
 

 

 

 

 

 

 تدابير الدولة لموقاية من الجريمة
 "دراسة فقيية"

 
The State Measures for the Prevention of Crime: 

Doctrinal study 

 

 /إعداد الطالبة

 أبو عريبان محمد منى سمير
 

 /الد كت ور األستاذ ِإشَراف  

 ىنية إسماعيل مازن

 

 
 ق دَم َىذا البحث  ِاسِتكَمااًل ِلم َتطمباِت الح صوِل َعمى َدَرَجِة اْلَماِجسِتيرِ 

 ِفي الِفْقِو الم َقاَرِن ِبك مِيِة الشَِّريَعِة َوالَقان ون ِفي اْلَجاِمَعِة اإِلسالِميِة ِبَغزة

 

.2016_ أكتوبر/1431محرم / 

 ضحــغ – خــاله٘ــــــخ اإلعـــــــــبهعـالج

 شئْى الجحث العلوٖ ّالذساعبد العل٘ب

 الـششٗعـــخ ّالقبًــــْىخ ـــــــــ٘ـــلــــم

 قــــــغـــــــــن الـفقـــــَ الوقـــــــــبسى

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Shariah & Law 

Master of Comparative Jurisprudence 







 ج 
 

 الدراسةممخص 
 :النبي األميف أما بعد كالصالة كالسالـ عمى المختار ،الحمد هلل رب العالميف

 .في الدكلة في الكقاية مف الجريمة االحترازية المتعمقةفإف مكضكع بحثي ىذا يتضمف اإلجراءات 
 ىدف الرسالة:

تيدؼ الرسالة إلى بياف األليات كاإلجراءات االحترازية التي يجب عمى الدكلة إتباعيا لمحد مف 
 ظاىرة الجريمة كمنع حدكثيا.

 االستقرائي.االستنباطي : اعتمد الباحث عمى المنيج منيج الرسالة

 أىم نتاج الدراسة:

اجية الخطكرة اليدؼ األساسي مف التدابير االحترازية ىدؼ كقائي؛ إذ ييدؼ إلى مك  .1
اإلجرامية الكامنة في شخصية المجـر لمقضاء عمييا أك القضاء عمى العكامؿ التي تؤدم 

 إلى الجريمة.
العمؿ الكقائي ال يككف فعاالن إذ بقي محصكران في نطاؽ الشرطة الف الجريمة لـ تعد كما  .2

قتصادية كانت في السابؽ تقميدية كبسيطة بؿ ىناؾ جرائـ متنكعة تخضع لممتغيرات اال
كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية لممجتمع فأصبحت الجريمة تستمد قكتيا كحركتيا مف كامؿ 
البنياف المجتمعي كعميو فالعمؿ الكقائي أصبح كاجبا يقع عمى عاتؽ المجتمع بكافة فئاتو 

 كمؤسساتو. 
 :أىم التوصيات لمدراسة

لصحيحة في المحتسب ليقـك ضركرة تفعيؿ نظاـ الحسبة في المجتمع كتكافر الشركط ا .1
 بعممو عمى الكجو الصحيح.

ضركرة تطبيؽ العقكبة األصمية عمى المجـر المداف كعدـ استبداليا بالغرامات المالية حتى  .2
 نضمف تحقيؽ العدالة كالردع كاإلصالح لممجـر كلغيره.

اؿ ضركرة االلتزاـ بما كرد في البحث مف كسائؿ كأساليب لمكقاية مف الجريمة في المج .3
األمني كاالقتصادم كاالجتماعي كبذلؾ تكفؿ الدكلة منع حدكث الجرائـ كالقضاء عمى 

 مسبباتيا بشكؿ أساسي. 

 تدابير، كقائية، الجريمة. كممات مفتاحية:
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Abstract  
Department of Comparative Jurisprudence (Fiqh) 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the chosen honest Prophet: 

The subject of this research includes the state precautionary measures in the prevention 

of crime. 

Study Aim: 

This study aims to outline the mechanisms and precautionary measures that the state 

should follow to reduce the crime and its prevention. 

Study Methodology:  

The researcher adopted the inductive-deductive approach. 

Study Findings: 

The study most important findings are as follows: 

1. The primary goal of the precautionary measures is preventive; it is designed to deal 

with the criminal risk inherent in the character of the offender, either to eliminate 

crime or to eliminate the factors that lead to crime. 

2. The preventive action is not effective as long as it remains confined to the police 

domain because the crime is no longer as it was in the past, traditional and simple, 

but there are a variety of crimes subject to the economic, social, cultural and 

political variables of the community. Crime derives its strength and movement from 

the entire societal structure and therefore the preventive work has become the duty 

of the community with all its segments and institutions. 

Study Recommendations:  

The most important study recommendations were as follows: 

1. The necessity of the activation of Hisba (Guarding against infringements) system in 

the community and the availability of proper conditions so that the guards against 

infringements do their work properly. 

2. The need to apply the original sentence on the convicted offender and not to replace 

it by financial fines in order to ensure the achievement of justice and deterrence and 

the reform of the offender and others. 

3. The need to adhere to what is stated in the study concerning the means and methods 

for the prevention of crime in the security, economic and social domain, and thus 

the state mainly ensures the prevention of crime and the elimination of its causes. 

Keywords: measures, preventive, crime. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

تِي َأْنَعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل  ]َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

تِي إِِّنِّ ُتبُْت إَِليَْك َوإِِّنِّ ِمَن اْلُْْسلِِمنَي[َصاِِلًا  يَّ  َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِِل ِِف ُذرِّ

 
 [15] األحقاف:                                                                 
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 اإِلْىــَداء  
 

 أىدي ىذا الجيد المتواضع إلى:

  اهلل ترابؾ كطيرؾ مف األعداء كالمتخاذليف.كطني الحبيب فمسطيف حرر 

  إلى نبع الحناف التي ربتني كتعبت ألجؿ كؿ شيء الينبكع الذم ال يجؼ أمي حماىا اهلل

 كأسعدىا كحقؽ أمنياتيا في الدنيا كاألخرة.

  باسمو أبي حماه اهلل كرعاه كبقيت تاجان عمى  اسميإلى سندم في الحياة الذم طالما اقترف

 رأس ابنتؾ.

 لى أركاح شيداء فمسطيف إلى الدـ األحمر كأخص أخي الشييد عبد الكىاب فافخر بأختؾ إ

 كافخركا بنا فإنا عمى دربكـ ماضكف.

  لى كؿ يد مدت لي يد العكف كلك خكتي كصديقاتي كاألقربكف مف العائمة كا  إلى أخكاتي كا 

 بالكممة.
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 ش ْكٌر َوَتْقِديرٌ 
البحث فممو المف كالحمد الذم أعانني إلنجاز ىذا البحث،  الحمد هلل الذم كفقني إلتماـ ىذا

رفي أستاذم الدكتكر صاحب كالكاجب يحتـ عمى أف أخص بالذكر مف كاف لي شرؼ أف يككف مش
الذم شاركني ىذا البحث كلـ يقصر معي بؿ كجو  مازن إسماعيل ىنية حفظو اهلل ورعاه/ الفضيمة

كالتكجيو العممي فمو مني كؿ الشكر كاالمتناف كجزاه اهلل  كنصح كلقح ىذا العمؿ كقدـ الدعـ المعنكم
 .خيران 

كما أتكجو بالشكر كالتقدير كاالحتراـ لمجنة المناقشة المتمثمة بالدكتكر سالـ أبك مخدة 
 مناقشتان داخميان، كالدكتكر خالد ترباف مناقشان خارجيان.

 ىيئتيا كأعضاء عميدىا في ممثمة الشريعة كمية إلى كاحترامي كتقديرم شكرم بخالص كأتكجو
 .الجزاء خير عني اهلل فجزاىـ فييا كالعامميف التدريسية

 الجامعة العزيزة جامعتي إلى كاالمتناف الشكر بعظيـ أتقدـ أف إال المقاـ ىذا في يفكتني كال
 .الغراء اإلسالمية

 حتى معركفنا لي كأسدل كالمساعدة العكف يد لي مد مف كؿ إلى كالعرفاف بالشكر كأتقدـ
  .خير كؿ عني اهلل فجزاىـ البحث ىذا إنجاز مف تمكنت
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 الم َقـّدَمــة

كنستيديو، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا،  كنستعينوإف الحمد هلل نحمده 
اال اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد  إلو أالمف ييده اهلل فال مضؿ لو، كمف يضمؿ فال ىادم لو، أشيد 

 أف محمدان عبده كرسكلو، كالصفكة مف خمقو كحبيبو.

  أما بعد:

نما قتؿ قابيؿ شقيقو ىابيؿ معمنان أكؿ إف الجريمة ظاىرة قديمة الزمت المجتمع منذ القدـ، حي
يعكد عمى الفرد  سيءجريمة عرفيا تاريخ اإلنسانية، كالجريمة ىي عدك الحياة الكريمة ذات أثر 

كالمجتمع بأثار كارثية تيدد الكجكد اإلنساني، كاألمف كالسعادة كالراحة كالطمأنينة، كىي سمكؾ 
نساني كاألخالقي كاألمني كاالجتماعي مضاد لإلنساف كالمجتمع، تيدـ كياف المجتمع اإل

 كاالقتصادم كالثقافي، كتحارب مقاصد الحياة الشريفة.

كبالنظر في أحكاـ الفقو اإلسالمي نرل أنيا قامت عمى أسس متينة مف التكامؿ في كافة 
المجاالت، تيدؼ تمؾ األحكاـ إلى تحقيؽ المقاصد السامية، كمف تمؾ األحكاـ ما شرع لمحاربة 

ة عمى كافة أشكاليا كأنكاعيا كمحاربتيا بطرؽ متنكعة تتنكع ما بيف طرؽ كقائية كطرؽ الجريم
عالجية، الطرؽ الكقائية تيدؼ أصالة لمكقاية مف الكقكع في الجريمة كمنع األسباب المؤدية إلييا، 
ة كالطرؽ العالجية يمجأ إلييا بعد الكقكع في الجريمة، لتككف تمؾ الطرؽ قبؿ الكقكع في الجريم

 ككاقي، كبعد الكقكع في الجريمة كرادع كزاجر.

اإلسالـ منيج حياة متكامؿ، كالتدابير الكقائية إحدل أنظمتو، حيث يقكـ عمى تكفير إف "
أسباب الحياة النظيفة كالسعيدة، كتيذيب النفكس كالضمائر، كيجعؿ النفس البشرية ترفض الجريمة 

ية يحمي االنساف مف الكقكع في الجريمة، معمنان أف كالكقكع فييا، كتمؾ التدابير بمثابة سكر حما
ككاجبات  مسؤكليات، كجعؿ عمى الدكلة إلييااإلسالـ حارب الجريمة بكؿ كسائميا كالطرؽ المؤدية 

عديدة منيا حماية الناس، كتكفير سبؿ العيش الكريـ كتنظيؼ البيئة كالكقاية مف الفتنة كالجريمة، 
 .1"كابتغاء صياغة مجتمع بال مشاكؿ

تيدؼ التدابير الكقائية لمحد مف الكقكع في الجريمة كمحاربتيا، كصناعة سكر حماية منيع 
في النفس البشرية تجعميا ترفض الجريمة كالطرؽ المؤدية إلييا، لذلؾ جاءت ىذه الرسالة لتبيف أف 
اإلسالـ بأحكامو ذات رؤية شاممة متكاممة تقرر أنو عيني أصالة بالحد مف الكقع في الجريمة 

                                                           
1
 http://ar.islamway.net/article. 
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التركيز عمى ك  كالمجتمع ككؿ الدكلةعمى الفرد ك  مسؤكلياتوبنظاـ شامؿ متكامؿ تتكزع كالكقاية منيا، 
رؤية جعمتنا نعتقد أف المنيج اإلسالمي في مكافحة مف الجريمة كفؽ  لمحماية الدكر الكقائي لمدكلة

ألنو منيج مصدره اهلل الخالؽ الذم  ،الجرائـ ىك المنيج الكحيد القادر عمى تحقيؽ النتائج المطمكبة
كتميزه كتجعمو فكؽ جميع يعمـ خبايا النفس، كالمنيج اإلسالمي تفرد عف غيره بصفات ترفعو 

 ،المناىج كالنظريات، كمف تمؾ المميزات شمكليو التصكر في تحديد أسباب الجريمة كالكقاية منيا
، مع بياف الرؤية برؤية تتجاكز أداء العقكبة كالحد مف الجريمة إلى اصالح النفكس كفتح باب التكبة

 .الجريمةالكاضحة لمدكلة التي يمكف أف تسير عمييا لمحد مف ظاىرة 

 :دراسةالأىمية  :أوالً 
 أىمية نظرية:

مؤيد  باعتبارىاتبرز أىمية ىذا المكضكع في أنو يتعمؽ بجانب ميـ في نظاـ العقكبات  .1
 باألحكاـ عمى الكجو المشركع. االلتزاـتأديبي يكفؿ 

  .الكقائي لمدكلة في الكقاية مف الجريمة كمنع حدكثيادكر ال كبياف اىتماميا بدراسة .2
جراءات عمى الدكلة اتخاذىا كاتباعيا لتكفؿ الحد مف  ىذا البحثتفرد  .3 ببياف أليات كا 

عنصر الجريمة في زمف انتشرت فيو الجريمة كغابت المسؤكلية كغاب معيا الضمير 
 كالكازع الديني.

 تساعد نتائج الدراسة عمى تككيف المجتمع الفاضؿ كفؽ الرؤية اإلسالمية. .4
 فاضؿ يجعؿفي طيات الدراسة يسعى لتككيف رأم عاـ تنبع أىمية ىذا البحث في أنو  .5

الجميع في مكطف المسؤكلية كفؽ رؤية مقاصدية تنبع في أصميا لتحقيؽ مقاصد الشريعة 
 .اإلسالمية كحماية الكميات الخمس

 األىمية التطبيقية:

رؤية إمكانية االستفادة مف نتائج الدراسة بالتنبؤ بمدل القابمية الرتكاب الجريمة كتكضيح ال .1
 اماـ الدكلة في منع تمؾ القابمية أك الحد منيا.

المساىمة قدر اإلمكاف في تخفيض معدؿ الجريمة بالنسبة لمدكلة مف كاقع القياـ بإجراءات  .2
 كقائية.

امداد كافة الميتميف بدراسة الجريمة كالدعكة إلى مجتمع فاضؿ بكؿ الطرؽ الكقائية التي  .3
 تؤدم إلى الحد مف الجريمة كسبميا.
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 البحث:مشكمة  :ثانياً 
يتكجب عمى الدكلة أف تحمي مكاطنييا مف الكقكع في الجريمة، كأف تبعدىـ عف طرؽ 
الجريمة مع كفالة تمبية جميع االحتياجات كالمتطمبات كذلؾ لالرتباط الكثيؽ بيف تمبية االحتياجات 

استراتيجيات كالكقكع بالجريمة؛ كلكف ذلؾ كفؽ رؤية كقالب صحيح قائـ عمى معطيات كأسس ك 
مخطط ليا مسبقاي تتفؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية، كتكمف مشكمة البحث بأف الرؤية لمدكلة غير 
كاضحة بالنسبة لمسؤكلياتيا اتجاه الفرد ككيفية كقايتو مف الجريمة، بؿ الطابع السائد أف العقكبة ىي 

جب عمى الدكلة المجكء إلى السالح الكحيد لمحد مف الجريمة؛ كلكف ثبت فشؿ العقكبة فكاف يتك 
طريؽ أخر لمنع حدكث الجريمة إبتداءان كمنع العكدة إلى ارتكابيا مع ضماف إصالح كتقكيـ الفرد 

 .لذلؾ كانت ىذه الدراسة لتبيف أىمية التدابير الكقائية كمجاالتيا بالنسبة لمدكلة

  ًا: تساؤالت البحثثثال
 :تكمف مشكمة البحث في السؤاؿ اآلتي

كيتفرع عف ىذا السؤاؿ  كاجب الدكلة اتجاه المكاطف في حمايتو مف الكقكع في الجريمة؟ما ىك 
 : أسئمة أخرل ىي

 ما ىي الطرؽ الكقائية المتعمقة بالدكلة في الحد مف الكقكع في الجريمة؟ .1
 ماىي المجاالت التي يمكف استغالليا في منع الكقكع في الجريمة بالنسبة لمدكلة؟  .2
 الجريمة كفؽ رؤية مقاصدية تتعدل أبعاد العقكبة المجردة.الكقكع في كيؼ عالج اإلسالـ  .3

 البحث:فرضيات  رابعًا:
 التشريعاتيمكف انكارىا كال يمكف الجـز بأف  ف الجريمة اليمكف بناء البحث عمى فرضية أ

بؿ يغمب الظف عمى أنيا تسعى لمحد مف  ،عمى اختالؼ مصادرىا تسعى إلنياء كجكد الجريمة
عمى اختالفيا بمعالجة الجريمة  قكانيفتبيف فشؿ كؿ ال كاستقراءكمف خالؿ دراسات سابقة  ،الجريمة

كالحد منيا في حيف تفرد النظاـ اإلسالمي بميزة جعمتو يعمك عمى كؿ التشريعات كالقكانيف، أذ 
 الدكلة في الحماية مف الجريمة تتنكع مف كقائية كعالجية كمف ذلؾ جعمت المسؤكليةجعمت 
، كفؽ بتدابير كقائية طرؽ المؤدية لمجريمة كالحد منياالكمنع كؿ  ،تطبيؽ شرع اهلل في الضامف

 رؤية مقاصدية شاممة تحقؽ المصالح كتدرأ المفاسد.
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الخكض في البحث سكؼ تنكشؼ لنا األليات كالكسائؿ كالمجاالت التي يمكف كمف خالؿ 
 لمدكلة الخكض فييا لمحد مف ظاىرة الجريمة.

 البحث:ًا: أىداف خامس
  ييدؼ البحث إلى تحقيؽ األمكر التالية:

 دراسة كبياف الدكر الكقائي لمدكلة في الكقاية مف الجريمة كمنع الطرؽ المؤدية إلييا. .1
تزكيد الدكلة برؤية شاممة كاممة فاضمة مستكحاة مف الشريعة اإلسالمية لمحد مف الجريمة  .2

 ائية في كافة المجاالت.عف طريؽ الكقاية منيا باتباع إجراءات كق
دراسة العكامؿ المؤثرة عمى الفرد كالتي تدفعو لمكقكع في الجريمة كبالتالي تزكيد الدكلة  .3

 برؤية كاضحة في منع زيادة العكامؿ المؤدية لمجريمة.
شركط  الجريمة كفؽكمحاربة  المسؤكلياتبياف ما تفرد فيو النظاـ اإلسالمي مف تكزيع  .4

 .مف خالؿ التأصيؿ لمتدابير الكقائية كظركؼ كقكاعد تراعي المصمحة كتدرأ المفسدة

 البحث:: نطاق سادساً 
  كالكقاية منيا منذ نشأتيا  الدراسة يشمؿ نطاؽ كجكد الجريمة اف مكضكع زماني:نطاق

  حتى القرف الحالي.
  تشمؿ الدراسة في نطاقيا المكاني مؤسسات الدكلة كأجيزتيا، كالمكاف الذم  :مكانينطاق

  مف الممكف أف يتنبأ فيو بإمكانية الكقكع في الجريمة.

  البحث:: منيج سابعاً 
كذلؾ مف خالؿ الرجكع  االستقراء كاالستنباط،اتبعت في بحثي ىذا منيجان عمميان قائمان عمى 

إلى المصادر المعرفية كالحصكؿ عمى المعمكمات كالكقكؼ عمى التعريفات كمف ثـ تحميؿ 
بعدة أمكر عمى  التزمتكمف ثـ الكصكؿ إلى الرام الراجح كقد  مآخذىاالمعمكمات كالكقكؼ عمى 

 النحك التالي: 

كالكتب المتخصصة كعدـ  بالمصادر الحديثة االستعانةصمية، مع الرجكع إلى المصادر األ .1
 إغفاليا.

، مع تكثيؽ المراجع كفؽ المنيج المعيكد في البحث العممي يياإسناد كؿ األقكاؿ إلى قائم .2
بو المؤلؼ، ثـ ذكر الكتاب، مع رقـ الصفحة كالجزء الذم ذكر فيو  ما اشتيركذلؾ بذكر 
 المعمكمة.
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 سباب.مقركنان باأل الترجيحمناقشة التعريفات مناقشة مكضكعية ثـ  .3
 مع ذكر رقـ األية.إلى سكرىا في المصحؼ الشريؼ  القرآنيةعزك األيات  .4
 الصحيحيف اكتفيتفإف كانت في  األصميةاعتنيت بتخريج األحاديث مف مضامينيا  .5

ف كانت في غير الصحيحيف ذكرت حكميا إف كجدت.   بذكرىا، كا 
 راعيت الترتيب الزمني بيف المذاىب األربعة عند التكثيؽ. .6
 .رسالةمرتبا حسب كركدىا في الالقرآنية يات ألفيرسان لجعمت  .7
 .رسالةجعمت فيرسا لألحاديث حسب كركدىا في ال .8
 البحث:: ىيكميو ثامناً 

 فصكؿ كخاتمة، كقد قٌسمتو عمى النحك التالي: أربعةيتككف ىذا البحث مف 

 األولالفصل 
 اإلطار العام لمدراسة

 كالجيػكد البحػث، كأىػداؼ ،كمشػكمة أسػئمة البحػث المكضػكع، كأىمية المقدمة، عمى كيشتمؿ
 كىيكميتو. البحث كمنيجية السابقة

 الثانيالفصل 
 وأىميتياتعريفيا من الجريمة لتدابير الوقائية ا

  مف الجريمة بالتدابير الكقائيةتعريؼ ال :األولالمبحث. 
  أىمية التدابير الكقائية: الثانيالمبحث. 

 الثالثالفصل 
 ةاإلسالمي ةتأصيل التدابير الوقائية في الشريع 

 الشريعة اإلسالمية: التدابير الكقائية في المبحث األول . 
 تطبيقات التدابير االحترازية في الشريعة اإلسالمية. :المبحث الثاني 
 تككيف رأم عاـ فاضؿ. لتالمبحث الثا : 

 الرابعالفصل 
 الدولة الوقائية لمحماية من الجريمة تدابير 

 :في المجاؿ االقتصادم. مف الجريمة الكقاية المبحث األول 
 في المجاؿ االجتماعي.مف الجريمة الكقاية : المبحث الثاني 
 في المجاؿ األمني مف الجريمة : الكقايةالمبحث الثالث.  
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 كتتضمف أىـ نتائج البحث كالتكصيات. :الخاتمة تاسعًا:
 السابقة:الدراسات ًا: عاشر 

كاحدة دكتكرة  لوكرسا، كجدت بعض مف المقاالت كاألبحاث كاالستقراء كاالطالعبعد النظر 
 الدكتكراهرسالة  ىيالتي تتحدث عف تفرد المنيج اإلسالمي في الكقاية مف الجريمة ككيؼ معالجتيا 

، ككذلؾ ةألحمد الطكيمي التي بعنكاف التدابير الكقائية لمحماية مف الجريمة في الشريعة اإلسالمي
باحث تفردت لأف رسالة ا إال كجدت بعض الكتب المؤلفات التي تتحدث عف الجريمة بشكؿ عاـ،

يمة كىك دكر الدكلة كمسؤكليتيا في الكقاية مف الجر  في دراسة مكضكع لـ يتطرؽ إليو في الكتب
مبرزان سعي اإلسالـ بأحكامو في  كفؽ إجراءات كتدابير مأصؿ ليا بنظرة فقيية مقاصدية كاسعة

  كفؽ دراسة فقيية. كاجباتوك  مسؤكلياتوفي  لمسؤكؿا تدابير ككضععف طريؽ  كقاية مف الجريمةال
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 المبحث األول
 التعريف بالتدابير الوقائية من الجريمة 

 :مفيوم الجريمة :أوالً 

 الجريمة في المغة: -أ

ـى كالجـر التعدم، كالجرـي الذنب كالجمع أجراـ كىك الجريمة،  رى إف لفظ الجريمة مأخكذ مف الفعؿ جى
ٍرـ إذا عظـ جرمو أم أذنب كيقاؿ: خرج  : جنى جناية، كجى  .(1)يجـر ألىمو أم يطمب كيحتاؿكأجـر

 ، فالمجـر مف اقترؼ الذنب.(2)كسميت الجريمة ذنبان ألنو يتبع فاعميا عقاب
 الجريمة في االصطالح: -ب

مما ال شؾ فيو أف المعنى االصطالحي ييبنى عمى المعنى المغكم كيستند عميو، كالجريمة ليا 
كمف ناحية قانكنية ككحقيقة كاقعية كبياف ذلؾ تعريفات عديدة كقد عرفيا العمماء مف ناحية شرعية 

 كاألتي:
 مفيوم الجريمة من ناحية شرعية:

بعد النظر كاالطالع تبيف لمباحث أف الفقيو الشافعي الماكردم ىك أكؿ مف تصدل لكضع 
 مصطمح شرعي لمجريمة، كمف كتب بعده في الجريمة تبنكا ذات التعريؼ، كعيرفت بأنيا:

 .(3)زجر اهلل عنيا بحد أك تعزير"أ_" محظكرات شرعية 

 (4)ب_"ما حـر الشرع فعمو أك تركو كرتب عمى فعمو أك تركو عقكبة "

، كقد كصفت المحظكرات بأنيا (5)كالمحظكرات ىي إتياف فعؿ منيي عنو أك ترؾ فعؿ مأمكر بو
شرعية إشارة إلى أنو يجب في الجريمة أف يحظرىا الشرع تحت ضابط كؿ سمكؾ مخالؼ 

ر بو كاإلتياف بالمنيي عنو، كمع ذلؾ نجد أنو ليس كؿ سمكؾ خرج عف الضابط المذككر لممأمك 
يسمى جريمة إال إذا نص عمى عقابو، فال جريمة إال بنص كال عقكبة إال بنص، فحـر اهلل 
شرب الخمر كرتب عمى شاربو حد الجمد، كحـر الردة كرتب عمى المرتد عقكبة القتؿ، كحـر 

                                                           

 (.7644/1ج) تاج العركس ،الزبيدم .(357/9جلساف العرب) ،ابف منظكر (1)
 (.134/2جتفسير حقي ) ، البرسكم(2)
 .(257 )ص األحكاـ السمطانية ،أبي يعمى الفراء (.192 )ص األحكاـ السمطانية ، الماكردم (3)
 (.20)ص الفقو الجنائي في الشرع اإلسالمي ،أبك فارس(4)
 (.76/1ج) التشريع الجنائي اإلسالمي ، عكدة(5)
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و الجمد أك الرجـ حسب حاؿ الزاني، كحـر اهلل السحر كأكجب اهلل عمى الزنا كرتب عمى فاعم
 .(1)فاعمو عقكبة القتؿ، كتمؾ العقكبات لتمؾ الجرائـ تسمى حدا أك تعزير

ككثير مف الفقياء يعبر عف الجريمة بمفظ الجناية، إال أف بعض الفقياء قد خص الجناية عمى 
كىي القتؿ كالجرح كالضرب كاإلجياض، بينما أطمؽ  األفعاؿ الكاقعة عمى نفس اإلنساف أك طرفو،

ذا غضضنا النظر عما تعارؼ عميو الفقياء  بعضيـ لفظ الجناية عمى جرائـ الحدكد كالقصاص كا 
مف إطالؽ لفظ الجناية عمى بعض الجرائـ دكف البعض األخر، أمكننا القكؿ بأف لفظ الجناية في 

ميو تكون الجريمة: ىي إتيان فعل محرم معاقب وع، (2)االصطالح الفقيي مرادؼ لمفظ الجريمة
 عمى فعمو أو ترك فعل محرم الترك معاقب عمى تركو.

مف خالؿ العرض السابؽ لتعريؼ الجريمة مف الناحية الشرعية كجدنا أف الشرع كانت لو نظرة 
شمكليو تكاممية عف السمكؾ اإلجرامي، ككذلؾ رسـ الطريؽ المعتدؿ في تطبيؽ العقكبة كالنص 

مييا، كما أف ترؾ الباب مفتكحان لإلماـ في تقدير العقكبة لجرائـ غير منصكص عمييا كذلؾ مف ع
باب الرؤية كالتصكر اإلسالمي الشمكلي عف الجريمة كالسمكؾ اإلجرامي، بما يحقؽ الردع 
كالمصمحة كاإلصالح كمحاربة كؿ ما يفسد الحياة الكريمة لإلنساف عمى الكجو الذم ارتضتو أحكاـ 

 شريعة الغراء. ال
 التعريف القانوني لمجريمة: 

بعد النظر كاالطالع عمى التعريؼ القانكني لمجريمة كرسـ الحد ليا، كجدت أف النظرة القانكنية 
لمجريمة كاحدة كعرفيا فقياء القانكف بتعريؼ كاحد إشارة إلى أنيـ متفقكف عمى أركانيا، فمـ تختمؼ 

غـ مف أف أم تعريؼ سيككف قاصران عف إحاطتو بكافة صكر عباراتيـ في تعريؼ الجريمة، عمى الر 
كؿ سمكؾ انساني غير مشركع " وقد ع رفت في االصطالح القانوني بأنيا: السمكؾ المنحرؼ،

 (3)إيجابيان كاف أك سمبيان عمديان كاف أك غير عمدم يرتب لو القانكف جزاءن.

محددة قانكنيان، فميس كؿ سمكؾ يعتبر جريمة مف خالؿ نظرة القانكنيف لمجريمة فإنيا تعتبر أفعاليا 
إال إذا نص القانكف عمى تجريمو، كنص عمى العقكبة لذلؾ السمكؾ، كبيذا تتفؽ نظرة الفقياء 

                                                           

الحد ىك: عقكبة مقدرة كاجبة حقان هلل تعالى؛ كالتعزير ىك: التأديب كالزجر مف قبؿ اإلماـ أك نائبو عف ذنكب ال  (1)
. (97/6ج) تبيف الحقائؽ ،الزيمعي. (22/15ج)راجع كتاب الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع حد فييا

 (.154/3جعابديف )حاشية ابف  ابف عابديف:، (478/10ج) المبسكط ،السرخسي
 (.67/1ج) عكدة، التشريع الجنائي(2)
 (.22)ص العنؼ كالجريمة ،كديع(. 13)ص  الجريمة أحكاميا العامة ،خضر(3)
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الشرعييف كالقانكنيف لمجريمة مف حيث النص عمى السمكؾ اإلجرامي كالنص عمى العقكبة المترتبة 
  (1)لذم يميز الجريمة عف غيرىا.عمى مرتكبو، كىذا الجزاء ىك المعيار األساسي ا

 ثانيًا: مفيوم التدابير الوقائية:

إف مصطمح التدابير الكقائية شأنو شأف أم مركب إضافي يتـ تعريفو بتعريؼ أجزائو كعميو سأتناكؿ 
 أكالن تعريؼ التدابير: 

  تعريف التدابير في المغة: -أ

كلى، كالتدبير في األمر أف تنظر إلى ما مصدر دبىٌر، دىبىرى بالشيء أم ذىب بو، كدبر الرجؿ: 
 (2)ؿ إليو عاقبتو، كالتدبر التفكر فيو، كيتدبر الرجؿ أمره أم: ينظر في عكاقبو.ك يؤ 

كالتدبير في األمر أف تنظر إلى ما تؤكؿ إليو عاقبتو، كالتدبير التفكر فيو، أم يتدبر الرجؿ أمره 
 .(3)كيدبره، ينظر في عكاقبو

ة الشي كاستدباره، أم يرل في عاقبة الشيء ما لـ ير في صدره، كعرؼ كمعناه النظر في عاقب
 (4)األمر تدبيران: أم بأخره.

  التدابير في المعنى االصطالحي: -ب

بعد النظر في كتب الفقياء الشرعييف، لـ أجد أنيـ تطرقكا إلى كضع معنى اصطالحي بؿ أشاركا 
ؿ فعمى سبيؿ المثاؿ استدلكا بغض البصر إليو بضرب األمثمة المستكحاة مف كتاب اهلل عز كج

كاالستئذاف كتدبير يجب عمى الفرد االلتزاـ بو لئال يقع في فاحشة الزنا، ككذلؾ ما مينح لإلماـ مف 
سمطات تقديرية لمنع أم ضرر قد يمحؽ بالمصالح العامة كغير ذلؾ مف األمثمة أك ما يمكف أف 

كالتشيير، كمف خالؿ ذلؾ التصكر لمتدابير يمكف يعتبر كسيمة كيستعمؿ كإجراء كذلؾ كقص الشعر 
 التدابير عمى أنيا:" مجموعة من اإلجراءات التي يتم اتخاذىا، لتحقيق أىداف معينة"أف تيعرؼ 

 أما في كتب عمماء القانكف الجنائي فقد عرفت التدابير بأنيا:

  (5)"كسيمة لمحصكؿ عمى نتيجة محددة، كقاية أك مساعدة أك معاقبة.

                                                           

 (.   75مقارنة )صالجريمة أسبابيا كمكافحتيا دراسة ، حكرم(1)
 (.287/3جلساف العرب ) ،ابف منظكر (2)
 (.200/9جتاج العركس) ،الزبيدم(3)
 .(389/6جتاج العركس ) ،الزبيدم(4)
 .(44)صمعجـ المصطمحات القانكنية ،جيرارككرنك (5)
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المعنى المستخدـ لمتدابير مف قبؿ الفقو الجنائي إزاء حديثو عف التفرقة بيف العقكبة كالتدبير فإف 
كىذا النكع مف  ، أم أف التدابير ىنا كسائؿ لمنع حدكث الشي،(1)يقيد إطالقو، بكصؼ االحترازم
 التدابير ىك مكضكع الدراسة. 

 :: مفيوم الوقائيةنياً ثا

 :في المغة_ 1
أم: صانو كحماه، كيقاؿ كفاؾ اهلل شر فالف كقاية كالكقاية بالكسر أم حفظو، مف كقى كقاية 

 (2)ككقيت الشيء إذا صنتو كسترتو عف األذل.
 :في االصطالح_ 2

 أ_ مفيـك الكقاية مف ناحية شرعية:
أنيـ استخدمكا مدلكؿ الكممة كأشاركا إليو غمب عمى ظني بعد النظر في كتب الفقياء الشرعييف، 

 بضرب األمثمة كالكسائؿ التي تستخدـ ككقاية كصيانة كبياف ذلؾ بالتالي:كذلؾ 
فمف خالؿ النظر لمكميات الخمس التي جاءت الشريعة اإلسالمية لحمايتيا، كدارت كؿ أحكاميا مف 
أجؿ الحفاظ عمييا كجمب المصالح كدرأ المفاسد، نجد أف الشريعة الغراء قد نصت فعميان عمى ما 

فممحفاظ عمى مقصد  حافظ عمى تمؾ الكميات الخمس مف أم ضرر أك ىالؾيمكف أف يحمي كي
كأكجبت حد الردة ككقاية مف تبدؿ الديف بعد اعتناقو؛ كأما ما  ،الديف دعت إلى إقامة العبادات

شرعتو لمكقاية في مقصد النفس فقد دعت لتناكؿ المباحات كحرمت االنتحار، كقاية لمنفس مف 
كدعت  أما ما شرعتو لمحفاظ عمى مقصد العقؿ فقد حرمت تناكؿ المسكراتاليالؾ كحفاظان عمييا؛ ك 

طمب العمـ كقايةن لمعقؿ مف اليالؾ كالجيؿ؛ كأما ما شرعتو لمحفاظ عمى مقصد الماؿ فقد دعت  إلى
حفاظان ككقاية  ،إلى الكسب الشريؼ كالعمؿ كحرمت السرقة كالغصب كاالعتداء عمى أمكاؿ االخريف

لمماؿ باعتباره مقصد كمي كعصب الحياة البشرية كىك أحد الطرؽ التي إف فيقدت فقد فيتحت الطرؽ 
لمجريمة، كأما ما شرعتو لمحفاظ عمى مقصد النسؿ فقد دعت لمزكاج حماية لمنسؿ مف اليالؾ 

تداء عميو كالتجرأ ككذلؾ شرعت حد القذؼ كحد الزنا كقايةن ليذا المقصد مف الضرر كاليالؾ كاالع
 عمى أعراض الناس.

جراءاتيا في  فمف خالؿ ذلؾ التصكر لممقاصد الكمية نمحظ جميان أف الكقاية قد ًكجدت سيبميا كا 
كعمى ذلؾ يمكف تعريؼ الكقاية مف ناحية شرعية عمى أنيا:" حفظ الشيء كستره كصيانتو  ،الشريعة

 مف األذل".
                                                           

 .(295)ص الكجيز في عمـ اإلجراـ ،ىنداكم(1)
 (.382/9جلساف العرب )، ابف منظكر (2)
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 ب_ مفيـك الكقاية مف ناحية قانكنية:
  (1)حفظ الشي عما يكقيو كيضره"."

كىذا التعريؼ يتفؽ مع النظرة الشرعية لمصطمح الكقاية كلكنيا عرفت بتعريؼ أخر كىك: "حماية 
مأمكر بيا لمدفاع عف مصالح أساسية، كالكقائي بخالؼ الردعي كىك ما ينزع إلى الكقاية مف 

 (2)اإلجراـ أك منعو أك تقميصو سمفان بمكافحة أسبابو".
الؿ تعريؼ الكقائية فإننا كصفنا التدابير المراد االلتزاـ بيا عمى أنيا تدابير كقائية كبذلؾ فإف مف خ

اإلجراءات المتبعة ىي إجراءات لغرض الحفظ كالصيانة كمنعان لمكقكع في المحظكر كبذلؾ نقتصر 
 عمى الحديث عمى اإلجراءات الكقائية دكف اإلجراءات العالجية.

