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 المستخلص 

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على موضوع األحداث وجرائمهم في النظام السعودي الصادر حديًثا، ومدى فعاليته وموافقته لمقاصد 
الشريعة، وبيان األسباب التي أدت باألحداث إلى الوقوع في الجريمة وعالجها، وقد اتبع الباحث مجموعة من المنهجيات العلمية التي 

ها موضوعه، فمن خالل المنهج االستقرائي قام الباحث في كل مسألة بذكر ما قاله الفقهاء فيها من آراء مقرونة باألدلة المستمدة تناول ب
من الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول، وذلك من خالل استقراء المصادر والمراجع الفقهية وغيرها ذات الصلة بموضوع البحث. كما تبنى 

لوصفي التحليلي لتحليل المفاهيم األساسية المتعلقة بالدراسة بشكل نظري، فضاًل عن تبني المنهج القانوني لعرض األطر الباحث المنهج ا
القانونية المنظمة لألحدث في المملكة وتبيان دور الحكومة السعودية في وقاية األحداث سلوكيًا من ارتكاب الجرائم وفق ما نصت عليه 
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JUVENILE FELONY SYSTEM IN LIGHT OF THE OBJECTIVES OF 

ISLAMIC SHARIA 

Abdullah bin Khalid bin Othman Al-Hammad1
 

Abstract  

The research aims to shed light on the issue of juveniles and their crimes in the newly issued Saudi 

system, and the extent of its effectiveness and its compact with the purposes of Sharia, and to explain the 

reasons that led the juveniles in to the crime and its treatment, as well as the consequences that entail on 

the existence of the Saudi juvenile system and its effectiveness in reducing the occurrence of the crime. 

The researcher has followed a set of methodologies, that dealt with the topic. Through the inductive 

approach, the researcher mentioned in each issue what the jurists said about it, coupled with the evidence 

derived from the Quran, Sunnah, consensus and reasoned, by extrapolating the sources and 

jurisprudential references and others that related to the topic. Additionally, the research followed the 

descriptive analytical approach to explain the essential concepts of the research theoretically. Moreover, 

legal approach was followed as well to present the Saudi legal frameworks of juveniles to clarify how 

the Saudi government protect them from falling in the crimes as provided in the clauses and items of the 

various laws in KSA.   

 

Key Words: : Juveniles crimes , Rights of Juveniles, Saudi Legal System, Saudi legal system, purposes of 

Sharia 
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 المقدمة:
نهررم بنرراة تعتبررر ألاألحررداثأل مررن أهررم فتررات المجتمررع ،حيررث يشرركلون نسرربة كبيرررة مررن تركيبترره وهررم بحاجررة إلررى م يررد العنايررة و الرعايررة  أل

المستقبل وأمل األمة. وقد أولت الشريعة السمحة اهتماًما بالًغا بهم فجاءت مقاصدها وأحكامها واضرحة جليرة لحفظهرم وترربيتهم قبرل أن 
، تسرعى الدراسرة التاليرة إلرى تسرليط الضروء علرى موضروع جنايرة األحرداث ، وتعرير  ميع مراحل نموهم. وفي هرذا اإلطراريولدوا وفي ج
م تعريفًا دقيقًا، غير أن هذه الدراسة تسعى عرض نظام األحداث في السعودية فري ضروء مقاصرد الشرريعة مرن خرالل تفسرير هذا المفهو 

ثالثررة محررراور رئيسرررية تتمثررل فررري معالجرررة جنايررة الحررردث فررري النظررام السرررعودي وحقرررو  األحررداث ومراحرررل مسرررتولية الحرردث فررري النظرررام 
ات التي تناولت موضوع أحكام األحداث بالبحث والمناقشرة مرن كترأ وأبحراث ومقراالت السعودي وفق مقاصد الشريعة.و تعددت الدراس

ومحاضرات، وقد تناولت هذه الدراسات للموضروع مرن اوايرا مفتلفرة، فمنهرا مرا تعرضرت بشركل مباشرر لمناقشرة أحكرام جررائم األحرداث، 
ر مباشرر بدراسرة أسرباب وقروع الجنايرة والجريمرة وعواملهرا، أو واألحكام المترتبة عليها في الفقه اإلسرالمي، ومنهرا مرا تناولتهرا بشركل غير

ذكررر األحكررام الفقهيررة فقررط، أو تناولررت االيررات الوقائيررة لعررال  انحررراف األحررداث، أو ت رقررت لهررذا الموضرروع مررن إحرردى جوانبرره، وبعررد 
 .لصددوالمحاضرات بهذا ا االستقراء والتتبع لهذا الموضوع، واطالع الباحث على ما تيسر من الكتأ والبحوث الجامعية

إن األحداث يشكلون ج ًءا كبيًرا من المجتمع  ولذا فإن وقوع الجناية منهم لهرا أثرهرا االجتمراعي الف يرر، وال مشكلة البحث:  -
يففى أن انحراف األحداث ي داد كلما تقدم ال من وت ور، فالجرائم بال شك تت ور وسائلها، وعليه فوقروع الجنايرة السريما مرن 

داث تهديد ألمن المجتمع المسلم السيما وهم لبنة المجتمع القادم، فإذا انتشرت جناية األحداث فمعنراه فشرل المجتمرع فري األح
رعاية أبنائه، وجرائم األحداث ظهرت نتيجة لعوامل متعددة في حياة األحداث دفعت بعضرهم إلرى ارتكراب الجنايرة، فاألحرداث 

الجنايررات والبيتررة الفاسرردة وعرردم التربيررة الصررالحة مررن األسرررة الترري ينشررأ فيهررا هررذا  مررع صررغرهم يرتكبررون الجنايررة لترروفر وسررائل
 .الحدث

تعريرر  مفهررروم يتنرراول تحليررل  يتنرراول البحرررث دراسررة نظررام األحررداث فررري المملكررة العربيررة السررعودية، حيرررث موضوووا البحووث: -
 األحداث في ضوء أحكام ومبادئ مقاصد الشريعة اإلسالمية

أهمية البحث في تناول فتة من فتات المجتمع أل األحداثأل وتوضيح المبادئ التي تم ارساؤها في مقاصرد تأتي  أهمية البحث: -
 .الشريعة، وكي  تم ت بيقها واالستناد إليها في نظام األحداث السعودي

 عرن التعري  اللغروي واالصر الحي لمفهروم األحرداث وفرق منظرورات مفتلفرة، فضرالً  يهدف البحث إلى تناول أهداف البحث: -
تسررليط الضرروء علررى مراحررل مسررثولية الحرردث واألحكررام الم بقررة فرري النظررام السررعودي واألطررر القانونيررة الوقائيررة لتنظرريم سررلو  

 األحداث في المملكة.
أل، لحسرن علري رضرى ، يتحردث "الحودث االمسولولية الجناةيوة فوي الشوريعة اةسوالميةهنا  كتراب بعنروان : األدبيات السابقة -

تجررريم والعقرراب فرري الشررريعة اإلسررالمية مررع بيرران أنررواع الجريمررة والعقوبررات بشرركل عررام دون التعمررق فيهررا عررن أسررس فلسررفة ال
،واإلحاطة بهذا الموضروع مرن كرل جوانبره، وركر  الباحرث فري دراسرته علرى المسرثولية الجنائيرة فري الشرريعة اإلسرالمية. تتفرق 

م األحررداث وأحكامهررا وعقوباتهررا، إال أنهررا تفتلرر  عنرره  يمررا هررذه الدراسررة مررع دراسررة البحررث فرري طبيعررة تناولهررا لموضرروع جرررائ
يتعلق بتناول نظام األحداث السعودي، والتي سيرك  عليها الباحث في هذا البحث. وكذلك دراسة محمد شرحات الجنردي فهرو 

الدراسرة مكونره  أل، هرذهجراةم األحوداث فوي الشوريعة اةسوالمية مقارنقوا بقوانون األحوداثممن تعرض لهذا الموضوع في كتابه أل
من ثالث أبواب، تناول الكاتأ فري البراب األول مفهروم الحردث وطبيعتره مسرتوليته، وفرى البراب الثراني أسراليأ مواجهرة جررائم 
األحداث ،وفي الثالث آثار ارتكراب األحرداث للجررائم فري الشرريعة اإلسرالمية مقارنرة مرع قرانون األحرداث المصرري ،تتفرق هرذه 
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ث في تناولهرا مفهروم األحرداث، واألحكرام المترتبرة علرى الجنايرة الواقعرة مرنهم فري الفقره اإلسرالمي ،إال الدراسة مع طبيعة البح
أنهررا تفتلرر  عررن بحررث الباحررث إذ إن البحررث يتعلررق بالنظررام السررعودي، وستسررعى دراسررة الباحررث إلررى تبيررين نظررام األحررداث 

البحرث وعليره سريكون مرداره. وممرن ت رر  إلرى هرذا  السعودي ودراسته دراسرة تقويميرة فري ضروء مقاصرد الشرريعة وهرو أسرا 
أل، هرذه الدراسرة دراسوة مقارنوة –"إجرام األحداث امحاكمتهم في ضوء الفقه اةسوالمي الموضوع حسن محمد أمين في كتابره 

 مكونرره مررن مقدمررة وسرربعة فصررول وخاتمررةث تنرراول البحررث فرري البدايررة تعريرر  مفهرروم إجرررام األحررداث، والمراحررل الترري يمررر بهررا
الحدث حتى البلوغ، ذاكرا الرعاية الوقائية وأسرباب إجررام األحرداث، وترأديبهم وأحكرامهم فري الفقره اإلسرالمي مقارنرة مرع قرانون 
المملكة العربية السعودية ومصر والكويت وأهرم النترائج والتوصريات فري الفاتمرة، تتفرق هرذه الدراسرة مرع طبيعرة بحرث الباحرث 

تهم واألحكام المترتبرة عليهرا فري الشرريعة اإلسرالمية، إال أن هرذه الدراسرة تفتلر  عرن دراسرة في تناولها مفهوم األحداث وجناي
الباحررث فرري مقارنررة جنايررة األحررداث بشرركل عررام، إذ يريررد الباحررث أن يفصررل فيهررا بشرركل أكثررر وفررق النظررام السررعودي، وكررذلك 

 سيضي  شرح هذه المواد وتحليلها في ضوء مقاصد الشريعة.
 فهوم األحداث عند أهل اللغة، افي اصطالح الفقهاء المبحث األال: م

 المطلب األال: مفهوم األحداث عند أهل اللغة:
عّرف الفقهاء كلمة األحداث بتعاري  متنوعة، بعضها يهتّم بتحديد العمر وااخر يع ي االهتمرام بمرا يتعلرق بفصرائح مرحلرة حياتره. 

