفاتا: اثلث  

ا ينطبق عليه ا واحد   إجرامي  أو يرتكب فعال   ،ويقصد بذلك "أن يرتكب فيها اجلاين جرميتني أو أكثر
، حينئذ على 29ائم حكم قضائي ابت"دون أن يصدر حبقه عن إحدى هذه اجلر  ،أكثر من وصف قانوين

                                      
، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤف، القاهرة: مكتبة الكليات قواعد األحكام يف مصاحل األانم ،بن عبد السالم، عز الدين عبد العزيزا 26

 .127ص 1جم، 1991، 1األزهرية، ط
 .5/530، الفتاوى الكربىابن تيمية،  27
 .323 ،األحكام السلطانيةاملاوردي،  28
، جملة مركز دراسات الكوفة، كلية القانون، تعدد اجلرائم وأثره يف العقاب مقارنة بني التشريع العراقي واملصري واألردين ،عادل، علي 29

 .210م، 2012، 26العدد 
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حبيث جيتهد يف إصدار عقوبة مناسبة تتالءم مع اجلرائم  ،القاضي أن يتنبه إىل تلك اجلرائم اليت ارتكبها
 املرتكبة.
 اإلضرار ابألرواح أو ابملمتلكات العامة واخلاصة: ارابع  

ر ابلغري وإحدا  خسائر كبرية له، ويقصد هنا أبن تتعدى آاثر اجلرمية أو املخالفة املرتكبة إىل اإلضرا
فكلما عظمت آاثر اجلرمية وتعدت إىل اإلضرار بغريها عظمت العقوبة، خصوصا فيما لو تعدت األضرار 

 إىل الغري ومبتلكات ومنشآت الدولة واملصاحل العامة.
فيها احلدود،  عاإلمام أبو يعلى قائال: "وأما التعزير فهو أتديب على ذنوب مل تشر  شريوإىل هذا املعىن ي

وخيتلف حكمه ابختالف حاله وأحوال فاعله...إذا تعدت ذنوبه إىل اجتالب غريه إليها، واستضراره 
بن تيمية قائال: "وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن هلا: وهو أن ما عاد من ااإلمام  ، كما فصل30هبا"

وأما ما عاد من الذنوب مبضرة اإلنسان يف  الذنوب إبضرار الغري يف دينه ودنياه فعقوبتنا له يف الدنيا أكرب،
نفسه فقد تكون عقوبته يف اآلخرة أشد، وإن كنا حنن ال نعاقبه يف الدنيا، وإضرار العبد يف دينه ودنياه هو 
ظلم الناس، فالظلم للغري يستحق صاحبه العقوبة يف الدنيا ال حمالة لكف ظلم الناس بعضهم عن بعض، 

جيب هلم من احلقوق وهو التفريط، والثاين: فعل ما يضر به وهو العدوان.  وهو نوعان، أحدمها: منع ما
وهلذا يعاقب الداعية إىل البدع مبا ال يعاقب به الساكت، ويعاقب من أظهر املنكر مبا ال يعاقب به من 

 . 31استخفى به"
 ا: اقرتان املخالفة بعرقلة عمليات التفتيش أو عدم التعاونخامس  

مرتكب املخالفة على إحدا  بعض األمور اليت تعرقل عمل جلنة النظر يف  ويقصد بذلك أن يقدم
بشكل  ،كاستخدام الرشاوي للمسؤولني ممن هلم صلة بعمل اللجنة  ،املخالفات، ابختاذ أساليب غري شرعية

. إىل ممن هلم سلطة أو نفوذ يف إبطاء أو إلغاء االجراءات التفتيشية اليت تتبعها اللجنة ،غري مباشر وأمباشر 
كأن يقوم املخالف إبمهال األوامر   ،جانب ذلك رفض التعاون مع اللجنة يف تكملة إجراءات التفتيش

 ا من قبل اللجنة.واملتطلبات املتعلقة بشأن توفري أدوات السالمة يف املنشأة، واليت مت حتذير املخالف سابق  
 تعمد يف ارتكاب املخالفةا: السادس  