 ائية كعمم:مفيوم التدابير الوق
 أواًل من الناحية الشرعية:

التدابير الكقائية في الشريعة اإلسالمية ترجع إلى مصادرىا العامة، كتعد جزءان مف نظاميا كتغطي 
الجكانب المختمفة لحياة المسمـ في الدنيا كاآلخرة، كتعبر عف سياسة اجتماعية شاممة، ال مجرد 

ف التدابير الكقائية في القكانيف الكضعية ال تقكـ عمى سياسة جزئية تيتـ بالكقاية مف الجريمة، فإ
أسس كاضحة، كما زالت الجيكد لمباحثيف الميتميف بشأف الجريمة كالمجرميف مستمرة لمبحث عف 

 . (3)قكاعد كأسس ترتكز عمييا
و يمكف تعريؼ التدابير الكقائية مف الناحية الشرعية بأنيا:" إجراءات تيدؼ لمكقاية عما نيى اهلل عن

 مف أقكاؿ كأفعاؿ لتحقيؽ المصالح كدرأ المفاسد".
كىي بيذا المعنى الكاسع نجد أنيا ال تتعمؽ بجانب دكف جانب بؿ تشمؿ كؿ ما يعتبر مف إجراءات 

 لمكقاية مف المحظكرات الشرعية.
 ثانيًا من الناحية القانونية:

 ، كلكف ال يختمؼ (4)إف الكممة بمفيكميا االصطالحي المتداكؿ تعكد لمقكانيف الكضعية
مفيكـ التدابير الكقائية في القانكف عف مفيكمو في الشريعة اإلسالمية، لكف الخالؼ ينصب حكؿ 
األسس التي بنيت عمييا ىذه التدابير، كبعد النظر كاالطالع تبيف لمباحث أف التدابير الكقائية في 

قانكف عمى كضع تعريؼ محدد الفقو الجنائي تأخذ تعريفات متعددة كمختمفة، كلـ يتفؽ عمماء ال

                                                           

 .(334)ص التكقيؼ عمى الميمات في التعاريؼ، المناكم (1)
 .(1809)ص معجـ المصطمحات القانكنية، جيرارككرنك (2)
 (.1/4ج) التشريع الجنائي اإلسالمي ، عكدة .(686/1جالكسيط في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ) ،سركر(3)
 (.1/4ج) التشريع الجنائي اإلسالمي ،عكدة (4)
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كجامع ليا بسبب اختالفيـ في األسس التي بنيت عمييا ىذه التدابير، كلعدـ النظرة الشمكلية 
كاختالفيـ في طبيعة التدابير الكقائية فكجدت أنيـ عرفكىا مف خالؿ الخصائص كالغاية منيا 

 كيمكف تعريفيا عمى أنيا:

يات المعينة في الدكلة لمنع كقكع الجريمة كحماية "السياسات أك اإلجراءات التي تتخذىا الج
  (1)المجتمع مف أثارىا.

كاضح مف ىذا التعريؼ أنو حدا بالتدابير الكقائية بالغاية مف تشريعيا كسياسة لمدكلة، كتتمثؿ الغاية 
 منيا مف الكقاية مف الكقكع في الجريمة.

ؤدية الرتكاب الجريمة كتعبر عف السياسة أك ىي:"تدابير كقتية تيتـ بمعالجة األسباب المباشرة الم
 (2)الجنائية التي تنتيجيا الدكلة لمكقاية مف الجريمة.

مف خالؿ ىذا التعريؼ نجد أف مف أىـ الخصائص لمتدابير الكقائية مف الناحية القانكنية أنيا كقتية 
قكانيف الكضعية ال كىذا فارؽ كبير كجكىرم بيف نظرة الشريعة الشاممة كالكاممة لمتدابير كبيف نظرة

 .الجزئية كالكقتية

أك مجمكعة مف اإلجراءات يعتمدىا المشرع في مكاجية خطكرة إجرامية تطكييا شخصية  أك: "إجراء
 (3)مرتكب الجريمة ليدرأىا عف المجتمع".

ىذا التعريؼ أقرب إلى تصكر التدابير الكقائية مف الجريمة حيث: أكضح أف التدابير ماىي إال 
منظمة تنتيجيا الدكلة لمكاجية خطكرة، ىناؾ دالئؿ تشير إلى خطكرة ىذه الشخصية إجراءات 
 اإلجرامية.

مف خالؿ التعريفات السابقة يظير لنا أف دكر ىذه اإلجراءات ينحصر في التحرز مف اإلجراـ في 
 المستقبؿ، لذلؾ فقد اختمؼ في تسميتيا باالعتماد عمى جكىرىا في تبني سياسة كقائية في مجاؿ
مكافحة اإلجراـ، تتخذ حياؿ الخطريف لجعميـ يمتنعكف عف اإلضرار بالمجتمع ككقاية مف خطر 

                                                           

 السياسة الجنائية في التشريع اإلسالمي المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي :المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي(1)
 (.335)ص 

 (.9)ص عمـ الكقاية كالتقكيـ، رمسيس(2)
 (.377)ص شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، سركر(3)
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، فقد أطمؽ عمييا تارة التدابير االحترازية أك التدابير الكقائية أك تدابير األمف (1)ارتكاب جرائـ جديدة
 (2)التي يجب اتخاذىا مقدما حتى تمنع كقكع الجريمة.

ف  كيعتقدكف أنيما ذات الشيء أك أف (3)مطكف بيف العقكبة كالتدابير احترازية كثير مف الدارسيف يخكا 
التدابير الكقائية تعتبر مف جنس العقكبة، كالحقيقة أنيما مختمفتاف فالعقكبة مف ناحية شرعية ىي: 

 :(4)"زكاجر كضعيا اهلل عز كجؿ لمردع عف ارتكاب ما حظر كترؾ ما أمر"
كالقصاص كالتعزير كبيذا تككف العقكبة ذات شمكليو ألم  كاضح أف الزكاجر ىنا تشمؿ الحد

 محظكر ييرتكب أكم أم أمر يؤدم إلى تعطيؿ مصمحة أك جمب مفسدة.
أما العقكبة مف النظرة القانكنية فيي:" ىي الجزاء الذم يقرره القانكف كيكقعو القاضي، مف أجؿ 

 (5)الجريمة كيتناسب معيا.
شارة إلى أنيا: مجمكعة اإلجراءات التي تكاجو الخطكرة اإلجرامية أما التدابير االحترازية فسبؽ اإل

الكامنة في شخص مرتكب الجريمة، كاليادفة إلى حماية المجتمع عف طريؽ منع المجـر مف العكدة 
 الرتكاب جرائـ عديدة.

فإف يتضح لنا مما سبؽ أف العقكبة ىي رد الفعؿ الذم يرتبو المشرع إزاء مف يرتكب فعالن الجريمة، 
 التدابير االحترازية ىي رد الفعؿ الذم يرتبو المشرع إزاء مف يتصؼ بالخطكرة اإلجرامية.

كعمى كؿ ما تقدـ يمكف تعريؼ تدابير الدكلة مف الكقاية مف الجريمة التي ىي عنكاف ىذه الدراسة 
مية "إجراءات ذات طبيعة متغيرة تتخذىا الدولة لمنع خطورة ومواجية ظاىرة إجرا عمى أنيا:"

 ". لتحقيق مصمحة
 
 
 
 
 

                                                           

 (.17)ص العقكبات كالتدابير كأساليب تنفيذىا، جعفر(1)
 .(295)ص الكجيز في عمـ اإلجراـ كالعقاب ىنداكم،(2)
 (.192)صالسياسة الجنائية المعاصرة بيف الشريعة اإلسالمية كالقانكف الكضعي ،حتاتة(3)
 .(275)ص األحكاـ السمطانية كالكاليات الدينية، الماكردم (4)
 .(667)ص شرح القانكف العاـ ،حسني(5)
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 الثانيالمبحث 
 أىمية التدابير الوقائية

 أىمية التدابير الوقائية:

اإلسالـ منيج حياة متكامؿ، كالتدابير الكقائية إحدل أنظمتو، حيث يقكـ عمى تكفير أسباب الحياة "
تحجـ عف  النظيفة كتيذيب النفكس كتطيير الضمائر، كما يزرع في النفكس الحساسية التي تجعميا

اإلقداـ عمى أم جريمة قد تيقطع أكاصر األخكة كالمحبة بيف االفراد، كتطبيؽ المنيج الكقائي 
اإلسالمي ىك الطريؽ األمثؿ كالمنيج القكيـ لمحماية مف الكقكع في الجريمة، كىك الكسيمة التي 

 .1"يتحقؽ بيا األمف كاألماف لمجميع

ف التدابير الكقائية نظاـ عاـ يشمؿ كؿ  جكانب الحياة اإلنسانية، فيك يخاطب كؿ األفراد كال كا 
يقتصر عمى أناس بعينيـ، كىي نظاـ مؤسس عمى تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي تعتمد 
عمى تربية الفرد المسمـ، تربية شممت جكانب العقيدة كالعبادة كالمعاممة فإف كثرة الجرائـ كتفشييا 

التي قد ال تكمؼ شيئان مقارنة بالعالج الذم يكمؼ الكثير مف سببو إىماؿ األخذ بأسباب الكقاية 
 الماؿ كالجيد كالكقت.

فالغاية مف التدابير الكقائية ىي حماية كؿ فئات المجتمع مف الجريمة، كتحصيف األفراد مف الكقكع 
 فييا كبناء سكر منيع يحمي الدكلة مف كؿ ما يتعمؽ بأمنيا كاستقرارىا كيشكه سمعتيا.

ف التد ابير الكقائية تعتبر نظاـ دفاعي عاـ، كىي خط الدفاع األكؿ كتعتمد عميو الشريعة كا 
اإلسالمية كثيران في حربيا ضد الجريمة بيدؼ تطيير البيئة االجتماعية مف العكامؿ المؤدية إلى 

 (2)الجريمة كاالنحراؼ، فضالن عف إعداد اإلنساف السكم الذم يتجنب السمكؾ كاالنحراؼ.

ذا المجاؿ ال ينتيي كلكف يمكف كضع خطكط عريضة ألىمية التدابير الكقائية، فإف كالخكض في ى
تعاليـ اإلسالـ قد جاءت لمداخؿ الجريمة بتعميمات كقكاعد تسد منافذىا، فاألمكاؿ كاألعراض 
كالنفكس ىي كسائؿ يطمع بكاسطتيا بعض األفراد لمتعدم عمى بعض، كالتسمط عدكانان كبغيان، فرسـ 

نيج الذم يجب أف تمتـز بو النفس المعتدلة حتى ال يتسمط غني عمى فقير كال قكم عمى الشرع الم
 ضعيؼ، رحمة مف اهلل بعباده.

                                                           
1
 سبق اإلشارة إليه. 

 .(43)ص أثر اإليماف كالعبادات في مكافحة الجريمة ،قطاف (2)
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فاألمكاؿ التي ىي محؾ النفكس فقد تكلى اهلل عز كجؿ تقسيميا بيف الناس، كبيف مداخميا الشرعية 
ىا تدابير كقائية تسعى لتحقيؽ مف ميراث كبيع كشراء كزكاة، كليذه التشريعات أىمية عظيمة باعتبار 

التعادؿ المعيشي كالكرامة اإلنسانية كحماية النفس البشرية مف أم اعتداء أك تسمط كبيذا يكفؿ 
 اإلسالـ سد منافذ كبيرة لمجريمة.

كالعرض الذم ىك السمعة كالكرامة كالكرامة، كالتطاكؿ عمى األعراض ييدد كياف المجتمع كاألسرة، 
ـ لحمايتو كصيانتو، فقد قامت حركب كأريقت دماء مف أجؿ العرض كخكفان فخرجت تعاليـ اإلسال

مف العار، فجاءت تعاليـ ىذا الديف لتضع الحكاجز كتردع المعتدم كتمؾ التعاليـ ليا ما ليا مف 
 الكقاية مف أم جريمة يمكف أف تيدد الفرد كالمجتمع.

أك اإلضرار بيا، فأحاطيا التشريع بسياج  أما النفس فقد يتجرأ بعض الناس عمييا بالقتؿ أك اإلعاقة
 لمحماية كالمدافعة لتبقى في مأمف مف التسمط مع العقاب الدنيكم.

 تمؾ المنافذ األساسية لمجريمة فإف اتباع التدابير الكقائية فييا يعمؿ عمى سد منافذىا كالحيمكلة دكف
الداخؿ كالخارج، قائمة عمى الكازع الجريمة كمنع انتشارىا كبيذا تنشأ النفس البشرية النظيفة مف 

جراءات ىي أنجح أسمكب لمحد مف انتشار الجريمة ؛ كحيث أف الشي يتميز بمعرفة ضده  الداخؿ كا 
فسبؽ اإلشارة إال أف التدابير الكقائية تعتبر إجراء قبؿ كقكع الجريمة كمتابعة ليا بعد كقكعيا 

أما العقكبة فيمجأ إلييا  ،طريؽ الجريمةلمتخمص مف أثارىا في نفس الجاني كضماف عدـ عكدتو ل
بعد كقكع الجريمة فعميان، فإف العقكبة تمثؿ الجانب التقميدم في مكاجية الجريمة كتعمؿ عمى إيقاع 
يالـ عمى الجاني، فإف التدابير الكقائية تعتبر خط الدفاع األكؿ كالكسيمة األكثر  ضرر مقصكد كا 

كما ىك في  د تطبؽ في حاالت يتعذر فييا تطبيؽ العقكبةمف تفاقـ الجريمة، بؿ ق فاعمية في الحد
حاؿ فاقدم األىمية، كما تعمؿ عمى تطيير المجتمع كتعقيمو كزيادة الترابط كالعدالة فيو كىذا ما 
عجزت عنو العقكبة المجردة، فإذا كانت العقكبة ال يحكـ بيا إال بعد كقكع الجريمة فإف التدابير 

 .ذ تمؾ الجرائـ كاإلصالح كالتيذيب لمنفسالكقائية تعمؿ عمى سد مناف
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 المبحث األول
 التدابير الوقائية في الشريعة اإلسالمية 

 أواًل: التأصيل الشرعي لمتدابير الوقائية:

كالمرجع الذم تقـك عميو فكرة التدابير الكقائية، إف المقصكد بالتأصيؿ الشرعي ىك معرفة األساس 
مب أحكاـ  كبعد النظر كاالستقراء كجدت أف التدابير الكقائية كفكرة ككأسمكب ىي متأصمة في صي
الشريعة اإلسالمية، كيعكس السياسة الربانية الشاممة كالرؤية الكاممة ليذا الديف الحنيؼ، فما شيرعت 

تباعيا إال بعد أف أحاطيا بسياج منيع يمنع انتياكيا كالتعدم عمييا، األحكاـ عبثان، كلـ يأمرنا بإ
ككؿ ما سبؽ كفؽ رؤية صحيحة تنشأ الفرد عمى منيج إسالمي رفيع ال يعادلو أم منيج كال يساكيو 
أم تشريع، كقد كجدت أصالن لمتدابير الكقائية في كتاب اهلل عز كجؿ كفي السنة النبكية كفي بعض 

 المعتبرة شرعان. القكاعد الفقيية

 التدابير الوقائية في القران الكريم: -أ

قَْشىَ "تعالى: قال  -1 َمبحَ  َّ آَرَِ٘ي الضَّ َّ اَلحَ  أَقِْوَي الصَّ َّ ُِلَِِّ٘خ اْْلُّلَٔ  َج اْلَجب ْجَي رَجَشُّ ََل رَجَشَّ َّ فِٖ ثُُْ٘رُِنيَّ 

 ِِ َِِّشُمْن رَْط ُٗطَ َّ ِْ٘ذ  َل اْلجَ ُْ ْجَظ أَ ٌُْنُن الشِّ َُِت َع ُ لُِْ٘ز َسُعْلََُ إًََِّوب ُِٗشُٗذ َّللاَّ َّ  َ أَِطْعَي َّللاَّ  .(1)"ً٘شاَّ

  الداللة:وجو 

كقد سعى اإلسالـ لمنع كؿ السبؿ ، إف جريمة الزنا مف أخطر الجرائـ التي تيدد النسؿ كالمجتمع 
التي تؤدم إلى الكقكع فييا، كىناؾ تدابير متعمقة بالنساء كىي أداب يجب عمى النساء أف تمتـز 

عمييف كمف ىذه األداب:  بيا؛ لتأمف النساء مف الكقكع في الفتنة كالفاحشة كتمنع الغير مف االعتداء
أف ال يخرجف لغير حاجة كيشترط الخركج بالحجاب كعدـ التعطر كعدـ إظيار الزينة؛ ألف في 
إظيار الزينة كالتعطر دعكة لمتبرج كالسفكر كمدعاة لمزنا، كمف خالؿ ىذه األيو عرفنا أف المككث 

ة مف الفتنة ناىيؾ أف ىذه في البيت كعدـ الخركج في زمف الفتنة يعتبر تدبير احترازم لمكقاي
 .(2)التدابير أيضان تعتبر تربية عظيمة كقائية لحماية المرأة كالمجتمع مف جرائـ كبيرة كالتحرش كالزنا

َِب َٗب  قاؿ تعالى:" -2 ُّٖ  أَُّٗ ٔ   ُٗجَبِْٗعٌَلَ  اْلُوْؤِهٌَبدُ  َجبَءكَ  إَِرا الٌَّجِ ِ  ُْٗشِشْميَ  َلَّ  أَى َعلَ ْ٘ئًب ثِبّللَّ ََل  َش ََل  َْٗغِشْقيَ  َّ َّ 

ََل  ْضًِ٘يَ َٗ  ََلَدُُيَّ  َْٗقزُْليَ  َّ ّْ ََل  أَ زَبى   َٗؤْرِ٘يَ  َّ ِْ ْ٘يَ  َْٗفزَِشٌََُٗ  ثِجُ ِِيَّ  ثَ ِْٗذٗ ِِيَّ  أَ أَْسُجلِ ََل  َّ ۙ   َهْعُشّف   فِٖ َْٗعِصٌَ٘لَ  َّ

ُِيَّ  اْعزَْغفِشْ  فَجَبِْٗع ُِيَّ  َّ َ  لَ َ  إِىَّ ۙ   َّللاَّ ِح٘ن   َغفُْس   َّللاَّ  .(3)" سَّ
                                                           

 [.33األحزاب: ] (1)
 (.411/6جتفسير ابف كثير) ،ابف كثير (2)
 .[1الممتحنة: ] (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1900&idto=1900&bk_no=51&ID=1943#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1900&idto=1900&bk_no=51&ID=1943#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1900&idto=1900&bk_no=51&ID=1943#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1900&idto=1900&bk_no=51&ID=1943#docu
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 كجو الداللة:

مؿ األية السابقة عمى الكثير مف األحكاـ الشرعية التي يجب عمى المرأة المسممة االلتزاـ بيا تتش
لتدخؿ في ديف اإلسالـ، ككما تحتكم عمى تدابير كقائية لحفظ النسؿ كىك تحريـ اإلجياض فإنو 

دىـ كما بيذه األية ثبت بعمكميا تحريـ قتؿ األكالد بغير كجو حؽ، كىذا يشمؿ قتؿ األكالد بعد كجك 
كاف أىؿ الجاىمية يقتمكف أكالدىـ خشية إمالؽ، كيعـ قتمو كىك جنيف كما تفعؿ بعض الجيمة مف 

.فإف النيي المقتضي لمتحريـ في (1)لئال تحمؿ لغرض فاسد أك شبو تسقط ما في بطنياالنساء التي 
سقاط الجنيف إما بضرب  أك شرب دكاء ىذه األية يحتكم عمى تدبير كقائي لمنع جريمة اإلجياض كا 

أك رميو كنحكه؛ فإف الفاعمة ليذا عمييا عقكبة ما اتفؽ عميو العمماء بأف عمييا عبدا ك أمة تككف 
 .(2)لكرثة الجنيف غير أمو

ُِِن اْلَخجَبئِثَ قاؿ تعالى:"  -3 ْ٘ ُم َعلَ َُٗحشِّ َّ ِّجَبِد  ُُِن الطَّ٘ ُِٗحلُّ لَ َّ"(3). 

 وجو الداللة:

ف مف مقاصد ىذا الشيء المحـر خبيث، تخبث فيو  النفس كيضر النفس كيحجميا عف سالمتيا، كا 
الديف الحنيؼ الحفاظ عمى الكميات الخمس كىي حفظ الديف كالنفس كالنسؿ كالعقؿ كالماؿ، كجاء 
لكؿ كاحد منيا تشريعات كأحكاـ خاصة، كاإلسالـ حافظ عمى مقصد النفس مف خالؿ عدة أمكر 

ف مف كؿ ما يسبب لو الضرر كالفساد في جسمو، فجاءت منيا الحفاظ عمى الصحة كحماية اإلنسا
اآلية لتبيف ما يحؿ كما يحـر مف األطعمة ككضعت لذلؾ قاعدة عظيمة كىي اإلباحة في الطيبات 

 .(4)كتحريـ كؿ الخبائث كحيث دلت ىذه األية بالتفسير عمى تحريـ لحـ الخنزير كالميتة

ييمية كىك مف الحيكانات السريعة النمك بسبب الخنزير حيكاف تجتمع فيو الصفات السبعية كالب
يرمكنات المنتجة لمغدد التناسمية؛ كىذا األمر لو عالقة بارتباط الالزيادة الكبيرة في ىرمكنات النمك ك 

لحـ الخنزير كشحمو بأنكاع السرطانات التي تزداد لدل أكمي لحـ الخنزير كشحمو، كيبمغ عدد 
كبعضيا قاتؿ  ،ة كخمسكف مرض ينتقؿ منو إلى اإلنسافاألمراض التي تصيب الخنزير أربعمائ

  (5)كخطير، كأكؿ لحمو يسبب تميؼ الكبد كتصمب الشراييف كضعؼ الذاكرة كالتياب المفاصؿ

                                                           

 (.100/8جتفسير ابف كثير) ،ابف كثير (1)
 (.161/34جمجمكع الفتاكم) ،ابف تيمية (2)
 .[157:األعراؼ] (3)
 (.653/1جبداية المجتيد كنياية المقتصد) ،القرطبيابف رشد  (4)
 (.89/1جنظريات طبية في محرمات إسالمية) ،خميرم (5)
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ف تجنب لحكـ الحيكانات الخطرة كالميتة كالسباع كالطيكر الجارحة؛ فإف العمـ أثبت أف ىذه " كا 
كعميو  باإلنساف،مة كخطيرة مف الكائنات الدقيقة الفتاكة الحيكانات كلحكميا يشكؿ بؤران لتجمعات ىائ

فإف تحريـ أكميا ما ىك إال تدبير احترازم لحفظ مقصد النفس كحفظ الصحة كحماية اإلنساف مف 
 .1"األمراض كاألكبئة الخطيرة قبؿ حدكثيا

ُ قاؿ تعالى:" -4 الَُنُن الَّزِٖ َجَعَل َّللاَّ َْ َِبَء أَْه فَ ََل رُْؤرُْا الغُّ اْمُغُُْْن  َّ َّ َِب  ُُْن فِ٘ اْسُصقُْ َّ لَُنْن قَِ٘بًهب 

ْعُشّفً  ًَل هَّ ْْ ُِْن قَ قُْلُْا لَ  . (2)”اَّ
 وجو الداللة:

تشريع في منع إتياف السفياء األمكاؿ، كالسفيو ىك الذم ال يجكز لكليو أف يؤتيو مالو،  اآليةىذه 
 (3)كضابط ذلؾ أف يككف مبذران في مالو أك مفسدان في دينو

فمك تركت الشريعة الماؿ في يد مف ال يحسنكف التصرؼ فيو؛ سيؤدم إلى ىالكو كضياعو كذىاب 
عمى تدبير كقائي إف التـز بو كلي السفيو أدل ذلؾ إلى حماية الماؿ مف  اآليةقيمتو، كبيذا نصت 

 التمؼ كالضياع كمنع االخريف مف استغالؿ السفيو كتعرضو لممفسدة أك الكقكع في الحيؿ الغير
 المشركعة التي تؤدم لضياع حقكؽ كأمكاؿ األخريف.

َِب َٗب ":قاؿ تعالى -5 ْ٘شَ  ثُُْ٘ربً  رَْذُخلُْا ََل  آََهٌُْا الَِّزٗيَ  أَُّٗ رَُغلُِّوْا رَْغزَؤًُِْغْا َحزَّٔ ثُُْ٘رُِننْ  َغ لَِِب َعلَٔ َّ ُْ  أَ

ْ٘ش   َرلُِننْ    (4)"رََزمَُّشّىَ  لََعلَُّننْ  لَُننْ  َخ
 وجو الداللة:

االستئذاف مف التدابير الكقائية المانعة مف الجريمة، ألنو مف المقرر أف فقد الحياء ىك أساس 
الجريمة، كاإلسالـ كفؿ لمشخص الحؽ في الحياة الخاصة بأف منع الذككر مف أىؿ البيت أف 

 يدخمكا البيكت مف غير استئذاف حتى ال يركا النساء في حاؿ ال ينبغي ليـ رأيتيف.

نيي عف الدخكؿ كالنيي يدؿ عمى أف لمبيكت حرمة كال يجكز انتياكيا كأف دخكليا غير  كاألية فييا
، (5)جائز، كحتى لك لـ يكف فيو أحد ففيو اعتداء عمى حؽ الممكية فكؽ ما فيو مف تكشؼ لألستار

كالعمة في االستئذاف إنما ىك تدبير كقائي خشية الكشؼ عمى الحرمات كما قاؿ أبك األعمى 
                                                           

1
 Islamselect.net 

 .[5النساء: ] (2)
 (. 156/2جالبغكم)تفسير ، البغكم (3)
 .[27النكر: ] (4)
 .(476)ص العقكبة ،زىرةأبك (5)
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" أف االستئذاف مف التدابير الكقائية المانعة مف الكقكع في المعاصي كذلؾ لحماية م:كدكدالم
األعراض كالحرمات كىك مكمؿ لمقصد مف تحريـ الزنا، كالدخكؿ لممنازؿ مف غير استئذاف فيو 
إطالع عمى عكرات المسمميف مما نيى اهلل عنو، كالمقصد الرئيسي منو ىك صكف النساء كالرجاؿ 

 .(1)المحـر بيف الجنسيف كالحركات الشيكانية كمنعان لالختالط مف النزاعات

الالَّرِٖ َٗؤْرَِ٘ي اْلفَبِحَشخَ ِهي ًَِّغآئُِنْن ":قاؿ تعالى -6 ُِِذّْا َّ ٌُنْن فَئِى َش ِِيَّ أَْسثَعخً هِّ ْ٘ ُِِذّْا َعلَ فَبْعزَْش

ُِيَّ َعجِ٘الً  ّْ َْٗجَعَل َّللّاُ لَ ُد أَ ْْ ُُيَّ اْلَو فَّب َْ َٔ َٗزَ ُُيَّ فِٖ اْلجُُِْ٘د َحزَّ  .(2)" فَؤَْهِغُنْ

 وجو الداللة:

تمكت، ثـ نسخ ذلؾ كاف في أكؿ اإلسالـ قبؿ نزكؿ الحدكد المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى 
 .(3)في حؽ البكر بالجمد كفي حؽ الثيب بالرجـ

فإف المرأة التي أتت الفاحشة كانت تحبس في صدر اإلسالـ، كعقكبة الحبس تدبير احترازم 
كىك مف التدابير المقيدة كالسالبة لمحرية كىنا يستخدـ مف  ،لمحيمكلة دكف إتياف الفاحشة مف النساء

أجؿ منع مف ممارسة الجريمة مرة أخرل، كما قاؿ الشككاني:" كالحاصؿ أف الحبس كقع في زمف 
النبكة كفي أياـ الصحابة كالتابعيف، كفي جميع األمصار كمف دكف إنكار كفيو مف المصالح ما ال 

 ".(4)يخفى

ألف الجريمة التي قارفتيا مؤذية لمشعكر ؛ عمى مرتكبة الجريمة كالفاحشة  فالحجز ىنا لو مصمحة
ف عكقبت الفاعمة، فالحبس ىنا فيو مصمحة لمجانية نفسيا،  العاـ؛ حيث ال يقبمو المجتمع حتى كا 

بأف تككف الفاعمة فييا خطكرة تكرار الجريمة مما يحتمؿ معاكدتيا  ككذلؾ فيو مصمحة لمصالح العاـ
كذلؾ ييفيـ منو حبس مف شرع بإيذاء الناس دكف أف يككف عميو دليؿ عمى جريمة معينة، لمفاحشة، ك 

ف حتى تنصمح زيمثؿ المجرميف الخطريف الذيف فييـ الصفة اإلجرامية، حيث يظؿ ىؤالء محتج
حاليـ، فيطمؽ سراحيـ كيعفى عنيـ كىذا التدبير يتخذ مف باب حماية المصمحة العامة في الشريعة 

 (5).اإلسالمية

                                                           

 (.264)صالحجاب ،مكدكدالم (1)
 [.15: النساء] (2)
 (.156/2جتفسير البغكم) ،البغكم (3)
 (.218/9ج)األخيارنيؿ األكطار شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد ، الشككاني (4)
 (.246/2جاألقضية)تبصرة الحكاـ في أصكؿ ، العمرم (5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=290&idto=290&bk_no=51&ID=277#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=290&idto=290&bk_no=51&ID=277#docu
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ْٗل  لِّْلُوطَفِّفِ٘يَ  "قاؿ تعالى:  -7 فُْىَ  .َّ ْْ َصًُُُْْن  .الَِّزَٗي إَِرا اْمزَبلُْْا َعلَٔ الٌَّبِط َْٗغزَ َّّ ُُْن أَّ  إَِرا َمبلُْ َّ

ْجُعْثُْىَ  .ُْٗخِغُشّىَ  ُِن هَّ لَئَِل أًََّ ّْ م  َعِظ٘ن   .أََل َٗظُيُّ أُ ْْ  .(1)"لَِ٘

 كجو الداللة:

في المكياؿ كالميزاف إما بالزيادة إف اقتضى مف الناس أك بالنقصاف إف  إف التطفيؼ ىك البخس
 .(2)قضاىـ

إف النيي عف التطفيؼ كمنعو ىك تدبير كقائي الستقرار التعامؿ بيف الناس في معامالتيـ كبيكعيـ، 
 .كفيو حماية لممستيمؾ مف الغش كالخداع كالتغرير كضياع الحؽ كالماؿ

ََل "تعاؿ:"  قاؿ-8 ًَب ثُْارَقْشَ َّ ُ َمبَى  ۙ   الضِّ َعبءَ  فَبِحَشخً إًََِّ  .(3)"َعجِ٘اًل  َّ

 وجو الداللة:

فإف قكؿ ال تقربكا ابمغ ، اهلل عز كجؿ ينيى عباده عف الزنا كمقاربتو كمخالطة أسبابو أك دكاعيو 
ف طرؽ الدنك مف الزنا كثيرة جدان منيا  االختالط مف قكلو كال تزنكا، فال تقربكا أم ال تدنك مف الزنا كا 

المحـر بيف الجنسيف، كالنظرة المحرمة كالتبرج كالزينة المحرمة كالسفكر، كدعكات التحرر كدخكؿ 
ككذلؾ ما نالحظو اليكـ مف الحديث بيف الجنسيف مف  ،البيكت بال استئذاف كالخضكع في القكؿ

ككؿ ذلؾ  غير ضكابط عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالفيس بكؾ كالتكتير كالفايبر كنحكىـ،
يحرؾ الشيكات كيحتكم عمى الصكر الفاضحة ناىيؾ عف قنكات اإلعالـ العربي كالغربي التي 
ثارة الشيكات مف خالؿ األفالـ اإلباحية فإف منع كؿ  تعمؿ ليؿ نيار عمى بث الرذيمة كالفاحشة كا 

لربانية أف ا اآلدابذلؾ يسد طرؽ كالمنافذ المؤدية إلى الفاحشة، لذلؾ كجب عمى الدكلة مع ىذه 
تضع مف التعميمات كالقكاعد التي تدعـ كتكفؿ االلتزاـ بتمؾ األكامر الربانية لحماية المجتمع 

 كالمحافظة عمى نظافتو مف شيكع الفاحشة كالعياذ باهلل.

َِب َٗب قاؿ تعالى:" -9 ِْ٘غشُ  اْلَخْوشُ  إًََِّوب آَهٌُْا الَِّزٗيَ  أَُّٗ اْلَو ًَْصبةُ  َّ اْْلَ اْْلَْصََلمُ  َّ ْ٘طَبىِ  َعَولِ  ِهيْ  ِسْجظ   َّ  الشَّ

ْ٘طَبىُ  ُِٗشٗذُ  إًََِّوب*  رُْفلُِحْىَ  لََعلَُّننْ  فَبْجزٌَِجٍُُْ  ٌَُْ٘ننُ  ُْٗقِعَ  أَىْ  الشَّ حَ  ثَ َّ اْلجَْغَضبءَ  اْلَعَذا ِْ٘غشِ  اْلَخْوشِ  فِٖ َّ اْلَو َّ 

ُمنْ  َُٗصذَّ ِ  ِرْمشِ  َعيْ  َّ َعيِ  َّللاَّ اَلحِ  َّ َِلْ  الصَّ ًْزُنْ  فَ ٌْزَُِْىَ  أَ  (4)"ُه

                                                           

 .[6 :]المطففيف (1)
 (.364/8جكثير) ابفتفسير  ،ابف كثير (2)
 .[32اإلسراء: ] (3)
 [.8 :المائدة] (4)
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 وجو الداللة:

أنيـ  اآليةعف تعاطي الخمر كالميسر كالقمار، كاقتضت  اهلل عباده المؤمنيف يى: ن(1)قاؿ ابف كثير
رجس كالرجس يقع عمى الشيء المستقذر النجس، فالشيطاف يزيف لشارب الخمر حتى يسكر فإذا 
اسكر أقدـ عمى القبائح كافتعؿ كؿ المحرمات مف قتؿ كاعتداء كزنا كغير ذلؾ ألف الخمر تسكر 

 .العقؿ كتذىبو

مى الخمر في كالحشيش ككميا تقاس ع ضرةكفي الكقت المعاصر انتشرت المخدرات كالحبكب الم 
أحكاميا الشتراكيا في ذات العمة، فإف جميع مف ذكر مف خمر كمخدرات كحشيش تؤدم إلضعاؼ 

ككؿ تمؾ األعراض تيذىب العقؿ  ،النشاط الذىني كالتشنجات كاضطراب القمب كقد يؤدم إلى الكفاة
نفسو كال  مسؤكلياتو اتجاهكتجعؿ مف اإلنساف مجرمان حيكانيان يسرؽ كيزني كيعتدم كال يتحمؿ 

فيدمر المجتمع كينشر الرعب كييفقد األماف كينشر الخكؼ المستمر لذلؾ بتحريـ الخمر  ،مجتمعو
جراءات لمنع ذلؾ؛ يعد  كما يدخؿ تحتيا مف مسكرات كما تتبعو الدكلة مف عقكبات كمراقبات كا 

 إجرائان كقائيان يحمي اإلنساف كالمجتمع ككؿ مف جرائـ كثيرة سبؽ اإلشارة إلييا.

ََل  ":قاؿ تعالى -10 ٔ   اْلُوْشِشَمبدِ  رٌَِنُحْا َّ َْلََهخ  ۙ   ُْٗؤِهيَّ  َحزَّ ْؤِهٌَخ   َّ ْ٘ش   هُّ ْشِشَمخ   هِّي َخ ْْ  هُّ لَ َّ 

ََل ۙ   أَْعَججَْزُننْ  ٔ   اْلُوْشِشِم٘يَ  رٌُِنُحْا َّ لََعْجذ  ۙ   ُْٗؤِهٌُْا َحزَّ ْؤِهي   َّ ْ٘ش   هُّ ْشِشك   هِّي َخ ْْ  هُّ لَ ئِلَ ۙ   أَْعَججَُننْ  َّ  أُّلَ 

ُ ۙ   الٌَّبسِ  إِلَٔ َْٗذُعْىَ  َّللاَّ اْلَوْغفَِشحِ  اْلَجٌَّخِ  إِلَٔ َْٗذُعْ َّ َّ  َِ ُٗجَِّ٘يُ ۙ   ثِئِْرًِ َّ  َِ ُِنْ  لِلٌَّبطِ  آَٗبرِ   (2)"َٗزََزمَُّشّىَ  لََعلَّ

 وجو الداللة:

 .(3)في اآلية داللة عمى تحريـ زكاج المسممة بغير المسمـ، كأجمعت األمة عمى ذلؾ

كقكع المؤمنة في الكفر؛ ألف مف خكؼ فيو  ممؤمنةل كافرإف عدـ الجكاز فيو حكمة ألف في نكاح ال"
كفي ىذا دعكة  ،الرجاؿ كيقمدكنيـ حتى في الديف الزكج سيدعكىا إلى دينو كالنساء في العادة يتبعف

إلى الكفر كالكفر يكجب النار، كنكاح الكافر لمسممة سبب داعي لمحراـ فكاف حرامان كفي ىذه 
الحرمانية تدبير كقائي عظيـ لحفظ ديف المرأة المسممة، ككذلؾ حفظ ديف أكالدىا كذريتيا فاألكالد 

في منع النكاح تدبير يجعؿ السيادة كالكالية لممسمميف عمى  يتبعكف ديف األباء كما ىك معيكد، فإف

                                                           

(2)
 (.42/7ابن كثير، تفسير ابن كثير )ج 

 .[121]البقرة:  (2)
 (.224/1جفتح القدير) ،الشككاني (3)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=119&idto=119&bk_no=51&ID=114#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=119&idto=119&bk_no=51&ID=114#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=119&idto=119&bk_no=51&ID=114#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=119&idto=119&bk_no=51&ID=114#docu
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بعضيـ كيمنع كالية الكافريف عمى أحد منيـ ؛كألنو لك تمت كالية الكافر عمى احد مف المسمميف 
يكجب الطاعة لو كطاعتيـ منيي عنيا، ككذلؾ لك لـ يكف منيي عف نكاحيـ سيمنعكف المسممة مف 

ا عميو الكافر مف إلحاد ككفر ألنو إذا ضاع الديف ضاعت معو كؿ أداء شعائرىا الدينية كاتبعت م
فإف بالنيي المحـر تشريع كقائي عظيـ لحماية المرأة المسممة  مكازيف الحياة كلربما تحؿ ما حـر اهلل

 .1"كصيانتيا كأىميا كدينيا كأكالدىا كمنع مف كالية الكافر عمى المسمميف
 النبوية: ثانيًا: التدابير الوقائية في السنة

عف عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:" اجتنبكا الخمر فإنيا  -1
 .(2)أـ الخبائث"
 كجو الداللة:

حيث أنو إذا ذىب العقؿ تحكؿ  إف في النيي عف تناكؿ الخمر فيو كقاية لإلنساف مف أثار مدمرة
ما يفعؿ كفاقد العقؿ تصدر منو كؿ أفعاؿ الشر اإلنساف إلى مخمكؽ غير مسؤكؿ ال يعي كال يدرؾ 

فشاء األسرار كفعؿ الفحشاء ناىيؾ عف األثار المدمرة عمى الصحة كاألخالؽ  كالعدكاف كالقتؿ كا 
كفي عالـ االقتصاد يأتي تأثير الخمر بأسكأ العكاقب حيث تضيع ثركات ىائمة تعد بالمميارات عمى 

فمك شرب اإلنساف كسكر لقتؿ كانتحر  ،اكؿ اقتصاديةمستكل العالـ تذىب سدل كتخمؼ كرائيا مش
كاغتصب كاعتدل كىذا ىك المالحظ اليكـ في بالد الغرب كالبالد العربية التي ييشرب بيا الخمر فقد 

كفرض  زادت معدالت الجريمة كمعدالت الكفاة لذلؾ فإف مجرد النيي عف شربيا يعتبر اجراء كقائي
ف النيي العقكبة عمى شاربيا يعتبر اجراء  كقائي رادع لكؿ مف تسكؿ لو نفسو ارتكاب الكبائر، كا 

 عف شرب الخمر يعتبر مف أىـ اإلجراءات الكقائية التي تقي كتحفظ مقصد العقؿ.
َيا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنك م  الَباَءَة َفْمَيَتَزوَّْج، َفِإنَّو  َأَغضُّ ِلْمَبَصِر، » اهلل:َرس ول  قال  -2

ْوِم، َفِإنَّو  َلو  َوَجاءٌ   .(3)"َوَأْحَصن  ِلْمَفرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطيْع َفَعَمْيِو ِبالصَّ
 كجو الداللة:

ا عمى الفرد كالمجتمع، كىي مف المكبقات كالكبائر كقد دعا إف جريمة الزنا مف أبشع الجرائـ كأخطرى
النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى أىـ تدبير كقائي مف ىذه الجريمة كىك الزكاج الذم ىك طريؽ العفة 
ككسيمة لمكقاية مف الزنا كفيو جمح لسيؿ الشيكات الجارفة؛ فإف لـ يستطع الزكاج فقد دلو عمى 

                                                           
 قانون األحوال الشخصية األردني_ بتصرف.محمد مفلح محمد، األحكام المتعلقة بغير المسلمين في  (1

 (؛ إسناد حسف.382/1ج) كشؼ الخفاء، العجمكني (2)
 [.7007رقـ الحديث  :497/15استحباب النكاح لمف طاقت نفسو،  /النكاح البخارم: صحيح البخارم،] (3)
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يستطع الزكاج بإجراء كقائي عظيـ الشأف كىك الصكـ الذم يزرع في البديؿ، كعالج شأف مف لـ 
 النفس العفة كيحمييا مف الكقكع في سيؿ الشيكات، كبالتالي يحمي نفسو مف الكقكع في المعصية.