وف على أصل اشتقاقه ومصدره وكيفية داللته عليه، ففي التعري  اللغوي عنرد ابرن ولذا البد من التعري  بالحدث عند أهل اللغة والوق
دثه. : »الحررردث هرررو( 1911/1191)فرررار   ، وحرررديث، وكرررذلك اسرررتحح دثررره هرررو، فهرررو مثحرررَدث  وًثا وَحداثرررًة، وأحح ررردث ررردثثث حث َحررردَث الشررريء يحح

رردوث: كررون الشرريء لرر مررة. والحث رردوث: نيرريل القثدح فكلمررة األحررداث  (199هررر،  : 1111)ابررن منظررور، « م يكررنالحرديث: نيرريل القررديم ، والحث
، « حداثة»بالضم، و« حدوًثا»وحدث الشيء يحدثث »هي جمع حدث،  دثه الله فهرو مثحرَدث  بالفتح، والحدوث: كون الشيء لم يكن، وأحح

، وكذلك استحدثه ثاتره، وحداثتره، أي بأولره (502 :1191)ال بيردي،  «وحديث  دح وابتدائره، وفري حرديث عائشرة . ويقرال: أخرذ األمرر بحث
رك برالكفر لفعلحرتث )البفراري ، »صلى الله عليه وسلم قال لها: رضي الله عنها أن رسول الله  ردثان قومث ( 111ه ،  :  1155لروال حث

. )الفيرروا والمراد به قثرب عهدهم بالكفر والدخول في اإلسالم ، واندالع الدين في قلوبهم ، حداثة السن كنايًة عرن الشرباب وأول العمرر
شررراب حررردث، فتررري (: »5001وقرررال األاهرررري )(. 591 :1199الجررروهري،  ،501،  : ، ال بيررردي 119،  :  5002آبرررادي ، 

ن، والحديث الجديد من األشياء أما لفظ الحدث فلرم يررد فري القررآن الكرريم، وقرد ورد فري السرنة النبويرة فري بعرل األحاديرث، كمرا «. السّث
رن خيررل قرول البريرة، ال يثجراواث : »في قوله صلى الله عليه وسلم رَفهاءث األحرالمث، يقولرون مث ، سث يفرث  في آخر ال مان قوم  أحرداثث األسرنانث

( ومرن هرذه التعريفرات 111، :1191الفرسراني،«.)فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر  لمن قتلهم يروم الييامرة لقيتموهمإيمانهم حناجَرهم، فأينما 
 بين أنه مرتبط بمعنى صغير السن الذي يكون في بداية عمره ولم يبلغ. يت« الحدث»التي تناولناها لكلمة 

 :الم لأ الثاني: مفهوم األحداث في اص الح الفقهاء
علررى الجنرراة الصررغار، ويتبررادر إلررى الررذهن « األحررداث»إن مررا هررو متعررارف عليرره اليرروم بررين التشررريعات الوضررعية فرري إطررال  مصرر لح 

ائًعا بين فقهاء الشريعة اإلسالمية، وأنهم استعلموا لفرظ الصرغير والصربي، إال أن النصرو  الفقهيرة لم يكن ش« األحداث»كثيًرا أن لفظ 
تثكد استعماله، وكان فقهاء الشريعة اإلسالمية ي لقونه علرى الصرغار الرذين يرتكبرون الجنايرات ويحرالون علرى القضراء ويفرجرون منره، 

الدعاوى التي يحكم فيهرا والة األمرور سرواء سرموا قضراة، أو والة األحرداث، »صه: البن الييم ما ن« ال ر  الحكمية»فقد جاء في كتاب 
 1159)ابرن قريم الجوايرة،« أو والة المظالم أو غير ذلك من األسماء العر ية االص الحية، فإن حكم الله تعالى شامل لجميع الفالئرق

قررديم األحررداث علررى غيرررهم: فمررن قبيررل مررا تقرردم فرري كثرررة وأمررا ت»(. وأمررا مررا ذكررره الشرراطبي فرري حديثرره عررن االبتررداع فقررال: 95ه، :
ررر  لررم يتحن ررك، ولررم يرررتلح فرري  تَررأ العلررم أو غيررره  ألن الحرردث أبررًدا أو فرري غالررأ األمررر غث الجهررل، وقلررة العلررم، كرران ذلررك التقررديم فرري رث
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ّهرال علرى صناعته رياضة تبلّثغه مبالغ الشيوخ الراسفي األقدام فري تلرك الصرناعة، فرإًذا تقرديم األحردا ث علرى غيررهم مرن براب تقرديم الجث
 -190،   :5009، )الشرراطبي،«الحرردث: الررذي لررم يسررتكمل األمررر بعرردث »وهررو أيًضررا تعرررض إلررى تعريرر  الحرردث فقررال: «.غيرررهم
 شرباب  »لرم يكرن غريًبرا اسرتعماله عنرد فقهراء الشرريعة اإلسرالمية. ويقرول ابرن حجرر: « األحرداث»( ،وهذا دليرل علرى أن هرذا اللفرظ 191

« جمررررررررررع حررررررررررديث السررررررررررن أو جمررررررررررع حرررررررررردث، والحررررررررررديث الجديررررررررررد مررررررررررن كررررررررررل شرررررررررريء وي لررررررررررق علررررررررررى الصررررررررررغير بهررررررررررذا االعتبررررررررررار
من بلغ سبع سنوات من العمر، ومرن لرم يبلرغ سرن الرشرد »(، ومن المعاصرين من عّرف الحدث بأنه: 599ه، :1991)العسقالني،

مفهروم الحردث فري االصر الح الفقهري   ر اإلشرارة إليره أن(. وممرا تجرد591، :1191)العروجي،« فارتكأ أفعااًل يعاقأ عليها الشرع
ال يفتل  كثيًرا من مفهومه في اللغة، فالحدث عند الفقهاء هو الذي لم يكن مكل ًفا بتوجيه الف اب إليه. أما عرن سرن بلروغ الحردث فقرد 

 المالكيرة مرن وهرأ ابرن واختراره عشرر، فامسرةال تمرام ، فعنرد الشرافعية والحنابلرة يكرون اختل  الفقهاء رحمهم الله في تحديرد سرن البلروغ 
أمرا  .للجاريرة عشررة وسبع للغالم، عشرة ثماني يكون  األحناف مذهأ وفي .حنيفة أبي عن رواية وهو الحنفية، من ومحمد يوس  وأبو

( و قرانون 1191)1في دول مجلس التعاون الفليج فأخذت كل من االمرارات وفرق قرانون األحرداث والجرانحين رقرم  في القوانين المتبعة
بررأن الحرردث كررل شررفح لررم يتجرراوا تمررام السررنة  ( الكررويتي5012)111( العمرراني و قررانون األحررداث 5009) 9مسررائلة األحررداث رقررم 

( 1111) 1( البحرينري و قرانون االحرداث رقرم 1191) 19الثامنة عشرة من عمره، سواء  كان  ذكرا أم أنثى .أما قانون االحداث رقم 
أمررا قررانون األحررداث فرري المملكررة ا الحرردث بأنرره كررل شررفح لررم يتجرراوا الفامسررة عشرررة مررن عمررره، ذكرررا كرران أم أنثى.الق ررري فقررد ّعرفررو 
 يمررا عرردى قضررايا فقررد ّعرفررت الحرردث بأنرره كررل شررفح لررم يتجرراوا الثامنررة عشرررة مررن عمررره، سررواء ذكرررا كرران أم أنثررى العربيررة السررعودية 

 (1،  :5019، 119بالمذهأ الحنبلي .)قانون األحداث م  القصا  والحدود تكون في عمر الفامسة عشرة أخذا
 المبحث الثاني: مفهوم الجناية في اللغة ااالصطالح افي ضوء النظام السعودي

 ااصطالح الفقهاء مفهوم الجناية عند أهل اللغة: الم لأ األول
 أاال: مفهوم الجناية لغويا

َجَنى الرذنأ عليره جنايرًة: جرر ه، وجنرى فرالن علرى نفسره إذا جرر  جريرَرًة «: »نيج»ورد معنى الجناية في اللغة قال ابن منظور في مادة 
له عليه وهو بريء. والجنايرة: الرذنأ والجررم ومرا يفعلره اإلنسران ممرا يوجرأ  ني على قومه، وتجن ى فالن  على فالنل َذنحًبا إذا تقو  عليره يجح

 الرأ بجنايرة غيرره مرن أقاربره وأباعرده، فرإذا جنرى أحردهم جنايرة ال ي الرأ بهرا العقاب أو القصا  في الدنيا وااخرة، والمعنى أنه ال ي
َرة  ااخررة  لقولرره تعررالى:  رث َوااث ا   ﴿ َواَل تَرر ث روث فرري هررذا اإلطررار يتضررح أن (121هرر،  :1111)ابررن منظررور، [. 9]سررورة ال مررر:  ﴾ َرى   َر أثخ 

 يرت لمعنى الجّر أي: جني يجني: جّر إلى الذنأ. أهل اللغة اتفقوا على أن هذه المادة تعني األخذ، ولكن استع
 :ثانيا: مفهوم الجناية في اص الح الفقهاء

يرة عّرف فقهاء المذاهأ األربعة كلمة الجناية بتعريفات عدة، وبالنظر إليها نجد أنها ال تفتل  كثيًرا عن تعريفها اللغروي، ومنهرا، فالجنا
فعل محرم شرًعا سواء حرل بمرالل أو نفرس، ولكرن فري لسران الفقهراء يرراد برإطال  اسرم اسم ل»عند الحنفية وفق ما عرفه السرخسي هي: 

الجنايرررررررة الفعرررررررل فررررررري النفرررررررو  واألطرررررررراف، فرررررررإنهم خصررررررروا الفعرررررررل فررررررري المرررررررال باسرررررررم، وهرررررررو الغصرررررررأ،والعثرف غيرررررررره فررررررري سرررررررائر 
ود مشررروعة أربرع: جنايررات علررى الجنايررات التري لهررا حرد»قالره ابررن رشرد: مووا  المالكيررة وفرق عنرد(. و 91، :1119السرخسرري،«)األسرامي

األبدان والنفرو  واألعضراء وهرو المسرمى قرتاًل وجرًحرا، وجنايرات علرى الفررو  وهرو المسرمى اًنرا وسرفاًحا، وجنايرات علرى األمروال، وهرذه مرا 
رّم بييارا، و ن كران مرأخوًذا علرى وجره المراو  مّثي حرابة إذا كان بغير تأويل، وبتأويل سث غرة مرن حررا يسرمى سررقًة، كان منها مأخوًذا بحرب سث