قد يكون ارتكابه للجرمية إبكراه من شخص آخر، أو  من وآخر، فمنهم  ختتلف رغبة اجلاين بني شخص
ا وإبرادة اتمة غايته اإلضرار ا من اجلاين وعدم املباالة آباثرها، وقد يكون ارتكابه للجرمية عمد  كان استهتار  

                                      
م، 2000، 2لمية، ط، تصحيح: حممد حامد الفقي، بريوت: دار الكتب العاألحكام السلطانية ،حممد بن احلسنيأبو يعلى ابن الفراء،  30
 .279ص
 .374ص10 ج ،جمموع الفتاوىبن تيمية، ا 31
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 وحتقيق نتيجة اجلرم، ولذا استوجب مساءلة أي شخص مرتكب للجرمية عن أية جرمية مقصودة، إذ ينبغي
عليه أن يثبت اجتاه إرادته وتعمده إىل ارتكاب اجلرمية، فعلى القاضي أن يتأكد من مدى إرادة اجلاين وإقراره 

 ا إبرادته وسعيه إىل ارتكاب اجلرمية.ا وثيق  ابرتكاب اجلرمية، ألن ختفيف العقوبة أو تشديدها مرتبط ارتباط  
ن توفرت فيه صفة التعمد واجملاهرة يف وقد دلت نصوص القرآن الكرمي على التغليط يف العقوبة مل

ا ِفيَها َوَغِضَب اَّللَُّ  ا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلد  َعَلْيِه َوَلَعَنُه ارتكاب اجلرمية يف قوله تعاىل: ﴿َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمن ا ُمتَـَعمِ د 
رميته املعلن هلا ميزة متتاز هبا الشريعة ، فتشديد العقوبة على اجملاهر واملتعمد جب32َوأََعدَّ َلُه َعَذااب  َعِظيم ا﴾

من أجل محاية  ،اإلسالمية، فهي تشدد العقوبة على مقدار شدة املنتهك وإرادته يف ارتكاب اجلرمية
ومبقدار قوة  ،وظهر أمره كان عقابه مبقدار ذلك الظهور ،وكشف سرته ،الفضائل، فمن هتك األعراض مثال  

 .33بقلبه االرذيلة يف نفسه وإحاطته
وعليه، فمن حتقق فيه القصد والتعمد واإلرادة املباشرة إىل ارتكاب اجلرمية أو املخالفة، استحق العقوبة 

 ا.ا ملن كانت إرادته وقصده احتمالي  األشد، خالف  
 ا: طبيعة املنشأة وخطورهتاسابع  

غريها، مما ال شك أبن بعض املنشآت واملباين واملصانع وحنوها هلا خصائص ومميزات خاصة ختتلف عن 
يرتتب على العاملني عليها اختاذ اإلجراءات واالحتياطات الالزمة يف توفري كافة متطلبات السالمة واحلماية 
والوقاية، فاخلسائر واألضرار اليت قد تنتج عن هذه املنشآت ذات اخلطورة العالية، قد تعرض األرواح 

 وممتلكات الدولة إىل خسائر كبرية.
من غازات ومعادن سامة  ،، املنشآت الصناعية املتعلقة بتصنيع املواد الكيميائيةومن األمثلة على ذلك

ها الدفاع املدين، طلبات السالمة الالزمة اليت أصدر وحنوها، إذ يتطلب من املسؤولني يف هذه املنشأة توفري مت
وأمن العاملني  ا على سالمةفارتكاب أي خمالفة لألنظمة واللوائح توجب فرض غرامة مالية مشددة، حفاظ  

 والبيئة.

                                      
 .93سورة النساء، آية  32
 .168، آاثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف منع اجلرميةالزاحم،  33
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 اخلامتة:
 خنلص يف دراستنا هلذا املوضوع إىل بعض النتائج اهلامة، وتتمثل:

ا من املال ا معين  فرض املشرع أو القاضي مبلغ  : أن للغرامة عدة معان يف اللغة، واملراد هبا يف حبثنا هنا أوال  
 .وإلزامه بتأديته يف الوقت احملدد ،ملخالفعلى ا

