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  ني كعقوبة مستحدثةالتكییف الفقھي والقانوني للسوار اإللكترو

  .محمود محمد بھجت عبد الرحمن محمد 
   .، المنیا ، مصر  جامعة المنیا ، كلیة دار العلوم، الشریعة اإلسالمیة قسم 

    mahmoudmbahgat@mu.edu.eg :البرید اإللكتروني
  :ملخص البحث 

د الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم علي خیر الخلق أجمعین ، سیدنا محم
  . وعلي آلھ وصحبھ أجمعین  وبعد 

یمثل السوار اإللكتروني في العصر الحدیث أحد صور المراقبة في تنفیذ          
العقوب�ات ف�ي بع�ض الح�االت المعین�ة ، ویع��د ب�دیل لم�ا یس�مي بالعقوب�ات الس�البة ، حی��ث 

المس�تحدثة یعتبر وسیلة بدیلة للحبس االحتیاطي ، ویعتبر السوار اإللكتروني من الوسائل 
في السیاسة العقابیة ، فقد لجأت كثی�ر م�ن البل�دن األوربی�ة ، وبع�ض البل�دان العربی�ة إل�ي 
استخدامھ كوسیلة من وسائل العقوبات ، وقد حاولت بعض الدول تطبیقھ ف�ي ب�ادئ األم�ر 
ألن التجرب��ة أثبت��ت ال��دور الفری��د والفع��ال ال��ذي حققت��ھ  تل��ك العقوب��ة ف��ي درء مس��اوئ 

  . سالبة للحریة العقوبات ال
وُیعد السوار اإللكتروني شكل من أشكال وصور الحبس الرقم�ي ف�ي ظ�ل التقنی�ات 

  ،  الحدیثة
وتحاول ھذه الدراسة  إلق�اء الض�وء عل�ي ھ�ذه العقوب�ة المس�تحدثة كأح�د التقنی�ات 
الحدیث��ة ف��ي مج��ال الفق��ھ الجن��ائي م��ن خ��الل بی��ان التكیی��ف الفقھ��ي والق��انوني لھ��ا ، وھ��ل 

ذه العقوبة المستحدثة  تحقق مصلحة الف�رد وتحف�ظ أم�ن المجتم�ع واس�تقراره ، استعمال ھ
  وتحقق العلة من  مقاصد العقوبات في اإلسالم أم ال ؟ 

ویھدف البحث إلي إبراز الجان�ب الفقھ�ي لنظ�ام الس�وار اإللكترون�ي وتكییف�ھ      
لناحی�ة الفقھی�ة ، فج�ل فقھًیا وقانونًیا ال س�یما أن ھ�ذه القض�یة ل�م تأخ�ذ حقھ�ا وق�درھا م�ن ا

الدراسات التي تحدثت عن عقوب�ة الس�وار ج�اءت ف�ي إط�ار الجان�ب الق�انوني للتش�ریعات 
  . التي أقرت ھذا النظام 

وفي نھایة البحث توصل الباحث إلي عدة نتائج أن الس�وار اإللكترون�ي یع�د ض�رًبا 
ب م��ع الع��رف م��ن ض��روب  العقوب��ات البدیل��ة وھ��ذه العقوب��ات یق��درھا اإلم��ام بم��ا یتناس��

والواقع ، لذا فال مانع من استمال السوار اإللكتروني كبدیل للعقوبات في الفق�ھ اإلس�المي 
، ما دام ال یخالف نصوص القرآن والسنة ،ومقاصد الشریعة اإلسالمیة ، ومن حق الدولة 
والسلطات القضائیة أن تجعل السوار اإللكتروني عقوبة مستقلة في بعض الجرائم التي ال 

  .س الحدود والجنایاتتم
المراقب���ة  ،العقوب���ات المس���تحدثة  ، الس���وار اإللكترون���ي"  : مفتاحی���ةالكلم���ات ال

  . العقوبات السالبة،  العقوبات البدیلة ، اإللكترونیة 
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Juristic and legal adaptation of the electronic bracelet as 
a new punishmen 

 

Mahmoud Mohamed Bahjat Abdel Rahman Mohamed. 
Department of Islamic Law, Faculty of Dar Al Uloom, 
Minia University, Minya, Egypt. 
Email: mahmoudmbahgat@mu.edu.eg   
Abstract:  

An electronic bracelet is a form of digital confinement 
in light of modern technologies. 

This study tries to shed light on this new punishment as 
one of the modern technologies in the field of criminal 
jurisprudence, and does this punishment achieve the 
interests of the individual and preserve the trust of society 
and achieve the purposes of punishments in Islam, or not? . 

The researcher aims to highlight the jurisprudential 
aspect of the electronic bracelet system and to shed light on 
the issue in jurisprudence, especially since this case did not 
take its right and its destiny from the jurisprudential point 
of view, so most of the studies that talked about the 
punishment of the bracelet came in the guise of the legal 
aspect without addressing the juristic aspect of it. 

At the end of the research, the researcher reached 
several results that the electronic bracelet is a form of 
discretion and these punishments are assessed by the imam 
in accordance with custom and reality. The judiciary is to 
make the electronic bracelet an independent punishment in 
some crimes that do not violate borders and felonies. 
Keywords: Electronic Bracelet , New Penalties , Electronic 
Monitoring ,  Alternative Penalties , Negative Penalties. 
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  : المقدمة
الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم علي خیر الخلق أجمعین ، سیدنا محمد      

  . وبعد ........... وعلي آلھ وصحبھ أجمعین 
جاءت الشریعة اإلسالمیة خاتمة للشرائع وأكملھا، وأوس�طھا ، وأع�دلھا وم�ن          

عل��ي مس��ایرة التط��ور الزمن��ي ،  مظ��اھر ھ��ذا الع��دل ، والكم��ال ق��درة الش��ریعة اإلس��المیة
ومواكب���ة المس���تجدات ، واحتواؤھ���ا عل���ي كاف���ة األحك���ام الت���ي تفی���د الن���اس ف���ي حی���اتھم، 

  . ومعاشھم، وتحفظ لھم سعادتھم في الدنیا واآلخرة 
وم�ن ھ�ذا المنطل�ق فھن�اك كثی�ر م�ن الن�وازل ل�م تش�تمل النص�وص عل�ي أحك��ام        

القض�ایا تتج�دد س�ریًعا ، وتول�د ك�ل ی�وم كثی�ر م�ن فقھیة واضحة لھا، ألن كثی�ًرا م�ن ھ�ذه 
  . القضایا في الفقھ اإلسالمي التي تخضع أحكامھا للعرف والواقع 

ومن مظاھر ھذا التجدید مرون�ة الفق�ھ وس�عتھ للقض�ایا، والمس�تجدات ، الس�یما إذا     
  .نتھم كانت ھذه المستجدات تتعلق باألحكام الفقھیة التي تحفظ علي الناس أمنھم وطمأنی

ومن ینظر إل�ي الش�ریعة اإلس�المیة ی�ري أنھ�ا احتاط�ت بكاف�ة الس�بل م�ن أج�ل         
  تحقیق األمن المجتمعي واستقراره ـ 

العقوب��ات تختل��ف ف��ي ح��دتھا ، "  –رحم��ھ هللا  –ق��ال الش��یخ محم��د أب��و زھ��رة       
ح�ق  ودرجتھا ، ونوعھا باختالف ح�ال الجریم�ة ، وح�ال المج�رم ، وأن�ھ یعط�ي القاض�ي

  .)١("التقدیر في السعة 
والشریعة اإلسالمیة نصت علي تجریم كثیر من الجرائم ، وشرعت العقوب�ات         

المناسبة لكل جریم�ة عل�ي ح�ده ، كم�ا أقام�ت نظاًم�ا عقابًی�ا ق�ادًرا عل�ي اس�تیعاب الج�رائم 
حیث التجریم المتعددة ، كالتعزیر مثًال الذي من خاللھ منح الُمقنن مرونًة كبیرًة سواء من 

  .، أو من خالل وضع العقوبة القادرة علي استیعاب الجرائم المختلفة 
وف��ي العص��ر الح��دیث ُیع��د الس��وار اإللكترون��ي ف��ي واقعن��ا المعاص��ر أح��د ص��ور     

المراقبة الحدیثة في تنفیذ العقوبات في بعض الحاالت المعینة ، فھو یأتي بدیل لم�ا یس�مي 
ب���ر وس���یلة بدیل���ة للح���بس االحتی���اطي ، ویعتب���ر الس���وار بالعقوب���ات الس���البة ، حی���ث یعت

اإللكتروني م�ن الوس�ائل المس�تحدثة ف�ي السیاس�ة العقابی�ة ، حی�ث لج�أت كثی�ر م�ن البل�دن 
األوربیة ، وبعض البلدان العربیة إلي استخدامھ كعقوب�ة بدیل�ة م�ن ب�دائل العقوب�ات ، وق�د 

التجربة أثبتت الدور الرائ�د ال�ذي حاولت بعض الدول العربیة تطبیقھ في بادئ األمر ألن 
  . حققھ في درء مساوئ العقوبات السالبة للحریة 

                                      
األول�ي ، : ، الش�یخ محم�د أب�و زھ�رة ، دار الفك�ر العرب�ي ، ط الجریمة والعقوبة في الفقھ إلسالمي )١(

 ).١٣٤ص(م ١٩٩٨
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التكییف الفقھي والقانوني للس�وار اإللكترون�ي " لذا جعلت ھذه الدراسة عنوانھا 
  "كعقوبة مستحدثة

  : أھمیة البحث وأسباب اختیاره 
الكتاب�ة فی�ھ  ھناك بعض األس�باب الت�ي دعتن�ي إل�ي اختی�ار ھ�ذا الموض�وع  و     

  :تتمثل في اآلتي 
إلقاء الضوء علي ھذه العقوبة المستحدثة كأحد التقنیات الحدیثة في مجال : أوًال       

الفقھ الجنائي في العصر الحدیث وھل ھذه العقوبة تحقق مصالح للفرد وتحفظ أمن 
  المجتمع وتحقق مقاصد العقوبات في اإلسالم أم ال ؟ 

نب الفقھي لنظام السوار اإللكتروني وتسلیط الضوء علي القضیة إبراز الجا: ثانًیا     
فقھًیا وقانونًیا ال سیما أن ھذه القضیة لم تأخذ حقھا وقدرھا من الناحیة الفقھیة ، فُجل 
الدراسات التي تحدثت عن عقوبة السوار جاءت في ثوب الجانب القانوني للتشریع 

  .الجزائري  دون التعرض للجانب الفقھي لھا
بیان المصالح والمفاسد المترتبة في استعمال ھذه العقوبة وبیان مدي : ثالًثا     

مشروعیة استعمال السوار اإللكتروني من أجل تكییف ھذه العقوبة فقھًیا ، ثم بیان 
  .التكییف القانوني لھا ، ثم بین الضوابط الشرعیة الستعمال السوار اإللكتروني 

 :الدراسات السابقة
بحث لم یقف  الباحث علي دراسات تحدثت عن التكییف الفقھي من خالل ال 

والقانوني  السوار اإللكتروني كعقوبة مستحدثة في الفقھ اإلسالمي ، وقد جاءت 
الدراسات السابقة للسوار اإللكتروني ُمنصبة علي الناحیة القانونیة وھي علي النحو 

  :اآلتي

كوسیلة للحد من مساوئ الحبس  مراقبة المتھم إلكترونًیا: " الدراسة األولي   -١
ساھر إبراھیم الولید، بحث منشور في مجلة : دراسة تحلیلیة، إعداد " االحتیاطي

الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة، بغزة، المجلد الحادي والعشرون، العدد 
م ، وقد تحدث فیھ الباحث عن ماھیة نظام المراقبة ٢٠١٣األول، ینایر 

تحدث عن شروط تطبیق نظام المراقبة الجنائیة اإللكترونیة ، اإللكترونیة ، ثم 
  .ومبررات تطبیق نظام المراقبة الجنائیة اإللكترونیة كبدیل للحبس االحتیاطي

لیلي طلبي ، : إعداد "  الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة: " الدراسة الثانیة   -٢
م  ٢٠١٧طینة ، عامبحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانیة ، جامعة منتوري قسن

، تحدث فیھ عن صور الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة ، والتطور التاریخي 
 .لنظام الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة ، ومزایا وعیوب ھذا النظام

"   توظیف التقنیات الحدیثة في مجال السیاسة العقابیة: " الدراسة الثالثة  -٣
القیادة : رامي متولي القاضي ، الناشر. السوار اإللكتروني أنموذًجا ، إعداد د

، تحدث فیھ عن طبیعة السوار  ٢٠١٧العامة لشرطة الشارقة ، أكتوبر 
 اإللكتروني ، والطبیعة القانونیة للسوار اإللكتروني ، ومزایا وعیوب السوار 
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اإللكتروني ، وعرض فیھ موقف المشرع الفرنسي باعتبار أن التشریعات 

 .جع إلیھ ، وعرض موقف قوانین البلدان العربیة من ذلك  القانونیة تستند وتر
السوار اإللكتروني إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في :  "الدراسة الرابعة  -٤

، تألیف جوھر عامر، طاھر عباسة  ، مجلة االجتھاد " التشریع الجزائري
،  القضائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

م ، تحدث فیھ عن طبیعة السوار اإللكتروني ، واستعمالھ كاختبار  ٢٠١٨
شرطي وقضائي كبدیل للعقوبة ، وتعریف السوار اإللكتروني كبدیل للعقوبة 

 .  السالبة ، ثم تحدث عن نشأة وتطور السوار اإللكتروني 
ة، دراسة مقارن" المراقبة باستعمال السوار اإللكتروني: "الدراسة الخامسة  -٥

سھیب نجم الدین بواربة ، وإكرام طباخ ، وھو عبارة عن رسالة : إعداد 
ماجستیر في جامعة أكلي امحند أولحاج البویرة ،  وقد تحدثا فیھ عن مفھوم 
المراقبة اإللكترونیة باستعمال السوار اإللكتروني وطبیعتھ القانونیة، وشروط 

 .إلي جانب فقھي  تطبیقھ واآلثار المترتبة علیھ، ولم یتعرض الباحث
سلیمان : ، إعداد " المراقبة اإللكترونیة كعقوبة بدیلة: "الدراسة السادسة  -٦

مختار، أحمد زبانة ، مجلة القانون ، المركز القانوني ، معھد العلوم القانونیة 
م ، بین فیھ ماھیة المراقبة االلكترونیة ، وشروط صحة ٢٠١٩واإلداریة ،  

موقف التشریع الجزائري من ھذه العقوبة باعتباره أنھ المراقبة اإللكترونیة ،  و
 .الرائد في استعمال ھذه العقوبة في البلدان العربیة

عقوبة الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة بین الشریعة :"الدراسة السابعة  -٧
، وھو في أصلھ رسالة ماجستیر ، إعداد " اإلسالمیة والقوانین المعاصرة

الشریف، كلیة العدالة الجنائیة ، جامعة نایف للعلوم عبد هللا فائز : الباحث 
م ، تحدث فیھ الباحث عن ماھیة المراقبة اإللكترونیة وتطورھا  ٢٠١٩األمنیة؛ 

، وطبیعتھا، ثم تحدث عن أھداف العقوبات البدیلة في الفقھ اإلسالمي ، ثم وضح 
ألة فلم یتعرض المراقبة اإللكترونیة وآثارھا ، أما من خالل  الحكم الفقھي للمس

للجانب الفقھي للسوار اإللكتروني أو توصیف المسألة كأحد البدائل إال من خالل 
 .فصًال واحًدا وضح فیھ خصائص العقوبات البدیلة 

، وھو في " السوار اإللكتروني في ظل التشریع الجزائري: "الدراسة الثامنة  -٨
موالي الطاھر، . أصلھ رسالة ماجستیر إعداد الباحثة وفاء مذكور، جامعة د

تحدثت فیھ عن ماھیة السوار ، واألسالیب الفنیة والتقنیة لتنفیذ الوضع تحت 
نظام السوار اإللكتروني، ثم تحدثت عن موقف التشریعات في البلدان العربیة 
من السوار اإللكتروني وسلطت الضوء علي الجزائر ، ثم تحدث عن المبادئ 

 .لكترونیة العام للوضع تحت نظام المراقبة اإل
وضع من استوفي عقوبة السجن تحت مراقبة الشرطة في " :الدراسة التاسعة -٩

علي أحمد سالم فرحات ، : ، إعداد "میزان الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي
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م ، تحدث فیھا عن المراقبة ، وعن مسقطات ٢٠١٩مجلة المدونة ، بالھند ، 
ري علیھا عقوبة المراقبة في العقوبة في الفقھ اإلسالمي ، والدعاوي التي تس

 . الفقھ اإلسالمي عقوبة مني وجاءت ھذه الدراسة عامة  
  : من خالل ما تم عرضھ من الدراسات السابقة  یتضح اآلتي 

أن ُجل الدراسات الفقھیة تناولت عقوبة السوار اإللكتروني من الناحیة القانونیة  :أوًال 
یة لذلك النظام المستحدث ، وفي دولة في التشریعات األوربیة باعتبارھا ھي الراع

الجزائر باعتبارھا ھي من تبنت ذلك النظام في البلدان العربیة ، وثم تحدثت 
الدراسات علي السوار اإللكتروني باعتباره نظاًما مستحدًثا واعتباره وسیلة من 

  .وسائل العقاب  
ول السوار اإللكتروني أما الفرق بین دراستي والدراسات السابقة فیتمثل في تنا :ثانًیا

من ناحیة التكییف الفقھي والقانوني ومن خالل النظر في نصوص قانون العقوبات 
المصري  ، ومحاولة اإلسھام في تكییف ھذا النظام تكیًفا فقھًیا حیث أن الدراسات 
الفقھیة القلیلة التي تحدثت عن ھذا الموضوع قد تحدثت عن المراقبة عامة ولم 

اإللكتروني باعتباره أحد ھذه الصور الحدیثة ، ثم  بیان ھل  تتحدث عن السوار
یتطابق ھذا النظام مع مقاصد الشریعة اإلسالمیة التي شرعت من أجلھا العقوبات أم 

 ال؟
  :مشكلة البحث 

لكل دراسة إشكالیتھا أما إشكالیة الدراسة فتتمثل في عدم وجود الكتابات الفقھیة          
علي الباحث النظر الدقیق في مقاصد العقوبات ، والعقوبات البدیلة  الكثیرة ، مما یستلزم

  .من أجل المساھمة في توصیفھا توصیًفا فقھیا صحیًحا في ضوء قواعد الفقھ وأصولھ 
 :أسئلة البحث

یحاول البحث اإلجابة عن عدد من األسئلة من أجل الوصول للنتائج والتكییف 
  :، وجاءت ھذه األسئلة علي النحو اآلتيالفقھي والقانوني للسوار اإللكتروني 

  ما المراد بالسوار اإللكتروني واستعماالتھ ؟ : أوًال      
  ما ھي مزایا ومساوئ استعمال السوار اإللكتروني كعقوبة؟: ثانًیا     
ھل عرف الفقھاء في كتبھم وتراثھم استعمال المراقبة في مجال : ثالًثا     

  الفقھیة ؟  العقوبات أو في مجال األحكام
ما التأصیل الشرعي الستعمال السوار اإللكتروني ، وھل یحمل استقراء : رابًعا  

  النصوص علي الجواز أو التحریم ؟   
ھل نظام السوار اإللكتروني یحقق نفًعا ومصالح تعود علي الفرد : خامًسا 

  والمجتمع واستعمالھ یساھم في تخفیف أعباء الدولة أم ال ؟
لسوار اإللكتروني كعقوبة یعد من باب المصالح المرسلة ، وھل ھل ا: سادًسا 

من حق القاضي اعتباره عقوبة مستقلة أم ھو بدیل للحبس االحتیاطي وغیره من 
  العقوبات؟
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ما العقوبات التي یصلح استعمال السوار اإللكتروني فیھا وھل یشمل كل : سابًعا 
  العقوبات أم یقتصر علي عقوبات بعینھا ؟ 

ھل السوار اإللكتروني یعتبر ضرًبا من ضروب التعزیر في الفقھ : ا ثامنً 
  اإلسالمي أم ال ؟ 

  ھل ھناك ضوابط شرعیة في تقنیین وتطبیق عقوبة السوار اإللكتروني؟ : تاسًعا 
ما موقف القانون المصري من المراقبة وما ھي البنود التي وضعھا : عاشًرا 

  ؟ القانون المصري في العقوبات البدیلة
كل ھذه التساؤالت كانت حافًزا للباحث لدراسة الموضوع من أجل التكییف    

  الفقھي للمسألة 
  : أھداف البحث

لكل بحث أھدافھ ، أما الھدف من ھذا البحث ھو بیان التكییف الفقھي للسوار 
اإللكتروني، وھل یصح كبدیل من بدائل العقوبات في الفقھ اإلسالمي أم ال ، ثم وضع 

  . الشرعیة الستعمالھ  الضوابط
  :منھجیة البحث

سوف أقوم بإتباع المنھج االستقرائي التحلیلي من خالل إستقراء أقوال أھل العلم 
من األصولیین ، والفقھاء ، وكذلك القانون المصري  ، وتحلیل ھذه األقوال من أجل 

  .الوصول للحكم الفقھي

  
  : خطة البحث 

  : علي النحو اآلتي جاء البحث في مقدمة ومبحثین        

وفیھا أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، وتساؤالت الدراسة، : أما المقدمة 
  .والدراسات السابقة ، وُخطة البحث ، والمنھج الُمتبع 

  .ماھیة السوار اإللكتروني: المبحث األول
  .المراد بالسوار اإللكتروني :  المطلب األول

  .بالسوار اإللكتروني األلفاظ ذات الصلة : المطلب الثاني 
  تأصیل مصطلح المراقبة في كتب الفقھاء : المطلب الثالث

  .المطلب الرابع نشأة السوار اإللكتروني  وشروط استعمالھ
  .األسباب التي دعت التشریعات الستعمال السوار اإللكتروني: المطلب الخامس
  مزایا ومساوئ استعمال السوار اإللكتروني : المطلب السادس 
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التكییف الفقھي والقانوني الستعمال السوار اإللكتروني كعقوب�ة : مبحث الثانيال
  .مستحدثة

 .السوار اإللكتروني كإجراء تحفظي: المطلب األول
 .السوار اإللكتروني كعقوبة مستقلة: المطلب الثاني