ررمّي غصررًبا، وجنايررات علررى األعررراض، وهررو المسررمى قررذًفا، وجنايررات بالتعرردي علررى اسررتباحة مررا  ومررا كرران منهررا يعلررو مرتبررة وقرروة سررل ان سث
ع حّرمه الشرع من المأكول والمشروب، وهذه إنما يوجد فيها حرّد فري هرذه الشرريعة فري الفمرر فقرط، وهرو حرد متفرق عليره بعرد صراحأ الشرر 

هري القترل والق رع والجررح الرذي »أن الجناية «: روضة ال البين»ورد في  وعند الشافعية فقد( 119، :5001القرطبي،«.)صلوات الله عليه
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كل فعل عدوان على »أن الجناية هي: « المغني»الحنابلة فقد قال ابن قدامة في (. أما عند 155، :1111، )النووي،«ال ي هق وال يبين
نها في العرف مفصوصة بما يحصل  يه التعدي على األبدان، وسموا الجنايات على األموال غصًبا، ونهًبرا، وسررقًة، نفس أو مال، لك
( وفرري سرريا  ذلررك يتبررين أن الجنايررة ت لررق علررى كررل فعررل محرررم  شرررًعا يفعلرره اإلنسرران، 521، :1119)ابررن قدامرره،« وخيانررًة، و تالًفررا

 لدنيا والعذاب في ااخرةوحّل بمال أو نفس، مما يوجأ العقاب في ا
 المطلب الثاني مفهوم جناية األحداث بالنظام السعودي 

للتعامل مع فتة البالغين يعتبر مفهوم جناية األحداث من المفاهيم التي ظهر في المجال القانوني ال سيما القانون الجنائي المعاصر ، إ
لعلماء، وهذه الفتة ترتكأ أعمال غير قانونية تستدعي محاسربتها ولكرن الذين تقل أعمارهم عن سن معين اختل  حول تحديده الفقهاء وا

( كما أن الفقهاء المعاصرين عرفوا جناية األحداث بأنها الجنايات والمحظورات الشرعية التي 19، :1192ب ريقة مفتلفة. )الدوري،
الشرع كالسرقة، والقتل، و تالف مال، والضررب يرتكبها صغير السن الذي بين سبع سنوات من عمره وسن الرشد، ي جر ويعاقأ عليها 

وغيرها، حيث يشكل خ ًرا على أمن المجتمع واستقرارها. أما مفهوم جناية األحرداث فري النظرام السرعودي  يظهرر أنره عرفره بمرا يتلربس 
و ترًكررا ألمررر أوجبترره برره الحرردث وهررو مررن كرران عمررره بررين السررابعة والثامنررة عشرررة، ويكررون هررذا الموقرر  فعرراًل ألمررر نهررت عررن الشررريعة أ

( .ويررى الباحرث أن إيجراد تعرير  شرامل لمفهروم 12، :1111الشريعة دون أن يكون للفعل أو التر  عذر شرعي معتبر )السردحان،
بأرضية علمية واسعة يشرار  فيهرا رجرل القرانون « جناح األحداث»ال اال م لًبا يتعذر تحييقه، وذلك الرتباط مفهوم « جناح األحداث»

أ علماء النفس واالجتماع والفدمة االجتماعيرة وأطبراء الرنفس والعقرل، أو غيرر هرثالء مرن المعنيرين بشرثون األحرداث ورعرايتهم إلى جان
 األمر الذي يبرا وجهات نظر مفتلفة وآراء متعددة حول طبيعة جناح األحداث ذاته. 

 المطلب الثالث: أهمية اتعريف مقاصد الشريعة
هم المجاالت التي يتضح بها مجموعة األحكام الشررعية التري أقرهرا الشرارع الحكريم المترتبرة علرى مصرالح تعتبر المقاصد الشرعية من أ 

يتحقق من أهداف نافعرة للمسرلم ، فمصرلحة الجهراد الهردف منهرا درء العردو والردفاع عرن أألمرة ، ومصرلحة الصريام تحقرق بلروغ التقروى، 
هرري تجتمررع فرري مصررلحة كبرررى وغايررة كليررة: هرري تحقيررق عبررادة اللرره، و صررالح والرر وا  للتحصررين ، وهررذه المصررالح كثيرررة ومتنوعررة، و 

ررة  َبَعث   ﴿َوَلَقررد  المفلرو ، و سررعاده فرري الرردنيا وااخرررة، قررال تعرالى:  ررلّث أثم  رواًل َأنث عع   َنررا فثرري كث واح علل ررَه َوعج  ر سث غثرروَت  بثرردث (. 91)النحررل:  ﴾ َتنثبثررواح عل   
﴿إثن را ة في عدة أمور تتمثل في إن العلم بها يشير إلى الكمال في التشريع واألحكام قال اللره تعالى:وتتجلى أهمية معرفة مقاصد الشريع

ررهث بثَقررَدر  ءل َخَلق  كثررل  َشرري   ( وأن العلررم بالمقاصررد يفيررد معرفررة مراتررأ المصررالح والمفاسررد، ودرجررات األعمررال فرري الشرررع والواقررع، 11)القمررر﴾ نَ 
رررّم عنرررد المواانرررة برررين  ديرررة األحكرررام، مرررن األصرررول إلرررى الفرررروع، ومرررن الكليرررات إلرررى وهرررذا مثهث األحكرررام،و إن العلرررم بالمقاصرررد نرررافع فررري َتعح

رأ األسرباب علراًل لألحكرام،  الج ئيات، ومن القواعد إلى التفريعات، يقول الغ  الي: )الحكم الثابرت مرن جهرة الشررع نوعران أحردهما : َنصح
نهرار رمضران ر موجبرًا للكفرارة، وجعرل السررقة موجبرة للق رع، إلرى غيرر ذلرك مرن األسرباب  كجعل ال نا مثوجبًا للحد، وجعل الجماع ر فري

التري عثقثررل مررن الشرررع نصرربها علرراًل لألحكررام والنرروع الثرراني : إثبررات األحكررام ابتررداء مررن غيررر ربررط بالسرربأ وكررل واحررد مررن النرروعين قابررل 
يررةأل )ابررن اليرر ديررة، مهمررا ظهرررتح العلررة المتعدّث أن العلررم بالمقاصررد ي يررد الررنفس طثَمأنينررة  كمررا (109، :5009يم الجوايررة، للتعليررل والت عح

ل ترره، فضرراًل عررن إبررراا علررل التشررريع وحكمرره وأغراضرره ومراميرره  كررم الررذي عرفررتح عث بولررة علررى التسررليم للحث هررا، والررنفسث َمجح بالشررريعة وأحكامث
( أن معرفررة 1111واب الشررريعة. وقررد أكررد ابررن عاشررور )الج ئيررة والكليررة العامررة والفاصررة فرري شررتى مجرراالت الحيرراة وفرري مفتلرر  أبرر
حيررث أن معرفرررة  ،ق المنفعررة للنررا  ودفررع الضرررر عررنهمالمقاصررد الشرررعية فرري إبررراا أهررداف الرردعوة اإلسررالمية الترري ترمرري إلررى تحقيرر

تأكيرد دوامرة الشرريعة المقاصد ترشد المثمن إلى طريق السعادة الحييييرة والوصرول لرضرا اللره سربحانه وتعرالى ، فضرال عرن دورهرا فري 
 وقدرتها وصالحيتها على التأقلم والتفاعيل في مفتل  البيتات والمجاالت والظروف.
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 معالجة جناية األحداث السعودي في ضوء مقاصد الشريعة: المبحث الثالث
 . ضوء مقاصد الشريعةالمطلب األال: حقوق الحدث في 

األحداث برأي شركل مرن أشركال التميير ، أو العقراب القائمرة علرى أسرا  مركر   مقاصد الشريعة جاءت بالعدل وعدم التفريق بين جاءت
 والدي الحدث، أو أعضاء األسرة وآرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم، بل قامت مقاصد الشريعة هنا على اعتماد أساسين مهمين هما:

 الضعي  ت بيقًا لقوله تعالى:مبدأ العدل وعدم التحي  لقري بأو غريأ أو المحاباة أو التميي  بين القوي و  -

۞﴿ 
 
ث َعد  مثرث بثٱل  إثن  علل َه َيأ نث ﴾ح  لث َوعإل   «والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لق عت يدها. . . » ملسو هيلع هللا ىلص[، ولقول الرسول 10]النحل:  سَ 

يررث تنفيرذ األحكررام الشرررعية وحردودها علررى الجميررع دون تميير  أو تفضرريل لفتررة علرى فتررة أو جررنس علرى جررنس اوخالفرره، ح -
قامت المملكة بت بيرق مبردأ المسراواة تحييقرًا للعردل دون أدنرى تميير  كرل الرنظم القضرائية، واالجتماعيرة، والثقا يرة، علرى هرذا األسرا  ، 
فررالجميع يتمتعررون بحقرروقهم وحريرراتهم الترري كفلتهررا لهررم الررنظم الم بقررة للشررريعة اإلسررالمية ، والقضررائية، والج ائيررة واإلداريررة أكرردت هررذه 

خالل الت بيقات العملية في الحيراة اليوميرة فري أنظمرة األحرداث، والتعامرل معهرم وفقرًا لعمررهم، وحرالتهم االجتماعيرة وظرروفهم، الحقو  
عند ارتكابهم الجرائم دون تميي  بل بالتسراوي لجميرع فترات المجتمرع عنرد الحقرو  والواجبرات، والعقوبرات، فالحردث المرتكرأ لمرا يفرال  

نظمة مع أخذ االعتبار لعمره ووضعه والمكان الذي ارتكرأ  يره المفالفرة، وقردر الضررر، دون النظرر لجنسريته أو النظام يثدب وفقًا لأل
(كما أن النظام السعودي قد كفل لألسرة والنشء الرعاية والحمايرة الشراملة حيرث اعتبرهرا 59، :5000.)اتفاقية حقو  ال فل،  أصله

( على ضرورة ترابط األسرة، وحماية ألفرادها فقرد راعرى 5011السعودي .وقد أكد د.عامر ) اللبنات األساسية التي يقوم عليها المجتمع
مصرالح الحردث الفاصرة بتحديرد عمرر تشرغيل الحرردث فري الق راع األهلري والعرام، وحرر  علررى عردم تشرغيل األحرداث فري سرن مبكرررة، 

نت المملكرة العربيرة السرعودية حرق الحيراة والبقراء والنمرو ومنع إكراههم بالعمل الشرا  واسرتغاللهم فري المهرن الف ررة والمضررة .وقرد ضرم
لكافة األحداث على أرضها موافقة لمقاصد الشريعة ، فحرمت القترل لألحرداث بالتحديرد، وللرنفس البشررية بشركل عرام حيرث قرال تعرالى: 