ال تمقوا الركبان لمبيع،  عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ:" -3
 .(1)"وال يبع بعضكم عمى بيع بعض، وال تناجشوا، وال يبع حاضر لباد 

 كجو الداللة: 
عنيا لما يتعمؽ بو مف الضرر؛ فيك أف يتمقى طائفة يحممكف إف تمقي الركباف مف البيكع المنيي 

،كبيذا النيي تدبير كقائي يدعكا الستقرار (2)متاعان فيشتريو منيـ قبؿ أف يقدمكا البمد فيعرفكا األسعار
المعامالت بيف الناس كمنع استغالؿ الناس كاالحتكار كاإلضرار بالبائع، حيث أنو قد يككف جاىال 

كييشترل منو بأقؿ مف سعر السكؽ، كفي ىذا غرر كضرر كاضح، ككذلؾ  بالسعر فيغرر بو
المشترم قد يضر بالمستيمؾ إذ قد يككف ىناؾ حاجة ليذه البضاعة بالسكؽ فعندما يشترييا البائع 
قد يقكـ بتخبئتيا كاحتكارىا ثـ بيعو بأعمى مف سعر السكؽ مستغالن حاجة المستيمؾ إليو، فإف النيي 

 ائي عظيـ في مجاؿ المعامالت.عف ذلؾ تدبير كق
فقد فسره الشافعي بأف يشترم شيئان فيدعكه غيره  ،ككذلؾ في النيي عف بيع البعض عمى بيع بعض

إلى فسخ لبيعو خيران منو بأرخص، كفي معنو الشراء عمى الشراء كىك أف يدعكا البائع إلى الفسخ 
حماية المعامالت بيف الناس كالدعكة ليشتريو منو بأكثر، كىاتاف الصكرتاف سبب النيي عنيما ىك 

إلى استقرار التعامؿ بيف الناس ككذلؾ منع االستغالؿ كاإلضرار بالبائع كالمشترم، فإف المؤمف 
عفيؼ كرحيـ كمؤدب ال ينشئ عداكة مع إخكانو، فالذم يفسد البيعة أك يغرم أك يكىـ الشارم أك 

ـ يكف في كالمو حؽ أك غبف فعميان مما يترتب البائع أنو مغبكف ىذا فيو دعكة لمضرر كالمضرة إف ل
عابة التراضي بيف الطرفيف ككؿ ذلؾ يمنع استقرار المعامالت بيف الناس  عميو فسخ العقكد كا 

 كتيدييا باإلبطاؿ كفيو ضرر كاضح عمى البائع كالمشترم.
ف النيي عف التناجش ألجؿ الضرر، كىك أف يزيد في سمعة تباع ليغرر غيره كىك راغب  فييا كا 

ثارة غضب اهلل عزة كجؿ ناىيؾ بأنو يفقد الثقة بيف البائع  كفي ىذا خداع، كفيو مف المكر كا 
كالمشترم كيجمب ذلؾ بكار التجارة مف ييعرؼ عنو ذلؾ، كما فيو أكؿ أمكاؿ لمناس بصكرة استغالؿ 

عف كؿ تمؾ  كتغرير، كتقكيض القكة االقتصادية في البمد لعدـ الثقة كانعداـ األمانة، فإف النيي
 الصكر السابقة تدبير كقائي عظيـ لحفظ حقكؽ كأمكاؿ الناس كمنع الغرر كالخداع كاستغالؿ أحد.

                                                           

 .[2786 الحديث: رقـ 8/ 42تحريـ بيع الرجؿ عمى بيع أخيو، /، البيكعمسمـ: صحيح ]مسمـ (1)
 (.256/2ج) أحكاـ األحكاـ شرح عمدة االحكاـ ،العيدابف دقيؽ  (2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1103&idto=1105&bk_no=78&ID=610#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1103&idto=1105&bk_no=78&ID=610#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1103&idto=1105&bk_no=78&ID=610#docu
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عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:" ال يكردف ممرض عمى  -4
 .(1)مصح"

 وجو الداللة:

مف خالؿ الحديث السابؽ عرؼ الناس نكعان مف التدابير الكقائية كىك الحجر الطبي كعزؿ مرضى 
األمراض المعدية فقد ركل أنو كاف في رجؿ مجذكـ في ثقيؼ فأرسؿ إليو النبي صمى اهلل عميو 

 ، كما أنو مف الضركرم أف يمتـز المصاب بمرض معدو كالجذاـ منزلو،(2)بايعناؾ فارجع إٌناكسمـ 
أف ال يجمع مع  الفقياء  كعدـ التجكؿ بيف القرل كالحكاضر كال يخرج إال لمضركرة، كقد رأل بعض

الناس جمعة، عمى أف يتـ تأميف احتياجاتو مف بيت الماؿ إذا لـ يكف لديو ماؿ، ىذا بالنسبة لمكاحد 
ركج منو إلى كالنفر اليسير، أما إذا كثركا فإنو يخصص ليـ مكضعان خاصان بيـ، كيمنعكا مف الخ

، فإف الحجز الطبي ألصحاب األمراض (3)مكضع أخر كىذا ما يعرؼ بالحجر أك الحجز الصحي
اإلجراءات الكقائية التي تحمي مف  المعدية تقي مف انتشار المرض كالعدكل كتعتبر مف أىـ

 الكصكؿ إلى المفسدة.

كسمـ:" إذا شرب أحدكـ فال عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو  -5
 .(4)يتنفس في اإلناء"

 وجو الداللة:

سبب النيي عف التنفس في اإلناء؛ أف مع النفس أمراض في المعدة أك المرمء أك في الفـ فتمتصؽ 
 .(5)باإلناء

إف في نفخ الرزاز كزفره يؤدم إلى انتقاؿ كثير مف األمراض المعدية كاإلنفمكنزا أك شمؿ األطفاؿ "
كالتياب الحمؽ كالجدرم كالسؿ كغيرىا مف األمراض، لذلؾ كجو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  كالحصبة

سمـ أتباعو عدـ النفخ كالتنفس في آنية الشرب كاألكؿ كفي النيي تدبير كقائي عظيـ لمكاجية 
 .6"خطكرة العدكل كاألمراض الخطيرة

                                                           

 .[5328حديث : رقـ ال66/18، باب ال ىامة /البخارم: صحيح البخارم، الطب] (1)
، الطب كالرقي/مسمـ: صحيح مسمـ، ] (2)  .[4138 رقـ الحديث :11/275إجتناب المجذـك
 (.37/4جالطرؽ الحكمية ) ،لجكزيةا (3)
 [.149 : رقـ الحديث17/355النيي عف التنفس في اإلناء، / األشربة، البخارم: صحيح البخارم] (4)
 (.454/2جشرح رياض الصالحيف ) ،ابف عثيميف (5)

(
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مر عمى صبرة طعاـ، فأدخؿ يده  عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ -6
قاؿ:  فييا فنالت أصابعو بمالن فقاؿ: ما ىذا يا صاحب الطعاـ؛ قاؿ: أصابتو السماء يا رسكؿ هلل

 .(1)أفال جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس فمف غش فميس مني"
 وجو الداللة:

لممشترم كؿ ما يحيط إف كتماف عيب السمعة ممنكع، كأنو يجب مف البائع كالصانع أف يبيف 
ال كاف غشان   .(2)بالسمعة كا 

إف الفمسفة العامة لمتشريع اإلسالمي ىي حفظ مصالح الناس جميعان كحفظ النظاـ لمناس كاستدامة 
ف اتباع الغش ككؿ الحيؿ غير المشركعة منكع ألنيا تؤدم إلى إضرار بأحد  صالح ىذا النظاـ، كا 

استغالؿ لألخريف كلذلؾ كرد النيي عف الغش ككؿ طرقو المتعاقديف كفكات مصمحة كاىدار أمكاؿ ك 
ف بتفقد كلي أمر الرعية كالسؤاؿ عمييـ كتفقد  ليقي الناس مف أم ضرر كاستغالؿ في معاممتيـ ؛ كا 
أحكاليـ كمعاممتيـ تدبير كقائي ييشعر الناس دائمان أنيـ تحت المسؤكلية كالمحاسبة كاألقكاؿ 

لاللتزاـ بالقكاعد كالتعميمات كالبعد عف كؿ أساليب الغش كالتعرض لممحاسبة، مما يحذي بيـ 
 كالخداع.

عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ:" كالذم نفسي بيده ألف  -7
 (3)يأخذ أحدكـ حبمو فيحتطب عمى ظيره خير لو مف أف يأتي رجالن فيسألو أعطاه أك منعو"

 وجو الداللة:

سمـ أف يسعى كيجتيد كيعمؿ ممتمسان الرزؽ، كيفما كاف العمؿ الذم يزاكلو: زراعة لزامان عمى الم
كصناعة كتجارة ككتابة أك حرفة، فإف الحث عمى العمؿ تدبير كقائي عظيـ يقي الفرد كالمجتمع مف 

 .(4)الفقر كالبطالة كسؤاؿ الحاجة، كيحفظ كرامتو

قتصادية كبيرة كما تقي الدكلة مف تمؾ فالدعكة لمعمؿ دعكة عظيمة تقي اإلنساف مف مشاكؿ ا
المشاكؿ، فاإلنساف الذم يسأؿ الناس قد يخضع الستغالليـ كيصبح أداه تحت يدىـ كقد يساكمنو 
عمى القياـ ببعض األعماؿ المشبكىة مقابؿ الحصكؿ عمى بعض الماؿ، كفي ىذا إىدار لمكرامة 

                                                           

حديث ال : رقـ1/265،قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف غشنا فميس مني /مسمـ: صحيح مسمـ، اإليماف] (1)
5361]. 

 (.193 )ص مف تكجييات اإلسالـ ،شمتكت (2)
 [.1377حديث ال : رقـ5/319،االستعفاؼ عف المسألة /البخارم: صحيح البخارم، الزكاة] (3)
 (.53 )ص مشكمة الفقر ككيؼ عالجيا اإلسالـ ،القرضاكم (4)
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مى ذلؾ كقكع عدد كبير مف الشباب كضياع لمفرد كيجر مشاكؿ أكبر مف نقطة الحاجة، كاألدؿ ع
في مستنقع العمالة كالتيديد مف العدك الصييكني كبداية المسألة كانت الحصكؿ عمى الماؿ مقابؿ 
بعض المعمكمات البسيطة ثـ تعداه األمر لمكقكع باالبتزاز كاستغالؿ الحاجة لإلنساف تحت أم 

كؿ كيجعمو قكيان في ىذه الحياة صمب ظرؼ، لذلؾ فالعمؿ حقيقة يحمي اإلنساف مف كثير مف المشا
 اإلرادة صاحب كممة ليس عبئان عمى الدكلة كال المجتمع الذم ىك فيو.

 : التدابير الوقائية تحت قاعدة سد الذرائع:ثاً ثال

 :سد الذرائع حقيقة-أ

، كمنع المباحات التي يتكصؿ بيا إلى (1)كحقيقة ىذه القاعدة تدكر حكؿ حسـ مادة كسائؿ الفساد
مفاسد أك محظكرات، كما تقتضي ىذه القاعدة تحريـ أمكر لـ يرد بيا دليؿ بعينو بحرمتيا أك حميا 
نما يككف ىذا التحريـ تبعان لممصمحة التي ييرجى مف تحريميا سد الذريعة إلى الفساد؛ ألف ىذه  كا 

شيء الممنكع األمكر إف لـ تحـر فقد تفضي إلى المفسدة كبيذا تككف الذريعة كسيمة لمكصكؿ إلى ال
 شرعان فإف عممنا عمى سد ىذه الذريعة، فإننا نسد الطريؽ المؤدم إلى المفسدة.

 القاعدة: تطبيقات عمى-ب

ِْ٘ش ِعْلن  تعالى:"  قاؿ-1 ا ثَِغ ًّ َ َعْذ ِ فََُ٘غجُّْا َّللاَّ َل رَُغجُّْا الَِّزَٗي َْٗذُعَْى ِهْي ُدِّى َّللاَّ َّ "(2). 
 وجو الداللة:

ف كاف فيو مصمحة، إال أنو يترتب  اهلل عز كجؿ ينيى رسكلو كالمؤمنيف عف سب أليو المشركيف، كا 
عميو مفسدة أعظـ منيا كىي مقابمة المشركيف سب إلو المؤمنيف كىك اهلل الذم ال إلو إال ىك، كىذا 

 .(3)لمصمحة لمفسدة أرجح منياامف قبيؿ ترؾ 

ة سد الذرائع كمف خالؿ ىذه القاعدة عرفت الشريعة كتعتبر ىذه اآلية التأصيؿ الشرعي لقاعد
 اإلسالمية أنكاعان مختمفة مف التدابير الكقائية.

ِِيَّ قكلو تعالى:"  -2 ِِيَّ لُِْ٘علََن َهب ُْٗخفَِ٘ي ِهْي ِصٌَٗزِ ََل َْٗضِشْثَي ثِؤَْسُجلِ َّ "(4)  

 

                                                           

 (.95/2جالفركؽ ) ،القرافي (1)
 [.108األنعاـ: ] (2)
 (.258/3جتفسير ابف كثير) ،ابف كثير (3)
 [.31 :النكر] (4)



31 
 

 
 وجو الداللة:

كفي ىذا مفسدة عظيمة فييـ ،إف ضرب الخمخاؿ بالرجؿ ذريعة إلى تطمع الرجاؿ فتحرؾ الشيكة 
فنييي عف الضرب بالرجؿ، كمف خالؿ الضرب بالرجؿ دعكة إلى تحريؾ الشيكات التي تؤدم لمكقكع 

باب إف فيتح سيجر إلى مفاسد  ييسدفي الفاحشة أك االعتداء أك التحرش فبالنيي عف الضرب 
 عظيمة.

تحريـ الخمكة بالمرأة األجنبية كالسفر معيا لكحدىا كالنظر إلييا لغير الحاجة حسمان لمادة الفساد  -3
كسدان لمذريعة، فنيى النساء إذا خرجف لممسجد مف التطيب كالزينة كدعا إلى غض البصر لمرجاؿ 

 .(1)ذريعة مكاقعة المحظكر كى ذمكالنساء لما كاف النظر ذريعة لمميؿ كاليكل ال

ككؿ تمؾ التكجييات الربانية تعتبر تدابير احترازية تحمي المرأة كتحمي الرجاؿ مف الكقكع في 
 المحظكر كالميؿ الجارؼ في طرؽ الشيكات كالتحرش.

اـ سيدنا عثماف رضي اهلل عنو بجمع المصحؼ عمى حرؼ كاحد مف األحرؼ السبعة لئال يق -4
تباع (2)يككف اختالفيـ ذريعة إلى اختالفيـ في القراف ، كىذا تدبير كقائي عظيـ لمحماية مف الفتنة كا 

 اليكل كاالقتتاؿ بيف صفكؼ المسمميف كتحريؼ القراف الكريـ.

 منع المجنكف مف االتصاؿ الناس -4

تجب الحيمكلة بيف المجنكف كالناس بمنعو عنيـ إذا كاف في اتصاليـ بو ضرر عمييـ، كما يتعيف 
 .(3)لـ يقـ عميو دليؿ عمى أنو أتى فعالن معينان يعد معصيةحبس مف اشتير بإيذاء الناس كلك 

فإف بمنع المجنكف عف االتصاؿ بالناس تدبير كقائي لممجنكف نفسو بأف يتـ كضعو في مصحة 
صالح نفسو، كذلؾ تدبير كقائي لممجتمع بحفظ  عادة دمجو بالمجتمع كا  عقميو لتيذيب سمككياتو كا 

كالتعدم عمييـ حيث أف المجنكف فقد عقمة كفاقد العقؿ ال  عمييـ األمف كالطمأنينة كمنع الخكؼ
 يأمف عمى نفسو كال عمى غيره.

 الحاسد لداره إلزاـ-5

                                                           

 (.379/1ج) لميفاف في مصايد الشيطافإغاثة ا ،الجكزيةابف القيـ  (1)
 (.205)ص إعالـ المكقعيف ،الجكزيةابف القيـ  (2)
 (.152/1جالتشريع الجنائي في اإلسالـ)، عكدة(3)
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كما يركم ابف نجيب كاف صمبان في الحؽ كمف أىؿ التقدـ في العمـ كالفتيا، أفتى في رجؿ يصيب 
 .(1)بعينو )أم يحسد( بإلزامو داره حتى ال يتأذل الناس منو

 :(2)الصحي الحجر-6

يعد الحجر الصحي مف أىـ الكسائؿ لمحد مف انتشار األمراض الكبائية في العصر الحالي كبمكجبو 
يمنع أم شخص مف دخكؿ المناطؽ التي انتشر فييا نكع مف الكباء، كاالختالط بأىميا ككذلؾ يمنع 

 أىؿ تمؾ المناطؽ مف الخركج منيا، سكاء كاف الشخص مصاب بالكباء أـ ال

ف كاف كاإلع جاز النبكم يتجمى في ىذا في منع الشخص المقيـ بأرض الكباء أف يخرج منيا حتى كا 
غير مصاب، فإف منع الناس مف الدخكؿ إلى أرض الكباء قد يككف أمران كاضحان كمفيكمان، لكف منع 
مف كاف في البمدة المصابة بالكباء مف الخركج منيا، حتى إف كاف صحيحان معافى أمر غير كاضح 

لعمة، بؿ المنطؽ كالعقؿ يفرض عمى الشخص السميـ الذم يعيش في بمدة الكباء أف يفر منيا إلى ا
بمدة سميمة؛ حتى ال يصاب بالعدكل كلكف الطب الحديث قاؿ بأف الشخص السميـ في منطقة الكباء 
قد يككف حامالن لمميكركب ككثير مف األكبئة تصيب العديد مف الناس، كلف ليس كؿ مف دخؿ في 
جسمو ميكركب يصبح مريضان فكـ مف شخص يحمؿ جراثيـ المرض دكف أف يبدك عميو أثر مف 
أثاره، فالحمى الشككية كالطاعكف قد تصيب أشخاص عديديف دكف أف يبدك عمى أم منيـ عالمات 
المرض بؿ كيبدك الشخص كافر الصحة سميـ الجسـ، كمع ذلؾ فيك ينقؿ المرض إلى غيره مف 

 األصحاء

ة الحضانة كىي الفترة الزمنية التي تسبؽ ظيكر األعراض منذ دخكؿ الميكركب كتكاثره كىناؾ فتر 
حتى يبمغ أشده، كفي ىذه الفترة ال يبدك عمى الشخص أنو يعاني مف أم مرض كلكف بعد فترة قد 
تطكؿ كقد تقصر حسب نكع المرض تظير أعراض المرض الكامنة في جسمو، كعمى ذلؾ فالحجر 

ائؿ مقاكمة انتشار األمراض الكبائية كااللتزاـ بو يحمي مف اإلصابة كما تـ الصحي مف أىـ كس
 .(3)بياف ذلؾ

 رابعًا: التدابير الوقائية تحت أصل السياسة الشرعية:

 حقيقة السياسة الشرعية: -1

                                                           

 (.562)صمنح الجميؿ شرح مختصر الخميؿ ،عميش(1)
2
 www.kawahal.net( 

 بتصرؼ.(.75 )ص العدكل بيف الطب كأحاديث المصطفى ،الباز (3)
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كيقصد بالسياسة الشرعية كؿ ما كاف مف األفعاؿ، بحيث يككف الناس أقرب إلى الصالح كأبعد عف 
ف لـ يشرعو الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كال نزؿ بو كحيالفساد   .(1)كا 

سد، كىي تدبير أمكر انجد أف السياسة الشرعية مندرجة تحت إطار تحقيؽ المصمحة كدرأ المف
العامة بما يكفؿ تحقيؽ المصالح كدرأ المفسدة في فعؿ شيء مف الحاكـ لمصمحة يراىا، مما ال 

الكمية كتبرز الناحية العممية ليا بإجراءات عممية كتصرفات مف أجؿ يتعدل حدكد الشريعة كاصكليا 
 اإلصالح.

 :(2)مثمة عميياأ -2

أ_ قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" يا عائشة لكال أف قكمؾ حديثك عيد بجاىمية ألمرت البيت فيدـ 
بو أساس فأدخمت فيو ما أخرج منو كألزمتو باألرض كجعمت لو بابان شرقيان كبابان غربيان فبمغت 

 .(3)إبراىيـ"
 وجو الداللة:

أف قريش كانت تعظـ الكعبة جدان، فخشي صمى اهلل عميو كسمـ أف يضنكا ألجؿ قرب عيدىـ "
باإلسالـ أنو غير بناءىا لينفرد بالفخر عمييـ في ذلؾ، كيستفاد منو ترؾ المصمحة ألمف الكقكع 

عمى قكاعد سيدنا إبراىيـ عميو السالـ دفعان بالمفسدة، فترؾ النبي صمى اهلل عميو كسمـ بناء الكعبة 
لمفسدة راجحة، كفيو اجتناب كلي األمر ما يتسرع لناس إلى إنكاره كما يخشى منو تكلد الضرر 

 .عمييـ في ديف أك دنيا

منع عمر بف الخطاب سيـ المؤلفة قمكبيـ عف قكـ كاف يعطييـ إياىا كذلؾ لزكاؿ الصفة  -ب
تصافيـ بيذه الصفة ال ألعيانيـ؛ فمما زالت الصفة عنيـ منع السيـ عنيـ، فإنما كانكا يعطكف ال

 عنيـ كىذا ليس مف باب تغير الحكـ، إنما ىك إعماؿ لو كىك مف باب السياسة الشرعية.

أمر عثماف رضي اهلل عنو بإمساؾ ضكاؿ اإلبؿ مع أف المنع مف إمساكيا مستفاد مف سؤاؿ  -ج
يا معيا حذاؤىا ليو كسمـ عف إمساؾ اإلبؿ فقاؿ: مالؾ ك أحد الصحابة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عم

 .(4)كسقاؤىا ترد الماء كتأكؿ الشجر حتى يمقاىا ربيا"

                                                           

 (.372/4جإعالـ المكقعيف )، الجكزيةابف القيـ  (1)
2

 )www.libya4 ever.com   

 [.1483حديث رقـ  :5/499، الحج/ فضؿ مكة كبنيانيا، البخارم: صحيح البخارم] (3)
 [.2249حديث رقـ ال :8/283/ضالة اإلبؿ،المقطة، البخارم: صحيح ]البخارم (4)

http://www.libya/
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مع النظرة الثانية كالعميقة لمحديث نتبيف دقة فيـ عثماف رضي اهلل عنو، فإف رسكؿ اهلل صمى اهلل 
مف الشجر كتشرب مف  عميو كسمـ قد ظير مف كالمو أنو يفتي عف حالة أمنو تأكؿ فييا اإلبؿ

الماء مف غير أف يمحقيا ضرر حتى يجدىا صاحبيا، فأما إف تغير الحاؿ عند الناس ككجد منيـ 
مف يأخذ الضالة صار ىذا الحاؿ غير متحقؽ فإنيا إذا تركت في ىذه الحالة لف يجدىا صاحبيا؛ 

ك حفظ أمكاؿ المسمميف كمف ىنا أمر بإمساكيا ككذلؾ األمانة تغيرت عند الناس كاألمر بإمساكيا ى
 كىذا مف قبيؿ السياسة الشرعية

 التدابير الوقائية تحت قاعدة السياسة الشرعية: -3

 مف التدابير الكقائية المتمثمة في: ان مف خالؿ السياسة الشرعية عرفنا كثير 

 في جريمة التزكير كاستعماؿ المحررات المزكرة: -1

زائدة؛ ألنو عمؿ خاتمان عمى نقش خاتـ بيت الماؿ، نفى عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو معف بف 
ثـ جاء بو إلى صاحب بيت الماؿ فأخذ منو ماال، فبمغ عمر رضي اهلل عنو ذلؾ فضربو مائة 

 .(1)كحبسو، فتكمـ فيو، فضربو مائة أخرل، فتكمـ فيو مف بعد فضربو مائة كنفاه

مف خالؿ ما سبؽ نجد أف ىناؾ جريمة اتبعت كىي جريمة التزكير كترتب عمييا أخذ أمكاؿ مف 
بيت ماؿ المسمميف كالفاعؿ ىنا ارتكب جريمتيف األكلى التزكير كالثانية اخذ الماؿ مف بيت ماؿ 
المسمميف فقاـ أمير المؤمنيف بجمده ثـ نفاه كذلؾ سياسة كتعزيران، كحيث أف جريمة التزكير 

االختالس انتشرت بشكؿ كبير كممحكظ في كؿ المياديف لذلؾ كجب عمى الجية المسؤكلة كضع ك 
ضاعة حقكؽ الغير فعقكبة الضرب كانت عقكبة  حد كرادع لكؿ مف تسكؿ لو نفسو التزكير كا 

لمنع معاكدة ىذه الجريمة ككذلؾ فييا اثبات ىيبة السمطاف  ؛كعقكبة النفي كانت تدبير احترازم،
مكانو حيث أف معف بعد الجمد لـ يرتدع كالذم ردعو النفي كمنع معاكدتو لمجريمة كالتكمـ كانزالو ب

 عمى كلي الدكلة.

ما شرع ضد األشخاص الخطريف مف معتادم الجرائـ كبياف ذلؾ أف معتادم الجرائـ كالذيف لـ  -2
لكلي األمر  يرتدعكا مف العقاب كلـ يتـ إصالح نفكسيـ كاستئصاؿ الجريمة مف ذاتيـ فإنو يسف

صالحيـ كذلؾ إما بإبعادىـ أك قتميـ سياسة أك سجنيـ مدل  اتخاذ تدابير مف أجؿ إبعاد خطرىـ كا 
الحياة كىذه تعتبر تدابير كقائية ألنيا ىنا شرعت سياسة مف كلي األمر تيدؼ إلى حماية الصالح 

بعاد خطره عمف حكلو. صالح ذات المجـر كا   العاـ كا 

                                                           

 (.348 ص) المغني ،المقدسيابف قدامة  (1)
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كقائية ضد قطاع الطرؽ كمعتادم السرقة كمدمني المسكرات  ككذلؾ ما يشرع مف تدابير
كالجكاسيس، فيحؽ لكلي األمر إف اعتاد السارؽ عمى السرقة أف يعاقبو بتخميده في الحبس حتى 

، ككذلؾ ما ثبت اف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ أمر بقتؿ مف لـ ينتو عف (1)يمكت أك تظير تكبتو
 .(2)شرب الخمر

 نفي المخنثيف: -3

ثبت أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نفى المخنثيف الذيف كانكا في المدينة، كالمخنث ىك المتشبو في 
ف لـ يرتكب معصية ، (3)كالمو بالنساء في كؿ حركاتيا كسكناتيا، كاف في نفي المخنثيف مصمحة كا 

ف النفي بحد ذاتو يعتبر تدبير كقائي سالب لمحرية يمنع مف نشر الفتنة ىنا، كيحمي المجتمع مف  كا 
الرذيمة كالتشبو بالجنس األخر، فيسف لكلي الرعية أف ينفي المخنثيف كيقصييـ لمسجف أك النفي 

ف لـ يرتكبكف معصية كذلؾ مف باب السياسة الشرعية ككتدبير احترازم  لمنع انتشار خارج البالد كا 
 الفاحشة. 

 نفي عمر بف الخطاب لنضر بف الحجاج: -4

كتدبير احترازم لمكقاية مف فتنة النساء كدفعان لمضرة قد تحدث نتيجة كجكد نضر بف الحجاج 
 بالمدينة، فقد سمع أمير المؤمنيف امرأة تنشد كتقكؿ:

دنا عمر رضي اهلل فنفاه سي كىؿ مف سبيؿ إلى نضر بف حجاج ىؿ مف سبيؿ إلى خمر فأشربيا
عنو كالجماؿ ال يكجب النفي، لكنو فعؿ ذلؾ لمصمحة، فإنو قاؿ كما ذنبي يا أمير المؤمنيف، قاؿ ال 

نما الذنب لي حيث ال أطير دار اليجرة منؾ  .(4)ذنب لؾ كا 

نما كانت ىناؾ خطكرة اجتماعية، كالتغريب كتدبير كقائي  فإنو ىنا لـ تكف جريمة قد ارتكبت كا 
و بما ىك معركؼ في التشريعات الكضعية بحظر اإلقامة كااللتزاـ باإلقامة أك الكضع قريب الشب

 تحت المراقبة.

 

 

                                                           

 (.20 )ص الطرؽ الحكمية ،الجكزيةابف القيـ (1)
 (.768/1)جالتشريع الجنائي  ،عكدة(2)
 (.178 ص) المنياجتحفة المحتاج في شرح  ،الييثمي(3)
 (.251/3جحاشية ابف عابديف) ،ابف عابدم ،(145/9ج) المبسكط ،السرخسي (4)
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 الثانيالمبحث 
 تطبيقات التدابير االحترازية في الشريعة اإلسالمية:

كأذكر بعضان  اتخذت الشريعة اإلسالمية أشكاالن ككسائؿ عدة اعتبرت مف ضمف التدابير االحترازية
 .منيا عمى سبيؿ التعداد ال عمى سبيؿ الحصر

 أواًل: النفي 

بعد النظر كاالستقراء في الشريعة اإلسالمية كجدت أف النفي كرد كعقكبة ككتدبير احترازم، كقد 
إًََِّوب نيص عميو صراحة في القراف الكريـ كفي السنة النبكية، كقد كرد بالقراف كعقكبة فقد قاؿ تعالى:" 

 ّْ ّْ َُٗصلَّجُْا أَ َى فِٖ اْْلَْسِض فََغبًدا أَْى ُٗقَزَّلُْا أَ ْْ َْٗغَع َّ َسُعْلََُ  َّ  َ ِْٗذِِْٗن  َجَضاُء الَِّزَٗي َُٗحبِسثَُْى َّللاَّ رُقَطََّع أَ

ُِْن فِٖ ا لَ َّ ًَْ٘ب  ٕ  فِٖ الذُّ ُِْن ِخْض ا ِهَي اْْلَْسِض َرلَِل لَ ْْ ٌْفَ ُٗ ّْ ُِْن ِهْي ِخاَلف  أَ أَْسُجلُ ِخَشِح َعَزاة  َعِظ٘نَّ ْٙ"(1). 

 وجو الداللة:

شيار بالسالح كأخاؼ إمف  مكرأف ىذه اآلية عامة في المشركيف كغيرىـ مما ارتكب ىذه األ 
فإماـ المسمميف فيو بالخيار بالعقكبات الكاردة باآلية كمف ضمف تمؾ العقكبات أف ينفى مف  السبيؿ،

  (2)يسجف فيخرج مف بمده إلى بمد أخر فيسجف فيو.بمده إلى بمد أخر، كالمراد بالنفي ىك أف 

_ فقد ثبت أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ نفى مخنثيف ككرد بالسنة النبكية كعقكبة ككتدبير احترازم 
كانا بالمدينة يقؿ إلى أحدىما بخيث كاألخر مانع، كيعرؼ أنو نفى أحدىما إلى الحمى ثـ اشتكى 

ؿ المدينة في الجمعة يكمان كيتسكؽ ثـ ينصرؼ خشية أف يفسد يدخ فالضيؽ فأذف لو بعض األئمة أ
 .(3)النساء

 وجو الداللة:

صريح بمشركعية النفي فقد نفاىـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ  فعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ،
 النساء. كفكتدبير احترازم خشية أف يفسد المخنث

فمنيـ مف جعؿ النفي يتحقؽ بالتغريب كمنيـ مف إال أف الفقياء قد اختمفكا في كيفية تحقيؽ النفي 
جعؿ النفي يتحقؽ بالسجف في ذات البمد كمنيـ مف جعؿ النفي يجمع بيف التغريب كالحبس كأقكاؿ 

 :الفقياء في كيفية تحقيقو كالتالي

                                                           

 [.33المائدة: ] (1)
 (.99/3جتفسير ابف كثير) ،بف كثيرا (2)
 (.179/11جعمدة القارئ في شرح صحيح البخارم) ،العيني(3)
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ذىبت الحنفية: أف النفي ىك الحبس في بمده ال في بمدة أخرل كالمحبكس يسمى منفيان مف -1
 .(1)ال ينتفع بطيبات الدنيا كلذتيااألرض ألنو 

 .كإجراء سالب لمحرية غيرىافالنفي عند الحنفية يتحقؽ بالحبس في ذات البمد ال في 

ذىبت المالكية: ىك حبس الجاني في البمد الذم ينفى إليو إلى أف تظير تكبتو أك يمكت إال أنو  -2
 يخمى سبيمو بعد سنة.

البمد التي ارتكب فييا السمكؾ المنحرؼ إلى بمد اخر مع  كعمى ذلؾ فالنفي يككف بنقؿ الجاني مف
حبسو في تمؾ البمد إلى أف تظير تكبتو أك يمكت، كنجد أف المالكية قد كضعكا ضابط لمنفي بالمدة 

 كىك أال تزيد مدتو عف سنة.

 (2)ذىبت الشافعية: أنو الحبس أك التغريب كقيؿ يتعيف التغريب أم النفي مف بمد إلى بمد أخر. -3

فالنفي عند الشافعية لو كيفيتاف يتحقؽ بيما كىما الحبس بذات البمد أك بالتغريب الى بمد أخرل دكف 
 أف يضعكا ضابط لمدة كماىية التغريب.

ذىبت الحنابمة:" ىك تشريد الجناة مف األمصار كالبمداف فال يترككف يأككف بمدان، كقيؿ النفي  -4
 (3)ؿ فإف قدر عمييـ فال نفي.طمب اإلماـ ليـ ليقيـ حدكد اهلل عز كج

فقد جعمكا ماىية النفي بالتشريد كجعؿ المجرميف مطمكبكف لمعدالة بصكرة دائمة، كال يتحقؽ ليـ 
األمف كاألماف في أم بمد يمجؤكف إلييا كالحقيقة أف ىذا ال يصح اطالقو عمى النفي ألنو مجرد 

 .ىذا الكالـ بأم ضابط حاطةإتـ ي ـكالـ عاـ ال يرقى إلى ألية كال إلى إجراء كل

كالحقيقة مف خالؿ التعريفات السابقة لكيفية النفي، فقد اختمفت نظرة الفقياء ككؿ نظرة ليا كجاىة، 
كلكف في النياية ال يخرج النفي عف ككنو إجراء سالب لمحرية سكاء نفذ بالحبس في ذات البمد أك 

إال أف اعتبار النفي بالحبس في ذات البمد يأخذ طابع العقكبة أكثر مف طابع  ،بالتغريب لبمدة أخرل
التدبير االحترازم، كاعتبار النفي بالتغريب إلى بمدة أخرل يأخذ طابع التدبير االحترازم أكثر مف 
ككنو عقكبة كذلؾ حسب حالة الجاني أك منحرؼ السمكؾ أك الكضع القائـ أك الظركؼ، فمك صدر 

ي ضد شخص معيف ال يعني بالضركرة أنو ارتكب جرما يعاقب عميو ؛ كذلؾ كما فعؿ حكـ بالنف
 نفيو لنضر بف الحجاج:عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ك 

                                                           

 (.114/4ج) حاشية ابف عابديف ،ابف عابديف (1)
 (.182/4ج) مغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنياج ،الشربيني (2)
 (.314/10جالمغني ) ،ابف قدامة (3)
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كتدبير احترازم لمكقاية مف فتنة النساء كدفعان لمضرة قد تحدث نتيجة كجكد نضر بف الحجاج 
 بالمدينة، فقد سمع أمير المؤمنيف امرأة تنشد كتقكؿ:

 ".كىؿ مف سبيؿ إلى نضر بف حجاج ىؿ مف سبيؿ إلى خمر فأشربيا"

فنفاه سيدنا عمر رضي اهلل عنو كالجماؿ ال يكجب النفي، لكنو فعؿ ذلؾ لمصمحة، فإنو قاؿ كما 
نما الذنب لي حيث ال أطير دار اليجرة منؾ ، أما (1)ذنبي يا أمير المؤمنيف، قاؿ ال ذنب لؾ كا 

قكبة كتدبير احترازم حسب الحالة لمجاني أك منحرؼ السمكؾ، فقد الحبس في ذات البمد يعتبر ع
يحبس كعقكبة إف ارتكب ما يخالؼ المشركع كالمنصكص عميو، كقد يحبس كتدبير احترازم إف كاف 
يتصؼ بالخطكرة اإلجرامية كىناؾ دالئؿ تشير إلى إمكانية ارتكابو لجريمة، كعمى ما سبؽ يمكف 

لجاني في البمد الذم ارتكب فييا السمكؾ المنحرؼ أك تغريبو لبمد تعريؼ النفي عمى أنو:" حبس ا
 أخرل بضكابط"

 ضوابط النفي:

كقد تـ ىناؾ مجمكعة مف الضكابط التي يجب أف تككف في النفي كي يحقؽ النتائج المطمكبة منو 
 كمف ضمف تمؾ الضكابط:إستنتاجيا مف أقكاؿ الفقياء في حقيقة النفي ،

 كظيفة الردع كاإلصالح لمجاني أك منحرؼ السمكؾ._ أف يحقؽ النفي 1

 _ أف يككف إجراء النفي محدد بفترة زمنيو بيف حديف أدنى كأقصى.2

عادة التأىيؿ.3  _ خضكع الجاني أك منحرؼ السمكؾ لممراقبة كاإلشراؼ عميو في مراكز اإلصالح كا 

البمد بذلؾ مف أجؿ أف _ في حالة النفي بالتغريب لمجاني إلى بمد أخرل يجب أف يتـ إشعار 4
تضع الجاني تحت المراقبة كالمالحظة كال يعقؿ أف تصدر الدكلة أحد مجرمييا لدكلة أخرل مف 
ف كاف لو كجاىة إال أنو  دكف إشعارىا بذلؾ ألف ذلؾ يتنافى مع األمف القكمي لمبمداف كىذا الكالـ كا 

 مجرمييا ألم دكلة أخرل.غير متصكر في الكاقع المعيش فال يكجد مثاؿ كاقعي لدكلة صدرت 

 

 

 

 
                                                           

 (.251/3جحاشية ابف عابديف) ،ابف عابدم (،145/9جالمبسكط) ،السرخسي (1)
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 النفي كتدبير احترازي: 

إف النفي إلى غير األرض الذم ارتكب فييا جريمتو ىك ابعاده عف مكاطف أنصاره كعف الذيف 
عاكنكه عمى الشر ألف في بقائو في األرض التي أفسد فييا يذكره كيذكر أىميا دائمان بما ارتكبو، 

 .(1)اإلبعاد إعطاء فرصة لمتكبة الكاممة كىي ذكرل سيئة قد تالحقو، كما أف في

كيككف الجاني في جك يأمف معو مف المعايرة الذم  ،فالحكمة مف النفي حتى ينسى الناس جريمة
يكلد في نفسو الجزاء كالذلة أك ربما إف عاد يككف الناس قد نسكا جريمتو فيعيش في عزة ككرامة كال 

 يعير.