ا للغاية ونوع اجلرمية املرتكبة وطبيعتها، وقد قدم ا تبع  ددت التعريفات للغرامة املالية اصطالح  ا: تعاثني  
إلزام الشخص بدفع مبلغ من املال نظري عمل خمالف للقوانني وأنظمة الدولة ا وهو: ا مقرتح  البحث تعريف  

 .ميثلها ا للجاين من قبل الدولة أو منا، أتديب  ليس فيه عقوبة مقررة ومقدرة شرع  

ا: للغرامة املالية تقسيمات عديدة ألهل العلم منها جعلها قسمني منحصرة بني الضبط وعدمه، اثلث  
 ومتليك. ،وتغيري ،إتالف :ورأي آخر جعلها ثالثة أقسام

ا: أن الغرامة املالية مل تفرض على اجلناة واملخالفني ألنظمة ولوائح الدفاع املدين إال لتحقيق أغراض رابع  
 أمهها الزجر والردع وحفظ الضرورات اخلمس. ،اف أساسيةوأهد

وعوامل كثرية أمهها: اجلهل  ا: إن الرتفاع معدل املخالفات ألنظمة ولوائح الدفاع املدين أسبااب  خامس  
  عن فهم نصوصها وموادها، وغريها.وعدم الوعي ابألنظمة واللوائح، فضال  

وظروف ميكن من خالهلا أن تعتمد اللجنة يف تشديد ا: نصت املادة اخلامسة على سبعة أحوال سادس  
 الغرامة املالية على املخالفني.

ا: يرى الباحثان أن هذه الظروف واألحوال املتنوعة اليت نصت عليها املادة اخلامسة من الالئحة يف سابع  
شديدها على من حيث ت ،تشديد العقوبة أو ختفيفها، أهنا ال تعطي إضافة قيمة للجنة يف تقدير العقوبة

املخالفني، خاصة فيما لو كانت املخالفة متعددة ومتكررة يف بعضها وتتصف ابجلسامة يف نفس الوقت، 
أي مبعىن أن جتتمع عدة ظروف وأحوال يف حادثة واحدة، عندئذ ما هو القدر املناسب من الغرامة املالية 

 اليت ستفرض على املخالفني.

احلالة السادسة املتعلقة مبا )إذا كان ارتكاب املخالفة انتج عن عمد ا: يرى الباحثان أن الظرف أو اثمن  
خاصة فيما لو أمهل صاحب املصنع ذات  ،وليس إمهال(، أن اإلمهال سبب رئيسي يف تشديد العقوبة

اخلطورة العالية التعليمات الواردة والصادرة من قبل الدفاع املدين بضرورة توفري أدوات ومتطلبات السالمة 
 اية يف املصنع.والوق
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ا مل حتقق أهداف الشريعة ومقاصدها من العقوبة ا: كما يرى الباحثان أن املادة اخلامسة حتديد  اتسع  
املتمثل يف الزجر وردع اجلاين، وذلك بعدم حتديدها وتوضيحها للغرامة املالية لكل حالة حبد أدىن وحد 

لية لكل حالة، وأن مرتكب املخالفة معرض أقصى، حىت يسهل على اجلميع معرفة العقوبة والغرامة املا
 للعقوبة مىت ما جترأ على ارتكاهبا.

 وتوصي الدراسة بعدة أمور أمهها:

را : العمل على تطوير وحتديث أنظمة الدفاع املدين، وابلتحديد لوائح السالمة واحلماية والوقاية، نظ  أوال  
 لتطور منط احلياة املستمرة.

ملادة اخلامسة من الالئحة املتعلقة ابلظروف واألحوال اليت ميكن من خالهلا أن ا: إعادة نظر ودراسة ااثني  
 تشدد العقوبة أو ختففها على املخالفني ألنظمة ولوائح الدفاع املدين.

ا: العمل على معاجلة أسباب تفشي املخالفات ألنظمة ولوائح الدفاع املدين، وذلك من خالل اثلث  
لوضع  ،حلكومية األخرى، ابإلضافة إىل اجلهات التعليمة يف مراحلها املختلفةالتنسيق والتعاون مع اجلهات ا

 خطط وبرامج ومناهج متطورة وحديثة.

