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البعد احل�ضاري والأخالقي لل�سيا�سة اجلنائية الوقائية

النظام �ضرورة اجتماعية يقت�ضيها كل جمتمع �إن�ساين لقيامه ودوامه ،وحفظ مقا�صده من
حيث يكون به بقاء املجتمع و�صون قيمه ،فكان حفظ النظام بهذا االعتبار الزم ًا لكل نظام ال ينفك
عنه .فال جتد نظام ًا من غري حفظ ،وحفظ النظام الإن�ساين مرتبط بالقيم االجتماعية واملبادئ
التي قامت عليها الدولة �أو ال�سلطة التي تطبق النظام ولهذا املعيار جانبان� ،أحدهما �إيجابي،
والأخر �سلبي:
فالإيجابي يتمثل يف كل ما يدعم النظام الإن�ساين وير�سخه ويو�سعه ويطبقه على جميع �أفراد
املجتمع يف كافة جماالت احلياة ،االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية  .وال�سلبي يتمثل يف كل ما
يدر�أ عنه ما يهدده من خماطر وحتديات ت�أخذ �صور االعتداء عليه بعمل �أو باالمتناع عما يجب ،وهو
ما يعرف باجلرمية ،وهي القواعد القانونية التي يعاقب مرتكبها.
وتفاعل الإن�سان مع الوجود هو جمموع ت�صوراته وانفعاالته و�أفكاره عن �أ�صل الوجود ووظيفته
وغايته و�أ�صل ن�ش�أة الإن�سان ومكانته يف هذا الوجود ودوره وعالقته فيه وم�صريه ،وعندما تكون
املفاهيم والقيم الإن�سانية مت�سقة ووا�ضحة حول هذه الت�صورات ي�صبح من ال�سهل على الإن�سان
االهتداء �إىل �أف�ضل الأنظمة القانونية التي بها ت�صلح احلياة الإن�سانية ،ويتعلم الإن�سان �ضرورة
تعدد الأمم وتنوع احل�ضارات.1
ولقد عرفت كل امة بح�ضارة ،من حيث �أن ح�ضارة كل امة دليل هويتها ومظهر حقيقتها،
ومن هنا قام تعدد احل�ضارات وتنوعها وتفاعلها وتدافعها ،الن احل�ضارة ح�صيلة تفاعل الإن�سان
مبحيطه ،ت�أثر ًا وت�أثري ًا� ،سعي ًا نحو حتقيق �صورته فيه بالفعل ،والتي متثل �صورة ذلك التفاعل
يف كافة جماالت احلياة .وتعك�س كل ح�ضارة ثمرة حماوالت الإن�سان يف اال�ستك�شاف واالخرتاع
والتفكري والتنظيم والعمل وا�ستغالل الطبيعة للو�صول �إىل حياة �أف�ضل ،ولي�ست حياة اللهو والعبث
واحلر�ص على البناء املادي الذي يحقق املتع الآنية ،بل هي ح�صيلة جهود وت�ضحيات الأمم (.)2
1د.علي �أحمد املهداوي ،تفاعل االمم واحل�ضارات ،بحث مقدم اىل م�ؤمتر ال�سنن االلهية يف الكتاب وال�سنة ،جامعة الزرقاء
الأهلية 23-25 ،جمادي الأوىل  424هـ  ،22-24/7/2003-الزرقاء ،الأردن� ،ص .179،180
 2د .خليل �أبو �شوقي ،احل�ضارة وق�صتها ،جـ� ،1،2ص ،9 :وبهذا املعنى انظر :ول ديورانت ،ق�صة احل�ضارة ،جـ ،1املجلد الأول،
�ص.3:
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واحل�ضارات الإن�سانية هي �صورة الإبداع الفكري للإن�سان يف تفاعله مع الوجود ،وتعددها
وتنوعها لتعدد اجتاهات النظر وتنوع مراتب الفكر وان �شئت قلت :لتفاوت مراتب هذا التفاعل
ومداه ،ولذلك �أطلقت على هذا الظهور عبارة ( التكامل احل�ضاري) و�صور هذا التكامل هي
التعارف احل�ضاري والتعاي�ش احل�ضاري والتدافع احل�ضاري والتداول احل�ضاري.
وامل�ستقرئ للتاريخ الإ�سالمي يدرك ب�سهولة �أن احل�ضارة الإ�سالمية �شكلت ريادة للرحلة العلمية
ومثلت �أحد املحر�ضات الفكرية التي دعمت التقدم العلمي� ،إذ جمعت مقومات احلياة لكل �إن�سان،
فقد �ساهمت يف �صناعة احلياة وبناء الإن�سان و�إقامة العمران ،فالدين يف مقا�صده العامة �إمنا جاء
لإ�صالح الدنيا� ،أما الآخرة ف�إن الفوز بنعيمها �إمنا يكون بح�سن �إ�صالح الدنيا قال تعاىل�(:إ^نا
جعلنا ما على الأر�ض زينة لها لنبلوكم �أيكم �أح�سن عمال) ،وقال تعاىل « :الذي خلق املوت واحلياة
ليبلوكم �أيكم �أح�سن عم ًال» ،وغريها من الآيات الكرمية ،فذكر اهلل �سبحانه وتعاىل عبارة (�أح�سن
عم ًال) ومل يقل �سبحانه وتعاىل (�أكرث عم ًال) ،وهو ت�أكيد على النوعية والكيفية ولي�س علي الكمية �أو
الكرثة� ،أي �إمكانية تقدمي �أف�ضل الأعمال و�أح�سنها يف وقت قليل ال ي�سبب �إرهافا للإن�سان ،فالدنيا
هي دار اختبار وامتحان ليتبني ال�صالح من الفا�سد وامل�ؤمن من املنافق والكاذب من ال�صادق،
�أي �أن البالء يف اخلري وال�شر .واالجناز العلمي 3املتميز يف الإ�سالم يوازي االلتزام بقيم الدين
و�سالمة تنزيلها على واقع النا�س .لأن النا�س البد �أن يجتمعوا على �أمور يجلبون بها امل�صلحة و�أمور
يجتنبون بها املف�سدة ،لأن يف امل�صلحة العدل ويف املف�سدة الظلم .و�إن النا�س مل يتنازعوا يف �أن
عاقبة الظلم وخيمة  ،وعاقبة العدل كرمية  ،ولهذا قيل ب�أن اهلل لين�صر الدولة العادلة و�إن كانت
كافرة  ،وال ين�صر الدولة الظاملة وان كانت تدعي �أنها م�ؤمنة  ،و�إذا كان البد من طاعة �آمر وناه
فمعلوم �أن دخول املرء يف طاعة اهلل ور�سوله خري له. 4
ودرء االعتداء واملفا�سد من القواعد الكلية التي بني عليها الت�شريع الإ�سالمي الذي بينَ ح�سن
العدل وقبح الظلم ،وح�سن الطاعات وقبح املعا�صي ،وح�سن الف�ضيلة وقبح الرذيلة ،هذه القواعد
التي يتم مبوجبها حتديد مفهوم اجلرمية العام ب�أنها الفعل القبيح ومعيار التمييز بني الفعل القبيح
والفعل احل�سن �أو الطيب هو الت�شريع �أي �أن الفعل القبيح هو ما ن�ص عليه الت�شريع وحدد ملرتكبه
عقوبة وما يطلق عليه الفقه اجلنائي مبد�أ ال�شرعية اجلنائية  ،والذي تتحدد مبوجبه �سلطات
الت�شريع ،والق�ضاء ،والتنفيذ .فالت�شريع الداخلي متثله القوانني العقابية ،والق�ضاء معلوم مباهيته
 )2 3د .خالد �أحمد حربي ،علوم ح�ضارة الإ�سالم ودورها يف احل�ضارة الإن�سانية ،كتاب الأمة ،دولة قطر ،العدد  ،104ذو
القعدة 1425هـ ،ال�سنة � ،24ص.7-19 :
 ) 4جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم ،ابن تيمية ،املجلد � ،28ص( .62-65 :
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ولذا فقد �أقرت ال�شريعة مبد�أ التنوع احل�ضاري والعلمي والثقايف ،ذلك �أن تعدد الأمم وتنوع
احل�ضارات معلوم بال�ضرورة ،حيث عرفت كله �أمة بح�ضارة خا�صة بها ،فح�ضارة كل �أمة دليل
هويتها ومظهر ح�ضارتها.5
وتفاعل الإن�سان مع الوجود  ،هو جمموع ت�صوراته وانفعاالته و�أفكاره ،فكان مبد�أ الت�أثري يف
الواقع هو املعرفة  ،كما كان حت�صيل املعرفة وراء بحثه يف الوجود  ،والأ�صل يف الإن�سان من حيث
كونه مدرك ًا �أن �أفراده مت�ساوون يف هذا اال�ستعداد باعتبار �أ�صل الن�ش�أة �أو الفطرة  ،قال تعاىل :
( و�إذ �أخذ ربك من بني �آدم من ظهورهم ذريتهم وا�شهدهم على �أنف�سهم �أل�ست بربكم قالوا بلى
�شهدنا )  ،الأعراف من الآية  ، 172وهذا هو مبد�أ وحدة اخلطاب والتكليف بحقهم  ،قال تعاىل
يف حق �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ( :وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني ) احلجرات ،من الآية
 ، 13وهو �سبب التعارف والتفاعل بني الأمم وال�شعوب والأفراد  ،والتعارف والتفاعل الأممي هو
يف حقيقته مظهر التكامل الإن�ساين  ،لأن الب�شرية جميعا خلقت من نف�س واحدة  ،وفق ًا ملا ذكره
القر�آن الكرمي وجاءت به الر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم و�أدركه العقل االن�ساين قال تعاىل  ( :يا
�أيها النا�س انا خلقناكم من ذكر و�أنثى ) وهذا مبد�أ امل�ساواة  ،وقد ج�سد اال�سالم هذا املبد�أ بني
النا�س يف �أكمل �صوره و�أمثل �أو�ضاعه .
واتخذ �أ�سا�س ًا لعالقات االفراد فيما بينهم  ،وطبقه يف جميع النواحي التي تقت�ضي العدالة
االجتماعية  ،وتقت�ضي كرامة الإن�سان �أن يطبق يف �ش�ؤونها  ،ومن �أبرز �أوجه هذه امل�ساواة  ،امل�ساواة
بني النا�س يف القيمة الإن�سانية امل�شرتكة  ،والتي متثل منظور ًا �إن�ساني ًا عاملي ًا للم�ساواة املطلقة
بني الب�شر( ،وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل ) وهذا تنوع ح�ضاري( ،لتعارفوا) وهذا للتكامل الإن�ساين
واحل�ضاري� ،6إن امل�ساواة والتنوع احل�ضاري هي من �أهم مظاهر البناء احل�ضاري الإن�ساين
املتكامل � ( ،إن �أكرمكم عند اهلل اتقاكم )  ،وفيه داللة عقلية تفيد �أن ال تفا�ضل بني النا�س �إال
بالتقوى والعمل ال�صالح و ان حالة الال تقوى هي التي تف�ضي �إىل االخالل يف النظام  ،وان امل�ساواة
والتنوع والتكامل والتقوى تفيد يف حفظ النظام واملدنية  ،فقبول التنوع املعريف هو نتاج العقول
 5د .علي �أحمد املهداوي ،املرجع ال�سابق� ،ص .188،189
 6و�صورة هذا التكامل هي  :التعارف احل�ضاري واملد احل�ضاري

د.علي �أحمد املهداوي ،املرجع ال�سابق. 198 ،193،

والتدافع احل�ضاري والتداول احل�ضاري راجع يف تف�صيل ذلك
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ال�سليمة  ،ويتحقق يف التعارف والتعاون والتكامل الإن�ساين واحل�ضاري  ،قال تعاىل  ( :قل �أعوذ
برب النا�س  ،ملك النا�س ،اله النا�س ) �سورة النا�س  ،الآيات من(  ،) 1-3ويف هذا ت�أكيد على
�أن اهلل �سبحانه وتعاىل هو رب و �إله وملك جلميع النا�س  ،لي�س جلن�س دون جن�س  ،ولي�س لنوع دون
نوع  ،فهو رب جميع الب�شر على ال�سواء  ،كما �أكد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على هذه املباديء
ال�سامية يف �أبلغ العبارات و�أروعها يف اخلطبة اجلامعة التي �ألقاها يف حجة الوداع والتي بد�أها عليه
ال�صالة وال�سالم ب�أيها النا�س ومل يبد�أها بغري ذلك للت�أكيد على معاين امل�ساواة يف القيمة الإن�سانية
امل�شرتكة بقوله � ( :أيها النا�س �إن ربكم واحد و �إن �أباكم واحد  ،كلكم لآدم و�آدم من تراب  ...ولي�س
لعربي على عجمي وال لأبي�ض على �أ�سود ف�ضل �إ ّال بالتقوى � ...أال هل بلغت اللهم فا�شهد ، ) ...
ويف هذه اخلطبة ت�أكيد على مبد�أ امل�ساواة بني النا�س يف احلقوق والواجبات ومنها امل�ساواة يف حق
الثقافة والتعليم  ،لأن لكل �إن�سان �أن ينال من العلم والثقافة ماي�شاء وفق ًا ملا تتيحه �إمكاناته وظروفه
وا�ستعداده  ،من �أجل �إذكاء الإبداع املعريف .
لذا يحر�ص املجتمع الإن�ساين اليوم  ،وبت�أثري قيم العدالة وامل�ساواة �أن يحقق العدالة االجتماعية
وتكاف�ؤ الفر�ص � ،أي متكني عموم النا�س من اال�ستفادة من معطيات العلم والتعليم  ،دومنا اي
ح�ساب للون �أو اجلن�س �أو االنتماء الطبقي  ،كما هو احلال يف كثري من الدول الأوربية والواليات
املتحدة الأمريكية �إىل عهد قريب ،حيث كان الأ�سود عموما والزجني خ�صو�صا ال يقبل يف كثري من
اجلامعات الأمريكية � ،أجل ميكن القول  ،لقد انتهى ذلك العهد  ،واقتنعت املجتمعات الإن�سانية
حتى التي كانت متار�س التمييز العن�صري عمليا بوجوب و�ضع العلوم واملعارف يف متناول اجلميع ،
دون متييز ولأي �سبب كان .
ومل يحدث ذلك التطور يف التفكري فج�أة  ،و�إمنا مر مبراحل متعددة  ،بدءا من اخلربة الذاتية
�إىل املعرفة التقليدية ثم املعرفة الفل�سفية و�صوال �إىل املعرفة العلمية الرتاكمية ،7مما حدا بالبع�ض
�إىل القول  :ب�أننا نعي�ش يف جمتمع املعرفة الوا�سع املعومل �إقت�صاديا  ،جمتمع �إرتقت فيه قيم املعرفة
بحيث �أ�صبح ميثل موردا �إ�سرتاتيجيا مهما  ،وثروة كبرية متجددة التن�ضب  ،وقيمة ت�ضاف �إىل كل
�إبداع و�إنتاج ون�شاط  ،ت�سهم يف تطوير احل�ضارة الإن�سانية يف كافة جماالتها . 8
 ) 7راجع يف تف�صيل ذلك  ،مو�سوعة الزاد للعلوم والتكنلوجبا  ،تعريب د  .بهيج املال حوي�ش  ،مطابع ديراكر  ،بر�شلونه ا�سبانيا ،
 , 1995ج� ، 1ص. 5 -1
 )8انظر � :سعد غالب يا�سني  ،نظم ادارة املعرفة ورا�س املال الفكري العربي  ،مركز االمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية ،
ابوظبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة � ، 2007 ،ص . 89
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وعلى الرغم من هذه امل�ساواة املطلقة يف الأ�صل والقيمة الإن�سانية امل�شرتكة  ،ف�إن التفاوت
حا�صل يف مدى ا�ستثمار هذا اال�ستعداد ويف م�شروعية هذا اال�ستثمار  ،ومدى القدرة على ا�ستظهار
الطاقات املودعة يف النف�س الإن�سانية  ،توقع االختالفات والتفاوت يف مراتب ا�ستثمار هذه
الطاقات.
وبنا ًء على ماتقدم ف�إن الكالم عن الت�شريع اجلنائي �أ�صوال وفروع ًا و�أحكاما ال تت�سع له املجلدات
الكبرية  ،ونحن يف هذا البحث املخت�صر ال ن�ستطيع �أن نعطي عن القـانون الإ�سالمي ب�أكمله �إال
وم�ضات من هذا الفقه ال �سيما الت�شريعات املتعلقة بالفقه اجلنائي وال�سيا�سة اجلنائية ،ولكن
بال�شكل الذي يقرب من الإحاطة ب�أهم جوانب هذا الفقه وي�ساعد على ح�سن ت�صوره  ،دون الدخول
يف �آراء املـذاهب الفقهية املختلفة والتف�صيالت اجلزئية  ،ورب �سائل ي�س�أل  ،ما الفائدة من درا�سة
ال�سيا�سة اجلنائية يف الإ�سالم والقانون اجلنائي الإ�سالمي غري مطبق عندنا  ،وللجواب على هذا
ال�س�ؤال نقول :
�أوال� :إن �أحكام ال�سيا�سة اجلنائية يف الإ�سالم حلقة بارزة من حلقات الفقه الإ�سالمي ،فهي
ت�ستمد �أحكامها من �أ�صول هذا الفقه  ،وتقيم قواعدها وتقرر �أحكامها على قواعده و�أحكامه ،
وقد حكم القانون اجلنائي الإ�سالمي الأر�ض الإ�سالمية كلها على مدى ثالثة ع�شر قرنا  ،وهو
ال يزال حتى اليوم يحكم ق�سطا من هذه الأر�ض وجانبا من �سلوك �أبنائها  ،فهو الدرة امل�ضيئة
يف تاريخ الأمة الت�شريعي و رمز عزتها وتقدمها .
ثانيا :لقد خلف لنا الفقه الإ�سالمي ثروة فقهية بال حدود ،وحوارا فكريا هادئا بعيدا عن الت�شنج
والتع�صب  ،نتج عنه �أروع املبادئ والأحكام والنظريات التي ت�ضمنتها ال�سيا�سة اجلنائية يف
الإ�سالم التي تت�ضائل �إىل جانبها نظائرها من ال�سيا�سة اجلنائية الو�ضعية الغربية منها
وال�شرقية  ،ولي�س يف �أ�س�س ال�سيا�سة اجلنائية الإ�سالمية ومنطلقاتها من عيب �سوى جهل النا�س
ب�أحكامها وعجزهم عن الإحاطة مببادئها ونظرياتها  ،بعد �أن هزمتهم الدول اال�ستعمارية
) 9انظر  :اخالقيات العلم  ،تاليف ديفيد ب  .رزتيك  ،ترجمة د عبدالنور عبداملنعم  ،عامل املعرفة  ،مطابع ال�سيا�سه – الكويت
 ،ربيع االخر  – 1426يونيو  ، 2005العدد � ، 316ص .9
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وقد �أ�سفرت تطورات فل�سفة العلم و�أخالقياته عن �أن�سنته � ،أي النظر �إليه كظاهرة �إن�سانية
ينبغي لالحاطة بها البحث يف �أبعادها احل�ضارية واالجتماعية والنف�سية  ،من �أجل التوظيف الأمثل
للمعلومات واملعطيات العلمية والتطوير املن�شود للبحث العلمي واملعرفة الإن�سانية .9
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وبهرتهم بح�ضارتها وثقافتها  ،واملغلوب فكريا واملهزوم ح�ضاريا يكون مولعا بحب من يغلبه
ويهزمه  ،وما يزيد يف �صعوبة الأمر �أن ه�ؤالء املهزومني واملهزوزين فكري ًَا ونف�سي ًا و�شخ�صي ًا
يتهمون من يحرتم ما�ض �أمته وتراثها الفقهي املجيد ب�أنهم متع�صبون  ،وللرد على ه�ؤالء
و�أمثالهم نقول� :إن التم�سك ب�شريعتنا واالعتزاز بفقهنا خري من التع�صب ملبادئ ونظريات
دخيلة علينا .
هذا و�إن ال�سيا�سة اجلنائية يف الإ�سالم �سل�سلة تنتظم حلقات خمتلفة يكمل بع�ضها بع�ضا
وي�ستند الالحق منها على ال�سابق من حلقاتها .
فهي يف جمملها تقوم على حمورين �أ�سا�سني :
ال�سيا�سة الإمنائية والوقائية� :أي التوقي من اجلرمية قبل وقوعها  ،و�سيا�سة الإ�سالم اجلنائية
يف هذه املرحلة تقوم على �إبراز نهج الإ�سالم يف الوقاية من اجلرمية .
ال�سيا�سة العالجية والعقابية :وتتحقق بعد وقوع اجلرمية  ،و�سيا�سة الإ�سالم اجلنائية يف هذه
املرحلة تقوم على �إبراز �أحكام ال�شريعة الغراء املنظمة لقواعد امل�س�ؤولية واجلزاء .
ولأن مو�ضوع بحثنا هو البعد احل�ضاري والأخالقي لل�سيا�سة اجلنائية الوقائية ف�إنه �سيقت�صر
على بحث احللقة الوقائية من ال�سيا�سة اجلنائية تاركا احللقات الأخرى وهي العقابية والعالجية
والإ�صالحية ملن يتوىل معاجلتها ،ولأن الدرا�سة املقارنة تقت�ضي بيان منهجية ال�سيا�سة اجلنائية
الوقائية يف القانون الو�ضعي فقد �أفردت هذه الدرا�سة ف�صال م�ستقال بني ف�صول البحث الثالث
لتكون خطة البحث وفقا ملا ي�أتي-:
الف�صل الأول  :املنهج الأخالقي لل�شريعة الإ�سالمية يف الوقاية من اجلرمية.
الف�صل الثاين  :املنهج التكافلي لل�شريعة الإ�سالمية يف الوقاية من اجلرمية.
الف�صل الثالث :منهج ال�سيا�سة اجلنائية الوقائية يف القانون الو�ضعي
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املنهج الأخالقي لل�شريعة الإ�سالمية يف الوقاية من اجلرمية
الرتبية الأخالقية  ،تعني – باملعنى الفني لكلمة علم – علم ًا حديث الن�ش�أة �ش�أنه يف ذلك
�ش�أن العلوم املت�صلة بالنف�س الإن�سانية التي مل ت�ستقل بذاتها �إال بعد ظهور املنهج العلمي الو�ضعي
التجريبي � ..أما الفال�سفة فقد عدوها من �صميم الفل�سفة � ،إذ فرقوا يف ذلك بني علم الأخالق
من حيث هو علم نظري جتريدي  ،وعلم الرتبية من حيث هو علم عملي  ..وقد عرب �سقراط عن
الأخالق الو�ضعية بقوله � :إن �أ�سمى املعارف يف احلياة هي املعرفة باخلري وال�شر � ،أي املعرفة
بحكمة احلياة .
ومن الوفاء لنظامنا التعليمي يف الإ�سالم �أ ّال نتنكر له �أو نتغا�ضى عنه يف بحث موجز كهذا
 ،لذا البد من الإ�شارة �إىل �أن نظامنا التعليمي انح�صر يف ر�سالة �سيدنا حممد (�صلى اهلل عليه
و�سلم ) فقد روي عنه �أنه قال� ( :إمنا بعثت مع ّلم ًا ، )10بل �إن اخلالق الهادي و�صف نف�سه ب�أنه
رب العاملني)  ،فهو املربي  ،والر�سول هو املعلم  ،فجمع اال�سالم بني نظامي الرتبية والتعليم
( ّ
،وقفز باحل�ضارة من ال�صفر يف �أميتها وجهلها �إىل القمة خالل قرنني من الزمن يف �أكرث من مئتي
علم ديني ودنيوي و�صاغ برتبيته وتعليمه خري �أمة �أخرجت للنا�س  ،و�أطلق العلم جلميع النا�س �إذ
الإ�سالم (رباين التوجيه �إن�ساين االجتاه)و�ألزمه للرجل واملر�أة على ال�سواء(طلب العلم فري�ضة
على كل م�سلم ) - 11وهو ي�شمل جن�س امل�سلم– رج ًال وامر�أة.
ولأن الرتبية الأخالقية تتميز بخ�صائ�ص عديدة لها �أثر كبري يف بناء الفرد
وحت�صينه �ضد ال�شر واجلرمية واالنحراف  ،فقد �آثرت �أن يت�ضمن مو�ضوعها املبحثني الآتيني:
املبحث الأول  :دور الرتبية الأخالقية يف بناء �شخ�صية الفرد .
املبحث الثاين  :اثر الرتبية الأخالقية يف حتقيق الوقاية من اجلرمية .