اإلرساؿ إلى اإلصالحية الذم عرفتو القكانيف الكضعية أخيران، كيقابؿ النفي كتدبير احترازم تدبير 
بشرط أال يحبس أكثر مف مدة معينة كىي أحدث  ،كىك يقكـ عمى حبس الجاني في مكاف خاص

 (2)نظريات العقاب في القكانيف الكضعية.

بعاده عف  كباعتبار النفي كتدبير احترازم ىناؾ في بعض األحكاؿ مصمحة في نفي المجـر كا 
لمكاف الذم قارؼ فيو جريمتو، ىذا إما لمصمحة الجاني الشخصية أك لمصمحة المجتمع، فمف ا

قد تككف الجريمة التي قارفيا مؤذية لمشعكر العاـ بحيث ال يقبمو المجتمع  الناحية الشخصية لمجاني
ف عكقب عمى فعمتو، كقد يككف الكياف االجتماعي أحد عكامؿ انحرافو بأف  يضـ بيف أفراده حتى كا 

إليو مجمكعة مف المنحرفيف مف زمالء أك اشخاص، كقد يككف النفي لمصمحة المجتمع كىك أف 
يككف شخص الجاني فيو خطكرة إجرامية مما يحتمؿ االعتقاد القكم بأنو سكؼ يعكد إلى طريؽ 

 الجريمة مرة أخرل.
 ثانيا: نظام الحسبة:

منكر الحسبة كسياسة اجتماعية لتقـك أكجدت الشريعة اإلسالمية األمر بالمعركؼ كالنيي عف ال
الجماعة عمى الخير كالفضائؿ كتقميؿ الجرائـ كالمعاصي، كىذا يدخؿ في إطار ما دعت إليو 

 الشريعة اإلسالمية كبياف ىذا النظاـ بالتالي:
 ما ىيو الحسبة: -1

 .(3)إف الحسبة ىي أمر بالمعركؼ إذا ظير تركو، كنيي عف المنكر إذا ظير فعمو

                                                           

 (.137 )ص الفقو اإلسالمي كأدلتوالزحيمي،  (1)
سالمي )اعكدة:  (2)  (.660/1جلتشريع الجنائي اإلو
 (.270)صاألحكاـ السمطانية ،الماكردم (3)
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تعريؼ الحسبة كبياف ماىيتيا نجد أنو بمقتضاىا يتعيف عمى المرء الدعكة إلى المعركؼ إذا  مف خال
تركو الناس، كالنيي عف المنكر إذا ظير فعمو بيف الناس؛ صيانة لممجتمع مف االنحراؼ كحماية 

 لمديف مف الضياع كتحقيؽ لمصالح الناس الدينية كالدنيكية كفؽ شرع اهلل عز كجؿ.
 الحسبة:مشروعية  -2

 مشروعيتيا من الكتاب الكريم -أ

دلت نصكص عدة مف القراف الكريـ عمى مشركعية الحسبة كنصت عمى ذلؾ بشكؿ كاضح كصريح 
 كمف تمؾ النصكص الكريمة:

َى َعِي اْلُوٌَنِش  ":قاؿ تعالى -1 ْْ َِ ٌْ رَ َّ خ  أُْخِشَجْذ لِلٌَّبِط رَؤُْهُشَّى ثِبْلَوْعُشِّف  َْ٘ش أُهَّ رُْؤِهٌَُْى ُمٌزُْن َخ َّ

ُُُن اْلفَبِعقُْىَ  أَْمثَُش َّ ُُِن اْلُوْؤِهٌَُْى  ٌْ ُِن   هِّ ًْ٘شا لَّ ُل اْلِنزَبِة لََنبَى َخ ُْ ْْ آَهَي أَ لَ َّ    ِ   (1)" ثِبّللَّ

 كجو الداللة:

ف كاف كاجبان عمى كؿ  اآليةإف المقصكد مف ىذه  أف تككف فرقة مف األمة متصدية ليذا الشأف كا 
 (2)فرد بحسبو

َى َعِي اْلُوٌَنِش  قاؿ تعالى:" -2 ْْ َِ ٌْ َٗ َّ َٗؤُْهُشَّى ثِبْلَوْعُشِّف  َّ ِْ٘ش  خ  َْٗذُعَْى إِلَٔ اْلَخ ٌُنْن أُهَّ ْلزَُني هِّ َّ

ُُُن اْلُوْفلُِحْى لَـئَِل  ّْ أُ َّ" َى
(3)  

 مشروعيتيا من السنة النبوية: -ب

مف رأل  :عميو كسمـ يقكؿعف أبي سعدم الخدرم رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل 
 (4)" منكـ منكرا فميغيره بيده، فإف لـ يستطع فبمسانو، فإف لـ يستطع فبقمبو، كذلؾ أضعؼ اإليماف

 :(5)وجو الداللة

ير يصمى اهلل عميو كسمـ كلى جميع األمة إذا رأت منكرا أف تغيره، كأعال درجة في التغأف النبي 
تالفيا فإنو ىنا غير ضامف  ىي تغير المنكر باليد كأف رأل شخص معو زجاجة خمر فقاـ بكسرىا كا 

                                                           

 [.110أؿ عمراف: ] (1)
 (.448/1جابف كثير)تفسير ، ابف كثير (2)
 .[104أؿ عمراف: ] (3)
: رقـ 1/176،بياف أف النيي عف المنكر مف اإليماف كأف اإليماف يزيد كينقص /اإليماف مسمـ: صحيح مسمـ،] (4)

 [.70الحديث 
 بتصرؼ. (.243)صجامع العمـك كالحكـ، ابف رجب الحنبمي (5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=175&idto=179&bk_no=81&ID=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=175&idto=179&bk_no=81&ID=36#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=175&idto=179&bk_no=81&ID=36#docu
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لؾ تغير المنكر باليد انتقؿ لتغيره بالمساف كذ ألنو أتمؼ ماؿ غير محتـر محـر شرعا، فإذا لـ يستطع
ف لـ يتغير المنكر انتقؿ ألقؿ درجة كأضعفيا كىي بالقمب بأف يدعك اهلل لو  باالستنكار كالكعظ كا 

كمع تمؾ الدرجات السابقة لتغير المنكر نجد أف الشريعة اإلسالمية لـ تترؾ كسيمة لمنع  ،باليداية
شارة ألىمية ىذه ال  0سياسة العظيمةالمنكر إال قد أرشدت إلييا حرصان منيا عمى دفع المنكر كا 

 مشروعية نظام الحسبة من اإلجماع: -ج

، كأكد (1)اتفقت األمة كميا عمى كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر بال خالؼ مف أحد منيا
اهلل عز كجؿ عمى فرض األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر في مكاضع مف كتابو كبينو رسكلو 

متكاترة عنو فيو كأجمع السمؼ كفقياء األمصار عمى محمد صمى اهلل عميو كسمـ في أخبار 
 (2)كجكبو.

 :نظام الحسبة كتدبير احترازي -3

إف نظاـ الحسبة يسعى إليجاد مجتمع فاضؿ يشترؾ الكؿ فيو في السراء كالضراء، يتعاكف عمى 
البر كالتقكل، أمر بالمعركؼ كناىي عف المنكر، لصيانة البشرية مف االنحدار إلى المعاصي 
كاآلثاـ، كحفظان ليا مف عكامؿ الخراب كالدمار لذلؾ نرل اهلل عز كجؿ يحبب المسمميف بكافة 
الكسائؿ لألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر لعممو عز كجؿ بمدل تأثيره عمى المجتمع بغية الحد 

 مف الشر كاآلثاـ بيف أفراده.

ف نظاـ الحسبة يعتبر تدبير احترازم كقائي غايتو الرئيسية كقاية المجتمع مف الجرائـ كاألخطار  كا 
كاألخذ عمى أيدم أرباب الشر كالفساد كالحيمكلة دكف جرائميـ قبؿ كقكعيا، كاتخاذ اإلجراءات 

 (3)الالزمة لتكقي المنكر كتكفير السكينة العامة لممكاطنيف كتحقيؽ مقاصد الشرع لمعباد
 :(4)أىم أعمال المحتسبومن كعمى ذلؾ المحتسب لو سمطات قضائية كتأديبية كاسعة، 

 النظر في الطرقات واألسواق:" -1

كذلؾ مف خالؿ مراقبة األسكاؽ كالطرقات، فيجعؿ ألىؿ كؿ صناعة عريفان مف صالح أىميا، خبيران 
بصناعتيـ بصيران بغشيـ كتدليسيـ، مشيكران بالثقة كاألمانة، يككف مشرفان عمى أحكاليـ كيطالعو 

                                                           

 (.19/5جالفصؿ في الممؿ كالنحؿ) ،ابف حـز (1)
 (.145/4جأحكاـ القراف) ،أبك بكر الجصاص (2)
 (.15/6جحاشية ابف عابديف) ،ابف عابديف (3)
4
  )www.almohtasb.com 
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مف المتاجر كالبضائع، كما تستقر عميو األسعار، كمنع احتكار بأخبارىـ كما جمب إلى سكقيـ 
البضائع كالتبميغ عف المحتكر أك الذم يبيع في السكؽ السكداء، ككؿ تمؾ تعتبر إجراءات مف قبيؿ 
التدابير االحترازية التي تسعى الستقرار التعامؿ بيف الناس كمنع حصكؿ الضرر، كبمراقبة كذلؾ 

في منع الكقكع في مستنقع االنحراؼ كالنزاعات كالشبيات كمكاطف  الطرقات لو أىمية عظيمة
 .(1)الريبة، ككؿ ذلؾ فيو منع مف أضرار كمشاكؿ ممكف أف تحصؿ

 مراقبة المكاييل والموازين: -2

فيمنع المحتسب التجار مف التطفيؼ في المكاييؿ كالبخس في المكازيف كاإلبالغ عف كؿ مطفؼ 
 ترازم لمنع اإلضرار بالمستيمؾ كحماية حقكؽ الناس.ككؿ مبخس، كفي ىذا تدبير اح

 النيي عن الغش في المبيعات والصناعات: -3

يعمؿ المحتسب عمى قطع كؿ الحيؿ الغير المشركعة في المعامالت كالتأكيد مف سالمة المبيعات 
 مف الغش كسائر أنكاع التدليس كالكتماف كالخيانة كالمكر كالخداع، مف خالؿ النيي كالصريح
كالكعظ أك التبميغ عف الذم يفعؿ ذلؾ، كاإلشراؼ كالمراقبة المستمرة، ككؿ ذلؾ ال يخرج عف ككف 

 اليدؼ منو حماية لمبائع كالمشترم مف أم ضرر كدعكة الستقرار التعامؿ كالثقة بيف الناس.
 النظر في المعامالت المنكرة: -4

المتداكلة بيف الناس، فإف كجد أعطي المحتسب سمطات كاسعة مف ضمنيا النظر في المعامالت 
معامالت منكرة شرعان مما نيى اهلل عز كجؿ عنيا مف بيكع فاسدة كعقكد محرمة كالربا كنحكه، أك 
بيكع الغرر المنيي عنيا كالمالمسة كالمنابذة كالنجش كحبؿ الحبمة ككذلؾ تمقي الركباف كؿ تمؾ 

ف الذم يتعامؿ بيا كاليدؼ مف ذلؾ كمو المعامالت يسعى المحتسب إلنكارىا ثـ منعيا كالتبميغ ع
حماية مصالح الناس كالحفاظ عمى مقصد الماؿ مف التمؼ كالضياع كاحتراـ الرضا كخيارات 

 المشترم كالحماية مف الغرر كالخداع.
، منع الرجال من ارتياد األسواق الخاصة بالنساء أو الجموس في طرقاتين من غير حاجة -5

عاة سير كأمانة مف كاف في السكؽ ممف يختص بمعاممة النساء، فإذا فمف فعؿ ذلؾ عيزر، أك مرا
ف ظيرت منو الريبة كباف عميو الفجكر منعو مف معاممتيف كأدبو  تحقؽ منو أقره عمى معاممتيف، كا 

 (2)عف التعرض ليف.

                                                           

 بتصرؼ. (.19 )ص إغاثة األمة ،المقريزم (1)
 (.306 )صاألحكاـ السمطانية ،أبي يعمى الفراء (2)
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 الدعوة إلى مراعاة األخالق العامة والفضيمة:-6

ة كاألدب اإلسالمية مثؿ الخمكة باألجنبية، فيمنع المحتسب كؿ ما يتناقض مع األخالؽ الفاضم
كيعمؿ عمى المراقبة كمنع مف يظير في مكاطف الريبة كالشبيات بالنصح كاإلرشاد، كما يمنع مف 
التطمع عمى الجيراف سكاء مف النكافذ أك السطكح، كدعكتيـ لاللتزاـ بأدب الجيرة كمنع التطمع عمى 

 عكرات األخريف.

ب التي تعتبر إجراءات كقائية لحفظ مقصد الديف بيف الناس أف يقـك كذلؾ مف أعماؿ المحتس -7
المحتسب بمعاقبة مف ترؾ صالة الجمعة أك البيع كقت صالة الجمعة، ككذلؾ معاقبة الذم يفطر 
في رمضاف كيجاىر في ذلؾ كال يحتـر حرمة الشير الفضيؿ، ككذلؾ العمؿ عمى إغالؽ أماكف 

رمضاف التي قد ال تحتـر حرمة الشير الفضيؿ كتسمح  الميك مف كافي شكب كنحكه في نير
لممدخنيف كمتعاطي الشيشة مف الجمكس فييا كتناكؿ تمؾ المكاد جياران نياران، ككذلؾ تعيف كقت 
بعادىـ عف  معيف إلغالؽ أماكف الميك كصاالت األفراح حفاظان عمال راحة الناس كاستقرار حياتيـ كا 

 ."أجكاء الضكضاء

ىك بعض مف أعماؿ المحتسب التي تدعك لألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كؿ ما سبؽ ذكره 
، كمما ليا مف أىمية مؤمنيففي نظاـ الحسبة، الذم يجب أف يسكد كؿ مجتمع فإف الذكرل تنفع ال

عظيمة في الكقاية مف كثر مف جرائـ كأضرار عمى اختالؼ أنكاعيا كمستكياتيا ليبقى المجتمع في 
 النحراؼ بكافة أشكالو.صكرة نظيفة تأبى ا

 ًا: الدفاع الشرعي:ثثال

 الدفاع الشرعي: ماىية-أ

ىك كاجب اإلنساف في حماية نفسو أك نفس غيره، كحقو في حماية مالو أك ماؿ غيره مف كؿ "
 .(1)اعتداء غير مشركع بالقكة الالزمة ليذا االعتداء

الصائؿ كىك: الدفاع الشخصي  كقد كاف الدفاع الشرعي في الشريعة اإلسالمية معركؼ باسـ دفع
الخاص الذم يككف عف طريؽ أفراد ييعتدل عمييـ مف قبؿ أخريف سكاء كإنك عصاة مسمميف أك 
كفار، فيك أمر متعمؽ بمصالح األفراد خاصة أك مجمكعة ضيقة، فإذا تعرض اإلنساف إلى اعتداء 

نفسو كيقاتميـ دفاعان عف  مف قبؿ األخريف مثؿ قطاع الطرؽ كاستيدؼ مالو، فيجكز لو أف يدفع عف
 . (2)مالو إف لـ يندفعكا إال بقتاؿ

                                                           

 (.473/1جالتشريع الجنائي اإلسالمي) ،عكدة(1)
 (.218 )ص أحكاـ الجياد ،ابف تيمية (2)
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 الدفاع الشرعي: مشروعية-ب
 القراف الكريـ: مف-1

اْعلَُوْْا أَىَّ َّللّاَ قاؿ تعالى:"  َّ ارَّقُْْا َّللّاَ  َّ ُْ٘نْن  َِ ثِِوْثِل َهب اْعزََذٓ َعلَ ْ٘ ُْ٘نْن فَبْعزَُذّْا َعلَ  َهَع فََوِي اْعزََذٓ َعلَ

"قِ٘ياْلُوزَّ  ََ(1). 
 وجو الداللة:

أم مف قاتمكـ أييا المؤمنكف مف المشركيف فقاتمكىـ كما قاتمككـ، كيككف المعنى فمف عدا عميكـ 
 (2)كشب ككثب بظمـ فاعدك عميو كشبكا عمبو كثبكا نحكه قصاصان لما فعؿ عميكـ ال ظممان.

 من السنة النبوية: -2
 (3)فيك شييد"قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" مف قيتؿ دكف مالو 

 وجو الداللة:
فيو جكاز قتؿ مف قصد أخذ الماؿ بغير حؽ سكاء أكاف الماؿ كثيران أـ قميؿ، كفيو داللة كاضحة 

 .(4)عمى جكاز الدفاع عف الماؿ صيانة لحرمة الماؿ
 دفع الصائل: شروط-ج

حتى إف  مف خالؿ االستقراء كالنظر في كتب الفقياء كجدتيـ أنيـ كضعكا شركط لمدفاع الشرعي،
 :(5)قاـ المعتدل عميو بقتؿ الصائؿ فال مسؤكلية عميو كال دية كتمؾ الشركط أربعة ىي كالتالي

 _أف يككف ىناؾ اعتداء.1
 _ أف يككف االعتداء كاقع بالفعؿ ال مؤجؿ كال ميدد بو.2
 _ أال يمكف دفع االعتداء بطريؽ أخر.3
 باأليسر فاألعسر. _ أف يدفع االعتداء بالقدر الالـز مف القكة مبتدئان 4
 الدفاع الشرعي كتدبير احترازي: -د

الشرائع التي أقرت لإلنساف حقو في الدفاع عف نفسو أك مالو، إنما أقرت تدبيران خاصان لتكجيو 
ضركرة اجتماعية غرضيا ضماف حريات الناس كحقكقيـ الطبيعية في الحياة كالتممؾ بدافع 

 المصمحة االجتماعية كتدبير احترازم.

                                                           

 [.194البقرة: ] (1)
 (.580/3جتفسير الطبرم) ،الطبرم(2)
 .2300رقـ  حديث :8/377مف قاتؿ دكف مالو، /البخارم: صحيح البخارم، المظالـ] (3)
 (.148 )ص فتح البارم شرح صحيح البخارم ،العسقالني(4)
5
 )abdula jabbar.blogspot.com 
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فمف ىنا أصبح كؿ شخص تسكؿ لو نفسو ارتكاب أية جريمة أف يعمـ أنو سيجد مف يمنعو مف 
 .(1)ارتكاب جريمتو دفاعان عف نفسو كمالو كبمكجب القانكف

كعميو يستعمؿ اإلنساف القكة الالزمة لصد خطر حاؿ غير مشركع ييدد باإليذاء حقان يحميو 
 .(2)القانكف

يدده الخطر بأف يتحممو ثـ يبمغ الجية المختصة لتكقيع العقاب كيتضح أف الشارع ال يمـز مف ي"
كؿ فعؿ يككف ضركريان  عمى المعتدم، كلكف يسمح لو بأف يدافع عف نفسو بدفع الخطر عف طريؽ

تحكيؿ المعتدم عميو سمطة  كليس ىدفو اجتماعي الشرعي سببو اإلباحة كمالئمان لذلؾ، كالدفاع
نما ىدفو مجرد كقاية الحؽ الذم يتعرض لمخطر ؛ أم منعإيقاع العقاب أك االنتقاـ مف ال  معتدم كا 

ارتكاب الجرائـ أك منع التمادم فييا، كالكاقع أف الخكؼ كالرعب مف الدفاع الشرعي يفزع األشرار 
 .(3")كيخيفيـ أكثر مف التيديد بسجنيـ في المستقبؿ كىك غالبان ما يككـ غير مؤكد

ار ككنو سمطة كقائية لإلنساف يتمكف مف خالليا إلقاء الخطر فالدفاع الشرعي لـ يقرر إال بمقد
 كدفعو حفاظان لممعصكـ مف نفس كماؿ كعرض. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.109 )ص محاضرات عف النظرية العامة لمجريمة في قانكف العقكبات السكرم ،الخطيب(1)
 (.191 )ص شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ ،حسني(2)
3
 )www.f_ law.net 

http://www.f_/
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 الثالثالمبحث 
 تكوين رأي عام فاضل

 أواًل: مفيوم الرأي العام:

ىك تككيف فكرة أك حكـ عمى مكضكع أك شخص ما، أك مجمكعة مف المعتقدات القابمة لمنقاش 
كتخص أعضاء في جماعة أك أمة تشترؾ في الرأم رغـ غير صحيحة، كبذلؾ تككف صحيحة أك 

 .(1)تباينيا الطبقي

مسائؿ أك كعميو فالرأم العاـ ال يخرج عف ككنو تعبيران عف أراء جماعة مف األشخاص إزاء قضايا ك 
مقترحات، لكف الذم يراد تكضيحو في ىذا المبحث ىك الرأم العاـ الفاضؿ كالذم يعني: الرأم 
الذم يريده اإلنساف لتغير بنية المجتمع مف سيء إلى حسف أك مف حالة فساد إلى حالة إصالح، 

صكؿ إلى كلتحقيؽ ىذه الغاية ال بد مف تييئة الرأم العاـ الذم يمثؿ أداة فاعمة كحقيقية لمك 
 .(2)اليدؼ
 العام:العوامل المؤثرة في الرأي ثانيًا: 

يتأثر المرء بكؿ ما يحيط بو مف مؤثرات كلكنو في الكقت نفسو يؤثر فييا، كال شكؾ أف أراء الناس 
كمكاقفيـ كتصرفاتيـ مرتبطة بمستكل ثقافتيـ ككعييـ كمدل تأثرىـ بالمؤثرات  كاتجاىاتيـكميكليـ 

 :التي حكليـ كعمى ذلؾ عند تشكيؿ رأم عاـ فإنو يخضع لعدة عكامؿ مؤثرة في تككينو كمنيا
 _ النظاـ السياسي1 
 _ كسائؿ اإلعالـ2
 _ األسرة 3
 _ العقيدة.4

كلكنيا تتفاكت في أىميتيا كدكرىا في تككيف الرأم ككؿ تمؾ العكامؿ متشابكة كمتداخمة فيما بينيا 
 العاـ مف مجتمع ألخر كبياف تأثير تمؾ العكامؿ عمى تككيف الرأم العاـ كالتالي:

 :(3)أواًل: النظام السياسي

ىك نظاـ اجتماعي يقكـ بعدة أدكار أك كظائؼ متعددة استنادا إلى سمطة مخكلة  :النظاـ السياسي
لو أك قكة يستند إلييا منيا إدارة مكارد المجتمع كتحقيؽ األمف الداخمي كالخارجي كتحقيؽ أكبر قدر 

                                                           

 (.14 )ص الرام العاـ بيف الكممة كالمعتقد ،عمي(1)
 (.25 )ص الرأم العاـ كاإلعالـ ،الشيرازممحمد الحسيني (2)
3
  )www.wahdaislamy.net. 
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، كيمعب دكران ميمان في تككيف (1)مف المصالح العامة كالعمؿ عمى الحد مف التناقضات االجتماعية
رأم العاـ فالمكاطف يتأثر بتككيف النظاـ السياسي، فالمكاطف يتأثر بتككيف النظاـ السياسي، فنظاـ ال

الحكـ مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ يسعى لتأثير كتغير مكاقؼ المكاطنيف كأراءىـ عمى نحك يتناسب 
 .ممع تحقيؽ أىداؼ الخط السياسي كالفكر 

اماتو في النظـ السياسية، فمف خالؿ الرام العاـ فمقد أصبح لمرأم العاـ فمسفتو الخاصة كاستخد
يمكف التنبؤ في المجاؿ السياسي كالتنبؤ بتصرفات الناس التي تعكس أراءىـ كاتجاىاتيـ إزاء 

 القضايا األمنية كالسياسة في الدكلة كمف خالؿ ىذه المعرفة يمكف تفادم بعض المكاقؼ الكخيمة.

إبراز خصائص نظاميا السياسي كمككناتو كعالقاتو الدكلة تحاكؿ مف خالؿ النشر بيف الناس 
بالدكؿ األخرل كالتنسيقات المتبادلة كألية تكريث نظاـ الحكـ كعقد اتفاقيات كفتح باب لمعالقات 
الداخمية كالخارجية كطبيعة عالقة الفرد بالدكلة كالحرية كالسمطة ككؿ ذلؾ تسعى الدكلة لنشره بيف 

ـ السياسي في الدكلة مما يضمف لمدكلة أف تحقؽ أىدافيا كالتأثير الناس كتكجيييـ بما يخدـ النظا
المباشر عمى رأم العامة، فمك كاف النظاـ السياسي في الدكلة يقكـ عمى الرأس مالية فسكؼ تككف 
الرؤية لمدكلة مكجية أف يتبع الناس الرأس مالية في كؿ تعامالتيـ، أما إف كاف النظاـ السياسي في 

مبادئ الشريعة اإلسالمية فنجد أف الرأم العاـ سيتبع الرؤية اإلسالمية كعميو  الدكلة يقكـ عمى
سيمتنع العامة مف تككيف أراء تككف ضد ىذه الرؤية اإلسالمية، كستتكافؽ ميكالتيـ كأراءىـ مع 

أما لك كاف الناس ينبذكف رام كمكقؼ يخالؼ ما يقكـ عميو النظاـ السياسي  ،النظاـ السياسي
شريعة اإلسالمية سيؤدم حتمان إلى نتائج كخيمة قد تؤدم لتغير كامؿ في النظاـ لمخالفتو ال

السياسي سكاء التغير بانقالب أك ثكرة أك إحداث تعديالت، لذلؾ مف أىـ العكامؿ المؤثرة عمى الرأم 
 العاـ النظاـ السياسي الذم يكجو الرأم العاـ حسب ما يرل.

 ثانيًا: وسائل اإلعالم: 

ألف الفرد متعممان أك أميان  ىية؛اإلعالـ في التأثير في الرام العاـ ىك مف األمكر البد إف دكر كسائؿ
ال بد لو أف يقرأ أك يسمع أك يشاىد أم كسيمة مف كسائؿ اإلعالـ سكاء مسمكعة أك مقركءة أك 

 .مرئية

ارىا مصدران تتـ عممية التأثير عمى الرأم العاـ بخطكات كأساليب متعددة، فكسائؿ اإلعالـ باعتب"  
ميمان مف مصادر المعمكمات تقكـ بتزكيد المتمقي بشكؿ مستمر بكـو ىائؿ مف المعمكمات كالمعارؼ 
المختمفة في شتى القضايا كالمكضكعات، كىذه المعمكمات قد تككف صحيحة ضمف سياقاتيا 
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د تككف الطبيعية، كقد تنزع منيا فتتغير دالالتيا، كقد تككف معمكمات ناقصة كمشٌكىة، بؿ كق
مكذكبة، كما أنيا قد تككف معمكمات محايدة ال ييراد منيا خدمة تكٌجو معيف، كقد تككف معمكمات 
مكجية، كىذه المعمكمات كالمعارؼ المتنكعة تيعٌد القاعدة الرئيسة التي مف خالليا تتمكف كسائؿ 

يذا االعتبار ييعٌد اإلعالـ مف إحداث أنكاع مختمفة مف التأثير سكاء المدل القريب أك البعيد، كب
 1)تزكيد كسائؿ اإلعالـ لممتمقي بالمعمكمات المختمفة آلية أكلى في عممية تأثيرىا عمى الرأم العاـ

كتكمف الخطكرة في ىذه اآللية عندما تقكـ كسائؿ اإلعالـ في سبيؿ تشكيؿ رأم عاـ معيف بنشر 
كالتي تخدـ بشكؿ غير مباشر، معمكمات مكجية مف خالؿ مجمكعة مف البرامج اإلعالمية المتنكعة 

كمف حيث ال يشعر المتمقي ذلؾ الرأم، كلكف عمى المدل البعيد، "فحينما تقـك كسائؿ اإلعالـ 
بتقديـ المرأة ضمف إطار معرفي مخالؼ لمتككيف المعرفي الذم لدل الجميكر عف المرأة، كتمجأ في 

، فيي ناجحة ألنيا متحررة مف ضكابط سبيؿ ذلؾ إلى استخداـ قكالب جذابة تيعٌرل مف خالليا المرأة
رؼ القيـ، كىي محط األنظار؛ ألنيا استغمت النكاحي الجمالية في جسدىا، كىي مشيكرة؛ ألنو ع

 يد.عنيا مقاكمة األعراؼ كالتقال

كىكذا، كتتـ عممية التغيير المعرفي عبر عممية طكيمة تتنكع فييا جزيئات التككيف المعرفي الجديدة 
ليا محؿ المعرفة القديمة، فيذا مسمسؿ يصكر العالقة بيف الرجؿ كالمرأة مف خالؿ التي ييراد إحال

رؤية عصرية، كىذا مقاؿ يتحدث عف قصة نجاح فتاة تغمبت عمى ظركفيا، فتمٌردت عمى التقاليد، 
كسافرت كحدىا إلى أمريكا حيث رجعت بأعمى الشيادات، ثـ ىناؾ خبر عف إنجاز نسائي؛ إذ 

لمانيات الميداليات الذىبية في مسابقات العدك لممسافات القصيرة كالسباحة الحرة، حصدت النساء األ
بينما فشؿ الرجاؿ في تحقيؽ أم شيء، كىكذا تتجمع جزيئات المعرفة الجديدة لكضع المرأة بيف 
نجازات تفٌكقت فييا عمى الرجاؿ لتشكؿ إطاران جديدان يحؿ شيئان  حياة عصرية كتمرد عمى التقاليد كا 

كما أف مف اآلليات التي تنتيجيا كسائؿ اإلعالـ في التأثير عمى الرأم العاـ ، (2)يئان محؿ القديـفش
برازىا لمجميكر، كالتركيز عمييا بأكثر مف طريقة سكاء كانت مباشرة أك  االنحياز لبعض اآلراء كا 

كفي المقابؿ تقـك  غير مباشرة، كاالحتفاء بيا، كالحديث عف إيجابياتيا، كالتقميؿ مف شأف سمبياتيا،
براز سمبياتيا كتضخيميا، كافتعاؿ اإلشكاالت حكليا، كيصؿ الكضع أحيانان  بتشكيو اآلراء األخرل، كا 

 .لحد تجاىؿ تمؾ اآلراء كحجبيا عف الجميكر
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كأف التطكر في كسائؿ اإلعالـ أدل إلى كجكد عالقة متبادلة بيف النظاـ السياسي كالرام العاـ، لذا 
 مة السياسية تخضع كسائؿ اإلعالـ إلى الرقابة المباشرة أك غير المباشرة.فإف أغمب األنظ

ف كسائؿ اإلعالـ عمى اختالفيا تعمؿ متضافرة كفي اتساؽ كتكامؿ عمى تككيف رأم عاـ  كا 

في مختمؼ الظركؼ كالمكضكعات كاألكضاع كالمشاكؿ التي تتعمؽ بمختمؼ النكاحي السياسية أك 
ف ابرز كسائؿ اإلعالـ الحديثة التي ليا الدكر البارز كالعامؿ الميـ في االجتماعية أك الثقافية كم

فقد أحدثت التطكرات التكنكلكجية الحديثة  ،التأثير عمى الرأم العاـ كىي مكاقع التكاصؿ االجتماعي
نقمة نكعية كثكرة حقيقية في عالـ االتصاؿ، كحيث أف اإلنترنيت انتشر في كافة أنحاء المعمكرة 

اء العالـ المترامية ببعضيا كقرب المجتمعات كأصبحت إمكانية تبادؿ األراء كاألفكار كربط أجز 
كالتعرؼ كالرغبات متاحة لمجميع كبصكرة سيمة ككاف ليا الدكر الكبير في العصر الحديث كفي 
الكاقع المعاش مف التأثير عمى الرأم العاـ كتغير أنظمة الحكـ السياسية كأفكار كأراء كتككيف رؤية 

حتى انو ساىـ فعميا في الثكرات  ،عف قادة كأشخاص كالضغط عمى الحككمات كالمسؤكليف
كالغضب الجماىيرم كردة الفعؿ كأصبح تبادؿ الحقائؽ متاح كمكثؽ كمصكر كال مجاؿ لمتزكير 
كتضبيب الحقائؽ كاحتكار المعمكمة، كتعتبر كسيمة اتصاؿ ناجحة في اليبات كاالنتفاضات 

ذم يجعؿ المسؤكؿ يتراجع عف تصريحاتو كمكاقفو إال بعد أف يرل غضب العامة الجماىرية، فما ال
عميو، كما الذم يجعؿ الشعكب تخرج مسيرات داعمة لسكريا كفمسطيف كتعبر عف غضب كىبة 
جماىرية عظيمة تدعك لممساءلة كالمحاسبة كالكقكؼ مع تمؾ الشعكب مما يجعؿ الحككمات 

ذل بيا لمتراجع عف مكاقفيا كأراءىا كتقديـ المساعدة مضطرة المتصاص غضب العامة مما يح
كأراء  كما الذم يجعؿ الناس تنبذ مفكر معيف أك زعيـ معيف إال ألنو تبنى أفكاران  ،لمشعكب المنككبة

ال تتكافؽ مع أراء العامة، كعمى ذلؾ فمقد لعبت كسائؿ اإلعالـ دكرا ىاـ كحقيقي في نقؿ ما يريده 
بعاد الشعكب عف مكاطف الحقائؽ كاألدؿ عمى ذلؾ اإلعالـ السياسيكف كالحككمات، ك  قمب الحقائؽ كا 

كابعاد الحقائؽ كفي المقابؿ ىناؾ اعالـ  المصرم اليابط الذم يسعى لنفث سمو كتضميؿ العامة
 أخر يفضح كذب ىذا اإلعالـ.

ـ كمف ناحية أخرل فإف اإلعالـ يسعى في بعض الدكؿ لالستخفاؼ بعقكؿ المكاطنيف كجعؿ مني
أشخاص تافييف مف خالؿ ما ينشر مف اخبار لمفنانيف اليابطيف كاألفالـ اإلباحية كيسربكف لمعامة 
بعاد  مكاطف الجريمة كيييئكف الطرؽ الرتكابيا مف أجؿ الحفاظ عمى النظاـ السياسي القائـ، كا 

ـ لو الدكر كمع ذلؾ يمكف القكؿ بأف اإلعال ،المكاطف عف القضايا الكبرل كقضيا الفساد كالمحاسبة
كبصكرة أخرل فإف التأثير األكؿ  ،الرئيسي كاألساسي في خمؽ المكاطف الكاعي أك اليابط الفكر

 عمى الرأم العاـ ىك اإلعالـ ألف الرأم العاـ يتشكؿ مف خالؿ ما يتناقمو اإلعالـ.
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 :(1)ًا: األسرةثثال

مف العكامؿ الرئيسية التي تساعد عمى تككيف الرأم العاـ ىي األسرة باعتبارىا المؤسسة األكلى التي 
تقـك بالتنشئة االجتماعية كالتي مف خالليا يتـ تمقيف الفرد اآلراء كالمعتقدات كاالتجاىات فنكع 

أخرل إضافة إلى  العالقات كالتفاعؿ الذم يتـ بيف الكالديف مف جية كالكالديف كاألكالد مف جية
لؾ لو تأثير بالمؤسسات كالجماعات األخرل كؿ ذعالقات األكالد بعضيـ ببعض كعالقات األسرة 

مباشر عمى تككيف شخصية الفرد كشخصية األمة فالكالداف ليما تأثير كبير في اتجاىات كأراء 
 .راءأبنائيـ فعف طريقة يكتسب األبناء العادات كالتقاليد كاالتجاىات كالميكؿ كاآل

األسرة ىي المحطة األكلى التي تغرس في الطفؿ كثيران مف أنماط السمكؾ كالمحبة كالتسامح، كىي 
التي تشكؿ بنية الطفؿ كتنشئتو الثقافية كاالجتماعية كالفكرية كالدينية، فمك تـ احتضاف الطفؿ بصكرة 

جتمع فاضؿ، أما إذا تـ صحيحة كبتربية كاعية سينشأ الفرد الكاعي كالنظيؼ الذم يساىـ في بناء م
إىماؿ تنشئو الطفؿ فسكؼ ينشأ اإلنساف المنحرؼ المجـر الذم سيعمؿ عمى تدمير المجتمع مف 
خالؿ سمككياتو أك مف خالؿ تربية أفراد أيضا مجرميف؛ لذلؾ تمعب األسرة دكرا عظيما في التأثير 

ف دكر لممراقبة كالتربية كالتنشئة عمى الطفؿ كالتأثير عمى الرأم العاـ مف خالؿ ما تقـك بو األسرة م
كغرس المفاىيـ كالمبادئ كالقيـ كاالتجاىات في نفكس أطفاليا فتعمؿ عمى تنشئة الطفؿ صاحب 
الرأم كالفكر النظيؼ المستقيـ الذم يرفض الجريمة كالفساد كيمتـز باألدب كالقكانيف ألنو تربى كنشأ 

 عمى ذلؾ.

