العقوبات يف اإلسالم
وحرية اإلنسان
حممد حمفوظ*
مفتتح:

تتميز املنظومات املعرفية املتكاملة بأن مجيع مفرداهتا وجزئياهتا يف إطار نسق فكري
متناسق ومتناغم بعضه مع بعض ،ال ختالف وال تناقض بينهما .فهي جمموعة مفردات مل
ذاتيا يف اإلطار املعريف
تركب تركيبًا ومل ُتقحم يف البنيان املعريف ،وإمنا هي منبثقة انبثاقًا ًّ
املذكور.
ويف الدائرة اإلسالمية ،حيث ُي ِّ
شكل الدين اإلسالمي ،تلك املنظومة املعرفية املتكاملة
والشاملة جلميع األبعاد؛ جند أن مجيع مفردات وجزئيات هذه املنظومة ،ال يتناقض بعضها
مع بعض ،وإمنا تتكامل تكام ًال مذه ًال ،حبيث يتشكل لدينا بناء تشريعي متراص ومتكامل.
َان ِم ْن ِع ْن ِد َغ ْي ِر ا ِ
ريا}(((.
يقول اهلل تبارك وتعاىلَ { :ول َْو ك َ
هلل َل َو َج ُدوا ِفي ِه ْاخِتلاَ فًا َكِث ً
فاإلسالم كبناء معريف ال ُيعلي من شأن قيمة على حساب األخرى ،وإمنا هو دين
التوازن واالعتدال يف كل شيء.
فهو يوازن بني حاجات اإلنسان اجلسدية واملعنوية ،والقيم املادية والقيم الروحية،
وضرورات السلطة والنظام ومتطلبات احلرية.
* كاتب وباحث ،مدير حترير جملة الكلمة الدراساتية  -السعودية.
((( القرآن الكرمي ،سورة النساء ،اآلية .82
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الغيب والعقل:

والدين اإلسالمي بكل تشريعاته ونظمه ،وبالرغم من تقريره للغيب ،فإنه ذو مسة
عقالنية ،أي أنه جاء ليوافق منطق العقل اإلنساين وأحكامه .لذلك ال جند أن هناك حكمًا
يف الدائرة التشريعية لإلسالم ،ال ينسجم وحقائق العقل اإلنساين .وعامل الغيب يف املنظور
اإلسالمي ،ليس نفيًا أو تغييبًا لعامل الشهود والعقل .وإمنا بالنظر العقلي املستند إىل حقائق
الوحي يتم اكتشاف بعض جوانب عامل الغيب وأبعاده .وال خيلو أي نظام من تشريعات
عقابية ،تعاقب املجرمني واملرتكبني للفضائح ،وحتول دون تكرارها؛ وذلك من أجل أن خيلو
املجتمع من املوبقات واجلرائم اليت تضر بأمن واستقرار اجلميع.
ولكن ختتلف هذه األنظمة يف مسألة هل أن تشريعاهتا وعقوباهتا املنصوصة ،تناقض
حقوق اإلنسان وحريته ،أم هي منسجمة ومقتضيات هذه احلرية واحلقوق؟ وإننا نعتقد ،ومن
خالل مالحقة كل األحكام الفقهية املتعلقة بالعقوبات (احلدود والتعزيرات) ،أن العقوبات يف
املنظور اإلسالمي ال تتجاوز على حرية اإلنسان وحقوقه .بل هي ُش ِّرعت من أجل هذه احلرية،
وإن تفاصيل هذه العقوبات ليست نقيضًا حلرمة اإلنسان وصيانة حريته وحقوقه األساسية.
اص ِفي ا ْل َق ْتلَى ال ُْح ُّر ِبال ُْح ِّر
لذلك يقول تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
ين َآ َمنُوا ُكِت َب َعَل ْي ُك ُم ا ْل ِق َص ُ
َات َبا ٌع ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوأَ َداٌء إَِل ْي ِه
َوا ْل َع ْب ُد ِبا ْل َع ْب ِد َوالأُْ ْنثَى ِبالأُْ ْنثَى َف َم ْن ُع ِف َي َل ُه ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْيٌء ف ِّ
ُم
ِبإِ ْح َس ٍان َذِل َك َت ْخ ِف ٌ
َاب أَِلي ٌم (َ )178وَلك ْ
ُم َو َر ْح َم ٌة َف َم ِن ْاعَت َدى َب ْع َد َذِل َك َفَل ُه َعذ ٌ
يف ِم ْن َرِّبك ْ
اص َح َياٌة َيا أُوِلي الأَْ ْل َب ِ
ِفي ا ْل ِق َص ِ
ُون}(((.