 10رواه ابن ماجه ب�إ�سناد �ضعيف.
  11رواه ابن ماجه،وإسناده حسن.
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املبحث الأول
دور الرتبية الأخالقية يف بناء �شخ�صية الفرد
ي�ؤكد الواقع امللمو�س �أن الرتبية الأخالقية الإ�سالمية جنحت يف تكوين �شخ�صيات مثالية حتلت
بالف�ضائل الأخالقية العليا  ،ويف التاريخ العربي الإ�سالمي جند �شواهد م�شرقة يتجلى فيها هذا
الطراز من الرجال  ،كانوا كاملالئكة يف الطهر والعفاف  ،ومن هذه ال�شخ�صيات القيادية امل�ضيئة
�أولئك الأبطال الذين ي�شار �إليهم بالبنان يف كل زمان ومكان � ،إذ عرجوا على �سلم اخللود رغم
�صغر �سنهم ،فهم وان مل يكملوا الع�شرين  ،فقد كانوا �شباب ًا يف ال�سن  ،رجا ًال يف العزمية  ،كهو ًال
يف الن�ضج والت�صرف  ،منهم �سيدنا علي  ،ر�ضي اهلل عنه  ،و�أ�سامة بن زيد وعقبة بن نافع وحممد
بن القا�سم  ،ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم  ،وغريهم من الأبطال وال�شباب  ،وال �سيما يف هذه املرحلة
من حياة الأمة ،لي�أخذ �أبنا�ؤها من و�ضوح �شخ�صيتهم وجتلى �أ�صالتهم مثا ًال وقدوة يتمثلون بها يف
حياتهم العملية  ،وبذلك تقرتن املبادئ والقيم بالتطبيق العملي  ،وتلك هي الرتبية العملية على
املبادئ الأخالقية من خالل حتقيق اهتماماتهم بالبطوالت وو�ضع الأمثلة احلية من ال�شخ�صيات
الأخالقية كي تكون متج�سدة �أمامهم ليقتدوا بها يف حياتهم ويتحلوا ب�صفاتها وينهجوا بنهجها .
و�إذا كان لنا �أن نفخر ف�إن فخرنا لي�س ذاتي ًا  ،و�إمنا نابع من االعتزاز بقيم �أمتنا و�أ�صالتها ،
تلك الأمة التي �أجنبت كبار املفكرين واملجتهدين � ،أمثال الأئمة �أبي حنيفة وال�شافعي ومالك واحمد
بن حنبل وابن تيمية  ،رحمهم اهلل  ،والفال�سفة �أمثال الكندي والغزايل وابن ر�شد وابن خلدون
وع�شرات غريهم ال يت�سع املجال لال�ستئنا�س ب�أ�سمائهم � ..إن ه�ؤالء الرجال تخطوا الزمن وبلغوا
مبلغ ًا ال ي�ضاهيهم فيه �أحد  ،لأن �أنامل الإنقاذ عانقتهم بتوجيه قلوبهم و�ضمائرهم و�سلوكهم،
فغريوا �سرائرهم فغري اهلل لهم ظواهرهم  ،م�صداق ًا لقوله تعاىل � “ :إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى
يغريوا ما ب�أنف�سهم “( )12وهل املرء �إال بقلبه وعقله ؟ �إن وجد خري ًا وجه كل طاقاته نحو اخلري
 ،وان وجه �شر ًا وجه كل طاقاته نحو ال�شر  ،وكل من بيده التوجيه ميكن �أن يحقق �أملنا املن�شود ،
من امل�ؤ�س�سات التي تتحمل �أمانة التوجيه والتعليم مبا متتلكه من و�سائل التوجيه احل�سي والفكري
والرتبوي والأخالقي .
علم ًا ب�أن ال�شخ�صيات املثالية لي�ست مت�صورة يف عامل اخليال  ،بل ميكن �إيجادها بي�سر
و�سهولة  ،لأن اهلل تعاىل خلق الإن�سان يف �أح�سن تقومي  ،وهذا يدل على �أن الإن�سان يتمتع باال�ستعداد
� ( 12سورة الرعد ،الآية.11 :

)
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ولي�س من نافلة القول � :إجمال الدور الذي ت�ؤديه الرتبية الأخالقية يف حتقيق مقومات ال�شخ�صية
الإن�سانية يف جملة مبادئ  ،من �أهمها :
 -1فل�سفة الأخالق الإ�سالمية تنتظم قوانني العالقات واملتعلقات كلها  ،من العالقة القد�سية
مع الذات الإلهية � ،إىل عالقة الإن�سان ب�أخيه الإن�سان  ،ثم عالقته بالأ�سرة واملجتمع  ،ثم
عالقة املجتمع الإ�سالمي باملجتمعات الأخرى  ،ثم عالقة الإن�سان باحليوان  ،ثم عالقة الإن�سان
بالأ�شياء ومنها الأموال  ،قال تعاىل  « :وءات ذا القربى حقه وامل�سكني وابن ال�سبيل وال تبذر
تبذيرا �إن املبذرين كانوا �إخوان ال�شياطني وكان ال�شيطان لربه كفورا «(، )14بل تتجلى العالقة
بني الإن�سان وبني الأر�ض �أي�ض ًا � ،إذ الزراعة فر�ض كفائي  ،ومع ذلك ف�إن النا�س يجربون على
زرع �أرا�ضيهم �إذا تركوا هذه احلرفة املباركة  ،وبناء على انتقال فر�ض الكفاية �إىل الفر�ض
العيني فيما يعم �ضرره �إن عم تركه( .. )15وتتجلى العالقة بني الإن�سان وحركاته و�سكناته  ،قال
تعاىل  « :و�أن لي�س للإن�سان �إال ما �سعى «( ، )16وهذا يدل على �أن ال�سكون الدائم حرام  ،الن
الوقت ي�ستهلك فيه ا�ستهالك ًا عقيم ًا  ،ومن ح�سن اخللق تنظيم الوقت وا�ستثماره على �أف�ضل
وجه ممكن .
 -2اخت�صت ال�شريعة الإ�سالمية بتوجيه الإن�سان �إىل الإميان بالغيبيات ،واملعروفة بامليتافيزيقا
�أو باحلياة امليتافيزيقية ( ما وراء املح�سو�س ) وهذا بال�ضرورة يجعله مع م�شاهد الرتغيب
والرتهيب فيزداد حب ًا وتعلق ًا بطاعة املبدع احلبيب الأ�سمى  ،وهذه امل�شاهد كلها ريا�ضة روحية
 )13مقداد ياجلن ،الرتبية الأخالقية الإ�سالمية ،القاهرة1397 ،هـ  ،1977 -ط� ،1ص.485 -484:
� )14سورة الإ�سراء ،الآيتان 27-26:
 )15وقد ذكر م�صطفى الرافعي يف ( �إعجاز القران والبالغة النبوية)� ،أن �سورة الإ�سراء جمعت كل القيم الإن�سانية واحل�ضارية.
� )16سورة النجم ،الآية .39 :
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والقدرة على بناء �شخ�صيته بنا ًء مثالي ًا يف كل زمان ومكان  ،ولهذا جند يف القر�آن الكرمي �صور ًا
ل�شخ�صيات مثالية ات�سمت باالن�ضباط الأخالقي العايل ذاتي ًا  ،من هذه ال�شخ�صيات �شخ�صية
�سيدنا يو�سف عليه ال�سالم الذي �ضحى بكل امل�صالح املادية من اجل الف�ضيلة  ،وتغلب على دوافع
الغريزة اجلن�سية يف �سبيل احلفاظ على �شرفه وعفته  ،وجد �أن الطرد من ق�صر امللك الذي كان
يعي�ش فيه مرفه ًا �سعيد ًا والدخول يف ال�سجن رغم مرارته وق�سوته يحقق له املتعة الروحية  ،وهذا
بالن�سبة �إليه �أف�ضل من البقاء يف الق�صر مع ارتكاب الفاح�شة مع امر�أة العزيز  ،فالعذاب وال�سجن
يف �سبيل ال�شرف �أحلى من ال�سقوط يف الرذيلة(. )13