  .التكییف الفقھي للسوار اإللكتروني كعقوبة مستحدثة: المطلب الثالث 
  .تكییف القانوني  للسوار اإللكتروني كعقوبة مستحدثةالمطلب الرابع ال
  .ضوابط تطبیق السوار اإللكتروني : المطلب الخامس 

  .الخاتمة وفیھا أھم النتائج والتوصیات 
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  املبحث األول

  ماهية السوار اإللكرتوني 

  اطب اول

رووار ا رادا  

وار في اللغة علي  الُحليِّ ، وللسوار یطلق الس  :السوار في اللغة : أوًال     
وار ، وكذلك األُسوار أیًضا   .مداللوالت عدیدة ویطلق علیھ السُّ

، فتسوره  ،  ویقال في الوصف  -أي ألبسھ السوار  -وسورتھ  :  یقال     
  . )١( الدقیق فیھ تسور الحائط، أي تسلقھ

ا غضًفا دواجن قافًال حتى إذا یئس الرماة وأرسلو:  ومنھ قول لبید الشاعر    
  .أعصامھا 

  .)٢(فالمعصم المراد بھ في قول الشاعر موضع السوار وھو من الساعد     
ویجمع السوار علي أسورة  وجمع الجمع منھ  أساورة ، وقد جاء في الكتاب 

َھٍب أَْو َجاَء َفلَْوَال أُْلقَِي َعلَْیِھ أَْسِوَرةٌ ِمْن ذَ ﴿: العزیز داًال علي مدلولھ اللغوي  قال تعالي 
ُیَحلَّْوَن فِیَھا ِمْن  ﴿: وقد  جاء علي أساور استناًدا لقولھ تعالي  .)٣(﴾َمَعُھ اْلَمَالئَِكُة ُمْقَتِرنِینَ 

فدل النص القرآني علي أن السوار ھو ما یوضع في  )٤(﴾ أََساِوَر ِمْن َذَھٍب َوَیْلَبُسوَن ثَِیاًبا
  . الید ، أو یلبسھ اإلنسان

ق�ال أیس�رك أن یس�ورك هللا ع�ز و ج�ل بھم�ا ی�وم : " لح�دیث الش�ریف وفي ا     
 -ص�لى هللا علی�ھ و س�لم  -القیامة سوارین من نار ق�ال فخلعتھم�ا فألقتھم�ا إل�ى رس�ول هللا 

  . )٥(" -صلى هللا علیھ و سلم  -فقالت ھما � ولرسولھ 

                                      
)١(

مخت�ار ، ) ٤/٣٨٤(م بن منظور األفریقي المصري ، دار ص�ادر ، بی�روت ، الطبع�ة األول�ى، محمد بن مكرلسان العرب  
محم�ود : ، تحقی�ق  ١٩٩٥ – ١٤١٥بی�روت ،  -، محمد بن أبي بك�ر ب�ن عب�دالقادر ال�رازي ، مكتب�ة لبن�ان ناش�رون الصحاح 
 )١/٣٢٦(خاطر ، 

)٢(
��الم محم��د : ب��ن ف��اِرس ب��ن زَكِرّی��ا ، تحقی��ق ،  أب��ي الحس��ین أحم��د مق��اییس اللغ��ة ، ) ١/٣٢٦(مخت��ار الص��حاح    عب��د السَّ

 ). ٥/١٥( م٢٠٠٢ھـ ،  ١٤٢٣َھاُرون ، اتحاد الكتاب العرب ، 
)٣(

  )٥٣آیة (سورة الزخرف  
)٤(

 )٣١آیة ( سورة الكھف  
)٥(

ة ، حل�ب ، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي ، مكتب المطبوعات اإلس�المیالمجتبى من السنن أخرجھ النسائي في  
( ، رق��م الح��دیث ) ٥/٨٣(عب��د الفت��اح أب��و غ��دة، ب��اب زك��اة الحل��ي ، : م ، تحقی��ق  ١٩٨٦ –ھــ��ـ  ١٤٠٦، الطبع��ة الثانی��ة ، 

بی��روت ،  -، عل��ي ب��ن عم��ر أب��و الحس��ن ال��دارقطني البغ��دادي ، دار المعرف��ة  وال��دار قطن��ي ف��ي س��نن ال��دارقطني، ) ٢٤٧٩
قیل ھو ح�دیث ص�حیح ، ) ٧(، ورقم الحدیث ) ٢/١١٢(  ھاشم یماني المدني ، د عبد هللالسی: م، تحقیق  ١٩٦٦ –ھـ  ١٣٨٦
، اب�ن الملق�ن س�راج ال�دین أب�و حف�ص عم�ر ب�ن   البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الش�رح الكبی�ر: ، انظر

  )=ھـ٨٠٤: المتوفى (علي بن أحمد الشافعي المصري 
 ب��ن س��لیمان ، یاس��ر ب��ن كم��ال ، دار الھج��رة للنش��ر والتوزی��ع ، الری��اض، الس��عودیة ، مص��طفى أب��و الغ��یط ، عب��دهللا: تحقی��ق 

 ).٥/٥٦٦(م ٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى ، : الطبعة 
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  :ثانًیا السوار في االصطالح 
رجع ھذه التعریفات نظًرا لطریق�ة توص�یفھ للسوار اإللكتروني تعریفات عدیدة وت

عن�د فقھ�اء الق��انون فالمش�ھور أن��ھ یس�تعمل ف��ي مج�ال العقوب��ات كأح�د الب��دائل ف�ي تنفی��ذ ، 
واستعمل أیًضا مؤخًرا ف�ي ح�االت الحج�ر الص�حي ف�ي بع�ض البل�دان األوربی�ة لمص�ابي 

  . فیروس كوونا المستجد 
جعل�ھ ب�دیًال م�ن ب�دائل العقوب�ة  وإذا نظرنا إل ماھیت�ھ وطبیعت�ھ نج�د أن ال�بعض  

السالبة للحریة ، وذلك عن طریق  السماح للمحكوم علیھ في عقوبة بقضاء العقوبة خارج 
مؤسسات العقوبة المتمثلة في الشرطة، أو م�ن خ�الل الس�ماح للمحك�وم علی�ھ ال�ذي قض�ي 

لعقوب��ة  م�دة زمنی��ة معین�ة م��ن وق�ت العقوب��ة داخ�ل المؤسس��ات العقابی�ة الت��ي تت�ولي تنفی��ذ ا
  . )١(بإكمالھا خارج ھذه المؤسسة

وقد قام بعض فقھاء القانون بإعطاء تصور واضح للسوار اإللكتروني ،     
  . وشامل الستعمالھ في مجال العقوبات 

فعرف��ھ ال��بعض أیًض��ا بأن��ھ أح��د األس��الیب المبتك��رة لتنفی��ذ العقوب��ة، أو الح��بس  
ض�ع ل�ھ لمراقب�ة بالبق�اء ف�ي مح�ل االحتیاطي خ�ارج أس�وار الح�بس بحی�ث یس�مح لم�ن یخ

  .)٢(إقامتھ مع فرض بعض القیود علي تحركاتھ من خالل جھاز المراقبة اإللكترونیة
بأنھ نظام إلكتروني عن بعد ، یمكن بموجبھ : " وقیل في وصفھ وتعریفھ أیًضا     

التأكد من وجود أو غیاب شخص عن المكان المخصص إلقامتھ بموجب حكم قضائي 
كوم علیھ بالبقاء في المنزل، ولكن تحركاتھ محدودة ، ومراقبة بمساعدة جھز یسمح للمح

  .)٣("مثبت في معصمھ أو في أسفل قدمھ
مما سبق یتضح أن السوار اإللكتروني عبارة عن صورة من صور المراقبة 
الحدیثة علي ھیئة جھاز مرتبط بمعصم اإلنسان ، یمكن من خاللھ تحدید إقامتھ ، ومكان 

  .، من خالل نظام المراقبة اإللكترونیةتواجده  

                                      
ع���دنان محم���ود محم���د البرم���اوي ، رس���الة دكت���وراه ، كلی���ة . ، د الوض���ع تح���ت مراقب���ة الش���رطة  )١(

  )٣٧٢ص( م ، ٢٠٠٤الدراسات العلیا ، أكادیمیة الشرطة ، 
، عم�ر س�الم،  دار  المراقبة اإللكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوب�ة الس�البة للحری�ة خ�ارج الس�جن)٢(

الوض��ع تح��ت المراقب��ة االلكترونی��ة الس��وار ،  )٩ص ( النھض��ة العربی��ة ، الق��اھرة ، الطبع��ة الثانی��ة ، 
ص�اد ، جامع�ة دمش��ق ، أت�اني ص�فاء ، مجل��ة الق�انون واالقت االلكترون�ي ف�ي السیاس�ة العقابی��ة الفرنس�یة

 ) ١٣١ص(، ٢٠٠٩، العدد األول، ص ٢٥للعلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد 
رام�ي ، السوار اإللكتروني أنموذًجا ، القاض�ي  توظیف التقنیات الحدیثة في مجال السیاسة العقابیة )٣(

أس��امھ . ، د المراقب��ة الجنائی��ة اإللكترونی��ة، ) ٢٨٥ص(م ، ٢٠١٧مت��ولي ، مرك��ز بح��وث الش��رطة ، 
 ).٦ص(، ) ٢٠٠٩(حسنین عبید ، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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ب اطا  

  ذات ا وار ارو اظ

أما من ناحیة األلفاظ ذات الصلة بالسوار اإللكتروني فالسوار اإللكتروني یعد    
ھو أحد صور المراقبة اإللكترونیة في مجال الفقھ الجنائي فكان لزاًما علینا إعطاء تعریًفا 

  . ا لھذا النظام باعتباره ذات صلة وثیقة بعنوان الدراسةموضحً 
  :تعریف المراقبة اإللكترونیة لغة: أوالً 
وھو " الرقیب " ھي مصدر للفعل َرِقَب،  ومن أسماء هللا الحسني أنھ : المراقبة    

  .علي وزن فعیل  أي أنھ  الحافظ الذي ال یغیب عنھ شيء
  .)١(قبة ، ورقباًنا بالكسر فیھماورَقبھ یرقَبھ ، ر: تقول العرب    
  . والترقب المراد بھ االنتظار ، وكذلك االرتقاب أیًضا     

أي معناه لم تنتظر قولي  ، والترقب ھو  )٢(﴾َولَْم َتْرقُْب َقْولِي﴿: ومنھ قولھ تعالي  
  . )٣(انتظار وتوقع الشيء

فرقیب القوم ھو : والمراقبة ھي الحراسة المشددة ، فیطلق علي حارس القوم فیقال 
:  ، ویقال  )٤(حارسھم وھو الذي یشرف على مرقبة لیحرسھم والرقیب الحارس الحافظ

  .)٥(أي حرسھ، والحظھ: رقب الشيء یرقبھ
َماُء بُِدَخاٍن ُمبِینٍ  َفاْرَتقِبْ ﴿ : ومنھ قول الحق سبحانھ وتعالي  أي   )٦(﴾ َیْوَم َتأْتِي السَّ

  . )٧( انتظر
: " یدل عل�ي م�ا ی�راد ب�المعني اللغ�وي فف�ي الح�دیث الش�ریف  وجاء في السنة  ما 

  . ، فالمراد بھ أي احفظوه فیھم)٨("في أھل بیتھ ارقبوا محمًدا 
فالمراد بھا الف�ز ال�ذي یتح�رك م�ن ذرة ألخ�رى، موص�لة :  المراد باإللكترونیة  

و م�ا یس�مي بذلك التیار الكھربائي ،وتسمى اإللكترونات الحرة أیًض�ا ح�امالت الش�حنات أ
  .)٩( بالبوابات المنطقیة

                                      
 ). ١/٤٢٤(  لسان العرب )١(
 ).٩٤اآلیة ( سورة طھ  )٢(
، محّمد بن محّمد بن عبد ال�رّزاق الحس�یني ،  تاج العروس من جواھر القاموس، )  ١/٤٢٤(  لسان العرب  )٣(

بیدي ،   ).٢/٥١٦( تحقیق مجموعة من المحققین ، الناشر دار الھدایة الملقّب ، الزَّ
 ).١/٢٦٧(  مختار الصحاح، )  ١/٤٢٤(  لسان العرب  )٤(

 )٢/٦١٥(تاج العروس من جواھر القاموس   (٥)
 )١٠آیة ( سورة الدخان  )٦(
 ).١/٤٢٥( لسان العرب  )٧(
اعیل أبو عب�دهللا البخ�اري الجعف�ي ، دار اب�ن ، محمد بن إسم أخرجھ البخاري في الجامع الصحیح المختصر  )٨(

  ).٣/١٣٦١(مصطفى دیب البغا . د: ، تحقیق  ١٩٨٧ – ١٤٠٧كثیر ، الیمامة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 
م، ٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩، ١، أحمد مختار عبد الحمید عمر، عالم الكتب ببیروت، طمعجم اللغة العربیة المعاصرة (٩)
/)١١١.( 
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ف���المراد بالمراقب���ة  اإللكترونی���ة ف���ي اللغ���ة ھ���ي مراقب���ة ش���خص ، وحراس���تھ ، 
ومالحظت��ھ مالحظ��ة ش��دیدة ع��ن طری��ق ذب��ذبات ، وش��حنات كھربائی��ة الموص��لة بعض��ھا 

  .ببعض
  :تعریف المراقبة اإللكترونیة اصطالًحا: ثانًیا

ة اإللكترونیة اصطالًحا َنلُحظ أن ھناك أما إذا أمعنا النظر في تعریف المراقب
تعریفات عدیدة للمراقبة اإللكترونیة ، وُجل ھذه التعریفات متقاربة من ناحیة اللفظ ، 

  : والمضمون ، والغرض إذ تعبر عن عموم المصطلح ،  وھي علي النحو اآلتي
، أو ھو قیل في وصف المراقبة اإللكترونیة بأنھا نظام بدیل لنظام الحریة المراقبة 

المكوث في البیت بین المقتضیات القانونیة التي یفرضھا القاضي إلمكانیة اإلفراج 
  . )١( المشروط باإلضافة إلي أنھ أیًضا بدیل للحبس المؤقت

فالمراقبة اإللكترونیة في نشأتھا كانت بدیل من بدائل الحریة التي یفرضھا القاضي 
راقبة بعد ذلك ، وذلك بتطبیقھ علي حاالت في قضایا الحبس المؤقت ، ثم تطور نظام الم
  .الحبس االحتیاطي عن طریق المتابعة المنزلیة 

إلزام المحكوم علیھ  ، أو المحبوس احتیاطًیا " وقیل في وصفھا أیًضا بأنھا   
باإلقامة في منزلھ ، أو محل إقامتھ خالل ساعات محددة بحیث تتم متابعة الشخص 

  .)٢("الخاضع للمراقبة إلكترونًیا
وعرفھا رامي متولي بتعریف شامل بحیث ال تقتصر طبیعة المراقبة علي السوار 

  .ظمة المراقبة في العصر الحدیثةاإللكتروني ، ولكنھا مدلول عام یطلق علي العدید من أن
استخدام وسائط إلكترونیة للتأكد من وجود الخاضع لھا : " قال رامي متولي ھي 

الزمان الذي سبق االتفاق علیھ بین حاملھ ، والسلطة خالل فترة محددة في المكان و
  .)٣("القضائیة

ویعد التعریف األكثر وضوًحا للمراقبة اإللكترونیة ، والذي یتماشي مع طبیعة 
إلزام المحكوم علیھ باإلقامة في مكان " الدراسة ویصفھا وصًفا دقیًقا أن المراقبة ھو 
یتم التأكد من ذلك من خالل متابعتھ، عن سكنھ، أو محل إقامتھ، خالل أوقات محددة، و

  طریق جھاز إرسال على یده تسمح لمركز المراقبة من معرفة ما إذا كان المحكوم علیھ 
  موجوًدا في المكان، والزمان المحددین من قبل الجھة القائمة على التنفیذ أو ال، حیث 

                                      
 ).١٣١ص( السوار اإللكتروني في السیاسة العقابیة الفرنسیة،  المراقبة اإللكترونیةالوضع تحت   )١(

دراسة تحلیلیة، ساھر إبراھیم الولی�د، – االحتیاطي مراقبة المتھم إلكترونًیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس (٢)
لح�ادي والعش�رون، الع�دد األول، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، المجل�د ا

 ).٦٦٣ص (م، ٢٠١٣ینایر 
، رام�ي المت�ولي، مجل�ة الش�ریعة والق�انون، كلی�ة نظام المراقبة اإللكترونیة ف�ي الق�انون الفرنس�ي والمق�ارن  )٣(

 .، المراقب�ة الجنائی�ة اإللكترونی�ة ، د)  ٢٦٩ص(م، ٢٠١٠القانون جامعة اإلمارات، العدد الثالث والستین، یولی�و 
 ) ٧٤ص( أسامھ حسنین 
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  .)١("یعطي الكمبیوتر تقاریر عن نتائج ھذه االتصاالت

ما سبق نلُحظ أن التعریفات السابقة قدمت وصًفا لطبیعة المراقبة  من خالل
اإللكترونیة ، ولكنھا اتسمت بعدم الوضوح فقد جاء التعریف عام من جھة ومن الجھة 
األخرى لم یحدد من الشخص الخاضع للمراقبة ، وھل تقتصر المراقبة اإللكترونیة علي 

بدائل العقوبات ؟ ألن كما سنعرض أن ھناك المتھم ، أم علي أن ھذه المراقبة بدیلة من 
بعض التشریعات في البلدان اقتصرت في المراقبة أن تكون بدیل من بدائل الحبس 
االحتیاطي فقط ، وإن كنت أري أن التعریف الثالث للمراقبة اإللكترونیة یتماشي مع 

اشي مع تعریف السوار اإللكتروني تحدیًدا كصورة من صور المراقبة الحدیثة ، ویتم
الواقع الذي علیھ الجھات القائمة علي تنفیذ العقوبة من ناحیة إرسال تقاریر، ونتائج عن 

  . حال المتھم قید المراقبة اإللكترونیة
ومن التعریفات السابقة نستطیع أن نضع تعریًفا للمراقبة اإللكترونیة بأنھا ُتعد 

طریق جھاز مختص  صورة من الصور الحدیثة عن طریق حبس المتھم ، وتتبعھ عن
ُیثبت في جسم اإلنسان یمكن من خاللھ تحدید مكان الخاضع لھ، خالل فترة محددة ، لمن 

  .قضي عقوبة السجن أو قضي بعض فترات السجن بناء علي حكم قضائي مسبق 

  اطب اث

  ل ط ارا  ب اء

د عرف مصطلح المراقبة في من خالل البحث والنظر نالحظ أن الفقھ اإلسالمي ق
  بعض األحكام الفقھیة وقد ورد ھذا المصطلح في كتب المذاھب الفقھیة 

وألن معنى : " قال المرغیناني الحنفي في بیان الھبة   :المذھب الحنفي : أوًال 
الرقبى عندھما إن مت قبلك فھو لك ، واللفظ من المراقبة كأنھ یراقب موتھ وھذا تعلیق 

  . )٢("فبطل التملیك بالخطر
: " قال خلیل في الحدیث عن السرقة واألمن في الحج   :ثانًیا المذھب المالكي  

وأما السارق الذي یندفع بالحراسة فال یسقط بھ الحج وھو ظاھر ، وشمل أیًضا كالمھ 
األمن على المال من المكاس ، وھو الذي یأخذ من أموال الناس شیًئا مرتًبا في الغالب ، 

                                      
دور ، ) ٩ص(  المراقبة اإللكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوب�ات الس�البة للحری�ة خ�ارج الس�جن  )١(

، دراس��ة مقارن��ة، فھ��د الكساس��بة، مجل��ة دراس��ات عل��وم  ال��نظم العقابی��ة الحدیث��ة ف��ي اإلص��الح والتأھی��ل
 ).٣٩٦ص(م، ٢٠١٢ني، الشریعة والقانون، المجلد التاسع والثالثون، العدد الثا

، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلی�ل الرش�داني المرغی�اني ،  الھدایة شرح بدایة المبتدي   )٢(
 )٣/٢٣٠(الناشر المكتبة اإلسالمیة 
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في اللغة النقص ، والظلم ویقال لھ العشار ؛ ألنھ یأخذ العشور في كثیر وأصل المكس 
  . )١("من البالد ، ومنھ الرصدي الذي یرقب الناس على المراصد لیأخذ منھم ماًال 

فدل نص خلیل في ذلك أن المراقبة ھي الحراسة ، والمالحظة ، وھذا یتماشي مع 
  .مصطلح الدراسة 

ذكر : " وجاء في حد الزنا ما نص علیھ الشافعي فقال :  المذھب الشافعي :  ثالًثا
  . )٢("الشافعي أن یراقب الزاني المغرب في البلدة التي یغرب إلیھا

وھذا دلیل علي التغلیظ في العقوبات  ومما یدل علي ان المراقبة ترجع إلي 
في  ویراقب: "  القاضي أو الحاكم وھو من یقوم بفرضھا وتوقیعھا ما نص علیھ الفقھاء 

الحضر بإذن الحاكم سًرا ال جھًرا لئال یتأذى فإن وثق بھ فكعدل فال ینزع منھ ، وال 
یراقب ، وللمسلم ، والكافر التقاط كافر أما في األولى فألن المسلم ربما كان سبًبا 
إلسالمھ، وأما في الثانیة فلما بین الكافرین من المواالة ، وظاھر أن للذمي ونحوه التقاط 

  .)٣("الحربي
ولكن القاضي ینزع من یده أو ینصب علیھ رقیًبا فیھ : " وجاء في براءة الغاصب 

  . )٤("وجھان ألن النظر للمالك في أن ال یھمل إال بانتزاع  ،أو مراقبة
وجاء في المقصود بالسالح أنھ كلُّ آلة  كانت للحرب كسیف وترس ورمح      

تنصت وسوءا في ذلك الفرد أو  وفرس وسفینة وطائرة وأجھزة مراقبة ورصد وأجھزة
  .)٥(الجماعة

وجاء في حكم المسروق وھل یشترط أن ال یكون في الموضع زحمة الطارقین ؟ 
ال، وتكفي المالحظة، لكن ال بد بسبب الزحمة من مزید مراقبة : وجھان، أحدھما

  .)٦(وتحفظ
  
  