ُم َتَّتق َ
اب َل َعلَّك ْ
وقد نستوحي من هذه اآلية «أن القاعدة اليت حتكم التشريع هي إبعاد احلياة عن مواقع
اخلطر ،فال جمال للتالعب باحلياة كمبدأ .وذلك باملستوى الذي جيعل االعتداء على حياة
الفرد اعتداء على حياة الناس كلهم؛ ألنه ميثل االعتداء على املبدأ ،ألنه ال فرق يف قيمة احلياة
وقدسيتها بني فرد وآخر ،كما أن احلفاظ على حياة الفرد ميثل يف القيمة املحافظة على حياة
الناس مجيعًا ،ألنه ميثل احترام احلياة كمبدأ مما يؤدي إىل امتداده يف حياة اآلخرين»(((.
العقوبات وحرية اإلنسان:

وتتضح حقيقة مدى انسجام العقوبات يف الرؤية اإلسالمية وتناغمها مع حرية اإلنسان
من خالل األبعاد التالية:
 -1مفهوم العقوبة يف الرؤية اإلسالمية.
 -2الشروط اليت ينبغي أن تتوافر لتثبيت اجلرم والعقوبة.

((( القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،اآلية .179 - 178
((( السيد حممد حسني فضل اهلل ،تفسري من وحي القرآن املجلد األول ،اجلزء الثالث ،ص  ،166الطبعة
الثالثة ،دار الزهراء ،بريوت 1985م.
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وقد ُع ِّرفت العقوبة بأهنا «اجلزاء الذي يستحقه اجلاين نظري ما وقع منه من معصية
حقا هلل أو للعبد ،أو مقدرًا
ألمر الشرع أو هنيه سواء أكان اجلزاء مقدرًا من قبل اهلل تعاىل ًّ
من قبل ويل األمر مبا خوله اهلل له مسلطة»(((.
ويقول الباري عز وجلَ { :وإِ ْن َعا َق ْبُت ْم َف َعا ِقُبوا ِب ِم ْث ِل َما ُعو ِق ْبُت ْم ِب ِه َوَلِئ ْن َص َب ْرُت ْم َل ُه َو
ين}(((.
لصاِب ِر َ
َخ ْي ٌر ِل َّ
َس َبا َن َكالاً ِم َن ا ِ
السا ِر َقُة فَاق َ
هلل
السا ِر ُق َو َّ
ويقول تعاىلَ { :و َّ
ْط ُعوا أَ ْي ِدَي ُه َما َج َزا ًء ِب َما ك َ
َواهللُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم}(((.
ولقد أكدت النصوص اإلسالمية أن اجلرائم اليت يرتكبها اإلنسان ،هناك عقوبات
دنيوية مترتبة عليها كاحلدود والتعزيرات ،وهناك عقوبة أخروية موكولة إىل اخلالق عز
وجل .يقول تبارك وتعاىلَ { :وإِذَا َجا َء ْت ُه ْم َآَي ٌة قَالُوا ل َْن ن ُْؤ ِم َن َحَّتى ن ُْؤَتى ِم ْث َل َما أُوِت َي ُر ُس ُل
ين أَ ْج َر ُموا َص َغا ٌر ِع ْن َد ا ِ
ا ِ
َاب َش ِدي ٌد ِب َما
يب الَّ ِذ َ
هلل َو َعذ ٌ
هلل اهللُ أَ ْعَل ُم َح ْي ُث َي ْج َع ُل ِر َساَلَت ُه َسُي ِص ُ
(((
ُوه ْم
كَانُوا َي ْم ُك ُر َ
َجاؤ ُ
ون}  .ويقول تعاىلَ { :وَل َق ْد أَ ْر َسْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ُر ُسلاً إِلَى ق َْو ِم ِه ْم ف َ
(((
ِبا ْل َبِّين ِ
ني} .
