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املقدمة

ما من جمتمع اإال وله قيم نابعة من خ�صو�صياته الثقافية، يجلها ويهتدي بها يف 
حياته، وتكون لها اآثار يف رقيه احل�صاري، وتقدمه املادي، وا�صتقراره االأمني، بقدر 

ما ت�صتمل عليه من خ�صال نافعة.
وت�صوغ  اإال  اأمة  من  فما  القيم،  هذه  مظاهر  اأحد  هو  عامة  ب�صفة  والت�رشيع 
ت�رشيعها طبقا ملا متلي به قيمها؛ ليعك�س ذاتيتها، ويربز خا�صيتها، من بني بقية االأمم، 
االإ�صالمية،  االأمة  قيم  م�صدر  وحده  والوحي  احلقيقي،  وجودها  منه  ولت�صتلهم 

و�صياغة ت�رشيعاتها.
وتختفي االأمم وال�صعوب عن م�رشح التاأثري احل�صاري يف دنيا الوجود االإن�صاين 
حني تلقي قيمها جانبا، من�صلخة عنها، ومتجردة منها، لتتماهى وتفنى يف قيم اأخرى، 
ال عالقة لها بها، وهذا هو عني االإنحطاط احل�ساري، والتخلف الثقايف، واالنتكا�سة 
الكربى يف احلياة، متى ما بدت اأماراته كانت نذير �صوؤم، ال بد من تداركه باملعاجلة، 

وتعقبه بالتقومي.
اأنها جانب من الت�رشيع الذي ير�سم للنا�س ما ينبغي  ال�سيا�سة اجلنائية - بحكم 
ال�سلة  وثيقة  تكون  اأن  بد  ال  احلياتية -  م�سار عالقاتهم  اجتنابه يف  اأو  فعله  عليهم 
وجتعلها  والعقوبة،  والتجرمي،  املنع،  يف  منها  تنطلق  املجتمع،  يعزها  التي  بالقيم 
ال�رشورية،  احلياة  مل�صالح  حفظا  مق�صدها،  وغاية  حمايتها،  حمل  ذاته  الوقت  يف 

واحلاجية، والتح�سينية.
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فاإن  الأخرى،  فئة  من  تختلف  احلياتية  وماآربهم  العقدية،  النا�س  م�صارب  والأن 
لهذا  ماآربهم،  ومتايز  مللهم،  وتباين  نحلهم،  لتعدد  تبع  اأي�سا  اجلنائية  ت�رشيعاتهم 

اختلفت يف م�صادرها، ومقا�صدها، وعقوباتها، وجترمياتها.
والدين - اأيا كان - اإلهيا ال حتريف فيه وال تبديل، اأو طراأ عليه التحريف فمزجه 
ب�صيء من اإ�صافات الب�رش، اأو كان وثنيا حم�صا، لي�س فيه من اأثر ال�صماء �صيء، يعد 
اأحد اأهم م�صادر القيم التي يلتفت اإليها الت�رشيع بعامة، بغية التوافق يف بع�صها على 

االأقل اإن مل يكن يف كلها.
لكن منذ اأن اأزيح الدين عن الهيمنة ال�صاملة على مهمة الت�رشيع يف املجتمعات 
التي نفرت عنه الأ�صباب خا�صة بها ـ لي�س بال�رشورة اأن تكون موجودة يف االإ�صالم 
ـ �سار االأمر كله خال�سا لل�سيا�سات الو�سعية، حتلل وحترم على وحي من قيم هي 
بت�رشيع  املجاالت  اجلنائي حمكوما كغريه من  املجال  اأ�سبح  وبهذا  اإحداثاتها،  من 
و�صعي، متثله يف كثري من دول العامل، مبا يف ذلك بع�س دول عاملنا االإ�صالمي، ما 

ا�سطلح على ت�سميته بـ)ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية(. 
باحلماية،  ت�ستهدفها  والتي  منها،  تنطلق  التي  قيمها  الو�سعية  اجلنائية  ولل�سيا�سة 
لكن مقابل ذلك نرى نه�صة ت�رشيعية يف عاملنا االإ�صالمي، ت�صعى اإلى جتديد الدين 
يف كل جماالت احلياة، مبا يف ذلك املجال اجلنائي، خالفا ملا عليه الغرب من عزل 

الدين عن احلياة.
ويف هذا ال�سياق طرحت ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية بكل ما ت�ستند عليه من قيم، 
وما حتمل من مبادئ، وما تتميز به من معامل ت�رشيعية، فكانت العديد من املعاجلات 
جامعات  يف  علمية  ر�سائل  �سكل  على  ظهرت  امللحة،  الق�سايا  من  لكثري  اجلنائية 
قيم  جتدد  كلها  علمية،  وندوات  موؤمترات  يف  نوق�ست  عمل  واأوراق  متخ�س�سة، 
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الت�رشيع اجلنائي االإ�سالمي، وتنف�س عنه غبار االإهمال اأو الن�سيان، ليعود اإلى احلياة 
ثانية كما كان اأول مرة ب�صريا ونذيرا.

الدنيا،  اأطراف  فيه  تقاربت  ال�رشورية يف وقت  االأعمال  اأهم  لعمري من  وهذا 
وتقل�صت م�صافاتها اإلى حد التاأثر بجراثيم االأمرا�س املعدية يف اأق�رش حلظة.

فهو تاأكيد للذات من ناحية، وورود بها اإلى مواردها احلقيقية من ناحية اأخرى، 
لرتتوي من معينها النقي، ثم هو عمل وقائي وحت�سيني من تر�سبات اجلرمية نف�سها، 
ومن ت�رشبات القيم الوافدة التى باتت تلح علينا اأال جنرم ما جترمه قيمنا يف عالقاتنا 

االجتماعية، والثقافية، والفكرية، واالقت�صادية.
والعوملة بكل ما تعنيه من جتاوز احلد املكاين اإلى رحاب العامل االأو�سع، اأعطت 
اإبراز  جماال وفر�سا لتزاحم القيم فيما بينها، وما مل تكن القيم االإ�سالمية قوية يف 
�سعف  رمبا  فيهم،  ر�سوخها  يف  قوية  لها،  النا�س  ا�ستيعاب  يف  قوية  خ�سائ�سها، 
مفعولها، لي�س يف التاأثري على ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية فح�سب، واإمنا يف التاأثري 

على كل ال�صيا�صات يف �صتى املجاالت.
وهذا ما يجعل تاأكيد درا�صتها، واإبراز اأثرها يف خلق حياة اآمنة م�صتقرة، ال متثل 

اجلرمية فيها اإال ن�صازا، مقارنة مبن �صواها، اأمرا يف غاية االأهمية.

م�سكلة البحث:

مل  الدقيقة،  التق�سي  واأجهزة  احلماية،  اأجهزة  من  ميتلك  ما  بكل  اليوم  العامل 
لت�ستع�سي  امل�سادة؛  يتغلب بعد على اجلرمية، فما زالت اجلرمية تطور من و�سائلها 
تواجهه  الذي  الكبري  التحدي  هو  وهذا  احلديثة،  واملقاومة  املكافحة  و�سائل  على 
االإلكرتونية،  االإرهاب  فهناك جرائم  للجرمية،  دفعها  املعا�رشة يف  اجلنائية  ال�سيا�سة 
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وهناك جرائم ال�رشقة االإلكرتونية، وهناك جرائم الدعارة االإلكرتونية، وهناك جرائم 
غ�سل االأموال، وهناك الكثري الكثري من امل�سكالت والتحديات التي ي�سيق املقام هنا 
اأهمية ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية بقيمها الربانية يف  اإيرادها؛ االأمر الذي يعني  عن 
تقدمي حلول تقي املجتمع االإن�ساين جل هذه ال�رشور اإن مل يكن كلها، وحتمي منها 

جمتمعاتها االإ�صالمية بالدرجة االأولى واالأ�صا�صية.
والدار�سني  الباحثني  اأمام  يطرح  اأن  من  بد  ال  اجلرمية  تطور  يف  التعقيد  وهذا 
مناق�صة  تفاقمها من خالل  واإمكانية احلد من  ال�صارة،  اآثارها  التغلب على  اإ�صكالية 

عالقة القيم بالت�رشيع، وهو ما �سيتناوله هذه البحث باالإجابة على ال�سوؤال التايل: 
ما عالقة القيم بال�سيا�سة اجلنائية يف مواجهة حتديات اجلرمية؟ 

وكما هو عادة االأبحاث العلمية ال بد من تعريف القيم اأوال، ثم بعد ذلك التطرق 
اإلى بقية املباحث.

معنى القيم:

يعد م�سطلح القيم من اأكرث امل�سطلحات تداوال، ويعني جمموعة املبادئ ال�سامية 
التي يتخذ منها االإن�صان مرجعا له يف خياراته، وتكون مبثابة معايري ت�صبط وجهته يف 

احلياة، وجتد منه التقدير واالحرتام، فما معنى القيم لغة وا�سطالحا؟
القيم لغة وا�سطالحا:

نحو  الكرمي  القراآن  يف  م�ستقاتها  ووردت  قوم،  وجذرها  قيمة،  جمع  والقيم: 
�ستمائة وت�سع وخم�سني مرة))).

والقيم: هو ال�سيد و�سائ�س االأمر. 

)1) ملكاوي، فتحي ح�ضن، التاأ�ضيل الإ�ضالمي ملفهوم القيم، جملة اإ�ضالمية املعرفة، العدد 54، ال�ضبت 21 اآذار 2009، 
املعهد العاملي للفكر الإ�ضالمي.
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وقيم القوم: الذي يقومهم وي�صو�س اأمرهم.
وامللة القيمة: املعتدلة، واالأمة القيمة كذلك. 

ويقال: قوم ال�صيء قدر قيمته، وا�صتقام ال�صيء اعتدل وا�صتوى. 
ويقال: قام ميزان النهار فهو قائم اأي معتدل))).

واالعتدال،  واال�صتقامة،  القوامة،  يعني  للقيم  اللغوي  املعنى  اأن  هنا  نرى 
بالقيم،  اجلناية  ال�صيا�صة  من و�صل  املرجوة  الغاية  املعاين هي  والتقدير، وكل هذه 
فيما جترم وتعاقب وتعتمد من اإجراءات املنع، بحيث تكون القوامة يف ذلك للقيم 
كما  القيمة  اأن  ذلك  للماآل،  وتقدير  واعتدال،  با�صتقامة،  ذلك  كل  ويكون  النبيلة، 
عرفها الدكتور ح�صني غامن هي: »خا�صية جوهرية كامنة يف ذات االأ�صياء، جتعلها 

قادرة على الوفاء باحلاجة، فت�صهم بذلك يف التوازن.
وهذا التعريف يتفق واملعنى اللغوي لكلمة )القيمة( فالقيمة من القوام، والقوام 

هو االعتدال، وهو اال�صتقامة، وهو التوازن...)))«
كما اأن« لفظ القيم ا�صم هيئة من قام ال�صيء بكذا، يعني كان ثمنه املقابل له كذا، 
ثم ا�ستعمل مبعنى القدر واملنزلة، ومن هنا ن�ساأ املعنى الفل�سفي لهذه الكلمة، فهو 
انتقال من داللة مادية معروفة يف علم احل�صاب، وعلم االقت�صاد ال�صيا�صي اإلى داللة 
معنوية عما يف االأ�صياء من خري، اأو جمال، اأو �صواب، والقيمة بوجه عام جمموعة 

اخل�سائ�س الثابتة لل�سيء الذي يقدر بها، ويرغب فيه من اأجلها)))«.
نعتربها هامة  التي  »املبادئ واملقايي�س  القيم هي:  التكريتي  تعريف حممد  ويف 
االأخالقية  واملفردات  والعفة،  واالأمانة  كال�سدق  بتحقيقها،  ونطالب  ولغرينا،  لنا 

)2) عقل، حممود عطا ح�سني، القيم املهنية، مكتب التنمية العربي لدول اخلليج، الريا�ض، ط، 1427ـ 2006 �س 79

)3) غامن، ح�سني، �سراع القيم، �سربا، م�سر، �ض 44 - 45

)4) علوان، فهمي حممد، القيم ال�سرورية ومقا�سد الت�سريع الإ�سالمي، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، ط، 1989 م، �س 
91
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االأخرى)))«.
اأما من املنظور االإ�سالمي، فاإن م�سطلح )القيم( يعني: »االأحكام التي ي�سدرها 
على اأي �سيء، مهتديا يف ذلك بقواعد ومبادئ م�ستمدة من القراآن الكرمي، وال�سنة 
النبوية ال�رشيفة، وم�صادر الت�رشيع االإ�صالمي االأخرى، وتكون موجهة اإلى النا�س 
عامة؛ ليتخذوها معايري للحكم على كل قول وفعل، ولها يف الوقت نف�سه قوة وتاأثري 

عليهم )))«.
اأو هي: »جمموعة من املبادئ والقواعد واملثل العليا التي نزل بها الوحي، ويوؤمن 
بها االإن�سان، ويتحدد �سلوكه يف �سوئها، وتكون مرجع حكمه يف كل ما ي�سدر عنه 

من اأفعال واأقوال وت�رشفات مرتبطة باهلل والكون)))«.
م�سادر القيم ومرجعيتها:

القيم بهذا الت�صنيف وهذا الفهم ال بد اأن ي�صتمد من م�صادر يرى فيها االإن�صان 
حمل قدا�سة، ويعدها مرجعا له فيما ي�ستح�سن من قيم، اأو ي�ستقبح، ومن ثم ال بد اأن 
تكون الب�رشية على خالف فيما بينها عند اعتبار قيم ما، اأو اإلغائها؛ لكون ذلك ناجتا 
اأحقية هذه  من تباينها يف م�صادر ا�صتقاء هذه القيم، واختالفها يف الت�صليم مبدى 

امل�سادر اال�ستقائية؛ لتكون حمل ا�ستمداد هذه القيم ومرجعا لها.
للفل�صفة  خالفا  للقيم  الواقعية  الفل�صفة  تعريفات  بع�س  من  ن�صتنتج  اأن  وميكننا 
املثالية اأن اهتمام االإن�صان بال�صيء هو م�صدر قيمة ذلك ال�صيء، ولي�س لل�صيء قيمة 
ذاتية تدعو االإن�صان اإلى االهتمام به »فاأي �صيء يكون مو�صع اإهتمام فاإنه يكت�صب 
ال  فنحن  العك�س،  ولي�س  الرغبة،  اأو  االإهتمام،  القيمة من  تتولد  اآخر  بتعبري  قيمة، 

)5) التكريتي، حممد، اآفاق بال حدود، دار املنطلق، عمان، الأردن، ط، 1994 م، �س 126

)6) املحيا، م�ساعد بن عبد اهلل، القيم يف امل�سل�سالت التلفازية، الريا�ض، دار العا�سمة، ط، 1414 هـ، �س 80

)7) امل�ضدر نف�ضه، �س 82.
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نرغب يف االأ�صياء الأن لها قيمة، واإمنا لالأ�صياء قيمة الأننا نرغب فيها... فاالإن�صان اإذن 
هو الذي يخلق القيمة، ومعنى ذلك اأن القيم لي�ست حقائق خارج االإن�سان..)))«.

