
الثالثاء 25 يناير 2011   13الصفحة األمنية
نظرة قانونية لنظام العمل 

لصالح الحكومة
أثير في اآلونة األخيرة 
البحث  موضوع يستحق 
من خ���ال نظرة قانونية 
الدخول في  بحت���ة دون 
السياس���ية  االعتب���ارات 
التي صاحبته، واملوضوع 
هو نظام استبدال عقوبة 
احلبس البس���يط الذي ال 
تتجاوز مدته ستة شهور 
بالعمل لصالح احلكومة.

هذا النظام قدمي بنصه 
ف���ي قان���ون اإلج���راءات 
واحملاكم���ات اجلزائي���ة 
الص���ادر بالقانون رقم 17 
لس���نة 1960، ما يعني أن 
املشرع الكويتي كان يعرف 
منذ أكثر من خمسني عاما 

ه���ذا النوع من التنظيم للعقوبات البديلة عن 
عقوبة احلبس، بالرغم من أن التشريعات املقارنة 

بدأت تأخذ به اليوم أو قامت بتطويره.
وكذلك األمر بالنسبة للمؤمترات الدولية التي 
كانت توصي دائما بالبحث عن بدائل للحبس 
قصير املدة والتي أهمها عقوبة العمل للمصلحة 
العامة، )املؤمتر الثاني لألمم املتحدة في شؤون 
الوقاية من اجلرمية ومعاملة املجرمني عقد في 
لندن سنة 1960، واملؤمتر اخلامس الذي عقد في 

جنيڤ لألمم املتحدة أيضا سنة 1975(.
وإلعطاء وجهة نظر قانونية في هذا النوع 
من العقوبات يلزم دراس���تها من خال األمور 

التالية:
أوال: مب�ررات اللج�وء الى نظ�ام العم�ل للمصلحة 

العامة:
بداية املقصود ببدائل العقوبة السالبة للحرية 
هو نظام يتيح إحال عقوبة من نوع معني محل 
عقوبة من نوع آخر قضائيا، سواء مت اإلحال 
ضمن حكم اإلدانة أو بعده، ويتم ذلك عند تعذر 
تنفيذ العقوبة األصلية، أو قيام احتمال تعذر 
تنفيذه���ا، أو إذا كانت العقوب���ة البديلة أكثر 
ماءمة من حيث التنفيذ بالقياس الى العقوبة 
احملكوم بها بداية منظور في ذلك حالة املهمة. 
أما تعريف نظام العمل للمصلحة العامة فهو 
إلزام احملكوم عليه بالقيام بأعمال معينة خلدمة 
املجتمع بدون مقاب���ل خال املدة التي تقررها 
اجلهة صاحبة االختصاص باتخاذ األمر وذلك 

في احلدود املنصوص عليها قانونا. 
أما مبررات اللجوء الى نظام العمل للمصلحة 

العامة فهو:
1 - نظام العمل للمصلحة العامة جاء ليكمل 
األهداف املعروفة ملقاصد العقوبة وهي الردع 
العام وال���ردع اخلاص وحتقيق العدالة، وهي 
مقاصد السياس���ة العقابية ملكافحة اجلرمية 
وفقا لنوع اجلرمية وخطورة مرتكبها اجتماعيا 

واملصلحة التي مت االعتداء عليها.
2 -  إبعاد احملكوم عليهم بعقوبات حبس 
بسيطة عن بيئة السجون واالتصال باملجرمني 

اخلطرين.
3 - ع���دم فصل احملك���وم عليهم بعقوبات 

حبس بسيطة عن أسرهم وأعمالهم.
4 - توفي���ر التكاليف التي تتكبدها الدولة 
ف���ي الص���رف على الس���جون وعل���ى تأهيل 

املسجونني.
5 - الغاية من عقوبة احلبس هي التهذيب 
والتأهيل واإلصاح وهي غاية ال ميكن حتقيقها 
لعقوبات احلبس البسيطة بل أن حجز حرية 
إنسان ارتكب فعل كلفته حريته بأن يحبس قد 
تكون رادعة لو استبدلت بنظام آخر قد يكون 