جملة
احلقوق

جملة
احلقوق

املجلد ال�سابع

تتغذى وترتوي روح امل�ؤمن بها  ،مما يف�ضي �إىل نقاء القلب  ،ذلك الذي �إن �صلح �صلح اجل�سد
كله  ،وان ف�سد ف�سد اجل�سد كله  ،وما �سوى ال�شريعة الإ�سالمية من مبادئ وفل�سفات فهي غري
قادرة البتة على مترين الروح وتهذيبها  ،لأن فاقد ال�شيء ال يعطيه .
 -3اخت�صت الأخالق يف ال�شريعة الإ�سالمية بالثبات كما امتازت ب�سمات �إلهية جعلتها تغري وال
تتغري  ،تدور املبادئ يف فلكها وال تدور يف فلك �أي مبد�أ �أنى يكون ذلك � ..إن نظرية ( الغاية تربر
الو�سيلة ) التي نادى بها ( ميكافيلي ) حمرمة يف �شريعة اهلل تعاىل  ،ويتجلى ذلك يف حترمي
النفاق والرياء والإثراء بال �سبب والإثراء على ح�ساب ( الغري ) و�إيثار امل�صلحة اخلا�صة على
امل�صلحة العامة  ..وال �أثر للنظرية الن�سبية �ألبتة يف ال�شريعة الإ�سالمية  ،لأن امل�شرع هو اهلل
وحده � « :إن احلكم �إال هلل «( « ، )17وما كان مل�ؤمن وال م�ؤمنة �إذا ق�ضى اهلل ور�سوله �أمرا ً �أن يكون
لهم اخلرية من �أمرهم  « ، )18(»..وال تتبع �أهواءهم واحذرهم �إن يفتنوك عن بع�ض ما �أنزل اهلل
�إليك «( « ، )19ولئن اتبعت �أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اهلل من ويل وال ن�صري
«( ، )20فاحلرام حرام �إىل يوم القيامة  ،واحلالل حالل �إىل يوم القيامة  ،ال تبديل ل�شرع اهلل ،
ولهذا قلنا ببطالن النظرية الن�سبية وامليكافيلية بطالن ًا مطلق ًا  ،لأن الأخالق م�أمور بها لذاتها
ال لغريها  ،وما كان مطلوب ًا لذاته ثبت ثبوت اجلبال الروا�سي .
 -4ال�شمول والتكامل  :خا�صية ال�شمول والتكامل امتداد ل�شمول ال�شريعة الإ�سالمية وتكاملها يف
كل ما يقت�ضيه العن�صر املادي والعن�صر الروحي  ،لهذا كان كل رافد من روافد هذه ال�شريعة
الغراء مو�سوم بال�شمول والتكامل  ،والأخالق من الروافد التي ال تنف�صل عنها �ألبتة  ،وح�سبنا
دلي ًال �أن �أحد ًا من اخل�صوم ومن امل�ست�شرقني مل يقل  :لو �أمرت ال�شريعة بكذا لكان كذا لأن
ال�شريعة الإ�سالمية �صاغت خلق امل�سلم �صياغة التكامل وال�سمو  ،و ال عجب يف ذلك  ،لأن دقة
ال�صنعة تدل على عظمة ال�صانع  ،وهل ثمة �صانع غري املبدع الأ�سمى� ،صنع منار اخللق و�أمر
الإن�سان ب�إتباعها .
ومن مظاهر ال�شمول والتكامل �أن اهلل �سبحانه وتعاىل �شرع مبد�أ امل�ساواة بني النا�س �أجمعني ،
وال مقيا�س وال ميزان يف الأف�ضلية والتكرمي �إال مقيا�س التقوى  ..والتقوى �أ�سا�سها اخللق  ،و�صفة
� )17سورة يو�سف ،الآية .40:
� )18سورة الأحزاب ،الآية .36 :
� )19سورة املائدة ،الآية .49 :
� )20سورة البقرة ،الآية .120 :
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ولنعرج على مبد�أ امل�ساواة � ،إذ ثبت بن�ص القر�آن الكرمي �أن النا�س جميع ًا من حقيقة واحدة ،
�أي من طني واحد ،وهذا دليل قاطع وبرهان �ساطع على �أن الإ�سالم العظيم قد �شرع مبد�أ الت�آخي
بني النا�س ،قال تعاىل  « :ي�أيها النا�س �إنا خلقنكم من ذكر و�أنثى وجعلنكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا
�إن �أكرمكم عند اهلل اتقاكم «(.)22
املبحث الثاين
�أثر الرتبية الأخالقية يف حتقيق الوقاية من اجلرمية
�إن للرتبية الأخالقية �آثار ًا جليلة اخلطر  ،عظيمة الأثر � ،إذ تتجلى يف الأخالق احلميدة ،
وال ي�ستقيم الأمر فردي ًا وجماعي ًا �إال بالأخالق الفا�ضلة التي جتعل �صاحبها م�ستقيم ًا ا�ستقامة
ذاتية يعرف بها ما له وما عليه  ،و ال �أخال جرمية يف جمتمع يحكم �أبناءه �أنف�سهم ب�أنف�سهم
بتوجيه �أخالقي ذاتي  ،لأن احلق تراه ب�صائر القلوب  ،والب�صائر النقية ترى احلقائق جملية �إذا
مل تغ�شها �أدران الباطل وحب الذات والأثرة واخليالء واحل�سد فتع�شو عن ر�ؤية احلق كما يع�شي
الرمد الأب�صار .
فاخللق احل�سن ت�سمو به الروح عن �أدران املادة  ،وترتفع عن �أهوائها ونزواتها و�أمرا�ضها فرتى
ب�صفائها ونقائها احلق ر�ؤية يقينية  ،فت�أنف الرزيلة وال�شر واجلرمية وتنهل من مورد الف�ضيلة
واخلري واال�ستقامة  ،فال تعتدي وال تظلم و ال ت�شعر ب�أف�ضليتها على من �سواها  ،بل ت�صل �إىل
مرتبة ال�صفاء الإمياين املطلق  ،فتعفو عمن �أ�ساء �إليها واعتدى عليها  ،وهذه هي مرتبة الإح�سان ،
الذي ميثل �أزكى اخل�صال و�أطيبها  ،فهو � :أن تعفو عمن ظلمك  ،و�أن ت�صل من قطعك ،و�أن تعطي
من حرمك  ،و�أن حت�سن ملن �أ�ساء �إليك  ،فهل هناك يف دنيا املثل  ،مبادئ وقيم ترتقي يف العفو
والت�سامح �إىل هذه املرتبة؟ وهذا احلكم م�ستنبط من قوله تعاىل  « :و�أن تعفوا �أقرب للتقوى « (،،)23
وقد جعل القر�آن الكرمي العفو من �أعلى درجات الإح�سان  ،قال تعاىل  « :وجزاء �سيئة �سيئة مثلها
 )21م�سند �أحمد رقم .26564 ،26044 ،25338
� )22سورة احلجرات ،الآية .13
� )23سورة البقرة ،الآية . 237 :
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اخللق كما �أجملتها �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها  ،عندما �سئلت عن خلق ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم  ،قالت « :كان خلقه القر�آن»(. )21
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فمن عفا و�أ�صلح ف�أجره على اهلل �إنه ال يحب الظاملني»( ، )24والعدل والإح�سان كالهما مما �أمر اهلل
تعاىل بقوله � « :إن اهلل ي�أمر بالعدل والإح�سان «(.)25
ويف جرائم الق�صا�ص  ،كجرائم القتل العمد وجرمية �إتالف الأطراف و�إحداث اجلروح عمد ًا
 ،حثت ال�شريعة الغراء ذوي الدم واملجني عليه �أن يعفو عن اجلاين ما �أمكنه ذلك � ،سرت ًا للجاين
وحفظ ًا لنف�سه من نوازع الث�أر واالنتقام  ،وحمافظة على املجتمع من �أن تنال منه �إ�شاعة الفاح�شة
واجلرمية  ..فالعدل هو الق�صا�ص من اجلاين  ،والإح�سان هو العفو عنه  ،ولذلك �أهاب القر�آن
الكرمي بامل�سلمني �أن يعفوا عمن �أ�ساء �إليهم  ،ومقابل ذلك ح�ض اجلاين على ح�سن التعامل مع
املجني عليه  ،وتعوي�ضه مبا ير�ضيه  ،و�إ�صالح ما �أف�سده  ،ف�إن مل يفعل اجلاين ذلك  ،وا�ستمر على
عدوانه ف�إن له عذاب ًا �أليم ًا يف الدنيا والآخرة  ،قال تعاىل  « :فمن عفى له من �أخيه �شيء فاتباع
باملعروف و�أداء �إليه ب�إح�سان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب �أليم
«(.)26
�إن هذا النهج القومي الذي اتبعته ال�شريعة ما هو �إال مظهر من مظاهر فكرة ( الإخوة ) التي
حلت حمل فكرة ( اخل�صومة ) و ( العداوة ) التي كانت �سائدة يف اجلزيرة العربية قبل بزوغ فجر
الإ�سالم  ،قال تعاىل � « :إمنا امل�ؤمنون �إخوة ف�أ�صلحوا بني �أخويكم «( ، )27فالإخوة حلقة تتبعها
حلقات العفو وال�صلح والإ�صالح بني املتخا�صمني .
وقد ق�سم الفقهاء مراحل ت�صفية اخللق وتزكية النف�س �إىل مرحلتني :
املرحلة الأوىل  :التخلية :
وفيها يتخلى امل�ؤمن عن الأخالق الذميمة  ،وهو ر�أي �سديد وراجح  ،لأن الورقة املكتوبة ال ميكن
الكتابة عليها مرة �أخرى �إال �إذا خليت ف�أ�صبحت نـا�صعة البيا�ض  ،وهذا م�ستنبط من قولـه تعاىل :
« فمن يكفر بالطاغوت وي�ؤمن باهلل فقد ا�ستم�سك بالعروة الوثقى «( ، )28لقد قدم الباري عز وجل
وجوب الكفر بالطاغوت على الإميان  ،لكي تتخلى النف�س عن ال�شيطان وكل ر�أ�س يف ال�ضالل وت�ؤمن
� )24سورة ال�شورى ،الآية .40 :
� )25سورة النحل ،الآية .90 :
� )26سورة البقرة ،الآية .178 :
� )27سورة احلجرات ،الآية .10 :
� )28سورة البقرة ،الآية .256 :
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املرحلة الثانية  :التحلية :
وفيها يتحلى امل�ؤمن باخللق احل�سن � ،إذ يتزين به كما يزين بدنه ب�أزكى الثياب حتى �إذا ر�سخ
هذا اخللق بقلبه �أ�ضحى ذاتية فيه ال يطيق التخلي عنه �أو خلعه كما يخلع الرداء  ،وعندها ي�صل
امل�ؤمن �إىل مرتبة الإح�سان( ، )30وقد عرف الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم الإح�سان بقوله � « :أن تعبد
اهلل ك�أنك تراه  ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك»(. )31
ومن خالل تعريف ابن �سينا للخلق يبدو العن�صر الذاتي املح�ض الناجت عن تفاعل النف�س مع
العقل  ،يف التم�سك باخللق احل�سن مت�سك ًا ذاتي ًا �ش�أنها يف ذلك �ش�أن املقومات التي ال تتم احلياة
من دونها نتيجة التم�سك بالأخالق التي يجب �أن يجبل عليها  ،قال ابن �سينا « :اخللق هو هيئة
حتدث للنف�س الناطقة من جهد انقيادها للبدن �أو عدم انقيادها ،وب�أنه ملكة ت�صدر بها عن �أفعال
ما ب�سهولة من غري تقدمي روية»(. )32
ويو�شك الإمام الغزايل �أن يف�صح عن وجود جهاز م�ستقر على �شكل هيئة يف العقل �أو يف النف�س
ي�صدر عنه الفعل � ،سواء �أكان حممود ًا �أم ذميم ًا  ،ويف هذا قال رحمه اهلل « :اخللق عبارة عن هيئة
يف النف�س را�سخة عنها ت�صدر الأفعال ب�سهولة وي�سر  ،من غري حاجة �إىل فكر وروية  ،ف�إن كانت
الهيئة بحيث ت�صدر عنها الأفعال اجلميلة املحمودة  ،عق ًال و�شرع ًا �سميت تلك الهيئة خلق ًا ح�سن ًا ،
و�إن كان ال�صادر عنها الأفعال القبيحة �سميت الهيئة خلق ًا �سيئ ًا»(.)33
ولو فكرنا ملي ًا مبنهج ال�شريعة الغراء يف الوقاية من اجلرمية لوجدناها اعتمدت ال�سبل الرتبوية
منهجا �أ�سا�سا ،ب�صفته امل�ؤثر الإيجابي على مدركات الإن�سان وم�شاعره وملكاته النف�سية  ،وقد
ت�ضمن القر�آن الكرمي هذا املنهج الرتبوي املف�ضي �إىل �صقل الروح و�إنارة القلب يف كل نفحات
 )29القرطبي ،اجلامع لإحكام القران ،املرجع ال�سابق ،جـ282 ،3
 )4 30راجع يف تف�صيل ذلك� ،أبوبكر حممد الكالبازي ،التعرف ملذهب �أهل الت�صوف ،القاهرة� ،1960 ،ص 25 :وما بعدها� ،أبو
الوفا التفتازاين ،مدخل �إىل الت�صوف الإ�سالمي ،القاهرة� ،1974 ،ص 14:وما بعدها.
� )1 31صحيح البخاري � /4777 ،50صحيح م�سلم � /106 ،102 :سنن ابي داوود� /4797 :سنن الرتمذي� /2815 :سنن الن�سائي:
� /5008 ،5007سنن ابن ماجه.67 ،66 :
 )32ابن �سينا ،علم الأخالق1328 ،هـ � ، -ص.21 -20 :
 )33الإمام الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،جـ� ،3ص( .53 :
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باهلل ،ليمكن مل�ؤها برواء الإميان  ،وملا كان الكفر بالطاغوت والإميان باهلل مما ينطق به الل�سان
ويعتقده القلب � ( ،سميع ) من �أجل النطق  ( ،عليم ) من �أجل املعتقد (.)29
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احلياة  ،فعلى �صعيد حتقيق االن�ضباط الأخالقي يحرم القر�آن الكرمي الكرب والعجب واخليالء ،
والكرب هو التعايل على الآخرين  ،والعجب واخليالء هو �شعور الإن�سان ب�أف�ضليته على من �سواه ،
قال تعاىل  « :وال مت�ش يف الأر�ض مرح ًا �إنك لن تخرق الأر�ض ولن تبلغ اجلبال طو ًال كل ذلك كان
�سيئه عند ربك مكروه ًا «( ، )34وقال تعاىل  « :وال ت�صعر خدك للنا�س وال مت�ش يف الأر�ض مرح ًا �إن
اهلل ال يحب كل خمتال فخور «(.)35
�إن هذه الكبائر �أدواء  ،لو تخل�صت ال�شخ�صية الإن�سانية منها لتجلى الإن�سان الأمثل الذي
يحب و ُيحب  ..و�أنى يقرتف اجلرمية من كان حمب ًا حمبوب ًا �آلف ًا م�ألوف ًا ؟ �أما الذي يت�سربل ب�سربال
العجب وي�شعر بداء العظمة فهو �أقرب من غريه �إىل اقرتاف اجلرمية  ،لأنه ي�شعر ب�أن الذي �سواه
دونه ،وازدراء النا�س �أمر هني عليه � ،إذ من هان �أمر النا�س يف نظره هان اعتدا�ؤه عليهم  ..وهذا
مبد�أ عام ،ينطبق على كافة اجلرائم .
ومن هذه الكبائر الغ�ضب واحلقد واحل�سد والتمني املف�ضي �إىل احل�سد � ،إذ تتكامل ال�شخ�صية
بتجلي احللم والقناعة والر�ضا والإيثار .
�إن هذا النفحات القر�آنية املباركة لو اتبعت يف املجتمع لأف�ضت �إىل االن�ضباط الأخالقي يف
ميادين احلياة كافة  ،وما مظاهرة فردية �أو �أ�سرية �أو اجتماعية �إال ولها �آداب يف �شريعة اهلل تعاىل
 ،ف�إذا ر�سخت هذه املعاين الفا�ضلة يف النفو�س ووعاها الإن�سان يف املجتمع منذ �صباه فانه يت�أدب
بها �أدب ًا ذاتي�أً ،ويلتزم بها دون رقيب  ،ل�شعوره بقد�سية هذه املبادئ  ،وال جند مثل هذه القد�سية
للقوانني الو�ضعية و�أحكامها  ،وهذا �سبب رئي�س يف حب اخلروج عليها وعدم االلتزام لها .