التجرمي وعدمه  قيم  اأن  بها،  االإن�صان  للقيم وعالقة  الفقه  اأ�صا�س من هذا  وعلى 
بها،  االإن�سان  اهتمام  من  الت�رشيعية  قوتها  تكت�سب  الو�سعية  اجلنائية  ال�سيا�سة  يف 
وتكون خا�صعة الإرادته، فهي حمكومة به، ال هو حمكوم بها، وهي من �صنعه، ال 
هو م�سكل بها، وهذا الفهم يف�رش لنا �رش ما نلم�سه من تباين يف نظرة ال�سيا�سة اجلنائية 

الو�صعية للقيم.
ومع ذلك ال بد من االإقرار باأن ثمة قيما م�سرتكة توحد بني االإن�سانية يف جمملها، 

منها على �صبيل املثال:
• قيم االإميان.

• قيم االأخالق.
• قيم االأمن.

• قيم االأ�رشة.
بغ�س النظر عن النقا�س الفل�سفي يف ماهية م�سادر هذه القيم، فاإنها قيم م�سرتكة 
بني االإن�صانية، ال ت�صتقيم احلياة بدونها، واأن اهتمام االإن�صان بها يف االأ�صل نابع من 
اعتقاده باأنها تعاليم اإلهية، جاءت الر�ساالت ال�سماوية بحفظها، مما يجعل دعوى اأن 
القيم من �سنع االإن�سان، ولي�ست هي حقائق خارج الذهن عدمية احلجة والربهان، 

جمرد خيال فل�صفي ال �صند له.
القيم يف معتقد امل�سلمني:

يتحدث الغربيون عن م�سطلح القيم بو�سفه يعود اإلى »مرجعية الفكر الغربي، 

)8) غالب، ح�سني، م�سدر �سابق، �ض 34.
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فبع�س  االأوروبي،  التنوير  اأو يف كتابات ع�رش  القدمية،  اليونانية  اأ�صوله  �صواء يف 
هذه الكتابات حتيل مفهوم القيم اإلى عامل املثل واملبادئ االأخالقية العليا التي حتدث 
القيم  مثلث  ويجمعها  بالكمال،  تت�سف  مطلقة  اأزلية  مبادئ  وهي  اأفالطون،  عنها 
تخ�سع  عندما  النف�س  بها  تت�سف  ف�سائل  اأنها  كما  واجلمال،  واخلري،  احلق،  العليا: 

قواها حلكم العقل.
اأما مرجعية ع�رش التنوير االأوروبي فيحيل م�سطلح القيم اإلى الفيل�سوف االأملاين 

)كانت Kant) الذي و�صع قواعد فل�صفة القيم..)))«.
اإن القيم يف معتقد امل�سلمني وروؤيتهم للحياة لي�س لها من م�سدر  خالفا لذلك 
اهلل  فطر  التي  الفطرة  مع  من�سجمة  ربانية  بو�سفه عقيدة  االإ�سالم  �سوى  منه  ت�ستقى 
عليها االإن�صان، وت�صبح كل القيم املوروثة حمكومة بنظرة االإ�صالم اإليها، ليقر منها 
النافع امل�صتقيم، ويلغي ما عدا ذلك باعتباره الدين احلق الذي ال ياأتيه الباطل من بني 
يديه وال من خلفه تنزيل من عزيز حكيم » واإذا علمنا اأن احلق هو وجود ال�سيء على 
طبيعته كي يوؤدي دوره ن�سقا للحاجة والقيمة، وليحقق الغاية من خلقه... وعرفنا 
اأن التوازن ينطوي على  فاإننا ن�ستنتج من ذلك  بالتوازن  اإال  اأن ذلك ال يتاأتى  اأي�سا 
احلق... وهكذا توؤول كل القيم اإلى احلق، اأما اإذا خرج ال�صيء عن طبيعته فلم يوؤد 
دوره كن�سق حاجة وقيمة، مبعنى اأنه بدال من اإنتاج القيم اأنتج نقائ�س القيم، فذلك 

هو الباطل الذي ي�صفر عن االإختالل )1))«.
واالإ�صالم وحده هو الذي يقيم هذا التوازن بت�رشيعاته الربانية، اإذ جعل من كل 
�صيء يعمل يف ن�صقه الذي خلق له چ حت  خت          مت  ىت  يت        جث   چ )القمر(، فاإذا كانت 
العقيدة يف االإ�سالم تقرر اأن اهلل �سبحانه خلق االإن�سان ليكون خليفة يف االأر�س، فاإن 

)9) ملكاوي، م�سدر �سابق.

)10) غامن، ح�سني، م�سدر �سابق، �ض 47.
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الب�رشي  ال�سلوك  ت�ستهدف �سبط  التي  املبادئ واملعايري  القيم هو: جمموعة  نظام 
وتوجيهه؛ لتحقيق اال�ستخالف الب�رشي يف االأر�س.

واإذا كانت تلك العقيدة تقرر اأن اهلل خالق االإن�صان يف اأح�صن تقومي، واأنه كرمه 
بالعقل  اأ�سياء الكون وظواهره له، واأنه ف�سله على كثري ممن خلق تف�سيال  بت�سخري 
واالإرادة، فاإن النف�س الب�رشية وكرامتها وحياتها هي قيمة عالية ال�صاأن، وهو ما جعل 
النف�س املق�سد ال�رشوري االأول )بعد مق�سد الدين( من املقا�سد الكلية لل�رشيعة، 
ولذلك فاإن الت�رشيعات االإ�صالمية وهي تن�س على حرمة النف�س االإن�صانية و�صيانتها 
االإ�سالمية يف  لل�رشيعة  واالأخالقي  القيمي  البعد  توؤكد  اإمنا  اعتداء  اأو  اأي ظلم  من 

كلياتها وجزئياتها على حد �سواء))))«.
وبهذا تكون معايري الت�رشيع االإ�صالمي هي املقايي�س املع�صومة يف فرز قيم احلق 
من قيم الباطل، ولي�صت القيم ـ كما ذهب الفكر الو�صعي ـ »جمرد اأحكام �صخ�صية 
تختلف باختالف االأ�سخا�س وظروف الزمان واملكان، اأي اأن القيم ن�سبية ومتغرية، 
ذهنية يف  ت�سورات  واإمنا هي جمرد  اخلارجي،  العامل  لها وجود حقيقي يف  لي�س 
وعي االإن�صان... فاحلق طبقا لهذا املفهوم ما يراه املرء حقا ولو كان باطال، والباطل 

ما يراه املرء باطال واإن كان حقا))))«.
وبالنظر اإلى ثبات القيم الدينية وتغريها هنالك قيم دائمة واأخرى متغرية، فمثال 
نظام )العاقلة( يف الفقه االإ�سالمي له ارتباط وثيق بقيمة )العدالة( بو�سفها قيمة خالدة 
وثابتة على مر التاريخ االن�صاين ومعتقداته الدينية، واأنظمته الت�رشيعية، لكن كيفية 
تطبيق نظام العاقلة فهو حمل اجتهاد، ويتغري بتغري االأزمنة واالأمكنة، ففي ع�رش من 
الع�سور كانت )الع�سبة( هي العاقلة وتطورت الحقا اإلى اأهل )الديوان(، وميكن 

)11) ملكاوي، م�سدر �سابق

)12) غامن، ح�سني، م�سدر �سابق، �ض 33 - 34
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التنظيمية  القيم  تكون  وبهذا  )النقابة)))))،  لتكون  تتطور حاليا يف ع�رشنا هذا  اأن 
التي ت�سري �ساأن النقابة من القيم اخلادمة للقيمة االأ�سا�سية الثابتة واخلالدة والتي هي 
اأكرث  جمتمعاتنا  وجعل  العدالة  قيمة  اإر�ساء  يف  منها  االإ�ستفادة  وميكننا  )العدالة(، 
�سعورا بها، واأكرث ا�ستمتاعا بوجودها وجت�سدها يف ميدان حياتهم، والأنها قيم خادمة 
تغيريها ح�سب تغري  القيمة اخلالدة والثابتة )العدالة(  ت�ستدعي  ما  بقدر  تتغري  فاإنها 

االأحوال واالأزمان.
العالقة بني القيم وال�سيا�سة اجلنائية:

العالقة بني القيم وال�سيا�سة اجلنائية عالقة �رشورية ال بد منها؛ ذلك اأن القيم هي 
ال�سيا�سة  بال�سيا�سة اجلنائية، وعالقة  التوازن يف �سبط م�سار عالقة االإن�سان  �سمان 
اجلنائية ب�سبط م�سار االإن�سان، وذلك حني يهتز توازن كل منهما يف حتقيق رغبات 
العدالة وحاجاتها، فاالإن�سان - مثال - يظل ما بقي حيا م�سدودا نحو العدالة اجلنائية 
العدالة  �صاعة ح�صوله عليها، وبهذا تكون  اإلى  ا�صتيفاء حقوقه، ويبقى متوترا  يف 
النف�سي، وال�سيا�سة  بها توازنه  التوتر وي�ستعيد  التي تذهب عنه  القيمة  اجلنائية هي 

اجلنائية وحدها هي التي ت�سمن له هذه القيمة، وهو ما جنده يف قوله تعالى چ گ  
گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   

ہہ  ہ   ھ     ھ  ھ  چ )االإ�رشاء(.
كما اأن ال�سيا�سة اجلنائية نف�سها تكون منفلتة عن قيم العدالة حني يكون االإن�سان 
وحاجاته  رغابته  حتقيق  يف  توازنه  ت�سبط  التي  احلق  قيم  عن  ومنفلتا  �ساردا  نف�سه 

چ چ   باالإف�ساد يف االإر�س حني قال املولى عزَّ وجلَّ  احلياتية، وهو ما نعته القراآن 
ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   

)13) ينظر ملزيد من التو�سع، عو�ض، حممد عو�ض، درا�سات يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي، مكتبة ال�سروق الدولية، القاهرة، 
ط، الأولى 2010م، �س 251 - 299
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چ  ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    کک   ڑ   ڑ   ژ  
من  وال�رشاب  الطعام  بني  اإلى عالقة ع�سوية ووظيفية  هنا  نلمح  و«نحن  )البقرة( 
جانب، والنهي عن االإف�ساد يف االأر�س من جانب اآخر، اإن قيم الطعام وال�رشاب 
تزود اجل�سم بطاقة حرارية وقدرة على العمل والن�ساط، وهذه هي العالقة الع�سوية، 
هذه الطاقة والقدرة ينبغي اأن ينفقها االإن�سان يف االإ�سالح ال االإف�ساد، وهذه هي 
العالقة الوظيفية، ومن هنا نفهم ملاذا جاء النهي االإلهي بعدم االإف�ساد يف االأر�س 

عقب االأمر اأو التوجيه باالأكل وال�رشب من رزق اهلل.
واالإف�ساد يف االإر�س معناه اأن االإن�سان يتوجه بفعالياته ال�سلبية نحو اإنتاج نقائ�س 
القيم؛ االأمر الذي يحدث اختالال يف دورة القيم يف عامل االإرادة، ونظرا للتكامل 
النظام  يف  القيم  دورة  فاإن  الكوين،  النظام  ووحدة  واالإرادة  اإرادة  الال  عاملي  بني 

ي�صيبها االختالل))))«. 
بال�رشر على  يعود  اأن  بد من  االإن�صان ال  القيمية عند  الدورة  هذا االختالل يف 
اأي�سا توازنها وا�ستقامتها على احلق، فتكون  ال�سيا�سة اجلنائية نف�سها، ويفقدها هي 

�صاعتها عامل اإف�صاد يف االأر�س ال عامل اإ�صالح فيها.
ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية والقيم حمل احلماية:

القيم  حماية  من  حل  يف  نف�سها  جتعل  كانت  واإن   - الو�سعية  اجلنائية  ال�سيا�سة 
الدينية واالنطالق منها - اإال اأننا نراها تنه�س بحماية القيم العلمانية، وت�ستلهم منها 
ت�سوراتها اجلنائية، » فالزنى مثاًل ال يعترب خماًل بقيم اأ�سا�سية يف املجتمع الربيطاين، 
لذلك فهو ال ي�صكل جرمية، يف حني اأن االأمر يختلف يف الدول االإ�صالمية والعربية 

حيث املبادئ والقيم الدينية ت�ستهجنه وتواجهه باجلزاء ال�سارم))))«.