له أكبر األثر في تقوميه وتأهيله.
6 - أن النظ���ام ال يطب���ق إال على عقوبات 
احلبس البسيطة وعلى األشخاص الذين ليس 
لديهم ع���ود في ارتكاب اجلرائم، وتطبق على 

جرائم محددة.
ثانيا: التعليق على األس�اس القانوني لهذا النظام في 

القانون الكويتي:
 تن���ص امل���ادة 235 من قان���ون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية على أنه: »يجوز للمحكوم 
عليه باحلبس البسيط الذي ال جتاوز مدته ستة 
ش���هور، أو ملن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه 
باإلكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال 

العمل لصالح احلكومة باحلبس.
 وال تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا، 
ويعتبر كل يوم من أي���ام العمل معادال ليوم 
من أيام احلبس وإذا تخلف احملكوم عليه عن 
احلضور للعمل في املواعيد احملددة بغير عذر 
مقبول، أو قصر ف���ي الواجبات التي يفرضها 
العمل، جاز ملدير السجن أن يصدر األمر بإلغاء 
تش���غيله وتنفيذ املدة الباقية من احلبس أو 

اإلكراه البدني عليه«.
ومن خال قراءه النص الس���ابق يتبني لنا 

املسائل القانونية التالية:
1 -  أن نظام استبدال عقوبة احلبس البسيط 
بالعمل لصالح احلكومة جاء مبادة واحدة فقط 
اختزلتها تلك املادة دون بيان اإلجراءات الازمة 

األخرى الهامة حلسن تطبيق هذا النظام.
2 -  نظام العمل ملصلحة احلكومة في القانون 
الكويتي هو صورة لوقف تنفيذ عقوبة احلبس 
البسيط الذي ال جتاوز مدته ستة شهور أو ملن 
صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه باإلكراه البدني 
وهي الصورة التي كان يأخذ بها القانون الفرنسي 
الصادر بتاريخ 1983/6/10، وال يعرف القانون 
الكويتي نظام العمل ملصلحة احلكومة بأنه من 
املمكن أن يتخذ شكل عقوبة أصلية أو كشكل 
عقوب���ة تكميلية كما هو معمول به في قانون 
العقوبات الفرنسي اجلديد الصادر سنة 1994 
الذي ينص على أن نظام العمل للمصلحة العامة 
إما أن يكون عقوبة أصلية وبديلة للسجن وذلك 
في بع���ض اجلنايات أو عقوبة تكميلية وذلك 
ف���ي بعض اجلنح واملخالفات طبقا للمواد من 

131 - 8 وما بعدها.
3 - وفق���ا للمادة 237 من قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية يلزم أن يكون هناك طلب 
يقدم الى مدير السجن من احملكوم عليه دون 
أن حتدد املادة اإلجراءات الاحقة على الطلب 
والس���لطة التي لها اتخاذ ق���رار املوافقة على 
الطل���ب، إال أن عجز املادة نص على أنه »جاز 

الس���جن أن يصدر  ملدير 
األمر بإلغاء تش���غيله...« 
األمر ال���ذي يعني أن من 
يتخ���ذ األمر بإلغاء العمل 
لصال���ح احلكومة هو من 
قام بإصداره، الش���ك أن 
هذا أمر معي���ب حيث أن 
إج���راءات تنفيذ العقوبة 
بجمي���ع صورها يلزم أن 
يكون حتت سلطة اجلهاز 
القضائ���ي ولي���س لدى 
الس���لطة التنفيذية لعدة 

أسباب منها:
 أ - انه ق���د تثار عدة 
أمر  أثناء تنفيذ  إشكاالت 
العمل لصالح احلكومة من 
حيث من يستفيد من هذا 
األمر وإجراءات تنفيذه ومدى استمرار العمل 

باألمر في حالة اإلخال بشروطه وضوابطه.
 ب - احتراما ملبدأ قاعدة فصل الس���لطات 
خاصة أن األمر متعلق بجرمية صدرت بها عقوبة 
نهائية واجبة النفاذ، فمن يقرر استبدالها يلزم 