� )34سورة الإ�سراء ،الآيتان . 38-37 :
� ) 35سورة لقمان ،الآية .18 :
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املنهج التكافلي لل�شريعة الإ�سالمية يف الوقاية من اجلرمية
متيزت ال�سيا�سة اجلنائية الإ�سالمية عن ال�سيا�سة اجلنائية الو�ضعية باعتمادها املنهج التكافلي
يف حلقتها الوقائية � ،إذ التزم املجتمع الإ�سالمي بتطبيق هذا املنهج التزام ًا مب�س�ؤوليته الأخالقية
والدينية .
وقد جتلت �صورة هذا التكافل ب�أروع معانيه و�أكمل مراحله بني املهاجرين والأن�صار يف املدينة
املنورة  ،وحدث �أول تكافل اجتماعي يف تاريخ الب�شرية  ،وقد ت�أكدت معاين الإخوة مبوجب هذا
التكافل الذي حقق ت�أ�صي ًال للمودة ومتكين ًا مل�شاعر الإخوة ب�شكل تذوب معه ع�صبيات اجلاهلية
وت�سقط فوارق الن�سب واللون � ،إذ كانت هذه الإخوة عقد ًا نافذ ًا ال لفظ ًا فارغ ًا  ،وعم ًال يرتبط
بالدماء والأموال  ،تظله عواطف الإيثار والت�ضحية والإخال�ص  ،لذلك ف�إن �سيا�سة امل�ؤاخاة هذه
نوع من الإعجاز ال�سيا�سي الذي اتبعه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم( ، )36قال تعاىل يف و�صف هذه
الإخوة  « :والذين تبوءو الدار والإميان من قبلهم يحبون من هاجر �إليهم وال يجدون يف �صدورهم
حاجة مما �أوتوا وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة ومن يوق �شح نف�سه ف�أولئك هم
املفلحون «(.)37
ومن �أهم الآثار لهذا التكافل :
�-1إن �أية دولة ال ميكن �أن تنه�ض وتتقدم �إال على �أ�سا�س من وحدة الأمة وت�ساندها ،وال ميكن
للوحدة والت�ساند �أن تتم بغري عامل الت�آخي واملحبة .
� -2إن تطبيق هذا التكافل وامل�ؤاخاة مل يكن جمرد �شعار و�إمنا حقيقة عملية مت�صلة بواقع احلياة
بكل �أوجه العالقات القائمة بني الأن�صار واملهاجرين .
 -3حتقيق معاين الألفة بني الغني والفقري والقوي وال�ضعيف � ،إكما ًال للأخوة احلقيقية بني
امل�ؤمنني.
وقد ترجمت ال�شريعة الغراء ال�سيا�سة التكافلية ب�أ�سلوبني :
 )1 36انظر يف تف�صيل ذلك� ،أحمد عبد الغني اجلمل ،هجرة الر�سول و�صحابته يف القران وال�سنة ،القاهرة� ،1989 ،ص،244 :
حممد عبدالقادر �أبو فار�س ،الهجرة النبوية1988 ،
� )37سورة احل�شر ،الآية .9 :
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الأول  :الأ�سلوب التكافلي املعنوي .
الثاين  :الأ�سلوب التكافلي املادي .
املبحث الأول
الأ�سلوب التكافلي املعنوي
�أو ًال :مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر:
مبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مبد�أ �إلهي حم�ض � ،إذ �إن املجتمع الإ�سالمي قد امتاز
به عما �سواه  ،وال تعرف جل املجتمعات غري مبد�أ النزعة الفردية الذي ال يحتمل فيه �أفراد املجتمع
�إال ما ي�صيب �أحدهم مبا�شرة  ،و�أما ما ال يقع عليهم فال يعنيهم �شيء من �أمره  ،و�إن انتهكت فيه
حرمات اهلل  ،وم�ست فيه قيم املجتمع الأخالقية  ،لأن املجتمعات التي قامت على �أ�سا�س مادي
حم�ض ال يطيق �أفرادها �أن يحملوا �أنف�سهم ما ال مي�س مبا�شرة م�صاحلهم اخلا�صة  ،ولهذا ف�إن
اجلرائم التي ي�شتد �ضرامها ال جتد من يطفئها  ،لأن مبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ال
�صدى له � ،إذ هو مبد�أ قر�آين حم�ض ال يعرفه �إال من ا�ستنار بهداه .
�أما املجتمعات الإ�سالمية فبوجود مبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وجود ًا ح�سي ًا مبا�شر ًا
يلتزم به كافة امل�سلمني  ،ف�إن الظاهرة اجلرمية تتنا�سب تنا�سب ًا عك�سي ًا مع الو�ضع الذي ي�سمو فيه
مبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر� ،إذ الإن�سان يف املجتمعات الدينية املتم�سكة بهذا املبد�أ ال
ي�ستطيع اقرتاف اجلرمية جهر ًا  ،لأنه يخ�شى من ثالث عقوبات  :الأوىل عقوبة اهلل تعاىل  ،والثانية
عقوبة املجتمع املتمثلة يف رد الفعل االجتماعي  ،والثالثة عقوبة القانون الذي يحكم به املحت�سب �أو
القا�ضي بناء على طبيعة الدعوى  ..واملحت�سب هو امل�س�ؤول املبا�شر عن وظيفة احل�سبة  ،فهي نظام
خا�ص من �أنظمة الإ�سالم � ،أ�سا�سه م�س�ؤولية امل�سلم عن �إزالة املنكر وفعل املعروف  ،فهي لي�ست
غريبة عن نظام الق�ضاء وال بعيدة عنه  ..واحل�سبة  ،كما عرفها املاوردي  ،هي  :وا�سطة بني �أحكام
الق�ضاء و�أحكام املظامل(. )38
وقد ثبت مبد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ب�أدلة قطعية الثبوت والداللة  ،منها قوله تعاىل
 )1( 38الأحكام ال�سلطانية للماوردي� ،ص ،241د .عبدالكرمي زيدان ،نظام الق�ضاء يف ال�شريعة الإ�سالمية ،بغداد1404 ،هـ-
1984م� ،ص.311:
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وللمف�سرين باع طويل وكالم جزيل يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ب�صفته �أ�سمى وظيفة
اجتماعية تف�ضي �إىل �إ�صالح ( الكل ) بو�ساطة ( الكل) وتبدي املجتمع عامل ًا امثل ينهى عن الرذيل
والأرذل  ،وي�أمر بالف�ضيل والأف�ضل  ،وكان كل واحد يف املجتمع م�س�ؤول عن واجب الرتبية والتوجيه
 ،وقد �آثرنا اال�ست�شهاد ببع�ض ن�صو�ص علمائنا  ،رحمهم اهلل :
- 1قال �سيدنا علي  ،ر�ضي اهلل عنه � :أف�ضل اجلهاد الأمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،وقال �أي�ض ًا
 :من مل يعرف قلبه معروف ًا ومل ينكر منكر ًا تك�سر وجعل �أعاله �أ�سفله .
 - 2قال الرازي  ،رحمه اهلل : 40الدعوة �إىل اخلري جن�س حتته نوعان �( :أحدهما ) الرتغيب يف
فعل ما ينبغي وهو الأمر باملعروف ( ،والثاين) الرتغيب يف ترك ما ال ينبغي وهو النهي عن
املنكر  ،فذكر اجلن�س �أو ًال ثم �أتبعه بنوعيه مبالغة يف البيان  ،و�أما �شرائط الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر فمذكورة يف كتب الكالم .
 - 3قال ابن حزم الأندل�سي  :والأمر باملعروف والنهي عن املنكر فر�ضان على كل �أحد  ،على قدر
طاقاته  ،باليد ،فمن مل يقدر فبل�سانه  ،فمن مل يقدر فبقلبه  ،وذلك �أ�ضعف الإميان ،لي�س
وراء ذلك من الإميان �شي ، ))41قال عز وجل  “ :ولتكن منكم �أمة يدعون �إىل اخلري وي�أمرون
(.)42
باملعروف وينهون عن املنكر و�أولئك هم املفلحون “
 - 4وقال املف�سر القرطبي  ،رحمه اهلل  :دلت هذه الآية على �أن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
كان واجب ًا يف الأمم املتقدمة  ،وهو فائدة الر�سالة وخالفة النبوة وروى الأئمة عن �أبي �سعيد
اخلدري  ،ر�ضي اهلل عنه  ،قال � (( :سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول  :من ر�أى منكم
منكر ًا فليغريه بيده  ،ف�إن مل ي�ستطع فبل�سانه  ،ف�إن مل ي�ستطع فبقلبه وذلك �أ�ضعف الإميان))
( ، )43قال العلماء  :الأمر باملعروف باليد على الأمراء  ،وبالل�سان على العلماء ،وبالقلب على
ال�ضعفاء  ،يعني عوام النا�س  ،فاملنكر �إذا �أمكنت �إزالته بالل�سان للناهي فليفعله ،و�إن مل ميكنه
� ( 39سورة �آل عمران ،الآية .104 :
 )40الفخر الرازي ،التف�سري الكبري ،جـ� ،8ص.167 -166 :
 )41ابن حزم ،املحلي ،جـ � ،1ص.27 -26 :
� )42سورة �آل عمران ،الآية .104 :
� )4 43صحيح م�سلم � /186سنن ابي داوود� /4342 ،1142 :سنن الرتمذي� /2327 :سنن الن�سائي� /5025 :سنن ابن ماجه ،4149
1334
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 “ :كنتم خري امة �أخرجت للنا�س ت�أمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وت�ؤمنون باهلل “ (.)39
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�إال بالعقوبة �أو بالقتل فليفعل  ،ف�إن زال بدون القتل مل يجز القتل .
وميكن �إيجاز الهدف الأ�سمى من ر�سالة خامت النبيني حممد �صلى اهلل عليه و�سلم وممن �سبقوه
من الأنبياء واملر�سلني مببد�أ الأمر باملعروف والنهي عن املنكر � ،إذ �أن جماع الدين وجميع الواليات
هو �أمر ونهي  ،فالأمر الذي بعث اهلل به ر�سوله هو الأمر باملعروف  ،والنهي عن الذي بعثه به هو
النهي عن املنكر  ،وهذا نعت النبي وامل�ؤمنني ، 44كما قال تعاىل  “ :وامل�ؤمنون وامل�ؤمنات بع�ضهم
�أولياء بع�ض ي�أمرون باملعروف وينهون عن املنكر “(.)45
وحيث �إن ال�شريعة الإ�سالمية الغراء �أ�شرقت لت�ستقيم بها احلياة ،فقد �شرعت مبد�أ “”رفع
احلرج”” ومبد�أ “” مراعاة �أخف ال�ضررين”” ،وبنا َء على هذه املبادئ املجمع عليها ،ولئال
ي�صاب امل�سلم برد فعل نف�سي فيما لو كلف فوق طاقته ،فقد �شرعت ال�شريعة الإ�سالمية حكم جواز
فعل املنكر عند الإكراه امللجئ وال�ضرورة الق�صوى ،ويتجلى ذلك فيما ي�أتي:
 - 1يكون فعل احلرام واجب َا �إذا تلب�س امل�سلم بالإكراه امللجئ ،كما لو ا�شتدت به املخم�صة حتى
كان على �شفا حفرة املوت ،وال �شيء �أمامه �سوى حلم اخلنزير �أو حلم ميتة� ،أو ا�شتد به ظم�أ
البيداء وال ماء �أمامه �سوى اخلمر.
�إن فعل احلرام يف هذه ال�صور يكون واجب َا درء َا لل�ضرر الأكرب املتمثل يف املوت ،وكذلك التلفظ
بكلمة الكفر جتوز مع الإكراه امللجئ ،ب�شرط اطمئنان القلب بالإميان ،قال تعاىل�“ :إال من �أكره
وقلبه مطمئن بالإميان”(.)46
 -2يف ال�ضرر اجلماعي الذي تتهدد به م�صلحة الأمة يجوز رمي بع�ض امل�سلمني �إذا ترت�س الأعداء
بهم � ،إذا كان قتل اجلزء و�سيلة �إىل حياة الكل.
قال القا�ضي �أبو يعلى احلنبلي “ :وكذلك �إن ترت�سوا ب�أ�سارى امل�سلمني  ،ومل يتو�صل �إىل قتلهم
�إال بقتل الأ�سرى”(.)47
.3قال تعاىل ”:ي�أيها الذين ءامنوا ا�ستجيبوا هلل وللر�سول �إذا دعاكم ملا يحييكم واعلموا �أن
 ) 44جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم ،ابن تيمية ،املجلد � ،28ص.65-62 :
� )45سورة التوبة ،الآية.71 :
� ) 46سورة النحل ،الآية 106 :
 )47انظر الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى ،القاهرة1386 ،هـ 1966 -م� ،ص.43
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�إن الأحكام امل�ستنبطة من هذه الآية القر�آنية الكرمية هي:
�أ � -أن طاعة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كطاعة اهلل يف الأوامر والنواهي.
ب � -أن كل ما �أمر به اهلل تعاىل �أو الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم واجب،لأنه يف�ضي �إىل احلياة
القلبية التي تهن�أ بها الأرواح� ،سواء كان من ال�صغائر �أو الكبائر ،لأن (ما) ا�سم مو�صول ال
يخ�ص كبائر الأفعال �أو �صغائرها.
هـ �أن امل�سلم �إذا اقرتف ال�صغرية ال يدري متى يحول اهلل تعاىل باملوت بينه وبني قلبه الذي تلطخ
منها ومل يتطهر منها بالتوبة .
ت�صلح الن تكون �أ�سا�س ًا لأروع النظريات التي ت�ستهدف تخلي�ص املجتمع الإن�ساين من معاناته
و�شقائه و�آفاته املتمثلة يف الفقر واجلوع والت�شرد وال�ضياع  ،من �أجل االرتقاء بالفرد �إىل امل�ستوى
الذي يليق بكرامته وفق ما �أراده اهلل له  ،واملهم �أن الإن�سان ال يفقد توازنه ب�سبب االنكما�ش والركود
االقت�صادي � ..أجل  ،جاء الإ�سالم ملعاجلة الأزمة النف�سية الناجمة عن اال�ضطراب االقت�صادي
واالجتماعي  ،ليبقى الإن�سان كرمي ًا عزيز ًا متفرد ًا.
املبحث الثاين
الأ�سلوب التكافلي املادي
حر�صت ال�شريعة كما بينا على معاجلة جميع امل�شاكل التي تعاين منها الب�شرية  ،واملتدبر
لأحكامها يجد �أنها ت�ضمنت الكثري من املبادئ التيميزت الإن�سان عن بقية املخلوقات ،وجعلته رائد ًا
يف �إعمار الكون وقيادة حركة احلياة و�إ�شاعة قيم اخلري و�إر�ساء ال�صرح احل�ضاري للمجتمعات
الإن�سانية  ،بال�شكل الذي يتالئم مع منهج اهلل والفطرة الإن�سانية و�سنن الكون ونوامي�سه .
ومل يقت�صر دور ال�شريعة على معاجلة امل�شاكل االقت�صادية و�إمنا �شمل معاجلة جميع امل�شاكل
التي يعاين منها الفرد واملجتمع على ال�سواء  ،ولتحقيق �أهداف بحثنا ينبغي ق�صره على دور التكافل
االقت�صادي يف حتقيق ال�سيا�سة اجلنائية ب�أ�سلوبها املعا�صر يف �أهم حلقاتها املتمثلة بال�سيا�سة
� )48سورة الأنفال ،الآية .24:
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اهلل يحول بني املرء وقلبه و�أنه �إليه حت�شرون”(.)48
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الوقائية االقت�صادية  ،التي ف�شل املخت�صون يف ميدان ال�سيا�سة اجلنائية املعا�صرة يف الو�صول
�إليها .
لذا �سن�ستبعد عن ق�صد اجلرائم االقت�صادية واجلرائم الناجمة عن النمو االقت�صادي( )49وذلك
الختالف عواملها عن العوامل التي ت�ساهم يف �صناعة امل�شاكل التي يعاجلها هذا البحث(.)50
كما �سنرتك جاني ًا احلديث عن نظريات علماء الإجرام القت�صار نظرياتهم على معاجلة جانب
من �آثار العوامل االقت�صادية والتي ال تالم�س يف نظرنا جوهر البحث  .والبد من الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل
�أن للتكافل االقت�صادي دور ًا كبري ًا يف حتقيق ال�سيا�سة اجلنائية ب�أ�سلوبها املعا�صر يف �أهم حلقاتها
وهي الوقائية  ،التي متثل هدف ًا للمخت�صني يف امليدان اجلنائي يف الو�صول �إليه وحتقيقه .
وبنا ًء على ذلك يت�ضمن هذا املطلب �أهم الأ�ساليب التي اتبعتها ال�شريعة الغراء يف معاجلة
امل�شاكل التي �أ�شرنا �إليها  ،وهي �أ�ساليب متنوعة ،منها  :و�سائل التكافل الإلزامية  ،وو�سائل التكافل