)14) غامن، ح�سني، م�سدر �سابق، �ض 70

)15) املحمدي، ح�سنني، اخلطر اجلنائي ومواجهته، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، �ض 144.
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القيم  عن  الو�سعية  اجلنائية  ال�سيا�سة  �رشود  اأن  اإلى  التنبيه  من  بد  ال  ذلك  ومع 
القيم يف كل  يناق�س هذه  مبا  االإتيان  لي�س �رشودا كليا بحيث يحملها على  الدينية 
الدين  اأ�صلها من ت�رشيعات  االأحوال، واإمنا ت�صمنت ت�رشيعاتها حماية قيم هي يف 
ي�ستقيم ومفهوم  نحو ال  واإن كان على  والعر�س،  واملال،  النف�س،  من نحو حفظ 
ال�سيا�سة اجلنائية يف االإ�سالم، ومهما كان االأمر فمن املمكن اأن نقرر حقيقة واقعية 
االأمم  عنه  ابتعدت  مهما  احلقوق  �سيانة  يف  الديني  »الوازع  اأن  خاللها  من  نوؤكد 
يف نزعتها املادية بنظامها االجتماعي اليوم فقد ا�سطرت اإليه يف ت�رشيعها القانوين 
اإلى  اإال االلتجاء  الو�سعي املح�س، وبنت عليه نواحي من ق�سائها مل ت�ستطع فيها 
ال�سمانة الدينية، والوجدان الروحي، ويتجلى ذلك يف حتليفهم اخل�سم اليمني عند 
عجز املدعي عن اإثبات دعواه، وعند تذرع املدعي عليه ومت�سكه بالتقادم التجاري 

الق�صري على �صند مايل جتاري يدعي عليه به))))«.
القيم الربانية:

اأول ما خلق اهلل االإن�صان اأخذ عليه العهد اأال يف�صد يف االأر�س بعد اإ�صالحها، واأال 
يفتنت مبغريات احلياة عن القيم الربانية، اإال اأنه غوى يف اأول اختبار قيمي واجهه، اإذ 
اأ�سكنه اجلنة ونهاه من اأن يقرب ال�سجرة، ف�سل �سبيله حني زين له ال�سيطان القطف 

ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئوئ   ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى   ى   چ  اهلل:  قال  عندها  منها، 
ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ی   چ )البقرة(.

نف�سية  يف  تفاعلت  االأر�س،  اإلى  االإن�ساين  الهبوط  تاريخ  من  احلني  ذلك  ومنذ 
الرب  قيم  قبالة  والعدوان  االإثم  ورغبات  اخلري،  قيم  قبالة  ال�رش  نزغات  االإن�سان 
والتقوى، وعلى اأ�سا�س من هذا التقابل الثنائي بني القيم ونقائ�س القيم كانت اأول 

)16) الزرقا، م�سطفى اأحمد، املدخل الفقهي العام، دار القلم، دم�سق، ط الثانية 1425 هـ 2004 م، ج 1 �س 69
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جرمية ارتكبت يف تاريخ االإن�صانية كلها من ابن اآدم القاتل �صد ابن اآدم املقتول، 
ويف هذه اللحظة من التاريخ جتلت قيم اخلري لتحول دون املبادرة بالعدوان، كما 
قوله  يف  اهلل  بينه  كما  جرميته  ارتكاب  نحو  حاملها  لتدفع  ال�رش  �سلوكيات  جتلت 

ے   ھ    ھ   ھ     ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   چں   تعالى: 
ے  ۓ  چ )املائدة(.

املبادرة  الذات عن  كبح  اأثر عظيم يف  ذات  اهلل  من  اخلوف  قيمة  كانت  وهكذا 
بالقتل واإزهاق الروح، مهما بدت معتدية وم�رشة على فعل االإجرام املنهي عنه.

وا�ستمدت هذه القيمة ـ قيمة اخلوف من اهلل ـ وجودها يف هذه الفرتة من التاريخ 
الب�رشي من العبودية اخلال�سة هلل وحده فـ«قوله ملا توعده بالقتل: لئن ب�سطت اإيل 
اإليك الأقتلك اإين اأخاف اهلل رب العاملني دل على  اأنا ببا�سط يدي  يدك لتقتلني ما 
بال�سوء  اأخاه  يقابل  اأن  وتورع  منه،  وخ�سية  تعالى،  اهلل  من  وخوف  ح�سن،  خلق 

الذي اأراد منه اأخوه مثله))))«.
و�سلطان هذه القيمة يف االإن�سان يرتكز على قلبه، فمتى ما كان خوف اهلل ممكنا 
رو�سو  جاك  جان  اأدرك  ولقد  اإليها،  املوؤدية  وال�سبل  اجلرمية  تاليف  على  حمله  منه 
القانون  يكون  اأن  اأهمية  الغرب  يف  االجتماعي  العقد  واأبو  الفرن�صي  الفيل�صوف 
مكتوبا يف ال�سدور قبل اأن يكون من�سورا يف ال�سطور حني قال: »اإن القانون هو ما 

�سطر على القلوب اأكرث منه ما كتب على ال�سفحات))))«.
وهذا ما تبني عليه ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية ا�سرتاتيجيتها يف مواجهة اجلرمية 
وقاية وعقوبة؛ ذلك اأن الت�رشيع قبل اأن يكون بنودا م�سطرة هو قيم وتربية واأن »القيم 
االأ�سا�سية التي يحر�س االإ�سالم على توفريها يف املجتمع الذي ينبثق من الت�سور 

)17) ابن كثري، البداية والنهاية، دار املعرفة بريوت، لبنان، ج 1 �س 93

www.kwtanweer.com 18) خال�ض جلبي، جان جاك رو�سو، مقال من�سور على الإنرتنت موقع(
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االإ�سالمي تتمثل يف امل�سائل التي تتناولها اأق�سى العقوبات؛ للمحافظة عليها يف حياة 
االأر�س،  املرتدين، والقتلة، والزنىة، واملف�سدين يف  تتناول:  التي  اجلماعة، وهي 
وال�رشاق، و�ساربي اخلمر، واملرابني.. فهذه متثل معامل ال�سياج الذي يريد االإ�سالم 
اأن يحر�س احلياة بها... ومن الوا�سح اأن هذه العقوبات مقررة من اهلل ـ �سبحانه ـ فال 

جمال للمماحكة فيها، اأو االعرتا�س عليها باعرتا�س ما..))))«.
ال�سيا�سة اجلنائية والقيم العلمانية:

العلمانية هي فل�صفة مادية جاءت ردا على قيم الكني�صة ومتردا عليها، وهي متثل 
احلياة،  عن  الدين  ف�صل  وتعني  بالدين،  عالقتهم  يف  الكتاب  اأهل  غلو  من  جانبا 
من  كثري  يف  العليا  ال�صيادة  ولها  االأ�صا�س،  هذا  على  تنبني  القيم  اإلى  ونظرتها 
جمتمعات العامل اليوم، وبتاأثري منها انت�رشت القيم املادية التي ال تنظر اإلى الدين 
موجها للحياة، وبات لها تاأثري مبا�رش يف توجيه كل ال�سيا�سات مبا يف ذلك ال�سيا�سة 

اجلنائية.
النظريات املوؤثرة يف �سياغة القيم العلمانية:

اأكرث من نظرية توؤثر يف �سياغة القيم العلمانية:
• فهناك النظرية الفرويدية فيما يتعلق بعلم النف�س، حيث جتعل من اجلن�س علة 

كل العلل النف�صية، وتلغي كل القيم التي تتعار�س معها يف النظرة اإلى اجلن�س.
حيث  ووجوده،  االإن�سان  ن�ساأة  باأ�سل  يتعلق  فيما  الداروينية  النظرية  وهناك   •
تعيد �صاللة االإن�صان اإلى القرد، ح�صب نظرية الن�صوء واالرتقاء، وتلغي قيم الدين 

يف ربط الوجود االإن�ساين باآدم عليه ال�سالم، وتوؤمن مببداأ االنتخاب الطبيعي.
انطالقا من هذه النظرية »ي�سوغ )�سومرن( اخلداع واملخادعة ـ وهي نقائ�س القيم 

)19) قطب، �سيد، مقومات الت�سور الإ�سالمي، دار ال�سروق، ط، الأولى 1306هـ 1986 �س 370
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ـ زاعما اأن قانون املدنية هو ال�رشاع من اأجل البقاء، واأنه يف �سبيل البقاء يحق للمرء 
اأن ي�صع العراقيل اأمام االآخرين«.

• وهنالك النظرية الربجماتية يف التعامل مع وقائع احلياة، حيث ترى اأن قيمة 
ال�سيء يف مردوده النفعي، وال عربة بكل القيم التي تت�رشف خالف ذلك من التحليل 
والتحرمي، ويف هذا يقول وليم جيم�س - رائد الفل�سفة الذرائعية )الربجماتية( - 
وهو اأمريكي اجلن�سية: »اإن وظيفة العقل لي�ست هي التمييز بني ال�سواب واخلطاأ، اأو 
معرفة احلق والباطل، واإمنا تزويد االإن�سان باالأفكار التي يتخذها كذرائع حلفظ احلياة 

وترقيتها، حتى ولو كانت تلك االأفكار غري �سحيحة«.
الغا�سمة  القوة  باأن  الدين واالأخالق، ويوؤمن  اأ�سنام  القيم  في�سمي  اأما )نيت�سة( 
هي االأداة الوحيدة للتعامل بني االأفراد وال�صعوب، ويقول: اإن الباطل اإذا كان و�صيلة 

حلفظ البقاء يكون خريا من احلق«.
• وهناك النظرية الراأ�سمالية يف التنمية االقت�سادية، وعالقات العمل والعمال، 
حيث ترى اأن الربح ب�ستى الطرق التي مل ين�س القانون على جترميها قيمة �رشيفة، 
نظر هذا االجتاه  االأخالقية، وال�صلعة من وجهة  القيم  تعار�س مع  مهما بدت على 
هي »التي يتوفر فيها �رشط الندرة و�رشط املنفعة، واملنفعة هنا يقررها ويقدرها كل 

�سخ�س من وجهة نظره هو، اأي طبقا ملا يراه حمققا مل�سلحته الذاتية«.
• وهناك النظرية املارك�سية يف التف�سري املادي للتاريخ، وتطور االإن�سان وعالقاته 
ال�صعوب،  اأفيون  الدين  قيم  من  وجتعل  الفردية،  امللكية  جترم  حيث  االجتماعية، 
اأن الدين  اإلى العدالة االجتماعية، وتعتقد  وترى يف ال�رشاع الطبقي وقيمه طريقا 
وكل ما نتج عنه من قيم اأخالقية، ومعتقدات اإميانية، لي�س له وجود حقيقي، واإمنا هو 
من نتاج الفكر االإن�ساين، وانعكا�س للحالة االقت�سادية واالجتماعية ال�سائدة، وهو 
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بذلك من املتغريات، ال ثبات له اأبداً.
اجلنائية  لل�سيا�سة  املوجهة  القيم  �سياغة  يف  اأثرها  النظريات  هذه  من  ولكل 

الو�صعية، ح�صب نفوذها و�صيادتها.
فعلى �سبيل املثال �سدر قانون عن املحكمة االأوروبية العليا ق�سى بـ«منح موم�سات 
ال�سفر  حرية  اأهمها:  اإ�سافية،  حقوقا  ال�رشقية(  )اأوروبا  ال�سابقة  اال�سرتاكية  الدول 
االأوروبية  املحكمة  ا�ستندت  وقد  االأوروبي،  االحتاد  دول  يف  ر�سميا  معا  والدخول 
مع   (((1 العام  يف  االأوروبية  املجموعة  دول  وقعته  اتفاق  اإلى  قرارها  يف  العليا 
االأوروبي ق�سى حينها مبنح  للدخول يف االحتاد  اأوروبية �رشقية مر�سحة  ع�رش دول 

املوم�سات حرية العمل داخل دول االحتاد االأوروبي)1))«.
وكان قانون العقوبات ال�صوفيتي يعرف اجلرمية يف مادته ال�صابعة باأنها » كل فعل 
اأو امتناع ي�سبب خطرا اجتماعيا، ورد ب�ساأنه ن�س يف القانون اجلزائي، ومي�س بنظام 
الدولة، اأو املجتمع ال�سوفياتي، اأو مي�س بالنظام االقت�سادي اال�سرتاكي، اأو امللكية 
اأو  بعملهم،  اأو  ال�سيا�سية،  بحقوقهم  اأو  املواطنني،  ب�سخ�سية  مي�س  اأو  اال�سرتاكية، 

مبلكيتهم، اأو باأي حق من حقوقهم))))«.
القيم الأخالقية وال�سيا�سة اجلنائية: 

النظرة العلمانية للقيم، لي�س للقيمة االأخالقية اعتبار فعال يف  انطالقا من هذه 
�سببا  القيمة  بهذه  االإخالل  يكون  حني  اإال  الو�سعية،  اجلنائية  ال�سيا�سة  على  التاأثري 
يف االإ�رشار باالآخرين، هذا ما ا�صتقرت عليه القاعدة القانونية يف عالقتها بالقاعدة 

االأخالقية.

2003، �س  1424هـ  الأولى  لبنان، ط،  البي�ساء، بريوت،  املحجة  دار  التاريخ،  نهاية  قبل  ما  ال�سيخ جعفر،  )20) عرتي�ض، 
218 - 217

)21) جوري، عمرحمي الدين، اجلرمية اأ�سبابها ومكافحتها، درا�سة مقارنة يف ال�سريعة والقانون والعلوم الجتماعية، دار 
الفكر، دم�سق، ط، الأولى 1424 هـ 2003 م، �س 69 - 70
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تت�سم يف عالقتها  الب�رش -  اأنها من �سنع  الو�سعية - بحكم  اجلنائية  وال�سيا�سة 
بالقيم االأخالقية بحالة من الفتور، وذلك لالأ�سباب التالية:

اأوال: التغري امل�صتمر ح�صب رغبات املقننني. 
ثانيا: طبيعة فل�صفتها الت�رشيعية يف عدم االعتداد بالقاعدة االأخالقية.