أن يكون هو من حكم بها.
 ج - وم���ن جانب آخ���ر إن املوافقة وإلغاء 
تش���غيل وتنفيذ املدة الباقية للمحكوم عليه 
للعمل لصالح احلكومة هو أمر جوازي ملدير 
الس���جن، ما يعني أن ذلك يدخل في السلطة 

التقديرية له، 
ولابتعاد عن دائرة الشبهات في استخدام 
هذه الس���لطة فان االوفق أن يس���ند االمر الى 

السلطة القضائية.
د - وقد تثار اشكالية مدى مشروعية قرار 
مدير الس���جن في حالة الغاء قراره تش���غيل 
وتنفيذ املدة الباقية للمحكوم عليه للعمل لصالح 
احلكومة في حال���ة ما اذا اتخذ القرار في غير 
احل���االت املنصوص عليها في املادة 235، فهل 

يجوز الطعن بهذا القرار؟
بداية البد أن نبني أن قرار تشغيل احملكوم 
عليه للعمل للمصلحة العامة أو الغاءه هو قرار 
نهائي ال يجوز الطعن فيه، نظرا الن القرار ليس 
قرارا اداريا يجوز التظلم منه ومن ثم الطعن عليه 
أمام احملكمة االدارية وفقا للمرسوم بقانون رقم 
20 لسنة 1981 بشأن انشاء احملكمة الكلية لنظر 
املنازعات االدارية، بل هو قرار قضائي يخضع 
للطعن فيه وفقا لقانون االجراءات واحملاكمات 
اجلزائي���ة، ولم ينص القانون على أي صورة 
من صور الطع���ن على قرارات تنفيذ العقوبة 
املنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون 
االجراءات واحملاكمات اجلزائية، مما يعني أن 
جميع القرارات الصادرة من احملاكم املختصة 
بنظر تنفيذ العقوبات والنيابة العامة والشرطة 
واالمن العام ومدير السجن نهائية ولم ينص 

القانون على أي وجه للطعن عليها.
ويؤكد هذا الرأي ما ذهب اليه مجلس الدولة 
الفرنسي الذي حكم بعد اختصاصه بنظر الطعن 
في جميع الق���رارات التي تصدر خال مرحلة 
تطبيق العقوبة، وبالتال���ي يكون لها طبيعة 
قضائية، اال أن مجلس الدولة فرق بني املنازعات 
املتعلقة بالعقوبة والت���ي يتم تنفيذها حتت 
اشراف النيابة العامة، واملنازعات املتعلقة بسير 
العمل في املؤسس���ات العقابية، فأدخل االولى 
ضمن اختصاص القضاء العادي، بينما أدخل 

الثانية ضمن اختصاص القضاء االداري.
ه� - ال دور للمجني عليه في اصدار أو الغاء 
قرار استبدال العمل لصالح احلكومة باحلبس، 
فهو اجراء يقتصر أم���ره على طلب مقدم من 
احملكوم عليه الى مدير السجن الذي له أن يقبله 
أو يرفضه، وللمدير أيضا السلطة التقديرية في 
الغائه في حالة اخال احملكوم عليه بش���روط 

نظام العمل لصالح احلكومة.
ثالثا: ما نراه محققا لفاعلية نظام العمل للمصلحة العامة 

في الكويت:
لتصويب السلبيات التي تعتري املادة 235 
من قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية فاننا 
نقت���رح تعديل تلك املادة واضافة مواد أخرى 

لتشمل:
1 - انش���اء جهاز قضائي مستقل مختص 
بالنظر في اجراءات تنفيذ العقوبات احملكوم 
بها، واس���تبعاد جهاز الش���رطة واالمن العام 
ومدير الس���جن من اتخاذ أي قرار قضائي في 
ه���ذا املوضوع، أو أن يس���ند االختصاص الى 
محكمة االس���تئناف العليا منعقدة في غرفة 

املداولة.
2 - ال يج���وز الغاء نظ���ام العمل لصالح 
احلكومة كبديل لعقوب���ة احلبس اال من قبل 