 رابعًا: العقيدة:

ألف الديف أداه ىامة في غرس المفاىيـ ؛في تشكيؿ الرام العاـ ميمان تمعب العقيدة دكران 
كاالتجاىات، فالفرد يتأثر بأراء الجماعة كالمعتقد الديني التي ينتمي إلييما، كالعقيدة تمعب الدكر 

ة، فإف التنشئة الدينية الصحيحة كالميماألساسي في تشكيؿ الرام العاـ خاصة في القضايا الكبرل 
تكفؿ السمك كالتطكر كالتخمص مف كؿ المشكالت عمى كافة األصعدة ىذا إف كاف الديف لمفرد 

كالعقيدة ىي العقيدة اإلسالمية ألنيا عقيدة خالية مف التناقض شاممة لكؿ نكاحي الحياة، فييا عالج 
لكؿ المشكالت تجعؿ الفرد يأبى الضالؿ كالتضميؿ كاالنحراؼ كالجريمة كمنبع الرفض مف داخمو 

تجعؿ منو فردان قكيان مسامحان مناضالن يسعى لألفضؿ كلمتغير اإليجابي، ال  ،ف قناعة تامة بذلؾكع
يترؾ مظمكـ كال فقير كال محتاج كال ضعيؼ إال كقد كقؼ معو، فالعقيدة تجعؿ مف اإلنساف شخصان 

عمى يسير عمى رؤية كمنيجية مستقيمة مرنة صالحة لكؿ زماف كمكاف كمف خالليا يستطيع الحكـ 
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األراء كاالتجاىات كالمكاقؼ إف كانت صائبة أك خاطئة، لذلؾ تمعب العقيدة دكران ىامان في تككيف 
 الرأم العاـ.

فال يسمح لمدكلة أف تمنح تراخيص إلنشاء مراكز تخالؼ العقيدة كالخمارات كالمراقص ألنيا ستمقى 
عض العامة بافتعاؿ الحرائؽ غضب المكاطنيف كقد يككف في السماح ببائيا مدعاة لمفتنة كقياـ ب

في تككيف الرأم العاـ  ميمان حتى قد يصؿ األمر إلى قتؿ القائميف عمييا، لذلؾ تمعب العقيدة دكران 
  كاتجاىات المكاطنيف.

 تكوين رأي عام فاضل في ظل الشريعة اإلسالمية:ثالثًا: 

 :(1)تكوين راي عام فاضل

تككيف رام عاـ فاضؿ يقمؿ في المجتمع الشركر سعت الشريعة اإلسالمية بكؿ مصادرىا إلى "
حساف الظف بالمسمـ، كتجنيب كثير مف الظف  كينشر اإلحساف كالخير، كتداكؿ إحساف المعاممة كا 
الذم ينشر في المجتمع التحاسد كيكلد العداكة كالبغضاء، لمكصكؿ إلى ىذا المجتمع الفاضؿ اتخذ 

عاـ الفاضؿ، كأىـ ما في ذلؾ الدؽ كالطرؽ عمى سبيؿ القراف األساليب الرشيدة في تككيف الرام ال
التنفير مف األخالؽ الرذيمة التي ال تشبو مجتمع المسمميف، كالتكرار المرشد إلى الصكاب كالخير 

 كالفضيمة.

يرييـ أف مجتمع المؤمنيف أفراده ال يسارعكف إلى تصديؽ اإلشاعات في إخكانيـ كال يتناقمكنيا بينيـ 
نما إذا سمعكا مقالة سكء في مسمـ أك مسممة سارعكا إلى أك يتخذكنيا ماد ة سب بأعراض الناس، كا 

مساكيا ألف األصؿ في المسمـ السالمة ال المالمة.  حسميا كا 

كككسيمة عممية لتربية الجماىير عمى إقامة الرأم العاـ الفاضؿ فقد دعا اإلسالـ إلى تجميع 
ؼ كيشد العزائـ كيقيـ العدؿ كينيى عف المسمميف حكؿ ما ييميـ كيسدد خطاىـ كيكحد الص

الفحشاء كالمنكر كخمؽ اإلنساف الذم يأبى الجريمة كاالنحراؼ كالسمكؾ الغير السكم مف تمقاء نفسو 
 كيرفض كؿ عكامؿ الفتنة كالظف السيء ككؿ ما يؤدم لالنحراؼ كذلؾ عف طريؽ:

 تربية الجماىير عمى االىتمام بأمر المسممين:

أك أم فكر أك مذىب إال أف ييتمكف بإخكانيـ في كؿ مكاف كيمنعكا التعذيب ال يقبؿ أم داعية 
 كالتنكيؿ كاالضطياد كاالستضعاؼ كاالستبعاد طالما سممكا ىـ كنجك.

                                                           
1
  )labray.islam web.net.. 
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فالمسمـ يحـر عميو أف يخذؿ أك يسمـ أك يخزم أخيو المسمـ، بؿ كاجب عميو كجكبان حتميان ف  
ينصره كينصر لو كيدافع عنو، كيقكيو إذا استضعؼ، ،اف يصمح ذات البيف إف خاصـ، كأف يغنيو 

 .إف افتقر ػ كيسد حاجتو إف احتاج، كيأمره بالمعركؼ إذا قصر كينياه عف المنكر إف عصى

 

 

 
 ركيز عمى ما يجمع الشمل:الت

كذلؾ بنفي التنازع كاالختالؼ باالعتصاـ بحبؿ اهلل المتيف ككتابو كسنتو الرشيدة، فال بد أف تتربى 
جماىير األمة عمى الكالء كصدؽ االنتماء كترسيخ مفاىيـ األمة الربانية الكاحدة عمما كعمالن، 

 كحكمان كممارسة كتطبيقان.
 استغالل األحداث لتوجيو الرأي العام 

الدعاة يجب أف يككنكا عمى قدر األحداث حيف تقع لمناس فيجعمكنيا خيران إف كانت شران، كيكجيكف 
الناس إلى استغالليا لتككيف الرأم العاـ الفاضؿ المصمح لألمة ال المفسد المرسخ لمفضائؿ النافي 

 لمخبائث.

نا القراف الستغالؿ األحداث حيف جعؿ مف حادثة اإلفؾ خيران ال كلتكجيو الرأم العاـ كتككينو ىدا
شران، ليبني عمييا المجتمع الحؽ كالفضيمة، كبناء مجتمع يقكـ عمى حسف الظف كااللتزاـ بالشيادات 
كالبينات دكف التصديؽ ابتداء كالتحذير كاالحتياط في تمقي اإلشاعات كاألخبار باأللسف ليتؾ 

 ياؽ ككعظ كترغيب كترىيب.األعراض، كؿ ذلؾ في س

كمف ناحية أخرل فإف اإلعالـ اليابط قاـ بدكره الكبير في نشر الفساد كالرذيمة كسقى مستنقع 
االنحراؼ كالجريمة كلإلعالـ مالو مف التأثير عمى الناس لذلؾ ينبغي أف يككف اإلعالـ بكؽ لمحؽ 

االنحراؼ كعدـ التسكيؽ ألصحاب كالفضيمة كنشر الفضائؿ كاألخالؽ كمحاربة الرذيمة كالفكاحش ك 
األكاذيب كالعمؿ عمى التكعية السياسية كالدينية كالثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية ليقكـ مجتمع 

تقي  كتككيف الرام العاـ الفاضؿ ما ىك إال أكبر طريقة كقائية .فاضؿ ال تجد الجريمة فيو طريقان ليا
 . "ؿ كالجرائـ بكافة اشكالياالمجتمع مف كؿ االنحرافات كالخرافات كالضال
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 الرابعالفصل 
 تدابير الدولة في الوقاية من الجريمة

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 
 المبحث األول

 من الجريمة في المجال االقتصادي الوقاية 
إف االقتصاد ىك عصب الحياة كأداة رئيسة لبناء الحضارات، كخدمة اإلنساف كلكال االقتصاد ما 

قائمة كال حتى استطاعت أف تمبي احتياجات أفرادىا المختمفة، ككمما كاف مستكل قامت لدكلة 
االقتصاد بالدكلة ضئيالن كمما زادت أبكاب الجريمة كمعدالتيا بسبب ازدياد الحاجة كالفقر كالتطمع 

 إلى ما في أيدم األخريف.
الدكلة األكثر انتعاش اقتصادم كاليـك نرل أف الدكلة المسيطرة عمى العالـ كاألكثر قكة كنفكذ ىي 

في حيف أف الدكلة الفقيرة دكلة مسمكبة القكة كاإلرادة كالحرية كالسيادة كتخضع بسيكلة لسيطرة الدكؿ 
القكية، فتضيع فكريا كدكليا كاقتصاديا كحتى عقائديا؛ لذلؾ إف شاب القتصاد الدكلة أم شائبة 

 فسينعكس سمبان عمييا بكؿ النكاحي.
ف الجريمة  االقتصادية قد برزت خالؿ القرنيف الماضييف كأثرت عمى الحياة االقتصادية في الدكؿ كا 

كأمنيا كاستقرارىا كحتى أنيا أسقطت أنظمة اجتماعية كسياسية، كساد مف كرائيا المزيد مف البطالة 
عمى كالفقر كالحاجة، كعمى ذلؾ فإف تأثير الجريمة االقتصادية ممتد إلى أجياؿ متعددة كذات تأثير 

 أكبر كـ ممكف مف الناس؛ فيي تيدد الدكلة كماليتيا كاقتصادىا كحياة كماؿ أفرادىا كذلؾ.
إف إنياؾ اقتصاد الدكلة أك الشركات كالمؤسسات الكبرل يؤدم إلى ككارث مالية كاجتماعية تيدد 

الدكلة حياة العامميف فييا كمدخراتيـ كمصادر رزقيـ كالكثير مف األضرار الجسيمة لذلؾ كجب عمى 
إيجاد حمكؿ لمجرائـ االقتصادية، كمعمكـ أف الحكـ عف الشيء فرع عف تصكره فالبد لنا مف بياف 

 ماىية الجرائـ االقتصادية:
 أواًل: مفيوم الجريمة االقتصادية:

شأنيا شأف أم مركب إضافي يتـ تعريفو بتعريؼ أجزائو كىي مفيكـ الجريمة كمف ثـ مفيـك 
 .إلى مفيـك الجريمة ، كقد سبؽ إشارةاالقتصاد

 :مفيوم االقتصاد -1

 في المعة: -أ
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كالقصد استقامة الطريؽ كمنو  ،إف لفظ االقتصاد مشتؽ مف القصد كىك الكسط بيف الطرفيف
 .(1)االقتصاد فيما لو طرفاف إفراط كتفريط

 كعمى ذلؾ فالقصد يأتي مرتبة كسطى بيف اإلفراط كالتفريط فالمقتصد ال يكصؼ بأم كصؼ منيما.

 في االصطالح: -ب

 .(2)ىك دراسة سمكؾ اإلنساف في إدارة المكارد النادرة كتنميتيا إلشباع حاجتو

نمحظ أف الناس قد تكسعكا في مدلكؿ كممة االقتصاد كلـ يعد المقصكد مف كممة االقتصاد المعنى 
ك كىك القصد أم التكفير كال معنى الماؿ فحسب بؿ المقصكد بالمعنى االصطالحي ى ،المغكم

تدبير كؿ ما يتعمؽ بمكارد كمالية الدكلة كأفرادىا بتكثيرىـ أك إيجادىـ كاستغالليـ لتطكير الدكلة، 
فالمكرد مصدر معركؼ لمثركة اكتشؼ اإلنساف أىميتيا كأغمب المجتمعات تكاجو مشكمة اقتصادية 

بإيجاد تمؾ المكارد تتمثؿ في ندرة المكارد المتاحة لدييا مف مكارد بشرية كطبيعية، فاالقتصاد ييتـ 
 كتكثيرىا كاستغالليا.

 مفيوم الجريمة االقتصادية: -2

 من المنظور اإلسالمي:-أ

إف الشريعة اإلسالمية ذات نظاـ متميز كمبادئ راقية، كقكاعد مستمدة مف أصكؿ ال يشكبيا الخطأ 
كالمساكاة بيف كالنقص، كتمؾ الشريعة قدمت نظامان اقتصاديا كاضحان يعمؿ عمى تحقيؽ العدالة 

الناس، دعت إلى كؿ ما ىك معركؼ كحذرت مف كؿ ما ىك منكر، بؿ كضعت كسائؿ كقائية تكفؿ 
لإلنساف االبتعاد عف الكقكع في الجرية بكؿ أنكاعيا، كأكجدت الحمكؿ لكؿ المشاكؿ االقتصادية، 

رعييف عرفكىا بما كجدت أف العمماء الش ،ظر لمرؤية اإلسالمية في نظرتيا لمجريمة االقتصاديةنكبال
يشمؿ عميو االقتصاد كيقكـ عميو مع إضافة قيد االمتناع أك اإلتياف عمى مخالفة المنصكص عميو، 

كل فعل فيو مخالفة أو عصيان ألمر اهلل أو نييو :" ع رفت الجريمة االقتصادية عمى أنياكبذلؾ 
 .(3)في كيفية استثمار األموال واستغالل الموارد المتاحة"

بؽ فإف كؿ فعؿ فيو مخالفة ألمر اهلل عز كجؿ فيما يتعمؽ باألمكاؿ كالمكارد البشرية كعمى ما س
كالطبيعية يعد سمككان إجراميا غير مرغكب فيو شرعا كبذلؾ عرفت الشريعة اإلسالمية الجريمة 

                                                           

 (.583 )ص التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، المناكم (1)
 (.12 )ص أصكؿ االقتصاد اإلسالمي ،المصرم(2)
 (.9ص ) المعاصر اإلسالمي المجتمع المبارؾ،(3)
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االقتصادية منذ األزؿ كأكجدت ليا الحمكؿ كلعؿ أبرز جريمة اقتصادية نص عمييا بالقراف صراحة 
عقابيا ىي السرقة، كجرائـ الفساد في البمداف كتضيع األمكاؿ كغير ذلؾ مف صكر الجريمة كعمى 

 االقتصادية الذم سيأتي بيانو الحقان.
 االقتصادية من منظور القانون: الجريمة-ب

الحقيقة بالنظر في كتب القانكف كجدت أنيـ كضعكا ليا تعريفات متعددة نظران إلى التطكرات 
كدخكؿ التكنكلكجيا ككسائميا كبقكة إلى ىذا المجاؿ،  ،كالظركؼ كالمجتمعاتكاختالؼ األزماف 

فالجريمة االقتصادية تختمؼ مف مجتمع إلى أخر كمف دكلة إلى أخرل كىناؾ صعكبة في حصر 
نتائجيا أك حتى في تحديدىا مف جية أخرل لذلؾ ليس مف السيؿ كضع تعريؼ ليا، كقد عرفكىا: 

كؿ فعؿ أك امتناع يقع بالمخالفة لتشريع االقتصادم إذا نيص عمى  "بأنو يعد جريمة اقتصادية
تجريمو، كيدخؿ ضمف أحكاـ القانكف االقتصادم كؿ نص ينظـ عمميات إنتاج كتكزيع كتداكؿ 
استيالؾ المكاد الغذائية كالسمع ككذلؾ كسائؿ الصرؼ التي تتمثؿ خاصو في النقكد كالعممة 

 .(1)بأنكاعيا"

القانكنية نجد أنيـ قصدكا باإلجراـ االقتصادم األفعاؿ الضارة االقتصادية التي فمف خالؿ النظرة 
ال  (2)تكلى القانكف تحديدىا لحماية مصالح البالد االقتصادية، كعمى ذلؾ فالجريمة االقتصادية

دخمت فيو  ذمتككف صدفة أك خطأ بؿ مخطط ليا بذكاء كخبرة خاصة في العصر الحديث ال
ية كبقكة في عالـ االقتصاد، ككذلؾ نمحظ أنيا أم الجريمة االقتصادية تككف عمى الكسائؿ التكنكلكج

مستكل عاؿ مف التعقيد فاألساليب المتبعة فييا أساليب معقدة مف أجؿ إخفاء الجريمة كتمكيييا 
كألجؿ إضفاء المشركعية عمييا لإلفالت مف القانكف كالعقاب، كال يخفى أف اليدؼ مف الجريمة 

ىك الكسب المادم كتحقيؽ األرباح بغض النظر عف النتائج التي ستنجر عنيا؛ لذلؾ  االقتصادية
فإف تحديد الجريمة االقتصادية كمصطمح بتمؾ الماىية سينجك الكثير مف العقاب ألف ىناؾ جرائـ 
اقتصادية لـ ينص القانكف عمى تجريميا كىذا بدىي ألف الجرائـ االقتصادية متطكرة كمتعددة كغير 

يمكن أن تعرف الجريمة االقتصادية عمى انيا " كل ة تختمؼ مف مجتمع ألخر كمع ذلؾ محصكر 
فعل من شأنو إلحاق الضرر باألموال العامة والخاصة وباقتصاد الدولة أو فعل اتبع فيو أساليب 

 غير مشروعة لتحقيق األرباح".

                                                           

 (.9 )ص قانكف العقكبات الجرائـ االقتصادية ،الحديثي (1)
2
 المسلمين دراسة فقهيه_ بتصرف.(الشخشير حسان رشيد سعيد، أحكام استثمار المسلم أمواله في ديار غير  
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 ثانيًا: أشكال الجرائم االقتصادية:

أخرل كىي غير محصكرة في مجتمع إلى أخر كمف دكلة إلى إف الجريمة االقتصادية تختمؼ مف 
 كمع ذلؾ يمكف ذكر اشكاؿ لتمؾ الجرائـ عمى سبيؿ التعداد ال الحصر كىي كالتالي:، صنؼ كاحد

 السرقة: جريمة-1

إف جريمة السرقة مف أخطر الجرائـ كاآلفات التي تصيب المجتمعات، حيث أف ىذا النكع مف 
أبرزىا العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية، كذلؾ عند تدني الكضع  ،بط بعدة عكامؿتالجرائـ ير 

االقتصادم كالمعاش كالحاجة، مما يساعد عمى ظيكر ىذا السمكؾ اإلجرامي الذم يستيدؼ فيو 
المجـر ممتمكات األشخاص كالدكلة، كمعمكـ أف السرقة حراـ شرعان ألف فييا اعتداء كاضح عمى 

لباطؿ كىي مف الكبائر، كالسارؽ عضك فاسد في المجتمع إذ لك ترؾ حقكؽ األخريف كأخذ أمكاليـ با
سيسرم شره كيعـ خطره كضرره لذلؾ كجب محاربة السارؽ كتطبيؽ العقكبة عميو كقبؿ ذالؾ العمؿ 

خطط كاستراتيجيات  أف تضع عمى سد كؿ الطرؽ التي تؤدم إلى السرقة مما يتطمب مف الدكلة
 قبؿ حدكثيا.عظيمة ككبيرة لمنع ىذه الجريمة 

 الربا: جريمة-2

إف تحريـ الربا في اإلسالـ مف األحكاـ الثابتة كالتي ال تتغير أك تتعدؿ كىذه الحرمة ال تختمؼ عف 
تحريـ الشرؾ كالسرقة، كقد اتضحت الحكمة مف تحريـ الربا في عصرنا الحالي أكثر مف أم عصر 

عمييا في البكرصات كأسكاؽ العمالت أخر كذلؾ في ظؿ انتشار العمالت الكرقية كالمضاربة 
الجنبية مما يتسبب في حدكث األزمات االقتصادية كالمالية، كيعتبر ىذا دليؿ عمى خمكد الشريعة 

 .(1)اإلسالمية كصالحيتيا لكؿ زماف كمكاف

كقد انتشر في األكنة األخيرة صكر لمربا بيف الناس، كالتي تتمثؿ في القراض كاالستقراض بالفائدة، 
ككضع الكدائع بالفائدة، كؿ تمؾ المعامالت مف جنس ربا الجاىمية، كحيث أف لمربا أضرار عظيمة 

سب نو يفضي إلى أخذ ماؿ الغير مف غير عكض ككذلؾ يمنع الناس مف االشتغاؿ بالمكاإحيث 
تمكف منو بكاسطة عقد الربا مف تحصيؿ الدرىـ الزائد خؼ عميو اكتساب كجو  افصاحب الدرىـ إذ

المعيشة فال يتحمؿ مشقة الكسب كالتجارة كالصناعة، مما يفضي إلى انقطاع منافع الخمؽ ألف 
 .(2)مصالح العالـ ال تنتظـ إال بالتجارة كالصناعة

                                                           

 (.91 )صفي تحريـ الربا الخفي اقتصاديةنظرات  ،الخطاب(1)
 (85/3)جالتحرير كالتنكير ،ابف عاشكر (2)
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ف التعامؿ مع الربا كالفائدة بحد ذا تو يعتبر جريمة اقتصادية كجب كضع حد لممتعامؿ فييا كا 
 كامتثاال ألمر الشرع كحفاظان عمى اقتصاد كحرمة الماؿ.

 :(1)اختالس األموال جريمة-3

يعتبر االختالس فعؿ مف أفعاؿ االستيالء غير الشريؼ أك نكع مف أنكاع االحتياؿ المالي، كفيو 
بأخذه بإرادتو دكف كجو حؽ، كقد كقعت عمميات كجرائـ  كالخاص يككف القائـ عمى الماؿ العاـ

اختالس كبيرة عمى الماؿ العاـ في األكنة األخيرة كلألسؼ نظرا لمفساد اإلدارم كالسياسي أدل إلى 
زيادة حجـ تمؾ الجرائـ كحجـ األمكاؿ المختمسة كحجـ الضرر الذم كقع بالماؿ العاـ كما شجع 

ختالس مف أبشع الجرائـ االقتصادية ألف االستيالء يككف عمى الغير عمى االختالس، كيعتبر اال
 الماؿ العاـ مف قبؿ مف أككؿ إليو أمر إدارتو أك جبايتو أك صيانتو.

نما ىك عمؿ مركب مف فعؿ مادم  كاالختالس ليس فعؿ مادم محض كليس نية داخمية بحتة، كا 
 .(2)لتممؾكىك الظيكر عمى الشيء بمظير المالؾ كمف نية داخمية ىي نية ا

فإف كجو اعتبار االختالس جريمة اقتصادية أف فيو اعتداء عمى الماؿ العاـ الذم ىك مممكؾ لمدكلة 
كالييئات التابعة ليا الذم يسيـ في خدمة المرفؽ العاـ، غير قابؿ لمحجز كال لالكتساب عف طريؽ 

 .(3)التقادـ كىي مف األمكاؿ التي تضمف أداء الكظيفة

كالمككؿ عمى الماؿ العاـ كالقياـ باختالسو كنقمو إلى ممكيتو يعد جريمة كطنية  لذلؾ فتسمط القائـ
 كاقتصادية كخيانة كسرقة كجب ردعو كنييو عف ذلؾ.

 :جريمة الغش -4

معمكـ أف الشريعة ذمت الغش بكؿ أشكالو ككسائمو فقد ىددت الشريعة اإلسالمية بالكعيد الشديد 
كالحقيقة  ،ىـ، كمف يخمطكف الجيد بالردمءءخسكف الناس أشيالمذيف ينقصكف الميكاؿ كالميزاف كيب

أف باب الغش كبير ككاسع خاصة في عالـ االقتصاد لذلؾ يعد الغش مف الجرائـ االقتصادية التي 
تيدد الناس في معامالتيـ كتضيع حقكؽ كماؿ الناس كفيو استغالؿ لممستيمؾ، مما يرتب عمى ما 

ناس، فال أسكأ ممف يضع الفاكية الجيدة أعمى الصندكؽ كالفاسدة سبؽ عدـ استقرار التعامؿ بيف ال
ييامان لممشترم ككذلؾ مف يقـك بشراء سمعة في ظرؼ خفيؼ جدان جد ثـ  اسفؿ الصندكؽ غشان كا 

مف السعر إييامان لممشترم  مىيجعميا في ظرؼ ثقيؿ نحك خمسة أضعاؼ األكؿ ثـ يبيعيا بأع
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كىناؾ الكثير مف الصكر التي  ،عمى أنو ذىب خالص وكمنيـ مف يخمط الذىب بالنحاس كيبيع
ا؛ كحيث يعتبر ممارس الغش مجرمان اقتصادين  ،يمارسيا الناس في الحياة اليكمية كالتي تعتبر غشان 

ألف فيو تسمط لمبعض عمى األخر بما في ذلؾ الظمـ الكبير كدليؿ عمى ضعؼ الكازع اإليماني 
كما يدخؿ في الغش االحتكار الذم يقكـ فيو المحتكر كالحرماف مف البركة في الماؿ كالعمر، 

مف سعرىا مستغالن حاجة  مىبتخبئة السمعة التي يحتاجيا الناس إلى حيف غالء سعرىا أك بيعيا باع
الناس إلييا قاصدان اإلضرار بيـ، كاليدؼ مف كؿ الغش تحقيؽ الربح كالكسب كحتى إف أدل ذلؾ 

ميـ كبخس حقيـ؛ لذلؾ كجب عمى الدكلة كضع أليات لمحد لنتائج خطيرة كضياع أمكاؿ الناس كظم
 مف الغش بكؿ صكره ككسائمو.

 التزوير: جريمة-5

مف أبرز المقاصد التي جاء بيا اإلسالـ منذ المحظة إلقامة العدؿ بيف الناس كمنع الظمـ بشتى 
ى مف صكره، كمحاربة الظالميف، كالتزكير ىك تحسيف الشيء ككضعو بخالؼ صفتو حتى يخيؿ إل

سمعو أك راه أنو بخالؼ ما ىك بو، فيك ميؿ عف الحؽ كتمكيو الباطؿ بما يكىـ أنو حؽ كمثالو ما 
  .(1)المزكرةيككف في مشابية خط الغير فيظف أنو خطو كما يقع في الحجج 

كارتكاب ىذا العمؿ يعتبر جريمة  ،كما ىك معركؼ كيقع التزكير في المحررات الرسمية كالعقكد
براز مستندات ياقتصادية كاجتماعية خطيرة بما فييا مف تغي ضاعة حقكؽ الغير كا  ر الحقائؽ كا 

كعقكد مزكرة لالستناد إلييا في أكؿ أمكاؿ كممتمكات الغير بالباطؿ كجمب الحقكؽ الباطمة ليـ افتراء 
انتشرت العقكد قد ىذه الظاىرة سيما  ككذبان؛ لذلؾ كجب عمى الدكلة كضع أليات لمتخمص مف

ليس مف حقيـ كىذا أمر خطير كجب كقفو ما المزيفة كتجرأ أصحابيا عمى االعتداء كالمطالبة ب
 كمنعو.

وىناك العديد والكثير من الجرائم االقتصادية الخطيرة التي سأذكرىا عمى سبيل التعداد وىي: 
نتاج وتسوي ق السمع المحرمة، غسيل األموال، تيريب الرشوة، والتزييف الخاص بالنقود، وا 

المخدرات، جرائم الحاسب األلي، جريمة االبتزاز، وجرائم اإلعالنات الخادعة، وتزوير العالمات 
 التجارية، والجرائم المتعمقة بالبورصة المالية.

، كمما سبؽ يتضح أف الحديث عف أشكاؿ الجريمة االقتصادية يطكؿ ألنيا متعددة كمتطكرة كمتغيرة
لذلؾ يصعب حصرىا كتحديدىا كالميـ ليس فقط تعدادىا كحصرىا بؿ الميـ إيجاد طرؽ لمحد مف 

 كجكدىا كانتشارىا، لذلؾ كجب تزكيد الدكلة بأليات لمعمؿ عمى الحد منيا.
                                                           

 (.76 )صجرائـ التزييؼ كالتقميد كالتزكير ،عبد الحميد(1)
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 :1)التدابير الوقائية المتعمقة بالدولة في الحماية من الجريمة االقتصاديةثالثًا: 

الجرائـ كالكقاية منيا ال ينفصؿ عف األكضاع السياسية كاالجتماعية معمكـ أف طرؽ مكافحة 
كاالقتصادية السائدة في المجتمع، كالكقاية مف الجريمة ليست عممية سيمة المناؿ كلكنيا ليست 
مستحيمة، كتعتبر التدابير الكقائية مف أىـ الكسائؿ المعاصرة لمحد مف الجريمة كمف جية الجريمة 

المستحدث منيا أصبح يحتاج إلى عقمية عممية كاعية لمبادئ كحقكؽ اإلنساف  االقتصادية كخاصة
كقكاعد العدالة كالحريات، لذلؾ أصبح كاجبان عمى الدكلة بكؿ أجيزتيا العمؿ عمى الحماية مف 

 الجرائـ كالكقاية منيا قبؿ حدكثيا كسد الطرؽ المؤدية إلييا كذلؾ بالكسائؿ الكقائية التالية:
 :التعميم-1

كليذا فإف برامج التعميـ في  ،الطرؽ الكبيرة في الحماية مف الجرائـ كمنعيا دعد التعميـ أحي
الجامعات تقكـ بأنشطة متعددة لمكافحة الجرائـ االقتصادية حيث كجكد قسـ العمكـ الشرطية كالعمـك 

تتناكؿ صكر  اإلدارية كالقانكف، حيث يتـ كضع مناىج فييا مكاد لمكافحة الجريمة االقتصادية، التي
الجرائـ االقتصادية ككيفية التعامؿ مع مرتكبييا كتحميؿ كسائؿ مكافحة النصب كاالحتياؿ كمقكمات 
التخطيط لمكاجية الجريمة االقتصادية بكؿ اشكاليا كصكرىا مف سرقة كاختالس كتزكير كرشكة 

اسة المناسبة كحاسب ألي، مما يؤدم لنشر الكعي بيف الطالب ابتداء ثـ القدرة عمى كضع السي
كالتخطيط السميـ لمعرفة الجرائـ االقتصادية كالعمؿ عمى مكافحتيا كالكقاية منيا عمى أسس عممية 
صحيحة مما يعمؿ عمى رفع مستكل األداء الميني كاألمني كالمجتمعي لمكاجية الجريمة، كما 

 ه الظاىرة كلكقاية منيا.يخمؽ عالـ الدراسة كالتعميـ جكان مف التحاكر كالنقاش الذم يؤدم إلى فيـ ىذ

كيبرز دكر الدكلة ىنا جميان في العمؿ عمى انشاء المراكز التعميمة بكؿ مستكياتيا حتى الدراسات 
العميا في ىذا المجاؿ كتشجيع الطمبة عمى االلتحاؽ بكؿ ما يتعمؽ باألمف كالمكافحة كالمختبرات، 

كالمناىج كاألقساـ المتنكعة كذلؾ عمى الدكلة إيجاد كادر تعميمي مختص في كضع الخطط 
المكاطف الكاعي الذم ينبذ الجريمة كيحاربيا كيحارب أسبابيا كاساليبيا  ايجادكالشاممة مف أجؿ 

 كيعمؿ عمى حماية المجتمع كالدكلة كالنيكض بيما.

 عمل لمن ال عمل ليم: إيجاد-2

االقتصادية كأف اليدؼ مف كراء مف المسمـ بو أف الفقر كالحاجة مف األسباب األساسية لمجريمة 
 الجريمة االقتصادية ىك تحقيؽ الربح كالكسب لذلؾ فإف كجكد العاطميف عف العمؿ في الدكلة ما ىك
إال نافذة لمجريمة حيث أف مف ال عمؿ لدييـ عبئ ابتداء عمى أنفسيـ كعمى أسرىـ كعمى المجتمع 
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ف سرقة كنيب كاحتياؿ كتزكير كغش كغير ذلؾ كالدكلة، فالفقر كالبطالة يفتح لممرء أبكاب الجريمة م
مف الكسائؿ الغير مشركعة، لذلؾ ينبغي إبتداءان عمى الدكلة أف تسد حاجات المكاطنيف األساسية 
كتكفر ليـ العمؿ كي يستطيعكا القياـ بأعباء حياتيـ كمسؤكلياتيـ اتجاه أنفسيـ كأسرىـ كمجتمعيـ، 

ة لمجريمة االقتصادية ىك كصكؿ الفرد إلى طريؽ مسدكد ألنو ال يخفى أف مف أىـ األسباب المؤدي
كعدـ قدرتو عمى حؿ المشاكؿ الحياتية المالية التي تكاجيو لكحده فيذىب لعالـ الجريمة كيتطمع إلى 
ما في أيدم األخريف كيعتدم عمييـ كيخكف األمنيف كيسرؽ الممتمكات العامة كالخاصة، لذلؾ كجب 

سابو مينة يعتاش منيا باحتراـ ككذلؾ منع البطالة كتكفير عمؿ لمف ال عمى الدكلة تأىيؿ الفرد الكت
عمؿ لديو كىذا يتطمب مف الدكلة الجيد الكبير كالعظيـ كلكف ال بد منو كخطكة كبيرة لمقضاء كالحد 

 كالكقاية مف الجريمة االقتصادية.
 :مراكز بحث متخصصة إنشاء-3

تخصصة في الجريمة االقتصادية ككسائميا يجب عمى الدكلة العمؿ عمى إنشاء مراكز بحث م
كأساليبيا كطرؽ عالجيا كالظركؼ التي يمكف أف تؤدم إلييا كالظركؼ المحيطة بيا، كعمؿ 
الخطط التنمكية الشاممة الكاسعة في تطكير مكارد الدكلة كاقتصادىا كالرقي بالمكاطف في الدكلة 

عداد كتدريب ك   تطبيؽ. كمستكل المعيشة، ككؿ ذلؾ يحتاج لخطط كا 
 القوانين الردعية: سن-4

كعمى تطكير القكانيف كالتعميمات الخاصة  ،عمى الدكلة أف تعمؿ عمى سف القكانيف الرادعة
فمك عمـ المجـر أنو إف خالؼ القانكف كارتكب الجريمة فسكؼ يعاقب عقابان  ،بالمجرميف كاعتقاليـ

عف اإلقداـ عمى الجريمة خشية العقاب كما لك عمـ السارؽ اف سرؽ بأنو  قاسيان، فإنو سيمتنع ابتداءن 
انيف الرادعة كالعمؿ عمى تطكيرىا كنشرىا بيف قك امتنع عف السرقة، لذلؾ فإف سف ال ستقطع يده

الحد مف الجريمة كيقي مف كقكعيا ألف مصدر االمتناع سيككف الخكؼ مف في الناس يساىـ 
لة العمؿ عمى سف القكانيف كتطكيرىا كنشرىا كتطبيقيا عمى كؿ مف العقاب، لذلؾ كجب عمى الدك 

 يخالؼ.