                                      
ش�مس ال�دین أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن ، مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل  )١(

عین��ي الطرابلس��ي المغرب��ي المع��ر زكری��ا عمی��رات،  دار :  ،  تحقی��ق ) ھ��ـ ٩٥٤: ت( وف بالحط��اب الرُّ
 )٧/٧٨( .م ١٩٩٥ھـ ، ١٤١٦األولي ، : الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

، ش��یخ اإلس��الم  زكری��ا األنص��اري، دار الكت��ب العلمی��ة، أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب )٢(
 ).٤/١٣٠( محمد تامر محمد.  د: م، تحقیق٢٠٠٠ھـ،  ١٤٢٢، ١بیروت، ط

 )٢/٤٩٦( المرجع السابق  )٣(
، ، محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ، تحقی�ق أحم�د محم�ود إب�راھیم  الوسیط في المذھب  )٤(

 ). ٤/٢٨٤(ھـ ،  القاھرة ١٤١٧محمد محمد تامر ، دار السالم ، 
العباس أحم�د ب�ن حم�زة اب�ن ش�ھاب ، شمس الدین محمد بن أبي   نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج  )٥(

 ٦( م ، بی�روت ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤الدین الرملي الشھیر بالشافعي الصغیر ، الناشر دار الفكر للطباعة ، 
/١١٧.( 
 -، عادل أحمد عب�د الموج�ود ) ھـ ٦٧٦ت ( ، محي الدین النووي  روضة الطالبین وعمدة المفتین  )٦(

 )٧/٣٣٧(على محمد معوض ، دار الكتب العلمیة 
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زنا ، وفي من خالل ما سبق نالحظ أن الفقھاء استعملوا مصطلح المراقبة في حد ال

حكم المسروق ، وفي الجھاد ، والعبادات  وغیره من األحكام وقد جاء استعمالھم للمراقبة 
  . علي أنھ إجراء تحفظي

راب اطا  

 ة اروط او  رووار ا  

  :نشأة السوار اإللكتروني : أوًال 
الحدیث للمحكوم  ُیعد السوار اإللكتروني صورة من صور المراقبة في العصر    

علیھم بالسجن ، وترجع فكرة السوار اإللكتروني في نشأتھ إلي تجارب العلماء في 
م ، حیث قام ١٩٦٤الوالیات المتحدة األمریكیة ، حیث كانت أولي التجارب في ذلك عام 

األخوین شفیتسجیبل ، وھما عالمین من علماء جامعة ھارفارد األمریكیة ، حیث أعد 
ق المراقبة الالسلكیة ، وقاما بتجربة ھذه الطریقة علي ستة عشر شاًبا من نظاًما عن طری

  . المحكوم علیھم في والیة بوسطن األمریكیة وقاموا باالستفادة من ھذا النظام 
أما الصورة النھائیة للسوار اإللكتروني كانت للقاضي األمریكي جاك في والیة 

كره في المسلسل الكرتوني الرجل ، حیث أعجب القاضي بف)م١٩٧٧(نیومكسیكو عام 
، وقام ھذا القاضي في إقناع أحد صانعي البرمجیات في أمریكا آنذاك  )١(العنكبوت

بتصنیع جھاز إرسال واستقبال ، علي شكل إسورة توضع في معصم اإلنسان ، وفي عام 
 م ، قام القاضي بتجربة ھذه األسورة اإللكترونیة علي خمسة من المتھمین كإجراء١٩٨٣

بدیل للحبس المؤقت ، وقد نجحت ھذه التجربة وتم تعمیمھا في والیات أمریكا في ذلك 
  . الوقت 

وفي تلك الوقت كان النظام األمریكي یعاني من تضخم میزانیة السجون حیث 
كانت الوالیات المتحد األمریكیة تمثل أعلي میزانیة في تاریخ السجون ، فبدأ النظام 

فكر في التقنین من المیزانیة المرتفعة ، فقاموا بإدخال ھذا األمریكي في ذلك الوقت یٌ 
النظام كبدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریعات العقابیة ، وأُدمج السوار اإللكتروني 

  .)٢(مع تدبیر آخر وھو البقاء في البیت
م   ١٩٨٩وقد اتخذتھ بعض البلدان في التشریعات المقارنة فعملت بھ كندا عام 

م ، وأخذت بھ إنجلترا ،  ١٩٩٧عن الحبس االحتیاطي ، وأخذت بھ فرنسا عام  كبدیل
م ، وھولندا كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدة ، وكبدیل عن اإلفراج ١٩٩٤والسوید عام 

  . )٣(الشرطي 

                                      
 )٢٧٠ص( نظام المراقبة اإللكترونیة في القانون الفرنسي  )١(
ب�دائل العقوب�ة ، ) ٢٦٩ص(،رام�ي مت�ولي  نظام المراقب�ة اإللكترونی�ة ف�ي الق�انون الفرنس�ي: انظر )٢(

، إب���راھیم م���رابیط ، موق���ع العل���وم القانونی���ة ، كلی���ة العل���وم القانونی���ة ، واالقتص���ادیة  الس���الب للحری���ة
 )٥٦ص(،  ٥، المغرب ، العدد واالجتماعیة 

 ). ٢٧٢ص(  توظیف التقنیات الحدیثة في مجال السیاسة العقابیة )٣(
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وإذا نظرنا إلي واقع البلدان العربیة نري أن الجزائر كانت الدولة األولي استعماًال 
لكتروني حیث لجأت إلیھ في بدایة األمر كإجراء بدیل للحبس المؤقت في لتقنیة السوار اإل

إطار تكریس واحترام حقوق اإلنسان ، ومبادئ المحاكمة العادلة ، وحمایة الحریات 
الفردیة التي نص علیھا الدستور ، وتأكیًدا علي الطابع االستثنائي للحبس المؤقت، 

  .)١(وتعزیًزا لمبدأ قرینة البراءة
عالت الكثیر من النداءات وأصوات الكثیر من فقھاء القانون من أجل تطبیق وقد ت

السوار اإللكتروني في بالدنا العربیة ، كما ھناك العدید من الجھود الفقھیة التي تنادي 
باستعمال السوار اإللكتروني في البالد العربیة، وفي الحقیقة لم ُتقر التشریعات العربیة 

في بدایتھ باستثناء دولة الجزائر ، وكالً من دولة المملكة العربیة  في بلداننا ھذا النظام
السعودیة ، ودولة اإلمارات العربیة المتحدة ، ودولة تونس التي تبنت ھذا النظام علي 
السجناء في مختلف قطاعات الدولة ، فقد جاء في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري 

كإحدى وسائل تطبیق المراقبة القضائیة كبدیل عن النص علي تطبیق السوار اإللكتروني 
  . )٢(الحبس االحتیاطي

م في استخدام تقنیة السوار ٢٠١١وقد شرعت المملكة العربیة السعودیة منذ عام 
اإللكتروني كبدیل عن الحبس قصیر المدة ، وقد تم تجربتھ خارج نطاق السجون علي 

الت اإلنسانیة التي تستدعي مغادرة المحكوم علیھم غیر الخطرین ، ال سیما الحا بعض
المحكوم علیھم بالسجن لمدة معینة ، منھا زیارة مریض ، أو حضور مراسم عزاء 
بمتابعة عدد من الجھات األمنیة ، ولم تكتف السعودیة بتطبیقھ في مجال الجنایات فحسب 

وني كوسیلة ، بل امتد األمر إلي كثیًرا من قطاعات الدولة ، فتم استعمال السوار اإللكتر
من وسائل حمایة األطفال من جرائم الخطف ، وتم تعمیم ھذا النظام علي جمیع 
مستشفیات المملكة ، ولم یقتصر األمر علي قطاعات الصحة بل توسع األمر الرتداء 

م ٢٠١٦زائري المملكة من حجاج بیت هللا الحرام للسوار اإللكتروني ، وتفعیلھ من عام 
  .  )٣(یة بتفعیلھ في تنظیم مشاعر فریضة العمرة والحج، وأمرت السلطات السعود

وقد عملت أیًضا دولة اإلم�ارات العربی�ة المتح�دة بنظ�ام الس�وار اإللكترون�ي ع�ام 
م، فنھج��ت نھ��ج المملك��ة العربی��ة الس��عودیة ب��إطالق مش��روع الس��وار اإللكترون��ي ٢٠١٣

مج الحكوم�ة الذكی�ة لحمایة الطفل وتعزیر أمن األسرة ، وسالمتھا وكان ذل�ك ض�من برن�ا
في اإلمارات ، وذل�ك یت�یح لألس�رة تتب�ع خط�وات األطف�ال باس�تمرار وذل�ك بالتنس�یق م�ع 
وزارة الداخلیة ، باإلضافة إلي توفیر االتصاالت الفوریة مع أفراد األسرة طوال الی�وم ال 

  سیما خالل العام الدراسي ، وقد تمت التجربة وبدأت تفعیلھا من خالل استخدام خمسین 

                                      
، ط�اھر عباس�ة ،   السوار اإللكتروني إجراء بدیل للعقوبة الس�البة للحری�ة ف�ي التش�ریع الجزائ�ري )١(

 )١٨٥ص(ةمجلة االجتھاد القضائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی
)٢(  http://www.johienah.com 
 ،) ٢٧٢ص(  توظی���������ف التقنی���������ات الحدیث���������ة ف���������ي مج���������ال السیاس���������ة العقابی���������ة  )٣(

http://www.worldakhbar.com/gulf/emirates/48053  
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س��واًرا ذكًی��ا ، تحت��وي ك��ل منھ��ا عل��ي ش��ریحة تتب��ع تمك��ن الطف��ل ال��ذي یرتدی��ھ م��ن طل��ب 

  .)١(استغاثة بكبسة زر واحدة ، بشكل یعزز حمایة الطفل ورعایتھ بأسلوب إبداعي مبتكر
وف��ي جمھوری��ة مص��ر العربی��ة  تق��دم بع��ض ن��واب البرلم��ان المص��ري بمقت��رح 

س���ین احتیاطًی���ا م���ن س���جناء ال���رأي ، یقض���ي بتركی���ب س���وار الكترون���ي ف���ي ق���دم المحبو
والمحك��وم عل��یھم بأحك��ام ح��بس ، وعقوب��ات بس��یطة  ، والغارم��ات وم��ن عل��یھم مراقب��ة ، 
وطال��ب الن��واب بإحال��ة االقت��راح ل��رئیس مجل��س ال��وزراء ، ووزارة الداخلی��ة ، والع��دل ، 

م�واد من الق�انون و) ٩٦، ٩٣، ٥٤(واالتصاالت لبحث سبل تنفیذه، بما یتوافق مع المواد 
الدس��تور المص��ري الت��ي تتط��ابق م��ع االتفاقی��ات ، والعھ��ود والمواثی��ق الدولی��ة لحق��وق 

والذي دفع النواب لذلك أن مصر تبني اآلن مدینة إلكترونیة رقمیة متكامل�ة وأن " اإلنسان
  .ھذا المقترح یتواكب مع جھود الدولة بطبیعة الحال 

اعد ھؤالء األشخاص علي العیش وأھم المبررات التي استند إلیھا المقترح انھ یس
مع أسرھم وذویھم والعمل واإلنتاج خصوًصا للغارمات الالتي من الممكن أن یعمل�ن ف�ي 
منازلھن ویقدمن إسھامات إیجابی�ة للمجتم�ع مض�یفة أن المقت�رح یح�د م�ن تك�رار الس�لوك 

  .  )٢(اإلجرامي
مش�یرة أن وتستشھد النائبة بتج�ارب أكث�ر م�ن أربع�ین دول�ة ف�ي ھ�ذا المض�مار   

  .ألف شخص حول العالم یرتدون مثل ھذا السوار ٣٥٠٠ھناك أكثر من 
وفي الحقیقة إذا نظرنا إلي طبیعة ھذه الصورة والوسیلة نجد أن القانون قد نص 

المحكوم علیھ وھو  علي بعض الصور المشھور في القدم تتمثل في أن یقوم  الشخص
 الصباح التالي، في شروقھا إلى سالشم غروب وقت من بیتھ بعدم مغادرة المراقب 

،  حضوره لیسجل المراقبة؛ دفتر مع بیتھ في المراَقب على یمر الشرطة رجل  وكان
 صباح إلى فیھ ویبیت الشرطة، قسم إلى عادة المحكوم ومن ھذه الصور أیًضا أن یذھب

 مدة المحكوم فیھ یقضي الذي المكان بتحدید الجنائیة المباحث التالي وتختص الیوم
 مخالفة للمراقب یجوز وال  -الشرطیة أو المراكز األقسام أحد في أو بیتھ في- المراقبة 

  . )٣(المراقبة في علیھ االتفاق تم ما
أما اآلن في ظل التقنیات الحدیثة والتكنولوجیا المتطورة أصبح من الضروري 

العصر  استخدام تطبیق السوار اإللكتروني في مجال العقوبات وذلك یتماشي مع روح
  .ومتطلباتھ  

                                      
 ) ٢٧٢ص(  توظیف التقنیات الحدیثة في مجال السیاسة العقابیة )١(
)٢(https://www.skynewsarabia.com/varieties/1424093  م����ع العل����م أن الطل����ب ال����ذي

 .لبحثھ  ٢٠٢١تقدمت بھ النائبة في شھر مارس 
أكت�وبر س�نة  ٤م ، وص�در ف�ي  ١٩٤٥، لس�نة  ٩٩رق�م  "المص�ري العقوب�ات ق�انون" بق�انون مرس�وم)٣(

 .  م١٩٤٥
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  :شروط استعمال السوار اإللكتروني : ثانًیا
ھناك بعض الشروط القانونیة التي وضعتھا التشریعات التي أقرت وعملت بھذا     

النظام وھذه الشروط منھا ما یتعلق باألشخاص ، ومنھا ما یتعلق بالعقوبة ، ومنھا ما 
  :لي النحو اآلتي یتعلق بمكان تنفیذ العقوبة  ، وھذه الشروط ع

  :الشروط المتعلقة باألشخاص: أوالً 
إن إجراء المراقبة بالسوار اإللكتروني ال یصح إقراره مع كل األشخاص ،     

ھناك بعض األشخاص قلیلي الخطورة في المجتمع وقد قامت التشریعات الوضعیة 
ي  وھي بوضع بعض الشروط علي األشخاص الذي ینفذ علیھم عقوبة السوار اإللكترون

  :علي النحو اآلتي

أقرت التشریعات استعمال نظام المراقبة اإللكترونیة علي كل الفئات سواء كان  -أ 
الشخص قاصًرا أو بالًغا، ولكن أقروا في سن البلوغ أن  یبلغ سن تسعة عشر عاًما على 

  .)١(األقل، وبالنسبة للقٌصر القاصر فالبد من موافقة الممثل القانوني لھ
التشریعات التي أقرت ھذا النظام رغبة األشخاص فالبد من موافقة احترمت   -  ب

الشخص الذي یخضع لھذا النظام أو ولیھ إن كان قاصًرا ، وفي حالة رفضھ فال 
 .)٢(یصح استعمال ھذا النظام احتراًما ، وتلبیة لحریة األشخاص 

أال اھتمت التشریعات التي أقرت ھذا النظام بالحالة الصحیة لألشخاص ، شرط  - ج
یتضرر الشخص من استعمالھ ، فالبد من إجراء كافة الفحوصات الطبیة التي 
تؤكد بعدم تأثیر السوار اإللكتروني علي صحة اإلنسان حتي ال یكون وسیلة 

 .)٣( مفضیة للموت
البد أن یخضع الشخص لمقر سكن ثابت وال یصح أن یقیم في المكان الذي حدد  - د

رتباًطا وثیقا بأجھزة الشرطة ، وأجھزة تنفیذ لھ ألن السوار اإللكتروني یرتبط ا
 .)٤(العقوبات فذلك یساھم في تمكین السلطات القضائیة من تطبیق النظام علیھ

  :الشروط المتعلقة بالعقوبة: ثانًیا
أما من ناحیة العقوبة فقد أقرت التشریعات لھذا النظام شروط متعلقة بالُمدد التي 

  :ھا واشترطوا لتنفیذ العقوبة الشروط اآلتیة تصلح بتفیذ نظام ھذه العقوبة علی
  
  

                                      
 ).١٨٨ص( یل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائريالسوار اإللكتروني إجراء بد )١(

وف��اء م��ذكور، رس��الة ماجس��تیر بكلی��ة الحق��وق  الس��وار اإللكترون��ي ف��ي ظ��ل التش��ریع الجزائ��ري،  (٢)
 )٦٤ص( م، ٢٠١٨موالي الطاھر بسیعدة، . والعلوم السیاسیة في جامعة د

، أحمد سعود، مجلة العلوم القانونیة ة قصیرة المدةالمراقبة اإللكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحری )٣(
 ).٦٨٥ص(م ٢٠١٨والسیاسیة، المجلد التاسع، العدد الثالث، دیسمبر 

مجلة األستاذ الباح�ث . فیصل بدري السوار اإللكتروني كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، )٤(
 .٨٠٩م، ص٢٠١٨للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد العاشر، یونیو 
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أن تكون العقوبة من العقوبات السالبة للحریة، فال یصح تطبیق السور  - أ
اإللكتروني علي العقوبات المتعلقة بالمنفعة العامة ، أو العقوبات المتعلقة 

  .)١(بالغرامات 
قي منھا ال أن یكون مدة العقوبة السالبة للحریة أو مجموع ُمددھا أو ما تب - ب

یتجاوز سنتین، وال یجوز أن تزید مدة العقوبة السالبة للحریة على سنة واحدة، وبعض 
 .)٢(التشریعات كالتشریع الفرنسي أجاز أن تكون المدة ثالث سنوات

اشترطت التشریعات المقرة للسوار اإللكتروني أال یكون تنفیذ الحكم بھذه  - ت
 .)٣( لة االستئناف ، فالبد وأن یكون الحكم نھائيالعقوبة في المرحلة االبتدائیة ، أو مرح

  الشروط الفنیة والمادیة  الستعمال السوار اإللكتروني: ثالًثا
اشترطت التشریعات لنظام السوار اإللكتروني وجود بعض الشروط المادیة وكذلك 
الشروط الفنیة ، والتي ال تقل أھمیة عن الشروط السابقة من أجل تطبیق نظام السوار 

  :إللكتروني ، وھي على النحو اآلتيا

أن یكون للمحكوم علیھ مقر سكن أو إقامة ثابت ومعروف،  أو مقر إقامة  - أ
  .)٤(إیجار علي األقل خالل فترة تنفیذ 

البد من الحصول على موافقة مالك العقار ، أو مؤجر العقار إذا لم یكن ھو  - ب
 .)٥(مالكھ، 

 .)٦(مكان تنفیذ المراقبة أن یكون محل اإلقامة مزود بخط ھاتف ثابت ب - ت
توفر جھاز كمبیوتر مركزي حتي تتمكن الجھات المختصة بتفیذ العقوبة من  - ث

مراقبة الشخص الخاضع للعقوبة ، بحیث لو حاول تعطیل نظام المراقبة یتم 

                                      
، ص�فاء ف�ي السیاس�ة العقابی�ة الفرنس�یة" الس�وار اإللكترون�ي"الوضع تحت المراقب�ة اإللكترونی�ة   )١(

  .١٣٨أوتاني، ص
دراسة تحلیلی�ة –التنظیم القانوني لتطبیق المراقبة اإللكترونیة كبدیل لعقوبة الحبس على األحداث    (٢)

جلة الجامعة اإلسالمیة للدراس�ات اإلس�المیة، الجامع�ة م. ، نزار حمدي قشطة، وخلود محمد إمام-مقارنة
 ).١٦٥ص( م، ٢٠١٧اإلسالمیة بغزة، المجلد الخامس والعشرون، العدد الثاني، 

ف�ي ظ�ل ( ف�ي التش�ریع الجزائ�ري" الس�وار اإللكترون�ي"نظ�ام الوض�ع تح�ت المراقب�ة اإللكترونی�ة  (٣) 
بكلی��ة الحق��وق والعل��وم السیاس��یة ف��ي جامع��ة رس��الة ماجس��تیر . ، ملیك��ھ مس��روق)٠١ -١٨الق��انون رق��م 

 )٤٦ص(م، ٢٠١٨قاصدي مرباح بورقلة، 
نظ��ام الوض��ع تح��ت المراقب��ة اإللكترونی��ة إج��راء ب��دیل للعقوب��ة الس��البة للحری��ة ف��ي التش��ریع   (٤)

( م ٢٠٢٠مجل�ة الق�انون ال�دولي والتنمی�ة، المجل�د الث�امن، الع�دد األول، . ، زھراء ب�ن عب�د هللالجزائري
 ).١٧٨ص

دراس�ة تحلیلی�ة –التنظیم القانوني لتطبیق المراقبة اإللكترونیة كبدیل لعقوبة الحبس على األح�داث   )٥(
 ).١٦٨ص( ، نزار حمدي قشطة وخلود محمد إمام -مقارنة

نج�م ال�دین بواری�ة س�ھیب، ، -دراس�ة مقارن�ة–المراقبة اإللكترونی�ة باس�تعمال الس�وار اإللكترون�ي   )٦(
 ).٤٣ص(وإكرام طبخ، 
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إرسال  إشارة إلى الكمبیوتر المركزي فتقوم الجھات المختصة باتخاذ 
 .)١(اإلجراءات الالزمة

رسال الذي یوضع في المعصم الخاضع لھ الشخص ، أو في وجود جھاز اإل - ج
أسفل قدمھ للمراقبة، وجھاز استقبال موضوع في مكان اإلقامة ویرتبط بخط 

 .)٢(تلیفوني
 .)٣(أن یقوم بتسدید مبالغ الغرامات المحكوم بھ علیھا - ح

  

  اطب اس

  ت ل اوار ارواب ا دت ار

دید من التشریعات العقابیة إلیجاد حلول بدیلة عن السجون التقلیدیة، تتجھ الع
  .)٤(كاإلفراج الشرطي، والعمل للمنفعة العامة، والمراقبة اإللكترونیة

ویرجع السبب في تبني عقوبة السوار اإللكتروني إلى العدید من األسباب 
  :والمبررات، ومن ھذه األسباب ما یأتي