ين أَ ْج َر ُموا َوك َ
َات فَا ْنَت َق ْمنَا ِم َن الَّ ِذ َ
َص ُر ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
َان َح ًّقا َعَل ْينَا ن ْ
«فاملصلحة أو املنفعة احلقيقية اليت حيددها الشرع هي مناط التجرمي والعقاب يف آن
مضرا بالفرد أو املجتمع ،وال عقاب على فعل إال إذا حقق
واحد ،فال جترمي لفعل إال إذا كان ًّ
تنفيذه مصلحة للفرد أو املجتمع كذلك .باإلضافة طبعًا إىل حتقيق العدل والعدالة ،ألن اهلل
سبحانه وتعاىل قد حرم الظلم على نفسه وجعله حمرمًا بني الناس .يقول عز من قائل:
ُم ُن ِذ ْق ُه
{ َما ُي َب َّد ُل ا ْل َق ْو ُل َل َد َّي َو َما أَنَا ِب َظلاَّ ٍم ِلْل َعِبي ِد}((( .ويقول أيضًاَ { :و َم ْن َي ْظلِ ْم ِم ْنك ْ
ريا}( ،((1وإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل عاد ًال ال يظلم خلقه ،فالعقوبات الشرعية
َعذَاًبا َكِب ً
املقدرة عدل كلها ومصلحة للفرد وللمجتمع اإلسالمي.
أما بالنسبة للعقوبات غري املقدرة واليت أعطت الشريعة للحاكم املسلم أو القاضي حق
تقديرها مبا يتناسب مع املصلحة واملنفعة العامة واخلاصة ،فقد طالبت الشريعة وأهدافها ،وحذرت
كما جاء يف اآلية األخرية ،وغريها كثري ،من الظلم وعواقبه الوخيمة يف الدنيا واآلخرة»(.((1
((( حممد دكري ،التشريع اجلنائي اإلسالمي وحقوق اإلنسان ،دراسة مقارنة ،ص  ،121الطبعة األوىل ،دار
اقرأ ،بريوت 2005م.
((( القرآن الكرمي ،سورة النحل ،اآلية .126
((( القرآن الكرمي ،سورة املائدة ،اآلية .38
((( القرآن الكرمي ،سورة األنعام ،اآلية .124
((( القرآن الكرمي ،سورة الروم ،اآلية .47
((( القرآن الكرمي ،سورة ق ،اآلية .29
( ((1القرآن الكرمي ،سورة الفرقان ،اآلية .19
( ((1حممد دكري ،التشريع اجلنائي اإلسالمي ،مصدر سابق ،ص .148
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أما بالنسبة إىل الشروط اليت ينبغي أن تتوافر لتثبيت اجلرم والعقوبة .فقد أكدت
النصوص اإلسالمية على ضرورة التثبيت والتأكد الكامل من عناصر اجلرمية .وسنّت
عقوبة اجلرمية القذف لتوخي الدقة واحلذر.
ون ا ْل ُم ْح َصن ِ
َات ُث َّم ل َْم َي ْأُتوا ِبَأ ْرَب َع ِة ُش َه َدا َء
ين َي ْر ُم َ
إذ يقول عز من قائلَ { :والَّ ِذ َ
(((1
ني َجْل َد ًة َولاَ َت ْق َبلُوا َل ُه ْم َش َها َد ًة أََب ًدا َوأُوَلِئ َك ُه ُم ا ْل َف ِ
ُون}  .وتوجه
اسق َ
وه ْم َث َماِن َ
َاجلِ ُد ُ
فْ
النصوص يف الوقت ذاته خطاهبا إىل القضاة لاللتزام بكل مقتضيات الزناهة والعدالة .إذ
ُم أَ ْن ُتؤ َُّدوا الأَْ َمان ِ
َات إِلَى أَ ْهلِ َها َوإِذَا َحك َْمُت ْم َب ْي َن الن ِ
َّاس
يقول تبارك وتعاىل{ :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُم ُرك ْ
ريا}( ،((1وعن الرسول
ُم ِب ِه إِ َّن اهللَ ك َ
أَ ْن َت ْح ُك ُموا ِبا ْل َع ْد ِل إِ َّن اهللَ ِن ِع َّما َي ِع ُظك ْ
َان َس ِمي ًعا َب ِص ً
األكرم « :Cإن القاضي العادل لُيجاء به يوم القيامة فيلقى من شدة احلساب ما يتمىن