 نظام الحسبة: تفعيل-5

ألنو يقكـ بميمة الرقابة كالتكجيو  ؛امة كالضركرية في كؿ دكلةييعد نظاـ الحسبة مف األمكر ال
ي عف كقد تجاكز نظاـ الحسبة المعنى الديني في االمر بالمعركؼ كالني"كالتفتيش كالمحاسبة، 

المنكر الى كاجبات عممية كمادية تتفؽ مع المصالح العامة لممسمميف ككسمطة مرخصة مف كلي 
االمر تتمثؿ بالقياـ بأدكار الرقابة كالتفتيش، كاف عمميو الرقابة الدائمة كالتفتيش يمنع سبؿ الجريمة 
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باقتصاد الدكلة  كالظركؼ المؤدية الييا كيمنع المجرميف مف انتياز فرصة غياب الرقابة كالعبث
ف اكؿ محتسب ىك النبي صمى اهلل أ، كمعمكـ (1")ة كالرقابةءلكاالفراد كيجعؿ الجميع تحت المسا

اف بعضيا أصابيا الماء كسأؿ  عميو كسمـ عندما مر عمى صبرة الطعاـ كقاـ بالتفتيش فكجد
اهلل عميو كسمـ  ، كبالدكر الذم قاـ بو النبي صمى(2)صاحب الصبرة عف ذلؾ فقاؿ اصابتيا السماء

يتضح لنا الدكر الكبير لممحتسب في التفتيش كالمحاسبة كمنع الظمـ كالتكييؿ كاستغالؿ المستيمؾ 
كالحاجة عنده، خاصة في أكقات األزمات كالغالء فيقكـ البعض برفع األسعار بغمك فاحش حتى 

 ،احرقكا الجسكريضج العامة كذلؾ ما كما حدث في بغداد حيث كسركا المنابر كتركك الصالة ،
فسعر الدقيؽ بخمسيف ديناران كىك ما  ،فكانت كظيفة المحتسب حينئذ يسعر بعض السمع الضركرية

  (3)ق. 307ىدأ ا مف الثكرة كاضطراب العامة في بغداد عاـ 

لكؿ ما سبؽ نجد بأف نظاـ الحسبة نظاـ ضركرم كميـ في منع الظمـ كمنع الجرائـ االقتصادية 
قكـ فيو المحتسب بدكر الرقابة كالتفتيش كالمساءلة كالتسعير كالمراقبة في ككضع حد ليا بما ي

الفصؿ الثاني لذلؾ في الطرقات كاألسكاؽ العامة كغير ذلؾ مف الكظائؼ التي سبؽ اإلشارة إلييا 
عطائوكجب عمى الدكلة أف تعتني جيدا بيذا الجياز كتعمؿ عمى تفعيمو ك  الصالحيات كذلؾ لمنع  ا 

 كالكقاية منيا. حدكث الجرائـ
 وسائل مكافحة اإلجرام: تحديث-6

إف كسائؿ مكافحة اإلجراـ المشيكرة مف أجيزة الشرطة كالسجكف كالمحاكـ كغير ذلؾ مف الكسائؿ 
العقابية ككسائؿ المكافحة، كبياف تحديث ىذه الكسائؿ ىك العمؿ عمى تطكيرىا لتؤدم النتائج 

الفكر التقميدم عف الحبس أنو مجرد عقكبة سالبة لمحرية  المرجكة كاألىداؼ المكضكعة فمثالن ليتغير
إلى أف يككف مككث المجـر في السجف ىدفو إعادة التأىيؿ  ،في السجف كجب قضاء المدة

كاإلصالح كالتقكيـ لنفس الجاني كتيذيبيا كغرس نبذ الجريمة في نفسو كالحيمكلة عف قناعة لعدـ 
كتفعيمو في المجتمع بشكؿ جيد  تطكير الجياز الشرطي كما العمؿ عمى ،الرجكع إلى طريؽ الجرائـ

ليقكـ بميمات المراقبة كالتفتيش كالتأكد مف سير الجميع عمى القانكف كعدـ مخالفتو، حيث تعد 
أجيزة الشرطة في مختمؼ دكؿ العالـ مف األجيزة الرئيسية لممحافظة عمى المجتمع كشرط لبقاء 

كاجبات األجيزة الشرطية المحافظة عمى األمف العاـ بما في المجتمع كتطكيره كتنميتو ألف مف أىـ 
ذلؾ األمف االقتصادم كحماية األمكاؿ كمنع الجرائـ كالعمؿ عمى نشر الطمأنينة بيف المكاطنيف في 
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كافة مجاالت الحياة، لذلؾ فإنو يقع عمى عاتؽ الدكلة دكر كبير في تنشئة رجاؿ الشرطة عمى 
لمعرفية المتكاصمة كتزكيدىـ بسبؿ المكافحة ككيفية التصرؼ في حاؿ التكعية العممية كالعممية كا

كالعمؿ عمى إعداد برامج تكجيييو كتكعكية لتكجيو  ،االشتباه بحدكث جريمة أك حاؿ حدكث الجريمة
المجتمع ككؿ كتكعيتو بمخاطر الجرائـ ككيفية منعيا كالتصدم لكقكعيا، ألف منع كقكع الجريمة 

 ككي ىك الطريؽ األمثؿ كاألكثر صكابان مف فرض العقكبات.كتقكيـ االنحراؼ السم

يجب عمى الشرطة أف تعمؿ عمى دعـ األمف كتطكير خدماتيا لتحقيؽ أىداؼ ما كجدت مف أجمو 
بعادىـ عف مكاطف الجريمة كمكاطف أنصارىـ كمنع المجـر مف  ،أساسان، كالعمؿ عمى كشؼ الجناة كا 

راقبة أك حبسو احتياطا إف كاف ىناؾ دالئؿ تشير إلى معاكدة ارتكاب الجريمة ككضعو تحت الم
ألف الجياز الشرطي يعتبر في كؿ دكؿ العالـ الكاجية الرئيسة " ،احتمالية عكدتو لعالـ الجريمة

 لمتعامؿ مع المكاطنيف، كما يعتبر األىـ في الجية األمنية المكمفة بتنفيذ األمف الداخمي كالمجتمعي
نفاذ القانكف كتطيير الم جتمع مف المجـر كالجريمة نظران لمصفة كالطبيعة الخاصة التي يتمتع بيا كا 

بحكـ النظاـ كالقانكف، فالحمؿ الذم يقع عمى عاتؽ الدكلة في تطكير كسائؿ مكافحة اإلجراـ ليس 
كرؤية كاضحة تسعى لرفع الكفاءات في ،رساؿ بعثات لمخارج ا  ك  بسيطان بؿ يحتاج إلى خطط كدراسة

 . (1")كؿ المجاالت
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 المبحث الثاني

 الناحية االجتماعية فيالوقاية من الجريمة 
معمكـ أف الجريمة ظاىرة اجتماعية، كأف اعتبار السمكؾ الصادر عف الفرد إجرامان ىك حكـ يصدر 
مف المجتمع، ككجو اعتباره سمككان إجراميان نظران لخطأ أك مخالفة ترتكب ضد المجتمع، كبعبارة أخرل 

االجتماعية  ف ىناؾ العديد مف العكامؿإأف مف يصنع اإلنساف المجـر ىك المجتمع بحذ ذاتو، حيث 
المنحرؼ الذم يسمؾ طرؽ الجريمة كيؤذم نفسو كاألخريف، ففي  التي تساىـ في صنع اإلنساف

ننا كجدنا مف أىـ األسباب المفسرة إالنياية المجـر ىك صناعة المجتمع الذم يعيش فيو، حيث 
عالـ سيء، لذلؾ  كجب لظاىرة الجريمة ىي أسباب اجتماعية مف اضطرابات كعنؼ كقدكة سيئة كا 

االنطالؽ مف المجتمع كالبيئة التي يعيش فييا اإلنساف مف أجؿ الحماية مف الجريمة، كسأبدأ بتناكؿ 
 مفيـك الجريمة االجتماعية:

 من الناحية الشرعية:مفيوم الجريمة االجتماعية  :أوالً 

ظر نكجرائـ ضد األفراد، بال (1)إف الجرائـ تنقسـ مف حيث طبيعتيا الخاصة إلى جرائـ ضد الجماعة
في كتب الفقياء الشرعييف لـ أجد أنيـ أكردكا مصطمح الجريمة االجتماعية كلـ يضعكا ليا تعريفا 
إنما كجدت أنيـ عنكا بالجرائـ االجتماعية الجرائـ التي ترتكب ضد األفراد كضد الجماعة، ألف كال 

التي تقع ضد  ىي :بالجريمة ضد الجماعةالمفيكميف ىك تقسيـ لمجريمة حسب طبيعتيا، كالمقصكد 
الجماعة سكاء كقعت الجريمة عمى األفراد أك  ةعقكبتيا لحفظ مصمح الجماعة كالتي شرعت

، كمف ىنا تتضح أف الجريمة االجتماعية ىي التي قد نيص عمى (2)الجماعة أك أمف كنظاـ المجتمع
اية الجماعة كلكف تطبيؽ العقكبة عقكبتيا كشرعت حقان هلل عز كجؿ، كمعنى ذلؾ أنيا شرعت لحم

حؽ هلل عز كجؿ بعدـ التنازؿ عنيا أك تخفيفيا أك تغيرىا أك عدـ تكقيعيا، كعمى ذلؾ يعتبر مف أتى 
حدان مف الحدكد فقد ارتكب جريمة اجتماعية ألنيا تمس مصمح الجماعة، كحتى لك كانت تقع عمى 

مى الجماعة كجرائـ السرقة كالقذؼ ػ، أما أفراد معينيف كتمس مصالحيـ أساسان لكف ضررىا يعكد ع
ة حالجرائـ التي تقع ضد األفراد ىي التي شرعت عقكبتيا لحفظ مصالح األفراد كأف ما يمس مصم

األفراد ىك في الكقت ذاتو مساسا بمصالح الجماعة، كمع ذلؾ نجد أف فقياء الشريعة اإلسالمية قد 
التي تقع ضد األفراد بالجرائـ االجتماعية التي تمس عنكا بالجرائـ التي تقع ضد الجماعة كالجرائـ 

                                                           

 (.21 )ص الدراسة العممية لمسمكؾ اإلجرامي ،أحمد (1)
 (.21 )ص الكجيز في القانكف الجزائرم العاـ ،سقيعة (2)



65 
 

ف كاف بعضيا يقع عمى األفراد، كمف ىنا يمكف تعريؼ الجريمة االجتماعية مف  مصالح الجماعة كا 
مصالح األفراد كالجماعة كقد نص عمى ب" أنيا الجرائـ التي تضر :كجية نظر عمماء الشريعة

 عقكبتيا"
 ية من الناحية القانونية:ثانيًا: مفيوم الجريمة االجتماع

بالنظر في الكتب القانكنية كجدت أنيـ قسمكا الجرائـ حسب طبيعتيا إلى عدة أقساـ كىي 
الجريمة  ،ليست محؿ اتفاؽ بؿ تختمؼ مف دكلة إلى أخرل، كمف تمؾ التقسيمات لمجريمة

بالمكضكع ف الجريمة بطبيعتيا اجتماعية أم منسكبة لممجتمع كما يتصؿ أاالجتماعية، أم 
إال أنني لـ  ،االجتماعي عامة، كالذم ينتج عف معاشرة الناس في المجتمع كاالختالط بيـ

أجد أنيـ كضعكا تعريفا يصح أف يطمؽ عميو الجريمة االجتماعية إنيا عرفكىا بذكر أسبابيا 
" كؿ  :كالذم قصدكا بو أنيا أك عرفكا الجريمة االجتماعية مف كجية نظر عمماء االجتماع

 .(1)ؿ أك امتناع يتعارض مع القيـ كأفكار استقرت في كجداف الجماعة"فع

فتبيف أنو مف الناحية االجتماعية كؿ فعؿ يتنافى مع ركح كمبادئ المجتمع، كعميو الذم يحدد "
تجريـ السمكؾ ىي الجماعة كركحيا كأخالقيا كالذم قد يعتبر جريمة في مجتمع قد ال يعتبر 

كركح المجتمعات مختمفة، ككذلؾ باب الجريمة كاسع كليس مف  جريمة في أخر ألف األعراؼ
الضركرم ككف الفعؿ مخالؼ لمجماعة كلما قامت عميو أف يعتبر جريمة، كعمى ذلؾ فتعريؼ 

 .2")الجريمة ىنا مف ناحية أخالقية ال يعكس تصكر الجريمة مف الناحية الكاقعية
بأنيا: األفعال التي تتعارض مع القواعد وبناء عمى ما سبق يمكن تعريف الجريمة اجتماعية 

 واألعراف والعادات االجتماعية السائدة في ذلك المجتمع.
 ثالثًا: األسباب المؤدية لموقوع في الجريمة االجتماعية:

إف الجريمة االجتماعية مختمفة نظران الختالؼ الدافع مف ارتكابيا كمف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ 
 اف ال بدم مف عرض أىـ األسباب المؤدية ليا كالتي تتمثؿ في:لمشكمة الجريمة االجتماعية ك

 :(3)التفكك األسري -1

إف مف أىـ المشكالت التي تكاجو المجتمع المعاصر التفكؾ األسرم الذم ىك األصؿ لكثير مف "
الجرائـ كالسمككيات الخطيرة مثؿ الفشؿ الدراسي كزيادة االنحراؼ لمشباب كالفتيات، كمشاكؿ تعاطي 
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ف األسرة أمعمكـ ك خدرات كالحبكب المسكرة، كشيكع ظاىرة السرقة عند صغار السف كالتسكؿ، الم
ىي المبنة األكلى لتككيف المجتمع كأكؿ ما يتعامؿ معو اإلنساف في حياتو، كىي مف تصقؿ كتزرع 
المبادئ كالقيـ كاالتجاىات في نفكس أبنائيا، فمك تمت التنشئة السميمة الصحيحة لفرد سيخمؽ 

إلنساف السميـ السكم الذم يساىـ في بناء المجتمع كترقيتو، فإف كانت التنشئة سمبية كغير ا
األمف كاألماف  صحيحيو كفاسدة ستككف ىي السبب األكؿ في تخريج المجـر لممجتمع الذم ييدـ

جب أف تيبنى األسرة عمى أسس سميمة كصحيحة في ك كاالستقرار كييدـ تطكر المجتمع كنمكه، لذلؾ 
التنشئة ألنيا المدرسة األكلى لمطفؿ كمنيا سيتعمـ كؿ شيء سينتج الكثير مف الجرائـ كاالنحرافات 
السمككية، فإذا كانت األسرة تعاني مف التفكؾ كعدـ المسؤكلية فإنيا حتمان ستخمؽ األنساف المجـر 

يرشده المنحرؼ السمكؾ الذم يتسابؽ لعالـ الجريمة مف غير حسيب عميو كال رقيب كال مف 
كقد يصؿ بو  ،لمصكاب، حتمان سيفتح عالـ االعتداء كالسرقات كتناكؿ الممنكعات الشرعية كالقانكنية

 األمر إلى جرائـ تمس كياف المجتمع كتزعزعو كالقتؿ كاالعتداء عمى األخريف.

يعمؿ عمى تييئة الظركؼ كاالنحراؼ أفراد األسرة خاصة األكالد كالبنات ما  إف التفكؾ األسرم
كالمجكء أليسر الطرؽ كأسرعيا لتحقيؽ المراد دكف  (1)تت الشمؿ كالشعكر بعدـ األماف االجتماعييش

 النظر لشرعية الكسيمة المستخدمة في الكصؿ لميدؼ، كذلؾ يؤدم لتغييب الضمير كعدـ المحاسبة
اليا كعدـ االلتزاـ بالمعايير كالنظـ االجتماعية مما يفتح أبكاب الجريمة االجتماعية بكؿ اشك

كأكاعيا، لذلؾ كجب النظر إلى األسرة كدكرىا في المجتمع عمى أنيا األصؿ كالعامؿ األىـ في 
الكقاية مف الجريمة كيقع عمى عاتؽ الدكلة مسؤكليات كثيرة ككبيرة كتدابير كقائية كعالجية كبيرة في 

 األخر. ىذا المكضكع حيث أف كؿ العكامؿ المؤدية لمجريمة مترابطة كيصعب فؾ أحدىما عف
 المدرسي: التسرب-2

إف ظاىرة التسرب المدرسي مكجكدة في كؿ البمداف، كالتسرب لو تأثير سمبي عمى جميع نكاحي 
المجتمع كبناءه، فيك يزيد مف حجـ البطالة كاألمية كيضعؼ البنية االقتصادية لإلنتاجية لممجتمع 

كيفتح باب المشكالت كالجرائـ كالفرد كيزيد مف االعتماد عمى الغير في تكفير االحتياجات 
االجتماعية المختمفة المتمثمة في إنحراؼ األطفاؿ كجرائـ السرقة كاالعتداء عمى االخريف كممتمكاتيـ 
مما يضعؼ المجتمع كيفسده، كحتى أف التسرب يصرؼ اىتماـ المجتمع في التطكر كالبناء إلى 

السجكف كالمستشفيات كنفقاتيا، كزياده نسب االىتماـ بمراكز اإلصالح كاإلرشاد كالعالج كزيادة عدد 
التسرب تزيد مف نسب الجيؿ كالتخمؼ كبالتالي سيطرة التقاليد كالعادات القديمة البالية التي تشكؿ 

                                                           

 _ بتصرؼ. (.301 ص) المعاصركأزمة اإلنساف  ترابغاال، إسكندر (1)



67 
 

عائؽ عمى تطكر المجتمع، ألف التعميـ أصال ىك مف الكسائؿ اليامة في البناء المجتمعي كالظيكر 
في نشر الكعي كالتغير  دم كالتقدـ، كىك الذم يساىـعمى الدكؿ بمظير الرقي كالعمك االقتصا

كاإلصالح كيخمؽ في نفس اإلنساف حب العمك كالكرامة كالعمؿ، كالبعد عف مسمؾ التعميـ يعني 
فال نستطيع محاربة الجريمة  ،الجريمة كنشرىا كالجيؿ كالفقر ككؿ طرؽ االنحراؼ السمككي

عقؿ الكعي المفكر المبتكر كأكبر دليؿ عمى ذلؾ دكلة ألنو الكسيمة لخمؽ ال ،كالمجتمع مف دكف تعميـ
نشاء  ماليزيا كيؼ كانت ككيؼ أصبحت بسبب التعميـ ككضع خطط التعميـ لدكلة ماليزيا ككؿ كا 

التي نتج عنيا أف أصبحت ماليزيا أقكل الدكؿ اقتصاديا كتعميميا كتستقبؿ الكفكد  ،المدرسة الذكية
لمسياحة النتشار االمف كالجماؿ كالرقي فييا كبذلؾ ماليزيا كتصدر الطاقات كيقصدىا العالـ كمو 

 تخمصت مف الكثير مف المشكالت كالجرائـ االجتماعية بسبب التعميـ.

كبالنظر لمتسرب المدرسي نجد أنو يعكد ألسباب كثيرة تتمثؿ في تدني التحصيؿ الدراسي 
لؾ عدـ االىتماـ بالدراسة كصعكبات التعمـ مما يشكؿ عائؽ في استمرار لمسيرة التعميـ، ككذ

كانخفاض قيمة التعميـ كعدـ إعطاءه أم أىمية كتقديـ أمكر أخرل عمى التعميـ، ككذلؾ الزكاج 
المبكر خاصة لإلناث مما يحرميا مف تكممة المسيرة التعميمة كاالنشغاؿ بأمكر الزكاج فتككف غير 

د ذاتيا تحتاج إلى مف يرعاىا كيككف كاعية لمتربية كالتنشئة كتحمؿ المسؤكلية كاالىتماـ ألنيا بح
مسؤكؿ عنيا كتحتاج لمحناف كالعطؼ ألنيا في سف يحتاج ذلؾ فكيؼ ستستطيع منح أبنائيا ما 
فقدتو ىي، فإدراؾ اإلنساف كقدرتو العقمية كمستكاه التعميمي لو دكر كبير في التعامؿ مع المشكالت 

لمدرسي الخركج إلى سكؽ العمؿ بسبب الحياتية كصناعة األجياؿ، ككذلؾ مف أسابا التسرب ا
الحاجة إلى إعالة األسرة مما يسبب سكء األكضاع االقتصادية فيمجأ الطفؿ لمعمالة كالخركج لمسكؽ 

لعؿ بالخركج لسكؽ العمؿ االحتكاؾ  ،العمؿ مبكرا ليعيؿ عائمة كبالنتيجة ذىاب مستقبمو التعميمي
السمبي، كقد يفتح يده كيتسكؿ كيتطمع إلى ما في المباشر بالمجتمع بكؿ طبقاتو فيتعمـ اإليجاب ك 

أيدم االخريف كيقكـ باتباع كسائؿ غير مشركعة مف اجؿ الربح كاإلتجار بالممنكعات كىذا كمو 
ييدـ شخصيتو كيحرمو ابسط حقكقو في الحياة كيفتح لو سيبؿ الجريمة، كمصاحبة رفقاء السكء حتى 

 الممنكعات ككؿ ذلؾ مما ال تحمد عقباه. قد يككف المتسرب متمف المدرسة مما يتعاطى

لذلؾ يقع عمى عاتؽ الدكلة مسؤكلية كبيرة في الحد مف ظاىرة التسرب كالحماية مف الجريمة 
االجتماعية كالقضاء كالحد عمى األسباب المؤدية ليا، لذلؾ يجي عمى الدكلة إعادة النظر في 

نع أبنائيا مف اكماؿ التعميـ كرفع مستكل التعميـ مكادىا القانكنية كتفعيؿ المراقبة عمى األسر التي تم
دارة  اإللزامي كالقضاء عمى عمالة األطفاؿ كمحاسبة المسؤكليف عف ذلؾ كىذا يحتاج إلى خطط كا 

 كمسؤكلية كبيرة.
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 :(1)االجتماعي المحيط-3

يمعب المحيط االجتماعي دكران كبيران في تشكيؿ شخصية اإلنساف فإما أف يصنع منو مجرمان فاسدان 
المحيط االجتماعي عمى  فباعتبار‘ اجتماعيمنحرفان أك يصنع منو شخصان محترمان لو كرامة ككياف 

 ،كالثقافية أنو مختمؼ األطراؼ كالعناصر التي يتعامؿ كيتفاعؿ معيا المكاطف في حياتو االجتماعية
كبالتالي ىك مف صنع اإلنساف كيشمؿ كافة المؤسسات السياسية كالثقافية كاالقتصادية في المجتمع 
ككؿ ذلؾ المحيط االجتماعي ال يخفى دكره عمى اإلنساف الذم يتعامؿ معو فإف كاف المحيط 

ار الرؤية االجتماعي نظيؼ صاحب رسالة كرؤية فإف اإلنساف بالتالي سيصبح مثمو كيعمؿ في إط
أما إف كاف المحيط االجتماعي فاسدان كسمبيان فسينعكس  ،المكجية بحكـ أنو يتأثر كيؤثر بمف حكلو

ذلؾ عمى األفراد كسينشأ الفرد السيء الذم يمارس الجريمة بال أم ضمير كال مبدأ ألف المحيط ىك 
الدينية في المجتمع  مف صنع كىيأ لو الطرؽ ليصؿ لتمؾ النتيجة، كأبسط مثاؿ عمى ذلؾ المؤسسات

رشاد كقدكة حسنة بؿ اساءت  إف امتنعت عف أداء عف أداء رسالتيا بشكؿ صحيح مف كعظ كا 
سينعكس سمبا عمى دكرىا في تحقيؽ رسالتيا  لدكرىا الديني كاستغمتو في تصكير الديف بصكرة سيئة

التميز بيف بؿ سيشكؿ فكرا ا، ىذه المؤسسات ىي معكؿ اليدـ في المجتمع ألف الديف قكاـ 
بؿ سينشأ الناس بعيديف عف الديف  ،الصحيح كالخطأ كبالتالي لف يكجد مف يذكر الناس كيعظيـ

كتعاليـ، كمع ذلؾ تمعب المؤسسات الدينية دكرا ىامان في غرس الفكر في العقكؿ كلك لـ تكف عمى 
 قدر المسؤكلية كالمتابعة سنعكس سمبا عمى ما كجدت مف أجمو.

في األصدقاء كالجيراف ليـ دكر كبير في التأثير عمى بعضيـ  تماعي المتمثؿككذلؾ المحيط االج
البعض فاإلنساف ال بد أف يختمط كيؤثر كيتأثر كلرفقاء السكء العامؿ الميـ في صناعة المجـر كفي 
االلتقاء مع أنصاره مف المجرميف كتطكير كسائؿ الجريمة مف سرقة كقتؿ كاعتداء كغيرىا ألف 

كالتربية  ما إف كاف الكسط نظيفان كيتعامؿ المرء مع أشخاص عمى قدر مف الكعيأ ،الكسط كذلؾ
كالصالح سينشأ المجتمع الصالح مف الفرد الصالح الذم ينبذ الجريمة كالطرؽ المؤدية إلييا، لذلؾ 
يقع عمى الدكلة كالمجتمع كاألسرة دكرىا الياـ كالعظيـ كالكبير في تنقية الكسط كبناء كسط كمحيط 

 ماعي نظيؼ.اجت

 اإلعالم:  وسائل-4

مما الشؾ فيو أف كسائؿ اإلعالـ مف االختراعات المذىمة التي قربت لعالـ كربطت أطرافو ببعضيا 
البعض، إال أنا كبكؿ صراحة أحد األسباب المؤدية لمجرائـ بكافة أنكاعيا خاصة الجرائـ االجتماعية 
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الكبير أصبح ال غنى عنيا كمع ذلؾ فيي أحد بسبب االستعماؿ الخاطئ ليا، كحيث أنو بانتشارىا 
أسباب اإلصابة بالعزلة كاالكتئاب كاالبتعاد عف االختالط بالناس، فعندما يدمف الشخص كسائؿ 
 ،اإلعالـ فإنو يصبح شخصان انعزاليا كىذا يؤدم إلصابتو باألمراض النفسية المختمفة كاالضطرابات

ابطة ينفث سمو عمى الشباب كيدعكا لالنفتاح مما كاإلعالـ الحالي أغمبو صاحب سمبية ىادمة ى
يسبب انتشار الفكاحش كاالنحالؿ األخالقي مع نشر المذاىب الفاسدة كالشعكذ كالسحر ف فبعض 
القنكات تعمؿ عمى بث األفالـ اليابطة التي تحرؾ الشيكة فتفتح أبكاب الرذيمة كالجريمة مف زنا 

عالـ افتراضي بعيد عف الكاقع المعيش، كما تعمؿ  كتزيف لمشباب ،كاغتصاب كتحرش كشذكذ جنسي
عمى نشر أفالـ الرعب كالقتؿ كلما يشاىد اإلنساف صكر العنؼ تبدأ تنغرس فيو ىذه الصفا مف 
غير أف يشعر ثك يبدأ بممارستيا شيئان فشيئان، كال يخفى اليكـ المعاصر مف استخداـ الشبكة 

س بكؾ كتكتير كنحكه كالذم انتشرت سمبياتو أكثر العنكبكتية كمكاقع التكاصؿ االجتماعي مف في
كأكثر مف اختراؽ لألجيزة كاستغالؿ الصكر بالتيديد بنشرىا، كما عميو الحاؿ مف محادثات ىابطة 

قاءات بيف مبيف الجنسيف مف غير مراقبة كال محاسبة كال رادع داخمي أك خارجي كينتج عف ذلؾ ال
 تدمير األسر كالفضائح.الجنسيف فيفتح باب الرذيمة كالخيانة ك 

ع الحقائؽ كتزيفيا كنشر الفكر السياسي أك يكما اف إلعالـ دكر كبير في قمب الرأم العاـ كتضي
الفكرة التي يرغب المسؤكليف في إيصاليا لمعامة كقد ساىـ اإلعالـ فعال في نشر اإلشاعات كالكذب 

ممكقؼ كالتالعب في األخبار كاالفتراءات كىـز بذلؾ نفكس كشعكب كتضميؿ فالتفسير الخاطئ ل
عمى عقمية المستمع ككذلؾ الترجمة الخاطئة لألخبار قد تؤدم لتضارب األمكر مما يزيد 

 االضطرابات في أم مكاف أك العنؼ في المكاقؼ.

فاإلعالـ األف صاحب األفكار ىدامة كجرأة ميمكة عمى األصكؿ كالثكابت كخالي مف ضكابط "
مع ما يحتكيو مف مكاد محرمة فاضحة تستيدؼ جميع الفئات  ،كالصكرةكمعايير في الكتابة كالكالـ 

 مما يكرث االنحالؿ األخالقي كفساد الفطرة كنزع الحياء كقتؿ الغيرة كضياع األكقات كالطبقات
كاستنزاؼ الجيكد كاالنعزاؿ عف األسرة كالمجتمع كجفاء التعامؿ كالتكاصؿ كالكقكع في الفتف 

تياـ األبرياء كالتدخؿ فيما ال يعيف في أحكاؿ  كالمعاصي كتركيج الفاحشة كالدعكة لممنكر كا 
تيـ في األعراض كافتعاؿ الخصكمات في ميداف العمـ كالسياسة اكخصكصيات الناس كتتبع عكر 

كالصكر كتكظيؼ الكالـ  كاالقتصاد كاإلدارة كنزع ىيبة األفراد كالمسؤكليف، كالتزكير في البرامج
، فال حقكؽ مصانة كال شخصيات محترمة كال حرمة (1")لتشكيشكالمكاد بما يضر كيكرث ا

كما إلى ذلؾ مف مشاحنات كتكريث الكراىية في النفكس كالغؿ في الصدكر كترسيخ  ،لممجتمع
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 كؿ ما سبؽ ىك السمة الغالبة لإلعالـ ،العنصرية كالحزبية مما يضعؼ االنتماء لمكطف كاليكية
الحقد كالكراىية بيف الناس كانتشار جرائـ القتؿ بكؿ صكرىا المعاصر بكؿ اشكالو لذلؾ نجد انتشار 

كاستحداث أساليب جديدة مستكحاة مف األفالـ كاستيتار بالجريمة كحرمة الدماء، ناىيؾ عف انتشار 
اليابطة  جرائـ الغش كالسرقات كالقذؼ، كاإلعالـ الكاذب كالتزكير كغيرىـ مف الجرائـ المشينة

فمف  االجتماعية التي كاف اإلعالـ اليابط راعيان ليا كأحد الطرؽ المؤدية إليومف الجرائـ  الالأخالقية
ىنا تظير المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ الدكلة بكؿ مسؤكلياتيا في النيكض بكاجباتيا مف محاربة 

عالـ الصادؽ تراخيص كمحاسبة القائميف عميو كالعمؿ عمى نشر اإل ئواإلعالـ اليابط كمنع إعطا
احب الرسالة الذم ينيض بالمكاطف، كما عمى الدكلة العمؿ عمى منع المكاقع اإلباحية الصالح ص

كمحاسبة كؿ مف تسكؿ لو نفسو عمى نشر الرذيمة كالكذب بيف الناس كىذا ليس باألمر  ،كحجبيا
السيؿ بؿ يحتاج لنية صادقة كمسؤكلية كبيرة ككادر متمرس ألجؿ الكقاية كاتخاذ تدابير احترازية 

 الجريمة.لمنع 
 : (1)أشكال الجريمة االجتماعية :رابعاً 

 ،الحقيقة أف الجرائـ االجتماعية ليا أشكاؿ متعددة كمتطكرة نظران الختالؼ األسباب المؤدية إلييا
فيي تتنكع بيف جرائـ عنؼ كجرائـ اعتداء عمى األخريف كجرائـ قتؿ كجرائـ السرقة كجرائـ القذؼ 

ذكذ الجنسي، حتى جرائـ التزكير كالدعاية الكاذبة كجرائـ السب كاالغتصاب كالزنا كالتحرش كالش
كالشتـ كالتسكؿ، كجرائـ تناكؿ الخمكر كالمخدرات كالحشيش كغيرىا مف الجرائـ التي يككف الدافع 

سكء العادات كالتقاليد  ،مف كرائيا الحقد كالكراىية كسكء األخالؽ كالتنشئة االجتماعية السيئة
  .السياسية كاالقتصادية كالفكرية في المجتمعكاألنظمة الثقافية ك 

 الناحية االجتماعية:  فيخامسًا: تدابير الدولة لموقاية من الجريمة 

 رفع سن الزواج: -1

معمكـ أف األسرة يقع عمى عاتقيا المسؤكلية األكلى كاألىـ في التنشئة االجتماعية الصحيحة، كقد 
مف أجؿ الحماية مف الجريمة ىك االىتماـ بالفرد مف األسرة كالعمؿ عمى  وسبؽ اإلشارة إلى أن

تنشئة الصحيحة كفؽ القيـ كالمعاير االجتماعية كاألخالقية، فمكي يتـ ذلؾ البد أف تقكـ األسرة عمى 
أسس صحيحة، كال يتصكر مف فاقد الكعي كالمسؤكلية أف يقكـ بكاجبو عمى الكجو الصحيح، 

أكؿ خطكة مف الخطكات الكقائية مف الجريمة مف الناحية االجتماعية كىك رفع  فتنطمؽ الدكلة إلى
فإذا تـ رفع سف الزكاج لكال  ،سف الزكاج، الذم ىك الكسيمة الكحيدة المشركعة لتككنف األسرة
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ابتداء، كتـ الحد مف ظاىرة التسرب المدرسي ىذا مف جية كمف  الجنسيف أخذا حقيما في التعميـ
نشر الكعي كالتثقيؼ كخمؽ الفيـ كالمسؤكلية لدل األفراد  عميـ لو الدكر الياـ فيجية أخرل فالت

كتزكيدىـ بالقيـ كالمعايير االجتماعية كالعمؿ عمى غرس السمككيات اإليجابية في نفكس األفراد، 
ناىيؾ عف تصكير المجـر بالصكرة السمبية الضارة بالمجتمع كالدكلة، فالتعميـ يترؾ مساحة مف 

كبرفع سف الزكاج يككف ىناؾ فرصة كمجاؿ  ،كالقدرة عمى التعامؿ مع المشكالت الحياتية الكعي
كبرفع سف الزكاج يككف ىناؾ  ،لألفراد في الحصكؿ عمى العمؿ الشريؼ المناسب لبنيتيـ الجسدية

فرصة لمحد مف جريمة كظاىرة اإلجياض حيث يككف الجسد مناسب لمحمؿ كاإلنجاب، كما أف 
عمى تدبير حياتيـ فيـ في سف المراىقة  مف التخكفات حكؿ قدرة الصغار ر يثير العديدالزكاج المبك

ال يقكا عمى أخذ القرار المناسب فكيؼ بتسيير أسرة كتحمؿ جميع مشكالتيا، كما أف السف لمزكاج 
ميـ يحدد مدل نجاح بناء الرابطة الزكجية التي ينبغي أف تكفر التفاىـ كالسكف  يعتبر عامؿ

 نينة المبنية عمى المكدة كالرحمة بيف الزكجيف.كالطمأ

لذلؾ فإف الزكاج بسف صغيرة مف  ،قد جعؿ اإلسالـ حد البمكغ كالتكميؼ باألكامر الدينية بشكؿ عاـ"
أىـ األسباب المؤدية لمطالؽ كتفكؾ األسر كعدـ تحمؿ المسؤكلية، فال يعي الصغار تبعيات 

سبا في الطالؽ  أعباء الحياة بسبب صغر السف أفالطالؽ كقد يككف العجز عف القياـ كتحمؿ 
كالمشكمة تكمف في ىدـ األسر كتشتيت األبناء كمف ثـ ينشأ األبناء بال تربية كلتا رعاية كال حناف 
كال اىتماـ مما يكرث الحقد كالكراىية كاالضطرابات النفسية كحتى العقمية لدل األطفاؿ مما يجعميـ 

السمككي مف اعتداء عمى األخريف كسرقة كتيديد كحتى قد يصؿ  يسمككف سبؿ الجريمة كاالنحراؼ
الستعماؿ اآلالت الحادة في الشجار الذم يؤدم غالبان لمقتؿ أك بتر األعضاء، كؿ ذلؾ مرده لغياب 

، فمك عكسنا الصكرة بأنو تـ إصدار قرار (1")المسؤكلية كالرقابة كالتربية كالمتابعة كتشتت األسر
كىذا السف يككف مظنة البمكغ  ،نع الزكاج تحت سف معيف لكال الجنسييفكقانكف مف الدكلة يم

كتحمؿ المسؤكلية، فسكؼ يتـ عمى األقؿ أخذ فرصة في التعميـ أألساسي ككفالة النمك الجسدم 
كبيذا فإنو  ،كالعقمي كأخذ الكقت الكافي لمكعي كاإلدراؾ كتحمؿ المسؤكلية كحسف الرؤية لألمكر
رشاد التصرفات لذلؾ تجدر  ،يككف قادر عمى التنشئة في األسرة كالرعاية كاالىتماـ كالتقكيـ كا 

كرع سف الزكاج لمتخمص مف كؿ العكامؿ المؤدية لمجريمة  اإلشارة عمى دكر الدكلة في نشر الكعي
 .االجتماعية

 ة كظركفيا كبكؿ أشكاليا.إف رفع سف الزكاج يعتبر تدبير كقائي لمحماية مف أسباب الجريم
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 مراقبة اإلعالم: -2

عمى الحفاظ عمى األفراد كعمى البقاء عمى العمـ كاالطالع بشأف  تسيـ كسائؿ اإلعالـ في الحفاظ
فاإلعالـ يعد مف  ،األحداث كالكقائع، كيمعب دكران ىامان في تعزيز التكاصؿ االجتماعي كنشر الكعي

 ،كنقؿ الرؤية كامتصاص الغضب أك التأييد ألم فكر أك رأمأىـ أدكات الدكلة في الكصكؿ لمشعب 
ألف  ،لذلؾ ينبغي أف يككف اإلعالـ صاحب رسالة سامية كىادفة خاضعة لرقابة الدكلة كلممحاسبة

اإلعالـ كما سبؽ اإلشارة إليو في أنو يمعب دكران ىامان في ظيكر الجريمة االجتماعية كنشرىا بيف 
لذم يركج لمفساد كيزينو في نفكس الشباب كيدعكىـ لمرذيمة كالفاحشة كاف فاإلعالـ اليابط ا ،األفراد

كالتأثير الكبير  ،سببان في نشر جرائـ الزنا كاالغتصاب كالشذكذ كالقذؼ كالعنؼ كالقتؿ كاالعتداء
ثارة الحقد كالثأر كاالنتقاـ كمف الكجية األخرل يمعب اإلعالـ الدكر الكبير في نشر  ،عمى الشباب كا 

كالتثقيؼ كمحاربة الجريمة لذلؾ كجب عمى الدكلة القياـ بمراقبة اإلعالـ حتى يككف لو طابع  الكعي
ريادم مميز في كجيتو كأىدافو كمبادئو كمقاصده كعرضو بأسمكب يككف شعاره النطؽ بالكممة 

يستشعر مسؤكليتو أماـ  ،الطيبة كاإلعراض عف كؿ خبيث، يراعي قضايا األمة في كؿ مصر
العقيدة كالمقدسات كالحاضر كالماضي كالمستقبؿ، لذلؾ كجب إلزامان عمى الدكلة القياـ بالمراقبة 
شاعة الفكاحش كاإلغراء كاإلجراـ  ثارة الغرائز كا  اإلعالمية لإلعالـ كمنع كؿ ما يقكـ عمى اإلسفاؼ كا 

الكجو القبيح لمحضارات الغربية، كذلؾ يقع  كتزييف اآلثاـ كبث السمـك الفكرية كاألخالقية كتجميؿ
عمى عاتؽ الدكلة كيمنع الكثير مف الجرائـ االجتماعية بخطكات كاعية مف مكاطف كاعي كمثقؼ 

 يسعى لنيضة مجتمعو.
 :(1)توفير عمل لمن ال عمل لو -3

لـ تمثؿ قضية البطالة في الكقت الراىف إحدل المشكالت األساسية التي تكاجو معظـ دكؿ العا
، ككؿ مف أصيب بداء البطالة (2)باختالؼ مستكياتيا كأنظمتيا االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

عرضة لالنحرافات الفكرية كالسمككية نتيجة معاداة مف الداخؿ مف مشاكؿ كثيرة تتمثؿ في التيميش 
عنو مف كبت كاالحتقار كالحرماف بسبب البطالة ػ كمشاكؿ يرجع سببيا إلى االستبداد كما ينجـ 
 كقمع كاضطياد سببو يعكد إلى خمؿ في االقتصاد ينتج عنو حرماف كغبف كفقر كفساد.