ررَدكثم  تثلثررْواح َأو  ﴿َواَل َتق   رر لَ  ررق   َيَة إثم  َخش  َم علل ررهث إثال  بثررٱل  تثلثررواح علررن ف  اَل َتق  [، وقررال تعررالى: ﴿وَ 91﴾ ]اإلسررراء:  لَ  [. وقررد 99﴾ ]اإلسررراء:  َحقّث  َس عل تثرري َحررر 
اعتنررت المملكررة العربيررة السررعودية بحررق الحيرراة والرعايررة لكررل األحررداث، ووفرررت كررل السرربل المثديررة إلررى ذلررك مررن أمررن وغررذاء وصررحة، 

وة األساسرية للحمايرة، ودعرت إلرى التعامرل بالعقرل والحكمرة، ومنعرت العررداوة وجعلرت التكرات  والحرأ برين أفرراد األسررة والمجتمرع هرو القرر
والبغضاء بين النا  بتحقيق العدل والمساواة وال فر  بين ذكور و ناث، أو مواطنين ومييمين موافقة لمقاصد الشريعة التي جاءت بذلك 

 (59،  :5000وأمرت به. )اتفاقية حقو  ال فل ،
 مطبقة في السعودية لضمان حقوق األحداثالمطلب الثاني: النظم ال

 أاال: نظم ضمان شؤان حياة األحداث
قانون حظرر اإلجهراض: ونرح  يره أن يحظرر إجهراض المررأة الحامرل إال إذا اقتضرت ذلرك ضررورة إنقراذ حياتهرا، ويعاقرأ ال بيرأ  -1

 المفال  لذلك وفقا لنظام م اولة مهنة ال أ البشري.
عتنرراء باألسرررة: جرراء النظررام األسررا  للحكررم بضررمان حررق األسرررة حيررث نصررت بررأن )تكفررل الدولررة حررق النظررام األسررا  للحكررم واال -5

المررواطن وأسرررته فرري حالررة ال رروارئ والمرررض والعجرر  والشرريفوخة وترردعم نظررام الضررمان االجتمرراعي وتشررجع المثسسررات واألفررراد علررى 
 ه(1115، 10)النظام األسا  للحكم أ/ .اإلسهام في األعمال الفيرية(

ونح نظام الجنسرية السرعودية أن يكرون سرعوديًا مرن ولرد داخرل المملكرة العربيرة السرعودية أو خارجهرا ألب سرعودي أو ألم سرعودية -9
وأب مجهول الجنسية أو ال جنسية له على أنره يجرأ علرى كرل مرن أكمرل الفامسرة عشررة مرن عمرره مرن المرواطنين السرعوديين مراجعرة 

حصول على ب اقة شفصية خاصة به. واعتبر نظام الجنسية في السعودية حالة الحدث الذي ال يكرون إحدى دوائر األحوال المدنية لل



 www.hnjournal.net              (      5( العدد )1المجلد )    مجلة العلوم اإلنسانية والطبيعية          0202 نوفمبر، الله الحمادبد ع                               

 

                                             031 | صفحة         

                        .HNSJ Volume 1. Issue 5                        السعودية                                    التجربة  – حداث في ضوء مقاصد الشريعةجناية األام ظن

معرروف لرره هويرة األب واألم تحررت بنرد ألمجهررول األبروينأل ، وبررالرغم مررن ذلرك كفررل النظرام حقوقرره ولره كامررل االمتيرااات ويعامررل معاملررة 
والدة طفل ألب وأم سعوديين، ويستفر  له اسم موثق في سجالت المواليد  المواطن السعودي ويتم تنفيذ كل الف وات المتبعة في حالة

( ويدون في الشهادة تاريخ مريالده، واسرم األم إن كانرت معروفرة، أو يوضرع اسرم وهمري لرألم إن كانرت مجهولرة وبعرد 5009)الشقحاء، 
سنة كأي مواطن آخر  12صية عند بلوغ سن ذلك يتم استفرا  شهادة تسجيل سعوديين وشهادة ميالد وجواا سفر، وب اقة أحوال شف

حفاظا علرى مقاصرد الشرريعة التري جراءت بحفرظ النسرل وأن الشررع يتشروف لحفرظ النسرأ .ويكفرل النظرام فري المملكرة العربيرة السرعودية 
وفررق احترررام حررق الحرردث فرري الحفرراه علررى هويترره بمررا فرري ذلررك جنسرريته واسررمه وصررالته العائليررة حيررث تحمرري الدولررة حقررو  اإلنسرران 

 هر( 1374الشريعة اإلسالمية.)قانون الجنسية السعودي،
 ثانيا: النظم العامة في التعليم االشؤان االجتماعية  

كمررا جرراء فرري سياسررة التعلرريم بالمملكررة أن حقررو  األحررداث محترمررة ومضررمونة حسررأ مقاصررد الشررريعة الترري جرراءت بالعرردل ،و أكرردت  
نمررو لرردى األحررداث عنررد وضررع المنرراهج وعلررى أن تحقررق نمرروه السرروي روحيررًا وعقليررًا سياسررة التعلرريم ضرررورة مسررايرة خصررائح مراحررل ال

وعاطفيًا واجتماعيًا وصقل مواهبه الشفصرية. وتقردم المملكرة العربيرة السرعودية الرعايرة الكاملرة للرنشء ألنهرا تعتبررهم كيران الدولرة الرذي 
تكاملها لتحقيق الوحدة االجتماعية وسعادة األفراد . )اتفاقية حقرو  تقوم عليه، وضمان مستقبلها الذي تسعى له، وتدعو لترابط األسر و 

الجميرع يعامرل تحرت  وبما أنه ال توجد أقليات بالمملكة، وال فرر  برين المرواطنين أو المييمرين فري المملكرة فري (12، :5000ال فل، 
هررررم جرررر أ مررررن األمررررة الترررري أوصرررر تنا شررررريعتنا مبرررردأ المسرررراواة والعرررردل ويحظررررى الجميررررع بكررررل الحقررررو  والفرررردمات المقدمررررة دون تمييرررر  ألن

وجرردير بالررذكر أن السياسررة االجتماعيررة لرعايررة األحررداث فرري المملكررة العربيررة السررعودية تضرر لع برردور كبيررر فرري .(5009بها.)الشررقحاء،
 العناية بأحوال األحداث و صالحهم.

 ثالثا: نظام القضاء
هر وما يعنينرا منره هرو ضرمان العدالرة للحردث مرن خرالل الرنح فري 11/1/1159وتاريخ  99صدر نظام بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/

برإذن اللره -النظام على إنشراء دوائرر لقضرايا األحرداث فري المحراكم الج ائيرة وهرذا مرا يتماشرى مرع األنظمرة والقروانين الدوليرة ومرا يحقرق 
داث برأي نظرام سروى األنظمرة الفاصرة بهرم والم بقرة ال مأنينة للحدث عند محاكمته.كما جاء التأكيد أنه ال يجوا معاقبة األحر -تعالى

عليهم واالدعاء عليهم يكون من قبل النيابة العامة .كما جاءت توصيات مهمة للقضاة عند محاكمة األحداث مرن رئاسرة القضراء وممرا 
مرن ذلرك يحتراجون عنرد جاء فيها :ألال يففى أن الشباب عندما يحصل من أحدهم هفوة أو انحراف أو يوجه إلى أحدهم بارتكراب شريء 

 ه(99،1159.)نظام القضاء رقم م/محاكمتهم إلى طريقة تربوية تساعد على توجيههم وتقويم سلوكهم

 رابعاق: نظام اةجراءات الجزاةية
حيررث ال يررتم محاكمررة الحرردث إال وفررق هررذا النظررام واألنظمررة األخرررى المتعلقررة بررذات الحرردث ، وجرراء فرري بعررل مررواد نظررام اإلجررراءات 

ئية ما يبين طريقة المرافعة عن الحدث وقبول شهادة الصغير واإلشارة إلى أن التحقيق واالدعراء علرى األحرداث والفتيرات يرتم وفرق الج ا
 ه(1192األنظمة واللوائح المنظمة لذلك.)نظام االجراءات الج ائية السعودي،

 نظام األحداث  -خامساق 
ادة برردأت بتعريرر  االحررداث وهررم الررذين ال تقررل أعمررارهم عررن سرربع سررنوات وال هررذا النظررام محررل البحررث وتتكررون مررواده اربررع وعشرررون مرر

تتجرراوا ثمرراني عشرررة سررنة، كررذلك حررددت بعررل مررواده متررى تنتهرري إقامررة الحرردث بالرردار، وكررذلك محاكمررة الحرردث . وبررين النظررام كيفيررة 
ذلك يكون داخل الدار ويجأ أن ير ود القاضري استالم الحدث والتأكد من عمره ، وبين تهيتة المكان المناسأ للتحقيق مع الحدث وأن 

عند تقديم الحدث للمحاكمة بتقرير اجتماعي مفصل عن حالة الحدث، كما أكد النظرام بأنره يجروا تمديرد إقامرة الحردث ألسرباب خاصرة 
 (5019، 119بعد موافقة القاضي على ذلك.)نظام األحداث م/
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 سادساق:نظام العمل االعمال 
سنة من العمر وخح نظام العمل والعمال فصاًل  19ل بالمملكة العربية السعودية تشغيل الحدث الذي لم يتم حظر نظام العمل والعما

ه(وبالنسرربة 1151، 21خاصررًا منررع تشررغيل الحرردث والنسرراء حمايررة لهررم مررن األعمررال الف رررة، أو الضررارة بالصررحة .)نظررام العمررل م/
تشرغيله فري األعمرال الف ررة والصرناعات الضرارة كرااالت فري حالرة دورانهرا للحدث فو  سن الثالثرة عشررة حظرر نظرام العمرل والعمرال 

بال اقة والمناجم ومقاطع األحجار وما شرابه ذلرك، ونرح نظرام العمرل والعمرال بمنرع تشرغيل الحردث فرو  سرن الثالثرة عشررة أثنراء الليرل 
الحرردث عنررد ارتكابرره كمررا أن  )90، :5000 اتفاقيررة حقررو  ال فررل،(وهرري موافقررة لمررا جرراءت برره مقاصررد الشررريعة مررن حفررظ الررنفس . 