ثالثا: اعتمادها الكلي على احلرا�سة املادية يف امل�ساءلة اجلنائية.
ال�سيا�سة اجلنائية  ومن هنا نرى كل الق�سايا االأخالقية التي ن�ست على حمايتها 
االأخالقية  القيم  نوع  من  هي  االأمانة،  وخيانة  ال�رشقة،  جترمي  نحو  من  الو�سعية 

املتعدية ال�رشر.
ويف هذا ال�صاأن يقول عبد القادر عودة: »فال تعاقب القوانني الو�صعية مثال على 
الزنى، اإال اإذا اأكره اأحد الطرفني االآخر، اأو كان الزنى بغري ر�ساه ر�ساء تاما؛ الأن 
الزنى يف هاتني احلالتني مي�س �رشره املبا�رش االأفراد، كما مي�س االأمن العام... واأكرث 
القوانني الو�سعية ال تعاقب على �رشب اخلمر، وال تعاقب على ال�سكر لذاته، واإمنا 
تعاقب ال�سكران اإذا وجد يف الطريق العام يف حالة �سكر بني... والعلة يف ا�ستهانة 
القوانني الو�سعية باالأخالق، اأن هذه القوانني ال تقوم على اأ�سا�س من الدين، واإمنا 
تقوم على اأ�صا�س من الواقع، وما تعارف النا�س عليه من عادات وتقاليد، والقواعد 
القانونية الو�سعية ي�سعها االأفراد الظاهرون يف املجتمع باال�سرتاك مع احلكام، وهم 

يتاأثرون حني و�سعها باأهوائهم...))))«.
و�سهدت �ساحة ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية جدال بني من يرى م�سوؤولية ال�سيا�سة 
هذا  بداأ  وقد   « ذلك  خالف  يرى  من  وبني  االأخالقية،  القاعدة  حماية  يف  اجلنائية 
ق�صى  والتي   Shaw v D.P.P  (((((( بق�سية  امل�سهورة  بالق�سية  النقا�س 

)22) الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي، مكتبة دار الرتاث القاهرة، ج 1، �س 61
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فيها جمل�س اللوردات الربيطاين برف�س اال�ستئناف الذي رفعه Mr.Shaw عن 
احلكم ال�سادر باإدانته بتهمة )التاآمر على اإف�ساد االأخالق(.

فاأيد بع�سهم  اإجنلرتا،  القانون اجلنائي يف  الفال�سفة واأ�ساتذة  الراأي بني  وانق�سم 
هذا احلكم وعار�سه اآخرون، فاأما املوؤيدون فراأوا اأن القانون اجلنائي يجب اأن ي�سمل 
بحمايته القدر املتعارف على قبوله من القيم االأخالقية، واأما املعار�سون فريون اأن 
القانون اجلنائي يجب اأال يتدخل يف االأخالق ال�سخ�سية للمواطنني، ومن ثم فاإن 
وظيفة القانون اجلنائي يجب اأن تقت�رش على حماية الفرد واجلماعة من االأفعال التي 
ت�سكل �رشراً الأحدهما اأو خطرا عليه، ولذلك فاإنه ال يجوز ـ عند اأن�سار هذا الراأي 
ـ اأن يكون حمل احلماية اجلنائية جمرد قيمة خلقية، ما مل يرتتب على االإخالل بهذه 

القيمة اأو انتهاكها �رشراً لالآخرين))))«.
القاعدة الأخالقية يف ال�سيا�سة اجلنائية الإ�سالمية:

لكن االأمر يف ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية يناق�س هذه الوجهة يف �سبط عالقة 
القاعدة القانونية بالقيمة االأخالقية، فالقاعدتان تعمالن معا يف �صبط امل�صار الب�رشي 
»ال�صمري الب�رشي من داخل النف�س، والتكليف القانوين من داخل املجتمع، وزواج 
غافل عن  انفعاالته، غري  اأعمق  االإن�صاين  الوجدان  مثريا يف  وتلك  القوة  هذه  بني 
�سعف االإن�سان وحاجته اإلى الوازع اخلارجي، كما يقول عثمان بن عفان  ر�سي اهلل 

عنه: يزع اهلل بال�سلطان اأكرث مما يزع بالقراآن))))«. 
ارتباطها  من  اآت  االإ�سالمية  اجلنائية  ال�سيا�سة  يف  القاعدتني  بني  الربط  وهذا 
اإلهي يت�سم بال�سمولية يف معاجلاته للجرمية، وهو ما مييزها عن  هي نف�سها بت�رشيع 

)23) العوا، حممد �سليم، يف اأ�سول النظام اجلنائي الإ�سالمي، نه�سة م�سر، �ض 78

)24) زرواق، ن�سري، مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية يف فكر الإمام �سيد قطب، دار ال�سالم، القاهرة، ط الأولى 1430هـ 2009 
م �س 357 
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ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية، وكما يقول االإمام اأبو زهرة: »اإن ربط القانون االإ�سالمي 
اجلماعات  عليه  تطابقت  ومبا  االأخالق،  بقانون  االإرتباط  كل  مرتبطا  جعله  بالدين 
عن  قواعده  وال  القانون  هذا  فروع  تناآى  فال  ف�سائل؛  اأنه  على  قاطبة  االإن�سانية 
االأخالق الكرمية، فكانت ال�رشيعة االإ�سالمية بحق هي اأول قانون تلتقي فيه ال�رشيعة 
باالأخالق، ويكونان �سنوين متحدين متالقيني، ومن قبلها كان ذلك حلما للفال�سفة 

وامل�سلحني يحلمون به..))))«.
بالقاعدة  االأخالقية  القاعدة  ربط  اأهمية  اإلى  االإ�سالمية  اجلنائية  ال�سيا�سة  وتنبه 
القانونية، وعدم الف�صل بينهما يعود اإلى ما قاله ابن عا�صور من اأن: »االأمة اإذا بلغت 
معظم  يف  املكارم  تلك  و�سادت  جمهورها،  على  االأخالق  مكارم  حلبة  غاية  اإلى 
اإلى  عقولها  وتن�رشف  االأمن،  فيها  ي�سود  فحينئذ  نفو�سها...  زكت  ت�ساريفها، 
االأعمال النافعة، وت�صهل االألفة بني جماعتها، وتكون عاقبة ذلك كله تعقال ورفاهية، 
القوانني  تغني  ال  اإذ  تال�س،  ُيَخْف  ومل  املعا�س،  فينتظم  االأنف�س،  من  واإن�صافا 
تهذب  ال  التي  االأمة  اأن  اإذ  االأخالق،  مكارم  غناء  املوقورة  والزواجر  امل�سطورة، 
اإلى  احلاجة  تكاثر  ومبقدار  الِقْربَِة...  َعَرَق  �سيا�ستها  يف  اأمرها  والة  يالقي  اأخالقها 
اإنفاذ الزواجر والتعازير تتربم العامة من والة اأمورها، ويحدث يف نفو�سها كراهية 
احلكم واحلكام، ومتتلئ ال�صجون باملردة، وت�رشف اآراء القادة عن جلب امل�صالح مبا 
ي�سيع اأوقاتهم يف درء املفا�سد، ورمبا كانت عاقبة ذلك ثورات داخلية، مثلما ظهر يف 

الدولة اللمتونية)))) باالأندل�س، والدولة العبيدية يف القريوان))))«.

)25) امللكية ونظرية العقد يف ال�سريعة الإ�سالمية، �ض 1 – 2، والزرقا، املدخل الفقهي العام، ج 1 �س 280

)26) قامت الدولة اللمتونية مب�ساندة �سيوخ قبيلة ملتونة قادها الأمري يحيى بن عمر اللمتوين ثم اأخوه اأبوبكر بن عمر 
اللمتوين، وعلى اأ�سا�سها قامت دولة املرابطني عام 455هـ على يد يو�سف بن تا�سفني الذي تويف �سنة 500هـ. انظر: �سقوط 

.www islammemo.cc :دولة املرابطني موقع مفكرة الإ�سالم

)27) ابن عا�سور، حممد الطاهر، اأ�سول النظام الجتماعي يف الإ�سالم، خرج اأحاديثه حممد الطاهر املي�ساوي، دار النفائ�ض، 
الأردن، ط، الأولى 1421هـ 2001م، �س 204- 205 قال املي�ساوي يف معنى )عرق القربة(: هذه من الكنايات امل�سهورة يكنى بها 

عن ال�سدة وامل�سقة حتى جرت جمرى املثل. انظر: �ض 304
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االأثر املرتتب على تباين ال�سيا�ستني: 
يرتتب على هذا التباين يف عالقة القاعدة االأخالقية بالقانونية، من الناحية العملية 
التطبيقية بني وجهتي ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية والو�سعية اأن »يزيد عدد االأفعال 
واأن  ال�رشيعة،  تطبق  التي  البالد  يف  مداها  ويت�سع  االأخالقية،  اجلرائم  تكون  التي 
يرتفع م�ستوى االأخالق والقيم الروحية اإلى اأعلى درجاته يف هذه البالد، اأما البالد 
دركاته،  اأدنى  اإلى  ينحط  فيها  االأخالق  م�ستوى  فاإن  الو�سعية  القوانني  تطبق  التي 

وترتفع القيم املادية، بينما تنحط القيم الروحية..))))«.
االأخالقية  القيمه  وتقدير  توقري  على  القانونية  القاعدة  حمل  يف  اأثر  وللمجتمع 
الواجبات  فبع�س  املجتمع،  تقدم  كلما  تدعم  واالأخالق  القانون  بني  ال�سلة  »فاإن 
اإلى  القانونية  االأنظمة  بع�س  يف  حتولت  اأخالقية  واجبات  جمرد  تعد  كانت  التي 

م�ساف االإلتزامات القانونية..))))«.
وتتعمق يف  بها،  ويت�سبث  الذاتية،  بقيمه  املجتمع  يعتز  اإال حني  يكون هذا  وال 
وجدانه، وال تهتز ثقته بها، ومع اأن عديدا من البلدان االإ�سالمية تن�س يف د�ساتريها 
اأن ال�رشيعة االإ�صالمية م�صدرها االأ�صا�س يف الت�رشيع، اإال اأن القيم املوجهة ل�صيا�صاتها 
اجلنائية وغري اجلنائية ب�سكل عام جندها اأغرب على ال�رشيعة االإ�سالمية، واأقرب بكثري 
اإلى م�صادر التفكري الغربي، وهذا يدعونا اإلى بيان عالقة القاعدة القانونية بالقيمة 

االأخالقية، وما يفرت�س اأن تكون عليه هذه العالقة.
القاعدة القانونية والقيمة الأخالقية:

االأخالق،  منبع  هي  فالقيم  ومتزاوجة،  متمازجة  واالأخالق  القيم  بني  ال�سلة 
القيم  »جمموعة  اإال  االأخالق  وما  ال�سهود،  عامل  يف  القيم  مظاهر  هي  واالأخالق 

)28) عودة، عبد القادر، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي، ج 1 �س 61

)29) قا�سم، املدخل لدرا�سة القانون، من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، ط، 2009 ج 1، �س 67
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واملعايري غري املادية وغري القيا�سية، التي حتدد عالقة النا�س بع�سهم ببع�س، وعالقة 
الدولة بالنا�س، اإ�صافة اإلى الد�صتور والقانون)1))«.

والقبح  اأنها »حتدد احل�سن  بالقيم  االأخالقية يف عالقتها  القاعدة  وتكمن خا�سية 
الكوين، وهي غري قيا�سية، مبعنى اأنها حتدد ح�سن ال�سدق، وقبح الكذب، لكن ال 
يوجد فيها �سدق كبري، و�سدق �سغري، اأو كذب عري�س، وكذب �سيق، وقل مثل 

ذلك يف الغ�س والر�سوة، و�سهادة الزور، واحلنث باليمني، وقتل النف�س))))«.
وكما علمنا اأن اخليط الرابط بني القاعدة االأخالقية يف ذاتها، والقانون الو�سعي 
للقيم  بالن�صبة  نف�صه  االأمر  يكون  ثم  ومن  وواه،  رفيع  خيط  وحما�صبته  جترميه  يف 

النبيلة.
ويف تفريقهم بني القاعدة االأخالقية، والقاعدة القانونية من الناحية اجلزائية يقول 
توقعه  حم�سو�ساً  مادياً  �سكاًل  يتخذ  القانونية  القاعدة  خمالفة  »جزاء  القانونيون: 

ال�سلطة املخت�سة باملجتمع.
وعلى العك�س فاإن اجلزاء يف القاعدة االأخالقية جزاء معنوي، يتمثل يف تاأنيب 

ال�صمري، اأو ا�صتنكار النا�س، ملن يخالف ما تق�صي به تلك القاعدة..))))«.
يعني  ال  القانونية  بالقاعدة  االأخالقية  القاعدة  لعالقة  القانوين  التاأ�صيل  وهذا 
فقتل  والقوانني،  االأخالقية  القيم  تتداخل  »فقد  االإثنني  بني  والدائم  الكلي  الف�سل 
النف�س مثال حمرم اأخالقا وقانونا، والفرق بينهما اأن االأخالق تاأتي من خالل الرتبية، 
فاالإن�سان ال يقتل اإنطالقا من قناعة اأخالقية ذاتية؛ الأن القتل تعافه النف�س، فهو ميتنع 
عن القتل بحكم وجداين، ثم هو ال يقتل خوفا من العقوبة القانونية، فقد جاء حترمي 

)30) �سحرور، حممد، الدولة واملجتمع، الأهايل للطباعة والن�سر والتوزيع، دم�سق، �ض 201