كمف األسباب المؤدية لمجرائـ االجتماعية ما يعكد لمكضع االقتصادم السيء كالمعيشي كلمنفس 
الحقد  البشرية التي يشكبيا الحقد كالكره فإف تركيز الثركات كاألعماؿ في يد فئة معينة يؤدم لنشر
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ككؿ أسباب الجرائـ متصمة مع بعضيا ال انفصاؿ عنيا،  ،كالكره كالتطمع إلى ما في أيدم األخريف
فإف انتشار البطالة في المجتمع ىك بحد ذاتو جريمة كانعداـ مسؤكلية، يخمؽ في نفس اإلنساف 

كافع متعددة، فيمجأ لمجريمة االجتماعية بد ،الشعكر بالعجز كالضعؼ كعدـ القدرة عمى حؿ المشاكؿ
كازدياد نسبة الخريجيف  فإف الشباب في ىذا العصر بسبب إنشار البطالة كعدـ تكفير فرص عمؿ

فقد قمت نسبة اإلقباؿ عمى الزكاج بسبب ارتفاع تكاليؼ المعيشة كتكاليؼ الزكاج األمر الذم حذا 
ة كالتحرش كاألذل بالبعض لمخالفة ما ىك معركؼ مف عادات كتقاليد كأصكؿ دينية كانتشار الفاحش

ككذلؾ عدـ كجكد عمؿ لإلنساف يجعمو فارغان  ،القكلي كالفعمي كالشذكذ كنسبة العنكسة بيف الطرفيف
تمامان مف غير مباالة فيمجأ لتناكؿ المخدرات كالحشيش كىذه تجر غيرىا مف المشاكؿ كالمصائب 

ة لمماؿ لشراء مف سرقات كقتؿ كاعتداء كاعتراض الطرقات كتخكيؼ األمنيف بسبب الحاج
كما يؤدم انتشار البطالة كعدـ كجكد فرص عمؿ لتفكؾ األسرة كضياع مستقبؿ األبناء  ،المخدرات

ناىيؾ عف انتشار ظاىرة عمالة األطفاؿ  ،لشعكر األب بالعجز عف القياـ بمسؤكلياتو اتجاه اسرتو
الناحية االجتماعية  كاألضرار الناتجة عف البطالة مف ،كالتسكؿ لمكبار كالصغار ـ كال الجنسيف

كىك تكفير عمؿ لمف ال مؿ لو كىذا تدبير  ،لذلؾ كجب سد باب يؤدم لمجريمة االجتماعية ،كثيرة
فتعمؿ الدكلة عمى تكظيؼ الخريجيف كاستغالؿ العماؿ كالمكارد البشرية في  ،احترازم مف كؿ الجرائـ

فتقدـ الدكلة عمى بناء مشاريع عمؿ مشاريع اقتصادية ضخمة تعكد بالفائدة عمى الدكلة كاألفراد 
تككف فييا الحاجة إلى أيدم عاممة مثؿ بناء الطرقات كالجسكر كالبناء في األراضي الصالحة 

 لمزراعة أك زراعتيا.

فعمى الدكلة أف تسعى لتطبيؽ سياسات  ىذا الممؼ يتطمب تداخؿ المسؤكلية عف كثير مف األطراؼ"
كعدـ استقرار  ،انخفاض اك تقمب في أسعار الصادراتحازمة لمكاجية ارتفاع أسعار الكاردات ك 

كأف تعمؿ عمى عدـ االعتماد عمى االستيراد، بؿ تعمؿ عمى تكفير فرص  ،أسكاؽ العمالت المالية
كتمبية االحتياجات األساسية المتطكرة لمعامميف كتعمؿ عمى إقامة نظاـ اقتصادم  ،عمالة منتجة

ترتيب األكلكيات مف حيث تطكير العمـ كالتدريب  متكامؿ محقؽ لتنمية شاممة، كالعمؿ عمى
المناسب لحاجات السكؽ، كرفع الكفاءة اإلنتاجية كالعمؿ إلعادة النظر في سياسة التعميـ كنظـ 

ؿ في الكميات الجامعية لتصحيح مسار الطالب كتكجيييـ لممجاالت التي تعاني مف نقص  القبك
لمساعدة الشباب عمى إنشاء مشركعات صغيرة كتعميـ كالعمؿ عمى تصميـ برامج  ،في القكل العاممة

، كؿ تمؾ تعتبر خطكات كقائية لمدكلة في الكقاية مف الجرائـ االجتماعية (1")الشباب كيفية إدارتيا
 بالقضاء عمى أسبابيا.

                                                           
1
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 :القضاء عمى دور الدعارة والفساد والقمار ومحاربة مدمني المخدرات والخمور -4

ا، إال أنو فعال قد انتشرت دكر ا كأخالقين ا كاجتماعين ممتـز كمحافظ دينين يجب أف يككف المجتمع 
الدعارة كالفساد في المجتمع التي تدعك لمرذيمة كالفاحشة كاالعتداء عمى أعراض األخريف، لذلؾ 
كجب عمى الدكلة أف تقؼ مكقؼ المراقب المفتش كأف تضرب بيد مف حديد عمى كؿ مف تسكؿ لو 

المراكز كلك بشكؿ سرم أك مف يعمؿ عمى استقطاب الشاب كدعكتيـ إليو،  نفسو إنشاء متؿ تمؾ
عمى متؿ تمؾ األعماؿ كعدـ إطالؽ سراحيـ  ييفكأف تعمؿ الدكلة عمى إيقاع أشد العقكبات بالقائم

كعمى الدكلة مراقبة المعابر كالتجار كمنع تداكؿ المخدرات كالمكاد  ،باألمكاؿ كالغرامات المالية فقط
إذ أنيا تستيدؼ تدمير مقصد  عاقؿ؛في الدكلة، فأضرار ما سبؽ ذكره كبيرة ال تخفى عمى المسكرة 

لذلؾ الدكلة يجب أف تككف جدية في البحث كالمراقبة الدائمة كالتفتيش  ،الماؿ كالعقؿ كالنسؿ
 المستمر.

اؿ ىي أف تناكؿ المخدرات كالكحكؿ كالحشيش كحبكب األترام ىمف ناحية اجتماعية كجب اإلشارة إل
سبب رئيسي مف أسباب التفكؾ األسرم كتشتيت الشمؿ كالطالؽ في المجتمع الفمسطيني كانتشار 
الجرائـ االجتماعية فالمتعاطي يعتدم كيطمؽ كيضرب كيسرؽ كيقتؿ ألجؿ ما يتعاطاه فقط كينسى 

ة كبكؿ لذلؾ الدكل ،مسؤكلياتو تجاه أسرتو بؿ قد ينشأ أطفاال منحرفيف معتاديف عمى طرؽ الجريمة
العمؿ عمى منع ىذه الظاىرة كنشر التكعية كالتنبيو عمى المخاطر كايقاع  عمييا مؤسساتيا يجب

أشد العقكبات بمف يقكمكف بتمؾ األعماؿ كىذا ال يخرج عف ككنو تدبيرا احترازيا لمحفاظ عمى 
 المجتمع كمنع الجرائـ االجتماعية. 

 منع حمل السالح الناري إال برخصة: -5

استخداـ السالح  ، كىك تأصيؿ لمتدابير االحترازية، كمف ذلؾ فإف(1)الذرائع مف أبكاب االجتيادسد 
كشراؤه كبيعو مف المكاضع التي يحتاج فييا إلى سد الذرائع لمحد مف سكء استعمالو حفاظان عمى 
النفكس كالميج كاألعضاء، كحيث أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قد نيى عف مجرد اإلشارة 

السالح كلك كاف ذلؾ عمى سبيؿ المزاح لما فيو مف مظنة األذل، فكثير مف الناس ما يتعرض ب
شييد كمف إطالؽ سراح أسير كغير ك لمناسبات اجتماعية مف نتائج الثانكية العامة كمف زفة فرح 

                                                           

 (.554 )ص أثر االختالؼ في القكاعد األصكلية في اختالؼ الفقياء ،الخف (1)
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األمر الذم يؤدم إلطالؽ النار كالقتؿ كقد كثرت  ،ذلؾ كمف تشتيت مظاىرات كمف نزاعات قد تحؿ
األكنة األخيرة مثؿ ىذه األحداث المؤسفة، لذلؾ كجب عمى الدكلة المراقبة كالتفتيش كالعمؿ  في

كتمنعيـ مف استخدامو  عمى سف قكانيف كتعميمات التي تمنع المكاطف مف حمؿ السالح إال برخصة
االستخداـ المشركع  في المناسبة كمحاسبة كمعاقبة مف تسكؿ لو نفسو ذلؾ، فمف أجؿ ضماف

ح كلتالفي ظنة االعتداء بو، فعمى الدكلة أف تقيد حممو كاستعمالو في بعض المكاضع كالمنع لمسال
مف حممو في األماكف العامة األمنة التي ال يحتاج فييا إليو، كفي أزمنة ىيو مظنة لذلؾ كالعيد 

لقتؿ، ككذلؾ منع استعماؿ السالح في الفتنة ألنيا حالة ال يؤمف فييا مف استخدامو في ا ،كالفرح
كالذم يقيد استخداـ السالح كيقصر استخدامو عمى الكجو الذم يحقؽ المقصكد منو كىك الدفاع 
كتحقيؽ األمف الداخمي أك الخارجي لممجتمع كلألفراد كعمؿ مؤسسات أمنية منظمة تقكـ بذلؾ 

رائـ كىذا ليككف حمؿ السالح مبرران كعمى الدكلة حماية األفراد فال يتخذ السالح ذريعة الرتكاب الج
 تدبير كقائي لمحفاظ عمى سالمة األنفس كأمف المجتمع.

 بين األطراف: الصمح-6

يعتبر الصمح بيف األطراؼ لب العدالة كجكىرىا، كيقي مف الصدع بيف الخصكـ كيجبر الضيؽ 
كالكراىية كالحقد المتربي بيف النفكس، فمك ترؾ الخصكـ مف غير صمح بينيـ سكؼ يمجكف لمثأر 

كينتشر الحقد كالبغضاء كاالضطرابات كاالعتداء عمى األشخاص كالممتمكات، كقد يصؿ  كاالنتقاـ
لذلؾ يجب عمى الدلة اتخاذ تدابير احترازية لمنع ذلؾ كالعمؿ  ،لحاالت الخطؼ كالتيديد كالتركيع

ف عمى الصمح بيف األطراؼ المتنازعة كقاية لممشاكؿ كالجرائـ التي قد تنتج أك تأخذ كقتان طكيالن م
فالعمؿ عمى الصمح ينيي ذلؾ كمو كيغمؽ الصدع  ،أف يسعى أىؿ المجني عميو مف الثأر كاالنتقاـ

بيف الخصـك كىذا يجعؿ الدكلة أف تفكر بأليات ككسائؿ كالنظر في النظاـ العشائرم كلجاف الصمح 
رعية، ألف الحفاظ عمى النفس كاألمف الفردم كالمجتمعي مقصد مف المقاصد الش(1") ،في المجتمع

كىي إحدل الكميات الخمس في الشريعة اإلسالمية، لذلؾ جعمت الشريعة اإلسالمية األصؿ في 
الدماء الحرمة كسنت األحكاـ كالحدكد بما يكفؿ الحفاظ عمى نفكس األدمييف، كيحافظ عمى حماية 

 . "لمأؿاألفراد كاستقرار المجتمعات كسدت مف الذرائع ما يمكف أف يككف خطران عمى ذلؾ كلك في ا

  (2)نظاـ الحسبة في المجتمع. تفعيؿ-7

 . (3) السجف-8
                                                           

1
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 شارة عمى نظاـ الحسبة في الفصؿ السابؽ راجع ذلؾ.سبؽ اإل (2)
 شارة إلى السجف ككسيمة كقائية راجع الفصؿ السابؽ.إلسبؽ ا (3)
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 المبحث الثالث

 اية من الجريمة في المجال األمنيالوق
يعيش اإلنساف في مجتمع متكامؿ، حيث ال يمكف فصؿ أم جزء منو ف األخر، كيحتكـ أفراد ىذا "

 القائمة عمى خدمة المجتمع.المجتمع إلى العديد مف القكانيف كاألنظمة التي تضعيا الجماعات 

إف قيادة الجماعة مف األمكر اليامة كالضركرية ليتمكف مف قياـ األفراد بكاجباتيـ كمياميـ بطريقة 
تباع  منظمة دكف تقصير أك تعد عمى حقكؽ األخريف، كالشيطاف تكعد البشر باإلغكاء كالضالؿ كا 

 .(1")ؾ الجريمة كالمشاكؿالطرؽ الغير مشركعة، مما ينتج عف ذلؾ أف يسمؾ الناس مسم

مف أىـ الركائز لقياـ أم مجتمع كتطكره ىك كجكد عنصر األمف، فالشعكب التي تكجد عمى 
أراضييا الحركب أك تفتقر ألبسط أنكاع األمف فإف مجتمعاتيا تياجر لتبحث عف المكاف الذم يتكفر 

تقرار، كانعداـ األمف يسبب فيو االمف، ألف األمف ىك طريؽ االستقرار فأينما كجد األمف كجد االس
 الخكؼ كالجزع كعدـ االستقرار كعدـ البناء.

 مفيوم األمن:أواًل: 

يعتبر اإلسالـ األمف في غاية األىمية، فقد سف قانكنان لحماية المسمميف كحـر اإليذاء فيما بينيـ 
اختراؽ  فعندما يدخؿ الشخص في اإلسالـ فدمو كعرضو كمالو حراـ عمى أخيو المسمـ ال يجكز لو

ىذا األمف، بؿ االعتداء عمى حياة المسمميف مف الكبائر التي تكقع صاحبيا في التيمكة كتكقع 
 المفاسد في المجتمع.

كالحقيقة أف مفيكـ األمف كبير كمتغير مف مجاؿ لمجاؿ فيناؾ األمف العسكرم كىك قدرة الدكلة 
ديدات خارجية قد تمس بيا كتسبب عمى حماية مكاطنييا كأبنائيا كأمكاليـ كممتمكاتيـ مف أم تي

الضرر، كىناؾ األمف السياسي كىك استقرار نظاـ الدكلة كجميع الحككمات فييا كتقييماتيا 
، كىناؾ (2)التنظيمية كحمايتيا مف االنييار أك كجكد الثغرات فييا التي قد تككف مصدر تيديد ليا

ة األفراد كمستكاىـ المعيشي مف خالؿ األمف االقتصادم كىك قدرة الدكلة عمى المحافظة عمى رفاىي
، كىناؾ األمف الثقافي: كىك قدرة الدكلة عمى المحافظة عمى تراثيا (3)تكفير المكارد الرئيسة ليـ

                                                           
1
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 (.35 )ص عمـ االجتماع األمني ،عدلي(2)
 (.118 )ص لمبناء السياسي العربي كاالقتصادمالتطكر االجتماعي  ،البعجة(3)
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كلغتيا كثقافتيا أك مقدرة الدكلة عمى حماية مجتمعيا مف الفساد كالجرائـ االجتماعية التي تضر 
، كىناؾ األمف (1)تجة كالتي قد تسبب الضرر ليـباستقرار المجتمع كحمايتيـ مف األخطار النا

البيئي: كىك عبارة عف حماية المكارد البيئية مف التمكث كاالستنزاؼ كاستخداميا بطرؽ رسمية مما 
 .(2)يخدـ الدكلة كمجتمعيا

كمف خالؿ ما سبؽ نجد أف مفيكـ األمف يشير إلى مجمكعة مف اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا مف 
 الحماية لألفراد ككافة ممتمكاتيـ كلمدكلة كالمجتمع بكؿ عناصرىـ.أجؿ تكفير 

كما يتعمؽ بو مف األمف العاـ فحفظ  مف الذم قصدتو في ىذا المبحث ىك األمف الكطنياألإال أف 
األمف العاـ يعتبر شرطان لقياـ حركة اقتصادية كاجتماعية كثقافية كسياسية كما يعتبر ىمان يكميان 

عمى السكاء، ألنو بدكنو ال يقكـ أم شيء، يسكد الفكضى كاليمجية عمى أرض  لمدكلة كالمجتمع
ف األمف العاـ مفيكـ ييـ كؿ مجاالت الحياة لعالقتو بسيرىا العادم الذم يقتضي انضباط  الكاقع، كا 
ـ أفراد المجتمع لمقكانيف كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ ككؿ ىؤالء األفراد ال يمكف ليـ أف يعيشكا حياتي

إال بكاسطة ذلؾ االنضباط الذم يجب أف تتكفر لو شركطو االقتصادية كاالجتماعية  العادية
كالثقافية كالمدنية كالسياسية بما يتالءـ مع متطمبات الحياة كمع القكانيف المعمكؿ بيا، كفي ىذا 

لثقافي قكؿ أف األمف العاـ يعني ضماف تكفير األمف االقتصادم كاالجتماعي كانف أاإلطار يمكف 
حتى يطمئف الناس الذيف يعيشكف في بمد معيف عمى حياتيـ كعمى كاقعيـ  ،كالسياسي كالعسكرم

كعمى مستقبميـ كمستقبؿ أبنائيـ كيتمكنكا مف المساىمة في بناء كطنيـ عمى جميع المستكيات 
 .االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية كالعسكرية كالسياسية كالكطنية

مسؤكلية جماعية كليس فردية، كحيث أف األمف ىك إحساس الفرد كمف منطمؽ أف األمف 
كالجماعات التي يتشكؿ منيا المجتمع بشعكر الطمأنينة كاألماف مما يحفزىـ عمى العمؿ كيكفر ليـ 

 مناخ االستقرار الالـز لكؿ شيء كالمطمكب بيانو في ىذا المبحث ىك األمف الكطني.

 المقصود باألمن الوطني:

الذم يتعمؽ بقدرة الدكلة عمى حماية أراضييا كشعبيا كمصالحيا كعقائدىا كثقافتيا ىك دالؾ "
كاقتصادىا مف أم عدكاف خارجي باإلضافي إلى قدرتيا عمى التصدم لممشاكؿ الداخمية كالعمؿ 

تباع سياسة متكازنة تزيد مف كحدة الكممة كتجدير االنتماء كالكالء لمكطف كالقيادة  .(3)"عمى حميا كا 
                                                           

 (.22 )ص األمف الفكرم في مكاجية المؤثرات الفكرية ،الحيدر (1)
 (.51 )ص قضايا تربكية معاصرة ،صافي (2)
 (.19.)صاألمف القكمي العربي ،ساعاتي (3)
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ك مف الركائز الجكىرية كالحساسة التي تعتمد عمييا الدكلة في المحافظة عمى استقالليا كأمنيا كى"
ألنو يعني حماية القيـ الداخمية مف التيديد الخارجي كحفظ كياف الدكلة كحقيا في البقاء،  ،كتطكرىا

أسباب ضياع مستندة في ذلؾ عمى أسس اقتصادية كاجتماعية كسياسية كثقافية كأمنية ألف مف اىـ 
األمف الكطني الكضع االقتصادم كالكضع االجتماعي بشكؿ خاص ألف االنتماء الكطني يقـك عمى 

كمف خالؿ  ،كجب التأكيد عمى أىمية القيـ الداخمية القيـ كالمبادئ فمممكاجية لمعدكاف الخارجي
ف ككياف الدكلة بعد خارجي يتمثؿ في الحماية لمكط العرض السابؽ نجد أف األمف الكطني لو بعداف

كمكاردىا مف األخطار الخارجية كلو بعد داخمي يمتد لحماية الجبية الداخمية كحماية االنتماء 
الكطني كترسيخو كحماية ىكية المجتمع كقيمو كيؤمف المكاطف ضد الخكؼ، فيمكف النظر لألمف 

الخارجي عنيا بما تأميف الدكلة مف الداخؿ كدفع التيديد  :الكطني كتعريفو عمى ما سبؽ عمى أنو
 .(1")يكفؿ لمشعب الحياة المستقرة األمنة

كال أعظـ مف ضرب مثاؿ عمى أىمية تحقيؽ األمف الكطني لكؿ الدكؿ خاصة دكلة فمسطيف، فإف 
االحتالؿ اإلسرائيمي لـ ينجح بقكتو العسكرية كمدرعاتو في ردع كالقضاء عمى المقاكمة، بؿ تغير 

في التأثير كالترىيب متقاربة مع  الساحة بأف كانت القكل العسكريةالمسار العسكرم لمقكل عمى 
حجـ التفاكت الكبير في المعدات المستعممة إال أف الذم أضعؼ القكل الداخمية لممقاكمة الفمسطينية 
كاستطاع العدك بكاسطتيا أف يصؿ ألىدافو كالكصكؿ ألماكف المقاكميف كمعداتيـ ىك االختراؽ 

طيني المعتمد عمى تجنيد العمالء كالجكاسيس الذم لكالىـ لما نجح االحتالؿ الداخمي لمصؼ الفمس
، 2014في الكصكؿ إلى أم ىدؼ كىذا ما اثبتو الحركب المتتالية عمى قطاع غزة خاصة حرب 

لذلؾ كجب تحقيؽ األمف الكطني عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي فإف تـ حماية الداخمي انعكس 
كلتحقيؽ األمف الداخمي كجب تحقيؽ أألمف االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي إيجابيان عمى الخارج، 

كالسياسي حتى يتشكؿ المكاطف الكاعي الراكز الذم يسير في خط متكاز كمستقيـ يعرؼ الذم لو 
 كالذم عميو ينطمؽ مف انتماء ككالء كقيـ كمعاير ال تتغير تحت أم ظرؼ أك مسمى.

ريمة كلإلخالؿ بو صكر كثيرة كسأركز عمى صكر اإلخالؿ كاإلخالؿ باألمف الكطني يعتبر ج
باألمف الكطني مف البعد الداخمي كىي تعتبر مف الجرائـ الماسة باألمف العاـ كسأعرض بعض مف 

 صكر الجرائـ التي تمس باألمف الكطني كتتعمؽ باألمف الكطني الداخمي كىي كالتالي:
 صور الجريمة األمنية:ثانيًا: 
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 :(1)الخيانة-1

إف خيانة الكطف جريمة ال تغتفر، فحب الكطف فرض كالدفاع عنو شرؼ كغاية، إال أف ىناؾ في 
كؿ زماف كمكاف مف يرضكف ألنفسيـ اإلقداـ عمى خيانة كطنيـ كأمنيـ كشعبيـ كبيع ضمائرىـ 
كتاريخيـ كالتعاكف مع أعداء الكطف كالتاريخ كالحقيقة، فخيانة الكطف جريمة ال تغتفر كمف يقدـ 

مييا يستحؽ أقسى درجات العقكبة خاصة مف يضعكف أيدييـ في ايدم العابثيف المفسديف ع
كيعينكنيـ عمى العبث بمقدرات الكطف كزعزعة األمف كاالستقرار كزعزعة الحكـ، فخيانة الكطف 

كبرل ال تغتفر كجريمة ال تبرر ألنو ليس ىناؾ أسباب مشركعة لمخيانة كلما كاف كذلؾ  جريمة
درجات ليا، كلك كاف اإلخالص درجات فالخيانة ىنا ليس ليا درجات بؿ ىي عممية فميس ىناؾ 

انحدار كانحطاط كالعقاب عمى مف يخكف الكطف قديـ قدـ البشرية في كؿ الشرائع السماكية 
كالكضعية، فالخكنة ال ينظر ليـ بعيف االحتراـ كالتقدير بؿ ينظر ليـ بعيف االستيجاف كاالستحقار 

 .انحطاطيا كانحداراىا حتى مف قبؿ الذيف يعممكف لصالحيـ كيأتمركف بأكامرىـلسكء الخمؽ ك 

نيارت فيو  كال يخفى عمى أحد أننا نعيش في زمف انقمبت فيو المكازيف كالمفاىيـ كسقطت فيو القيـ كا 
المنظكمة األخالقية في ظؿ النفاؽ االجتماعي كالسياسي فتعددت صكر الخيانة كأقبحيا خيانة 

 ."الكطف

لقد جعمت ثكرة المعمكمات مف العالـ قرية صغيرة تتأثر بشكؿ متسارع، كقد أدل ىذا التطكر الكبير "
إلى تطكر ممحكظ في مصادر كأنماط كتيديد األمف الكطني فمـ تعد مقصكرة عمى الجكاسيس 
ؿ التقميديف أك األجيزة كالمؤسسات التي تتمقؼ المعمكمات كتحمميا كتبحث فييا أك غيرىا مف كسائ

تيديد أمف المعمكمات، بؿ اصبح ليا أكجو إلكتركنية في اختالؼ نطاقيا كنكعيا كعظـ ضررىا 
كذكاء كضعيا كتنقيدىا، كقبؿ ظيكر ىذه التقنيات كانت ىناؾ الكسائؿ التقميدية لمعدك في جمع 
المعمكمات التي تعتمد بشكؿ كبير عمى العناصر البشرية مف الجكاسيس كمجمكعات االستطالع 

عناصر المخابرات الذيف يعممكف داخؿ صفكؼ العدك لنقؿ المعمكمات كمع تطكر تكنكلكجيا مف 
 (.2")المعمكمات

أصبح العمالء يقكمكف ليس فقط بإرساؿ المعمكمات بؿ بمياـ أخرل منيا كضع مستشعرات كأجيزة  
حدث اتجاىيا بشكؿ دقيؽ، كما ي متقدمة في أماكف حيكية تسيـ في تحديد األىداؼ كالتصكيب
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ككذلؾ القياـ بتتبع  ،بكضع قطعة معدنية أك إشارة عمى المركبات كاستيداؼ المجاىديف كالمنازؿ
 .المعمكمات العمنية برصد ما يتـ نشره كتداكلو لذلؾ فالخيانة صكرىا كثيرة ككميا عمى درجة سكاء

أىمو كالحديث عف خيانة الكطف حديث مؤلـ حيث أف الخائف لكطنو الذم باع دينو كضميره ك 
ف طاؿ األذل أىمو، فالجاسكس مجند  (1)ككطنو ال يكبر أمامو أم كسيمة ليدـ كطنو كأمتو حتى كا 

مف العدك يقكـ بالخيانة كمكاتبة العدك كتبميغو بأخبار كأسرار الكطف كتتبع المعمكمات العسكرية 
كالسياسية بغض النظر عف األسباب التي أدت لمكقكع في العمالة، فال تبرر الخيانة كال تقؼ عمى 

فال أقبح مف متجسس الميؿ كالنيار ألخبار الكطف كالمقاكميف كالكشاية بيـ لمعدك مما  ،درجات
يضعؼ الصؼ الداخمي كيجعؿ أىداؼ العدك كاضحة كالتصكيب عمييا بدقة كالحقيقة لكال 

صابة األىداؼ لجيمو بذلؾ كما سبؽ اإلشارة إلى  ،الجكاسيس لتخبط العدك في الكصكؿ ألىدافو كا 
كعمى ذلؾ لـ يعد مفيكـ خيانة الكطف مقصكر عمى نقؿ  كاسيس بالتجسس التكنكلكجيقياـ الج

رساؿ المعمكمات كمكاتبة العدك بؿ أيضان استعماؿ كسائؿ أضرارىا عظيمة ككضع إشارات كتعميـ  كا 
مكاقع عسكرية كامنية أك مركبات ليتـ استيدافيـ جميعان، كال أدؿ عمى ذلؾ ما فعمو الجكاسيس في 

ألخيرة عمى قطاع غزة بإمداد العدك بكافة المعمكمات كاالتصاؿ بو ليتمكف مف القياـ بتدمير الحرب ا
ركاىاالجبية الداخمية لممقاكمة  إال أف المقاكمة استطاعت العمؿ عمى حصر ىذه الظاىرة  ،كا 

بمساعدة األىالي الذيف يتعمؽ فييـ حب الكطف كالكالء مما أضعؼ االحتالؿ كجعمو يتخبط في 
 فو فزاد مف ضربات المقاكمة حتى كصمت لمعمؽ المحتؿ مف أراضي الفمسطينييف.أىدا

لذلؾ فإف الخيانة أكؿ معكؿ ليدـ الكطف كتدميره لذلؾ كجب األخذ بيد مف حديد عمى مف تسكؿ لو 
نفسو أف يبيع دينو كعرضو ككطنو كضميره بمقابؿ أك بابتزاز فالخيانة ال تبرر كلف تجد مبرران ليا؛ 

 ب كضع حد لمخيانة كنبذىا كالقضاء عمييا كسد كؿ الطرؽ التي تؤدم إلييا.لذلؾ كج
 العدو باألسمحة أو الذخيرة أو المؤونة أو قبولو عدوا عنده أو حمايتو عمدا: إمداد-2

قمة المأساة كالمصيبة العظمى التي تعتبر مف الجرائـ الماسة باألمف العاـ كالجرائـ الكطنية ىك 
العدك باألسمحة كالذخائر أك حتى جعؿ مطار دكلة محطة عسكرية لمعدك داخؿ القياـ بإمداد 

كال أدؿ عمى ذلؾ ما تفعمو بعض الدكؿ العربية مف إمداد العدك اإلسرائيمي بالبتركؿ  ،أراضييا
كالغاز الطبيعي كاألسمحة كالذخائر كالتعكيضات حتى كالعمؿ عمى مساعدتو عمى ذلؾ بؿ كحمايتو 
عمدان كالتدخؿ مف أجؿ إدانة قتؿ العدك اإلسرائيمي كاستيدافو في حيف تصـ أذنيا عف أصكات 

شاىد عمى ذلؾ، فمف ساعد العدك فيك عدك  قتؿ الفمسطينييف كاستيدافيـ كالكاقع المريرالظمـ ك 
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يمارس أعمى درجات الجريمة بحؽ العركبة كاالنتماء العربي كاإلسالمي جريمة ال تغتفر بأم حاؿ 
فالذم أضاع القضية الفمسطينية ىك الكطف العربي الذم  ،تحت أم مسمى كألم سبب كاف كال تبرر
ه لالحتالؿ كعمؿ عمى التطبيع مع الكياف الصييكني كىك الذم يحافظ عمى كجكده في الشرؽ مد يد

كىذا جريمة كبرل بحؽ الكطف كالعركبة كاإلسالـ كاالنتماء ال تغتفر بأم حاؿ كال تحت أم  األكسط
 مسمى.

 اإلشاعات الكاذبة: نشر-3

عات الكاذبة كتشكيو صكرة القادة يتعيد المغرضكف الكارىكف الستقرار الكطف القياـ بنشر اإلشا
ضعاؼ اإلمكانيات الداخمية كعدـ القدرة  كذلؾ باإلعالف الكاذب كالتركيج مكانياتو كا  لقكة العدك كا 

عمى المتابعة كنشر أخبار سيطرة كنجاح كاستيداؼ لمعدك كالعمؿ عمى القضاء عمى الركح المعنكية 
كىي مف أىـ الكسائؿ المؤدية إلى الفتنة لممقاكميف كلمشعب، كالشائعة ضررىا اشد مف القتؿ 

كالكقيعة بيف الناس، فنشر الشائعات سالح خطير يفتؾ باألمة كيفرؽ أىميا كيسئ ظف بعضيـ 
 ،ببعض، كيفضي لعدـ الثقة بينيـ، كمركج اإلشاعة عضك مسمكـ يسرم سرياف النار في اليشيـ

جتمعو كنفسو مثير لالضطراب دينو كىدفو اإلفساد كالشر كالخبث كىك مجـر في حؽ دينو كم
كالفكضى في األمة خاصة مركج الشائعات في أجكاء الخكؼ كالرعب كالحرب التي ينشرىا في 
أجكاء التيديد المكلدة لمخكؼ كلدفع الخائفيف لتسميـ أنفسيـ كشائعات الخيانة التي تنتشر بصفة 

لة عف المكاجية مثؿ خاصة في أكقات الحرب كاألزمات العصرية، كتتركز في الفئات المسؤك 
القيادات الميدانية كالعسكرية كالسياسية اليدؼ منيا زعزعة الثقة كاالستقرار الداخمي كنشر الخكؼ 

كلمعمـ نشر الشائعات مف األسمحة  ،كانعداـ الثقة بالقيادة مما يدفع لالستسالـ كنشر الفكضى
ى سير العمميات العسكرية كاألمف المعتبرة المخطط ليا مف قبؿ األعداء لما ليا مف تأثير كبير عم

 الداخمي كالخارجي
 :(1)اإلرىاب جريمة-4

كترتكب بكسائؿ كاألدكات المتفجرة (2)كيقصد بو جميع األفعاؿ التي تيدؼ إلى إيجاد حالة ذعر 
ف الجرائـ مكاألسمحة الحربية كالمكاد الممتيبة التي مف شأنيا أف تحدث اضطرابا عامان، كاإلرىاب 

مف الكحدة الكطنية كتعكر الصفاء بيف أحزاب الكطف الكاحد كتثير النعرات الحزبية التي تناؿ 
كالعنصرية كتحض عمى النزاع بيف األحزاب، فيعيد بعض اإلرىابيف إلى كضع مكاد متفجرة أماـ 
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ثارة الفتنة، كما يعممكف عمى  مراكز عسكرية خاصة بحزب معيف لغرض القتؿ كالتدمير كاإلصابة كا 
ثارة الفتنة كالخكؼ كالرعب كضع مكاد  متفجرة في األماكف العامة ألجؿ فقد األمف كاألماف كا 

 .(1)كالفكضى كالصراعات الداخمية كالقضاء عمى كحدة الصؼ

ف دكلة أفاإلرىاب بكؿ ممارساتو كصكره يعد مف  كبر الجرائـ التي تمس األمف الكطني كالعاـ، كا 
كثيران، كاليدؼ مف اإلرىاب كاف ىك انعداـ الصؼ  فمسطيف عانت مف اإلرىاب كاالنقساـ الداخمي

الكطني كتحقيؽ أىداؼ االحتالؿ كالقضاء عمى المقاكمة كجعؿ الشعب يشعر بالغضب كالضجر 
تحت مسميات مختمفة باسـ الكطف كباسـ المصمحة كباسـ الديف  منيا كالعمؿ عمى التحريض عمييا

كالحقيقة أف  ،بالمطالبة بالحكـ بما أنزؿ اهلل حتى كما حدث بالسنكات األخيرة تحت شعارات دينية
ىؤالء اإلرىابيكف مدعمكف باألمكاؿ كالعتاد العسكرم ألجؿ زعزعة الصؼ الداخمي كالقضاء عمى 
االستقرار كاألمف كالمقاكمة؛ لذلؾ يمعب اإلرىاب دكران كبيران في التأثير عمى األمف الكطني كجب 

ليو ككسائمو كعمى كؿ مف تركج لو نفسو نشر الفتنة القضاء عميو كعمى كؿ الطرؽ المؤدية إ
 كالخكؼ كالذعر بيف أبناء الكطف.

 تدابير الدولة الوقائية في الوقاية من الجريمة األمنية:ثالثًا: 

 :(2)التكوين الثقافي لممواطن-1

تككيف مكاطف كاعي كأكثر قدرة عمى الفيـ كيصبح سمككو معبران عف حسف اختياره كعمؽ إيمانو 
بقيـ الفضيمة التي أمر بيا الديف اإلسالمي الحنيؼ في المجتمع، فالتعميـ يجب أف ال يقتصر عمى 
التعميـ النظرم إنما يشمؿ تككيف المثؿ العميا كالقيـ كاإلحساس بالمسؤكلية كاألخالؽ كتعميؽ قيـ 

الكقائية لمكقاية  الخير كالمحبة كالكالء كما أمر بو الديف اإلسالمي الحنيؼ؛ لذلؾ مف أىـ التدابير
ىك االىتماـ بالنظاـ التعميمي كالتككيف الثقافي  مف الجريمة األمنية التي تقع عمى عاتؽ الدكلة

لممكاطف بغرس االنتماء كالكالء كحب الكطف كثقافة التضحية كالجياد في سبيؿ الكطف كسبيؿ األمف 
عداد كادر متخصص قادر عمى إيصاؿ  العاـ كتكجيو الطمبة لمدراسة في المجاالت األمنية كا 

 المعمكمة األمنية كالتكعية األمنية بصكرة صحيحة لألفراد.

 تنمية الضمير الديني: -2

الديف اإلسالمي يعتبر مف أىـ العكامؿ المؤثرة في السمكؾ، لذلؾ تعد التربية اإلسالمية مستقمة 
االتجاىات التربكية، كالشباب بذاتيا ككيانيا كليا أىدافيا كخصائصيا التي تميزىا عف غيرىا مف 
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في الكقت الحاضر بحاجة أكثر إلى إحياء ديني كركحي يبني نفكسيـ كيقكم شخصيتيـ كيعصميـ 
مف االنحراؼ كال يقبؿ ما يصؿ إلينا ـ الخارج مف أفكار كمعتقدات تحمؿ في طياتيا االستيتار 

ألكؼ في المجتمع؛ لذلؾ بالقيـ كاألخالؽ كالكطف كتحرض عمى التمرد كالعصياف عمى ما ىك م
عمى الدكلة أف تعمؿ عمى تنمية الضمير الديف لدل أفراد الدكلة كىك خط الدفاع األكؿ مف كؿ 
عطاءه الكقت المناسب كاعتبارىا مادة  شيء، كذلؾ مف خالؿ تدريس مساؽ التربية اإلسالمية كا 

األيات التي تحدد أساسية ىامة كأف يحتكم المنياج اإلسالمي عمى آيات الجياد كالتضحية ك 
عالقات المسمميف بغيرىـ كالتركيز عمى أيات الكالء كالبراء كبياف صكر الكالء كالبراء، ىذا مف جية 

أما عف مسؤكلية الدكلة عف مؤسسات المجتمع فيجب أف تعمد  ،مسؤكلية الدكلة عف نظاـ التعميـ
ككف المسجد المدرسة التي يستسقي الدكلة لبناء المساجد كحمقات الذكر كالكعظ كاألسر التربكية ؛ لي

،اف تكلي  ،منيا الفرد حب الديف كالكطف كالتضحية كأف يفيـ مف ىـ أعدائو ككيفية التعامؿ معيـ
الدكلة بكزارة األكقاؼ فييا أىمية عظيمة لخطبة الجمعة التي ىي مجمع كؿ أفراد المجتمع كأف 

المجاؿ األمني كمف العمالة كطرؽ الكقكع تككف الخطبة قائمة عمى األحداث كالكقائع كالتحذير مف 
 فييا كالتحذير مف عكاقب مف يسمؾ ىذا الطريؽ في الدنيا كاألخرة.