ألاَّ يكون قضى بني اثنني يف مثرة قط»(.((1
قاض
وقاض يف اجلنةٍ ،
وعنه  Cأيضًا يقول« :القضاة ثالثة :قاضيان يف النار ٍ
وقاض قضى باحلق فهو
وقاض قضى بغري علم فهو يف النارٍ ،
قضى باهلوى فهو يف النارٍ ،
يف اجلنة»(.((1
إضافة إىل كل التدابري االحترازية اليت توفرها الشريعة ،وتفسح املجال واسعًا للمذنب
ين َآ َمنُوا
للعودة عن ذنبه وجرميته من ضرورة التعاون على الرب قال تعاىلَ{ :يا أَُّي َها الَّ ِذ َ
لاَ ُت ِحلُّوا َش َعاِئ َر ا ِ
ُون
هلل َولاَ َّ
الش ْه َر ال َْح َرا َم َولاَ ا ْل َه ْد َي َولاَ ا ْل َقلاَ ِئ َد َولاَ َآ ِّمنيَ ا ْل َب ْي َت ال َْح َرا َم َي ْبَتغ َ
ُم
فْ
ُم َش َنَآ ُن ق َْو ٍم أَ ْن َص ُّدوك ْ
َاص َطا ُدوا َولاَ َي ْج ِر َم َّنك ْ
َضلاً ِم ْن َرِّب ِه ْم َو ِر ْض َوانًا َوإِذَا َحَلْلُت ْم ف ْ
الت ْق َوى َولاَ َت َعا َونُوا َعلَى الإْ ِث ِْم َوا ْل ُع ْد َو ِان
َع ِن ا ْل َم ْس ِج ِد ال َْح َرا ِم أَ ْن َت ْعَت ُدوا َوَت َعا َونُوا َعلَى ا ْلِب ِّر َو َّ
َو َّاتقُوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِدي ُد ا ْل ِع َق ِ
اب}( ،((1إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر قال تعاىل:
ون ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف َوَي ْن َه ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوأُوَلِئ َك ُه ُم
ون إِلَى ال َْخ ْي ِر َوَي ْأ ُم ُر َ
ُم أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
{ َو ْلَتك ْ
ُن ِم ْنك ْ
(((1
ون ا ْل ُم ْح َصن ِ
َات
ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
ين َي ْر ُم َ
ون}  ،إىل حترمي إشاعة الفواحش ،قال تعاىلَ { :والَّ ِذ َ
ني َجْل َد ًة َولاَ َت ْق َبلُوا َل ُه ْم َش َها َد ًة أََب ًدا َوأُوَلِئ َك ُه ُم
وه ْم َث َماِن َ
َاجلِ ُد ُ
ُث َّم ل َْم َي ْأُتوا ِبَأ ْرَب َع ِة ُش َه َدا َء ف ْ
ا ْل َف ِ
ُون}(.((1
اسق َ
ُون ِبَآَياِتنَا َفق ْ
ُل َسلاَ ٌم
ين ُي ْؤ ِمن َ
إىل التوبة واالستغفار قال تعاىلَ { :وإِذَا َجا َء َك الَّ ِذ َ
ُم َعلَى َنف ِ
اب ِم ْن َب ْع ِدِه
ُم ُسو ًءا ِب َج َهاَل ٍة ُث َّم َت َ
الر ْح َم َة أََّن ُه َم ْن َع ِم َل ِم ْنك ْ
ُم َكَت َب َرُّبك ْ
َعَل ْيك ْ
ْس ِه َّ
( ((1القرآن الكرمي ،سورة النور ،اآلية .4
( ((1القرآن الكرمي ،سورة النساء ،اآلية .58
( ((1حممدي الريشهري ،ميزان احلكمة ،الدار اإلسالمية ،لبنان ،ج  ،8ص .129
( ((1املصدر السابق ،ص .202
( ((1القرآن الكرمي ،سورة املائدة ،اآلية .2
( ((1القرآن الكرمي ،سورة آل عمران ،اآلية .104
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َوأَ ْصل ََح َفَأَّن ُه َغفُو ٌر َر ِحي ٌم}( ،((1وال تكتفي الشريعة اإلسالمية بذلك ،بل تؤكد ضرورة أن
تتوافر كل الشروط إلثبات اجلرمية سواء على صعيد الدوافع أو على صعيد البيئة والفضاء
االجتماعي.