اجلهة القضائية املقترحة التي أصدرته.
3 - توس���يع العمل بنظ���ام العمل لصالح 
احلكومة بحيث ال يقتص���ر تطبيقه على أنه 
نظام بديل لوقف تنفيذ عقوبة احلبس البسيط 
بل يتخذ شكل عقوبة أصلية أو كشكل عقوبة 

تكميلية.
4 - تعديل نظ���ام العمل لصالح احلكومة 

بحيث ينص قانونا على اآلتي:
أ - يستفيد من النظام احملكوم عليه الذي 

ليس لديه سوابق قضائية.
ب - يطبق النظام على اجلرائم التي يعاقب 
عليه���ا باحلبس مدة ال جتاوز ثاث س���نوات 
بشرط أال تتجاوز العقوبة املنطوق بها مدة ال 

جتاوز ستة أشهر حبسا.
ج - املوافقة الصريحة للمحكوم عليه وذلك 
ما يستوجب حضوره شخصيا جلسة النطق 
بالعقوبة الستطاع رأيه باملوافقة أو الرفض.
د - أال يطبق نظام العمل للمصلحة العامة 

اال بعد صيرورة احلكم نهائيا.
ه� - يت���رك للوزير املختص حتديد أماكن 
العمل لصالح احلكومة واجراءات تنفيذ احلكم 

أو االمر.
أخيرا نقول ان نظام العمل لصالح احلكومة 
كبديل لعقوبة احلبس البسيط ميكن تطويره 
بالنص عليه اما كعقوبة أصلية أو عقوبة تكميلية 
أو بجعله بديا لوقف تنفيذ عقوبة احلبس على 
أنه يجب أن يكون ذلك كله بيد السلطة القضائية 
وليس بيد مدير السجن وليس باعتباره أيضا 

حقا مكتسبا للمحكوم عليه.

جدول يوضح توزيع املتهمني على احملافظات

املتهمان وأمامهما اخلمور املضبوطة

جدول يوضح نوعية اجلرائم وأعمال املتهمني

العقيد بدر الغضورياللواء الشيخ أحمد اخلليفة

د.فيصل عبداهلل الكندري
 أستاذ قانون اجلزاء � كلية احلقوق

الغضوري: 1510 جرائم أحداث في 2010 
بانخفاض قدره 1212 عن العام 2001 

كش���فت إدارة حماية األحداث التابعة ل���إدارة العامة للمباحث 
اجلنائية والتي يرأس���ها العقيد بدر الغضوري عن انخفاض كبير 
في معدالت جرائم األح���داث عام 2010، والذي يعد األكبر من نوعه 
منذ نشأة اإلدارة عام 1983.حيث أظهرت اإلحصائية السنوية لعام 
2010 أن مجم���وع جرائم األحداث في هذا الع���ام بلغت 1510 قضايا 
بانخفاض وقدره 1212 قضية باملقارنة بعام 2001 والذي سجلت فيه 
2722 قضية، ومبقارنة عام 2010 بعام 2007 كان االنخفاض مبعدل 
1019 قضية، حيث سجلت 2529 قضية في عام 2007، في حني سجلت 
1733 قضية عام 2009 وبانخفاض قدره 223 قضية، مما يشير إلى 
االنخفاض املتواصل في معدالت جرائم األحداث في الكويت ويؤكد 
على جناح االس���تراتيجيات األمنية والوقائية التي تبنتها اإلدارة 

خال السنوات املاضية للحد من اجلرمية.
وكان العقيد الغضوري عرض على وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لش���ؤون االمن اجلنائي بالوكالة خططا للتقليل من معدالت جرائم 
االحداث حيث أطلقت إدارة حماية األحداث خال السنوات املاضية 
العديد من احلمات األمنية التوعوية مثل حملة »كلنا ش���ركاء في 
أمن الوطن« وحملة »الولد البار خير اس���تثمار« وحملة »انحراف 