)31) امل�ضدر نف�ضه، �س 202

)32) قا�سم، م�سدر �سابق، �ض 68
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الفواح�س يف الو�سايا ما ظهر منها وما بطن، وحترمي قتل النف�س، ون�ست بالوقت 
نف�سه على معاقبة القاتل ومرتكب الفاح�سة العلنية، ونالحظ اأن اهلل �سبحانه هنا حرم 
الفواح�س ما ظهر منها وما بطن، لكنه مل ي�رشع العقوبة اإال على ما ظهر منها فقط؛ 
الأن القوانني ال تتعامل اإال مع ما ظهر، فاإذا نوى االإن�سان فاح�سة ومل ياأت بها اأي مل 

تظهر عليه فال �سلطان لقانون عليه..))))«.
مراتب القيم الأخالقية وال�سيا�سة اجلنائية:

ما هو  فمنها  االأهمية،  والقيم كلها على مرتبة واحدة من  االأخالق  لي�ست  لكن 
من ال�رشوريات، ال ميكن اأن نت�صور ا�صتقامة احلياة وان�صباطها بانعدامه، اأو التهاون 
يف حمايته، وهو املتعلق بحفظ الدين، والنف�س، والن�سل، والعقل، واملال، ومنه ما 
هو من احلاجيات، ت�سق علينا احلياة من دونه، وي�سيبنا منها احلرج، من نحو قيم 
الوالية على ال�سغري وال�سغرية، وقيم ال�سيافة، ومنه ما هو من التح�سينات تتطلبه 
حياتنا للتزين به، والتباهي بلفت اأنظار االآخرين اإليه، من نحو قيم النظافة والتطهر 
يف االأبدان، والطرقات، وجترمي اخليانة، والغدر، والتربز يف الطرقات، والت�سكع يف 

االأ�سواق.
ويفرت�س اأن جتعل ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعيةـ  كما هو حال ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية 
العقوبة،  بت�صديد  وذلك  حمايتها،  حمل  ال�رشورية  القيم  من  ـ  للجرمية  ت�صديها  يف 
باحلاجيات،  منها  متعلق  هو  ملا  بالن�صبة  االأمر  كذلك  اإتالفها،  �صاأنه  من  ما  كل  وجترمي 
بكل  العامة  امل�سلحة  تقت�سيه  ما  واملعاقبة وفق  التجرمي  تتعامل معه يف  والتح�سينات، 
و�سطية واعتدال، ووفق مراعاة منزلته من االأهمية، كاأن ت�سنف جزءاً من القيم بو�سفها 

من ال�رشوريات يف خانة اجلنايات، واأخرى يف خانة اجلنحة، اأو املخالفة.

)33) �سحرور، حممد، م�سدر �سابق، �ض 203
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ذلك اأن االإن�سان الذي هو حمل اهتمام ال�سيا�سة اجلنائية يف مقا�سدها التجرميية 
متنا�سقني  جانبني  من  مزيج  هو  واإمنا  فقط،  مادي  جانب  جمرد  لي�س  والعقابية، 
ومتكاملني، ال بد اأن يعود ف�صاد اأحدهما بال�رشر على اجلانب االآخر، ومن ثم فاإن 
اأو املغاالة يف االهتمام بجانب منه على ح�صاب اجلانب  اأحد اجلانبني فيه،  اإهمال 
االآخر، يجعل منه خملوقا غري �سوي، وينبته نباتا �سيئا ومعوجا، وبهذا يكون منطلق 
اجلرمية، وحمل تناميها، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى » اإذا كان ال�رشع يفرتق 
اإلى  التطبيق  يف  يفتقر  دائما  فاإنه  االإلزامية،  القوة  ناحية  من  االأخالقية  املبادئ  عن 
االأخالق التي يفرتق عنها يف املفهوم، ذلك الأن باب االحتيال على القانون ال ميكن 
�سده يف وجه االأذكياء من النا�س، الذين يقف القانون حائال دون منافعهم ومطامعهم 
غري امل�رشوعة اإال اإذا توافرت االأخالق الفا�سلة لديهم، حتى ت�سبح اأحكام القانون 
حمرتمة مقد�سة يف نفو�سهم، فال ي�ستبيحون ه�سم حقوق الغري اأو حقوق الدولة، 
ولو ا�ستطاعوا اأن ينفذوا اإلى مطامعهم من مداخل بعيدة عن رقابة الق�ساء اآمنة من 

طائلته و�سلطانه.
ومن هنا يت�سح مدى ال�سلة الوثيقة والت�ساند بني الت�رشيع من جهة، وبني الرتبية 

العقلية واالجتماعية واالأخالقية من جهة اأخرى))))«.
اأثر غياب قيم الت�سريع الإ�سالمي:

اإن غياب قيم الت�رشيع االإ�سالمي البد اأن ينعك�س قطعا باالإ�سطراب على معايري 
ومقايي�س التجرمي والعقوبة - كما هو يف حالة الزنى مثال يف القانون امل�رشي - اإذ 
يت�سح لنا »من معاجلة امل�رشع امل�رشي جلرمية الزنى اأنه اقتفى اأثر امل�رشع الفرن�سي، 
مفرقا بني الزوج والزوجة بغري ما مربر منطقي للتفرقة بينهما... فقد اختلفت اأحكام 

)34) الزرقا، املدخل الفقهي العام، ج 1 �س 46 - 47
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ال�سيء يف امل�ساألة الواحدة بغري ما مربر معقول، فالزوجة اإذا ما خانت زوجها وزنت 
مع غريه وقتلها حال التلب�س هي ومن معها، عوقب باحلب�س بدال من العقوبة املقررة 
جلرمية القتل العمد، اأما اإذا كان الزاين هو الزوج فلم يعرتف يف القانون بهذا العذر 
للزوجة، كذلك مل يعرتف به للوالد، وال لالأخ، وال للولد، وحتى يف العذر بالن�سبة 
جعل  بل  القتل  يبيح  �سببا  بالزنى  التلب�س  حالة  قيام  من  القانون  يجعل  مل  للزوج 
منه عذرا قانونيا خمففا حتل به عقوبة احلب�س حمل االأ�سغال ال�ساقة، ومعنى ذلك 
اأن الزوجة ومن يزين بها يكونان اأمام زوج مقدم على ارتكاب جرمية �سد النف�س 
فيحل لها دفعه بالقتل، ومن ثم فاإذا كانت الزوجة اأو الزاين اأ�رشع يف قتل الزوج 
الأنها  الزنى،  عقوبة  من  عقاب،  كل  من  اأفلتا  عليه  وق�سيا  قتلهما  يف  �رشع  الذي 
�سقطت مبوت الزوج، ومن عقوبة القتل الأنهما كانا يف حالة دفاع �رشعي عن النف�س 
يبيح القتل... والواقع اأننا يف حاجة ملحة اإلى معيار تقا�س به االأحكام عند و�سعها، 
واإلى قوة تهيمن على امل�رشع عند تقرير االأحكام، وخري قوة واأجدى مقيا�س تقا�س به 

االأحكام هو مراعاة �سلة العبد باخلالق عند تقريرها..))))«.
ال�سيا�سة  ومبادئ  قيم  وفق  الزنى  جرمية  مع  يتعامل  مل  هنا  امل�رشي  املنظم  اإن 
اجلنائية االإ�سالمية يف ت�رشيع العقوبة املنا�سبة، مع ما ذكر من تفريق غري منطقي بني 
)تخفيف  القانونية  امليزة  و�سلب هذه  اجلريرة،  ارتكاب هذه  والزوجة يف  الزوج 

العقوبة) و�رشفها عن االأب، واالأخ، والولد.
امل�رشي،  املجتمع  عليها  التي  القيم  وافدة غري  بقيم  تاأثره  اإلى  يعود  ذلك  ومرد 
بحكم  القيمية،  معايريه  الفرن�سي يف  املجتمع  يختلف عن  م�سلما  بو�سفه جمتمعا 

)35) وايف، اأحمد، من الفقه اجلنائي املقارن بني ال�سريعة والقانون، املجل�ض الإ�سالمي الأعلى، القاهرة، ط، 1384هـ 1965م، 
املعارف،  من�ساأة  الو�سعية،  والقوانني  وامل�سيحية،  الإ�سالمية  ال�سريعة  يف  الزنى  جرمية  حممود،  اأحمد  خليل،  و  �س27، 

الأ�ضكندرية، 2002، �س12.
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اأنها معايري م�ستمدة من الت�رشيع االإ�سالمي يف منطلقات جترميها للزنا، وتقوم على 
دعامتني:

نقاء  اأي املحافظة على  العفة اجلن�سية كف�سيلة يف ذاتها،  اأولهما: املحافظة على 
العر�س يف ذاته، كقيمة دينية واأخالقية واجتماعية.

الثانية: هي الرغبة يف املحافظة على االأن�ساب من االختالط وال�سياع، واملحافظة 
على االرتباط االأ�رشي...

اأما اأ�صا�س التجرمي يف الفقه الو�صعي وم�صدره احل�صارة الغربية، فهو يقوم على 
املحافظة على:

* حقوق الزوجية والتزاماتها املقد�سة، وخا�سة حماية الثقة الزوجية من اخليانة، 
وانتهاك هذا الرباط املقد�س الذي له قد�سيته وحرمته))))«.
القيم الوافدة واملوقف من ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية:

الربانية  قيمه  على  والغريبة  امل�صلم  املجتمع  على  الوافدة  الت�رشيعية  القيم  هذه 
يف نظرتها اإلى جرمية الزنى واإلى غريها من اجلرائم، هي التي حتمله على اخلروج 
على �سيا�ستها اجلنائية خروجا وجدانيا بعدم التقدير النف�سي، واالإذعان القلبي بادئ 
االأمر، ثم خروجا فعليا بتعمد االإلتفاف عليها ب�صتى ال�صبل واالإمكانات املتاحة اأمامه، 
ذلك« اأن جميع االأحكام والقوانني التي تنطبق على ن�ساأة النظم االجتماعية الغربية 
وتطورها غري منطبقة على املجتمع االإ�سالمي؛ الختالف ن�ساأته عن ن�ساأة تلك النظم، 
والختالف القاعدة التي ترتكن عليها ن�ساأته، والختالف القانون الذي يحكم منوه 

وتطوره))))«.
االإ�صالمية،  ال�صعوب  بني  االإمياين  والوالء  العقدي،  الرابط  هذا  وفقدان 

)36) العبيدي، طاهر �سالح، النظرية العامة للتعازير وتطبيقاتها، موؤ�س�سة ال�سادق، ط الأولى، 2006 �س 34 -35

)37) قطب، �سيد، نحو جمتمع اإ�سالمي، دار ال�سروق، القاهرة، ط، الرابعة، 1399هـ 1979م، �س 63 - 64
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والقوانني الو�سعية التي حتكمها االآن يبينه لنا ال�سهيد عبد القادر عودة بقوله: »اإن 
قانون كل اأمة اإمنا ي�ستق منها، ويرجع اإليها، اإنه قطعة من ما�سيها الطويل، وحا�رشها 
ونظمها،  اآدابها  وميثل  وتقاليدها،  اأخالقها  وميثل  وتطورها،  ن�ساأتها  ميثل  اإنه  املاثل، 
القوانني  نقلت  االإ�صالمية  البالد  من  وكثري  م�رش  ويف  ومعتقداتها...  دينها  وميثل 
ملزمة  قوانني  البالد، وجعلت  اإلى هذه  يذكر  تعديل  بحذافريها، ودون  االأوروبية 
ناقلوا  املعاين  هذه  يفقه  اأن  املعقول  وكان  ويحكمها...  االإ�سالم  ي�سودها  بالد  يف 
اأنا�صا ال فقه لهم، وال خري  البالد االإ�صالمية، ولكنهم كانوا  اإلى  القوانني االأوروبية 
فيهم، فجاءت قوانينهم غريبة على البالد االإ�صالمية... نقلت اإلى تربة غري تربتها، 
وجو غري جوها، واأنا�س ال �سلة لهم بها... اإنها قوانني تبعث على الكفر، واأو�ساع 
حتر�س على االإحلاد، واأنظمة توؤدي اإلى االإباحية والتحلل... اإنها ال تنت�سب لالإ�سالم 
اأ�صولها، وال  تقوم على  قوانني ال  اإنها  ب�صبب،  االإ�صالمية  للبالد  بن�صب، وال متت 

يرجع اإلينا ن�صبها، اإنها كاأبناء ال�صفاح يولدون لغري اأب وعلى غري فرا�س))))«.
اأن  بنا وبقيمنا، فمن الطبيعي  واإذا كانت هذه هي �سلة ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية 
اإذا حتقق بر�سا الطرفني، جريا على الف�سل بني القاعدة  اإباحة الزنى  باأ�سا يف  ال ترى 
ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية على نقي�س من ذلك، ال تنظر  االأخالقية والقانونية، لكن 
اأبدا اإلى حالة الرتا�سي هنا وتلغيها كليا؛ لتجعل من فعل الزنى فعال جمرما يف ذاته، 
هنا  ومن  واالأخالقية،  القانونية  القاعدة  بني  و�سال  اإتيانه  على  الطرفان  ترا�سى  مهما 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ    »جاءت الزانية قبل الزاين يف قوله تعالى: چ 
ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ 
)النور( وهذا يدلنا على اأن اجلرمية هنا ر�سائية بحتة )زنا( ولي�س اغت�سابا، فاالغت�ساب 

)38) عودة، عبد القادر، الإ�سالم واأو�ساعنا القانونية، الحتاد الإ�سالمي العاملي للمنظمات الطالبية، �ض 25 - 26
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جرمية اأخرى غري الزنى، ويختلف الزنى من هذه الناحية عن القتل مثال، فالقتل جرمية 
اأ�سله فطرة فطر  غري ر�سائية، وال يعترب القتل من الطيبات، )بخالف اجلن�س فاإنه يف 
وت�رشيعاته)،  الدين  بقيم  ان�صبط  ما  متى  طيبة  متعة  فهو  هنا  ومن  عليها،  النا�س  اهلل 
وال يوجد فيه اتفاق وقبول بني القاتل واملقتول، وكذلك ال�رشقة التي هي جرمية غري 
ر�سائية، ولي�ست من الطيبات، وال يوجد فيها اتفاق بني ال�سارق وامل�رشوق منه، فاإذا 
فاإمنا هو اتفاق على �رشقة طرف ثالث، ولهذا ال�سبب قدم الزانية على الزاين  وجد 