فجرمية السرقة مث ًال ال ميكن إثباهتا أو ترتيب األثر الشرعي عليها إال إذا خلت دوافع
السارق من احلاجة امللحة أو الفقر املدقع فـ«هناك مراعاة كبرية ألسباب ودوافع جرمية
السرقة ،فإذا انتفت األسباب املعتربة شرعًا وهي احلاجة أو الفقر ،وتبني أن السبب الوحيد
للسرقة هو االعتداء على أموال الناس هبدف اإلثراء السريع أو أي هدف آخر ،فإن العقاب
يأيت لتحقيق أمرين كذلك ،األول محاية أموال الناس ويف ذلك مصلحة األفراد واملجتمع،
وثانيًا حتقيق الردع والزجر ،لعدم التكرار من طرف السارق ولتحذير غريه من االعتداء
على أموال الناس ،ألن ما سينتظره هو العقاب القاسي والشديد أي قطع اليد ،وهذا حبد
ذاته تدبري احترازي ووقائي .كذلك األمر بالنسبة لباقي جرائم احلدود مثل البغي واحلرابة،
فالنظام اإلسالمي العادل يعمل على إلغاء مجيع األسباب الدافعة إىل البغي واحلرابة ،مثل
الظلم االقتصادي واالجتماعي والسياسي أو الالمساواة يف احلقوق ،حبيث ال تبقى لدى
البغاة أو املحاربني حجة أو مربر لالعتداء أو اإلفساد يف األرض ،وإذا ما أصروا على البغي
من أجل البغي ،فالبد من قتاهلم حىت يفيئوا إىل احلق ،وكذلك بالنسبة للمحاربني هلل
ورسوله والساعني يف األرض فسادًا ،البد من معاقبتهم عقابًا شديدًا ،ألن احلفاظ على
أمن املجتمع اإلسالمي وبقائه وسالمته من خماطر الفنت السياسية واالجتماعية من أهم
مقاصد الشريعة»(.((2
لذلك جند أن التجربة الفكرية اإلسالمية ،لدى أقطاب األمة وزعمائها يف العصور
األوىل لإلسالم ،جتربة دائمة البحث عن اجلديد وتتواصل مع مكتسبات األمم األخرى
العلمية واملعرفية ،وحتث على التعرف عليها وكسبها .ومل تتوقف هذه التجربة عن البحث
عن اجلديد ،أو التواصل الفعال مع منجزات األمم األخرى احلضارية واإلنسانية.
لذلك نستطيع القول :إن تلك التجربة الفكرية وخصوصًا يف زمخها األول ونبضاهتا
األساس ،مل تعرف االنكفاء ،ومل تشرع للمفاصلة مع جتارب اآلخرين ،وإمنا على العكس من
ذلك متامًا .حيث حثت املسلمني من خمتلف مواقعهم على التعلم والتفكر واكتساب مهارات
جديدة .والتواصل مع املعارف والثقافات اإلنسانية األخرى ،ال يعين ذلك بأي شكل من
األشكال القبول بكل شيء تقول به هذه املعارف والثقافات .وإمنا للدخول معها يف عملية
جدل وتثاقف تثري الواقع اإلنساين برمته.
وإن الرفض أو القبول يتم على قاعدة الوعي واملعرفة التامة به .وهذا ال يتأتى على
( ((1القرآن الكرمي ،سورة األنعام ،اآلية .54
( ((2حممد دكري ،مصدر سابق ،ص .218
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الصعيد الواقعي إال باالنفتاح والتواصل.
واحلرية احلقيقية لإلنسان ،تبدأ حينما يثق اإلنسان بذاته وعقله وقدراهتما .وذلك ألن
التطلع إىل احلرية بدون الثقة بالذات وبالعقل ،حت ّول هذا التطلع إىل سراب واستالب وتقليد
اآلخرين بدون هدى وبصرية .لذلك فما مل يكتشف اإلنسان ذاته ،ويفجر طاقاته املكنونة،
لن يستطيع اجتراح جتربته يف احلرية وبناء واقعه العام على قاعدهتا ومتطلباهتا.
من هنا ووفق هذا املنظور ،حنن ننظر إىل مسألة التشريعات اجلزائية أو العقابية
يف اإلسالم ..فالعقوبات يف الرؤية اإلسالمية ،ليست بعيدة عن احلرية ومستلزماهتا ..بل
حني التدقيق جند أن هناك عالقة وطيدة بني نظام العقوبات ونظام احلرية يف الرؤية
اإلسالمية.