الطوعية .
كما �أن �صور كل و�سيلة متعددة  ،فت�شمل الو�سائل الإلزامية الزكاة و�صدقة الفطر والكفارات
ب�أنواعها  :كفارة اليمني  ،وكفارة الظهار  ،وكفارة الإيالء  ،وكفارة ال�صوم  ،وكفارة ال�صيد  ،وكفارة
الوطء يف نهار رم�ضان .
وت�شمل الو�سائل الطوعية  :ال�صدقات  ،والأ�ضحية  ،وفداء الأ�سرى  ،والو�صية  ،والوقف بنوعيه
العام والذري .
وحيث �إن هذا البحث املوجز ال ي�سعه اال�ستئنا�س بذكرها جميع ًا ف�إننا �سنق�صر كالمنا على �أهم
هذه الو�سائل وهي الزكاة  ،وذلك يف املطلبني الآتيني :
املطلب الأول  :مكانة الزكاة يف الإ�سالم .
املطلب الثاين  :دور الزكاة يف حتقيق الوقاية من اجلرمية .
 )1( 49للمزيد من التف�صيل عن هذا املو�ضوع انظر �أحمد الكبي�سي ،دور ال�شريعة الإ�سالمية يف الوقاية من اجلرائم الناجمة
عن النمو االقت�صادي ،بحث مقدم اىل امل�ؤمتر الثاين ع�شر للدفاع االجتماعي ( الرباط :ت�شرين �أول 1982م).
 )2( 50انظر يف تف�صيل ذلك :حممد �شالل حبيب وعلي ح�سن الطوالبة ،نظرية العوامل االقت�صادية ،علم الإجرام والعقاب،
ط ( 1عمان 1418هـ1998 -م) �ص.100-92:
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مكانة الزكاة يف الإ�سالم
تعترب الزكاة( )51من �أهم و�سائل التكافل االقت�صادي يف الإ�سالم  ،ملا تت�ضمنه من مبادئ
�أخالقية ومعاين اقت�صادية  .لذا عدها الفقهاء من الفرو�ض الدالة على �إلزامية التكافل باعتبارها
ركن ًا من �أركان الدين  ..وتربز �أهمية الزكاة يف الت�شريع الإ�سالمي من خالل العديد من املبادئ
والأحكام  ،من �أهمها حكم الزكاة يف الإ�سالم  ،وم�شروعيتها يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية
املطهرة  ،وت�شديد النكري على معانيها  ،وقد حر�ص الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم واخللفاء الرا�شدين
وال�سلف ال�صالح من بعدهم على تطبيق الزكاة  ،باعتبار �أنها فري�ضة من فرائ�ض الإ�سالم املحكمة
 ،ولها طابع الإلزام من حيث التكليف ب�أدائها  ،وبذا ينتفي طابع االختيار عنها(. )52
وقد �أوجبها اهلل �سبحانه وتعاىل وقرن بينها وبني ال�صالة يف كثري من �آيات القر�آن الكرمي(،)53
وذلك للداللة على قوة االت�صال بينهما  ،وبيان �أن الدين ال يتم �إال بهما  ،وح�سبنا ا�ستدال ًال قوله
تعاىل “ و�أقيموا ال�صلوة وءاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعني “( ، )54وقوله تعاىل  “ :خذ من �أموالهم
�صدقة تطهرهم وتزكيهم بها “( ، )55وقوله تعاىل  “ :والذين هم للزكاة فاعلون “( ، )56وقول
�سيدنا عي�سى عليه ال�سالم  ،فيما حكاه اهلل �سبحانه وتعاىل عنه “ “ :و�أو�صاين بال�صالة والزكاة
ما دمت حي ًا “( .. )57كما ثبتت م�شروعية الزكاة يف ال�سنة النبوية املطهرة يف �أحاديث كثري منها
 :ما رواه ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما � ،أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال ملعاذ بن جبل حني
بعثه �إىل اليمن “ « ....ف�إن هم �أطاعوا لك بذلك فاخربهم �أن اهلل قد فر�ض عليهم �صدقة ت�ؤخذ
من �أغنيائهم فرتد على فقرائهم  ، )58(»..وما �أخرجه البخاري وم�سلم وغريهما � ،أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال :
)1 51الزكاة لغة هي :الربكة والطهارة والنماء وال�صالح ،والزكاة �شرع ًا هي :ح�صة مقدرة من املال ،فر�ضها اهلل عز وجل
للم�ستحقني الذين �سماهم يف كتابه الكرمي ،او هي :مقدار خم�صو�ص لطائفة خم�صو�صة ،احكام الزكاة ،من ا�صدارات بيت
الزكاة ،الكويت � ،ص5 :
 )2 52حممد عقلة االبراهيم ،الدالالت الأ�صلية واملعا�صرة للوثائق املتعلقة بالزكاة يف العهدين النبوي والرا�شدي ( ،عمان
1408هـ  1988 -م ،ط� ،1ص.23:
)53حممد ف�ؤاد عبدالباقي املعجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي� ،ص.332-331 :
� )54سورة البقرة ،الآية .43 :
� ) 55سورة التوبة ،الآية .103 :
� )56سورة امل�ؤمنون ،الآية .4 :
� )57سورة مرمي ،الآية ( 31 :
� )58صحيح البخاري � /4347 ،1496سنن الن�سائي .2447
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« من ترك ما ًال فلورثته  ،ومن ترك ك ًال ف�إلينا »(.)59
وقد �أكدت الوثائق والر�سائل والكتب التي بعث بها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم على �إخراج
الزكاة من امل�ستطيع لها � ،إذ ورد الأمر ب�إخراجها مقرون ًا ب�إقامة ال�صالة ت�أكيد ًا لأهميتها  ،ففي
كتاب الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل خالد بن �صنعان الأزدي ورد قوله �« :أن له ما ا�سلم عليه من
�أر�ضه على �أن ي�ؤمن باهلل ال �شريك له  ،وي�شهد �أن حممد ًا عبده ور�سوله  ،وعلى �أن يقيم ال�صالة
وي�ؤتي الزكاة . )60(»..
ول�سنا ب�صدد الكالم عن �أحكام الزكاة( )61ووعائها و�أن�صبتها وم�صارفها وغري ذلك من
الأحكام الفقهية التف�صيلية الن ذلك يتطلب جما ًال ال ي�ستوعبه هذا املقال املوجز  ،ولكن الذي
يهمنا يف هذا ال�صدد دور هذه الفري�ضة يف حتقيق التكافل بني �أبناء الأمة الإ�سالمية  ،وعالج
امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية امل�ستع�صية التي يعاين منها املجتمع الإ�سالمي املعا�صر ،فالزكاة
ركن مهم يف االقت�صاد الإ�سالمي  ،وم�صدر ثري للنظام املايل واالجتماعي يف الإ�سالم ،الذي كان
�أهم �أركان احل�ضارة الإ�سالمية  ،التي كفل لها اال�ستمرارية يف قيادة احل�ضارة الإن�سانية( ، )62لذا
يرتبط مفهوم احلاجات الأ�سا�سية التي تراعيها الزكاة بجميع عنا�صر مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية
من �ضروريات وحاجيات لتحقيق الكفاية مبفهومها الإن�ساين الكرمي مبا يتالءم مع مقت�ضبات
الظروف والأعراف ال�سائدة  ،زمان ًا وكان ًا ،وتوفري التكافل االجتماعي بني امل�سلمني ( ،)63من
خالل �إعادة توزيع الرثوة وحتريكها بني امل�سلمني  ،طواعية وبقواعد مو�ضوعية عادلة  ،دون حقد
�أو �ضغينة �أو حتيز  ،وحتقيق التوازن االجتماعي واالقت�صادي بني الأغنياء والفقراء يف املجتمع
الإ�سالمي  ،كي يعي�ش اجلميع �إخوان ًا متحابني متكافلني ال مي�سهم ن�صب وال جتايف بينهم عداوة .
وقد حر�ص الفقهاء على حتقيق هذا التكافل ب�أروع �صوره و�أمت وجوهه لي�شمل كل من يعي�ش يف
دولة الإ�سالم من م�سلمني وغريهم من الذميني وامل�ست�أمنني  ،وذلك بفر�ض �ضريبة تكافل اجتماعي
على مواطني الدول الإ�سالمية من غري امل�سلمني  ،و�أن تكون هذه ال�ضريبة موازية للزكاة من حيث
� )59صحيح البخاري � /6763 ،2398صحيح م�سلم � /4246سنن �أبي داوود � /2957سنن ابن ماجه.2843 :
 )3 60لالطالع على الوثائق والر�سائل والكتب التي �أر�سلها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل الأم�صار ،يراجع كتاب جمموعة
الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي واخلالفة الرا�شدة ،حممد حميد اهلل ،ط ( ،4بريوت1403 :هـ 1983 -م).
 )4 61ملن �أراد التف�صيل يف ذلك فلرياجع :د .يو�سف القر�ضاوي ،فقه الزكاة ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1414 ،هـ  ،1994 -جـ،1
�ص 7 :وما بعدها
 )5 62راجع يف تف�صيل ذلك :فتاوى وتو�صيات ،ندوات ق�ضايا الزكاة املعا�صرة من الندوة الأوىل �إىل الندوة ال�سابعة ،تنظيم
الهيئة ال�شرعية للزكاة ( الكويت :بيت الزكاة) �ص.19-18 :
 )63التو�صية رقم �/8أ من تو�صيات الندوة الأوىل لق�ضايا الزكاة املعا�صرة املنعقدة يف القاهرة1409 ،هـ 1988 -م� ،ص.35:
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والذي �أود �أن �أو�ضحه �أن الزكاة وال�ضريبة لي�ست �سواء( ، )65فكل منهما تعبري مايل عن واقع
�أن�ساين خمتلف كل االختالف  ،ف�إن�سان ال�ضريبة يختلف عن �إن�سان الزكاة يف عقيدته و�أخالقه
و�أهدافه  ،الن ال�ضريبة ال حتقق �أهدافها لأن املتهربني منها تكون �سماتهم غالب ًا الأنانية والكذب
والتهرب من دفع ال�ضريبة  ،ف�ض ًال عن جلوئهم �إىل خمتلف احليل والأ�ساليب غري امل�شروعة
للتخل�ص من ال�ضريبة �أو تقليلها قدر الإمكان  ،باعتبار �أنها غري �شرعية وغري م�شروعة  ،بل هي
بر�أي بع�ضهم ظلم  ،لأنها ثمرة عقائد م�ضطربة م�شو�شة مقلدة اختلط فيها احلق بالباطل ف�أنتجت
يف خامتة املطاف �أن�سان ًا ماديا ً يبحث عن املنفذ واملنفعة واللذة  ،وهو احر�ص النا�س على حياته
التي يود �أن يعي�شها ب�سعادة ورفاهية دون �أدنى ت�ضحية مالية تذكر  ،لذلك يتعذر على الدولة مهما
كانت دقيقة يف تطبيقها للقوانني �إن حت�صر الرثوة  ،الن الرثوة بطبيعتها تتكون من جزء ظاهر
وجزء خفي .
فالظاهر املتمثل يف الدخل الدوري كك�شوف الرواتب والأجور �أو ميزانية ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات
ميكن ح�صره لتحديد ال�ضريبة � ،أما اجلزء اخلفي املتمثل يف املدخرات فقد باءت جميع حماوالت
ح�صره وحتديده بالف�شل  ،لأن الإن�سان املادي والأناين  ،كما بينا  ،يحر�ص على الكذب والتهرب
والن�صب واالحتيال  ،لذا مل جتد الدولة بد ًا مما لي�س منه بد وهو �أن تكون ال�ضريبة على الدخول
ولي�س على ر�أ�س املال �أو الرثوة كلها  ،ولذا �سميت ب�ضريبة الدخل  ،اللهم �إال يف حالة واحدة ميكن
فيها ح�صر الرثوة كاملة هي عندما ميوت الإن�سان حيث تظهر ثروته من �أجل املرياث � ،أي الدخل
ور�أ�س املال والأرباح واملدخرات جميع ًا  ،وهنا فقط تتمكن الدولة من ح�صر وحتديد ثروته كاملة
 ،وتفر�ض عليه ال�ضريبة الأخرية على ماله ،ومع ذلك ف�إن هذه ال�ضريبة تدخل يف ميزانية الدولة
مبا�شرة وال تخ�ص�ص مل�ستحقي الزكاة من الفقراء وامل�ساكني � ،أي ال ي�ستفيد منها ه�ؤالء مبا�شرة
لأنها لي�ست مقت�صرة عليهم  ،و�إمنا حتقق �أهداف ًا �أخرى للميزانية وفق ًا للخطة املر�سومة لها .
�أما الزكاة ف�إنها فري�ضة من اهلل على امل�ؤمنني  ،الذين يتبادلون ال�صدق يف �أمور احلياة كلها
 )64التو�صية رقم /6د من تو�صيات الندوة الأوىل لق�ضايا الزكاة املعا�صرة املنعقدة يف القاهرة1409 ،هـ 1988 -م� ،ص34:
 )3( 65افا�ض الفقيه يو�سف القر�ضاوي يف الكالم عن الزكاة وال�ضريبة ب�شكل تف�صيلي� ،إذ تعر�ض حلقيقة ال�ضريبة وحقيقة
الزكاة والأ�سا�س النظري لغر�ض كل منهما ،ومبادئ العدالة بني ال�ضريبة والزكاة والن�سبية الت�صاعدية بني ال�ضريبة والزكاة
و�ضمانات كل منهما ،وهل تغني ال�ضرائب عن فري�ضة الزكاة ،وملن �أراد التف�صيل عن هذا املو�ضوع الرجوع �إىل كتاب فقه
الزكاة ،مرجع �سابق.1119-995/2 ،
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ومنها الأمور املالية  ،وكما قال الإمام �أبو عبيد اهلل القا�سم ابن �سالم  ،اخلبري الفقهي يف الأموال
 :فالذي يدفع الزكاة م�صدق  ،والذي يح�صلها من م�صدق والذي يطلبها لنف�سه �صادق  ،فال�صدقة
الإلزامية زكاة  ،والزكاة �صدقة  ،فيتفق امل�سمى رغم اختالف اال�سم  ،م�صداق ًا لقوله تعاىل “ :
�إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني والعاملني عليها وامل�ؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف �سبيل
اهلل وابن ال�سبيل فري�ضة من اهلل واهلل عليم حكيم “( ، )66والزكاة تفر�ض على كل الرثوة � ،أي
على الدخل ور�أ�س املال مع ًا  ،وامل�سلم يخرب عن كل ثروته ويدفعها را�ضي ًا باعتبارها ركن ًا من �أركان
الدين  ،وهذا �سر ربطها بال�صالة يف �أغلب �آيات القر�آن الكرمي التي حتدثت عن ال�صالة  ،ومن ثم
كانت �إجراءاتها �أ�سهل  ،وح�صيلتها �أكرب ،وبركتها �أعم  ،فالزكاة هي بديل كامل لنظام ال�ضريبة ،
وهي متثل �شروق احلياة وال�شم�س والنور � ،أما ال�ضريبة فتمثل غروب احلياة  ،لذا ف�إن الزكاة متثل
احلركة اخلرية للمال  ،والبداية دائم ًا هي الإن�سان � ،إنه الإن�سان امل�ؤمن ،فقاعدة الزكاة الأخالقية
هي الإميان وال�صدق  ،والهدف االجتماعي �إخوة ورحمة وحمبة  ،ولأن الإن�سان م�ؤمن فهو �صادق ،
وغايته �إر�ضاء اهلل �سبحانه وتعاىل تعبد ًا ورفع ًا للمعاناة االجتماعية والنف�سية ،لكثري من النا�س.
املطلب الثاين
دور الزكاة يف حتقيق الوقاية من اجلرمية
تعد الزكاة كما بينا من �أهم و�سائل التكافل املادي يف الإ�سالم  ،ملا تت�ضمنه من مبادئ �أخالقية
و�إن�سانية وتربوية واقت�صادية  ،وملا لها من �آثار �إيجابية على حياة الفرد واملجتمع يف �آن واحد ،
فالزكاة �إذا �أح�سن تطبيق �أحكامها ومبادئها بدقة كانت بحق �أهم م�ؤ�س�سة لل�ضمان االجتماعي
والت�أمني االقت�صادي  ،بالنظر ملا متثله من م�شروع دائم العطاء لإغاثة الفقراء واملحتاجني ورعاية
م�صاحلهم واالهتمام ب�ش�ؤونهم  ،باعتبار الزكاة ركن ًا من �أركان الإ�سالم  ،وعبادة مفرو�ضة على
كل مكلف يف كل زمان ومكان �إىل ما �شاء اهلل  ،لذلك فهي متثل �أهم م�ؤ�س�سة �إن�سانية اجتماعية
اقت�صادية �أخالقية روحية تربوية يف املجتمع الإ�سالمي .
وميكن �إيجاز بع�ض �آثارها االيجابية فيما ي�أتي :
� - 1أنها تطهر نف�س املزكي من دن�س البخل والطمع والق�سوة والطغيان على الفقراء البائ�سني ،
وما يت�صل بذلك من الرذائل كالزهو والعجب والفخر والتفاخر وال�سخرية واال�ستهزاء  ،لأنها
� ) 66سورة التوبة ،الآية .60 :