األحداث األسباب والعاج«. 
واشار الى انه مت استقبال جميع الشكاوى من أولياء األمور ضد 
أبنائهن املارقني من سلطتهم في محاولة جادة إلصاح العاقة األسرية 
بينهم ومن تثبت عدم جديته في تقومي سلوكه يتم إحالته إلى دار 
الضيافة في إدارة رعاية األحداث التابعة بوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ملنعه من االنحراف أو تعريض غيرهم من األخطار. كما قامت 
اإلدارة بطباعة العديد من الكتيبات والنشرات والبوسترات وغيرها 
من املطبوعات التوعوية التي مت توزيعها في املدارس واألماكن العامة 
التي يرتادها األح���داث أثناء احلمات التوعوية، وقد ركزت اإلدارة 
في حماتها التوعوية مطبوعاتها على نشر ثقافة احلوار والتسامح 
والتعايش ونبذ كافة مظاهر العنف والسلوك العدواني لدى الطلبة 
باإلضافة إلى توعية الطلبة بأسباب وعوامل االنحراف وطرق الوقاية 
منه، وتوعية األسر توعية األس���ر باألساليب الصحيحة للتنشئة 
للوقاية من االنحراف، مما كان لها األثر الكبير في انخفاض معدالت 
جرائم األحداث، وقد شاركت إدارة حماية األحداث مبعرض للمخدرات 
في اليوم العاملي للمخ���درات ومت توزيع الكتيبات واملطويات التي 

حتذر وتنبه من خطر املخدرات.

 استعرض جهود إدارة األحداث للحد من الجرائم

عبداهلل قنيص
أح���ال مدير أم���ن محافظة 
األحم���دي الل���واء عبدالفتاح 
العلي يوم أم���س وافدين من 
اجلنسية اآلسيوية بعد ان ضبط 
بحوزتهما نحو 16 زجاجة خمر 
مس���توردة الى اإلدارة العامة 

ملكافحة املخدرات.
أمن���ي ان  وق���ال مص���در 
حملة تفتيش���ية ف���ي منطقة 
الرائد  الفحيحيل بإشراف من 
فالح الهذيل�����ي اشتبه رجالها 
بسيارة كان�����ت تقل اآلسيويني 
وبتفتيشه����ا عثر رجال أمن 
األحمدي على اخلمور املستوردة 
ليت���م التحفظ عل���ى اخلمور 
وإحالتهم الوالدين واملضبوطات 
ال���ى اإلدارة العام���ة ملكافحة 

املخدرات.

16 زجاجة خمر 
من األحمدي

 إلى »المكافحة«

3 مصريين إلى أمن الدولة 
بمنشورات تدعو للتظاهرات

أمن »بيان« يبلغ عن مسيرة بالرداء األسود

 محمد الجالهمة � محمد الدشيش
احيل صباح امس الى مبني ام���ن الدولة ثاثة وافدين من 
اجلنسية املصرية منهم شقيقان للتحريض لتنظيم مظاهرات 
داخل الباد دون ترخيص مسبق وحيازة وطباعة منشورات 

دون اذن من اجلهات املختصة.
وقال مصدر امني ان مكتب مباحث امن الدولة في محافظة 
حولي ابلغ عب���ر مصادر خاصة ان ثاث���ة مصريني يقومون 
بتوزيع منش���ورات على مواطنيهم وتضمنت هذه املنشورات 
الدعوة للقيام بتظاهرة على مقربة من السفارة املصرية للمطالبة 
بالتغيير واال يكونوا س���لبيني وان يخرجوا الى الشارع مثلما 

سيفعل املصريون غدا حسبما مت االعان عنه.
واض���اف املصدر االمن���ي: ما ان تلقت مباح���ث امن الدولة 
بالساملية الباغ، حتى سارع رجالها ومت ضبط املصريني الثاثة 
واملنشورات التي كانت بحوزتهم، واشار املصدر الى ان جميع 
االحتم���االت مفتوحة بحق املتهمني الثاثة فق���د يتم االكتفاء 

باحتجازهم لساعات او اليام او ابعادهم عن الباد.
على صعيد متصل، ابلغ مصدر امني ان جهاز امن الدولة لديه 
معلومات عن خروج عدد من الوافدين املصريني لتنظيم تظاهرة، 
مؤكدا على اجراءات احترازية اتخذت ملنع هذه التظاهرات لعدم 

حصولهم على التصريح.
من جهة اخرى، امر مساعد مدير امن العاصمة العميد حسني 
الشيرازي باحالة 12 شخصا للتحقيق منهم اطفال وجميعهم من 
اسرة واحدة بعد ان ابلغ مارة عن تنظيمهم ملسيرة بالرداء االسود، 

وقد امتدت املسيرة من منطقة القصور حتى املنصورية.
وق���ال مصدر امن���ي ان حرس قصر بيان ه���و من ابلغ عن 

املسيرة العائلية السوداء.