حيث من الطبيعي يف الدائرة اإلسالمية واإلنسانية أن توضع أحكام جزائية،
ألجل تطبيق العدالة ،وصيانة املصاحل اخلاصة والعامة ،ومكافحة مجيع أنواع الفساد
واالحنراف .لذلك فإن نظام العقوبات يف اإلسالم ،ليس لتقييد احلريات أو تكبيل
اإلنسان عن الفعل واحلركة يف احلياة.وإمنا من أجل صيانة مصاحل اجلميع ،وضمان
عد القرآن الكرمي االقتصاص من املجرم ،إدامة
عدم تعدي بعضهم على بعض .من هنا َّ
ُم ِفي ا ْل ِق َص ِ
اص َح َياٌة َيا أُوِلي
حلياة املجتمع وحفظ مصاحله .حيث قال اهلل تعاىلَ { :و َلك ْ
الأَْ ْل َب ِ
ُون}(.((2
ُم َتَّتق َ
اب َل َعلَّك ْ
لذلك ال خيلو نظام من األنظمة العامة ،من وجود أنظمة عقابية وجزائية ،وذلك
ألنه ال ميكن أن تسري احلياة بشكل سوي ومستقيم بدون نظام اجلزاء والعقوبات .وعليه
نستطيع أن جنزم بأن تشريع قوانني وأحكام اجلزاء ال يعد عنفًا ،ألن املراد من تشريع
هذا النوع من القوانني ،هو حفظ النظام ،ومحاية احلقوق الفردية واالجتماعية ،وضمان
الوصول إىل األهداف التربوية واألخالقية الالزمة ألي جمتمع.
وهكذا فإن قوانني اجلزاء وأحكامه يف اإلسالم ،ال يراد هبا االنتقام مطلقًا ،وإمنا
هي وسيلة إدامة حياة املجتمع وحفظ قيمه ونظامه ،وتطهريه من عوامل االحنراف
واجلرمية.
لذلك يؤكد الذكر احلكيم على ضرورة تنفيذ األحكام بعيدًا عن املواربة واملحاباة.
َاجلِ ُدوا ك َّ
ُم
{الزاِن َيُة َو َّ
إذ يقول تبارك وتعاىلَّ :
ُل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِمَئ َة َجْل َد ٍة َولاَ َت ْأ ُخ ْذك ْ
الزاِني ف ْ
ُون ِبا ِ
ين ا ِ
ِب ِه َما َرْأ َف ٌة ِفي ِد ِ
هلل َوا ْل َي ْو ِم الآَْ ِخ ِر َو ْل َي ْش َه ْد َعذَاَب ُه َما َطاِئ َف ٌة ِم َن
هلل إِ ْن ُك ْنُت ْم ُت ْؤ ِمن َ
ني}(.((2
ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
( ((2القرآن الكرمي ،سورة البقرة ،اآلية .179
( ((2لقرآن الكرمي ،سورة النور ،اآلية 2
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أهداف العقوبات يف اإلسالم:

وبإمكاننا توضيح هذه احلقيقة ،من خالل بيان أهداف العقوبات يف اإلسالم ،اليت
تتمثل يف النقاط التالية:
 -1حفظ حقوق األفراد واملجتمع ..فالعقوبات ليست يف مقابل نقض حرية االختيار
والتعرف لدى اإلنسان ،وإمنا هي موضوعة من أجل حفظ اإلنسان واملجتمع من األخطار
اليت قد تعصف به.
 -2بسط وسيادة العدل وعدم تفويت احلقوق .وهذا بطبيعة احلال حيافظ على مصاحل
اجلميع فردًا وجمتمعًا وكذلك مصاحلهم النوعية.
وال حنسب أن هناك شريعة من الشرائع أو قانونًا من القوانني ،ال يعترف ويقرر
أمهية العقوبة يف درء األخطار والدفاع عن أمن األمة واملجتمع ومصاحلهما.
تشرع لالنتقام والتنكيل وامتهان كرامة اإلنسان ،وإمنا
فالعقوبات يف اإلسالم ،ال َّ
حلماية املجتمع من اآلفات واملخاطر اليت قد هتدد وجوده وأخالقه.