(
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� - 2إن الزكاة ت�سد حاجة الفقري واملحتاج ب�أ�سلوب �أخالقي بعيد عن املن َ  ،الذي ي�ؤذي النف�س
الإن�سانية  ،ويخد�ش الكرامة  ،الن املنَ يج�سد الغل واحلقد وهما �سبيل اجلرمية  ،ويف ذلك
ع�صمة للفقري من اللجوء �إىل الو�سائل غري امل�شروعة ل�سد حاجته كال�سرقة والر�شوة واالختال�س
وغري ذلك من اجلرائم التي حتقق رغبته وتروي دواعي نف�سه  ،لأن مراعاة اجلانب النف�سي
للفقري من �ش�أنها �أن ت�شعر الفقري ب�آدميته وكرامته ومن ثم يزول احلقد من قلبه على الأغنياء
واالعتداء على ممتلكاتهم  ،كو�سيلة ي�شفى بها الفقري غليله ويزيل ب�ؤ�سه و�شقاءه ويحقق
انتقامه.
� - 3إن تطبيق الزكاة تطبيق ًا �سليم ًا يف�ضي �إىل تقوية الروابط بني الغني والفقري  ،فبد ًال من �أن
يتمنى زوال نعمة الغني يتمنى دوامها وزيادتها  ،وذلك لأنه �سي�شعر ب�أن حقه من املال �سيزداد
كلما زادت ثروة الغني � ،إذ تعترب الزكاة  ،كما و�صفها اهلل تعاىل  ،حق ًا معلوم ًا للفقري من �أموال
الغني املو�سر  ،قال تعاىل  “ :والذين يف �أموالهم حق معلوم لل�سائل واملحروم “(.)67
ولهذا ال�شعور ت�أثري كبري وعجيب على نف�سية الفقري ،فبد ًال من �أن يحقد على الغني ويعتدي
عليه �شفاء لغليله  ،كما ذكرنا  ،فانه يحر�ص على التقارب مع الغني وتوثيق ال�صلة معه  ،وهذا عامل
مهم من عوامل الوقاية من ال�سلوك الإجرامي.
� - 4إن الأمور التي حتقق ال�سلوك الإجرامي يف املجتمع هي التفاوت الطبقي البغي�ض بني طبقة
الأغنياء وطبقة الفقراء  ،واحلكمة من ت�شريع الزكاة هو معاجلة هذا الداء الع�ضال  ،فبف�ضل
�أداء الزكاة يهبط الغني بطبقته باجتاه طبقة الفقري  ،ويف الوقت نف�سه يرتفع الفقري من
طبقته باجتاه م�ستوى طبقة الغني  ،وبتكرار ذلك وب�صورة منتظمة �سنوي ًا يتحقق التقارب بني
الطبقتني.
لهذا ميكن القول � :إن الزكاة �أمر مهم ي�ستوجب القيام به وتطبيقه  ،وذلك يف�سره موقف �أبي
بكر ال�صديق  ،ر�ضي اهلل عنه  ،من مانعي الزكاة  ،ف�إنه كان يت�سم باحل�سم واجلر�أة  ،ويحمل
� ) 67سورة املعارج ،الآية .25-24 :
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ب�أجمعها �أخالق رديئة مذمومة �شرع ًا باعتبارها م�صدر ًا لل�سلوك الإجرامي  ..كما �أنها تزكي
نف�سه � ،أي تنميها وترتقي بها �إىل املكان الالئق بها كنف�س �إن�سانية وم�ؤمنة وبذلك تكون �أه ًال
لل�سعادة الدنيوية والأخروية .
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يف طياته دالالت عظيمة تتج�سد فيها �أروع �صور احلكمة  ،فهي �أول دعوة يف الأر�ض تعلن احلرب
من �أجل الفقراء دفاع ًا عن حقوقهم  ،وقد �أثمر هذا املوقف من �سيدنا ال�صديق  ،وحقق نتائجه
االيجابية  ،حيث �أرغم املرتدين على االلتزام ب�أداء الزكاة كما كانوا ي�ؤدونها من قبل �إىل ر�سول اهلل
عليه و�سلم  ،لذلك فان هذه املبادرة تلقى كل التقدير من قبل كل مو�ضوعي ومن�صف يتبنى ق�ضية
الفقراء واملحتاجني والدفاع عن حقوقهم وم�صاحلهم ب�إخال�ص .
 - 5وميكن للزكاة �أن ت�ساهم يف حل امل�شكالت االقت�صادية لغري الفقراء وامل�ساكني  ،فيمكن �أن
تخ�ص�ص �أموال الزكاة للتاجر الذي يخ�سر يف غري مع�صية فيعطى منها ما ي�ستطيع به ا�ستعادة
توازنه االقت�صادي  ،ويعطي ل�صاحب احلرفة ما يتمكن به من �أن ميار�س حرفته  ،كما ميكن
�أن تعطي ملن حتمل كفالة �أو التزام ًا مالي ًا ب�سبب �إ�صالحه بني النا�س  ،لقول النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم � (( :إن ال�صدقة ال حتل �إال لأحد ثالثة  :رجل حتمل حمالة فحلت له امل�س�ألة حتى
ي�صيب قوام ًا من عي�ش �أو �سداد ًا من عي�ش  ،ورجل �أ�صابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له
امل�س�ألة حتى ي�صيبها ثم مي�سك  ،ورجل �أ�صابته فاقه حتى ي�شهد ثالثة من ذوي احلجا من قومه
�أنه قد �أ�صابت فالن ًا فاقه فحلت له امل�س�ألة حتى ي�صيب قوام ًا من عي�ش �أو �سداد ًا من عي�ش ))
( ، )68وغري ه�ؤالء ممن يرى امل�س�ؤولون عن �أموال الزكاة ا�ستحقاقهم لها  ،كي يتحقق التكافل
االقت�صادي بني �أبناء املجتمع الإ�سالمي كافة  ،مبا يحقق لأفراده الأمن والطم�أنينة  ،وي�سد
عليهم الو�سائل املف�ضية �إىل الرذيلة وال�شر واجلرمية ب�سبب الفاقة واحلرمان واملعاناة.
 - 6ثبت جناح الزكاة يف زيادة معدالت منو الن�شاط االقت�صادي  ،وحل م�شكالت الع�صر
االقت�صادية واملحا�سبية  ،التي ف�شلت كل النظريات والفل�سفات والأنظمة االقت�صادية الو�ضعية
يف حلها  ،و�أثرها وا�ضح يف تعبئة موارد املجتمع  ،فهي حترك االقت�صاد  ،وتزيد من حجم العمل
وم�ستويات دخول العمال  ،وتن�شط الأموال الراكدة املدخرة  ،نظر ًا ملا متتاز به من وعاء وا�سع
يدخل يف كل مال نام �أو قابل للنمو  ،فالزكاة ال تنق�ص الأموال و�إمنا ت�أكل مال البخيل اخلامل
واملحتكر واملعطل للخري من �أن يعم نفعه نف�سه وجمتمعه  ،ولهذا قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
« :ما نق�ص مال عبد من �صدقة»( ، )69وهذا ما انتهى �إليه اليوم علماء االقت�صاد حيث قرروا
�أن وعاء الزكاة يرتبط بالن�شاط االقت�صادي  ،لأن معظمه يتكون من الدخل الناجت �أو املتولد من
ا�ستخدام عنا�صر الإنتاج املتاحة يف املجتمع  ،لذا ف�إن من خ�صائ�ص الزكاة �أنها ال ت�أكل وعاءها
� )68صحيح م�سلم � /2451سنن ابي داوود� /1642 :سنن الن�سائي  /2592م�سند �أحمد .21143
� )69سنن الرتمذي /2495 :م�سند �أحمد .18518
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 )70انظر يف تف�صيل ذلك� :أبحاث و�أعمال الندوة التا�سعة لق�ضايا الزكاة املعا�صرة ،عمان -الأردن1420 ،هـ1999-م.28-25 ،
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بل على العك�س تزيد من معدالت منو الن�شاط االقت�صادي القائم يف املجتمع  ،لذا ف�إن ح�صيلة
الزكاة تنمو وتتزايد مع منو الن�شاط االقت�صادي( ، )70الذي ميثل التحدي الكبري للأنظمة
ال�سيا�سية على اختالف فل�سفاتها وتوجهاتها .
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الف�صل الثالث
منهج ال�سيا�سة اجلنائية( )71للقانون الو�ضعي يف الوقاية من اجلرمية
يجب على املجتمعات الإن�سانية �أن ت�ضع يف مقدمة الأهداف الرئي�سية التي ت�سعى جاهدة
لتحقيقها هدف الوقاية من اجلرمية ومكافحتها با�ستئ�صال واجتثاث الأ�سباب امل�ؤدية �إليها � ،أو
الظروف والعوامل امل�ساعدة على اقرتافها  ،لأن اال�ستقرار يف احلياة العامة والنمو االجتماعي
واالزدهار من �أهم مقومات الأمن االجتماعي وذلك كله مرهون ب�سالمة املواطن وحمايته وت�أمني
ا�ستقراره النف�سي .
ونالحظ من درا�سة الأو�ضاع االجتماعية ال�سائدة �أن هناك تبد ًال جوهري ًا يف النظرة �إىل
اجلرمية واملجرم واجلزاء  ،وبالفعل بد�أ املخت�صون يف درا�سة ال�سلوك الإجرامي وحتليله يركزون
ب�شكل خا�ص يف البحث عن �أف�ضل ال�سبل للوقاية من اجلرمية قبل وقوعها لأن ذلك بالت�أكيد هو
�أف�ضل من معاجلة الأمر بعد وقوع اجلرمية � ،إذ ت�شكل اجلرمية تهديد ًا مبا�شر ًا ل�سالمة الفرد
واملجتمع مبا حتمله من �أخطار و�أ�ضرار ومبا ت�سببه من ا�ضطراب يف احلياة العامة  ،وهذا من
عالمات تقهقر املجتمع الإن�ساين  ،وجري ًا مع ات�ساع حركة احلياة االجتماعية واالقت�صادية التي
تت�شعب يوم ًا بعد يوم  ،ومع هذا االت�ساع الذي �أ�صبح رمز ًا حلقيقة املجتمع املعا�صر  ،البد �أن تظهر
م�صالح متعار�ضة ال تخلو من التعقيد ب�صفتها نتيجة طبيعية لتنوع احلاجات االجتماعية ال�ضرورية
� ،إال �أن املالحظ �أن هذا التعار�ض بد�أ يخرج عن امل�ألوف لظهور كثري من النزعات امل�ستحدثة يف
نطاق احلياة املعا�صرة ال�سيما تلك التي طغت فيها النزعة املادية الأنانية  ،مما �أدى �إىل ح�صول
انكما�ش يف اجلانب االجتماعي والأخالقي والإن�ساين وارتفاع ن�سبة اجلرائم ب�شكل غري متوقع مما
�شغل بال كل املخت�صني يف ميدان الفكر الإن�ساين عموم ًا وامليدان اجلنائي خ�صو�ص ًا  ،وجعلهم
يكر�سون جهودهم لدرا�سة النف�س الإن�سانية درا�سة معمقة من �أجل �أن ينعم الإن�سان بالرخاء وي�أمن
اخلوف وا�ستئ�صال كل ما يعكر �صفو احلياة الهادئة  ،وال ريب �أن لكل جمتمع نظامه القانوين
الذي يج�سد الروابط التي يرت�ضيها ذلك املجتمع يف عالقاته االجتماعية التي متثل الأخذ والعطاء
وامل�س�ؤولية واجلزاء  ،ومن املالحظ ب�صفة عامة اختالط القواعد القانونية بالقواعد الأخالقية ،
�إ�ضافة �إىل ذلك �أن املجتمعات لي�ست ثابتة الأحوال و�إمنا هي متحركة ومتغرية وهذا ما ميليه علينا
 )71راجع يف تف�صيل هذا املو�ضوع  :د � .أحمد فتحي �سـرور � ،أ�صول ال�سيا�سة اجلنائية  ، 1972 ،ال�سيد ي�س  ،ال�سيا�سة اجلنائية
املعا�صرة  ، 1973 ،د  .حممود حممود م�صطفى  ،توجيه ال�سيا�سة اجلنائية نحو فردية العقاب  ،جملة القانون واالقت�صاد ع– 2
�س . 9
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وقد ظهر تعبري ال�سيا�سة اجلنائية يف بداية القرن التا�سع ع�شر ،ويعترب الفقيه الأملاين
 Feurbachمن �أوائل الفقهاء الذي �أ�ستخدموا هذا التعبري عام  ،1803اال �أن �أول كتاب �صدر
بهذا امل�صطلح( :ال�سيا�سة اجلنائية) كان عام  ،1889مل�ؤلفه .Mailard
وتعني ال�سيا�سة اجلنائية :مواكبة القانون اجلنائي لل�ضرورات االجتماعية املتجددة والظواهر
االجرامية امل�ستحدثة وتتحدد هذه ال�ضرورات والظواهر يف �ضوء الواقع امللو�س للمجتمع ،ومن
ت�صور �أبعاد امل�ستقبل وطموح املجتمعات ،ولأجل �أن تكون هذه ال�سيا�سة اجلنائية واقعية ومقبولة
باعتبارها ابنة احلياة وانعكا�س لظروفها ومتطلباتها ،لذا البد لها �أن تعاي�ش الأحداث وتر�صد
املتغريات لالحاطة بحركة احلياة املتغرية كي تبقى مب�ستوى الأحداث ،والبد من توجيه الدرا�سة
وجهة عملية على الرغم من الطابع النظري لها� ،أي بيان مدى فاعلية ال�سيا�سة اجلنائية القائمة
يف مكافحة اجلرمية.72
ومن املعلوم �أن لل�سيا�سة اجلنائية يف القانون الو�ضعي ثالث حلقات وقائية وعقابية و�إ�صالحية
والذي يهمنا يف هذا ال�صدد هو احللقة الوقائية لل�سيا�سة اجلنائية يف القانون الو�ضعي والتي
�ستكون مو�ضوع بحثنا هذا  ،لذا ف�إن الأغرا�ض التي تتوخاها درا�ستنا هذه هو القيام بدرا�سة
الظاهرة اجلرمية والآثار املرتتبة عليها درا�سة ت�أ�صيلية حتليلية تت�سم بالعمق والأ�صالة لتحيط
بجوهر امل�شكلة و�صو ًال �إىل حلها وتوقي ًا للآثار ال�سلبية الناجمة عنها �أو احلد منها �أو احلد من
تفاقمها وذلك �أ�ضعف الإميان .
�إال �أن ذلك ال يعني �أن الإحاطة بحقيقة �أي م�شكلة من �ش�أنه �أن يف�ضي �إىل حلها حتم ًا  ،ف�إذا ما
ت�ضافرت عوامل وظروف متنافرة وخمتلفة ف�إن ذلك يزيد من �صعوبة الأمر .
فالعوامل والظروف املحيطة بالإن�سان لي�ست ثابتة من حيث حتققها ومن حيث ت�أثريها
فالظروف والعوامل غري م�ستقرة على منهج واحد بل تتغري بتغري الزمان واملكان كما �أن ت�أثري هـذه
الظروف على �شخ�صية الإن�سان لي�ست ثابتة هي الأخرى � ،إذ �أن لكل �إن�سان �شخ�صية م�ستقلة عن
72 Thomas Gaivanovitch,object et notion de la politiqe criminelle, paris,15-17 .
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د�أب العمل وتطور احلياة الذي ات�سم بظاهرة التغيري بحيث �أ�صبح التغيري ولي�س الثبات هو الطابع
املميز ملختلف �أوجه حياة الأفراد وعالقاتهم االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية  ،لذلك
البد من ا�ستخدام املنهج العلمي التجريبي للو�صول �إىل القوانني التي حتكم هذا املجتمع .
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الأخرى متام ًا من حيث نوازعها وا�ستعداداتها وم�شاعرها  ،لهذا تبدو ا�ستحالة وجود قانون ثابت
ينظم التفاعل بني الفرد والظروف املحيطة بـه  ،كالقوانني التي حتكم الظواهر الطبيعية كالتبخر
واالجنماد  ،فالعوامل املت�شابهة قد ت�ؤدي �إىل نتائج متباينة  ،والعوامل املتنافرة قد ت�ؤدي �إىل نتائج
مت�شابهة  ،فقد تتحقق الظروف وال حتدث اجلرمية  ،وقد ال تتحقق هذه الظروف والعوامل �إال �أن
اجلرمية تقع  ،وهذا يعني �أنه بالن�سبة للإن�سان ف�إن العالقة بني العامل والنتيجة هي عالقة ن�سـبية
()73
ولي�ست حتمية .
ونظر ًا لأن مو�ضوع الوقاية مل ينل االهتمام الالزم الذي يتالءم مع حجم الظاهرة اجلرمية
وتعقدها  ،لذا كانت املعاجلات التي انتهت �إليها الدرا�سات بعيدة عن ال�شمول والتكامل لأنها مل
ت�ستند �إىل الأ�س�س العلمية واملنهجية  ،وهذا ما �سنتوىل بيانه يف املباحث الآتية :
املبحث الأول  :ال�سيا�سة الإمنائية.
املبحث الثاين  :ال�سيا�سة الوقائية.
املبحث الثالث  :الأ�سلوب العلمي املنهجي.
املبحث الأول
ال�سيا�سة الإمنائية
تهدف ال�سيا�سة الإمنائية التي تعتمدها الدول املتطورة �إىل �إحداث تغري �أ�سا�سي وجوهري يف
البنية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية لي�شعر املجتمع بالأمن واال�ستقرار والر�ضا  ،من �أجل
رفع م�ستوى الفرد واالرتقاء به �إىل املكان الالئق مبا يحقق �شعوره بالطم�أنينة  ،ويكفل مواجهته
للتحديات املعا�صرة مبا يتميز به من �إمكانية وطاقة فكرية ونف�سية للو�صول �إىل طموحه امل�شروع
 ،وتتحدد �أ�ساليب هذه ال�سيا�سة بحاجات البلد و�إمكانياته املادية والب�شرية  ،ويتحقق التطور
اجلذري يف البيئة االجتماعية بو�سائل عديدة من �أهمها � :إعداد و�سائل التن�شئة االجتماعية
ال�سليمة لتحقيق احلياة الكرمية للأ�سرة بتهيئة امل�ساكن املريحة وحت�سني و�سائل الراحة املنا�سبة
واملرافق ال�ضرورية  ،وحتقيق العدالة االجتماعية وتلبية احلاجات الأ�سا�سية للأفراد وحماربة
 )( 73د  .خال�ص �إبراهيم �أدهم ووليد خليفة هداوي  ،واقع تنامي اجلرائم يف العراق بحث مقدم �إىل احللقة الدرا�سية اخلا�صة
باجلرمية وتنب�ؤات امل�ستقبل  ،املعهد العايل ل�ضباط قوى الأمن الداخلي /29 – 27ك ، 1987/1بغداد � ،ص  2و . 3
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وحتقيق ًا لتلك ال�سيا�سة الإمنائية ينبغي مراعاة االعتبارات الآتية :
-1ما �أثبتته الدرا�سات والبحوث والإح�صاءات من وجود عالقة بني ال�سلوك الإجرامي والظروف
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية القائمة التي يعاين منها من اقرتف اجلرمية  ،ومن �إجراء
حتليل لأي نوع من �أنواع اجلرائم �أو القيام بفح�ص لأي فئة من فئات املجرمني  ،يت�ضح لنا
ت�أثري الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية والثقافية على �سلوك الفرد  ،فجرائم ال�سرقة مرتبطة
باالنحالل يف الرتبية الأخالقية والأو�ضاع االقت�صادية والثقافية ولي�ست ب�سبب الفقر فقط ،
و�إمنا ب�سبب �ضغوط احلياة املادية التي ت�ضع الإن�سان يف �سباق مع الرثوة  ،لأن الرثوة مع الأ�سف
�أ�صبحت تعرب عن الو�ضع االجتماعي للإن�سان وفق ًا للمفاهيم املعا�صرة ولي�س العك�س � ،إذ
املفرو�ض �أن الو�ضع احلقيقي للإن�سان هو م�ستوى رقيه الأخالقي والعلمي وهو �أف�ضل بالت�أكيد
من الو�ضع االقت�صادي وينبغي �أن يكون الرتتيب وفق هذا الأ�سا�س  ،لأن و�ضعه االجتماعي
واحرتامه مرتبط برقيه وم�ستواه الأخالقي والثقايف  ،واجلرائم مرتبطة بالوعي الأخالقي
والثقايف للأفراد والظروف االجتماعية والثقافية والرتبوية ال�سائدة يف املجتمع .
�إن هذا التوجه يعطي لل�سيا�سة الإمنائية بعد ًا �أمني ًا ولهذا �سمي بالأمن االجتماعي  ،لذا ميكن
القول �إن حتقيق الأمن االجتماعي يعد من �أهم الأهداف التي ت�سعى ال�سيا�سة الإمنائية لتحقيقها
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التحلل الأخالقي والتفكك الأ�سري  ،وحتقيق التطور اجلذري يف البيئة االقت�صادية برفع امل�ستوى
املعا�شي للأفراد وتقدمي الإعانات ال�ضرورية و�إيجاد فر�ص العمل للق�ضاء على البطالة املقنعة
و�إيجاد التوازن  ،وحتقيق العدالة االقت�صادية بالتوزيع العادل للرثوة ومعاجلة امل�شاكل الناجمة عن
التقلبات االقت�صادية املفاجئة والغالء حماية للأفراد من االنحراف  ،لذا ميكن القول �إن الت�أثري
يف الأو�ضاع االجتماعية واالقت�صادية يكون مردوده �أكرث يف �شخ�صية الفرد من الظروف الأخرى ،
لأن �آثاره ال تنح�صر يف فرد معني و�إمنا تتناول املجتمع ب�أ�سره �أو جمموعات كبرية من �أبناء املجتمع
� ،إذ من الثابت لدى علماء الإجرام وعلماء النف�س �أن الت�أثري بالإن�سان املنحرف وتقومي �شخ�صيته
لي�س بالأمر الهني � ،إ�ضافة �إىل �أنه غري م�ضمون العواقب نظر ًا الختالف الطبيعة الب�شرية بني فرد
و�آخر  ،فكل �إن�سان عامل قائم بذاته ي�ضم جمموعة غري متناهية من امل�شاعر والأحا�سي�س والدوافع
التي تتباين لي�س من �شخ�ص لآخر فح�سب ولكن يف النف�س الإن�سانية الواحدة وخالل فرتات زمنية
خمتلفة قد ال تتجاوز يف بع�ض الأحيان ب�ضع حلظات وتبع ًا للحالة النف�سية والظروف التي حتيط
بذلك الإن�سان .
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� ،إذ بقدر توفر هذا الأمن يف جمتمع معني تختفي العوامل امل�ساعدة للجرمية  ،مما ي�ؤدي �إىل بروز
العوامل الإيجابية املانعة من اجلرمية  ،فف�شل ال�سيا�سة الإمنائية يف حتقيق التكاف�ؤ بني املتطلبات
واحلاجات يف�ضي �إىل اخللل يف البيئة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية الذي يف�ضي �إىل ال�سلوك
الإجرامي .
� -2أوجب التطور العلمي والتقني والثقايف على املجتمعات املعا�صرة مواكبة هذا التطور  ،لأن
التخلف من �ش�أنه �أن يوجد تفاوت ًا كبري ًا بني متطلبات احلياة اجلديدة التي ي�صعب جتاهلها �أو
الوقوف يف وجهها و�صد تيار حركتها وبني فطرية الإن�سان ونوازعه الإن�سانية وقدرته على التمتع
مبزايا هذه املتطلبات ومن ثم ا�ستيعابها  ،يف حني �أن الواجب ميلي على اجلهات املخت�صة
املعنية بتطبيق ال�سيا�سة الإمنائية قيامها ب�إحداث تطور جذري يف البيئة االجتماعية هدفه
تغيري الأو�ضاع احلياتية والظروف االجتماعية وجعلها تتنا�سب مع املتطلبات اجلديدة  ،من
�أجل تفادي اخللل الذي ي�سبب ال�سلوك املنحرف .
 -3يحر�ص االجتاه احلديث على تبني ال�سيا�سة الإمنائية عم ًال �إمنائي ًا معين ًا يحقق البعد الأمني
من خالل حتقيق �أهداف هذه ال�سيا�سة  ،ويتحقق ذلك من �إعطاء هذه ال�سيا�سة �أبعاد ًا خمتلفة
من�سجمة بع�ضها مع بع�ض ،دون اقت�صارها على حتقيق هدف معني ،ففي امليدان االجتماعي
مث ًال ف�إن مفهوم اخلدمة االجتماعية ال يقت�صر على توفري امل�ساعدة االجتماعية لتح�سني الو�ضع
االجتماعي بل ميتد �إىل تربية الإن�سان و�صياغته �صياغة �أخالقية قادرة على تغيري الإن�سان
جذري ًا وتغيري مقومات �شخ�صيته ونف�سيته بحيث يكون قادر ًا على ا�ستيعاب معاين التطور
وحتمل م�س�ؤوليته جتاه نف�سه وجتاه جمتمعه و�أمته.
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املبحث الثاين
()74