 جناية أو جرًما يمر بفمسة مراحل لكل مرحلة مواد تنظمها وترتبها كما نح عليه نظام األحداث السعودي كااتي:
 مرحلة القبض عليه اإيداعه أا توقيفه:-1

لحرردث مررن منرردوب الشرررطة بموجررأ مررذكرة يررتم اسررتالم ا»وهررذه المرحلررة تررتم وفررق آليررة محررددة كمررا نررح عليرره نظررام األحررداث كمررا يلرري: 
رسررمية مررن الجهررة الترري أمرررت بررالتوقي  ويعررد محضررر اسررتالم لهررذا الغرررض يسررلم لمررن أحضررر الحرردث وتحفررظ صررورة منرره فرري ملرر  

( مرررع مراعررراة أن الحررردث الرررذي يقرررل عمرررره عرررن سرررن الثانيرررة عشررررة ال يرررتم إيقافررره وال يرررودع دار 111، :5011الفرررواان، «.)الحررردث
األحررداث »ا نصرت الفقررة األولررى مرن ضروابط إيرداع الحردث فرري دور المالحظرة، وكرذا نصرت الفقررة الثانيررة علرى مرا يلري: المالحظرة كمر

الرذين يرتكبررون أفعرااًل معاقًبررا عليهررا، وهرم دون سررن الثانيررة عشررة، يسررلمون إلرى أوليرراء أمررورهم بعرد أخررذ التعهررد علريهم بمتابعررة قضرراياهم 
ها وتنفيذها، فإن رأت جهة التحقيق أن مصرلحة الحردث أو مصرلحة التحقيرق تقتضري أن يرتحفظ عليره حتى انتهائها أو صدور أحكام في

 يكون ذلك في دور التوجيه االجتمراعي، وهري هري إحردى الردور التابعرة لرواارة الشرثون االجتماعيرة وتهردف إلرى تربيرة وتقرويم و صرالح 
م سرواء االجتماعيرة أو الصرحية أو الجسرمية أو التعليميرة والثقا يرة. )واارة وتأهيل األحرداث عرن طريرق تروفير أنرواع الرعايرة المفتلفرة لهر

الشررثون االجتماعيررة(، فررإن تعررذر ذلررك  يفيررر ولرري أمررر الحرردث فرري إيداعرره إلررى أقرررب دار توجيرره اجتمرراعي أو الررتحفظ عليرره فرري دار 
، كذلك نصت المادة السادسة «الحظة اجتماعية لهماالمالحظة االجتماعية في المدينة أو المحافظة التي يييم فيها أو في أقرب دار م

ال يجرررروا توقيرررر  أي إنسرررران أو سررررجنه إال فرررري السررررجون أو دور التوقيرررر  »لررررى مررررا يلرررري: والثالثررررين مررررن نظررررام اإلجررررراءات الج ائيررررة ع
المفصصة لذلك وال يجوا إلدارة أي سجن أو دار توقي  قبول أي إنسان إال بموجأ أمر مسبأ ومحدد المدة موقع عليه من السل ة 

 (5000ال فل،المفتصة، ويجأ أال يبييه بعد المدة المحددة في هذا األمر. )اتفاقية حقو  
 مرحلة التحقيق:-0

إن الرردور األساسرري للمحقررق هررو البحررث عررن الحييقررة فرري القضررايا الجنائيررة، والتثبررت مررن األدلررة وتقررديم المررذنأ إلررى السررل ة القضررائية 
هو إصالحه  لمعاقبته على الفعل الذي قام به، ولكن هذا الدور يفتل  في معناه العام مع فتة األحداث والهدف المنشود من هذه الفتة

 وعليره نصرت المرادة الثالثرة عشرر مرن نظرام اإلجرراءات الج ائيرة علرى أنره يرتم التحقيرق مرع األحرداثوتعديل سلوكه و عرادة ترأهيلهم وترربيتهم. 
ه(كمرررا نصرررت مرررواد نظرررام 1192والفتيرررات ومحررراكمتهم وفًقرررا لألنظمرررة واللررروائح المنظمرررة لرررذلك. )نظرررام االجرررراءات الج ائيرررة السرررعودي،

على أنه في جميع األحوال يسلم الحردث فرور إلقراء اليربل عليره إلرى السرل ات المفتصرة، وتجرري الجهرة المفتصرة التحقيرق  األحداث
معرره داخررل الرردور بحضررور المفتصررين فيهررا. وقررد نررح نظررام األحررداث علررى أن تهيرره الرردار المكرران المناسررأ بهررا ليكررون مقررراا إلجررراء 

جميع األحوال يجري التحقيق مع الحدث داخرل الردار وبحضرور محقرق الردار أو مرن يندبره التحقيق مع الحدث بمعرفة المفتصين وفي 
 ه(1192مدير الدار دون أن يجري التحقيق تحت ضغط نفسي للحدث)نظام االجراءات الج ائية السعودي،

 مرحلة المحاكمة:-9
حلرة محاكمرة الحردث أن ير ود القاضري بتقريرر وهذه المرحلة البرد أن تكرون مرن قبرل القاضري المفرتح كرذلك ممرا يجرأ مراعاتره فري مر 

اجتمرراعي مفصررل عررن حالررة الحرردث يبررين  يرره الظررروف االجتماعيررة واالقتصررادية والبيتيررة والعوامررل الترري يرررجح أن تكررون السرربأ فرري 
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لسرررجناء انحررراف الحرردث وخ ررة العررال  والترردابير المقترحررة لتقويمرره لالسررتتنا  برره عنررد نظررر القضررية.كذلك ينبغرري إع رراء معررامالت ا
األولوية في اإلنجاا بما في ذلك األحداث صغار السن الذين يمضون فري دور المالحظرة االجتماعيرة وقتًرا طروياًل دون إصردار أحكرام 

 ه(1119بشأنهم مما يضر بمستقبلهم الدراسي )واارة العدل السعودية، 
 مرحلة العقوبة:-4

 ،ة والنفسرية التري يعريش فيهرا الحردثاعراة الجوانرأ االجتماعيرة واالقتصراديعند اكتمال القضية وتهيثهرا للحكرم يحسرن بنراظر القضرية مر 
ويسررتعين القاضرري فرري حكمرره علررى الحرردث واختيررار الوسرريلة المالئمررة لتقويمرره بررالتقرير االجتمرراعي الررذي يعررده األخصررائي االجتمرراعي 

بيتيرة والنفسرية للحردث وأسررته وبيران العوامرل التري المفتح في الدار عنه والذي يتضمن سرًدا وا ياا عرن كافرة الظرروف االجتماعيرة وال
ساهم في انحرافه والوسائل التي يمكرن اتفاذهرا قبلره، كرذلك ينبغري للقاضري نصرح الحردث وتوجيهره لمرا  يره مصرلحته ولمرا ينيرر طريقره 

عي العرام برأن ي الرأ وقد يرى القاضي الحاكم على الحردث ببردائل عرن السرجن إن رأى فري ذلرك مصرلحة كمرا جراء التوجيره برذلك للمرد
 (19،   :5012القاضي بالنظر في الحكم بعقوبات بديلة أخرى عن السجن. )الشول،
 المبحث الرابع :مراحل مسؤالية الحدث في ضوء مقاصد الشريعة

نسرران إن مررن أهررم مقاصررد الشررريعة أنهررا جرراءت مبنيررة علررى العرردل والرحمررة وعليرره فررإن محررل المسررثولية فرري الشررريعة اإلسررالمية هررو اإل
ر ﴿ إثال  َمرن  المكل  المفتار، كما لم تغفل الشريعة اإلسالمية أفعرال الحردث ألنهرا مبنيرة علرى العردل. ويقرول تعرالى:   مث    ۥ بثرهث رثَه َوَقل  أثك 

 
 َمرتثن 

ث  نث ﴾بثٱإل  ى حترى يبررأ، وعرن رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتل»[. ويقول صلى الله عليه وسلم: 101]النحل:  يمَ 
وغيررهم.  و ن إدرا  الصربي اإلدرا  الكامرل « سرننه»، والترمرذي فري «مسرتدركه»أخرجره أبرو داود، والحراكم فري «. الصغير حتى يكبرر

يكرون ببلوغرره الحلررم، مررن هنررا يمكررن تقسرريم مراحررل المسررثولية للحرردث وفررق مقاصررد الشررريعة إلررى ثررالث مراحررل وفررق مررا أكررد عليرره الغرر ي 
 الي:( كالت1111)

مرحلة انعدام اإلدرا ، وتسمى بمرحلة انعردام المسرثولية: وهري مرحلرة مرا قبرل السربع سرنوات، وترجرع العلرة فري امتنراع المرحلة األالى: 
 حرد والالمسثولية إلى انعدام التميي ، فإذا ارتكأ الصغير في هذه المرحلة جناية فال يعاقرأ عليهرا ال تأديًبرا وال جنائًيرا، وال يقرام عليره ال

يع ر، وذلك لعدم جدوى اإلجراءات التأديبيرة فري حقره لعردم إدراكره وفهمره والنعردام قصرد العمرد منره. وألن قردرة ال فرل الذهنيرة فري هرذه 
المرحلررة لررم تصررل بعررد إلررى الدرجررة الترري فيهررا يفهررم خ رراب الشرررع الحكرريم وال يسررت يع التمييرر  بررين النررافع والضررار. و عفرراؤه مررن الجنايررة 

سواء كان في مرال أو فري نفرس، فرالتعويل إًذا عرن هرذه األضررار  ،ا لحق بااخرين ضررع ير ال يعفيه من تبعه فعله إذوالتأديأ والت
ألن الضررمان المررالي ، لرر  ال فررل مرااًل اخررر فإنرره يضررمنهفلررو أت«. الردماء واألمرروال معصررومة»ينتقرل فرري مالرره عمرراًل بالقاعرردة الشرررعية 
 ً ا، وفي ذلك حماية للنفو  واألموال من التعدي عليها. ليس من شروطه أن يكون المسثول ممي

مرحلة ضع  اإلدرا ، وتسمى بمرحلة التميي  وتبدأ هذه المرحلة بعد السرابعة إلرى البلروغ، وفري هرذه المرحلرة ال يسرأل المرحلة الثانية: 
ما يثدب على ما يأتيه وردعه واجره عرن العرودة ال فل جنائًيا إذا ارتكأ ما يوجأ إقامة الحد عليه وال يقتح منه إذا قتل أو جرح، و ن

لمثل هذه الجرائم. و عفاؤه من المسثولية الجنائية ال يعفيه من المسثولية المدنية فهو مسثول عما يلحقه بااخرين مرن ضررر فري نفرس 
 أو مال كما سبق ذكره في المرحلة األولى. 