 :املراجعاملصادر و 
  ،تصحيح: حممد حامد الفقي، األحكام السلطانية ،حممد بن احلسنيأبو يعلى ابن الفراء ،
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 حتقيق: حممد عبد السالم، إعالم املوقعني عن رب العاملني ،بن أيب بكر ابن القيم، حممد ،

 .م1991، 1: دار الكتب العلمية، طبريوت
 وت: دار ، بري احلسبة يف اإلسالم أو وظيفة احلكومة اإلسالمية ،ن تيمية، أمحد بن عبد احلليمبا

 .، د.ت1الكتب العلمية، ط
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 الرايض: دار بن سلطة القاضي يف تقدير العقوبة التعزيرية ،آل خنني، عبد هللا بن حممد ،
 م.2013 ،1فرحون، ط

 جملة كلية حكم الغرامة املالية على الغين املماطل يف الفقه اإلسالمي ،البدري، حممد فاروق ،
 .م2014، 37العدد العلوم اإلسالمية،

 الرايض: أكادميية انيف مكافحة اجلرمية يف اململكة العربية السعودية ،البشر، خالد بن سعود ،
 .م2000، 1بية للعلوم األمنية، طالعر 

 لرائد ، بريوت: دار االعقوبة يف الفقه اإلسالمي دراسة فقهية متحررة ،، أمحد فتحيهبنسي
 .م1983هـ/1403، 2العريب، ط

 جملة احملقق احملقق احللي الطبيعة القانونية لتعدد اجلناة دراسة مقارنةانفع، ، علي وتكليف، محزة ،
 م.2018للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاين، السنة العاشرة، 

 ورقة مقدمة يف ندوة اإلعالم األمين العريب معوقات اإلعالم األمين العريب ،خضور، أديب ،
 .م2001العربية للعلوم األمنية،  قضاايه ومشكالته، الرايض، أكادميية انيف

 الظروف املشددة واملخففة يف عقوبة التعزير يف الفقه اإلسالمي ،اخلليفي، انصر علي انصر ،
 .م1992، 1املدين، ط القاهرة: مطبعة

 2، القاهرة: دار املنار، طآاثر تطبيق الشريعة اإلسالمية يف منع اجلرمية ،الزاحم، حممد ،
 .م1992

 حتقيق: أمحد حممد شاكر، د.م، مؤسسة جامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربي، حممد بن جرير ،
 .م2000، 1الرسالة، ط

 مقارنة بني التشريع العراقي واملصري واألردينتعدد اجلرائم وأثره يف العقاب  ،عادل، علي ،
 .م2012، 26، كلية القانون، العدد جملة مركز دراسات الكوفة

 هـ /  1429، 1امل الكتب، ط، عمعجم اللغة العربية املعاصرة ،عمر، أمحد خمتار عبد احلميد
 .م 2008

 رسالة ماجستري يف كلية ، تعدد اجلرائم وأثره على العقوبة يف التشريع اجلزائري ،عياش، طرشة
 .م2016احلقوق، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، 

 دار ، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، بريوتاملستصفى ،الغزايل، أبو حامد حممد حممد :
 .م1993، 1الكتب العلمية، ط

 لوم ، جملة كلية الععقوبة اتالف املال يف الفقه اجلنائي ،الفهداوي، أسعد الطيف جاسم
 .م2013، 36ة، جامعة بغداد، العدداإلسالمي



  77-   : دراسة حتليليةعلى خمالفي أنظمة ولوائح الدفاع املدين يف اململكة العربية السعودية أحوال التشديد يف تقدير الغرامة املالية 
 

 

 نظام ولوائح الدفاع املدين الئحة النظر يف خمالفات 
 القاهرة: دار احلديث، د.ط، د.ت ،األحكام السلطانية ،املاوردي، علي بن حممد. 
 دار الدعوة، د. ط، د. ت، املعجم الوسيط ،آخرونإبراهيم و ، مصطفى. 
 وت: مكتبة اإلستقالل، ، بريو راهية واألوامر يف التنازع اإلداريالغرامة اإلك ،نصر هللا، عباس

 .م2001، 1ط
 ،طد العلمية، الكتب دار)بريوت:  ،الكبري التاريخحممد بن إمساعيل بن إبراهيم،  البخاري.، 

 م(.1986ه/1407