فإف الضمير الديني ميـ كجكده في نفس كؿ فرد ألنو يشكؿ خط الدفاع األكؿ الذم يمنع اإلنساف 
تجعؿ منو مف أم جريمة كيجعؿ فطرة اإلنساف قائمة عمى الرفض لمسمككيات اإلنحرافية بؿ 

 اإلنساف الذم يكازف بيف الصحيح كالخطأ كيختار الصحيح. 
 تعزيز مكانة الفضيمة في السموك: -3

النفس حقيقة تميؿ لمفضيمة، إال أف اإلنساف يألؼ الرذيمة عف طريؽ االعتياد أك الدعكة إلى الرذيمة، 
يمة في السمكؾ كتجميع كمف ىنا يأتي دكر كسائؿ اإلعالـ في القياـ بدكرىا الكبير في نشر الفض

الفضيمة كنبذ كؿ أنكاع االنحراؼ، ألنو كسيمة ىامة لمتكعية كالتكجيو كفي العصر الحديث لعب 
اإلعالـ دكران كبيران في الكقكع بمستنقع األمنيات، كبمشاركة األفراد فيو سكاء عف قصد أك ال، سكاء 

دراؾ أـ جيؿ، فاألعالـ يساعد في إمداد العدك بالمع مكمات األمنية التي يحتاجيا مف خالؿ بكعي كا 
اختراقو لحسابات المسؤكليف كاألفراد في مكاقع الكاصؿ االجتماعي كالتربص بما يتـ نشره كاإلشارة 

ناىيؾ عف قياـ األفراد بنشر معمكمات أمنية تخص المقاكمة كبالشارة إلى مكاقع كمكاف إطالؽ  ،إليو
الجيادية بينيـ كالتكمـ عف استراتيجيات كمقدرات  الصكاريخ كتبادؿ أسماء القيادات العسكرية

ككذلؾ ما يقكـ بو  ،المجاني الذم يفيد العدك دكف أف يعمـ المقاكمة كىذا ما يسمى بالعصر الحديث
يف الصكرة لألعداء كالدعكة لمتفاىـ السممي كالتعايش السممي كضركرة عمؿ ياإلعالـ المرئي مف تز 

يشكؿ صكرة ذىنية لممكاطف أف األعداء يمكف أف يصبحكا اجتماعات كلقاءات مع العدك مما 
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أصدقاء كيعاش معيـ في بمد كاحد كأنيـ يريدكف مصمحة البالد المحتمة كىذا فعالن ما يسعى إليو 
ـ عالاإلعالـ المعاصر؛ لذلؾ كجب عمى الدكلة لكي تحفظ أمنيا كاستقرارىا كالعمؿ عمى مراقبة اإل

خاصة بالكعي األمني كتحذير المكاطنيف مف كؿ الطرؽ التي األمني كنشر الكعي كعمؿ مكاقع 
يمكف أف يستغميا العدك لمكقكع في مستنقع العمالة كالخيانة، كبذلؾ يمكف تجنب الكقكع في الجرائـ 

 األمنية كنشر الكعي كالفضيمة بيف المكاطنيف.

 تطوير قوانين العمل والضمانات االجتماعية:  -4

الشعبية التي تقتضي ضركرة القضاء عمى البطالة كمكاجية مشكمة مف خالؿ تدعيـ المشاركة "
المناطؽ العشكائية كىذه المشكمة تساىـ في إحساس شريحة كبيرة مف المجتمع أنيا تعاني مف 
إىماؿ كتجاىؿ، فالدكلة مطالبة باالىتماـ بيذه المجتمعات كالنيكض بيا اقتصاديا كاجتماعيا 

 (1)"كثقافيا

ى أف مف أىـ األسباب المؤدية إلى الجريمة بكافة أشكاليا ىك الكضع كقد سبؽ اإلشارة إل
االقتصادم فالمجـر قبؿ ارتكابو لمجريمة يجد نفسو مطكقان بظركؼ مادية قاسية سكاء كاف عاطالن 
عف العمؿ أك أف دخمو ال يكفيو كمف ثـ يزداد لديو الشعكر بالحرماف فيندفع نحك السمكؾ اإلجرامي 

 بتمقائية.

ؼ اإلسالـ مف إقراره لمبدأ التكافؿ االجتماعي عظيـ األثر في الكقاية مف الجريمة في العصر كمكق"
تباع  الحديث لذلؾ كجب عمى الدكلة األخذ بمبدأ التكافؿ االجتماعي كتكفير عمؿ لمف ال عمؿ لو كا 

 .(2)استراتيجيات كقائية ألجؿ مقاكمة الجريمة
 :(3)عمى مواجية الجريمةتطوير المؤسسات األمنية لتكون قادرة  -5

تحتاج مقاكمة الجريمة إلى إعادة تنظيـ المؤسسات المكمفة بمكافحة الجريمة كالمؤسسات األمنية 
التي يقع عمى عاتقيا العبء األكبر في المحافظة عمى أألمف الكطني ألم دكلة، ألف ىذه 

عمييا، مف خالؿ االعتماد المؤسسات تسيـ بطريقة مباشرة في مالحقة الظاىرة اإلجرامية كالتضييؽ 
عمى دراسات ميدانية كبحكث متخصصة تساعد عمى أداء دكرىا في التصدم لمجريمة، كيجب أف 
تعتمد األجيزة األمنية عمى خبراء متخصصيف بعمـ النفس كاالجتماع كالعمكـ الجنائية؛ لكي يتمكنكا 

طمب األمر تحديث األجيزة مف إجراء البحكث التي تساعدىـ عمى تطكير أساليب عمميـ، ككذلؾ يت

                                                           

 .()ص مرجع سابؽ ،الركس (1)
2
  )www.siironline.org. 

 _ بتصرؼ. (.450 ص) التطرؼاألساليب العاجمة كطكيمة األجؿ لمكاجية  ،عز الديف (3)
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األمنية بما ىك جديد بصفة مستمرة نظران ألف المجـر يستخدـ أحدث ما تكصمت إليو التقنية لحديثة 
في أعمالو اإلجرامية كاإلرىابية، ككذلؾ العمؿ عمى تطكير أجيزة األمف كالشرطة كتدريبيـ التدريب 

كلية كمنع جرائـ تتعمؽ باألمف العاـ، الكافي ليقكـ بدكرىـ الصحيح في عمميو المراقبة كالمسؤ 
كالحرص عمى أف يككف الجياز الشرطي ابتداء نظيؼ كليس في أفراده مف عميو سكابؽ، ىذا مف 
جية كمف جية أخرل يجب النزكؿ ميدانيان كالنظر لمشرطة كيؼ تتعامؿ مع الناس في األماكف 

، ككذلؾ عمى الدكلة أف تعمؿ العامة ككيؼ تعمؿ عمى فض النزاعات كالخالفات بيف المكاطنيف
عادة التأىيؿ كاالندماج المجتمعي بأف  عمى تطكيال نظاـ السجف بأف يككف في مركز لإلصالح كا 
يككف كمجرد مستكع إليداع المجـر فقط دكف مراقبة كمحاكلة إصالح كالتقكيـ لنفس المجـر حتى 

جتمعو عمى أف ال يعكد ليذا يرفض ىك الجريمة بعد ذلؾ كيشعر بالخجؿ مف نفسو كيعاىد نفسو كم
السمكؾ اإلجرامي كبذلؾ تضمف الدكلة إصالح الفرد كعدـ العكدة كتكرا الجريمة، كالحقيقة يقع عمى 
عاتؽ الدكلة مسؤكلية كبيرة في تطكير النظاـ األمني ألجزتيا في المكافحة كالكقائية مف كقكع في 

 أم جريمة.

 تطبيق العقوبة: -6

أف تضرب بيد مف حديد عمى مف تسكؿ لو نفسو تخريب األمف العاـ أك  عمى الدكلة بكؿ أجيزتيا
بيع كطنو كقضيتو، فال تأخذ الرأفة كال تصدر أحكامان خفيفة عمييـ بؿ تتبع نظاـ عقابي قاسي 
يقاع العقكبة عمى  كيطبؽ كييفعؿ دكف أف يعمؽ أك أف يتـ إغالؽ الممؼ، لذاؾ كجب التنقيد كا 

تـ إقامة عقكبة اإلعداـ عميو أك السجف المؤبد، لكي يككف عبرة لغيره،  الجاسكس كاإلرىابي حتى لك
كيمتنع مف تسكؿ لو نفسو خيانة األمف كالكطف، حتى أنو مف كجية نظر الباحث أف تطبؽ العقكبة 
في األماكف العامة التي يشيدىا الناس ال في مراكز اإلصالح حتى يرل الناس نتيجة مف تسكؿ لو 

 .كالديف كسمكؾ مسمؾ العمالة نفسو خيانة الكطف

فإف تطبيؽ العقكبة في حد ذاتو يعتبر تدبير كقائي في منع الجرائـ األخرل كمنع المجرميف مف 
 التفكير بالجريمة بؿ قد يمجأ بعيـ لتسميـ أنفسيـ رغبة في الرحمة كالعفك كاإلصالح. 

 المصادرة: -7

تمكنو مف ارتكاب الجرائـ كاألضرار كالتي تعني تجريد المجـر مف الكسائؿ المادية التي 
، فمصادرة األدكات التي مف شأنيا أف تستعمؿ في ارتكاب الجريمة كاألشياء الخطيرة (1)بالمجتمع

 كحاؿ الذم يعمؿ عمى إمداد العدك باألسمحة ك الذخيرة أك المؤكنة أك المصادرة لممتيـ باإلرىاب
                                                           

 (.274 )ص النظاـ الجنائي اإلسالمي، العكاد (1)
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لمكاطنيف ككذلؾ مصادرة األدكات التي تككف الذم يتكلى زراعة الرعب كعمؿ الكمائف بيف صفكؼ ا
شارات فتعمؿ الدكلة عمى مصادرة ممتمكات الشخص  ،في حكزة العميؿ مف أدكات رصد كمراقبة كا 

المجـر كما عده مف أسمحة كذخائر كمؤنة حتى، كبالمصادرة تطيير لمسرح الجريمة كضماف العجز 
منزلة العقاب عمى مف تسكؿ لو نفسو ذلؾ في األدكات كبالتالي ضماف عدـ العكدة ككذلؾ تككف ب

فيعمـ أنو إف تـ ضبطو سكؼ يفقد جميع ما يممؾ مف ممتمكات بالتالي سيؤدم ذلؾ لمنعو أك لمنع 
 المعاكدة لمجريمة.

 نفي المجرم  -8

قد تككف الكسيمة الكحيدة عمى القضاء عمى مصادر الخطكرة اإلجرامية كىي كضع المجـر في "
كبيف اإلضرار بالمجتمع، كىذه الكسيمة ال يتـ المجكء إلييا إال عندما يثبت أف ظركؼ تحكؿ بينو 

التدبير العالجي كالتيذيبي ال يجدم في استئصاؿ الخطكرة اإلجرامية الكامنة في البعض فال مناص 
 .(1")مف حماية المجتمع كالعمؿ عمى إبعاد المجـر عنو

 إنشاء مكتب المظالم وحقوق اإلنسان: -9

مكتب ييدؼ لتحقؽ مف سالمة اإلجراءات الشرطية كاألمنية كحتى تنفيذىا بركح العدالة إنشاء 
كالمساكاة بيف المكاطنيف كضماف عدـ المساس بحرياتيـ كحقكقيـ الشخصية التي كفميا القانكف 
عطاء صكرة حضارية عف جياز األمف العاـ، كحماية أفراده مف الشكاكل الكيدية كتعميؽ الركابط  كا 

 سسات المجتمع الرسمية بما يخدـ رسالة األمف العاـ.مع مؤ 
 انشاء مركز الدراسات االستراتيجية األمنية: -10

إدراكان مف جياز األمف العاـ لمتحكالت االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية اليائمة التي تمر مف حيث 
مف قبؿ، كالعنؼ  زيادة معدالت الجريمة كتنكع أشكاليا، كبركز ظكاىر أمنية لـ تكف معركفة

كاإلرىاب كجرائـ الحاسكب كجرائـ البيئة كالجرائـ المنظمة، لكؿ ذلؾ مف الضركرم تكظيؼ 
 مخرجات البحث العممي كاالىتماـ بو ليصبح مرشدان لمتخطيط كاالستراتيجيات األمنية كالكطنية.

كار أساليب كما يقتضي ذلؾ تحديث أليات البحث العممي كتطكير نظـ المعمكمات األمنية كابت
لمتنبؤ كاستشراؽ األحداث، كفتح قنكات التعاكف كتبادؿ المعرفة تحسبان لممشكالت األمنية العابرة 

 لمحدكد كالكطف.

 
                                                           

1
  )www.cmanlegal.net 
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 الخاتمة

 وتتضمن أىم النتائج والتوصيات: 
  النتائج  :أوالً 

ضمف اإلجراءات التي تتخذ طبيعة  .1 إف تدابير الدكلة مف الكقاية مف الجريمة تعتبر مف ى
متغيرة، اليدؼ منيا منع كمكاجية ظاىرة إجرامية لتحقيؽ مصالح عمى مستكل الفرد 

 كالدكلة.
الغاية مف التدابير الكقائية ىي حماية كؿ فئات المجتمع مف الجريمة كتحصيف األفراد مف  .2

الكقكع فييا، كبناء سكر منيع يحمي الدكلة مف كؿ ما يتعمؽ بأمنيا كاستقرارىا كيشكه 
 سمعتيا.

ظاـ الحسبة يسعى إليجاد مجتمع فاضؿ يشترؾ الكؿ فيو، مف أجؿ صيانة البشرية إف ن .3
مف االنحدار إلى المعاصي، كحفظان ليا مف كؿ عكامؿ الخراب لذلؾ كجب االلتزاـ بو 

 كاعتباره أحد الضركريات في المجتمع.
جماعات، إف الجيكد التي تبذؿ في الكقاية مف الجريمة أك االنحراؼ أك إصالح األفراد كال .4

فإنيا تتعثر بسبب سيرىا عمى رؤية غير صحيحيو كال يخضع الكؿ ليا، بينما نجحت 
الجيكد التي قامت في ظؿ أحكاـ كنظـ كتعاليـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية، فقد جاءت 
نسانية كتدابير كقائية تكفؿ الحد إف لـ يكف القضاء عمى  الشريعة ببرامج اجتماعية كا 

صالح النفكس مع االرتقاء بالمجتمع اإلسالمي إلى أفضؿ  الجريمة مف االنحراؼ كا 
 مجتمع.

إف العكامؿ كالظركؼ التي تؤدم إلي الجريمة تكاد أف تككف جميعيا كاحدة كتتركز عمى  .5
عامؿ النفس كالماؿ كالعرض لذلؾ كجب الحفاظ جيدان عمى تمؾ المقاصد كالعكامؿ  كالقياـ 

 فييا.باستيفاء حاجاتيا كسد كؿ عكامؿ النقص 
إف المنظكر اإلسالمي في التعامؿ مع السمكؾ البشرم ىك اتجاه انساني متكازف يحقؽ  .6

أقصى درجات الرفاىية كالتطكر كالتقدـ لإلنساف كيسعى إلشباع الحاجات كالرغبات 
اإلنسانية كتحسيف الظركؼ المعيشية لكافة الناس عمى اختالؼ أجناسيـ كتفاكت 

 كبذلؾ يحقؽ اليدؼ الكقائي.مستكياتيـ العممية كالثقافية 
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إف مكافحة اإلجراـ كحماية المجتمع مف الجريمة ىي أىداؼ ال تتحقؽ بعقاب المجـر  .7
فحسب؛ ألف العقكبة ال تكفي كحدىا لمكفاء بيذا اليدؼ كىذا ما تـ مالحظتو مف خالؿ 

عمى  االزدياد المستمر في ظاىرة اإلجراـ، كارتفاع معدالت العكدة إلى الجريمة، كىذا يدؿ
قصكر العقكبة في مكاضع متعددة مف أداء كظيفتيا في حماية المجتمع مف ظاىرة 
اإلجراـ، كىذا القصكر أكصمنا إلى التفكير بكسائؿ جديدة لمكافحة اإلجراـ كمف ىذه 
الكسائؿ التدابير االحترازية التي تيدؼ لمنع الكقكع الجريمة ابتداء كمنع سبميا كمسبباتيا 

 العكدة إلى ارتكاب الجريمة. كظركفيا ككذلؾ منع
اليدؼ األساسي مف التدابير االحترازية ىدؼ كقائي؛ إذ ييدؼ إلى مكاجية الخطكرة  .8

اإلجرامية الكامنة في شخصية المجـر لمقضاء عمييا أك القضاء عمى العكامؿ التي تؤدم 
 إلى الكقكع في الجريمة.

ريعة اإلسالمية ىي التنشئة اإلسالمية إف أىـ البرامج كالتدابير الكقائية التي جاءت بيا الش .9
القكيمة كتنمية الكازع الديني لدل األفراد أم إيجاد الرقابة الذاتية في نفكسيـ منذ الصغر، 
فالتغير يبدأ مف الداخؿ فمما يبدأ الفرد بتعديؿ سمككو المعكج كمحاسبة نفسو حتى لمجرد 

 التفكير في أمر فيو سكء عندئذ يحدث الكقاية كالتغيير.
تعد الدكلة المسؤكؿ األكؿ كاألىـ عف حماية األفراد كالحماية مف الكقكع في الجريمة كيقع  .10

عمى عاتقيا سد كؿ الطرؽ كمنع كؿ الظركؼ المؤدية إلى الجريمة، ليس فقط بالسياسة 
العقابية بؿ بالسياسة الكقائية التي تسير عمى رؤية كاضحة كمخطط ليا كممنيجو ضمف 

تباع كسائؿ كأساليب كقائية متنكعة تكفؿ االلتزاـ بالقانكف كمنع تصكرات قائمة عمى إ
 االنحراؼ كتحقيؽ األمف الداخمي في المجتمع.

العمؿ الكقائي ال يككف فعاالن إذ بقي محصكران في نطاؽ الشرطة الف الجريمة لـ تعد كما  .11
صادية كانت في السابؽ تقميدية كبسيطة بؿ ىناؾ جرائـ متنكعة تخضع لممتغيرات االقت

كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية لممجتمع فأصبحت الجريمة تستمد قكتيا كحركتيا مف 
كاجبا يقع عمى عاتؽ المجتمع بكافة  أصبحكامؿ البنياف المجتمعي كعميو فالعمؿ الكقائي 

 فئاتو كمؤسساتو.
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 التوصيات: :ثانياً 

 ا فإنني أوصي بما يمي:في ضوء الدراسة التي قمت بيا والنتائج التي توصمت إليي

ضركرة االىتماـ بالصغار كالشباب كتكثيؼ برامج التكعية كالنشاطات المفيدة ليـ كتكجيييـ  .1
الكجية السديدة التي تجنبيـ التكرط في الجرائـ كيتـ ذلؾ عف طريؽ تزكيدىـ بالمعمكمات 

كمراعاتيا األمنية كالكقائية كتشجيعيـ عمى حب النظاـ كاحتراـ التشريعات كاألنظمة 
فياميـ أف ذلؾ كاجب ديني كقانكني عمييـ التقيد بو.  كا 

 أىمية كضركرة البحث العممي كخاصو التطبيقي كالميداني في مجاؿ الكقاية مف الجريمة. .2
نؤكد عمى أىمية تعاكف المجتمع مع األجيزة األمنية في مكافحة الجريمة كاإلبالغ عف أم   .3

 دكثو لكقاية المجتمع منو كعدـ التستر عمى الجناة.نشاط إجرامي يحتمؿ حدكثو أك أثناء ح
ضركرة تفعيؿ نظاـ الحسبة في المجتمع كتكافر الشركط الصحيحة في المحتسب ليقـك  .4

 بعممو عمى الكجو الصحيح.
ضركرة تطبيؽ العقكبة األصمية عمى المجـر المداف كعدـ استبداليا بالغرامات المالية حتى  .5

 كاإلصالح لممجـر كلغيره.نضمف تحقيؽ العدالة كالردع 
ضركرة االلتزاـ بما كرد في البحث مف كسائؿ كأساليب لمكقاية مف الجريمة في المجاؿ  .6

األمني كاالقتصادم كاالجتماعي كبذلؾ تكفؿ الدكلة منع حدكث الجرائـ كالقضاء عمى 
 مسبباتيا بشكؿ أساسي.

خضاعيا  ضركرة تفعيؿ نظاـ الرقابة كالتفتيش الدكرم عمى كافة مؤسسات  .7 الدكلة كا 
 لممساءلة كالمحاسبة بشكؿ دكرم.
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 واألحاديث اآلياتفيرس 

 رقم الصفحة الحديث

 25 "مف استطاع منكـ الباءة..." 

 26 "ال يبع بعضكـ عمى بيع بعض...." 

 27 "ال يكردف ممرض عمى مصح...." 

 28، 27 "إذا شرب أحدكـ في اإلناء...." 

 28 "مر النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى صبرة..." 

 28 "خير لو مف اف يأتي رجال فيسألو...." 

 32 "ياعائشة لكال أف قكمؾ حديثك..." 

 40 "مف رأل منكـ منكرا..." 

 44 "مف قتؿ دكف مالو...." 
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 اآلياتفيرس 

 رقم الصفحة السورة اآلية

 19 "األحزاب "كقرف في بيكتكف كال تبرجف تبرج الجاىمية األكلى"

 20 الممتحنة "يا أييا النبي إذا جاءؾ المؤمنات يبايعنؾ"

ييًحؿ  "  ـي  الطَّيِّبىاتً لىييـي  كى رِّ ييحى ـي  كى مىٍيًي بىاًئثى عى  20 األعراؼ "اٍلخى

ـي  الس فىيىاءى  تيٍؤتيكا"كىالى  عىؿى الًَّتي  أىٍمكىالىكي ـٍ  المَّوي  جى ا"لىكي  21 النساء ًقيىامن

ميكاالى  آمىنيكايىا أىي يىا الًَّذيفى " تَّٰى  بيييكًتكيـٍ غىٍيرى  بيييكتنا تىٍدخي  21 النكر تىٍستىٍأًنسيكا"حى

ـٍ " مىٍيًيفَّ أىٍربىعىةن مِّنكي ـٍ فىاٍستىٍشًيديكا عى ًتي يىٍأًتيفى اٍلفىاًحشىةى ًمف نِّسىاًئكي  22 النساء "ۖ  كىالالَّ

بيكاكىالى " نىا تىٍقرى سىاءى  فىاًحشىةن ًإنَّوي كىافى  ۖ   الزِّ " كى  23 اإلسراء سىًبيالن

ٍيؿه ًلٍمميطىفًِّفيفى الًَّذيفى ًإذىا  مىى النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى ""كى  23 المطفيفيف اٍكتىاليكا عى

 25 البقرة ""ۖ   ًباٍلًقٍسطً  شييىدىاءى  ًلمَّوً  قىكَّاًميفى  كيكنيكا آمىنيكايىا أىي يىا الًَّذيفى " َ 

ا ييًريدي الشٍَّيطىا" ٍمًر ًإنَّمى اءى ًفي اٍلخى ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى في أىف ييكًقعى بىٍينىكي
ٍيًسرً   "كىاٍلمى

 30 المائدة

"  30 األنعاـ "كىالى تىسيب كا الًَّذٍيفى يىٍدعيٍكفى ًمٍف ديٍكًف اهلًل فىيىسيب كا اهللى عىٍدكنا ًبغىٍيًر ًعٍمـو

زىاءي ًإنَّمىا " اًربيكفى الًَّذيفى  جى يىٍسعىٍكفى  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ييحى  36 المائدة "فىسىادنا اأٍلىٍرضً ًفي  كى

ٍيرى "كيٍنتيـٍ  كفى  ًلمنَّاسً  أيٍخًرجىتٍ  أيمَّةو  خى كؼً  تىٍأميري تىٍنيىٍكفى  ًباٍلمىٍعري  40 اؿ عمراف اٍلميٍنكىًر"عىًف  كى

ـٍ " ٍلتىكيٍف ًمٍنكي ٍيرً ًإلىى  يىٍدعيكفى  أيمَّةه كى كفى  اٍلخى يىٍأميري كؼً  كى  40 أؿ عمراف "ًباٍلمىٍعري

 44 البقرة " فََمِن اْعتََدى َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوْا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكمْ ” 

 

 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1456#docu
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura5-aya91.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura5-aya91.html
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 . مصر:1. ط كالجريمة االنحراؼديناميات  (.2007)إبراىيـ. أبك الحسف عبد المكجكد  ،إبراىيـ
 المكتب الجامعي لمحديث.

دار . السعكدية: 1. ط مدخؿ إلى إدارة األعماؿ الدكلية ـ(.2001. )أحمد عبد الرحمف أحمد، أحمد
 .المريخ لمنشر

 .شركة سيمكف نيكيكرؾ . نيكيكرؾ:1. ط تمكيؿ اإلرىاب ـ(.1986)أدمنر. جميز  ،أدمنر

دار . مصر: 1. ط نساف المعاصركأزمة اإل االغتراب ـ(.1988)إسكندر. نبيؿ رمزم  ،إسكندر
 الجامعية.المعرفة 

. ط العدكل بيف الطب كحديث المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ ـ(.2011)محمد عمي الباز ،الباز
 كالنشر.دار الفتح لمدراسات  . األردف:1

 .صحيح البخارم ق(.1422)الجعفي. محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم ، البخارم
 .دار طكؽ النجاة الطبعة. السعكدية: 1. طزىير بف ناصر الناصرالمحقؽ: محمد 

مطبعة  . )د.ـ(:ركح البياف في تفسير القراف ق(.1331)البركسكم. إسماعيؿ حقي  ،البركسكم
 عثمانية.

. بيلمبناء السياسي العر كاالقتصادمالتطكر االجتماعي  ـ(.2006.)فتحي محمد البعجة ،البعجة
 .ة العربيةدار النيض . طرابمس:1ط 

. 1. ط تفسير البغكم ـ(.1998. )أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد البغكم ،البغكم
 .دار طيبة السعكدية السعكدية:

منشأة المعارؼ  . اإلسكندرية:1. ط عمـ الكقاية كالتقكيـ ـ(.1978.)رمسيس بيناـ، بيناـ
 اإلسكندرية.

. الفتاكممجمكع  (.1995)تيمية. تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف  ،تيميةابف 
 .مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريفػ المممكة العربية السعكدية د.ط(. السعكدية:)

. 1. ط أحكاـ القرآف ق(.1405)الحنفي. أحمد عمي أبك بكر الرازم الجصاص  ،الجصاص
 .ربيدار إحياء التراث الع بيركت:

المؤسسة  بيركت: .1. ط تنقيدىاالعقكبات كالتدابير كأساليب  ـ(.1988)جعفر. عمي محمد  ،جعفر
 .الجامعية لمدراسة
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لحكمية االطرؽ  ق(.1428)الجكزية. محمد بف أبي بكر شمس الديف ابف القيـ  ،الجكزيةابف القيـ 
 اإلسالمي.مجمع الفقو  . جدة:1. ط في السياسة الشرعية

كالقانكف  اإلسالميةالجنائية المعاصرة بيف الشريعة  السياسةـ(. 1975. )محمد نيازم حتاتة ،حتاتة
 لمطباعة.مكتبة كىبة . القاىرة: 1. ط الكضعي

. 1. ط االقتصاديةقانكف العقكبات كالجرائـ  ـ(.1987)الحديثي. فخرم عبد الرازؽ ، الحديثي
 .مطبعة التعميـ العالي بغداد:

الظاىرم. أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي  ،حـز الظاىرمابف 
 الخانجي.مكتبة  . القاىرة:1. ط الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ (.2010)

شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ النظرية العامة لمجريمة  ـ(.2012)حسني. محمكد نجيب  ،حسني
 .الناشر دار النيضة العربية القاىرة: .3 رازم. طاالحتكالنظرية العامة لمعقكبة كالتدبير 

. ط األمف الفكرم في مكاجية المؤثرات الفكرية ـ(.2003)الحيدر. حيدر عبد الرحمف  ،الحيدر
 دار الكفاء لمطباعة كالنشر ػ  .القاىرة:1

المعاصرة كالفقو  االتجاىاتالجريمة كأحكاميا العامة في  ـ(.1998. )عبد الفتاح خضر ،خضر
 الفجر.: دار األردف.1. ط اإلسالمي

 . اإلسكندرية:1. ط محاضرات عف النظرية العامة لمجريمة ـ(.1957)الخطيب. عدناف  ،الخطيب
 جامعة الدكؿ العربية معيد الدراسات العربية العالمية.

. ألساليبكاكيؼ تؤثر كسائؿ اإلعالـ دراسة في النظريات  . )د.ت(.محمد الخطيب، الخطيب
 العبيكاف.مكتبة  السعكدية:

. الفقياء اختالؼفي القكاعد األصكلية في  االختالؼأثر  ـ(.1982. )مصطفى سعيد الخف ،الخف
 مؤسسة الرسالة. :. مصر3ط

دار النيضة  . لبناف:1. ط دركس في عمـ اإلجراـ ـ(.1972)رمضاف. عمر السعيد  ،رمضاف
 العربية.

 .1. طاإلرىاب كالتطرؼ كالعنؼ في الدكؿ العربية (.2001)الركس. أحمد أبك  ،الركس
 المكتب الجامعي الحديث اإلسكندرية. اإلسكندرية:
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تاج العركس مف جكاىر  ق(.1424)الزبيدم. محمد بف محمد عبد الرازؽ المرتضي  ،الزبيدم
 اليداية.دار  . الككيت:2. ط القامكس

دار الفكر  . دمشؽ:4. ط الفقو اإلسالمي كأدتو ـ(.2011)الزحيمي. كىبو بف مصطفى ، الزحيمي
 سكريا.

دار  . بيركت:1. ط الجريمة كالعقكبة في الفقو اإلسالمي ـ(.1998. )محمد أبك زىرة ،زىرةأبك 
 .الفكر العربي

 ػتبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ ق(.1314)عثماف بف عمي فخر الديف الزيمعي الحنفي ،الزيمعي
 ببكالؽ.ألميرية الكبرل المطبعة ا .القاىرة:2ط

 دار الفكر العربي. . القاىرة:3. ط األمف القكمي العربي ـ(.1993)ساعاتي. أميف  ،ساعاتي

، الناشر دار المعرفة لمطباعة المبسكطأبك بكر محمد أحمد أبي سيؿ السرخسي،  ،السرخسي
 .1969كالنشر لبناف الطبعة األكلى 

 مصر: .1. طفي شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ الكسيط ـ(.2010)سركر. أحمد فتحي  ،سركر
 دار النشر خاص.

دار ىدمة  .الجزائر:1. ط الكجيز في القانكف الجزائرم العاـ ـ(.2003)سقيعة. حسف أبك ، سقيعة
 .لمطباعة كالنشر

. 1ـ(. محاضرات في شرح قانكف العقكبات الجزائرم. ط 1986)سميماف. بارش  ،سميماف
 كالنشر.لشياب لمطباعة دار ا القسطنطينية:

مغني المحتاج إلى  ـ(.1994)الشافعي. شمس الديف محمد بف احمد الخطيب الشربيني  ،الشربيني
 .دار الكتب العممية . بيركت:1. ط معرفة معاني ألفاظ المحتاج

 .الدار العربية لمعمكـ .بيركت:1. ط العنؼ كالجريمة ـ(.1997)شككر. جميؿ كديع  ،شككر

 دار الشركؽ. . القاىرة:8. ط مف تكجييات اإلسالـ .ـ(2002. )شمتكتمحمد  ،شمتكت

 الطيب.دار الكمـ  . دمشؽ:1.طفتح القدير ق(.1414)الشككاني. الشككاني: محمد بف عمي 

 . مصر:1. طنيؿ األكطار شرح منتقى األخبار ـ(.1993. )محمد بف عمي الشككاني ،الشككاني
 دار الحديث.

 دار العمكـ. :. بيركت1ط كاإلعالـ.الرأم العاـ  (.2006)الشيرازم. محمد الحسيني  ،الشيرازم
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التدابير الكقائية لمحماية مف الجريمة في الشريعة  ـ(.2005.)أحمد أحمد صالح الطكيمي،الطكيمي
 .دار النيضة العربية . مصر:1.طاإلسالمية

رد المحتار عمى الدر المختار  ـ(.1992)الحنفي. محمد أميف عمر عبد العزيز عابد  ،عابديفابف 
 الفكر.دار  . بيركت:2. ط عابديفحاشية ابف 

الدار  تكنس:. 1ط نكير.تفسير التحرير كالت ـ(.1984)عاشكر. محمد الطاىر بف  ،عاشكر
 .التكنسية لمنشر

الدار  . لبناف:3. ط قانكف العقكبات القسـ العاـ ـ(.1990)عامر. محمد زكي أبك  ،عامرأبك 
 .الجامعية

دار . بيركت: 5. طمبادئ عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب (.1985)الستار. فكزية عبد  ،عبد الستار
 النيضة العربية.

  .ؿ لمطباعةيدار الج . مصر:1. طأصكؿ عمـ اإلجراـ كالعقاب ـ(.1989. )رؤكؼ عبيد ،عبيد

مكتبة مدار  .مصر:1.طفشرح رياض الصالحي ق(.1426)العثيميف. محمد بف صالح  ،العثيميف
 الكطف لمنشر.

كشؼ الخفاء كمزيؿ  ـ(.2010)الدمشقي. إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم العجمكني ، العجمكني
 .مكتبة القدسي .القاىرة:1. طاإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الناس

دار الكفاء لمطباعة  . القاىرة:1. طاالجتماع األمني عمـ ـ(.2001)عدلي. عصمت ، عدلي 
 .ركالنش

العاجمة كطكيمة األجؿ لمكاجية التطرؼ  ـ(. األساليب1967)الديف. أحمد جالؿ عز  ،عز الديف
 .دار العمـ لممالييف. بيركت: 1. طكاإلرىاب في المنطقة العربية

فتح البارم شرح  (.1986)الشافعي. أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني  ،العسقالني
  .الرياف لمتراث اإلسالمي . الرياض:1. طيح البخارمصح

  .دار النيضة د.ـ(:). 1. طالرأم العاـ بيف الكممة كالمعتقد ـ(.2010)عمي. جماؿ سالمة  ،عمي

 خميؿمنح الجميؿ شرح مختصر  ـ(.1998)المالكي. محمد بف أحمد بف محمد عميش  ،عميش
 دار الفكر بيركت. . بيركت:1.ط
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 .1ط عي.التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانكف الكض .(2008. )القادر عكدةعبد ، عكدة
 .دار الكاتب العربي :بيركت

احاكـ  ـ(.1953)العيد. محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القكصي المعركؼ بابف دقيؽ  ،العيد
 المحمدية.مطبعة السنة  .مصر:1.طاألحكاـ شرح عمدة األحكاـ

محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف أبك محمد  ،العيني
دار إحياء التراث  . بيركت:1. طعمدة القارئ في شرح صحيح البخارمـ(. 1986. )العينى
 .العربي

. 1. ط ع اإلسالمييشر تالفقو الجنائي في ال ـ(.2006)فارس. محمد عبد القادر أبك  ،فارسأبك 
 الفرقاف.دار  األردف:

تبصرة الحكاـ  ـ(.1986اليعمرم. )إبراىيـ بف عمي بف محمد ابف فرحكف برىاف الديف  ،فرحكفابف 
 األزىرية. مكتبة الكميات .مصر:1.طفي أحكاـ أصكؿ االقضية كمناىج األحكاـ

 ـ(.1968)الحنبمي. أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف احمد بف قدامة المقدسي  ،قدامةابف 
 القاىرة.مكتبة ىرة: القا .1. ط المغني

أنكار البركؽ  ـ(.2001. )أبك العباس شياب بف أحمد بف ادريس المالكي الشيير بالقرافي ،القرافي 
 .دار السالـ .القاىرة:1.طفي أنكاء الفركؽ

. القاىرة: 1. طسالـمشكمة الفقر ككيؼ عالجيا اإل ـ(.1996)القرضاكم. يكسؼ  ،القرضاكم
 .مؤسسة الرسالة لمطباعة

بداية  ـ(.2004. )أبي الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي ،القرطبي
 دار الحديث. .القاىرة:1. طالمجتيد كنياية المقتصد

 الرادة. عددمجمة  .أثر اإليماف كالعبادات في مكافحة الجريمة ـ(.1980)مناع خميؿ قطاف ،قطاف
 مطابع اليالؿ السعكدية.. 4

 .اإلسكندرية: دار1. طالعقابعمـ اإلجراـ كعمـ  ـ(.2012)القيكجي. د القادر عمي عب ،القيكجي
 المطبكعات الجامعية.

 ـ(.1991)الجكزية. محمد بف ابي بكر بف أيكب بف شمس الديف ابف القيـ  ،قيـ الجكزيةابف ال
 .دار الكتب العممية .بيركت:1. ط إعالـ المكقعيف عف رب العالميف
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بدائع الصنائع  ـ(.1986)الحنفي. أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني  عالء الديف ،الكاساني
 دار الكتب العممية. . بيركت:2. طفي ترتيب الشرائع

. 1. ط تفسير ابف كثير ـ(.2010)كثير. عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ الخطيب ابف  ،كثيرابف 
 طيبة.دار السعكدية: 

الجامعية  .مصر: المؤسسة1.طالقانكنيةمعجـ المصطمحات  ـ(.1998)ككرنك.جيرار ، ككرنك
  .لمدراسات كالنشر

بالماكردم. أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم الشيير ، الماكردم
 .مكتبة دار ابف قتيبة.الككيت: 1. طاألحكاـ السمطانية ـ(.1989)
 مسمـ. صحيحـ(. 2013النيسابكريػ. )م أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشير ، مسمـ

 طكؽ النجاة. المنياج داردار  )د.ـ(: .1ط .بو: محمد زىير بف ناصر الناصر اعتنى
. إغاثة األمة يكشؼ الغمة ـ(.2007)المقريزم. تقي الديف أبك العباس أحمد بف عمي  ،المقريزم

 اإلسالمية.. القاىرة: عيف الدراسات كالبحكث 1فرحات. ط تحقيؽ كـر حممي 
 ـ(.1990)المناكم. زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ المعركؼ بتاج العارفيف زيف العابديف  ،المناكم

  .دار النشر عالـ الكتب . القاىرة:1. طالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ
لساف  ق(.1414)منظكر. محمد بف مكـر بف عمي أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف  ،منظكرابف 

 ا دار صادر بيركت. ت:. بيرك 3. ط العرب
 .دار الفكر . دمشؽ:1.طالحجاب (.2009)المكدكدم. أبك األعمى  ،المكدكدم

 د.ط(.). إسالميةاالقتصادية في رؤية  ةالجريم ـ(.1997)النمرم. خمؼ سميماف ، النمرم 
 السعكدية: جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.

 .بيركت:1. طكممة تاريخ الطبرمت (.1958). محمد عبد الممؾ إبراىيـ اليمذاني، اليمذاني
 الناشر المطبعة الكاثكليكية.

  .دار النيضة العربية . مصر:1. طالكجيز في عمـ اإلجراـ (.1983. )نكر الديف ىنداكم ،ىنداكم
 المنياج.تحفة المحتاج في شرح  (.1983)الييثمي. أحمد بف محمد بف عمي بف حجر  ،الييثمي
 .البخارية الكبرلالمكتبة  د. ط(. مصر:)
مكتبة  . الككيت:5.طاإليماف أركانو حقيقتو كنكاقضو ق(.1407)ياسيف. محمد نعيـ  ،ياسيف

 الفالح.