تعني ال�سيا�سة الوقائية ت�صور ًا �شام ًال للأهداف التي تكون قائمة يف ذهن من يخطط لها ،
من �أجل حتقيق الأمن للمواطن وال�سالمة واال�ستقرار يف املجتمع  ،وتعني �أي�ض ًا حتديد الأ�ساليب
والو�سائل امل�ؤدية �إىل حتقيق هذه الت�صورات  ،مع احلر�ص على �إعطاء البعد الأمني لعملية التنمية
بكافة �صورها � ،أي �أن ن�ضمن خطط التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية خطط ًا وقائية من
اجلرمية  ،بحيث تتم عملية الوقاية من اجلرمية على �أ�سا�س �أنها جزء من ال�سيا�سة االجتماعية
العامة ولي�س ب�شكل منعزل عنها � ،أي يجب �إعطاء التنمية بكافة �أ�شكالها البعد الأمني املنا�سب
القادر على حتقيق الهدف الوقائي املتمثل يف �شعور املواطن بالأمان واملجتمع باال�ستقرار  ،فال�سيا�سة
الوقائية كما دلت التجارب والدرا�سات النظرية والتجارب العملية  ،لي�س بالأمر الي�سري فهي م�س�ألة
�صعبة ومعقدة  ،والطريقة العلمية للو�صول �إىل �أهدافها قد تخالف الت�صور  ،لذا ينبغي �أن تبقى
حمكومة مببد�أ ال�شرعية  ،فالعمل الوقائي ي�شمل ميادين خمتلفة حتكمها عوامل وظروف متباينة
ويتحمل م�س�ؤوليته جميع قطاعات الدولة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة املختلفة التي لها ات�صال مبا�شر وغري
مبا�شر بالعملية الوقائية ر�سمية كانت �أم غري ر�سمية  ،فمحاربة اجلهل واملر�ض والفقر والبطالة
والتحلل الأخالقي والإثراء غري امل�شروع والتفكك االجتماعي والت�صدع العائلي يتطلب �أو ًال حتديد
الإمكانات املتاحة ب�أ�سلوب علمي مدرو�س ومن ثم �إيجاد الو�سائل القادرة على تلبية متطلبات
احلياة امل�ستجدة املتطورة واملتغرية با�ستمرار  ،لذا ال ميكن لقطاع واحد مهما كانت �إمكانياته
الب�شرية واملادية �أن ينه�ض بهذا العبء الكبري  ،و�إمنا ينبغي �أن تتكامل كل الطاقات امل�س�ؤولة عن
العملية الوقائية � ،إذ يتوىل اجلهاز امل�س�ؤول عن الوقاية بتكليف كل قطاع بتنفيذ جزء من ال�سيا�سة
الوقائية بعد حتديد الو�سيلة الالزمة للتحقيق  ،بحيث يتم تنفيذ ال�سيا�سة الوقائية ب�أكملها ب�شكل
متنا�سق يكمل بع�ضه بع�ض ًا .
 Alfred LE GAL – Politique criminelee et profission – less prinicipaux aspects de la poltique crininelle moderne – Cujas - Paris – 1960. 2- Donnedieu De VABRS – la politique
Crininelle des Etats autoritaires – Sirey – 1938. 3) Marc ANCEL – Politique crininelle et
droit compare – les principaux aspects de la politique Criminelle modeme – Cujas – Paris
– 1960
))
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وعلى الرغم من هذا اال�ستقالل ف�إن التن�سيق بني هذه القطاعات يجب �أن يكون قائم ًا � ،إال
�أن املتتبع ملفردات اخلطة الوقائية يلم�س غياب التن�سيق املطلوب الذي ينبغي �أن يبقى قائم ًا بني
القطاعات  ،كي ال تذهب يف اجتاهات خمتلفة عند تف�سـري املرونة يف العمل  ،فمنهم من ف�سر
املرونة على �أنها ا�ستقالل تام يف العمل  ،ال يقف مداه عند حد الو�سائل بل يتعداه �إىل الأهداف
مما عر�ض كثريا من اجلهود والقرارات �إىل الهدر  ،يف حني يق�ضي املنطق واملعقول �أن توظف هذه
اجلهود باجتاه حتقيق الهدف امل�شرتك  ،كما ن بع�ض القطاعات �أن�ش�أت حواجز كاملة حجبت كل
�آفاق التعاون املطلوبة بني هذه القطاعات �إ�ضافة �إىل االزدواجية احلا�صلة يف �أكرث من جهد �أدى
�أحيان ًا �إىل تعطيل هذه اجلهود لتقاطعها وتناق�ضها  ،ومن �ش�أن هذا كله �أن ي�سبب هدر ًا للطاقات
ال موجب له � ،إذ ميكن اال�ستفادة منها لو كان التن�سيق والتعاون بني تلك القطاعات قائم ًا وفق ما
يقت�ضيه التف�سري ال�صحيح ملفهوم املرونة.
وكما عر�ضنا �سابق ًا ف�إن العملية الوقائية ال ميكن جلهاز معني �أو قطاع واحد �أن ينه�ض ب�أعبائها
 ،لذا �أ�صبح التعاون والتن�سيق والتكامل بني كل الأجهزة امل�س�ؤولة عن هذه الوقاية �أمر ًا �ضروري ًا
تقت�ضيه طبيعة ال�سيا�سة الوقائية  ،وميكن القول �أن هذه ال�سيا�سة ي�صعب تنفيذها من قبل جهاز
ال�شرطة فيما يخ�ص الوقاية من اجلرائم عموم ًا  ،و�شرطة املرور فيما يخ�ص الوقاية من حوادث
املرور واجلرائم املرورية  ،فالوقاية من حوادث املرور مث ًال ال ميكن جلهاز املرور �أن ينه�ض ب�أعبائها
مبفرده مهما تهي�أت له من و�سائل وقدرات و�إمكانيات مادية وب�شرية  ،بل البد من ت�ضافر جهود
القطاعات والأجهزة الأخرى امل�س�ؤولة عن عملية الوقاية كوزارة النقل واملوا�صالت واملجل�س البلدي
املركزي واملجل�س الأعلى لرعاية الأ�سرة وغريها من الدوائر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة ،
�إ�ضافة �إىل القطاعات الأخرى املعنية بهذه العملية ب�صورة غري مبا�شرة كالقطاع الرتبوي والقطاع
ال�صحي والقطاع الإعالمي  ،وهذا كله حتم �إيجاد اجلهاز القادر على و�ضع ال�سيا�سة الوقائية
العامة وتنفيذها  ،وو�ضع خطط التنفيذ والربجمة امليدانية اخلا�صة بكل جهاز والتن�سيق بني
خمتلف القطاعات العامة واخلا�صة لتحقيق الهدف النهائي للوقاية من اجلرائم.
ومن حتليل التو�صيات التي ت�ضمنها التقرير اخلتامي للحلقة الدرا�سية اخلا�صة بربامج ال�سالمة
املرورية ( )75يتبني �أنه ت�ضمن الت�صـور الأمثـل لهـذا اجلهاز � ،إذ ن�ص يف التو�صيـة الأ�سا�سية على ( :
�أو ًال  :تكوين الهيئة الوطنية ل�سالمة املرور والتي ت�ضطلع ب�إجناز مقت�ضيات املرحلة التح�ضريية التي
 )( 75انظر التقرير اخلتامي والتو�صيات  ،احللقة الدرا�سية اخلا�صة بربامج ال�سالمة املرورية املتكاملة  ،املعهد العايل ل�ضباط قوى
الأمن الداخلي  22 – 2 ،ت�شرين الثاين 1988م � ،ص . 20
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وهناك حقيقة ينبغي الإ�شارة �إليها بهذا ال�صدد هي �أن هذا التحول مازال يف بدايته قيا�س ًا �إىل
عدد الدول التي �أخذت به  ،رغم �أن كثري ًا من الدول عمدت �إىل و�ضع �سيا�سة عامة وقائية � ،إال �أن
غالبية الدول مازالت وفية لل�سيا�سة الوقائية التقليدية التي اعتمدتها و�سـارت عليها  ،ولذلك فقـد
حث امل�ؤمتر ال�سابع للوقاية من اجلرمية املنعقد يف ميالنو �سنة 1985م الدول عـلى و�ضع �سيا�سة
()76
وقائية عامة تهـدف �إىل تغيري جذري يف خطط التنميـة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية .
املبحث الثالث
الأ�سـلوب العلمي املنهجـي
�أملى التقدم العلمي والتقني الذي ي�شهده العامل اليوم يف خمتلف جماالته وجود �أجهزة وو�سائل
تتنا�سب مع تطور احلياة وجتددها  ،وقد ابتد�أت كثري من الدول توظيف هذه الأجهزة والو�سائل
يف حتليل الظواهر الإجرامية وتف�سريها و�صو ًال �إىل حتديد العوامل امل�سببة لها  ،وتربز �أهمية هذا
الأ�سلوب يف العملية الوقائية لأن هناك كثري ًا من الظواهر ي�صعب تف�سريها والو�صول �إىل حقيقتها
دون اال�ستعانة بهذه التقنيات  ،فامل�شاعر الب�شرية امل�ألوفة لدى الفرد و�أثرها يف ال�سلوك وكذا الأفعال
والت�صرفات العادية للإن�سان ميكن ر�صدها وحتليلها والو�صول �إىل حقيقتها باحلوا�س املجردة
وبدون اال�ستعانة ب�أي جهاز �أو و�سيلة � ،إال �أن هناك بع�ض الظواهر الإجرامية ال ميكن ر�صدها �أو
الإحاطة بها �إال با�ستخدام الآالت والو�سائل التي ت�سهل للباحث الو�صول للحقيقة  ،كاال�ستمارات
الإح�صائية و�أجهزة الت�صوير و�أجهزة الرادار والأجهزة ال�ضوئية و�أجهزة قيا�س درجة ال�سكر
و�أجهزة االت�صال املختلفة  ،وبناء ًا على هذه احلقيقة بات من ال�ضروري اال�ستعانة بهذه الأجهزة
واملعدات الفنية لتحقيق �أهداف ال�سيا�سة الوقائية .
وبهذا ال�صدد نود الت�أكيد على �أن العملية الوقائية عملية �صعبة ومعقدة حتتاج �إىل �أجهزة
ومعدات فنية وخربة وقابلية تتوفر يف م�ستخدم هذه الأجهزة للو�صول �إىل احلقيقة ولتحقيق
 )( 76د  .م�صطفى العوجي  ،املرجع ال�سابق � ،ص . 30
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حتدد ل�سنة واحدة كحد �أدنى ول�سنتني كحد �أق�صى من �أجل �إعداد م�شروع املنهاج املتكامل ل�سالمة
املرور على الطرق وما ي�ستوجبه ذلك من مراجعة وتقومي كافة الربامج والتدابري ال�سابقة واحلالية
املعتمدة ثم اقرتاح الت�شريعات ذات العالقة ل�سالمة املرور وما تت�ضمن من تقدير للتخ�ص�صات
املالية وحتديد للم�ستلزمات الفنية والتدابري التنفيذية الالزمة لذلك ) .
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�أهدافها كاملة  ،لأن الأجهزة الفنية مهما كانت متطورة ف�إنها ال توفر للم�س�ؤولني عن تنفيذ
ال�سيا�سة الوقائية اختيار �أف�ضل اخلطط لتحقيق الأهداف ما مل تتكامل املعطيات ال�سليمة لهذه
العملية  ،فاال�ستمارات الإح�صائية مث ًال ال ميكن ا�ستخدامها يف حتقيق العملية الوقائية ما مل تتوفر
فيها �شروط �أ�سا�سية متكن املخت�ص من توظيفها بهذا االجتاه منها تبويب املعلومات املهمة يف
اال�ستمارات وقدرة املخت�صني على تو�ضيحها ب�شكل يتنا�سب مع ثقافة الفرد ووعيه ،ووعي املواطن
 ،ومن ثم اعتماد الطريقة الأمثل يف جمعها وحتليلها وتن�سيقها واختيار الفر�ضيات بعد ت�صنيفها
مع الأخذ بعني االعتبار معيار التوقع واالحتمال ،لهذا ال نت�أمل من �أجهزة الكمبيوتر مهما كانت
متطورة �أن حتقق هدف ال�سيا�سة الوقائية ما مل يتوافر الكادر القادر على التعامل معها ب�أ�سلوب
علمي متطور �أي�ض ًا � ،أي حتقق اخلربة املطلوبة يف م�ستخدمي هذا اجلهاز  ،لأن هذه ال�شروط �أمور
خارجة عن قدرة اجلهاز الإلكرتوين.
فتوعية الفرد ب�أهمية ودقة املعلومات التي تت�ضمنها اال�ستمارة الإح�صائية مهما كانت �صفته يف
اجلرمية �سواء �أكان متهم ًا �أم جمني ًا عليه �أم �شاهد ًا �أم �شاكي ًا  ،ورفع كفاءة القائمني على �إمالء
هذه اال�ستمارات من رجال ال�شرطة ليكونوا بامل�ستوى املطلوب الذي يحقق الدقة العلمية املطلوبة
من هذا العمل  ،لأنه بعد توفري هذه امل�ستلزمات كافة ن�أمل �أن يتيح ا�ستعمال الكمبيوتر للم�س�ؤولني
عن ال�سيا�سة الوقائية اختيار اال�سرتاتيجية العامة القادرة فع ًال على توظيف القدرات والإمكانيات
املتاحة لتحقيق العملية الوقائية  ،واال�سرتاتيجية اخلا�صة بكل قطاع لتنفيذ جزء من ال�سيا�سة
الوقائية ب�شكل ال يتعار�ض مع الهدف النهائي مادامت ت�ستخدم يف �إطارها ال�صحيح .
ومبا �أن املنهج العلمي يعتمد على املعطيات التي يوفرها البحث اجلنائي  ،لذا ميكن �إدراك دور
الأجهزة واملعدات الفنية يف حتليل هذه املعطيات بعد ت�صنيفها و�إبراز جوانبها الإيجابية وال�سلبية
والنتائج املتوقعة عند تطبيقها  ،ودرا�سة ت�أثري العمل الوقائي يف الظاهرة اجلرمية ارتفاع ًا
وانخفا�ض ًا  ،من �أجل تقييم هذا العمل تقييم ًا علمي ًا منهجي ًا  ،وتعديل اجتاهه بالطريق ال�صحيح
الذي يحقق له النجاح يف �أداء مهامه � ،أي يح�سن الباحث عملية التن�سيق بني الأجهزة والظاهرة
الإجرامية التي يراد ر�صدها � ،أي الربط بني الو�سيلة والظاهرة ويتحقق ذلك مث ًال بنجاح الباحث
يف ن�صب جهاز الرادار يف املكان املنا�سـب لقيا�س �سرعة املركبات  ،لأن ن�صب هذا اجلهاز يف غري
حمله ال ي�ؤدي الغاية املرجوة منه يف الوقاية من حوادث املرور �سـواء ب�إ�شعار قادة املركبات بوجود
مراقبة هذا اجلهاز � ،أو قدرته على ر�صد املخالفات � ،أو جناح املخالفني يف الإفالت من العقوبة .
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كما حثت اال�سرتاتيجية الأمنية العربية على ت�شجيع الدرا�سات والبحث العلمي بقولها  ( :مل تعد
ال�صيغ التقليدية والعقوبة قادرة على الت�صدي للظواهر الإجرامية التي تهدد املجتمع العربي  ،مما
ا�ستوجب على الأجهزة الأمنية اعتماد �صيغ البحث العلمي وتوظيف كل مناهجه و�أ�ساليبه لدرا�سة
هذه الظواهر بغية الوقوف على �أ�سبابها بهدف منعها �أو احلد من ارتكابها  ،وال�شك �أن املق�صود
بالبحث العلمي هو البحث العلمي امليداين الذي يقوم على �أ�سا�س درا�سة العينات والإح�صائيات
وحتليل النتائج باجتاه االرتقاء ب�سبل وو�سائل جديدة ملنع اجلرمية  ،الأمر الذي ي�ستدعي ا�ستمرار
(.)77
ال�صلة بحقائق التقدم العلمي ال�ستثمارها يف الكفاح �ضد اجلرمية
لذا ميكن القول ب�أن العملية الوقائية عملية �صعبة ومعقدة  ،مت�سعة الفروع واالخت�صا�صات تقع
�ضمن م�س�ؤوليات �أجهزة وقطاعات خمتلفة ر�سمية وغري ر�سمية  ،يقت�ضي لتحقيقها توفري الو�سائل
والأجهزة واملعدات الفنية و�إىل �إتقان مناهج العمل التي متكنها من �أداء كامل وظائفها وتهيئة
الكادر القادر على التعامل مع هذه التجهيزات ب�أ�سلوب علمي  ،فالأجهزة الفنية واملعدات مهما
كانت متطورة ف�إنها ال تعني امل�س�ؤولني عن ال�سيا�سة الوقائية على اختيار �أف�ضل اخلطط لتحقيق
الأهداف ما مل تت�ضافر املعطيات ال�سليمة لهذه العملية .
ومن الأمور الأ�سا�سية التي ينبغي مراعاتها لتنفيذ العملية الوقائية �أن يتحقق التوازن بني حركة
التطور الذي تقت�ضيه طبيعة احلياة املعا�صرة وبني �سلوك الإن�سان املتطلع �إىل هذا التطور بال�شكل
 )( 77انظر د .الدكتور حكمت مو�سى �سلمان  ،م�شروع اال�سرتاتيجية الأمنية العربية � ،ص . 37 ، 36
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فال�سيا�سة الوقائية مدينة للأبحاث العلمية التي وفرت للقائمني على تنفيذ هذه ال�سيا�سة
املعدات والو�سائل املتطورة  ،وهذا �أملى على الباحثني يف ميدان الوقاية من اجلرائم �أن ي�ستفيدوا
من معطيات البحث العلمي يف درا�سة وحتليل عوامل و�أ�سباب هذه اجلرائم بعمق  ،من �أجل
ت�شخي�صها وحتديد الإجراء والدواء املنا�سب لها وقاية وعالج ًا وت�صدي ًا  ،لأن للظاهرة اجلرمية
كما بينت �أبعاد ًا اجتماعية وح�ضارية وقانونية واقت�صادية ونف�سية مما �ألزم املخت�صني باتباع املنهج
العلمي يف درا�سـة �أ�سباب هذه الظواهر ب�أ�ساليب ومفاهيم علمية وفنية لت�أمني حلها مبا يحد من
ت�أثريات تلك الظواهر  ،ومنها الأ�سلوب الوقائي ب�شكل ي�ؤمن معه الت�صدي لهذه الظاهرة اخلطرة
والإحاطة بحجمها وحركتها دون االكتفاء بالو�سائل التقليدية التي ف�شلت يف احلد من تفاقم
الظاهرة اجلرمية يف خمتلف الدول املتقدمة يف العامل ،وقد �أدرك امل�س�ؤولون عن ال�سيا�سة الوقائية
�أهمية هذا الأ�سلوب فحر�صوا على اعتماد البحث العلمي �أ�سا�س ًا عند و�ضع ال�سيا�سة الوقائية .
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الذي ميكنه من ا�ستيعاب هذه التغيري  ،وعملية التغيري لي�ست �سهلة كما بينا � ،إذ تتطلب الإحاطة
بجوهر النف�س الإن�سانية و�سرب جماهلها والغو�ص يف �أعماقها للإحاطة بها  ،لأن التغيري من الداخل
�أ�صعب و�أبلغ يف الت�أثري من تغيري الظاهر واخلارج .
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من خالل هذا البحث تبني لنا �أن ال�سيا�سة اجلنائية يف الإ�سالم قد ا�ستوعبت معاين الوقاية
والعالج بكل تفا�صيلها ودقائقها ،ويتجلى ذلك من خالل اعتماد ال�شريعة الإ�سالمية الغراء للمبادئ
والأحكام التي تنتظم مفهوم ال�سيا�سة اجلنائية ب�شكلها املعا�صر �إذ طبقت هذه ال�شريعة ال�سيا�سة
اجلنائية ب�أروع �صورها وحلقاتها ،ب�شكل يكمل بع�ضها بع�ض ًا وي�ستند الالحق منها على ال�سابق من
حلقاتها� ،إذا ا�ستندت كما بينا على حمورين �أ�سا�سيني :
ooاملحور الأول  :يتجلى يف تطبيق املنهج الأخالقي واملنهج التكافلي للوقاية من اجلرمية قبل
وقوعها.
ooاملحور الثاين  :يتجلى يف تطبيق املنهج الإ�سالمي يف تنظيم قواعد امل�سئولية واجلزاء ،ويتحقق
بعد وقوع اجلرمية.
وميثل املحور الأول ال�سيا�سة الإمنائية والوقائية� ،أما املحور الثاين فيمثل ال�سيا�سة العقابية
واجلزائية .
وتهدف ال�سيا�سة الإمنائية التي تعتمدها الدول املتطورة �إىل �إحداث تغيري �أ�سا�سي وجوهري
يف البنية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية للمجتمع من �أجل رفع م�ستوى الفرد واالرتقاء به �إىل
املكان الالئق ،مبا يحقق �شعوره بالأمن واال�ستقرار ويكفل مواجهته للتحديات املعا�صرة ،و�أف�ضل
و�سيلة قادرة على حتقيق هذا التغيري هي الرتبية الأخالقية ال�سليمة التي تعمل على بناء الإن�سان
بناء �صحيح ًا و�صياغته �صياغة �أخالقية موحده تنجح يف تهذيب غرائزه ونزواته و�شهواته للم�ساهمة
يف بناء جمتمعه من خالل �شعوره بامل�سئولية جتاه نف�سه و�أ�سرته وجمتمعه عرب حلقات حمكمة
الربط واالت�صال تبد�أ بالأ�سرة واملدر�سة وتنتهي بكل الأجهزة امل�سئولة عن عملية التوجيه والرتبية
ر�سمية كانت �أم �شعبية.
وهذا ما اعتمدته ال�شريعة الإ�سالمية يف مناهجها الأخالقية والرتبوية� .أما ال�سيا�سة الوقائية
فتعني ت�صور ًا �شام ًال للأهداف التي تكون قائمة يف ذهن من يخطط لها من �أجل حتقيق الأمن
للمواطن واال�ستقرار يف املجتمع ،وتعني �أي�ض ًا حتديد الأ�ساليب والو�سائل امل�ؤدية �إىل حتقيق هذه
الت�صورات مع احلر�ص على �إعطاء البعد الأمني لعملية التنمية يف كافة �صورها� .أي �أن ي�ضمن
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خطط التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية خطط ًا وقائية من اجلرمية ،بحيث تتم عملية
الوقاية من اجلرمية على �أ�سا�س �أنها جزء من ال�سيا�سة االجتماعية العامة ولي�س ب�شكل منعزل
عنها� .أي يجب �إعطاء التنمية كافة �أ�شكالها البعد الأمني املنا�سب القادر على حتقيق الهدف
الوقائي املتمثل ب�شعور املواطن بالأمان واملجتمع باال�ستقرار وقد ترجمت ال�شريعة الإ�سالمية هذه
ال�سيا�سة عملي ًا يف منهجها التكافلي ب�أ�سلوبني :
الأول  :الأ�سلوب التكافلي املادي ويتمثل يف الزكاة .
الثاين  :الأ�سلوب التكافلي املعنوي ويتمثل يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وقد جنحت ال�شريعة الإ�سالمية يف حتقيق هذه ال�سيا�سة من خالل حتقيق التوازن بني حركة
التطور التي تقت�ضيها طبيعة احلياة املعا�صرة وبني �سلوك الإن�سان املتطلع �إىل هذا التطور بال�شكل
الذي ميكنه من ا�ستيعاب هذا التغيري  .وعملية التغيري لي�ست �سهلة كما بينا� ،إذ تتطلب الإحاطة
بجوهر النف�س الإن�سانية و�سرب جماهلها للإحاطة بها .لأن التغيري من الداخل �أبلغ يف ت�أثريه
ومدلوله من التغيري اخلارجي فمتى تغريت ال�سرائر يتبعها تغيري الظواهر قال تعاىل (�إن اهلل ال
يغري ما بقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم).
وهذا البحث حماولة جادة لدرا�سة �أبعاد الوقاية من اجلرمية ،وبيان ر�ؤية الإ�سالم يف هذه
احلقبة اخلطرية من تطور اجلرائم وتعاظمها والتي ميكن �أن ت�سمى(حقبة عوملة اجلرمية) ،ذلك
�أن الوقاية خري من العالج ،و�أن ماقدمه الإ�سالم من قيم تربوية و�أخالقية وت�شريعية �أ�صبح ي�شكل
حاجة ووقاية للحيلولة دون وقوع اجلرمية ،و�أن ما�شرعه من العقوبات امل�ؤتاه من خالق الإن�سان،
العالمِ بكينونته ،لنفي العقوبة يف الأر�ض ،هو خري و�صالح و�أمن للعامل ،يقول تعاىل} :ولكم يف
الق�صا�ص حيوة ي�أويل الألباب{.
هذا �إ�ضافة �إىل �أن املجتمع الآمن هو جمتمع الإبداع والإنتاج وحرية التدين والتفكري والتعبري،
و�أن اخلطورة ،كل اخلطورة ،تبقى يف ما ا�ستجد من اجلرائم ال�سيا�سية والثقافية والإعالمية
واحل�ضارية (غري امل�سماة) اليوم ،التي ميار�سها القوي مبا ميتلك من �أدوات الهيمنة والت�سلط
بعيد ًا عن �أي وازع داخلي ت�صنعه القيم الدينية ال�صحيحة يف نفو�س النا�س.
�إن بناء الوازع الداخلي وتنمية الرقابة الذاتية� ،إىل جانب الت�شريعات امللزمة ،هو خري وقاية
من اجلرمية ،التي حتول دون تنمية املجتمع و�سعادة الإن�سانية.
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و�آخر دعوانا �إن احلمدهلل رب العاملني
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كما �أن العقوبة وحدها مهما كانت قا�سية و�شديدة ف�إنها غري قادرة على منع الأفراد من
اقرتاف اجلرمية ،لإن للجرمية عوامل �إذا ما حتققت ف�إنها تقع دون �أن يفكر مقرتفوها يف العقوبة،
وفع ًال وقع كثري من اجلرائم التي مل يرتدد املجرمون يف اقرتافها على الرغم من �أن عقوبتها قا�سية
ت�صل �إىل حد الإعدام كجرائم ال�سرقة وجرائم القتل والزنا.
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نتائج البحث -:
 -1البعد احل�ضاري والأخالقي لل�سيا�سة اجلنائية يقوم على وفق منهج فكري ومعريف ،فاملجتمع
االن�ساين لي�س �أكوام ًا ب�شرية مبعرثة ،وامنا هو ن�سيج اجتماعي متما�سك حتكمه �سنن اهلل
وقوانينه.
 -2احل�ضارات الإن�سانية �صورة الأبداع الفكري للإن�سان ،ونتيجة تفاعله مع الوجود والكون ،و�صور
ملمار�ساته املبنية على مبادئه وقيمه و�أهدافه ،واليلزم لظهور �صفات احلق يف اخللق اجتماعها
يف �شخ�ص واحد ،وامنا يتحقق ظهورها يف �أفراد املجتمع الب�شري جمتمعني ،وهذا الظهور
يحقق التكامل احل�ضاري.
� -3إن ا�سرتاتيجيات وخطط ال�سيا�سة الوقائية الناجعة هي التي تواكب حركة احلياة وتعاي�ش
الأحداث وتر�صد املتغريات وحتقق االن�سجام بني حركة التطور التي تقت�ضيها طبيعة احلياة
املعا�صرة ،و�سلوك الإن�سان املتطلع �إىل هذا التغيري .
� -4إن جناح ال�سيا�سة اجلنائية الوقائية يتجلى يف حتويل العلوم واملعارف واملهارات �إىل مواقف
اجتماعية وح�ضارية ،باعتمادها الرتبية الأخالقية ال�سليمة �أداة ل�صناعة الفرد ال�صالح
واملجتمع ال�صالح ،باعتبارهما و�سيلة التغيري والنهو�ض والتنمية وغايتهما .
� -5إن االمن النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي هو املناخ املنا�سب لالنتاج والإبداع والتفكري
وممار�سة حرية التعبري والت�صرف دون قلق �أو خوف .
� -6إن ال�سيا�سة الوقائية هي احللقة الإو�سع يف حلقات ال�سيا�سة اجلنائية لأنها ت�شمل النا�س كافة،
من حيث �إنها �ضرورية للحيلولة دون وقوع اجلرمية� ،أما احللقة العقابية فهي الت�شمل �إال مقرتيف
اجلرائم فهي ال تطبق �إال بعد وقوع اجلرمية ،فالوقاية خري من العالج ،و�إزالة املر�ض مقدمة
ال�ستكمال موجبات العالج.
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 -1التثبت من جميع اال�سرتاتيجيات واخلطط يف حتقيق التوازن بني ال�سنن الفطرية الب�شرية
وال�سنن الت�شريعية ،من خالل الفهم الدقيق لأ�سرار التوافق بينهما ،ومعرفة �أ�سرار التوازن بني
املت�ضادات ،لأن اجلهل بهذه الأ�سرار يف�شل اال�سرتاتيجيات واخلطط مهما حر�ص على تنفيذها
وهي�أ لها من �أ�سباب .
 - 2تو�سيع و�سائل و �أدوات بناء الوازع الداخلي وتربية ال�ضمري الديني وتنمية الرقابة الذاتية �إىل
جانب حتديد اجلزاءات املنا�سبة خلطورة الفعل االجتماعي وخطورة الفاعل االجرامية  ،وبذا
يتحقق البناء املتوازن للإن�سان من خالل حت�صينه من داخل نف�سه �ضد اجلرمية بالو�سائل
واالدوات املذكورة وظبطه من خارجها باجلزاءات اجلنائية .
 - 3العمل على �إيجاد م�ؤ�س�سة خا�صة بال�سيا�سة اجلنائية الوقائية تعمل جنبا �إىل جنب مع م�ؤ�س�سات
ال�سيا�سة اجلنائية الأخرى لتتكامل �أهداف ال�سيا�سة اجلنائية املعا�صرة يف حلقاتها الثالث :
الوقاية والعقاب والإ�صالح .
 - 4التو�سع يف تطبيق التدابري االحرتازية واالجتماعية باعتبارها ال�شق الثاين للجزاء اجلنائي
و�إقامة املن�ش�آت التهذيبية والإ�صالحية اخلا�صة بها ،حتقيقا ملفهوم الوقاية من اجلرمية
والتوقي من اخلطورة الإجرامية املحتملة.
 - 5و�ضع �أ�س�س ال�سيا�سة اجلنائية امل�ستقبلية التي حتقق العدالة اجلنائية  ،ب�إ�صالح م�ؤ�س�سات
العدالة اجلنائية و�إ�صالح القانون اجلنائي ،وو�ضع �سيا�سة ناجعة للوقاية من اجلرمية يف
جتلياتها اجلديدة وامل�ستحدثة .
 - 6و�ضع ا�سرتاتيجية وطنية للوقاية من اجلرمية تعتمد الر�ؤيا امل�ستقبلية الوا�ضحة وت�أخذ مبعيار
التوقع واالحتمال وفقا للتفكري والتخطيط اال�سرتاتيجي اخذة بعني االعتبار امكانية الدولة
وو�سائلها املتاحة مع اال�ستفادة من معطيات نظام ( ) analysis swotوحتديد االهداف
بو�ضوح و�آليات التنفيذ بدقة .