أم بال رحمة قتلت رضيعتها مقابل مسجد
وطفل مصري يستنفر أمن الجهراء

اليمن في كتاب »سري للغاية« إلى »الطيران المدني«:
ضبطنا خنجراً بطول 12سم بحوزة مواطنة!

هاني الظفيري � محمد الجالهمة
ش����رع رج����ال إدارة بحث 
الفروانية  وحتري محافظ����ة 
في البحث عن سيدة مجهولة 
قامت بالتخلص من طفلة حديثة 
الوالدة مقابل احد املساجد في 
منطقة الفروانية وهو ما أدى 
إلى وفاتها متأث����رة بالبرودة 

الشديدة.
وقال مص����در امني ان قائد 
منطقة الفروانية العقيد وليد 

الشهاب تلقي برقية من عمليات 
الداخلية عن وجود طفلة ملقاة 
في مسجد بقطعة واحد، وعليه 
سارع الشهاب الى موقع الباغ 
وتأكد من وف����اة الطفلة ليتم 
اخطار الطب الشرعي، وقد أمر 
وكيل نيابة الفروانية بتسجيل 
القضي����ة باعتبارها قتا عمدا 
مع تكليف املباحث بضبط من 
تس����بب في وفاتها واألم التي 

حملت بها.

من جهة أخرى استنفر رجال 
امن اجلهراء للبحث عن طفل 
ابلغت  مصري )9 س����نوات( 
والدته عن اختفائه في ظروف 
غامضة، وبع����د عملية بحث 
العقيد صاح  اش����رف عليها 
الدعاس مت العثور على الطفل 
عند احد مراكز األلعاب اخلاص 
بأحد مطاعم الوجبات السريعة، 
وقد نفى الطفل تعرضه لاعتداء 

او اخلطف، وسجلت قضية.

أمير زكي
أمن����ي »األنباء«  أبلغ مصدر 
بأن الس����لطات اليمنية خاطبت 
السلطات الكويتية وحتديدا إدارة 
الطيران املدني بكتاب حمل »سري 
الذي  الكتاب  للغاية« وتضم����ن 
حصلت »األنباء« على نس����خة 

منه انه مت ضبط مواطنة كويتية 
حطت في مطار صنعاء بتاريخ 
2010/2/3 وكان في شنطة يدها 

خنجرا بطول 12سم.
وقال املصدر األمني ان رئيس 
الطيران املدني قام بإعداد تقرير 
بشأن الكتاب الصادر عن السلطات 

اليمنية الى أمن املطار بهدف منع 
مثل هذا التجاوز األمني والتدقيق 

بشكل محكم على املسافرين.
وأشار املصدر الى ان موضوع 
الكتاب الذي وصل باسم رئيس 
سلطة الطيران املدني حمل عنوان 

»خرق أمني«.

سرقة 50 ألف دينار 
و13 جواز سفر 

من شركة في الفحيحيل
عبداهلل قنيص

قام رج���ال األدل���ة اجلنائية 
صباح أمس برفع البصمات من 
على احدى الشركات في منطقة 
الفحيحيل التي تعرضت للسرقة 
عن طريق الكسر واالستياء على 
كمبياالت وصل قدرها إلى 41 ألف 
دينار باإلضافة إلى سرقة 9 آالف 
دينار و13 جواز سفر تخص عمالة 

الشركة.
وقال مصدر امني ان مسؤوال 
الداخلية  ابلغ عمليات  بالشركة 
عن تعرض الشركة للسرقة حيث 
متكن اللصوص من كسر خزينة 
الشركة واالستياء على ما بداخلها 
من أموال ليتم تس���جيل قضية 
وحضر رجال األدلة اجلنائية ومت 
رفع البصمات للوصول الى هوية 

اجلاني.