مسثولية الكاملة وهي المرحلة التي يصل فيها اإلنسان إلى البلوغ عاقاًل بظهرور مرحلة تمام اإلدرا ، وتسمى بمرحلة الالمرحلة الثالثة: 
العالمررات المتفررق عليهررا عنررد العلمرراء للبلرروغ للررذكر واألنثررى، وحرردد جمهررور الفقهرراء سررن البلرروغ للفتررى والفترراة خمررس عشرررة سررنة، وخررال  

بثمانية عشرة سنة، ويرى بعل العلماء التفريق بين الفتى والفتراة  المالكية في المشهور عندهم ذلك حيث حددوا سن البلوغ للفتى والفتاة
فيرى أن سن بلوغ الفتى ثمانية عشرة سنة، وسن بلوغ الفتاة سبعة عشرة سنة. والمقصود أن الفتى والفتاة إذا بلغا عاقلين فإنهما يصبحا 

ي هررذه المرحلررة قررد اكتمررل إدراكهررا وعرفررا الحررالل مررن الحرررام مسررثولين جنائًيررا ومرردنًيا، فتقررام عليهمررا الحرردود وسررائر التع يرررات ألنهمررا فرر
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(.وقد راعت األنظمة في المملكة العربية السعودية 512،  :1111ويتصور منهما القصد والعمد والتميي  بين النافع والضار)الغ ي، 
سربع سرنوات ج ائيرا لعردم تكليفره  مقاصد الشريعة وفق هذه المراحل فجراء فري نظرام األحرداث عردم مالحقرة الحردث الرذي يقرل عمرره عرن

 على ما يرتكبه من جرم
 المبحث الخامس: التدابير الوقاةية ةصالح األحداث في المملكة العربية السعودية:

ثمررة سررثال ي رررح فرري هررذا السرريا  حررول األطررر الوقائيررة وجهررود الحكومررة السررعودية فرري تحقيررق إصررالح األحررداث ووقررايتهم سررلوكيًا مررن 
ئم. ومما تجدر اإلشارة إليه أن حكومة المملكرة كانرت لهرا جهرود واضرحة فري معالجرة جنايرات األحرداث بتردابير وقائيرة، الوقوع في الجرا

وهرذه المعالجرة جرراءت لينشرأ الحردث نشررأة صرالحة، وسرليمة، بعيرردة عرن كررل مرا يرثدي إلررى ارتكراب الجنايرات. والترردابير الوقائيرة للحرردث 
ايات، وال يستجيأ األحداث لتلك التردابير الوقائيرة، لرذلك وضرعت عالًجرا آخرر وهرو مرنهج إصرالح أحياًنا قد ال تحول دون ارتكاب الجن

وخالل مقابلرررة الررردكتور النجيمررري )مقابلرررة الحررردث، وتقويمررره، و عرررادة تأهيلررره، ليكرررون عالًجرررا لردعررره عرررن تجاوااتررره، وجناياتررره، ومفالفاتررره.
أن حكومرررة المملكرررة العربيرررة السرررعودية جعلرررت مرررن  لي، أكرررد علرررى( عضرررو المجمرررع الفقهررري االسرررالمي الررردو 5011،مرررايو،19شفصرررية،

الضرروري االهتمررام بالتربيررة اإلسررالمية، والرروااع اإلسررالمي الررذي ينمرري فرري نفررس الحرردث مبررادئ األخررال  الر يعررة السرريما وهرري دسررتورها 
إلسررالم لهررا دور كبيررر فرري تنميررة الحررس، الكترراب والسررنة، والقواعررد الترري تحمررل المسررثولية علررى الفيررر والسررالح  ألن التربيررة والرروااع ا

والشعور بالمسثولية عند الحدث  ألن كثيًرا من مرتكبي الجنايرات يعرود دافعره علرى الجنايرات إلرى عردم توعيتره بمبرادئ اإلسرالم، أو أن 
د الحردث بشركل مباشرر ويييره عائلته غير مهتمة بالتربية اإلسالمية، لذلك اهتمت الحكومة بها اهتماًما بالًغا  ألن اهتمام الحكومة يساع

من ارتكاب الجنايات من خالل االهتمام بوضع مناهج التربيرة اإلسرالمية فري المردار  االبتدائيرة حترى التفرر  مرن الكليرات والجامعرات 
نوياا، للتعريرر  بالرردين اإلسررالمي مررن خررالل جميررع مراحررل الدراسررة. كمررا اهتمررت الحكومررة ببنرراء المسرراجد والمرردار  اإلسررالمية الكثيرررة سرر

تعيرين المروظفين مرن اإلمرام والف يرأ والمرثذن والفرادم و ودعمها بمبلغ كبير من األموال، وترأمين كرل مسرتل مات مرن األدوات وغيرهرا. 
االهتمررام بفررتح مرردار  إسررالمية، وتررأمين كررل فضررال عررن المثهررل علررى مسررتوى المسررثولية، وذلررك مررن خررالل إع رراء المكافرر ت الشررهرية. 

رسين واألدوات وغيرها. كمرا جعلرت الدراسرة فري المردار  اإلسرالمية مجانيرة فري مراحرل التعلريم كافرة، وتردفع مبلًغرا المستل مات من المد
كمرا اهتمرت الحكومرة مالًيا شهرًيا لل الب، وذلك لتشجيع الحدث وحضروره بشركل منرتظم وغيرر منق رع فري هرذه المثسسرات اإلسرالمية. 

وت رروير المنرراهج بشرركل يتناسررأ مررع عمررر األحررداث ونشررأتهم فرري كررل وجرره، وتفصرريح  وضررع المنرراهج المالئمررة للتعلرريم اإلسررالمي،ب
رصرردت مبلررغ و بعرل وسررائل اإلعررالم السررمعية، والمرئيررة، وقتًررا خاًصررا بقررراءة القرررآن، وبررث خ ررأ الجمعررة و جررااة فررتح قنرروات إسررالمية. 

سرية لترربيتهم، حيرث يسراعد األحرداث علرى وقرايتهم مرن سنوي للم بوعات، والكتأ الفاصة بالتربية اإلسالمية فري منراهج الدراسرة المدر 
ارتكرراب الجنايررات. كمررا تقرروم دار األحررداث فرري المملكررة العربيررة السررعودية بررالحر  علررى تربيررة الحرردث، وذلررك لتقررويم اعوجررا  الحرردث، 

هم ليناسأ الحدث بعد الفرو  من وتقويم سلوكه السيه، وبناء شفصيته بناًء كاماًل. ويتضح اهتمام المرك  بتربية الحدث، و عادة تأهيل
 المرك  مع أفراد المجتمع ليعيش سعيًدا، وبعيًدا عن ارتكاب الجنايات، وذلك من خالل األمور ااتية:

ي أواًل: اهتمام المرك  بالتعاليم اإلسالمية التري تردفع الحردث إلرى تنميرة الرنفس، وارع مبرادئ الشرريعة اإلسرالمية، واألخرال  الر يعرة، التر
 .الحدث على الصالح والهداية، وتبعده عن الفساد والشرتحمل 

ثالثًررا: اهتمررام المركرر  بالتهررذيأ األخالقرري والنصرريحة واإلرشرراد الييمررين، إلرسرراء اليرريم األخالقيررة السررليمة والسررلو  القررويم فرري شفصررية 
 الحدث

مرار بالمراحرل الدراسرية مرن االبتدائيرة والثانويرة، رابًعا: اهتمرام المركر  بتفصريح مكران التعلريم ممرثاًل فري المدرسرة داخرل المركر  لالسرت
 .وتأمين المدرسين المثهلين للتدريس، ودعمهم من قبل الحكومة حتى ال يبتعد الحدث عن الدراسة أثناء إعادة إصالحهم

تل مات الدراسررية سررنوياا خامًسررا: االهتمررام بتررأمين كافررة المسررتل مات الدراسررية مررن الكتررأ والرردفاتر والقرطاسررية والكراسرري وغيرهررا مررن المسرر
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 مجاًنا. 
 سادًسا: تعيين مجموعة من الباحثين االجتماعيين المتفصصين لإلشراف على األحداث داخل المرك ، ورعايتهم يومًيا صباًحا ومساًء. 

و يجرراد  سررابًعا: تفصرريح مشرررف مررن البرراحثين االجتمرراعيين علررى كررل قاعررة مررن القاعررات، واالهتمررام باألحررداث لمعالجررة مشرركالتهم،
 (5011،يونيو،2الحلول المناسبة. )الجالجل،اتصال هاتفي،

حيرث أن  الصوحية ( أن حكومرة المملكرة العربيرة السرعودية تقروم باالهتمرام بالجوانرأ5011،يونيرو،2كما أكد الشهراني )مقابلة شفصرية،
فسه،  يكون قادًرا على تجاوا العوائق التري تسربأ الصحة تساعد الحدث على الييام بدوره في التعليم والتقدم، واإلبداع واالعتماد على ن

وقوعررره فررري الجنايرررات، وذلرررك مرررن خرررالل االهتمرررام بإنشررراء المستشرررفيات، وترررأمين المسرررتل مات، واألدوات ال بيرررة، و دارتهرررا فررري أنحررراء 
تهم مررن األمررراض السررعودية. كمررا اهتمررت الحكومررة بوضررع مجموعررة مررن المرروظفين المفتصررين للتجررول للتليرريح الفررا  بالحرردث ، لوقرراي

المعدية والف يرة وغيرهما، وذلك من بداية الوالدة حتى الدخول إلى المدار  بشكل مستمر. كما تم االهتمام الكامل برذوي االحتياجرات 
الفاصرة، والمعرراقين، وذلرك مررن تروفير العررال  ال بري وال بيعرري بشرركل مسرتمر ومجاني.كمررا إن حكومرة المملكررة العربيرة السررعودية تقرروم 

مين الرعاية الصحية بتركي ها على االهتمام بجميع النواحي الصحية، ليعيش الحدث سليًما، وذا صحة جيدة، وبعيًدا عن األمراض، بتأ
وليكون على استعداد لتقويم اعوجاجه، وتقويم سلوكه، و صالحه، وتهذيبره. ويكرون االهتمرام بصرحة الحردث، و عرادة تأهيلره ليناسرأ مرع 

المجتمررع وليعرريش سررعيًدا وبعيررًدا عررن ارتكرراب الجنايررات، وذلررك مررن خررالل االهتمررام بالنظافررة فرري هررذا المركرر   العرريش الكررريم مررع أفررراد
صرحياا، و جررراء عمليررة النظافررة يومياررا، وتعييمرره بررالمواد المعقمررة بشرركل مسررتمر، ليكررون طرراهًرا وصررحياا، وبعيررًدا عررن األمررراض. )البلرروي، 

وتررأمين صررحة األحررداث مررن قبررل الحكومررة، والعنايررة المركرر ة بهررم، ورعررايتهم حررال  ( كمررا يررتم تفصرريح وحرردة صررحية، 9، :5011
إصابتهم برالمرض، وعالجهرم فروًرا داخرل المركر . و ن كران مرضره خ يرًرا ويحترا  إلرى عمليرة جراحيرة، أو غيرهرا، فرالمرك  يحولره إلرى 

الحكومررة. كمرا يرتم تفصرريح مبيرت نظيرر  وآمرن لكررل  المستشرفيات خرار  المركرر  ويقردم العررال  مجاًنرا، ويقردم كررل التسرهيالت مررن قبرل
األحداث داخل المرك ، وذلك بتفصيح سرير لكل فرد من األحداث الموجودين لينام عليه فري الغرفرة، مرع العنايرة المسرتمرة بنظافتره. 