مما ال شك فیھ أن استخدام عقوبة السوار ف: مكافحة ازدحام السجون -١
اإللكتروني یساھم بشكل فاعل في التخفیف من االكتظاظ الذي یمكن أن یحصل في 
السجون، خاصة إذا طبق على الحبس االحتیاطي، أو العقوبات قصیرة المدى، أو 
 األحداث، وھذا بدوره یساھم في تقلیل االحتكاك مع المجرمین، ولذلك آثار إیجابیة ال

 .)٥(تخفى على ذوي االختصاص

  

  

  

                                      
رس��الة ماجس��تیر . عب��د هللا كباس��ي، ووداد وقی��دالمراقب��ة اإللكترونی��ة باس��تعمال الس��وار اإللكترون��ي، )١(

 )٧١ص(م ، ٢٠١٧بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في جامعة باجي مختار بعنایة  
 )٦٨٨ص(، أحمد سعود، المراقبة اإللكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة  )٢(
ف��ي ظ��ل (ف��ي التش��ریع الجزائ��ري " الس��وار اإللكترون��ي"نظ��ام الوض��ع تح��ت المراقب��ة اإللكترونی��ة  )٣(

 ).٤٩ص(، ملیكھ مسروق )٠١ -١٨القانون رقم 
، س��اھر -دراس��ة تحلیلی��ة–مراقب��ة الم��تھم إلكترونًی��ا كوس��یلة للح��د م��ن مس��اوئ الح��بس االحتی��اطي  )٤(

 ).٦٧١ص(إبراھیم الولید، 
نظام الوض�ع تح�ت المراقب�ة  ).٨٨ص(وفاء مذكور  روني في ظل التشریع الجزائري،السوار اإللكت )٥(

، ملیك��ھ )٠١ -١٨ف��ي ظ��ل الق��انون رق��م (ف��ي التش��ریع الجزائ��ري " الس��وار اإللكترون��ي"اإللكترونی��ة 
، ٢٠١٨مسروق، رسالة ماجستیر بكلی�ة الحق�وق والعل�وم السیاس�یة ف�ي جامع�ة قاص�دي مرب�اح بورقل�ة، 

 ).١٧ص(
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- ٨٨٥  - 

 

 

حیث إن إقامة السجون ، ووجود أعداد : )١(خفض تكالیف الرعایة بالمساجین -٢
كبیرة داخلھا من المتھمین والمجرمین، یمثل عبًئا مالًیا كبیًرا یؤثر سلًبا على اقتصاد 

من الدول، والدولة من واجبھا أن تبحث عن سبل من شأنھا أن تقلل النفقات المترتبة 
جراء بقاء ھؤالء في السجون، ولما في وجودھم خارجھ واألعمال النافعة التي یمكن أن 

 .یقوموا بھا لھ عائد إیجابي على اقتصاد الدولة

یعتبر السوار اإللكتروني عامالً من : تدبیر احترازي لمنع العود إلى الجریمة -٣
د، خاصة وأن الشخص العوامل التي تؤدي إلى التقلیل من العودة إلى الجریمة من جدی

الخاضع لھا یعلم أن ھناك من یراقبھ في كل خطوة یخطوھا، وبالتالي فإن ذلك سیكون 
سبًبا في امتناعھ عن ارتكاب الجریمة، وربما یكون في ذلك إصالح لسلوكھ، وعامل 

 .)٢(على صالحھ في المجتمع

الخاص  تھدف عقوبة السوار اإللكتروني إلي تحقیق مبدأ الردع: ردع المجرمین
للمجرمین من خالل متابعة تحركاتھم، فإن المجرم إذا علم أن تحركاتھ مراقبة في كل 
لحظة فإن ھذا یكون سبًبا المتناعھ عن الجریمة، لعلمھ أنھ باإلمكان بكل سھولة الوصول 

  . )٣(إلیھ، وبالتالي ھذا یكون عامل على تخفیف وقوع الجرائم في المجتمع

  اطب ادس

و زارووار ال اوئ ا  

  :مزایا استعمال السوار اإللكتروني: أوالً 
إذا ما نظرنا إلي طبیعة السوار اإللكتروني باعتباره أحد الصور الحدیثة في 

  .المراقبة في العصر الحدیث نجد أن لھ مزایا عدیدة تتعلق بالجاني ، والمجتمع ، والدولة 

ق بالجاني نري أنھ یسمح للجاني بالحیاة في فإذا نظرنا إلي مزایاه التي تتعل .١
ظل دفء العائلة والمجتمع فالشخص یقضي عقوبتھ ي وسط أسرتھ وأھلھ ، ألن كثیرا 
من األشخاص الذین یتعایشون داخل أسوار السجون یحدث لھم عزلة عن أقاربھم 

                                      
مجلة الحق�وق والعل�وم . سفیان عرشوشلمراقبة اإللكترونیة كبدیل عن الجزاءات السالبة للحریة، ا  (١)

، المراقب��ة اإللكترونی��ة باس��تعمال )  ٤٥٣ص( م ٢٠١٧السیاس��یة بجامع��ة خنش��لة، الع��دد الث��امن، ین��ایر 
 ).٤٦ص(، نجم الدین بواربة سھیب، وإكرام طباخ، -دراسة مقارنة–السوار اإللكتروني 

 ). ٤٣ص( المراقبة اإللكترونیة باستعمال السوار اإللكتروني  )٢(
، أیم�ن رمض�ان الزین�ي ، دار النھض�ة العربی�ة ، الق�اھرة ، العقوبات السالبة للحریة القصیرة الم�دة )٣(

،  المراقب��ة اإللكترونی��ة كب��دیل ع��ن الج��زاءات الس��البة للحری��ة،  )٣٣ -٣٢ص( م ٢٠٠٥،  ٢الطبع��ة 
 ).٤٥٤ص(سفیان عرشوش، 
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- ٨٨٦  - 

 

نفسیة وعائلتھم ، وأحیاًنا یكون لھ أثر سلبي واضح مما یؤدي إلي إصابتھ باألمراض ال
 . )١(فیما بعد 
أما عن مزایاه التي تعود بالنفع علي المجتمع فیھدف إلي حمایة المجتمع من  .٢

 . السلوك اإلجرامي الذي من السھل أن یكون لھ دور كبیر في فساد األخالق بین الناس 
كما أنھ یجنب الجاني من مخالطة المجرمین الخطرین ، ففي الغالب یصف الفقھ الجنائي 

جن بالبیئة الفاسدة التي تزید من خطورة المحكوم علیھم ، وكثیر من األشخاص بیئة الس
الذین لیسوا أھًال للجرائم فإن السجن سیضرھم ضرًرا أكثر مما یفیدھم ، لذا كان من 
الضروري بالنسبة للشخص الذي لم یرتكب إال خطأ بسیًطا أال یتعرض لوسط السجن 

  . )٢(الفاسد
أشارت بعض الدراسات أن استعمال السوار اإللكتروني یعطي ومن الناحیة األخرى كما 

فرصة لمن ثبت في حقھ الجریمة بأن یراجع نفسھ بالتوبة ، وھذا یساھم في عدم عودتھ 
یئة المحیطة الرتكاب الجریمة مرة أخري مما یكون لھ عظیم النفع علي المجتمع ، والب

  .بھ
ألعباء المالیة للدولة ، حیُث یساھم تطبیق أما علي صعید الدولة فإنھ یساھم في توفیر ا -٣

السوار اإللكتروني في انخفاض التكلفة االقتصادیة بالنسبة لعملیة إنشاء سجون جدیدة 
فضًال علي أنھ یساعد في خفض التكلفة المالیة للمسجون في الدولة ، ففي دولة فرنسا 

بمقدار الثلث ، وقد  علي سبیل االستشھاد نري أنھ یقلل عن تكلفة السوار اإللكتروني
) ٦٠(أشارت كثیر من التقدیرات إلي أن تكلفة السجین الواحد في فرنسا تقدر بحوالي 

  .)٣(یورو) ٢٠(یورو، بینما تقدر تكلفة المراقب إلكترونیا ب 

أشارت : ویساعد السوار اإللكتروني في الوقایة من العودة للجریمة مرة أخري 
ا التشریعات المقارنة بأن فكرة السوار اإللكتروني العدید من الدراسات التي قامت بھ

كانت مشجعة للغایة وقد ساھمت إسھاًما كبیرا في عدم العود مرة أخري للجریمة وھذا 
  ، فحینما یشعر   )٤(علي حسب اإلشارات التي قامت بھا كندا وفرنسا وغیرھا من البلدان

                                      
، السوار اإللكتروني في السیاس�ة العقابی�ة الفرنس�یة )٢٤٣ص(الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة   )١(

 ٢٠٠٩، الع�دد األول ،  ٢٥، صفاء أوتاني، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة ، والقانونیة ، المجلد 
،  عقوب��ة الوض��ع )  ٢٩٢(  ف��ي مج�ال السیاس��ة العقابی�ة توظی�ف التقنی��ات الحدیث�ة ،  ) ١٣١ص(م ، 

عب�د هللا ف�ائز فیص�ل الش�ریف، تحت المراقبة اإللكترونیة بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین المعاص�رة، 
م، ٢٠١٩رس��الة ماجس��تیر ف��ي الش��ریعة والق��انون م��ن جامع��ة ن��ایف العربی��ة للعل��وم األمنی��ة بالری��اض، 

 ).٧٤ص(
ف��ي مج��ال السیاس��ة وظی��ف التقنی��ات الحدیث��ة ت، ) ٢٤٣ص(الوض��ع تح��ت المراقب��ة اإللكترونی��ة ،   )٢(

  العقابیة 
  )٢٩٥. ( 

أیم��ن رمض��ان الزین��ي ، دار النھض��ة العربی��ة ، الق��اھرة،  الطبع��ة األول��ي، . دالح��بس المنزل��ي ،   )٣(
 ) .٢٩٥(  في مجال السیاسة العقابیة ، توظیف التقنیات الحدیثة  )٨٧ص(م ، ٢٠٠٥

 ) .٤٠ص(السیاسة العقابیة  توظیف التقنیات الحدیثة في مجال )٤(
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- ٨٨٧  - 

 

  
ھ فإن ھذا لھ دور فعال في عدم الجاني أن ھناك من یراقبھ في سكناتھ وحركاتھ ، ومنزل

  .رجوعھ إلي السلوك اإلجرامي مرة أخري
  : مساوئ السوار اإللكتروني : ثانًیا

أما إذا انتقلنا إلي مساوئ السوار اإللكتروني فقد أشارت بعض الدراسات التي 
أجراھا الباحثین أن السوار اإللكتروني لھ عدة سلبیات فھو یؤثر علي الفرد والمجتمع 

  :المساوئ علي النحو اآلتيوھذه 
أما علي مستوي الفرد فقد یؤثر السوار اإللكتروني علي نفسیة حاملھ ، مما یجعلھ 
منعزًال ومنطوًیا عن مجتمعھ ، ویخلق في نفسیتھ نوًعا من المشقة والمعاناة ، وخاصة 

  . )١(إحساس شعوره بأنھ مراقب في أي وقت وأي مكان تواجد فكیھ 
جتمع فقد أشار البعض أن من اآلثار السلبیة التي قد یفھمھا وأما علي مستوي الم

العدید في استعمال السوار اإللكتروني أنھ یؤدي إلي عدم زجر الجاني ألن من مقاصد 
العقوبة زجر الجاني ، وقد اتبع كثیر من الفقھاء وسائل متنوعة كالتغریب ، والتعزیر ، 

ا السوار اإللكتروني فقد یؤدي إلي التھاون والسفر خارج البالد عقاًبا لھ علي جریمتھ أم
  .)٢(والتسیب بعد ذلك 

ومن الناحیة الصحیة قد یتعرض حامل السوار اإللكتروني إلي العدید من األخطار 
نتیجة ارتدائھ لھذا الجھاز اإللكتروني لمدة ثالث سنوات فقد ینتج عنھ أضرار صحیة 

  )٣(لطویلوأمراض خطیرة ال تظھر نتائجھا إال علي المدى ا
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 )  ١٩٣( السوار اإللكتروني إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري    )١(
عم�ر س�الم ، المراقبة اإللكترونیة ، مراجعة حدیثة لتنفیذ العقوب�ة الس�البة للحری�ة خ�ارج الس�جن ،  )٢(

الس��وار اإللكترون��ي إج��راء ب��دیل ،   ) ٤٩ص(م٢٠٠٠األول��ي ، الق��اھرة ، : دار النھض��ة العربی��ة ، ط
، دور )  ١٩٣ص(، ج��وھر ع��امر وط��اھر عباس��ة، للعقوب��ة الس��البة للحری��ة ف��ي التش��ریع الجزائ��ري

  الوسائل التكنولوجیة الحدیثة 
، التأھی��ل  ، مجل��ة كلی��ة الحق��وق ، جامع��ة بنھ��ا)  ٣٣٠ص ( أحم��د ف��اروق زاھ��ر ، . ، د )  ٣٢٢ص  (

( م، ١٩٩٣، ١مص��طفى الع��وجي، مؤسس��ة بحس��ون بی��روت، طالعقابی��ة، االجتم��اعي ف��ي المؤسس��ات 
 ).١٨٦ص

 )  ١٩٣ص (السوار اإللكتروني إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري   )٣(
 



  .التكییف الفقھي والقانوني للسوار اإللكتروني كعقوبة مستحدثة 
  

- ٨٨٨  - 

 

  املبحث الثاني

  التكييف الفقهي والقانوني  الستعمال السوار اإللكرتوني 

  كعقوبة مستحدثة 

جاءت الشریعة اإلس�المیة خاتم�ة للش�رائع وأكملھ�ا، وأوس�طھا ، وأع�دلھا ، وم�ن 
مظ��اھر ھ��ذا الع��دل، والكم��ال ق��درة الش��ریعة اإلس��المیة عل��ي مس��ایرة التط��ور الزمن��ي ، 

س��تجدات ، واحتواؤھ��ا عل��ي كاف��ة األحك��ام الت��ي تفی��د الن��اس ف��ي حی��اتھم ، ومواكب��ة الم
  . ومعاشھم ، وتحفظ لھم سعادتھم في الدنیا واآلخرة 

ومن ھذا المنطلق فھناك كثیر من النوازل لم تشتمل النصوص علي أحك�ام فقھی�ة 
یوم كثی�ر واضحة لھذه المستجدات ، ألن كثیًرا من ھذه القضایا تتجدد سریًعا ، وتولد كل 

  . من القضایا في الفقھ اإلسالمي 
وقد امتازت الشریعة اإلسالمیة بالمرون�ة ، والس�عة ، وم�ن مظ�اھر ھ�ذه المرون�ة 
التي نحن بصدد الحدیث عنھا التعزیر كأحد الحلول التي یستطیع من خاللھا أول�و األم�ر، 

ق��د یس��تجد م��ن والحك��ام ف��ي البل��دان إیج��اد العقوب��ات الرادع��ة، وتش��ریع التش��ریعات لم��ا 
  . مخالفات تستوجب التصدي لھا حفاًظا علي الفرد، واألسرة ، والمجتمع المسلم بأسره 

واإلسالم في مجملھ لم یضع ُعقوبات محددة  إال لما ُیعرف بجرائم الحدود ،وھي 
الزن��ا ، والق��ذف ، والقت��ل ، والحراب��ة ، والس��رقة ، والقص��اص ، وال��دیات ، وق��د ت��رك 

ما تقدم من الجرائم دون أن یع�ین لھ�ا العق�اب مق�دًما ، وھ�ذا یع�د م�ن  الشارع الحكیم غیر
أھم المرتكزات التي تبین  بقاء الشریعة وتفوقھا علي مر األیام م�ا دام أن الجان�ب األكب�ر 
من العقوبات والجرائم قد تركت تفصیالتھا ألولي األمر أي للدولة في كل زمان ومكان ، 

  . ناسب مع كل عصر ومصر یقررون منھا ما یشاءون بما یت
وق���د ت���رك الش���ارع اإلس���المي الب���اب مفتوًح���ا لالجتھ���ادات ، ووض���ع التع���ازیر 
وفرضھا لكل جریمة لیست فیھا عقوبة مقدرة ، مما یتناسب مع كل بیئ�ة ، وك�ل عص�ر ، 
وبذلك یساسیر التشریع الزمن�ي ، ویبق�ي حافًظ�ا للم�ورووث الش�رعي الت�ي تض�من البق�اء 

  .)١(لھذه الشریعة
وم�ن ینظ��ر إل�ي عقوب��ة الس�وار اإللكترون��ي ی��ري أن ھ�ذا الن��وع ین�درج ف��ي ب��اب 
العقوبات التعزیریة علي  كونھا عقوبة شرعیة ولكنھا غیر مقدرة ش�رًعا وأمثل�ة ذل�ك ف�ي 
الفقھ اإلسالمي كثیر كالتعزیر بالمال ، والضرب ، والحبس ، والتوبیخ ، وكعقوبة الل�واط 

  .)٢(سابقة یرجع الحكم فیھا لما یراه القاضي وولي األمر، والتجسس فكل ھذا األنواع ال

                                      
  )٧٤-٧٣ص (، دار الفكر العربي، القاھرة عبد العزیز عامر. التعزیر في الشریعة اإلسالمیة ،د )١(
محم�د : قعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن س�عد اب�ن الق�یم، تحقی�قإعالم المو  )٢(

الجریم����ة  ، )٣/١١( م١٩٩١ -ھ����ـ١٤١١، ١عب����د الس����الم إب����راھیم، دار الكت����ب العلمی����ة ببی����روت، ط
 ).١٢٢(، الشیخ محمد أبو زھرة  والعقوبة
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- ٨٨٩  - 

 

  
ف�ي " الدول�ة " وكما یري الدكتور الزحیلي أن الشارع الحكیم ف�وض ول�ي األم�ر 

نوع العقوبة ومقدارھا وذلك لمعاقبة الجاني علي جنایتھ ، وقمع عدوانھ ، وتحقیق مقص�د 
لف��رد والزم��ان ، والمك��ان ، الش��ارع ف��ي العقوب��ة  ب��الزجر واإلص��الح ، ومراع��اة أح��وال ا

  . )١(ومواكبة ھذه المستجدات
منذ زمن بعید كما سنعرض في عرض   -رحمھم هللا   -وقد أكد علي ھذا فقھائنا 

  األدلة 
وإذا أمعن��ا النظ��ر ف��ي تقس��یم العقوب��ات ن��ري أنھ��ا تنقس��م إل��ي عقوب��ات بدیل��ة ، 

  . وعقوبات تكمیلیة
ي تحل محل العقوبة األصلیة ، وذل�ك ح�ال وھي العقوبة الت: أما العقوبات البدیلة 

  . امتناع تنفیذ العقوبة األصلیة أو وجود بعض المعوقات لسبب شرعي 
  . وأمثلة ذلك في الفقھ الدیة إذا دري القصاص مثال 

والعقوبات البدیلة في الفقھ اإلسالمي ھي عقوبات أص�لیة وق�ت تطبیقھ�ا وتنفی�ذھا 
العقوبات بدیلة حالة صعوبة تطبیق العقوبة األشد ،  قبل أن تكون بدیلة ، وإنما جعلت ھذه

وی��ري الباح��ث أن الس��وار اإللكترون��ي یحك��م ب��ھ إّذا امتن��ع تنفی��ذ العقوب��ة األص��لیة لوج��ود 
  . بعض المسوغات والمبررات التي تمنع تنفیذ العقوبة ذاتھا  ، وقد تكون عقوبة مستقلة 

ج�اني ولك�ن ھ�ذه اإلص�ابة بن�اء أما العقوبة التكمیلی�ة فھ�ي العقوب�ة الت�ي تص�یب ال
  .علي الحكم بالعقوبة األصلیة ، ولكن بشرط أن یحكم بالعقوبة التكمیلیة 

طولاب ا  

 ظ راء راا 

أما إذا نظرنا لنصوص الفقھ�اء ف�ي اس�تعمالھم لمص�طلح المراقب�ة وب�األخص ف�ي 
یة وقد ذكرت كونھا إجراء العقوبات نري أن المراقبة قد طبقت في كثیر من األحكام الفقھ

  : علي النحو اآلتي 
ثم إذا لم یحضر لھ غریم یطلق من الحبس بال : " فقد جاء في تحفة المحتاج 

یمین؛ ألن األصل عدم غریم آخر ، وعبارة النھایة وال یحبس حال النداء وال یطالب 
  . فدل ھذا النص علي أنھا إجراء تحفظي . )٢("بكفیل بل یراقب

قول�ھ وتعی�ین الجھ�ة لإلم�ام فل�و ع�ین ل�ھ بل�دة ك�ان ل�ھ : " یة الجمل وجاء في حاش
مفارقتھا بعد وصولھ إلیھا والذھاب إلى أبعد منھا ف�ي تل�ك الجھ�ة أو مس�اویھا فعل�م أن�ھ ال 
یحبس في المحل الذي یغرب إلیھ نعم یراقب لئال یرجع إل�ى بل�ده أو ل�دون مس�افة القص�ر 

                                      
 )٧/٥٣٠٠(ا ،  دمشق ، وھبة الزحیلي ، دار الفكر ،  سوریَّ الفقھ اإلسالمي وأدلتھ   )١(
، تحقیق ) ھـ٨٠٤ت(لعمر بن علي بن أحمد الوادیاشي، األندلسي ، تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج  )٢(

 .ھـ١٤٠٦(عبد هللا بن سعاف اللحیاني ، دار حراء، مكة المكرمة طبع 
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- ٨٩٠  - 

 

رھ��ا وتلزم��ھ اإلقام��ة فیم��ا غ��رب إلی��ھ لیك��ون ل��ھ منھ��ا فل��و ع��ین ل��ھ جھ��ة ل��م یع��دل إل��ى غی
  . )١("كالحبس

وإن زعم أي المحبوس الجھل بسبب حبسھ أو قال ال : " وجاء في باب القضاء   
خصم لي نودي علیھ بطلب الخصم ثالثة أیام كما في البحر وغیره وال یحبس م�دة الن�داء 

بلھا وأقام حجة عل�ى الح�ق وال یخلى بالكلیة بل یراقب فإن حضر خصمھ في ھذه والتي ق
أو على أن القاضي حكم علیھ بكذا فذلك وإال أطلق أي المحبوس في ھذه والمحبوس فیم�ا 

  . )٢("قبلھا
وعقلھ في الخلوات یع�رف  ب�أن یراق�ب فیھ�ا  إن : " وجاء في باب الجراح       

صدق الجاني وفعلھ في خلواتھ : قال ولیھ  قد جن وأنكر الجاني فإن انتظم قولھ : قیل أي 
  .)٣("بیمینھ