لوجود االتفاق، اإذ لوال موافقة االأنثى ملا ح�سل الزنى..))))«.
الوحيدة من بني كل  الزنى هي  باأن »جرمية  نقرر  اأن  ن�ستطيع  الفهم  وعلى هذا 
اأنها  هي  متيزها،  اأ�سا�سية  ب�سفة  تت�سف  التي  احلكيم  التنزيل  يف  املذكورة  اجلرائم 

جرمية ر�سائية ال تقع اإال بر�سا الطرفني..)1))«.
اعتبارية،  قيمة  اأدنى  الرتا�سي  لهذا  تعطي  ال  االإ�سالمي  اجلنائي  الت�رشيع  وقيم 
ال�سيا�سة  به  تتميز  ت�رشيعي  فارق  اأهم  وهذا  لذاته،  جمرم  فعل  الزنى  اأن  بحكم 
اجلنائية االإ�سالمية عن ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية، مما يعني اأن منزلة القيمة االأخالقية 
يف الت�رشيع اجلنائي االإ�سالمي منزلة اأ�سا�سية و�رشورية يف �سياغة القاعدة القانونية 

واعتمادها.
ل بد من نه�سة ت�سريعية على قيم اإ�سالمية:

اإزاء هذه الفو�سى يف املعايري القيمية واالنحراف العقلي يف تبني م�سارها النافع 
من ال�صار، ال بد من نه�صة ت�رشيعية يف املجتمع امل�صلم تعود به اإلى اأ�صوله العقدية، 
اأ�ستاذ القانون اجلنائي الدكتور اأحمد فتحي  وحتمي قيمه من العدوان، فكما يقول 
�رشور: »اإنه يف بع�س االأحوال قد حتتاج القيم االجتماعية اإلى حمايتها عندما تختلف 

)39) �سحرور، حممد، م�سدر �سابق، �ض 212

)40) امل�ضدر نف�ضه، �س 311



د. جالل الدين حممد �سالح

189 العدد 56 - �ضوال  1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة 

امل�سلحة  مع  حمايتها  تتفق  التي  للقيم  احلالة  هذه  يف  الغلبة  فتكون  وتت�سارب، 
االجتماعية..))))«.

ويف م�رش �صدر تعديل د�صتوري عام 1))) يجعل من ال�رشيعة االإ�صالمية امل�صدر 
الرئي�سي للت�رشيع، ويف املادة الثانية منه »االإ�سالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها 

الر�سمية، ومبادئ ال�رشيعة االإ�سالمية امل�سدر الرئي�سي للت�رشيع))))«.
لكي  ال�سائدة،  القوانيني  تغيري  اإلى  ترمي  ت�رشيعية  بحركة  البدء  ذلك  »ومعنى 

ت�صتمد اأ�صولها من ال�رشيعة االإ�صالمية كم�صدر اأ�صا�صي))))«.
وال ي�سك اأحد من امل�سلمني يف اأن القيم التي تتفق حمايتها مع امل�سلحة االجتماعية 
بالن�صبة ملجتمعاتنا االإ�صالمية هي تلك التي تن�صجم مع ال�رشيعة االإ�صالمية، وتتوافق 
مع نظرتها اإلى غاية الوجود االإن�صاين، ولعل هذا ما دعى اإلى اإجراء ذلك التعديل 

الد�ستوري يف م�رش بالن�س على اأن ال�رشيعة االإ�سالمية هي امل�سدر الرئي�سي.
التي جاءت حمل  الرئي�سي(،  )امل�سدر  عبارة  موؤدى  دار حول  نقا�س  ثمة  لكن 
»جعل  ـ  البع�س  فهم  ح�سب  ـ  �سوئها  فعلى  للت�رشيع(،  رئي�سي  )م�سدر  عبارة 
مو�سوعيا،  اأو  ماديا  م�سدرا  االإ�سالمية  ال�رشيعة  مبادئ  من  الد�ستوري  امل�رشع 
ر�صميا  م�صدرا  منها  يجعل  ومل  مادتها،  اأو  م�صمونها  القانونية  القاعدة  منه  ت�صتمد 
للقاعدة القانونية، فهذه املبادئ ال ت�سبح قواعد قانونية اإال بعد اأن تاأخذ بها ال�سلطة 
الر�صمي  امل�صدر  هو  الت�رشيع  يظل  وبذلك  ت�رشيعات،  من  ت�صعه  فيما  الت�رشيعية 
امل�سدر  هي  ال�رشيعة  مبادئ  اأن  ال�سياغة  هذه  من  ويفهم  القانونية...  للقاعدة 
اإلى  يلجاأ  اأن  للم�رشع  حرج  فال  للت�رشيع...  الوحيدة  لي�ست  ولكنها  الرئي�سي، 

)41) �سرور، م�سدر �سابق، �ض 38

)42) حممد عبد رب النبي، نظرية املوازنة بني املنافع وامل�سار، دار ال�سالم للطباعة والن�سر، القاهرة، ط الأولى 1429 هـ 
2008 �س 136

)43) �سرور، م�سدر �سابق، �س 38
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م�سدر فرعي اآخر ي�ستقي منه اأحكامه، ب�رشط عدم تعار�س هذه االأحكام مع روح 
االإ�صالم وغاياته ومقا�صده...

الد�ستوري  التعديل  لنفاذ  التالية  للت�رشيعات  بالن�سبة  اأنه:  ما �سبق  ويرتتب على 
املذكور، يتعني على امل�رشع التزام عدم خمالفة هذه الت�رشيعات ملبادئ ال�رشيعة 

االإ�سالمية، واإال جاز الطعن عليها بعدم الد�ستورية.
بع�س  ينطوي  فقد  التعديل،  هذا  على  ال�سابقة  بالت�رشيعات  يتعلق  فيما  اأما 
ال�رشيعة  به مبادئ  ملا تق�سي  به على خمالفة  ما تق�سي  اأو بع�س  الت�رشيعات،  هذه 
االإ�صالمية، ومع ذلك فال ميكن القول باعتبارها غري د�صتورية... وال يهدر م�رشوعية 
تلك الت�رشيعات ال�سابقة وال وجوب ا�ستمرار تطبيقها اإلى حني تعديلها وتنقيتها))))«.
ومع اأن عبارة )روح االإ�سالم، وغاياته، ومقا�سده( من الكوابح التي ميكن اأن 
اأنها  تكون �سابطة متى ما ح�سن توظيفها من اأهل الفقه يف ال�رشيعة واأ�سولها، اإال 
لي�صت حا�صمة يف االأمر، بل قابلة الأن تكون ذريعة اإلى التمييع، والتفلت بتاأويالت، 
اأهله، ويف  اإلى غري  الت�رشيع  اأمر  اأ�صند  ما  متى  م�صت�صاغة �رشعا،  وتخريجات غري 
�سندا  الرئي�س(  امل�سدر  اأن )ال�رشيعة هي  التن�سي�س على  ما كان  التطبيقي  الواقع 
يف  ذلك  نلم�س  الو�سعية،  اجلنائية  العقوبات  اإلغاء  يف  وحا�سما  قويا  د�ستوريا 
رقم  ال�سكوى  يف  االبتدائية  القاهرة  جنوب  حمكمة  رئي�س  حكم  على  االعرتا�س 
))) �صنة ))))، حيث ق�صى يف )/)/)))) باجللد ثمانني جلدة على من �صبط 
بحالة �سكر بني بالطريق العام متناوال عبارة )ال�رشيعة هي امل�سدر الرئي�سي(، ومما 
جاء يف االعرتا�س على حكمه هذا: اإنه ملا كان من املقرر اأنه ال عقوبة اإال بناء على 
قانون، وال عقاب اإال عن االأفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون، واأن العقوبات قد 

)44) قا�سم، م�سدر �سابق، ج1 �س 293 - 294
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ح�رشها ولي�س من بينها ما ق�صى به احلكم بجلد املتهم، فاإنه يكون قد خالف القانون 
مما ي�سمه بالبطالن))))«.

ال�سيد  اإلى  االبتدائية  القاهرة  جنوب  حمكمة  رئي�س  رفعه  الذي  تظلمه  ويف 
ومما  االعرتا�س،  هذا  على  رد  الق�سائي  التفتي�س  ل�سئون  الوزارة  وكيل  امل�ست�سار 
جاء يف رده قوله: »ورد باملادة الثانية من الد�ستور امل�رشي ما ن�سه: )االإ�سالم دين 
ـ  ذلك  وموؤدى  للت�رشيع(  الرئي�سي  امل�سدر  االإ�سالمية  ال�رشيعة  ومبادئ  الدولة... 
التي  القوانني  جميع  اأن  ـ  ذاته  احلكم  ب�سلب  الوارد  القانوين  البحث  على  عالوة 
تطبق يف جميع املعامالت والوقائع، يتعني اأن تكون من واقع ما جاءت به ن�سو�س 

ال�رشيعة االإ�صالمية الغراء))))«.
يخطئ  ما  املذكور  القا�سي  بحق  و�سدر  �سيئا،  االأمر  من  يغري  مل  ذلك  اأن  اإال 
احلكم  من�سة  عن  باإبعاده  ويق�سي  الق�سائية،  الثوابت  على  خروجا  ويعده  فعله 

الق�سائي)))).
العقوبات اأول اأم القيم؟

عندما تثار م�ساألة العودة اإلى القيم االإ�سالمية يف الت�رشيع اجلنائي، والتحرر من 
الت�رشيعات امل�ستوردة، اأو التحرز من قيمها املنحرفة، تطرح اأكرث من اإ�سكالية، من 
ذلك اأن اأ�ستاذ القانون اجلنائي الدكتور فتحي �رشور ي�ست�سكل تبني عقوبات ال�سيا�سة 
اجلنائية االإ�سالمية دون اأن ي�سبق ذلك اإر�ساء القيم االإ�سالمية يف املجتمع، فيقول: 
»هل ميكن يف قانون العقوبات اأن يجري هذا التحول بجرة قلم، اأو بقانون ي�سدر 
وين�رش اليوم لينفذ غدا؟ هل نحن واثقون من اأن القيم االإ�سالمية التي يحميها قانون 

)45) ال�ساوي، �سالح، نظرية ال�سيادة، دار طيبة للن�سر والتوزيع، �ض 98

)46) امل�ضدر نف�ضه، �س 100 - 101

)47) امل�ضدر نف�ضه، �س 107
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العقوبات االإ�صالمي قد مت تر�صيخها يف �صمري املجتمع احلايل، واأن اأفراد املجتمع 
امل�سلمني يحملون من اإ�سالمهم اأكرث من االعتناق بهذا الدين ومبا�رشة �سعائره))))«.
ومع اأن هذا اال�صت�صكال معترب ومقدر عقال نوعا ما، اإال اأنه يفتح بابا من اجلدل 
غري املنتهي اأمام �سيادة ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية حمل ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية، 

اأ�سبه ما يكون بجدل البيزنطيني حول )الدجاجة اأوال، اأم البي�سة(.
اإ�صافة اإلى ذلك: ما املعيار املن�صبط يف قيا�س تر�صخ القيم من عدم تر�صخها؟، اأو 
قيا�س قوتها من �صعفها؟، وهذا بدوره باب اآخر من اجلدل غري املنغلق، االأمر الذي 

يعني الدوران يف حلقة مفرغة.
نعم القيم االإ�سالمية ب�ستى �سنوفها �رشورة ممهدة وموطئة ل�سيادة ال�سيا�سة اجلنائية 
االإ�سالمية، ولكن تر�سخ القيم االإ�سالمية يتاأثر �سعفاً وقوًة ب�سيادة ال�رشيعة االإ�سالمية 

يف جماالت الرتبية والتعليم، واالإعالم.
لل�رشيعة االإ�صالمية يف هذه املجاالت  ال�صيادة  اأوال  اأن تكون  اإذن من  املانع  فما 
وغريها، حتى ت�سود ب�سيادتها القيم االإ�سالمية، ثم يكون التحول اإلى قانون العقوبات 
تدرجا؟ ذلك اأن ال�رشيعة االإ�صالمية وحدة واحدة، كل جانب منها مو�صول باالآخر، 
الت�رشيعات ذات احللقات املرتابطة،  واإنها لي�ست عقوبات فقط، واإمنا منظومة من 
والقواعد املتما�سكة، القائمة على اأ�سول عقدية، وقيم اأخالقية، وممار�سة �سلوكية، 
وفقه را�سد ي�سل بني هذا وذاك يف معاجلته لواقع احلياة بكل ت�سعباتها، فكما يقول 
الدكتور توفيق ال�ساوي: »اإن �رشيعتنا تتميز بكمالها، وهذا الكمال ناجت عن اأنها ال 

تف�سل بني العقائد، والقيم االأخالقية، واالأ�سول ال�رشعية للفقه..))))«.
وم�سكلة الت�رشيعات الو�سعية تكمن يف اأنها ال تتمتع بهذه اخلا�سية، من هنا جاء 