179

املجلد ال�سابع

التو�صيات :
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�أهم مراجع البحث :
مقت�صرة على ذكر خمتارات من مراجع البحث من غري كتب التف�سري واحلديث
 -1ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مكتبة املعارف ،الرباط-املغرب ،املجلد .28
 -2ابن حزم،املحلى  ،املطبعة املنريية 1352 ،هـ ،الطبعة الأوىل ،ج.1
 -3ابن �سينا ،علم الأخالق 1328 ،هـ.
� -4أبي يعلى الفراء ،الأحكام ال�سلطانية ،م�صطفى البابي احللبي ،القاهرة1356،هـ.
 -5احمد الكبي�سي ،دور ال�شريعة الإ�سالمية يف الوقاية من اجلرائم الناجمة عن النمو الإقت�صادي،
بحث مقدم اىل امل�ؤمتر الثاين ع�شر للدفاع الإجتماعي ،الرباط ،ت�شرين �أول.1982 ،
� -6أحمد فتحي �سرور� ،أ�صول ال�سيا�سة اجلنائية ،مكتبة النه�ضة العربية ،القاهرة.1972 ،
� -7أحمد عبد الغني اجلمل ،هجرة الر�سول و�صحابته يف القر�آن وال�سنة ،القاهرة.1989 ،
 -8ال�سيد ي�س ،ال�سيا�سة اجلنائية ،جملة م�صر املعا�صرة ،ال�سنة التا�سعة.1973 ،
 -9الغزايل ،احياء علوم الدين ،دار القلم -بريوت ،ط ،3اجلزء الثالث.
 -10املاوردي ،الأحكام ال�سلطانية والواليات الدينية ،بريوت ،املكتبة الع�صرية1421 ،هـ –
 2000م.
 -11بهيج املالحوي�ش ،مو�سوعة الزاد للعلوم والتكنولوجيا ،مطابع ديراكر ،بر�شلونة� ،أ�سبانيا،
 ،1995ج.1
 -12حكمت مو�سى �سلمان ،م�شروع اال�سرتاتيجية الأمنية العربية.
 -13خالد �أحمد حربي ،علوم ح�ضارة الإ�سالم ودورها يف احل�ضارة الإن�سانية ،كتاب الأمة ،دولة
قطر ،العدد  ،104ذو القعدة  1425هـ ،ال�سنة .24
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 -15خليل ابو �شوقي ،احل�ضارة وق�صتها ،ج.1-2
 -16ديفيد ب.رزتيك� ،أخالقيات العلم ،ترجمة عبد النور عبد املنعم ،عامل املعرفة ،مطابع
ال�سيا�سة ،الكويت ،ربيع الآخر  -1426يونيو  ،2005العدد .316
� -17سعد غالب يا�سني ،نظم ادارة املعرفة ور�أ�س املال الفكري ،مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث
الإ�سرتاتيجية� ،أبوظبي ،دولة الإمارات العربية املتحدة.2007 ،
 -18عبد الكرمي زيدان ،نظام الق�ضاء يف ال�شريعة الإ�سالمية ،بغداد ،مطبعة العاين 1404 ،هـ
1984م.-19حممد حميداهلل ،جمموعة الوثائق ال�سيا�سية للعهد النبوي واخلالفة الرا�شدة ،بريوت1403 ،
هـ 1983-م ،الطبعة الرابعة.

 -20حممد �شالل حبيب وعلي ح�سن طوالبة ،علم الإجرام والعقاب ،عمان -الأردن 1418 ،هـ-
1998م ،الطبعة الأوىل.
 -21د.علي �أحمد املهداوي ،تفاعل االمم واحل�ضارات ،بحث مقدم اىل م�ؤمتر ال�سنن االلهية
يف الكتاب وال�سنة ،جامعة الزرقاء الأهلية 23-25 ،جمادي االوىل  1424هـ 22-24 ،
 7/2003/م  ،الزرقاء االردن .
 -22حممد عبدالقادر ابو فار�س ،الهجرة النبوية ،عمان -الأردن.1988 ،
 -23حممد عقلة �أبراهيم ،الدالالت الأ�صلية واملعا�صرة للوثائق املتعلقة بالزكاة يف العهدين النبوي
والرا�شد ،عمان 1408 ،هـ 1988-م ،الطبعة الأوىل.
 -24حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،املعجم املفهر�س لألفاظ القر�آن الكرمي ،مطبعة مناهل العرفان،
بريوت.
 -25حممود حممود م�صطفى ،توجيه ال�سيا�سة اجلنائية نحو فردية العقاب ،جملة القانون
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 -14خال�ص ابراهيم �أدم ووليد خليفة هداوي ،واقع تنامي اجلرائم يف العراق ،بحث مقدم اىل
احللقة الدرا�سية اخلا�صة باجلرمية وتنب�ؤات امل�ستقبل ،بغداد.27-29/1/1987 ،
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واالقت�صاد ،القاهرة ،العدد الثاين.
-26م�صطفى �صادق الرافعي� ،إعجاز القر�آن والبالغة النبوية ،القاهرة.
 -27م�صطفى العوجي ،النظرية العامة للجرمية ،م�ؤ�س�سة نوفل للن�شر ،بريوت.1998 ،
 -28مقداد ياجلن ،الرتبية الأخالقية الإ�سالمية ،القاهرة 1397 ،هـ 1977-م ،الطبعة
الأوىل.
 -29ول ديورانت ،ق�صة احل�ضارة ،ترجمة زكي جنيب حمفوظ ،دار اجليل ،بريوت،1992 ،
املجلد الأول.
 -30يو�سف القر�ضاوي ،فقه الزكاة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت 1414 ،هـ 1994 -م ،اجلزء
الأول.
� -31أبحاث و�أعمال الندوة التا�سعة لق�ضايا الزكاة املعا�صرة ،عمان – الأردن 1420 ،هـ –
1999م.
 -32التقرير اخلتامي والتو�صيات ،احللقة الدرا�سية اخلا�صة بربامج ال�سالمة املرورية املتكاملة،
بغداد.20-22/11/1988 ،
 -33تو�صيات الندوة الأوىل لق�ضايا الزكاة املعا�صرة ،القاهرة1409 ،هـ 1988-م.
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املراجع باللغة الفرن�سية
1- Alfred Le gal – politique criminelle et profission-Less prinicipaux
aspects de la politique criminelle moderne-cujas-paris-1960 .
2- Donnedieu De VABRS-la politique criminelle de Etats
authoritaires-sirey-1938 .
3- Marc Ancel - politique criminelle et droit compare-les principaux
aspects de la politique criminelle modern,cujas,paris-1960 .
4- Thomas Gaivanovitch, politique criminelle dans le
systeme generale de sciences et specialment de sciences
criminelles,paris,1962 .
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