م��ن خ��الل ھ��ذه النص��وص یتض��ح أن المراقب��ة تمث��ل إج��راء تحفظًی��ا عل��ي      
الش��خص خوًف��ا م��ن أن یھ��رب وف��ي ھ��ذا دلی��ل عل��ي اس��تعمال الس��وار اإللكترون��ي كب��دیل 

  للعقوبة وال یوجد مانع شرعي في ذلك 

ب اطا  

  و رووار اا 

ھ إلي الناس وبعث فیھم رسولھ لتعل�یمھم ، وإرش�ادھم وق�د ف�رض أنزل هللا شریعت
العقاب علي مخالفة أمره ولحم�ل الن�اس عل�ي م�ا یكرھ�ون م�ا دام أن�ھ یحق�ق مص�الحھم ، 
ولصرفھم عما یشتھون ما دام أنھ یؤدي لفسادھم فالعقاب تقرر إلصالح الف�رد ، ولحمای�ة 

  . الجماعة ، وصیانة نظامھا 
العقوبة ھو إصالح الفرد، وحمایة المجتمع بما یتناس�ب م�ع  ولما كان المقصد من 

مص��لحتھ ، وللحاج���ة الماس���ة ل���ذلك ف���إذا اقتض���ت الحاج���ة التش���دید ، والزج���ر ، ٌزج���رت 
  . وشددت، وإن اقتضت التخفیف خففت

ومن ینظر بعین المحق یري أن كل عقوب�ة ت�ؤدي لص�الح الف�رد والمجتم�ع فھ�ي 
  . علي عقوبة معینة فحسبعقوبة مشروعة فال ینبغي االقتصار 

وبن��اء عل��ي ذل��ك یتب��ین ص��الحیة اس��تعمال الس��وار اإللكترون��ي أن یك��ون عقوب��ة 
مستقلة في كثیر من الجرائم لما قد یسببھ السجن ف�ي أم�اكن العقوب�ات م�ن ردع ك�اف ف�ي 
ح��ق الكثی��ر م��ن األش��خاص ولك��ن ل��یس ف��ي ك��ل الج��رائم ، وأن یخض��ع الحك��م ف��ي ذل��ك 

  .ضعیة نفسھاللقاضي وللتشریعات الو
  

                                      
: فىالمت��و(، س��لیمان ب��ن عم��ر ب��ن منص��ور العجیل��ي األزھ��ري، المع��روف بالجم��ل  حاش��یة الجم��ل  )١(

 ) ٤/٤٧(  بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر الطبعة: الناشر) ھـ١٢٠٤
 ) ٥/٦٥٤( المرجع السابق )٢(
 ) ٤١٢(  زكریا بن محمد بن أحمد األنصاري  شرح البھجة الوردیة ،  )٣(
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إن نظام السوار اإللكتروني یعد أمًرا مستحدًثا، لم ُیعرف عند أسالفنا من العلماء 

  . القدماء، غیر أننا یمكن أن نتناولھ بما یترتب علیھا من مصالح ومفاسد

  اطب اث 

  ف ا وار اروا 

روني العدید من المصالح مما سبق ومن خالل ما عرضناه نري أن للسوار اإللكت
المترتبة علي الفرد، وكاألسرة، والمجتمع، وسبق وأن بینا أن ھن�اك العدی�د م�ن العقوب�ات 
قامت علي التعزیر من قبل ولي األمر، وال مساس في ذلك ألن التعزیر مش�روع ف�ي ك�ل 
معصیة لیس فیھا حد وذلك مترتب علي حسب الجنایة من جھة وطبیعة الجاني ف�ي الش�ر 

عدم من جھة وإذا نظرنا إلي الحكم الشرعي للسوار اإللكترون�ي ن�ري أن�ھ ال یتع�ارض وال
مع الكتاب أو السنة، أو األدلة االجتھادیة ما دام یتواف�ق م�ع مقاص�د العقوب�ة ف�ي الش�ریعة 
اإلسالمیة والقواعد التي وضعھا الفقھ�اء ف�ي تش�ریع األحك�ام ویمكنن�ا أن نب�ین مش�روعیة 

  : عقوبة مستحدثة علي النحو اآلتيالسوار اإللكتروني ك
  : الكتاب: أوًال  

ِتــي َتَخــاُفوَن ُنُشــوَزُهنَّ َفِعُظــوُهنَّ َواْهُجــُروُهنَّ ِفــي اْلَمَضــاِجِع : قول��ھ تع��الي  -١ ﴿َوالالَّ

  .)١( ا﴾َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال َتْبُغوا َعَلْیِهنَّ َسِبیًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلی�ا َكِبیرً 

أن هللا سبحانھ وتع�الي أب�اح ع�دة وس�ائل ف�ي ح�ال نش�وز الزوج�ة،  :وجھ الداللة 
وعدم طاعتھ من ھذه الوسائل أن الرجل یعطیي ظھره لزوجت�ھ ف�ال یكلمھ�ا، وال یجامعھ�ا 
ولیصبر على ذلك حتى تتوب إلى طاعتھ، وطاعة هللا ربھم�ا مع�اً، وإن أص�رت ول�م یج�د 

  .)٢(معھا الھجران في الفراش
وُیعد صبر الزوج علي زوجتھ بعدم كالمھ لھا أو مجامعتھ یع�د نوع�ا م�ن الزج�ر 
والعقوبة لھا ، ویعد نوًعا من مراقبة الزوج لزوجتھ م�ن أج�ل تغیی�ر أخالقھ�ا ، والمراقب�ة 
باستعمال السوار اإللكتروني ما ھو إال ضرب من ضروب تھذیب الجاني فالقول بإجازتھ 

  . أحرىوتطبیقھ كعقوبة فھو أولي و

ـَالِة َفُیْقِسـَماِن ِباللَّـِه ِإِن اْرَتْبـُتْم َال َنْشـَتِري قولھ تع�الي  -٢ َ﴿ تْحِبُسـوَنُهَما ِمـْن َبْعـِد الصَّ

  .)٣( ِبِه َثَمًنا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى﴾

                                      
 ). ٥٣آیة (  سورة النساء  )١(
ب�ن ج�ابر أب�و بك�ر الجزائ�ري ،  ، جابر ب�ن موس�ى ب�ن عب�د الق�ادر أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر )٢(

 م٢٠٠٣ھ��ـ،١٤٢٤الخامس��ة، :  مكتب��ة العل��وم والحك��م، المدین��ة المن��ورة، المملك��ة العربی��ة الس��عودیة ، ط
)١/٤٧٤(  
 )١٦٠آیة ( سورة المائدة )٣(
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دل النص القرآن�ي إل�ي ح�بس م�ن توج�ب علی�ھ ح�ق حت�ي یؤدی�ھ ،  :وجھ الداللة 
والس�وار اإللكترون�ي ن�وع م�ن  )١(م�ن أحك�ام ال�دین وھو أصل م�ن أص�ول ال�دین ، وحك�م

أنواع المراقبة الذي ال یتعارض مع أصول ال�دین وأحكام�ھ ومقاص�ده  ، ف�إذا ك�ان ال�نص 
القرآني أوجب حبس م�ن یوج�ب علی�ھ الح�ق ، فك�ذلك العقوب�ات الت�ي یخض�ع لھ�ا الس�وار 

  .اإللكتروني 
صلى هللا علیھ   -ل هللا سمعت رسو: عن معقل بن یسار ، قال  :السنة : ثانًیا

ما من عبد یسترعیھ هللا رعیة یموت یوم یموت ، وھو غاش لرعیتھ ، : یقول   -وسلم 
  . )٢(إال حرم هللا علیھ الجنة
 -ھذا الحدیث لفظ�ھ ع�ام ف�ي ك�ل م�ن كل�ف حف�ظ غی�ره ؛ كم�ا ق�ال  :وجھ الداللة 
مام الذي عل�ى الن�اس كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعیتھ ؛ فاإل  -صلى هللا علیھ وسلم 

  . )٣(راع ، وھو مسؤول عن رعیتھ ، وھكذا الرجل في أھل بیتھ ، والولد ، والعبد
ومن ذلك تولیتھ لمن ال یح�وطھم وال یراق�ب أم�ر هللا ف�یھم وتولیت�ھ م�ن غی�ره     

ع�ن أن یض�یع م�ا أم�ر وھ�ذا راج�ع إل�ي الزج�ر والتغل�یظ ،   )٤(أرضى � عن�ھ م�ع وج�وده
الدولة ومن حق اإلمام أن یأمر بإتباع ھذا الوسائل في تنفیذ العقوبة م�ا  بحفظھ ، فمن حق

  .دامت تتوافق مع الشرع الحنیف
وأما بالقیام بما یتعین علیھ من حفظ شرائعھم وال�ذب : " قال القاضي عیاض     

كل متصد ال دخال داخلة فیھا أو تحریف لمعانیھا أو إھمال حدودھم أو تضییع حقوقھم أو 
مایة حوزتھم ومجاھدة عدوھم أو ترك سیرة العدل ف�یھم فق�د غش�ھم  ق�ال القاض�ي ترك ح

  . )٥("على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة -صلى هللا علیھ وسلم  -وقد نبھ 
  : القواعد الفقھیة : ثالًثا

  .)٦("درء المفاسد أولى من جلب المصالح: "قاعدة -١
رفعھا  ، وإزالتھا ، فإذا تعارضت مفسدة ، ومصلحة  والمراد بدرء المفاسد       

فدفع المفسدة مقدم ف�ي الغال�ب ، إال أن تك�ون المفس�دة مغلوب�ة ، وذل�ك ألن اعتن�اء الش�رع 
بترك المنھیات أش�د م�ن اعتنائ�ھ بفع�ل الم�أمورات لم�ا یترت�ب عل�ي المن�اھي م�ن الض�رر 

  .المنافي لحكمة الشارع في النھي

                                      
 )٢/٧٤١(دار الكتب العلمیة : ، حمد بن عبد هللا األندلسي ابن العربي  ، الناشر   أحكام القرآن )١(
 ).٤٨٣٤(، رقم الحدیث ) ٦/٩( ، باب فضیلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر  ھ مسلمأخرج )٢(
خلی�ل م�أمون ، دار المعرف�ة ، بی�روت، : ، تسبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدل�ة األحك�ام  )٣(
 )٧/١٥٨(ـــھ١٤١٥األولي ، :ط
 .المرجع السابق )٤(
دار : یا یحیى بن شرف بن مري النووي الناشر لمنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، أبو زكرا )٥(

 )٢/١٦٦(ھـــ  ١٣٩٢إحیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 
(  ھـ�ـ ١٣٧٨الق�اھرة، الحلب�ي، الب�ابي مص�طفى طبع�ة الس�یوطي ال�دین لج�اللاألش�باه والنظ�ائر ،  )٦(

بن إب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن نج�یم،  ، زین الدین، األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان) ٥٢ص
 ).٧٨ص( م، ١٩٩٩-ھـ١٤١٩، ١زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط: تحقیق
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مثل في السوار اإللكتروني ففي استعمالھ تدرأ الكثیر من المفاسد وأري أن ھذا مت

، ال سیما مفسدة تأثر الجاني بسلوك المساجین مم�ا ی�ؤدي إل�ي انح�راف س�لوكھ واإلس�ھام 
  . في انحرافات كثیرة في المجتمع بعد خروجھ من السجن 

األس�رة یضاف إلي ذلك أن السوار اإللكتروني یدرأ مفاسد كثیرة فق�د تك�ون       
لیس لھا م�ورد رزق إال ھ�ذا الج�اني فیس�تطیع أن ی�دیر عمل�ھ م�ن منزل�ھ ، وب�ذلك یتحق�ق 

  .تماسك األسرة والمجتمع
  .)١(یختار أھون الشرین وأخف الضررین  -٢

إذا تعارض الضرر األشد فإنھ یزال بالض�رر األخ�ف ، وإذا تعارض�ت مفس�دتان 
واع�د متح�دة المعن�ي أي أن األم�ر إذا روعي أعظمھما ضرًرا بارتكاب أخفھما ، وھذه الق

دار بین ضررین أحدھما أش�د م�ن اآلخ�ر فیحتم�ل الض�رر األخ�ف ، وال یرتك�ب الض�رر 
  . )٢(األشد

فإذا تحقق الزجر، مع اإلصابة بالمرض النفسي نخت�ار الض�رر األخ�ف والس�وار 
جر اإللكترون��ي ل��یس مس��قًطا للعقوب��ة، ب��ل إن��ھ عقوب��ة بدیل��ة، أي أن ص��احبھ یش��عر ب��الز

الواضح فمكوثھ في غرفتھ، وبین أسرتھ أري أنھ زجر بالفعل، وقیام المؤسس�ات العقابی�ة 
بمراقبتھ لیل نھار فھ�و زج�ر أیًض�ا، وع�دم خروج�ھ م�ن منزل�ھ فھ�و زج�ر ل�ھ ب�ین أس�رتھ 
ومجتمعھ، فإذا كانت السجن لمن لیسوا أھ�الً للج�رائم بمثاب�ة زج�ر لھ�م ی�ؤدي إل�ي إص�ابة 

  .یة فأولي دفع ھذا الشرر بالضرر األخف الجاني باألمراض النفس
االعتب���ار الش���رعي للمص���لحة المرس���لة، والش���ریعة م���ا وض���عت إال لتحقی���ق  -٣

مصالح العباد، ومن ثم دلت نصوص الشریعة وأحكامھا علي األخذ بھذا االعتبار، فاألخذ 
بالمص��لحة المرس��لة یتف��ق م��ع طریق��ة الش��ریعة اإلس��المیة وأھ��دافھا وغایتھ��ا، وق��د وض��ع 
علماء األصول شروط للمصالح المرسلة، بأن تكون مالئمة لمقاصد الشارع الحكیم، وأن 
تك�ون معقول�ة ب��ذاتھا، وأن تك�ون األخ�ذ بھ��ا م�ن أج��ل حف�ظ ض�روري ورف��ع الح�رج ع��ن 

  . )٣(العالمین ، وأن تكون عامة ال خاصة 
ولو نظرنا إلي طبیعة السوار اإللكتروني لوجدنا ھذه الشروط متوفرة فیھ 

طبق علیھ، ألن من المسلم بھ أن كل أمر من األمور فیھ جھة نفع وضرر، قد تكونا وین

                                      
ال��وجیز ف��ي إیض��اح قواع��د الفق��ھ الكلی��ة ، محم��د ص��دقي البورن��و ، مؤسس��ة الرس��الة ، بی��روت ،  )١(

 )١٠٠ص(م ١٩٩٦ھـــ ، ١٤١٦
، ترتی��ب الف��روق )  ٧٨ص( ب��ن نج��یم،ه والنظ��ائر األش��با، ) ٨٧ص(، للس��یوطي  األش��باه والنظ��ائر )٢(

عم�ر ب�ن عب�اد، وزارة األوق�اف والش�ؤون : أبو عبد هللا محمد بن إبراھیم البق�وري، تحقی�قواختصارھا، 
 ). ١/٤٤(م، ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤اإلسالمیة بالمملكة المغربیة، 

) ٧٨ص( نیفة النعماناألشباه والنظائر على مذھب أبي ح، ) ٨٧ص( األشباه والنظائر ، للسیوطي )٣(
عم�ر ب�ن عب�اد، وزارة : أبو عبد هللا محم�د ب�ن إب�راھیم البق�وري، تحقی�ق،  ترتیب الفروق واختصارھا، 

 ). ١/٤٤(م ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤األوقاف والشؤون اإلسالمیة بالمملكة المغربیة، 
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- ٨٩٤  - 

 

متفاوتتان، أو متعادلتان، فإذا كانت جھة النفع في الشئ ھي الغالبة فتلك ھي المصلحة، 
وإن كانت جھة الضرر ھي الغالبة فتلك ھي المفسدة ، فكل شيء أو فعل إنما یكون 

  .  ھ ممنوًعا أو مشروعا بحسب فائدت
ومن خالل عرض مزایا وسلبیات السوار اإللكتروني فإننا نالحظ أن التشریعات 
التي شرعت ذلك أثبتت مزایاه أكثر من عیوبھ، بل إن المؤشرات التي ذكرتھا فرنسا، 
وكندا تؤكد علي أن لھ كثیر من المزایا، فعلي صعید الدولة یساھم من ازدحام المساجین 

یر الكثیر من األموال للدولة في بناء السجون وتشییدھا بحیث داخل السجون، ویساھم بتوف
تقتصر السجون علي الجرائم المخلة، والجنایات، وما شابھھا، وعلي ناحیة الفرد فإنھ 
یحفظ الجاني من اإلصابة باألمراض النفسیة التي قد یكون عرضة لھا، وكثیر من المزایا 

  .قد یحققھا السوار اإللكتروني 
استعمال السوار اإللكتروني ھي مصلحة حقیقیة ولیست وھمیة  فالمصلحة في

  .فالقول بمشروعیتھ وجوازه یأتي إعماًال لھذه المصلحة 
یجب إذا وضعت التعزیرات في قانون مسنون قد : "قال الشیخ أبو زھرة     

أن تكون العقوبات مرنة مرونة واضحة بحیث تعطي القاضي فسحة : سطر في مواد 
  .)١("زواجر وأخفھاتتسع ألشد ال
  : المقاصد الشرعیة : ثالًثا     

والمراد بتلك المصالح التي تكون األمة بمجموعھا : اندراجھا في مقاصد الشرع  -١
، وآحادھا في ضرورة إلي تحصیلھا ، بحیث ال یستقیم النظام بإخاللھا ، بحیث 

  .)٢(إذا انخرمت تؤل حال األمة إلي فساد وتالش
بیعة السوار اإللكتروني كعقوبة نري أنھ ال یتعارض مع الكتاب، ولو نظرنا لط       

أو السنة، أو اإلجماع، أو القیاس، وحال وقوع ھذا التعارض فإن المصلحة تكون 
  .)٣(عندھا وھمیة ال حقیقیة؛ ألن التعارض بین النص والمصلحة ال یتصور

         

                                      
  حاشیة الجمل  ،ربيدار الفكر الع ، الشیخ محمد أبو زھرة ،  والعقوبة في الفقھ اإلسالمي الجریمة )١(
 )٢٠٣ص( 
الثانی�ة ، : ، محمد الطاھر المعروف بابن عاشور، دار النفائس للنشر والتوزی�ع ، ط مقاصد الشریعة )٢(

، اإلم��ام ت��اج ال��دین عب��د  حاش��یة البن��اني عل��ي م��تن جم��ع الجوام��ع ،) ٧٨ص(م ، ٢٠٠١ھ��ـ ، ١٤٢١
 ).٢/٢٨١(  الوھاب السبكي ، طار الفكر للطباعة والنشر 

، محمد سعید رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة ببی�روت، ضوابط المصلحة في كالشریعة اإلسالمیة (٣)
 ).١١٨ص( ط، بدون تاریخ .د
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- ٨٩٥  - 

 

  
ست مطلوبة لكونھا مفاسد بل لكونھا العقوبات الشرعیة كلھا لی: "قال العز بن عبد السالم

المقصودة من شرعھا؛ كقطع السارق، وقطع الطریق، وقتل الجناة، ورجم الزناة وجلدھم 
وتغریبھم، وكذلك التعزیرات، كل ھذه مفاسد أوجبھا الشرع لتحصیل ما رتب علیھا من 

 مع والسوار اإللكتروني ال یتعارض مع نصوص القرآن ، وال،  )١("المصالح الحقیقة
  . نصوص السنة النبویة 

أن أي وسیلة توصل إلي حقن الدماء فمبناھ�ا عل�ي الس�عة والمص�لحة ، فاألحك�ام  -٢
  .)٢(شرعت لصیانة األركان الضروریة وھي أھم األحكام وأحقھا بالمراعاة

إذ اإلنس�ان بنی�ان   )٣("حقن الدم وھ�و مبن�ي عل�ى التوس�ع: " قال السرخسي  
  )٤(الرب فنبتني على الشبھات

إن أمر األمان إلى اإلمام ، وتأول ما ورد مما یخالف : " وقال ابن الماجشون     
، والمراقبة باستعمال السوار اإللكتروني یعد ضرًبا من  )٥("ذلك على قضایا خاصة

  .ضروب ذلك
 حال الجریمة باختالف ونوعھا ودرجتھا حدتھا في تختلف العقوبات أن  -٣ 

، وھذا یندرج مع طبیعة  )٦(السعة في التقدیر حق اضيالق یعطى وأنھ المجرم، وحال
السوار اإللكتروني فلیست كل عقوبة تصلح ألن یطبق علیھا نظام السوار اإللكتروني فال 
یتعدي عقوبات الحدود والجنایات وھذا ما أقر بھ القانون المصري كما سسنعرض في 

  .العقوبات التي تسري علیھا المراقبة 
األول ح�بس مؤق�ت یعاق�ب ب�ھ :  )٧(ض الج�رائم عل�ي نوع�انأن الحبس في بع -٤

علي جریمة ھینة ال یبلغ صاحبھا مرتبة أھل السوابق وعتاة اإلجرام ، وھ�ذا یتناس�ب م�ع 
ح��ال م��ن ینطب��ق عل��یھم عقوب��ة الس��وار اإللكترون��ي ، واآلخ��ر ح��بس دائ��م یعاق��ب ب��ھ م��ن 

                                      
قواعد األحكام في مصالح األنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم ب�ن  )١(

ط، .ب��ة الكلی��ات األزھری��ة بالق��اھرة، دط��ھ عب��د ال��رؤوف س��عد، مكت: الحس��ن الس��لمي الدمش��قي، تحقی��ق
  ).١/١٤(م، ١٩٩١ -ھـ١٤١٤

، علي أحمد سالم فرحات ، مجلة المدون�ة  وضع من استوفي عقوبة السجن تحت مراقبة الشرطة   )٢(
 )٤٠٥ص(م  ٢٠١٩، مجمع الفقھ بالھند ، 

كت�ب العلمی��ة، أب��ي الوف�اء األفغ��اني، دار ال: ، محم��د ب�ن أحم��د السرخس�ي، تحقی�قأص�ول السرخس�ي  )٣(
 ) ١/١٧٥( .ھـ١٤٢٦بیروت، الطبعة الثانیة، 