)48) امل�سكالت املعا�سرة لل�سيا�سة اجلنائية، ط، جامعة القاهرة، 1983، �س 39

)49) املو�سوعة الع�سرية يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي، اجلزء الثالث من املجلد الأول، �ض326.
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منابع  ن�سو�سها عن  ف�سل  اإلى  تتجه  اأنها  »طاملا  بالعجز  واتهامها  بالق�سور  و�سفها 
يف  لها  �سالح  وال  واالأخالقية،  والدينية  العقدية  ومبادئها  �رشيعتنا  وم�سادر  فقهنا 
نظرنا اإال اإذا تخلت متاماً عن هذا الف�سل، واعرتف فال�سفتها و�رشاحها باأن االإن�سانية 
اإذا كانت حتتاج اإلى ن�سو�س قانونية، فاإنها حتتاج قبل ذلك اإلى عقيدة دينية، ومبادئ 
يتنكر  الذي  الالديني  االجتاه  هذا  اأدانت  اإذا  اإال  ملجتمعنا  �صالح  ال  واإنه  اأخالقية، 

ل�رشيعتنا وفقهنا بحجة اأنهما يربطان القانون بالدين واالأخالق)1))«.
ال�صاوي  الدكتور  اأورده  به هنا، هو ما  له والتذكري  التنبه  ينبغي  اأح�صن ما  ومن 
دفعا ملا ميكن اأن يفهم من كالم القا�صي عبد القادر عودة يف اأهمية قانون العقوبات 
كالم  من  يفهم  اأن  يجوز  »ال  بقوله:  عليه  علق  اإذ  اجلرمية،  دابر  لقطع  االإ�سالمي؛ 
وال  وحدها،  بالعقوبات  االإجرام  وتقاوم  االنحرافات،  تعالج  ال�رشيعة  اأن  فقيهنا 
حتى باحلدود اأو الق�صا�س، بل اإنها ت�صع االأ�صول الثابتة للمجتمع ال�صالح والفرد 
وعقدية،  وثقافية  واقت�سادية  واجتماعية  و�سيا�سية  اأخالقية  مببادئ  وتزوده  الرا�سد، 
الت�رشيع  املبادئ  هذه  بني  ومن  ال�سحيحة،  الوجهة  الفرد  وتوجه  املجتمع  حت�سن 
يق�سدون  ال  ال�رشيعة  بتطبيق  يطالبون  والذين  والتعازير...  احلدود  وفيه  اجلنائي 
جمرد فر�س احلدود اأو العقوبات ال�رشعية، واإمنا يطالبون بااللتزام بجميع االأ�سول 
واملبادئ ال�رشعية يف مناحي احلياة االجتماعية، واالأخالقية، واالقت�سادية، والفردية 
املختلفة... واإذا كان فقيهنا )يعني عودة( قد اأفا�س يف مزايا احلدود، اأو حما�سن 
من  يفهم  اأن  يجوز  فال  املطلقة،  املقدرة  والعقوبات  االإ�سالمي  اجلنائي  الت�رشيع 
ذلك اأن هذا الت�رشيع وعقوباته احلازمة وحدها تكفي الإ�صالح املجتمع، وال نعتقد 
ال�رشيعة �صاحلة وواجبة  اأن  راأينا؛ وهو  قاله  ملا  ن�صيف  اأن  بد  ال  ذلك...  ق�صد  اأنه 

)50) امل�سد رنف�سه، اجلزء الأول من املجلد الأول، �ض82.
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اخللق  حيث  من  واملجتمع،  الفرد  الإ�سالح  االأ�سا�سية  املبادئ  ت�سع  الأنها  التطبيق؛ 
يف  احلرة،  وال�سورى  االجتماعي  والتكافل  الت�سامن  ومبادئ  والعقيدة  وال�سلوك 

النظم ال�سيا�سية وا�ستقالل ال�رشيعة والفقه والق�ساء عن ذوي ال�سلطان..))))«.
التحول اإلى ال�سيا�سة اجلنائية الإ�سالمية:

التحول اإلى ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية هو ال�سبيل اإلى اخلروج من هذا التناق�س 
الكثري من  تكتنفه  اأن ذلك  اإال  املثال والواقع،  اليوم بني  امل�سلم  املجتمع  القائم يف 
ال�سعوبات يف نظر االأ�ستاذ الدكتور اأحمد فتحي �رشور اأ�ستاذ القانون اجلنائي، اإذ 
يراه ع�سري املنال، و�سعب التحقيق، وذلك ل�سعف القيم االإ�سالمية وهوانها على 
النا�س، ولهذا يت�ساءل: »هل ميكن اأن نطمئن اإلى توافر هذه القيم يف جمتمع يبيح 
�رشب اخلمر، ولعب القمار... وال يعاقب على ذلك اإال ب�رشوط معينة؟ وهل قيم 
امل�ساواة، والتكافل االجتماعي، والت�سامن موؤكدة، ومطبقة كل التطبيق؟... وهل 

اأ�سبح ال�سباب ي�سعر باالأمن نحو م�ستقبل وحياة اإن�سانية اأف�سل؟...))))«.
»اإن  بنف�صه:  ت�صاوؤالته  على  �رشور جميبا  الدكتور  يقول  الت�صاوؤالت  هذه  عقب 
ال�رشيعة االإ�سالمية لي�ست جمرد حدود اأو ق�سا�س، واإمنا هي قيم ومبادئ... فلي�س 
اأو عقيدة نوؤمن بها، ن�صجلها يف �صهادة امليالد، واإمنا هو  االإ�صالم جمرد �صعارات، 
قيم ال بد من تر�سيخها... نعم اإن القانون يف ذاته خري تدعيم للقيم التي يحميها، 

ولكننا نريد �سهولة يف احرتام القانون، ال �سهولة يف خمالفته))))«.
اإن هذه الت�ساوؤالت من الدكتور اأحمد فتحي �رشور م�رشوعة يف ذاتها، وال �سري 
اإثارتها، واالأمر كما قال لي�س هينا، وال هو بتلك ال�صهولة املت�صورة يف عقول  من 

)51) املو�سوعة الع�سرية يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي، اجلزء الرابع من املجلد الأول، �ض 649 – 650.

)52) م�سدر �سابق �ض 39.

)53) امل�ضدر نف�ضه.
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تلك  مثل  تثار  عندما  امل�سكلة  ولكن  ومعاجلته،  الواقع  حتليل  يف  ال�سطحيني  بع�س 
االإ�سكاالت لتكون عائقا يف طريق التحول من م�سار ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية اإلى 

م�سار ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية بكل ما تقوم عليه من قيم.
وجهتها  يف  متكاملة  عقدية  منظومة  من  جزء  االإ�سالمية  اجلنائية  ال�سيا�سة  والأن 
القيمية، واالإميانية كما قلنا، فاإن التحول اإليها من ال�رشوري اأن يتحقق �سمن م�رشوع 
التعليم، وكذلك يف  الرتبوي يف  والتحول  العقدي،  االإ�سالح  يبداأ من  متكامل، 

ال�سيا�سة االإعالمية، وبهذا ترت�سخ القيم يف الوجدان، وتتوطن يف النفو�س.
والأننا ال نت�سور �سيا�سة جنائية من غري قيم تقوم عليها، وتكون حمل حمايتها، 
ويف الوقت نف�صه م�صاحبة لها يف الوجود وال�صيادة، ي�صعب علينا جدا اأن نت�صور 
تر�سيخ قيم بعينها وتثبيتها من دون �سيادة النظام الذي يحميها، ويتاأ�س�س عليها، من 
هنا ال �صيادة للقيم االإ�صالمية يف املجتمع امل�صلم من غري �صيادة ال�رشيعة االإ�صالمية، 
كما ال زوال للقيم الغربية بكل تاأثرياتها، وبكل ما ينجم عنها من اإجرام وثقافة �صارة 

يف فهم احلياة، وترتيب عالقتها، من غري زوال �صيادتها الت�رشيعية.
العقوبات ال�سرعية واأولويات التحول:

ال باأ�س اأن يتدرج م�رشوع التحول اإلى تطبيق الت�رشيع االإ�سالمي حمل الت�رشيع 
العقوبات  قانون  مثال  يكون  اأن  ال�رشوري  ولي�س من  اأولوياته،  برتتيب  الو�سعي، 
وبالذات يف جانبه احلدودي هو اأول ما يتنزل تطبيقا على املجتمع عند �سيادة ال�رشيعة 
املجتمع  منو  واكبت  التي  الت�رشيع  يف  التدرج  ب�سنة  تاأ�سيا  التحول،  هذا  وق�سد 
حمل  اجلديدة،  االإ�سالمية  القيم  نحو  مراحل  على  به  والتحول  االأول،  االإ�سالمي 
القيم اجلاهلية التي توارثها خلفا عن �صلف، وهذا من واقعية ال�رشيعة االإ�صالمية، 
فقد روى البخاري  وم�سلم اأي�ساً عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »اإمنا اأنزل اأول ما اأنزل 
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من القراآن �سور فيها ذكر اجلنة والنار، حتى اإذا ثاب النا�س اإلى االإ�سالم نزل احلالل 
واحلرام، ولو نزل اأول �سيء: ال ت�رشبوا اخلمر، وال تزنوا لقالوا: ال ندع اخلمر وال 

الزنى اأبدا«.
طال  اإذ  اجلاهلية،  القيم  فيها  تعمقت  اليوم  االإ�صالمية  جمتمعاتنا  من  وكثري 
منظومة  يف  خلل  ذلك  على  وترتب  االإ�صالمية،  ال�رشيعة  �صيادة  عن  انف�صالها  اأمد 
قيمها االإ�سالمية، فحني نقارن مثال بني القيم التي انتظمت �سلوك املجتمع العربي 
اجلاهلي، والتي تنتظم �سلوك املجتمعات ال�ساردة عن الت�رشيع االإ�سالمي يف عاملنا 
املعا�رش، جند التوافق والتطابق يف كرث من القيم املنحرفة، فالبغاء مثال يتعاطى اليوم 
عرفا  كان  كما  ال�سياحة،  تقوم  عليه  البلدان،  من  كثري  ويف  القانون،  حماية  حتت 
�سائدا من قبل، تتميز دوره برايات تعلق عليها، ومثله القمار، فالقانون يحميه دون 
النظر اإلى املفا�سد املرتتبة عليه يف العالقات االجتماعية، واالقت�سادية، وف�ساد القيم 
االأخالقية، كما كان حمميا من قبل بُعرف اجلاهلية، ومع ذلك ال بد اأن ن�رش اأن لي�صت 
العقوبات اجلنائية هي العالج االأول واالأوحد يف اإخفاء هذه املمار�سات، وتغييبها 
يف  ت�سبقها  اأن  بد  ال  اإ�سالحية  خطوات  دونها  واإمنا  وال�سهود،  الوجود  �ساحة  عن 
احلياة ال�صيا�صية، واالقت�صادية واالجتماعية، وذلك ببعث قيم ال�صورى، والعدالة، 
خمرجات  وت�سويب  اجلهل،  وحما�رشة  الفقر،  وحماربة  االجتماعي،  والتكافل 
ال�سيا�سة التعليمية، ومراجعتها بني فرتة واأخرى، مو�سولة بقيم املجتمع و�سلوكيات 

عقيدته.
واإرجاء العقوبات اجلنائية احلدية اإلى حني الظرف املنا�سب اأمر ال تنبذه ال�سيا�سة 
اجلنائية االإ�سالمية، وال يتنافى اأبدا مع قيمها الت�رشيعية، متى ما اقت�صاه واقع احلال 
مكانا وزمانا لعذر مقبول �رشعا، ويف ذلك يقول ال�سيخ م�سطفى الزرقا - رحمه اهلل 
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تعالى - عن العقوبات احلدية: »وعقوبات احلدود على اجلرائم االجتماعية هي خم�سة 
الن�ساء، و�رشب اخلمر،  وهي: حد الزنى، وال�رشقة، وقذف املح�سنات من  فقط، 
واحلرابة... فاإذا لوحظ اأن تطبيق عقوبة احلدود اخلم�سة اأ�سبح متعذراً يف زمان اأو 

مكان، تطبق عندئذ عقوبة اأخرى، وال يوجب هذا ترك ال�رشيعة جمعاء)54).
ويف معر�س حديثه عن عقوبة الرجم، نبه ال�سيخ الزرقا اإلى �رشورة االأخذ ب�سنة 
اأن  نن�صى  “وال  فقال:  عام،  ب�سكل  االإ�سالمي  اجلنائي  الت�رشيع  تطبيق  يف  التدرج 
ال�رشيعة االإ�سالمية الغراء قد �سلك اهلل تعالى ور�سوله - �سلى اهلل عليه و�سلم - فيها 
خطة التدرج يف اإعالن اأحكامها، ونحن اليوم يف جاهلية ع�رش العلم وغروره، وما 
انت�رش فيه من اإحلاد، وكيد لالإ�سالم و�رشيعته يف حميط اأهله اأنف�سهم، بله املحيطات 
حني  التدرج  يف  احلكمة  هذه  اإلى  ال�رشيعة  تطبيق  يف  اأحوج  نكون  قد  االأجنبية، 
نتمكن من تطبيقها يف بع�س االأحوال؛ خ�سية النك�سة وفتح الثغرات للخ�سوم يف 
الهجوم والت�سويه، فقد يكون من اخلري اأن نقت�رش االآن على اإعالن تطبيق حد اجللد 
فقط يف جميع اأحوال الزنى بانتظار املنا�سب الإعالن الرجم تعزيرا اأو حدا، بعد اأن 

تاألف النفو�س اأحكام ال�رشيعة وترى مزاياها))))«.
الذين يتعجلون تطبيق قانون العقوبات االإ�سالمي بو�سفه يف نظرهم اأول واأهم 
ما ينبغي اإنزاله يف اإعالء �ساأن ال�رشيعة وجتديد �سيادتها على االأمة، اإمنا يفعلون ذلك 
خللل يف فقه االأولويات، وعجز يف اإدراك حجم االنحراف القائم تربويا، وفكريا، 
و�سيا�سيا، واقت�ساديا، وفوق ذلك عجز يف اإدراك طبيعة ال�رشيعة االإ�سالمية نف�سها 

)54) الزرقا، م�سطفى اأحمد، املدخل الفقهي العام، دار القلم، دم�سق، ط، الثانية، 1425 هـ 2004 م، ج1 �س 283 والزحيلي، 
جامعة  الإ�سالمية،  والدرا�سات  ال�سريعة  كلية  الإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  والتطبيق  الت�سريع  يف  التدرج  م�سطفى،  حممد 

الكويت، اإدارة البحوث والدرا�سات ط، الأولى 1420 هـ 2000 م، �س 85 نقال عن الزرقا. 