لذلك من الطبيعي القول :إن العدل هو حصن احلقوق ،وإن نظام العقوبات يف اإلسالم
ال خيرج عن مقتضيات العدل واحلرية ،بل هو خادم هلما .إذ ال ميكن أن يتم احلفاظ على
حقوق األفراد واجلماعات ومكتسباهتم احلضارية بدون العدالة .فهي حصن احلقوق ،وهي
بوابة األمن الشامل .وبدونه تشيع الفوضى ،وتزدهر الفنت واالضطرابات ،وتزداد أسباب
االحتقان واالنفجار يف املجتمع.
فالعدالة مبفرداهتا (القسط واإلحسان والرب) ،هي اليت توفر األمن واالستقرار يف
حياة األفراد واجلماعات .فال فالح إال بالعدل ،فهو سبيلنا الوحيد إلجناز االستقرار واألمن
والتقدم .وإن اخلروج من سجن التخلف والتأخر إىل رحاب التقدم واحلرية والتطور حباجة
إىل العدالة ،وإن احلرية اإلنسانية ال تنجز على الصعيد العملي ،إال على قاعدة توفري املصاحل
اليت يسعد هبا اإلنسان وحييا حياة كرمية ،ودفع األضرار اليت جتلب إليه الشقاء والبعد عن
اجلادة واحلياة الكرمية .لذلك فقد اعتىن الدين اإلسالمي َّأيما اعتناء هبذه املسألة .وأسس
الفقه اإلسالمي استنادًا على النصوص اإلسالمية العديد من القواعد الفقهية والقانونية،
اليت حتول دون الشقاء ،وجتلب لإلنسان الفرد واجلماعة كل أسباب املصلحة والسعادة .فقد
جاء يف املأثور أنه «ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم».
فاحلرية يف املنظور اإلنساين ،ال تتعدى هذا الفهم وهذه القواعد اليت أرساها النص
اإلسالمي .إذ يقف اإلسالم ضد كل األضرار (النفسية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
والسلوكية) اليت تؤثر سلبًا يف حياة اإلنسان اخلاصة والعامة.
من هنا فإن العقوبات يف اإلسالم ،ال تقف ضد حرية اإلنسان بكل أبعادها وآفاقها،
وال حتول دون حركة اإلنسان يف احلياة.
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بل هو نظام حلماية اإلنسان يف هذه احلياة من املخاطر .ومن اخلطأ أو الظلم التعامل
مع نظام العقوبات يف اإلسالم ،مبعزل عن املنظومة القيمية اإلسالمية .إذ إن عملية العزل
حوله وكأنه سيف مسلط بشكل دائم على اإلنسان وحقوقه
شوه هذا النظام ،وُت ِّ
هذهُ ،ت ِّ
األساس .لذلك فإننا ندعو إىل النظر إىل نظام العقوبات يف السياق اإلسالمي العام املحكوم
بقيم العدالة واحلرية.
فكل العقوبات يتم تنفيذها حتت سقف العدالة واحلرية .وكل ممارسة دون ذلك ،ال
تنسجم ورؤية اإلسالم لنظام العقوبات.
فالعدالة واحلرية وكل مقتضياهتما ومتطلباهتما ،هي البيئة اليت تتحكم يف مسار
العقوبات يف الرؤية اإلسالمية.
وعلى هدى هذا القول :فإن األصل يف اإلسالم هو العدالة واحلرية .وإن نظام
العقوبات ،جاء من أجل محاية هذه القيم على الصعيد اإلنساين.
لذلك كلما اقترب اإلنسان الفرد واجلماعة ،من مقتضيات العدالة واحلرية ،تالشت
احلاجة الفعلية إىل نظام العقوبات.
مبعىن ضمور املوضوعات والتجاوزات اليت تقتضي عقوبة أو جزا ًء .وعليه فإن مجيع
اجلهود ،ينبغي أن تتجه إىل تكريس مقتضيات هذه القيم (العدالة واحلرية) يف الفضاء
االجتماعي ،وذلك من أجل سعادة اإلنسان واستقراره النفسي واالجتماعي.
ومجاع القول :إن حرية اإلنسان هي األصل والقاعدة ،وإن نظام العقوبات ،ال يناقض
هذا األصل ،بل جاء من أجل محايته وتنميته ودميومته T
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