: ، س��عد ال��دین التفت��ازاني ، تحقی��ق  التل��ویح عل��ي التوض��یح لم��تن التنق��یح ف��ي أص��ول الفق��ھش��رح   )٤(
 )١/٣٣٢(زكریا عمیرات ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

الشیخ عب�د العزی�ز اب�ن ب�از، : ق، اإلمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقالني، تحقیفتح الباري  )٥(
 )٩/٤٤٣(. م١٩٨٩ھـ، ١٤١٠األولي، : محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: تحقیق

 )١١٧ص(  الجریمة والعقوبة  )٦(
 )٤٠٥ص( وضع من استوفي عقوبة السجن تحت مراقبة الشرطة   )٧(
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- ٨٩٦  - 

 

سھ حمای�ة ألم�ن المجتم�ع تكررت منھم الجرائم ، ولم ینزجر عكن العقوبات ، ألن في حب
  .وصیانة للناس

یج�وز لألمی�ر فیم�ا تك�ررت من�ھ الج�رائم ول�م ینزج�ر عنھ�ا أن : " قال الماوردي 
یستدیم حبسھ إذا استضر الناس بجرائمھ حتي یموت بعد أن یقوم بقوتھ وكسوتھ م�ن بی�ت 

  .)١("المال لیدفع ضرره عن الناس
ي بلد آخر ، وقد یكون إكراًما ف�ي بل�د فقد یكون التعزیر مغلًظا في بلد ، ومخفًفا ف

آخر أیًضا، وھذا ینطبق مع السوار اإللكتروني فھن�اك بع�ض البل�دان العربی�ة یتحق�ق فیھ�ا 
  .ھذا التناسب بین العقوبة، وطبیعة المجتمعات

إن التعزیر ال یتقدر بقدر معلوم ، ب�ل ھ�و بحس�ب :"  -رحمھ هللا  –قال ابن القیم 
  .)٢("ا وكبرھا وصغرھاالجریمة في جنسھا وصفتھ

أن المقصد األسمي من العقوبة ھو صالح الجاني وذلك عن طریق زجره ،  -٥
  .)٣(. وھذا واقع في السوار اإللكتروني فھو وسیلة لتأدیب الجاني

  :المعقول : رابًعا
لیس ھو السجن في مكان ضیق وإنما ھو تعویق الشخص  الشرعي الحبسأن 

كان في بیت أو مسجد أو كان بتوكیل نفس الخصم أو ومنعھ من التصرف بنفسھ سواء 
، وھذا ما یھدف إلیھ )٤(وكیل الخصم علیھ؛ ولھذا سماه النبي صلى هللا علیھ وسلم أسیرا

  .السوار اإللكتروني

ً   ثرأي ا   

م��ن خ��الل م��ا س��بق یتض��ح أن مرتب��ة المص��الح تعل��و ف��ي اس��تعمال الس��وار      
للباح��ث م��ن خ��الل ع��رض م��ا س��بق  أن��ھ ال م��انع م��ن اس��تعمال اإللكترون��ي وال��ذي یب��دو 

الس��وار اإللكترون��ي كعقوب��ة بدیل��ة  ولك��ن ی��ري الباح��ث أن ذل��ك مف��وض ل��رأي اإلم��ام 
والقائمین علي العمل القضائي حسبما یقتضھ الحال م�ن ن�وع الجریم�ة، وطبیع�ة المج�رم، 

، م��ن حی��ث التخفی��ف، وك��ل المالبس��ات الت��ي تح��یط بالجریم��ة،  وتح��دد العقوب��ة ومق��دارھا
  . والتشدید 

والتعزیرات مفوضة إلي رأي اإلمام : " وقد نص الفقھاء علي  ذلك قال الجویني 
  ، فإن رأي التجاوز والصفح تكرًما فعل وال معترض علیھ فیما عمل ، وإن رأي إقامة 

                                      
الحس�ن ب�ن عل�ي ب�ن محم�د الم�اوردي ، دار الكت�ب األحكام السلطانیة ، والوالیات الدینیة ، ألب�ي    )١(

 ).٢٧٤ص( م١٩٨٥ھـــ ، ١٤٠٥األولي ، : العلمیة ، بیروت ، ط
 )٢/٢٩( إعالم الموقعین   )٢(
، محمد بن فرامرز بن عل�ي الش�ھیر بم�ال خس�رو، دار إحی�اء الكت�ب درر الحكام شرح غرر األحكام  )٣(

القاض�ي أب�و یعل�ى، محم�د ب�ن الحس�ین ب�ن ام الس�لطانیة، ، األحك� ) ٢/٤٧(ط، بدون تاریخ، . العربیة، د
ط، . محم��د حام��د الفق��ي، دار الكت��ب العلمی��ة ببی��روت، د: محم��د ب��ن خل��ف الف��راء، ص��ححھ وعل��ق علی��ھ

 ).٢٧٩ص(م، ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١
 ).  ٣٥/٣٨٩(  مجموع الفتاوي  )٤(
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التعزیر تأدیًبا وتھذیًبا فرأیھ المتبع، ولكن اإلمام یري ما ھو األولي، واأللی�ق، واألح�رى، 
فرب عفو ھو أوزع لكریم من تعزیر، وقد یري ما صدر عن عثرة ھ�ي باإلقال�ة حری�ة ، 
والتجاوز عنھا یستحث علي استقبال الشیم المرضیة، ولو یؤاخذ اإلمام الناس بھفواتھم لم 

عقوب�اتھم ، ول�و تج�اوز ع�ن ع�رم خبی�ث ال ی�زداد بالتج�اوز عن�ھ إال تمادًی�ا  یزل دائًبا في
  .)١("واستجراء وتھجًما واعتداء فلیس لھ الصفح والحالة ھذه

فللقاض��ي الس��لطة الواس��عة ف��ي تق��دیر العقوب��ة ، وف��ي نوعی��ة التعزی��ر ، وتخی��ر 
  .الوسائل المناسبة ، ومصالح الناس في إقامة العقوبات 

رحمھم هللا تعالي علي أن ھناك بعض العقوبات تك�ون مق�درة  –اء وقد نص الفقھ
  . والبعض اآلخر غیر مقدر 
ولم��ا ك��ان الن��اس ال یرت��دعون ع��ن ارتك��اب المحرم��ات، : " ق��ال اب��ن فرح��ون 

والمنھیات إال بالحدود، والعقوبة، والزواجر شرع ذلك علي طبقات مختلفة فالعقوبة تكون 
و سنة، أو فعل مكروه ، ومنھا ما ھو مقدر، ومنھ�ا م�ا علي فعل محرم ،أو ترك واجب، أ

ھ��و غی��ر مق��در ، وتختل��ف مقادیرھ��ا، وأجناس��ھا، وص��فاتھا ب��اختالف الج��رائم وكبرھ��ا، 
  . )٢("وصغرھا ، وبحسب حال المجرم في نفسھ

ھذا من جھة ومن الجھة األخرى یري الباحث أن السلبیات  التي زعمھا ال�بعض 
وني أن فیھ تسیب وعدم زجر وغیر ذلك فھو رأي غیر مس�لم في استعمال السوار اإللكتر

ألن حالة التسیب تكون إذا رأي الن�اس أن م�ن یرتك�ب أي جریم�ة بھ علي وجھ اإلطالق  
یخ��رج م��ن س��جنھ بس��ھولھ فھ��ذا یك��ون ھ��و التس��یب بالفع��ل أم��ا م��ا یح��دث ف��ي الس��وار 

تھ الس��وار اإللكترون��ي ل��یس تس��یب وھ��ذا ك��الم مخ��الف للواق��ع ال��ذي طب��ق عل��ي أرض��ی
اإللكتروني، فالشخص الماثل لعقوبة السوار اإللكتروني ھو في سجن لھ بع�ض الحری�ة ، 

  . ولیست كلھا ، كما أنھ مراقب من الجھات الرقابیة أیًضا 
كما أنھ ال یؤثر علي صحة الفرد علي المستوي البعید من خالل الذبذبات ، 

الطبیة ، ولم یحدث تدھور للحاالت  والشحنات الكھربائیة فھذا أمر لم تؤكده الدراسات
التي استعملت ھذه العقوبة  كما أن اإلنسان اآلن یقضي أوقاتھ كاملة عبر الھواتف ، 

  .  وأجھزة التكنولوجیا الحدیثة فلم تؤثر علي صحة اإلنسان 
المصلحة في استخدام ھذا النوع من العقوبات أرجح وأصلح  فإذا رأي ولي األمر

  . بجوازه فھذا یستدعي القول 
وقد أكد الزیلعي وغیره من العلماء علي أن العقوبات مفوضھا لإلم�ام بحس�ب م�ا 

  . تقتضیھ طبیعة الجنایة ، صغیرة كانت أو كبیرة 

                                      
عب��د العظ��یم ال��دیب ، مكتب��ة : ، إلم��ام الح��رمین الج��ویني ، تحقی��ق غی��اث األم��م  ف��ي التی��اث الظل��م   )١(

 )٢١٩ص (ھـ ١٤٠٠األولي ، : الحرمین ، الدوحة ، ط
، برھان الدین إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن أب�ي القاس�م  في أصول األقضیة ومناھج األحكام تبصرة الحكام  )٢(

 )٢/٢٨٩(م ١٩٦٨ھــ ، ١٤٠٦األولي ، : بن محمد بن فرحون ، مكتبة الكلیات األزھریة ، ط
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- ٨٩٨  - 

 

اتفق العلماء علي أن التعزیر مشروع في ك�ل معص�یة ل�یس فیھ�ا : "قال ابن القیم 
  .)١("مھحد بحسب الجنایة في العظم والصغر ، وحسب الجاني في الشر وعد

فالراجح في ذل�ك ج�واز اس�تعمال الس�وار اإللكترون�ي ولك�ن ذل�ك راج�ع للحاج�ة، 
فھناك بعض األشخاص قد یرتكبوا ویعتدون ببعض االعتداءات التي ال تؤدي للقص�اص، 
أو للحد، ولكن لیسوا أھًال للجرائم، وال یسعون باإلضرار بالمسلمین، ویعرفون بأخالقھم، 

ا أو قصاًص�ا ف�أري أن أمث�ال ھ�ؤالء أول�ي بم�راقبتھم بالس�وار ولم یرتكب�وا م�ا یوج�ب ح�دً 
  .اإللكتروني

فالشریعة اإلسالمیة احتاط�ت بكاف�ة الوس�ائل الت�ي تحق�ق األم�ن ، واألم�ان والت�ي 
یعود النفع بھا علي الفرد والمجتمع فال ضیر في استعمال السوار اإللكتروني كوسیلة من 

  .تنفیذ ھذه العقوبة في بالدنا وسائل المراقبة ولیس ھناك ما یمنع من 

 راب اطا  

رووار ا  وف اا  

أما إذا انتقلنا إلي التكییف القانوني للسوار اإللكتروني كعقوبة نجد أن ھ�ذا النظ�ام 
نظام مستحدث،  ولم یقره القانون المصري حتي ھذه اللحظة ، ولكن إذا نظرنا إلي قانون 

وما یحتویھ من مواد وأحكام تشریعیة نجد أن القانون المصري قد أقر  العقوبات المصري
  .بعض المواد المتعلقة بالعقوبات التي تستوجب الحبس كما أقر بعض البدائل للعقوبات 

وقد تقدم بعض نواب البرلمان المصري بمقترح یقضي بتركیب سوار الكترون�ي 
ي ، والمحك�وم عل�یھم بأحك�ام ح�بس، في قدم المحبوس�ین حبًس�ا احتیاطًی�ا م�ن س�جناء ال�رأ

وعقوبات بسیطة والغارمات، ومن علیھم مراقبة، وطالب أعض�اء مجل�س الن�واب بإحال�ة 
االقتراح لرئیس مجل�س ال�وزراء، ووزارة الداخلی�ة ، والع�دل ، واالتص�االت لبح�ث س�بل 

 م�ن الدس�تور المص�ري الت�ي تتط�ابق م�ع) ٩٦، ٩٣، ٥٤(تنفیذه ، بما یتواف�ق م�ع الم�واد 
والذي دفع النواب لذلك أن مصر " االتفاقیات ، والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان

تبن��ي اآلن مدین��ة إلكترونی��ة رقمی��ة متكامل��ة وأن ھ��ذا المقت��رح یتواك��ب م��ع جھ��ود الدول��ة 
  . )٢(بطبیعة الحال

وإذا نظرًنا إلي موقف القانون المصري من مفھوم المراقبة نجد أن الدعاوي التي  
م الفصل فیھا قضائًیا ھي الدعاوي التي تسري علیھا عقوب�ة المراقب�ة ، وبن�اء عل�ي ذل�ك ت

یق�ر المش��رع المص��ري أن�ھ ال یج��وز اخت��راق خصوص�یة ش��خص م��ا ل�م تثب��ت إدانت��ھ ف��ي 
  .ساحة القضاء، اللھم إال كان علي سبیل التحقیق الرتكابھ جریمة من الجرائم

  
  

                                      
،  محم�د ب�ن أب�ي بك�ر أی�وب الزرع�ي أب�و عب�د هللا ، مطبع�ة حكمیة في السیاسة الش�رعیةالطرق ال  )١(

 ).٤٥١ص(محمد جمیل غازي . د: القاھرة ، تحقیق  –المدني 
 ) .من البحث ١٨ص  : (انظر )٢(
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- ٨٩٩  - 

 

  
ھي الدعاوي التي تتعل�ق بج�رائم : المراقبةوالدعاوي التي ال تسري علیھا عقوبة 

القتل، والجراح، سواء أكان ذلك القت�ل، أو الج�رح عم�ًدا، أم خط�أ، وھ�ي بالتحدی�د خم�س 
  . القتل العمد، والقتل شبھ العمد، والقتل الخطأ، والجرح المتعمد، والجرح الخطأ: جرائم

تین محددتین  ھما لكن الشریعة اإلسالمیة قد وضعت لھذا النوع من الجرائم عقوب
  . القصاص أو الدیة في حالة العمد ،  والدیة فقط في حالة الخطأ

وقد جاء في قانون العقوبات المصري تلزم المراقبة في بعض الج�رائم حت�ي بع�د 
  : )١(انقضاء عقوبة السجن المحددة قانوًنا للجریمة وتتمثل في اآلتي

م��ا أخ��ل مخل��ة ب��أمن  ك��ل"  م��ن ق��انون العقوب��ات ) ٢٨(ج��اء ف��ي ن��ص الم��ادة  - 
  "الحكومة

كل من قتل نفًس�ا م�ن : " من قانون العقوبات ) ٢٢٤(وجاء أیًضا في نص المادة  - 
 "غیر سبق إصرار وال ترصد یعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة

ك�ل م�ن كس��ر أو " م�ن ق�انون العقوب�ات م�ا نص�ھ ) ٢٥٥(وج�اء ف�ي ن�ص الم�ادة  - 
راعیة ، أو زراعة المواشي ـ أو عش�ش الخف�راء خرب لغیره شیًئا من اآلالت الز

 "یعاقب بالحبس مدة ال تزید علي سنة أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنیھ 

ك��ل نھ��ب أو إت��الف ش��ئ م��ن : " م��ن ق��انون العقوب��ات )  ٣٦٦(ونص��ت الم��ادة  - 
البضائع أو األمتعة أو المحص�والت وق�ع م�ن جماع�ة أو عص�ابة ب�القوة إجباری�ة 

 " ال الشاقة المؤقتة أو السجن یكون عقوبة األشغ

كل من قطع أو أتلف زرًعا غیر محصوًدا أو شجًرا نابًتا أو مغروًسا أو غیر ذلك  - 
 . من النبات 

ك�ل م�ن اتل�ف غیًط�ا مب�ذوًرا أو ب�ث ف�ي غ�یط ) : " ٣٦٧(وجاء ف�ي ن�ص الم�ادة  - 
 " حشیًشا أو نباًتا مضًرا 

م�ام ش�خص أو التل�ویح ل�ھ كل من قام بنفسھ أو بواسطة غیره باس�تعراض الق�وة أ - 
ب��العنف أو بتھدی��ده باس��تخدام الق��وة أو ب��العنف مع��ھ أو م��ع زوجت��ھ أو أح��د م��ن 

 . أصولھ أو فروعھ بالتھدید 

فھذه ھي العقوبات التي یعاقب علیھا القانون المصري ،  ومن المالحظ ف�ي  
لقتل ھذه العقوبات نجد أن القانون المصري قد استثني من ذلك عقوبة القصاص ،  وا

، وھ��ذا یتماش��ي م��ع موق��ف التش��ریعات األخ��رى ف��ي تش��ریعاتھم للس��وار اإللكترون��ي 

                                      
الثالث�ة ، : قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مأمون محمد سالمة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط   )١(

 )٧٠٢ – ٦٧٩ص(م ، ١٩٨٣م ، ١٩٨٢
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- ٩٠٠  - 

 

حی��ث اعتب��رت التش��ریعات الوض��عیة الس��وار اإللكترون��ي كب��دیل للعقوب��ات الس��البة،  
وكم��ا ذكرن��ا أن ھ��ذه العقوب��ات البدیل��ة ، یلج��أ إلیھ��ا ف��ي حال��ة التعس��ف ع��ن اس��تعمال 

  . العقوبة األصلیة 
القانوني المصري عند ھذا فحسب في ھذه الجرائم التي سبق  ولم یقتصر المشرع

وتحدثنا عنھا، بل زاد علي ذلك وقد جعل من حق المحكمة إیقاف الحكم لمن ش�ھد ل�ھ 
الواقع باألخالق أو لم یعرف بخطورتھ ، وھ�ذا م�ا ی�دعو إلی�ھ الق�ائلین بمزای�ا الس�وار 

 .اإللكتروني
یجوز للمحكمة عند الحكم في : " ون العقوباتمن قان  ٥٥فقد جاء في نص المادة رقم    

جنایة أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة ال تزید علي سنة أن تأمر في نفس الحكم بإیق�اف 
تنفی��ذ العقوب��ة إذا رأت م��ن أخ��الق المحك��وم علی��ھ أو ماض��یھ أو س��نھ أو الظ��روف الت��ي 

خالفة الق�انون، ویج�ب أن ارتكبت فیھا الجریمة ما یبعث علي االعتقاد بأنھ لن یعود إلي م
یتبین في الحكم أس�باب إیق�اف التنفی�ذ ویج�وز أن یك�ون اإلیق�اف ش�امًال ألي عقوب�ة تبعی�ة 

  .)١( "ولجمیع اآلثار الجنائیة المترتبة علي الحكم 
فما تم عرضھ یوضح أن القانون المصري منح للقاضي حق إیقاف تنفیذ العقوب�ة 

تجربة، وھذا ما یح�دث ف�ي الس�وار اإللكترون�ي  التي یصدر بھا حكم قضائي تكون بمثابة
  حیث ھناك بعض الدول تقوم بوقف تنفیذ العقوبة، واللجوء لنظام السوار اإللكتروني

ومن ثم فإنھ یجوز للمشرع الجنائي أن یتوسع في نظام إیقاف التنفیذ البس�یط إل�ي 
بی��ق الس��وار األخ��ذ بنظ��ام إیق��اف التنفی��ذ م��ع الوض��ع تح��ت االختب��ار وبالت��الي یمك��ن تط

اإللكتروني في متابع�ة الج�اني لتنفی�ذ ت�دابیر المراقب�ة القض�ائیة أو بطریق�ة أخ�ري تطبی�ق 
نظ��ام إیق��اف التنفی��ذ م��ع الوض��ع قی��د المراقب��ة اإللكترونی��ة مباش��رة، حی��ث ی��تم التوس��ع ف��ي 
تطبیق ھذا النظام لیشمل عقوبة الحبس الت�ي ال یزی�د م�دتھا ع�ن س�نتین، عل�ي أن یخض�ع 

لنظ��ام الس��وار اإللكترون��ي للس��نة األول��ي، ث��م یرف��ع تطبی��ق ھ��ذا النظ��ام ع��ن  ھ�ذا الش��خص
المحكوم علیھ بعد انتھاء مدة السنة بھدف فرض رقابة أكب�ر عل�ي ھ�ؤالء المتھم�ین للتأك�د 
من ابتعادھم عن السلوك اإلجرام، وھو ما س�وف یحق�ق عالج�ا مناس�با لمش�كلة العقوب�ات 

  .)٢(السالبة للحریة قصیرة المدة
ذا ما نظرنا إلي طبیعة السوار اإللكترون�ي باعتب�اره ب�دیل م�ن ب�دائل العقوب�ات وإ

نري أن بعض البلدان قد قامت باتخاذ السوار اإللكتروني بدیل لعقوبة الحبس االحتیاطي، 
وقد اتفق القانون المصري أیًضا في ق�انون اإلج�راءات الجنائی�ة بوج�وب ب�دائل للعقوب�ات 

  ، بدائل للحبس االحتیاطي یمكن  ٢٠٠٦لسنة )  ١٤٥(رقم  فقد جاء في موجب القانون 

                                      
، عام  ٦: محمود نجیب حسني ، دار النھضة العربیة ، ط. د –القسم العام  –شرح قانون العقوبات   )١(

، النظری�ة  ٢، شرح قانون العقوبات المص�ري ، عم�ر س�الم ، القس�م الع�ام ، ج)   ٧٢٣ص( م ، ١٩٨٩
 -١٠٧ص( حامد راشد . ، شرح قانون العقوبات د (   )م ٢٠٠٥العامة للجزاء ، دار النھضة العربیة ، 

١٠٨ ( 
 ).  ٢٩٨ص (توظیف التقنیات الحدیثة في مجال السیاسة العقابیة   )٢(
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- ٩٠١  - 

 

  
للقاض��ي أن یحققھ��ا دون قیام��ھ بإص��دار بع��ض أحك��ام الح��بس االحتی��اطي فج��اء ف��ي ن��ص 

یجوز للسلطة المختصة بالحبس االحتیاطي أن تص�در ب�دال من�ھ أم�ًرا )  ٢٠١(المادة رقم 
  : بأحد التدابیر اآلتیة 

 . أو موطنھ  إلزام المتھم بعدم مبارحة مسكنھ -١

  .وضع المتھم تحت مراقبة الشرطة -٢

  . إلزام المتھم بأن یقدم نفسھ لمقر الشرطة في أوقات محددة  -٣

 . حظر ارتیاد المتھم أماكن محددة  -٤

وفي حالة قیام المتھم بمخالفة ھذه التدابیر فیجوز حبسھ احتیاطیا في ھذه الحالة ، 
ستئنافھا القواع�د ذاتھ�ا المق�ررة بالنس�بة ویسري مدة التدبیر أو مدھا والحد األقصى لھا وا