)55) فتاوى م�سطفى الزرقا، اإعتناء جمد اأحمد مكي، تقدمي د. يو�سف القر�ساوي، دار القلم، دم�سق، ط، الأولى 1420 
هـ 1999م، �س 394 – 395.
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�رشورة  كانت  واإن   - فالعقوبات  التغيري،  يف  وواقعيتها  االإ�سالحي،  منهجها  يف 
لذاتها،  مق�سودة  لي�ست  اأنها  اإال  واأمنه،  املجتمع  ا�ستقرار  يف  منها  بد  ال   - تعبدية 
لي�ست جمرد فعل مف�سول عن  اإليه من قطع دابر اجلرمية، واجلرمية  ملا تف�سي  واإمنا 
املحيط الذي تقع فيه بكل ما يف هذا املحيط من واقع اأخالقي، وحالة اقت�سادية، 
واجتماعية، وحقيقة القيم التي تتحكم عليه، فهناك مثال »الظلم االجتماعي الذي 
والقتل؛  امل�سددة  ال�رشقة  جرائم  من  كثري  ارتكاب  اإلى  والفقراء  املحتاجني  يدفع 
انتقاما ممن يعتقدون اأنهم ظلموهم اأو احتكروا الرثوة وال�سلطة... ي�ساف اإلى ذلك 
الفقر، و�سوء الرتبية وانحطاط امل�ستوى اخللقي، وانت�سار املخدرات، وما اإلى ذلك 

من عيوب يف املجتمع، مثل تربج كثري من الن�صاء))))«.
واإهمال مثل هذا الواقع املنحرف قيميا، والقفز عليه راأ�ساً اإلى تطبيق العقوبات 
اجلنائية، هو نوع من فنت النا�س واإ�سعاف ثقتهم بالت�رشيع االإ�سالمي، وهم لي�سوا 
على درجة واحدة يف فقههم للدين، ودفع ما يثار ب�صاأن ت�رشيعاته من �صبه، وقد حذر 
النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - اأ�سحابه من اإطالة ال�سالة؛ مراعاة الأحوال النا�س 
خ�صية اأن يفتنوا، اإذ قال لهم: »اإن منكم منفرين، فاأيكم ما �صلى بالنا�س فليتجوز، 

فاإن فيهم ال�صعيف والكبري وذا احلاجة))))«.
البدن و�صعفه، ومن حيث وجود  النا�س من حيث قوة  اأحوال  التباين يف  هذا 
احلاجة وعدمها، كما هو مطلوب مراعاته يف اإمامة ال�سالة، اأي�سا مطلوب مراعاته 
يف االإمامة الكربى، بحكم اأنها تقوم على �سيا�سة املجتمع مبا يقربهم اإلى امل�سلحة، 
واالجتماعي،  االقت�صادي،  واقعهم  بفقه  ذلك  كل  مقرونا  املف�صدة،  عن  ويبعدهم 

)56) ال�ساوي، توفيق، املو�سوعة الع�سرية يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي، اجلزء الرابع من املجلد الأول، �ض 649

)57) البخاري مع الفتح، املطبعة ال�سلفية، القاهرة، كتاب الآذان، باب تخفيف الإمام يف القيام واإمتام الركوع وال�سجود، 
حديث رقم 702 ج 2 �س 231.
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وال�سيا�سي، �سعفا وقوة، ومقدار حجم االإنحراف الطارئ عليهم قيميا، والتحديات 
املحيطة بهم خارجياً، واالإعرا�س عن كل هذا، ومفاجاأة املجتمع اأوال بتطبيق قانون 
النا�س وتنفريهم عنه؛ الأن كل  اإال ت�صويه االإ�صالم، وفنت  العقوبات احلدية، ما هو 
منه �رشورة  التي جتعل  القيم  من  بجملة  تطبيقه  ال�رشع  رهن  احلدود  هذه  من  حد 
البد منها يف االإ�سالح االجتماعي »فحد ال�رشقة – مثاًل - مرتبط بواجب اآخر هو 
االهتمام بحال الفقراء وكفايتهم بح�سن توزيع الرثوة، وحتقيق التكافل، وال�سمان 
االجتماعيني، وحد الزنى مرتبط بتطهري املجتمع من و�سائل الفتنة، واإثارة الغرائز 
الزواج، وحد  وت�سهيل  اهلل،  تقوى  على  بالدين، وحثهم  النا�س  وتب�سري  اجلن�سية، 
�رشب اخلمر مرتبط مبنع �سنعها وجتارتها والدعاية لها وهكذا... فهذه االرتباطات 
اأما  ال�رشعية،  احلدود  عقوبات  لتطبيق  منها  بد  ال  �رشوط  والواجبات  الزواجر  بني 
احلال يف  واقع  اإذا كان  بل  الدولة واملجتمع مهملة،  الواجبات يف  اإذا كانت هذه 
اأنواع  اإلى  للدعاية  م�سخرة  املختلفة  االإعالم  فو�سائل  عك�سها:  هو  ال�سائد  النظام 
الن�ساء والفتيات واإبراز مفاتنهن هو عنوان  بينها، وكان تك�سف  اخلمور واملفا�سلة 
يف  الفاح�س  التفاوت  يحمي  ال�سائد  االقت�سادي  النظام  وكان  والتمدن،  التقدمية 
الرثوة واالأجور، حتى ي�سبح يف املجتمع فئات كثرية حمرومة، واأخرى متخمة ال 
يعترب  فكيف  احلرام،  املك�سب  وا�ستكثارها من  باالآثام،  املح�سوة  ملذاتها  اإال  تهمها 
تطبيق احلدود وحدها هو مظهر تطبيق ال�رشيعة؟ وهل هذا تطبيق اأو ت�سويه ومتويه 

وتناق�س؟!!))))«.
القيم والتاأثري الإعالمي:

وقوة  االإرادة،  ب�سدق  مرهون  االإ�سالمية  اجلنائية  ال�سيا�سة  اإلى  التحول  والأن 

)58) الزرقا، املدخل الفقهي العام، ج 1 �س284.
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ال  �رشورة  التدرج  كان  واإذا  االإ�سالحية،  اخلطوات  من  الكثري  دونه  فاإن  العزمية، 
ال�سامل  االإ�سالح  االأ�سا�سية  اأولى خطواته  فاإن من  التحول،  اإجناز هذا  منها يف  بد 
لو�سائل البناء القيمي، ويف مقدمة ذلك االإعالم؛ ملا له من تاأثري كبري يف غر�س القيم 
حمل  جعله  مما  فروعه،  خمتلف  يف  كبرياً  تطوراً  اليوم  ي�سهد  ولكونه  وانتزاعها، 

اهتمام ال�سيا�سة اجلنائية.
القيم، وا�صتبدال  اأحد ما لالإعالم من قوة فعالة يف ت�صكيل  ولي�س بخاف على 
طائفة منها مكان اأخرى، وقد تعددت وتنوعت �سعبه اليوم، واأحاطت باالإن�سان من 
كل جانب، يكاد يعجز عن االنفالت منها، وكما �سنالحظ يف املوقف من االأفالم 
الت�رشيعي  املوقف  اتخاذ  يف  حائرة  الو�سعية  اجلنائية  ال�سيا�سة  زالت  فما  االإباحية، 

املالئم يف التعامل مع مثل هذه الظواهر االإعالمية.
على كل اإذا كان ثمة خا�سية فاق بها ع�رشنا هذا ع�رش اجلاهلية االأولى يف غر�س 
اآلته االإعالمية التي انهال بها على كل القيم النبيلة،  القيم وانتزاعها، فاإمنا هي قوة 

و�سخرها بحماية قانونية لتكون م�سدر �رشب هذه القيم واإ�سعافها. 
ويف عامل االإنرتنت اليوم تواجه ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية م�سكلة التوفيق بني 
قيم احلرية، والقيم االأخالقية، و»اإن االإختالف حول هذه املفاهيم يقوم اأحيانا بني 
الدول املتواجدة )املوجودة( يف املنطقة اجلغرافية نف�سها، ففي اأوروبا - مثال - متنع 
املواقع االإباحية يف اأيرلندا، وي�صمح بها يف ال�صويد، مما يوؤكد �صعوبة التو�صل على 
كاالأخالق  ح�سا�سة  موا�سيع  حول  م�سرتكة  قواعد  تبني  اإلى  االأوروبي  امل�ستوى 
اأوروبا  عن  يقال  اأن  ميكن  وما  االإن�صان...  كرامة  اأو  القا�رشين،  حماية  اأو  العامة، 
اأ�سيق على  ب�سكل  يقال  اأن  البع�س... ميكن  بع�سها  اأ�سال دول خمتلفة عن  وهي 
ت�سمح  حيث  املتحدة،  الواليات  بحجم  كربى  فيدرالية  لدولة  الداخلي  امل�ستوى 
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اأخالقية، يف  بع�س الواليات بحرية تعبري مطلقة، حتى واإن كانت �سلبية جدا وال 
حني تقوم واليات اأخرى بو�صع �صوابط تنظيمية لها))))«.

اخلامتة

لقد بان لنا اأن لكل �سيا�سة وجهتها اخلا�سة بها، وقيمها املوؤثرة فيها، واأن التباين 
بني كل �صيا�صة واأخرى ناجت من تباين اجلذور احل�صارية، واالأ�صول الثقافية، واحلال 

هذه من ال�سعب اأن نت�سور �سيا�سة جنائية متجردة من قيم توجهها.
االإن�صان،  تفكري  على  تهيمن  التي  العليا  املثل  جمموعة  تعني  القيم  كانت  واإذا 
وتوجه خياراته، وحتدد منهج ا�ستح�سانه وا�ستقباحه، فاإنها بداأت م�ستقيمة مع بداية 
اآدم يف احلياة، ثم اأخذت تنحى منحى اآخر، كلما �سلكت م�سلك التحريف تداركها 

اهلل بالت�سويب، باإر�سال الر�سل، واإنزال الكتب، ليعيدها اإلى �سريتها االأولى.
ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية - خالفا ملا �سواها من ال�سيا�سات - تتاأثر بقيم م�ستمدة 
من الوحي كتابا و�صنة، كما جددها الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، لهذا تبقى فريدة 
يف جترميها للت�رشفات االإن�صانية، فريدة يف املنع من اجلرمية والوقاية منها، فريدة يف 
العقوبة التي حتددها، من غري اأن يعني هذا عدم وجود قيم م�سرتكة بينها وبني من 

يخالفها الوجهة الثقافية.
اأما ال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية فاإنها جتعل من القيم العلمانية معلما بارزا لها، من 

غري اأن يعني اإعرا�صها كل االإعرا�س عن القيم الدينية.
واإذا كانت القيمة االأخالقية ال تعني القاعدة القانونية يف توجه ال�سيا�سة اجلنائية 
نطاق  فاإن  ولهذا  االإ�سالمية،  اجلنائية  ال�سيا�سة  يف  كذلك  االأمر  فلي�س  الو�سعية، 

)59) خ�سر، خ�سر، م�سدر �سابق، 443 - 444



القيم وعالقتها بال�سيا�سة اجلنائية

  العدد 56 - �ضوال 1433هـ - ال�ضنة الرابعة ع�ضرة202

اأكرث من ات�ساعه يف ال�سيا�سة اجلنائية  التجرمي يت�سع يف ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية 
الو�صعية.

ومن م�ستلزمات الكرامة االإن�سانية يف قيم ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية: جترمي كل ما 
من �ساأنه اأن يف�سد دينه، ويذهب عقله، ويدن�س عر�سه، وي�ستت ماله، ويزهق روحه.
نالت  ما  متى  اجلنائية  امل�ساءلة  من  مناأى  على  تكون  اأن  ميكن  ال  احلرية  اأن  كما 
من الدين، اأو خد�صت العر�س مبا يجرحه، وا�صتثمرت املال فيما هو جمرم �رشعا، 

وقتلت النف�س الربيئة بدعوى الرحمة اأو ال�صفقة.
التو�سيات:

اأن تو�سي به هذه الورقة يف جمال عالقة القيم بال�سيا�سة اجلنائية  اأهم ما ميكن 
يتمثل فيما يلي:

اجلنائية  ال�سيا�سة  من  كل  منها  تنطلق  التي  القيم  بني  تقارن  درا�سات  تقدمي   -(
االإ�سالمية، وال�سيا�سة اجلنائية الو�سعية، واأثر ذلك يف التجرمي.

)- االإعالم من اأهم الو�سائل التي لها اأثر كبري يف تعزيز قيم ما، اأو هدمها، ولكي 
تكون قيم ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية نافذة ورا�سخة، يلزم اأن تكون االآلة االإعالمية 

على وفاق وتعاون مع ال�سيا�سة اجلنائية.
بتغيري  ت�سبق  اأن  ال�رشوري  من  االإ�سالمي  اجلنائي  الت�رشيع  قيم  ت�سود  لكي   -(
تتنا�سق  روؤية  على  يقوم  والتعليم،  الرتبية  ملناهج  �سياغة جديدة  من  يبداأ  متدرج، 

وتتوافق مع االأ�رشة يف ر�سالتها الرتبوية.
ومن  االإ�سالمية،  احل�سارة  لقيم  مغايرة  قيم  ذات  الو�سعية  اجلنائية  ال�سيا�سة   -(
ال�رشوري �رشعا االنتقال - ولو بالتدرج - اإلى ال�سيا�سة اجلنائية االإ�سالمية؛ توافقا 

مع قيم العبودية هلل رب العاملني.