األوانرري السررفرية لألكررل فضرراًل عررن االهتمررام بنظافررة األمرراكن المفصصررة فرري هررذا المركرر  لل عررام والشررراب والنرروم كررالم عم، واسررتعمال 
( كمررا تررم إنشرراء مكرران خررا  بالرياضررة البدنيررة، وصررحة الجسررم، مررع وجررود 15،5،5011والشرررب) بررن عبررد الع يرر ، مقابلررة شفصررية، 

ملعأ فاخر على طراا عالمي وعصري، والمدرب الرياضي، واألدوات والمستل مات الرياضية مجاًنا كمرا تقروم حكومرة المملكرة العربيرة 
االهتمررام بالناحيررة االجتماعيررة  ألن المجتمررع لرره دور كبيررر فرري نشررأة الحرردث، ووقايترره مررن ارتكرراب الجنايررات، وألنرره المقرروم السررعودي ب

األساسي لبناء شفصية صالحة في مجتمع صالح، وذلك لمساعدة الحردث علرى تهرذيأ نفسره وتربيتره وتنشرتته نشرأة حسرنة وصرحيحة، 
  صررالح، كمررا تحررر  علررى سررالمة األسرررة وتقويررة ارتبرراط عالقاتهررا بررين أفرادهررا لوقايررة ممررا يثهررل الحرردث بشرركل قرروي علررى اتبرراع سررلو 

الحدث من وقوعه في الجنايات، وذلرك مرن خرالل قبرام حكومرة المملكرة العربيرة السرعودية باالهتمرام باألسررة، وسرن التشرريعات الفاصرة 
ال كافررة ممرررا يسرربأ فرري هرردم قيمهرررا، واإلضرررار بهررا، وعررردم بهررا، وذلررك السررتقرار كيررران األسرررة وأعضررائها، وكررذلك حمايتهرررا مررن األعمرر

االستقرار والتفكك. كم تم االهتمام البالغ باألسررة ذات االحتياجرات الفاصرة، وذلرك بترأمين احتياجرات حيراتهم، ومسراعدتهم فري اسرتقرار 
حصول على كافة خدمات الحياة من تأمين حياة النا  بشكل مستمر، و مكان الفضاًل عن ( 19، :5011بيتتهم الداخلية. )البلوي، 

قامررت حكومررة المملكررة العربيررة السررعودية كمررا الرعايررة الصررحية، والتعليميررة، والثقا يررة، وذلررك للتففيرر  مررن معانرراة ومشرركالت األسرررة. 
والفسراد.كما بإنشاء المثسسات التي من شرأنها ترشريد األسررة لحمايرة األحرداث وفرق معرايير التربيرة الصرحيحة، بعيرًدا عرن شروائأ الفرتن 

تهررتم حكومررة المملكررة العربيررة السررعودية بالرعايررة االجتماعيررة اهتماًمررا بالًغررا، ويقصررد برره عررال  حالررة الحرردث، و عررادة تأهيلرره للعررودة إلررى 
 األسرة والمجتمع، و صالحه ليكون مستعًدا ليعيش مع أفراد األسرة والمجتمع، فالحدث بعد دخول إلى الدار يالحظ عليه القلق والفروف
واالنفعرراالت، لررذلك فررإن المركرر  يقرردم رعايررة اجتماعيررة فرري مجررال إعررادة شفصررية الحرردث إلررى حالتهررا السرروّية وارع الثقررة عنررد الحرردث، 
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و عادة صياغته للعيش في عالم جديرد، بعيرًدا عرن المشركالت، والتروتر، والقلرق، والفروف. واالهتمرام بتهيترة الحردث نفسرياا وفكريارا ليكرون 
. وقد تم إتاحة الفرصة لكل األحداث أن ي ورهم  بعد الفرو  من المرك  االندما  مع حياة جديدة ليعيش حياة طبيعيةمن السهل عليه 

أهلهرم وذويهرم فري كررل أسربوع يرومين، وذلررك يرومي األحرد واألربعرراء، لتقويرة العالقرة االجتماعيررة مرع عائلتره، و عررادة تهيتتره لالنردما  مررع 
راد عنره، وتفصريح ال يرارة فري يروم األعيراد والمناسربات المفصوصرة، لالجتمراع مرع أهراليهم والجلرو  الجو الفارجي للمرك  بعرد اإلفر

معهررم، وتبررادل األحررداث معهررم، والتر يرره عررنهم، ومشرراركة أهلهررم فرري نشرراطات األحررداث الترري تقررام فصررلياا وسررنوياا فرري الرردار. كمررا يترريح 
الفرصررة أن يتصررل بالهررات  بأسرررته، وأصرردقائه، فرري كررل أسرربوع مرردة محررددة. المركرر  االتصرراالت األسرربوعية لكررل واحرردة فكررل حرردث لرره 

 (15، :5011)البلوي،
كما تقوم واارة الشثون االجتماعية بالبرامج العالجية لمعالجة جناية األحداث المنحرفين، وتقدم تلك البرامج ممن وقعوا ضحية لظروف 

ال لررل مرن خررالل دور المالحظررة االجتماعيرة وهرري دور تعنرى بتحقيررق أسررس  اجتماعيرة ونفسررية قراهرة أجبرررتهم علرى الجنرروح إلررى مرواطن
الرعاية والتوجيه الفلقي والديني وكذا الرعاية الصحية والتربوية السليمة لألحداث الجانحين الذين يحتج ون رهرن التحقيرق أو المحاكمرة 

سررنة وال تتجرراوا ثمرراني عشرررة سررنة ممررن يررتم اليرربل  أو الررذين يقرررر القاضرري إبقرراءهم فرري الرردار ممررن ال تقررل أعمررارهم عررن أثنرري عشررر
علريهم مررن قبرل السررل ات األمنيرة الرتكررابهم أي مفالفرات تسررتوجأ ترأديبهم و عررادة الحقرو  ألصررحابها، وتتحردد مرردة الحجر  بتلررك الرردور 

ة، سررعيًا للقضرراء علررى بقرررار مررن قاضرري األحررداث يحرردد المرردة ال منيررة لمكرروث الحرردث برردار المالحظررة وفررق مررا تت لبرره الف ررة العالجيرر
ااثار السرلبية التري تنرتج عرن إيرداع األحرداث الجرانحين بالسرجون جرراء اخرتالطهم بسرجناء يكبررونهم سرنًا أو بأصرحاب السروابق، األمرر 

دف الذي حدا بالدولرة السرعودية  إلرى إنشراء دور خاصرة لألحرداث الجرانحين بهردف تقرديم الرعايرة العالجيرة والوقائيرة لهرم .ولتحقيرق الهر
المنشود من تلك الدور فإن كافة إجراءات التحقيق تكون داخل الدور في ظروف اجتماعية ونفسية مالئمة ان القًا مرن اإليمران الراسرخ 

وتسرررعى دور المالحظرررة االجتماعيرررة للعمرررل لدراسرررة أسرررباب مشررركالت األحرررداث  برررأن تأديرررأ الحررردث وعقابررره لررريس معنررراه االنتقرررام منررره.
المناسربة لهررا، كمرا تعتمرد فرري خ  هرا علررى الجانرأ العالجري لألحررداث الجرانحين حيررث ترنظم دور المالحظررة  الجرانحين و يجراد الحلررول

للموقوفين بها البرامج الهادفرة واألنشر ة الموجهرة المتنوعرة لمقابلرة احتياجراتهم مرع تعرديل بعرل المفراهيم الفاطترة وتغييرر سرلوكهم إلرى 
المالحظررة االجتماعيررة بيتررًا اجتماعيررًا لمالحظررة األحررداث الجررانحين وتفهررم مشرركالتهم،  األفضررل وتحقيررق التكيرر  السررليم لهررم، وتعررد دور

ودراسرررة سررروء تررروافقهم، وتشرررفيح عللهرررم السرررلوكية و االنحرا يرررة ، لتقرررديم العرررون والمسررراندة والرعايرررة لهرررم لتمهيرررد طريرررق إعرررادة تقرررويمهم 
إلرى المجتمرع وقرد عراد إلريهم تروافقهم النفسري واالجتمراعي ليسرهموا و صالحهم وتمكيرنهم مرن الرتفلح مرن عيروبهم وانحرافراتهم و عرادتهم 

كمرا تقروم حكومرة المملكرة العربيرة السرعودي باالهتمرام  .في بناء صروح تنمية ونهضة وتقدم وطرنهم نرافعين ألنفسرهم وأسررهم ومجرتمعهم
وفّعرال علرى نشرأة الحردث، ووقايتره مرن ارتكراب  بالوضع االقتصادي فاهتمت به اهتماًما بالًغرا  ألن الوضرع االقتصرادي لره ترأثير كبيرر،

الجنايات  حيث يساعد الحدث بشكل مباشر من وقايته نحو اإلقردام علرى ارتكراب الجنايرات، ممرا يثهرل الحردث بشركل قروي علرى اتبراع 
حتياجاتره اليوميرة سلو  صالح، وذلك من خالل االهتمرام بحيراة الحردث مرن الناحيرة االقتصرادية مرن قبرل الحكومرة، ومسراعدته لتروفير ا

تحسررين . فضررال عررن ( 9،9،5011والمعيشررية بعيررًدا عررن التفكررر بجوانررأ المفالفررات، وارتكرراب الجنايررات. )بررن حيمررد، اتصررال هرراتفي، 
االهتمرام بالحرد مرن الب الرة و الوضع االقتصادي بصورة عامة، وذلك يظهر من خالل رفع مستوى المعيشة، والرواتأ والدخل الشهري. 

إتاحرة فرصرة عمرل والعمرل بشكل مباشرر، والسرعي سرعًيا شرديًدا نحرو القضراء علرى انتشرار الب الرة، وترأمين فرر  للعمرل، في المجتمع 
كمرا تقروم حكومرة المملكرة  تجاري للذين ليس عندهم مرال، وذلرك مرن خرالل إع راء سرلفة ماليرة، و رجاعهرا بشركل األقسراط بمردة طويلرة.