الت��دابیر البدیل��ة إلج��راء الح��بس وم��ن المالح��ظ أن م��ن ض��من  إل��ي الح��بس االحتی��اطي
االحتیاطي اإلقامة الجبریة بالمسكن وااللتزام بعدم مبارحة المسكن ، والذي یمكن تطبیقھ 

  .)١(من خالل تطبیق المراقبة االلكترونیة 
) ١١٧(م في مادتھ ٢٠١٧نون اإلجراءات الجنائیة لعام وقد أخذ مشروع تعدیل قا

بالصیاغة الس�ابقة ، م�ع اس�تبعاد الش�رط الث�اني بالوض�ع تح�ت مراقب�ة الش�رطة ، لتص�بح 
الت��دابیر البدیل��ة للح��بس االحتی��اطي أربع��ة ب��دائل فق��ط ، وق��د اش��ترط المش��روع أن یك��ون 

بأن�ھ : " لمادة من المش�روع إصدار األمر ببدائل الحبس االحتیاطي مسبًبا،  حیث ذكرت ا
یجوز لعضو النیابة في األح�وال الس�ابقة ب�دًال م�ن الح�بس االحتی�اطي، وك�ذلك ف�ي الج�نح 

 .)٢("األخرى المعاقب علیھا بالحبس أن یصدر أمًرا مسبًبا بأحد التدابیر
من قانون العقوبات علي عقوب�ة الح�بس ال�ذي ال )  ٢٩رقم (وقد جاء في القانون 

  .سنة واحدة في حالة مخالفة مراقبة الشرطة تزید مدتھ عن 
فالواضح أن القانون المصري قد شدد في عقوبات الحبس وأن البند األول والبن�د 

إلزام الم��تھم بع��دم مبارح��ة ال��ذي یقض��ي ب�� ٢٠٠٦لع��ام  ١٤٥الث��اني م��ن الق��انون رق��م 
ة ، ھو مسكنھ أو موطنھ  ، وإلزام المتھم بأن یقدم نفسھ لمقر الشرطة في أوقات محدد

  .ما نصت علیھا التشریعات التي أقرت ھذا النظام 
ومما سبق یتضح أن القانون المصري قد أقر بنظام المراقبة ولكنھ شرط أن تكون 
المراقبة بعد إصدار حكم قضائي ، أو في حالة المثول أمام النیابة والجھة القضائیة لحین 

  . االنتھاء من التحقیقات 

                                      
، ٣٩تسویة مدد بدائل الحبس االحتی�اطي ، مجل�ة مرك�ز بح�وث الش�رطة ، أكادیمی�ة الش�رطة الع�دد   )١(

   ٢١٣ – ١٨٩، ص  ٢٠١١مارس 
. ، د ٢٠٠٧لسنة  ١٥٣، والقانون  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥حكام القانون في ضوء أ الحبس االحتیاطي)  (٢

 ).٢٧ص(عبد الرؤوف مھدي  
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- ٩٠٢  - 

 

لقانون المصري في العقوبات التي اشترط فیھا المراقبة ومن المالحظ في ذلك أن ا
  . ھي العقوبات التي ال تمس بالجنایات والقصاص فلیس كل الجرائم یعمل بھا بالمراقبة 

كما أقر أیًضا القانون المصري وقف الحكم في بعض القضایا والحاالت التي یشھد 
ي القانون بوضعھ تحت التجربة ، الواقع للجاني باألخالق أي ال یكون أھال للجرائم واكتف

  . واكتفي أیًضا بالغرامات المالیة 

  اطب اس 

 رووار اق اط طوا  

من المعلوم أن السلطة التي یحق لھا التعزیر بالسوار اإللكتروني أو جعل�ھ ب�دیل  
اع�اة من الحبس في بعض الجرائم ھو القاضي، والبد للقاضي تش�ریع ھ�ذا النظ�ام م�ن مر

الضوابط التي تحقق المصلحة والتي تصون اجتھ�اداتھم، ل�ذا ك�ان م�ن الواج�ب عل�ي ھ�ذه 
الھیئات المختصة بتطبیق ھذه التقنیة الحدیثة مراعاة الضوابط الشرعیة الستعمال السوار 
اإللكتروني، ألن ھذه الھیئات تعد ھي الحامیة للمجتمع من الفوضي ، ألنھا ھي المفوضة 

  . من ناحیة ، وتحقیق أمن العباد والبالد من ناحیة أخريفي زجر الجاني 
  : األصل براءة الذمة : الضابط األول 

والمراد بذلك إن اإلنسان برئ الذمة من وج�وب ش�يء أو لزوم�ھ ، وكون�ھ        
  .)١(مشغول الذمة خالف األصل

وم��ن محاس��ن اإلس��الم احترام��ھ ومراع��اة حقوق��ھ، وإحس��ان الظ��ن ب��ھ، واعتب��ار  
یر فیھ أصیًال، والمتأمل في ھذه النصوص الشرعیة یري ھذه النظرة واضحة جلیلة ، الخ

  .فالمراد بالبراءة األصلیة عدم الحكم
استص�حاب ب�راءة الذم�ة م�ن الوج�وب :"  -رحم�ھ هللا –یقول القاضي أبو یعلى   

  .  )٢("حتى یدل دلیل شرعي علیھ ، صحیح باإلجماع من أھل العلم ، واالحتجاج بھ سائغ 
األص�ل ب�راءة ذمت�ھ م�ن الحق�وق : "  -رحم�ھ هللا  –ویقول الع�ز ب�ن عب�د الس�الم 

وبراءة جسده م�ن القص�اص والح�دود والتعزی�رات ، وبراءت�ھ م�ن االنتس�اب إلِ�ى ش�خص 
   .)٣(" مًعین ، ومن األقوال كلھا ، واألفعال بأسرھا 

ل ف�ي اإلنس�ان فالعمل بنظام السوار اإللكتروني یؤكد علي ھ�ذا الض�ابط أن األص�
براءتھ، وقد أقر القانون المص�ري ب�ذلك كم�ا عرض�نا أن�ھ ال یج�وز اس�تعمال المراقب�ة إذا 

  .كان الجاني علي ذمة التحقیق، وھذا ال یخالف قواعد الشریعة اإلسالمیة وأصولھا

                                      
 ، ) ١٠٠ص( الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة  )١(
أحم��د المب��اركي ، الطبع��ة : الع��دة ف��ي أص��ول الفق��ھ ، القاض��ي أب��ي یعل��ي الحنبل��ي ، تحقی��ق : انظ��ر )٢(

  ).٤/١٢٦٢(م١٩٩٠ھـــ ، ١٤١٠الثانیة 
  ).٢/٢١٠(قواعد األحكام   )٣(
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  :الحدود إلى السلطان وھو ما ال خالف فیھ : " الضابط الثاني 

ب�ل ی�ري اب�ن الق�یم أن لف�ظ الح�د ف�ي الش�رع  وھذا ال یقتصر علي الحدود فحس�ب
أع�م وأش��مل فتش��مل العقوب��ة المق��درة ، وغی��ر المق�درة ، ویش��مل الجنای��ة وك��ل ھ��ذا یس��مي 

وأما تسمیة العقوبة المقدرة حًدا فھو : " فقال  –شیخ اإلسالم  –، وقد نوه إلي ذلك " حًدا"
  . )١("عرف حادث 

  .)٢("حد إال اإلمام أو نائبھوال یجوز أن یقیم ال: " وجاء في اإلنصاف 
وھذا الضابط یؤكد ویبین أن الواجب في إقامة الحد بین الناس ھو والقاضي ، لكي 

  . یستوفي حق هللا وحق العباد، ال یقیمھا إال ھو ألنھ أحرص الناس على مصلحة األمة 
وفي ھذا یتجلي حرص الشریعة وعنایتھا الفائقة بمصالح الجماع�ة ، ل�ئال ُیفض�ي 

ة الح��دود م��ن ك��ل أح��د إل��ى المنازع��ات والخص��ومات والفس��اد ال��ذي ینتھ��ي إل��ي ش��ر إقام��
مستطیر تزھق فیھ األرواح ، فیتع�دي الظلم�ة ف�ي االس�تیفاء ، ویعت�دون عل�ى ح�دود هللا ، 
ویكثر القتل بین الناس بحجة إقامة الحد ، فضبط الشارع الكریم ھذا الحق وجعل السلطان 

  . ھو المختص بھ 
ماء إقامة الح�دود م�ن الواجب�ات اإلس�المیة المنوط�ة بالخلیق�ة المتع�ین وقد عد العل

  . )٣(علیھ إقامتھا واستنابھ من یراه لذلك في سائر األقالیم
ویري ابن تیمیة فیما یجب علي القاضي فعل�ھ اتج�اه الن�اس ویك�ون قص�ده رحم�ة 

منزل�ة الوال�د الخلق بكف الناس عن المنكرات، ال إشفاء غیظھ وإرادة العل�و ع�ن الخل�ق، ب
إذا أدب ولده فإنھ لو كف عن تأدیب ولده كما تشیر بھ األم رقة ورأف�ة یفس�د الول�د، وإنم�ا 

   .)٤(یؤدبھ رحمة بھ وإصالًحا لحالھ ، مع أنھ یود ویؤثر أن ال یحوجھ إلى تأدیب
وھذا في غایة األھمیة فیبین سلطة القاضي في تقدیر العقاب والتع�ذیر ، والتخی�ر 

  . المناسبة ، كما أنھ یؤكد أیًضا علي االلتفات لمقاصد الشرع  بین الوسائل
فم��ن ح��ق القاض��ي والس��لطات القض��ائیة تق��دیر العقوب��ات ف��ي الس��وار اإللكترون��ي 

( ومن حقھم مراعاة الشخص المتھم ، وھذا ما أقر بھ القانون المص�ري أیًض�ا ف�ي الم�ادة 
ا رأت من أخ�الق المحك�وم علی�ھ عقوبات أن من حق القاضي إیقاف تنفیذ العقوبة إذ) ٥٥

  . ما یسمح بذلك 
  . فیجوز للقاضي اعتبار السوار اإللكتروني بدیل ألحد العقوبات وال حرج في ذلك 

                                      
 ).٣/٢٩(إعالم الموقعین ، البن القیم : وانظر). ٢٨/٣٤٨(مجموع الفتاوى ، ابن تیمیة ) ١(
، ش�یخ اإلس�الم العالم�ة ب�ن حنب�ل اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف عل�ى م�ذھب اإلم�ام أحم�د)٢(

محم�د : ،  تحقی�ق) ھ�ـ ٨٨٥: ت( قي، الفقیھ عالء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان  المرداوي ثم الدمش
األول�ي : وطبعة دار الكتب العلمیة، بی�روت، لبن�ان ، ط. حامد الفقي، دار  إحیاء التراث العربي، بیروت

  ).١٠/١٥٠( م١٩٩٧-ھـ١٤١٨
 ).٣٥(األحكام السلطانیة ، للماوردي : انظر) ٣(
ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة أحم��د ب��: السیاس��ة الش��رعیة ف��ي إص��الح الراع��ي والرعی��ة ، المؤل��ف ) ٤(

 ).١٢٥/ ١(دار المعرفة : الحراني ، الناشر 
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- ٩٠٤  - 

 

  :للتھمة تأثیر في الشرع : الضابط الثالث
الّش�بھات  عن تصان دقیقة ، و و محكمة أسس على تقوم أن بد ال القضاء فأحكام

  .)١(وال تلزم  تفسخ فإّنھا قادحة، بھةش صاحبتھا فإذا الشوائب، ، و
 ھ�ي مختلف�ة و إجماًع�ا، التّص�رفات في قادحة التھمة :"-رحمھ هللا -قال القرافي 

م�ردود  ال�تھم رت�ب أدن�ى و لنفس�ھ، كقض�ائھ إجماًع�ا معتب�ر التھم�ة رت�ب فأعلى المراتب،
 ھ�ل فی�ھ مختل�ف ال�تھم م�ن والمتوس�ط  قبیلت�ھ، و ص�قعھ أھ�ل و لجیرانھ كقضائھ إجماًعا

  .)٢(الشبھین لوجود بالثاني أو یلحق باألّول
فالح�دود ال تق�ام إال بالبین�ة، وأم�ا الح�ذر : " فق�ال  –ابن تیمی�ة  –وقد وضح ذلك 

من الرجل في شھادتھ وأمانتھ ونحو ذلك، فال یحت�اج إل�ى المعاین�ة، ب�ل االستفاض�ة كافی�ة 
: قران�ھ، كم�ا ق�ال اب�ن مس�عود في ذلك، وما ھو دون االستفاضة، حتى إنھ یس�تدل علی�ھ بأ

  .اعتبروا الناس بأخدانھم
  . فھذا لدفع شره ، مثل االحتراز من العدو 

احترس��وا م��ن الن��اس بس��وء الظ��ن ، فھ��ذا أم��ر : " وق��د ق��ال عم��ر ب��ن الخط��اب 
  .  )٣(" عمر، مع أنھ ال تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن

مص�الح الن�اس ، ف�ال تق�ع ویتضح من خ�الل ھ�ذا دق�ة الش�ریعة وعنایتھ�ا الكامل�ة ب
العقوبة إال بع�د ثبوتھ�ا ببین�ة واض�حة جلیل�ة ال س�یما الح�دود وھ�ذا م�ا یتحق�ق م�ع الس�وار 
اإللكترون���ي والش���روط المادی���ة والفنی���ة ، وعن���د وج���ود داع���ي التھم���ة المریب���ة فمراع���اة 
للمص��لحة یج��وز المن��ع واالحت��راز بم��ا ی��راه الح��اكم والقاض��ي ، وذل��ك دفًع��ا للفس��اد وھ��ذا 

  .تحقق في السوار اإللكترونيم
  :التناسب بین الجاني والعقوبة : الضابط الرابع 

فالب��د للقاض��ي م��ن مراع��اة الجنای��ة نفس��ھا ، ف��رب ص��فح أو زرع لرج��ل اتص��ف 
في األنصار  –صلي هللا علیھ وسلم  –بالمروءة أفضل من تعزیر وحبس ، وقد قال النبي 

، فإذا كان الوعظ أو األعراض ع�ن   )٤( "اقبلوا من محسنھم ، وتجاوزوا عن مسیئھم: " 
ع��دم معاقبت��ھ مناس��ًبا لح��ال الج��اني فوج��ب علی��ھ وعظ��ھ أو إتب��اع أي وس��یلة م��ن الوس��ائل  

  .وبالتالي فمن حق القاضي اللجوء للسوار اإللكتروني واختیار وسیلة العقاب 
إم��ا إذا كان��ت الجنای��ة عظیم��ة، وال توج��د أي قرین��ة م��ن الق��رائن حت��ي تع��د م��ن 

زالت العارضة للجاني، وكان القصد الجاني متحقق فوجب عل�ي القاض�ي الحك�م بم�ا ال ال
  . یدع مجاًال للشك حتي ولو كان أشرف الناس 

                                      
 ، ) ١٠٨ص(، نظریة التقعید الفقھي ، للروكي  ) ٤٢٩( للندوي،   الفقھیة القواعد: انظر) ١(
، ش��ھاب ال��دین أحم��د القراف��ي ، تحقی��ق محم��د حج��ي ، دار الغ��رب اإلس��المي، الطبع��ة ال��ذخیرة ) ٢(

  ).١٠/١٠٩(.األولي
 ). ٢٨/٣٧٢(وع الفتاوى مجم) ٣(
اقبل�وا م�ن  –ص�لي هللا علی�ھ وس�لم  –، كتاب فضائل الص�حابة ، ب�اب ق�ول النب�ي أخرجھ البخاري ) ٤(

 ). ٣٥٧٥(، رقم )  ٣/١٣٧٩( محاسنھم وتجاوزوا عن مسیئھم  
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فإن اإلغالظ علي أھل الشر والقمع لھ�م واألخ�ذ عل�ي أی�دیھم : " قال أبو األصبغ 

ط�ل ل�م یحملھ�م عل�ي مما یصلھ هللا ب�ھ العب�اد وال�بالد ، ویق�ال م�ن ل�م یمن�ع الن�اس م�ن البا
  .)١("الحق

ب�ل ی��ري اب�ن الھم��ام الحنف�ي أن اإلنع��ام یض�اعف م��ن المثوب�ة كم��ا یض�اعف م��ن 
  .)٢(العقوبة فیكون أدعي وأزجر للتغلیظ

ف��الجرائم الت��ي ت��ؤدي لفس��اد المجتم��ع ، وحف��ظ األم��ن  ، واألم��ان ، والطمأنین��ة ال 
ب��ل واج��ب ف��ي ذل��ك أن تق��در یج�وز أن یس��تعمل فیھ��ا الس��وار اإللكترون��ي كعقوب��ة بدیل�ة ، 

بمقادیرھا الشرعیة التي حددھا هللا عزوجل ، والفقھ اإلسالمي جعل القصاص والجنای�ات 
ال تسقط إال بالعفو أو الدیة ، أو باالعتداء بالمثل ، وقد أقر الق�انون المص�ري أیًض�ا بع�دم 

  .المراقبة في القضایا المتعلقة بالحدود والقصاص 
  : یة من مخاطر عدم العودة إلي الجریمة مرة أخري الوقا:  خامسالضابط ال

م���ن أھ���م الممی���زات الت���ي ذكرتھ���ا التش���ریعات القانونی���ة  الت���ي ن���ادت بالس���وار 
اإللكتروني ، وقال بھا المشرع المصري أیًضا في استعمال المراقبة أنھا تھدف إل�ي ع�دم 

  . العودة للجریمة مرة أخري 
ھا مرة أخري إن�ھ خی�ر ش�اھد عل�ي زج�ره فإصرار الجاني علي جنایتھ والعود إلی

والتغل��یظ علی��ھ الس��تخفافھ بجریمت��ھ وبالعقوب��ة ذاتھ��ا ، ف��تمكن العص��یان م��ن نف��س الج��اني  
  . یعین علیھ التشدید في العقوبة 

ف��إذا ك��ان م��ن الم��دمنین عل��ي الفج��ور زی��َد ف��ي : " -رحم��ھ هللا –ق��ال اب��ن تیمی��ة 
   .)٣("عقوبتھ بخالف الُمقل من ذلك

إذا كان الجاني قد عوقب علي أي جریمة ولم ینزج�ر ، ول�م یعتب�ر منھ�ا ومن ثم ف
فال یطبق علیھ السوار اإللكتروني وال أي عقوبة بدیلة بسبب عودتھ للجریمة مرة أخ�ري 

  .، حتي یعود إلي رشده
  : مراعاة النصوص الشرعیة والمصلحة العامة : سادس الضابط ال

مصلحة العامة، ومقاصد الشرع، ألنھ فال یصح أن یكون القاضي في غفلة عن ال
لو نازعھ ھواه فرط في حق األمانة، وحق األمة، ومصلحة الجاني، لذا كان من الواجب 
علیھ استفراغ وسعھ في جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم عمل موازنة بینھما عند 

لفعل التعارض، فالحكم بالصالح والفساد ھو ما أمر بھ الحق سبحانھ، فال یصح أن نعد ا

                                      
 )٢/١٥٢( تبصرة الحكام )١(
 ).١٢٠ص(، البن تیمیة  السیاسة الشرعیة )٢(
، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواس�ي، ت دایة شرح بدایة المبتديشرح فتح القدیر على الھ )٣(
 )٥/٣٢٣(. ، دار الفكر، بیروت، لبنان)ھـ٦٨١(
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مصلحة والشرع ال یعتد بصالحھ، أو نعده مفسدة والشرع یري خالفھ، والواجب علیھ 
  . )١(في ذلك أن یستقرأ نصوص الشرع والمقاصد التي شرعھا سبحانھ

إن الجریمة تكبر بكثرة فاعلیھا، وال تضعف بكثرة : "قال الشیخ محمد أبو زھرة
قانون الشرعي مقاومتھا، إذ كلما المرتكبین وإن كثرة المرتكبین یوجب أن یضاعف ال

عظم الشر عظمت المقاومة ، والعقوبات في أصل وضعھا ھي مقاومة الشر، وال یھون 
من الشر كثرة فاعلیھ ، بل ذلك یزید خطًرا أو جسامة، فوجب أن تكون المقاومة بما 

  . )٢("تناسبھ
صالح العامة وإذا نظرنا إلي طبیعة السوار اإللكتروني نري أنھ یحقق كثیر من الم

التي تعود بالنفع علي الفرد والمجتمع  فیھدف السوار اإللكتروني إلى العود بالنفع العام ، 
وتحقیق مصلحة حقیقیة لھا، وھذا یتوافق مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة في جلب المصالح 

  .ودفع المفاسد، مع مراعاة مصلحة الفرد، وتغلیب مصلحة الجماعة عند التعارض
ظام المراقبة اإللكترونیة یعمل على تحقیق المصلحة العامة للمجتمع من وتطبیق ن

خالل، المحافظة على سمعة األفراد خاصة من كان متھًما بجریمة ولم تثبت بحقھ بعد، 
وبسلبھ حریتھ ظلم یمكن أن یقع علیھ، وھي كذلك تعطي فرصة لمن وقعت منھ الجنایة 

ع من خالل االستفادة من قدرات ھذا الشخص، بالتوبة، وتوبتھ تعود بفائدة على المجتم
وعدم عودتھ للجریمة مجدًدا، وإیجاد األفراد الصالحین في المجتمع، وكل ذلك لھ فائدة 

 .)٣(عظیمة على المجتمع بشكل عام

 ، وال شك أن في ھذا األمر مصلحة تعود على عموم الدولة، فإن كثرة السجون  
ة على الدولة، وھذا بدوره لھ أثر سلبي على اقتصاد وامتالءھا بالمساجین فیھ تكلفة عالی

الدولة عموًما، والسوار اإللكتروني یساعد علي تقلیل األعباء المادیة علي الدولة ، فیعود 
 .استعمالھ بالمصلحة على عموم المجتمع، وھو بذلك یتوافق مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة

                                      
 )٤/١٨٣( الفروق ، القرافي )١(
 ).١٨٣ص( الجریمة والعقوبة  )٢(
 ).٨٧ص(وفاء مذكورالسوار اإللكتروني في ظل التشریع الجزائري،   )٣(
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  . ات مراعاة الترتیب بین العقوب:  بعالضابط السا

وعلي اإلمام مراعاة الترتیب والتدریج الالئق بالحال في القدر : " قال الشربیني 
والنوع كما یراعیھ في دفع الصائل فال یرقي إلي مرتبة وه یري ما دونھا كافًیا 

 .)١("ومؤثًرا
فالمقصد األسمي  من تحقیق العقوبة زجر الجاني عن العود إلى الجریمة، وبناء 

  . اإللكتروني یتوافق مع مقصد من مقاصد العقوبة في الفقھ اإلسالمي علیھ فإن السوار
ومن أھم مبادئ العقوبات التعزیریة التدرج ، والمقصود من ذلك إذا استوفي الحكم 
باألخف وجب االقتصار علیھ ، وال ینتقل إلي األثقل إال إذا اقتضت الضرورة في العقوبة 

  .أن یزجر علي الجاني بھذه العقوبة 

                                      
 .محم��د الخطی��ب الش��ربیني، دار الفك��ر، بی��روتة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج، مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف�� )١(
)٤/١٩٢( 
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  لخاتمةا
  : النتائج والتوصیات

  : وفي نھایة البحث توصل الباحث إلي عدة نتائج أھمھا ما یلي 
عرف الفقھ اإلسالمي نظ�ام المراقب�ة ف�ي بدایت�ھ عل�ي أن�ھ إج�راء تحفظ�ي ف�ي : أوًال 

  . عدید من األحكام الفقھیة 
ھن�اك نظام المراقبة لیس مستحدث في القوانین ، والتشریعات الوضعیة ، بل : ثانًیا

العدید من الصور القدیمة للمراقبة ، كالمراقبة الشرطیة مثًال ، وقد أقر الق�انون المص�ري 
  .نظام البدائل في العقوبات بالشروط التي بیناھا

ُیع��د الس��وار اإللكترون��ي ش��كل م��ن أش��كال وص��ور الح��بس الرقم��ي ف��ي ظ��ل : ثالًث��ا
جتم��ع ،  وال یوج��د ح��رج ف��ي التقنی��ات الحدیث��ة ، ویعتب��ر وس��یلة فعال��ة ومفی��دة ًج��دا للم

استعمالھا في البلدان العربیة ال سیما أن أغلب ال�دول اآلن تخض�ع لنظ�ام التح�ول الرقم�ي 
  .في شتي مناحي الحیاة 

ُیعد السوار اإللكتروني بدیل لمس�اوئ الح�بس االحتی�اطي ، كم�ا أن�ھ یھ�دف : رابًعا 
  . إلي عدم العود للجریمة مرة أخري

، والس�لطات القض�ائیة أن تق�وم بجع�ل الس�وار اإللكترون�ي  من حق الدولة: خامًسا 
  . عقوبة مستقلة في بعض الجرائم التي ال تمس الحدود والجنایات 

من خالل النظر في قوانین القانون المصري المتعلقة بالعقوبات نالح�ظ أن : رابًعا 
مقاص�د ھناك بعض البنود تھدف إلي محاول�ة تحس�ین س�لوك األف�راد ومراع�اة الع�رف وال

بما یھدف مع طبیعة المجتمع ، وذلك بعدم تنفیذ عقوبة الجنح علي من لیس أھ�ًال للج�رائم 
الت�ي تتب�ع أس�لوب المراقب�ة  ٢٠٠٦كما أن ھناك بعض نصوص القانون المعدلة ف�ي ع�ام 

وھ��ذا ی��دل دالل��ة واض��حة عل��ي اعت��راف الق��انون المص��ري بنظ��ام المراقب��ة ، وأن بن��ود 
  .ال السوار اإللكترونيالقانون ال تعارض استعم

یري الباحث بجواز استعمال السوار اإللكتروني في مجال العقوبات مادام  : خامًسا 
  .ال یتعارض مع النصوص الشرعیة ، وال مع السنة النبویة 

ھن��اك كثی��ر م��ن المقاص��د ، والمص��الح الت��ي تھ��دف إل��ي اس��تعمال الس��وار : سادًس��ا 
  . د والمجتمع الدولة اإللكتروني فھو یعود بالنفع علي الفر

یري الباحث أن السوار اإللكتروني یعد ضرًبا من ض�روب التعزی�ر وھ�ذه : سابًعا 
  .العقوبات یقدرھا اإلمام بما یتناسب مع العرف والواقع 

  .یري الباحث بضرورة مراعاة الضوابط المتعلقة باستعمال السوار اإللكتروني :  ثامًنا
ت العقابیة بمصر باستعمال السوار اإللكتروني حیث یوصي الباحث المؤسسا: التوصیات 

یساھم إسھاًما شدیًدا في تخفیف األعباء علي الدولة المصریة ، ولكن بوضع شروط 
وقیود شدیدة في استعمالھ نظًرا الختالف األعراف والبیئات من بلد آلخر وذلك یتماشي 

  .مع مراعاة العرف الدارج في تطبیق العقوبة 
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  والمصادر ثبت بالمراجع

األحكام السلطانیة ، والوالیات الدینیة ، ألبي الحسن بن علي بن محمد 
   م١٩٨٥ھـــ ، ١٤٠٥األولي ، : الماوردي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

األحكام السلطانیة، القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف 
 -ھـ١٤٢١ط، . علمیة ببیروت، دمحمد حامد الفقي، دار الكتب ال: الفراء، تحقیق 

  م،٢٠٠٠
دار الكتب : ، حمد بن عبد هللا األندلسي ، ابن العربي  ، الناشر   أحكام القرآن

 .العلمیة
، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن اإلحكام في أصول األحكام

ط، بدون .وت، دعبد الرزاق عفیفي، المكتب اإلسالمي بیر: سالم اآلمدي الثعلبي، تحقیق
  تاریخ

أبو عمر یوسف بن عبد هللا بن محمد االستذكار الجامع لمذاھب فقھاء األمصار، 
عبد المعطي أمین قلعجي، دار قتیبة : بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، تحقیق

  . م١٩٩٣ - ھـ١٤١٤، ١بدمشق ، ودار الوعي بحلب، ط
م  زكریا األنصاري، دار ، شیخ اإلسالأسنى المطالب في شرح روض الطالب

  محمد محمد تامر.  د: م، تحقیق٢٠٠٠ھـ،  ١٤٢٢، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
، زین الدین بن إبراھیم بن األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة النعمان

-ھـ١٤١٩، ١زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة ببیروت، ط: محمد بن نجیم، تحقیق
  . م١٩٩٩

أبي الوفاء األفغاني، دار : مد بن أحمد السرخسي، تحقیق، محأصول السرخسي
  .ھـ١٤٢٦الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

، أبو عبد هللا شمس الدین محمد بن أبي كر بن إعالم الموقعین عن رب العالمین
طھ عبد : م، تحقیق١٩٧٣فؤاد عبد المنعم، دار الجیل، بیروت، : أیوب الزرعي، تحقیق

  . م٢٠٠٤الرؤوف سعد
، شیخ اإلس�الم بن حنبل اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد

: العالم��ة الفقی��ھ ع��الء ال��دین أب��ي الحس��ن عل��ي ب��ن س��لیمان  الم��رداوي ث��م الدمش��قي، ت
وطبع��ة دار . محم��د حام��د الفق��ي، دار  إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت: ھ��ـ،  تحقی��ق٨٨٥

  م١٩٩٧-ھـ١٤١٨(١لبنان طالكتب العلمیة، بیروت، 
، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو  أیسر التفاسیر لكالم العلي الكبیر 

:  بكر الجزائري ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة ، ط
  .م٢٠٠٣ھـ،١٤٢٤الخامسة، 
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العلوم القانونیة ، كلیة ، إبراھیم مرابیط ، موقع  بدائل العقوبة السالب للحریة
، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  تاج العروس من جواھر القاموسالعلوم القانونیة ، 

بیدي ، تحقیق مجموعة من المحققین ، الناشر دار الھدایة   . الحسیني ، الملقّب ، الزَّ
مصطفى العوجي، مؤسسة بحسون التأھیل االجتماعي في المؤسسات العقابیة، 

  م، ١٩٩٣، ١طبیروت، 
، برھان الدین إبراھیم بن  في أصول األقضیة ومناھج األحكام تبصرة الحكام

األولي ، : علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون ، مكتبة الكلیات األزھریة ، ط
  . م ١٩٦٨ھــ ، ١٤٠٦

، لعمر بن علي بن أحمد الوادیاشي، األندلسي تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج
تحقیق عبد هللا بن سعاف اللحیاني ، دار حراء، مكة المكرمة طبع ، ) ھـ٨٠٤ت(
  .ھـ١٤٠٦(

عمر : أبو عبد هللا محمد بن إبراھیم البقوري، تحقیقترتیب الفروق واختصارھا، 
، مجلة مركز بحوث  تسویة مدد بدائل الحبس االحتیاطيبن عباد، وزارة األوقاف 

  . ٢٠١١، مارس ٣٩الشرطة ، أكادیمیة الشرطة العدد 
، مجل�ة مرك�ز بح�وث الش�رطة ، أكادیمی�ة  تسویة م�دد ب�دائل الح�بس االحتی�اطي

  . ٢٠١١، مارس ٣٩الشرطة العدد 
عبد العزیز عامر، دار الفكر / للدكتورالتعزیر في الشریعة اإلسالمیة ،  

  . العربي، القاھرة
التنظیم القانوني لتطبیق المراقبة اإللكترونیة كبدیل لعقوبة الحبس على 

مجلة الجامعة . ، نزار حمدي قشطة، وخلود محمد إمام-دراسة تحلیلیة مقارنة–ألحداث ا
اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة بغزة، المجلد الخامس والعشرون، 

  م٢٠١٧العدد الثاني، 
، السوار اإللكتروني  توظیف التقنیات الحدیثة في مجال السیاسة العقابیة

  .م ٢٠١٧رامي متولي ، مركز بحوث الشرطة ، قاضي أنموذًجا ، ال
، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاري الجعفي ،  الجامع الصحیح المختصر

. د: ، تحقیق  ١٩٨٧ – ١٤٠٧دار ابن كثیر ، الیمامة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، 
  . مصطفى دیب البغا

 البخاري الجعفي ، الجامع الصحیح المختصر ، محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا
  . ١٤٠٧بیروت، الطبعة الثالثة ،  –دار ابن كثیر ، الیمامة 

  
، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الجامع ألحكام القرآن

أحمد البردوني وأحمد أطفیش، دار الكتب المصریة : تحقیق. األنصاري الخزرجي
  م،١٩٦٤ -ھـ١٣٨٤، ٢بالقاھرة، ط

دار الفكر  ، الشیخ محمد أبو زھرة ،  والعقوبة في الفقھ اإلسالمي ةالجریم
  .  العربي
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، سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف  حاشیة الجمل
  . بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر الطبعة: الناشر) ھـ١٢٠٤: المتوفى(بالجمل 

بن حبیب البصري  الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد 
  . ط، بدون تاریخ.دار الفكر ببیروت، د. الماوردي البغدادي

 ١٥٣، والقانون  ٢٠٠٦لسنة  ١٤٥ في ضوء أحكام القانون الحبس االحتیاطي
  .عبد الرؤوف مھدي  . ، د ٢٠٠٧لسنة 

درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشھیر بمال خسرو، 
  ط، بدون تاریخ،. لعربیة، ددار إحیاء الكتب ا

، دراسة مقارنة، فھد  دور النظم العقابیة الحدیثة في اإلصالح والتأھیل
الكساسبة، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد التاسع والثالثون، العدد الثاني، 

  .م٢٠١٢
، شھاب الدین أحمد القرافي ، تحقیق محمد حجي ، دار الغرب الذخیرة 

  .الطبعة األولي اإلسالمي،
، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین رد المحتار على الدر المختار

  . م١٩٩٢ -ھـ١٤١٢، ٢دار الفكر ببیروت، ط. الدمشقي الحنفي
، عادل ) ھـ ٦٧٦ت ( ، محي الدین النووي  روضة الطالبین وعمدة المفتین

  على محمد معوض ، دار الكتب العلمیة -أحمد عبد الموجود 
خلیل مأمون ، دار : ، تسبل السالم شرح بلوغ المرام من جمع أدلة األحكام 

  ـــھ١٤١٥: األولي :المعرفة ،بیروت، ط
 -، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، دار المعرفة  سنن الدارقطني 
  .السید عبد هللا ھاشم یماني المدني: م، تحقیق  ١٩٦٦ –ھـ  ١٣٨٦بیروت ، 

  لكتروني إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائريالسوار اإل
، طاھر عباسة ، مجلة االجتھاد القضائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، كلیة الحقوق 

  والعلوم السیاسیة
، مجلة جامعة دمشق للعلوم  السوار اإللكتروني في السیاسة العقابیة الفرنسیة

  ، ٢٠٠٩، العدد األول ، ) ٢٥(د االقتصادیة والقانونیة ، المجل
وفاء مذكور، رسالة ماجستیر  السوار اإللكتروني في ظل التشریع الجزائري،

  م،٢٠١٨موالي الطاھر بسیعدة، . بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في جامعة د
. فیصل بدري السوار اإللكتروني كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة،

  م٢٠١٨حث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد العاشر، یونیو مجلة األستاذ البا
أحمد بن عبد الحلیم : السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعیة ، المؤلف 

  دار المعرفة: بن تیمیة الحراني ، الناشر 
، كمال الدین محمد بن عبد شرح فتح القدیر على الھدایة شرح بدایة المبتدي

  ، دار الفكر، بیروت، لبنان)ھـ٦٨١( الواحد السیواسي، ت



  .التكییف الفقھي والقانوني للسوار اإللكتروني كعقوبة مستحدثة 
  

- ٩١٢  - 

 

محم�ود نجی�ب حس�ني ، دار النھض�ة . د – القس�م الع�ام –شرح قانون العقوبات 
، عم�ر س�الم ، القس�م  ش�رح ق�انون العقوب�ات المص�ريم ، ١٩٨٩، ع�ام  ٦: العربیة ، ط

  . م ٢٠٠٥، النظریة العامة للجزاء ، دار النھضة العربیة ،  ٢العام ، ج
، القسم العام ، عمر سالم ، النظریة العامة  وبات المصريشرح قانون العق

  .م ٢٠٠٥للجزاء ، دار النھضة العربیة ، 
صحیح مسلم ،  مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیسابوري، كتاب 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث : الحدود، باب الحدود كفارات ألھلھا، تحقیق
   .العربي ، بیروت 

، محمد سعید رمضان البوطي، مؤسسة ابط المصلحة في الشریعة اإلسالمیةضو
  . ط، بدون تاریخ.الرسالة ببیروت، د

،  محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة 
  . محمد جمیل غازي. د: القاھرة ، تحقیق  –عبد هللا ، مطبعة المدني 

أحمد المباركي ، : ضي أبي یعلي الحنبلي ، تحقیق العدة في أصول الفقھ ، القا
  .م١٩٩٠ھـــ ، ١٤١٠الطبعة الثانیة 

عقوبة الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین 
، عبد هللا فائز فیصل الشریف، رسالة ماجستیر في الشریعة والقانون من المعاصرة

  م ٢٠١٩بالریاض، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 
عبد العظیم : ، إلمام الحرمین الجویني ، تحقیق غیاث األمم  في التیاث الظلم 

  ھـــ ١٤٠٠األولي ، : الدیب ، مكتبة الحرمین ، الدوحة ، ط
فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، 

  .١٣٧٩ط، .دار المعرفة، بیروت، د
عبد في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي عرض وموازنة، فلسفة العقوبة 

المجید قاسم عبد المجید، محمد ولیبیا، مجلة اإلسالم في آسیا، المجلد التاسع، العدد األول، 
  . م٢٠١٢

، مأمون محم�د س�المة ، دار الفك�ر العرب�ي ،  قانون العقوبات ، القسم الخاص  
 .م١٩٨٣م ، ١٩٨٢الثالثة ، : القاھرة ، ط

قواعد األحكام في مصالح األنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد  
طھ عبد الرؤوف سعد، : السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، تحقیق

  . م١٩٩١ -ھـ١٤١٤ط، .مكتبة الكلیات األزھریة بالقاھرة، د
  

 –در ، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري ، دار صالسان العرب 
  .بیروت ، الطبعة األولى

، أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي ، مكتب المجتبى من السنن 
عبد : م ، تحقیق  ١٩٨٦ –ھـــ  ١٤٠٦المطبوعات اإلسالمیة ، حلب ، الطبعة الثانیة ، 

  .الفتاح أبو غدة



  
       ألولالجزء ام ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

- ٩١٣  - 

 

  
. ، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحرانيمجموع الفتاوى

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف : تحقیق
  .م١٩٩٥ - ھـ١٤١٦بالمدینة النبویة، 

، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مكتبة لبنان مختار الصحاح  
 .محمود خاطر : ، تحقیق  ١٩٩٥ – ١٤١٥بیروت ،  -ناشرون 

نجم الدین ، -دراسة مقارنة–سوار اإللكتروني المراقبة اإللكترونیة باستعمال ال
  بواریة سھیب، وإكرام طبخ

. عبد هللا كباسي، ووداد وقیدالمراقبة اإللكترونیة باستعمال السوار اإللكتروني، 
  م،٢٠١٧رسالة ماجستیر بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في جامعة باجي مختار بعنایة، 

جامعة . ، مختاریة بوزیديلعقابیة الحدیثةالمراقبة اإللكترونیة ضمن السیاسة ا
  الدكتور موالي الطاھر بسعیدة،

 المراقبة اإللكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبات السالبة للحریة خارج السجن
  .الثانیة : ، عمر سالم ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ط 

. سفیان عرشوشالمراقبة اإللكترونیة كبدیل عن الجزاءات السالبة للحریة، 
  .م٢٠١٧مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة خنشلة، العدد الثامن، ینایر 

، أحمد سعود، المراقبة اإللكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة
  م،٢٠١٨مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد التاسع، العدد الثالث، دیسمبر 

أسامھ حسنین عبید ، دراسة مقارنة ، دار . ، د كترونیةالمراقبة الجنائیة اإلل 
  ) .٢٠٠٩(النھضة العربیة ، القاھرة ، 

دراسة – االحتیاطي مراقبة المتھم إلكترونًیا كوسیلة للحد من مساوئ الحبس
تحلیلیة، ساھر إبراھیم الولید، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة، الجامعة 

  م،٢٠١٣جلد الحادي والعشرون، العدد األول، ینایر اإلسالمیة بغزة، الم
م ، وصدر  ١٩٤٥، لسنة  ٩٩رقم  "المصري العقوبات قانون" بقانون مرسوم

  .  م١٩٤٥أكتوبر سنة  ٤في 
، أحمد مختار عبد الحمید عمر، عالم الكتب معجم اللغة العربیة المعاصرة

  م،٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩، ١ببیروت، ط
محمد الخطیب الشربیني، دار اني ألفاظ المنھاج، مغني المحتاج إلى معرفة مع

  .الفكر، بیروت

دار الكتاب المصري مقاصد الشریعة اإلسالمیة، محمد الطاھر ابن عاشور، 

  .م ٢٠١١ط، .ببیروت، د بالقاھرة، ودار الكتاب اللبناني

الم : ،  أبي الحسین أحمد بن فاِرس بن زَكِرّیا ، تحقیق مقاییس اللغة  عبد السَّ
 .م٢٠٠٢ھـ ،  ١٤٢٣د َھاُرون ، اتحاد الكتاب العرب ، محم



  .التكییف الفقھي والقانوني للسوار اإللكتروني كعقوبة مستحدثة 
  

- ٩١٤  - 

 

: تحقیق. تقي الدین محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي الحنبليمنتھى اإلرادات،  
   .م١٩٩٩ -ھـ١٤١٩، ١عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ببیروت، ط

مري  ، أبو زكریا یحیى بن شرف بنلمنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ا 
  . ھـــ ١٣٩٢دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، : النووي الناشر 

شمس الدین أبو عبد هللا محمد بن محمد ، مواھب الجلیل لشرح مختصر الخلیل 
عیني، ت ھـ، ضبطھ ٩٥٤: بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّ

: یا عمیرات،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طوخرج آیاتھ وأحادیثھ الشیخ زكر
  .م ١٩٩٥ھـ ، ١٤١٦األولي ، 
، رامي المتولي، مجلة نظام المراقبة اإللكترونیة في القانون الفرنسي والمقارن 

 م٢٠١٠الشریعة والقانون، كلیة القانون جامعة اإلمارات، العدد الثالث والستین، یولیو 
في التشریع " السوار اإللكتروني"لكترونیة نظام الوضع تحت المراقبة اإل

رسالة ماجستیر بكلیة الحقوق . ، ملیكھ مسروق)٠١ -١٨في ظل القانون رقم ( الجزائري
  م،٢٠١٨والعلوم السیاسیة في جامعة قاصدي مرباح بورقلة، 

نظام الوضع تحت المراقبة اإللكترونیة إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في 
مجلة القانون الدولي والتنمیة، المجلد الثامن، . ، زھراء بن عبد هللائريالتشریع الجز
  م٢٠٢٠العدد األول، 

، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن   نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج
حمزة ابن شھاب الدین الرملي الشھیر بالشافعي الصغیر ، الناشر دار الفكر للطباعة سنة 

 م ، بیروت١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤النشر 
، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل  الھدایة شرح بدایة المبتدي 

  .الرشداني المرغیاني ، الناشر المكتبة اإلسالمیة
الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة ، محمد صدقي البورنو ، مؤسسة 

  م١٩٩٦ھـــ ، ١٤١٦الرسالة ، بیروت ، 
د بن محمد الغزالي أبو حامد ، تحقیق أحمد ، محمد بن محم الوسیط في المذھب

  ھـ ،  القاھرة١٤١٧محمد محمد تامر ، دار السالم ، ، محمود إبراھیم 
عدنان محمود محمد البرماوي ، رسالة . ، د الوضع تحت مراقبة الشرطة

  .م ٢٠٠٤دكتوراه ، كلیة الدراسات العلیا ، أكادیمیة الشرطة ، 
  مواقع اإلنترنت
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