ل اإلعررالم بشرركل مسررتمر وشررديد  ألن وسررائل اإلعررالم لهررا دور كبيررر فرري تقلررأ الحرردث مررن العربيررة السررعودي باالهتمررام بمراقبررة وسررائ
األبيل إلى األسود وبالعكس  ألن من مرتكبي الجنايات كثيًرا ما يعود دافعه الجنائي إلى عدم المراقبة على وسائل اإلعالم من ناحية 

ا بالًغرا  ألن اهتمرام الحكومرة يسراعد الحردث بشركل مباشرر، ويحرول بينره المرئية والم بوعة والمنشرورة، لرذلك اهتمرت الحكومرة بره اهتماًمر
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وبررين ارتكرراب الجنايررات، وذلررك مررن خررالل المراقبررة للحررد مررن انتشررار األفررالم والصررح  والم بوعررات الترري تفررال  الشررريعة اإلسررالمية 
فالم التي تشجع على ارتكراب الجنايرات بصرورة مراقبة الدولة لوسائل اإلعالم التي تتضمنه عرض األو وااداب في المجتمع السعودي. 

االهتمرام بتوجيره كرل وسرائل اإلعرالم إلنترا  األفرالم والبررامج التري تسراعد المجتمرع، وتروجيههم نحرو التوعيرة الكاملرة و فاضحة ووحشرية. 
المفتلفررة مررن الم بوعررات اهتمررت حكومررة المملكررة العربيررة السررعودية بوضررع مراقبررة شررديدة علررى وسررائل اإلعررالم كررم واألخررال  الر يعررة. 

(كمرررا إن 5011،مررايو،19والمرئيررات المثيرررة للغرائررر  الجنسررية، والتررري تسرربأ فررري انتشررار الفسررراد والفجررور. )النجيمررري، مقابلررة شفصرررية،
لره حكومة المملكرة العربيرة السرعودية تهرتم بالرعايرة المهنيرة، ليكرون الحردث بعرد اإلفررا  عنره مرن الردار قرادًرا علرى ممارسرة مهنرة ترثمن 

المت لبررات الماديررة األساسررية، وتحررول دون إعررادة التفكيررر بارتكرراب الجنايررات مرررة أخرررى  ألن معظررم مرتكررأ الجنايررات سررببها ودافعهررا 
الرئيس هو عدم القدرة على تأمين الجانأ االقتصادي والمادي، ويأتي إصالح الحردث و عرادة تأهيلره مرن خرالل الرعايرة المهنيرة ليكرون 

 المشكالت المعيشية في المجتمع، وذلك من خالل األمور ااتية:مستعًدا ليعيش مع 

 أواًل: تقدم في الدار رعاية مهنية لكل حدث ما يناسبهم من الذكور واإلناث ب ر  مفتلفة:
 .يتعلم الذكور من األحداث ما يناسبهم من المهن والحرف والصناعات كأعمال ال راعة والنجارة والحدادة والكهرباء والحالقة

 تعلم اإلناث من األحداث ما يناسبهن من المهن والحرف والصناعات كالفياطة والنسج واألعمال اليدوية ورسم اللوحات.ت
 ثانًيا: تهتم الدار بتأسيس قاعات العمل، وبناء ورشات جماعية وأدواتها، ومستل مات العمل فيها كافة. 

 باخ، وتنصيأ المكيفات الهوائيرة، و صرالحها، وورشرة األدوات الكهربائيرة رابًعا: إتاحة فر  العمل لألحداث داخل المرك  كمساعد ال
 مقابل مبلغ شهري لكل واحد من األحداث. 

خامسا : إصرار المرك  على غر  الثقة بالنفس لردى الحردث، وتنظريم أوقرات الفرراغ فري األعمرال النافعرة، وعردم إهردارها للقضراء علرى 
 (9،9،5011الب الة. )بن حيمد، اتصال هاتفي، 

 الخاتمة االتوصيات:

في إطار ما تم عرضه حول نظام األحرداث وفرق مقاصرد الشرريعة، وت بيقهرا فري النظرام السرعودي، يتضرح أن الجنايرة ت لرق علرى كرل 
 فعرررل محررررم  شررررًعا يفعلررره اإلنسررران، وحرررّل بمرررال أو نفرررس، ممرررا يوجرررأ العقررراب فررري الررردنيا والعرررذاب فررري ااخررررة، وأن التع يرررر هرررو تأديرررأ
استصررالح واجررر عررن ذنرروب لررم تشرررع فيهررا حرردود وال كفررارات ، والعقوبررة التع يريررة غيررر مقرردرة شرررعًا فلررولي األمررر أو القاضرري اختيررار 

وأن مراحرل تردر  المسرتولية فري الشرريعة اإلسررالمية  .نوعهرا ومقردارها بمرا يناسرأ الحردث مرن تأديرأ و صرالح وهررو مفروض فري التأديرأ
واإلدرا  الترام ، فالشرريعة اإلسرالمية قرد مير ت برين الصرغار والكبرار  – واإلدرا  الضرعي  – عردام اإلدرا ان:  تكون على ثالثة مراحل

غير أن تحديد سن معين للحدث يفتل  من دولرة إلرى  .من حيث المستولية الج ائية تميي ًا كاماًل، ووضعت قواعد تحكم تلك المستولية
در اإلشررارة إليررره أن الدراسررة قررد خلصرررت إلررى وجرررود ضرروابط وقواعرررد للتحقيررق مرررع وممررا تجررر .أخرررى فرري دول مجلرررس التعرراون الفليجررري

األحداث وأهمها عدم المسا  بشفح الحدث المتهم وكرامته ، وأن المملكة قامت باالهتمام القروي بقضرايا األحرداث والتردابير والعرال  
كمرا أن نظرام األحرداث لرم  . ، والتحقيق واإلحالة للمحاكمرةلمعالجة جناية األحداث ، ومتابعة إجراءات اليبل والتسليم لدور المالحظة

يررنح علررى سرررية الجلسررات ويجرروا أن تكررون محاكمررة الحرردث سرررية حسرربما يراهررا القاضرري مررن مصررلحة للحرردث فرري حرردود واليترره، كمررا 
بيررة السررعودية يسررير علررى تجرروا الوكالررة والمحامرراة عررن األحررداث أثنرراء محرراكمتهم وغيرهررا، باالضررافة إلررى أن القضرراء فرري المملكررة العر 

مبادئ الفقه اإلسالمي ومع ما تقتضيه المصلحة في بعل المسائل االجتهادية وفق السياسة الشرعية، كما أن القضاء يأخرذ بالقاضري 
 وعليه، تعرض الدراسة مجموعة من التوصيات على النحو التالي:.الفرد في قضاء األحداث
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والتعلرريم اإلسررالمية فرري المرردار  االبتدائيررة حتررى الكليررات، والجامعررات للتعريرر  بيرريم اإلسررالم، أوال: إع رراء م يررد أهميررة بمنرراهج التربيررة 
والعمل على إنشاء المثسسات التعليمية اإلسالمية لت ويرهرا، وتفصريح جماعرة مرن الردعاة والمرشردين لتوعيرة الوالردين، وتقرديم الفكررة 

 .ة بث الروح اإليمانية بعيًدا عن فكرة الغلو أو الجفاءاإلسالمية المتمثلة في روح الشريعة اإلسالمية، وضرور 
ثانيررا: ضرررورة قيررام البرراحثين االجتمرراعيين بواجبرراتهم، حيررث لرروحظ التقصررير بهررذا الجانررأ  ألن التهررذيأ النفسرري متكامررل مررع التهررذيأ 

 . الديني، وأن يتمتع به كل باحث اجتماعي موجود داخل المرك   ألنهم قدوة لهم
باحررث أن واارة الشررثون االجتماعيررة لهررا أثررر كبيررر فرري معالجررة جنايررة األحررداث، كمررا يرررى الباحررث مناسرربة اإللرر ام للقضرراة ثالثررا: يرررى ال

بوجود تقرير من المفتصين في واارة الشثون االجتماعية عند إيقاع العقوبة التع يرية أو التدابير للحدث أسوة بغيرها من القضرايا التري 
 . لشرعية واإلجراءات الج ائية على ندب الفبير فيها واألخذ برأيهمنح فيها نظام المرافعات ا

رابعررًا: أهميررة تفصرريح المبلررغ للرردعايات المرئيررة لرريس كا ياررا، بررل ينبغرري أن يبررذل أيًضررا للم بوعررات، والكتررأ الفاصررة باألحررداث حيررث 
 .للكتأ الفاصة بثقافة األحداث يساعدهم على ثقافة أكثر، ووقايتهم من ارتكاب الجنايات  ألن هنا  فراًغا كبيًرا

خامسًا: ضرورة توفير كل االحتياجات في المرك  من الرعايرة المهنيرة وفرتح الردورات بشركل مسرتمر  ألنره أحياًنرا ال توجرد رعايرة مهنيرة 
بعرد اإلفررا   وتق  دورات تدريبية لعدم وجود دعم مادي لهم بالتركي  علرى تعلرم المهرن، والكسرأ الحرالل لتصربح مصردًرا لحيراة الحردث

 .عنه من المرك 
سادسًا: ينبغي منذ اللحظة األولى من وصول الحدث إلرى دار األحرداث إجرراء الفحوصرات ال بيرة عليره، وذلرك لمعرفرة كرل المشركالت 

 .ال بية، واألمراض الف يرة من أجل عالجه
حيرررث الصرررحة، وداخرررل المبنرررى، والغررررف، سابعًا:ضرررورة االهتمرررام بنظافرررة إصرررالح األحرررداث بشرركل أكثرررر فررري كثيرررر مرررن الجوانرررأ مررن 

 . والمالبس، والم عم، وكذلك خار  المبنى والحديثة وساحة الرياضة
ثامنًا:ينتقد الباحث على هرذا بعردم وجرود مراقبرة فعالرة علرى وسرائل اإلعرالم للحرّد مرن انتشرار المرئيرات والمنشرورات التري تشرجع الحردث 

أن يف ن المسثولين على وسائل اإلعالم إلرى الردور الف يرر الرذي تثديره وسرائل اإلعرالم  على ارتكاب الجنايات وممارستها، لذا ينبغي
مررن القنرروات الفضررائية الحرررة ومواقررع اإلنترنررت، واإلباحيررة، بررل ينبغرري اسررتغاللها فرري نشررر الفضرريلة بررالبرامج المفيرردة، وأن يقرردموا الثقافررة 

الفكرية، والثقا يرة، والعلميرة، والتربويرة، والدينيرة مرن الناحيرة الفلييرة والجنسرية  واألخال  الحميدة لألحداث، واالهتمام بمنشورات التوعية
فضررال عررن أهميررة تفصرريح لجنررة خاصررة مررن دائرررة الرقابررة، والمرردعي العررام لفحررح ومكافحررة كررل وسررائل اإلعررالم السررلبية . والنفسررية

ئيرة فري وسرائل اإلعرالم لتوعيرة األسررة، والوالردين وتعلريم وتفصريح مبلرغ سرنوي للردعايات المر .الموجهة والدافعة نحو ارتكاب الجنايرات
 . ال ر  التربوية الصحيحة
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