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 فريح العنزي. د.إعداد أ
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  أحمد حبيب محمد السماك ثـــــاسم الباح
ظاهرة العود إلى الجريمة في الشريعة اإلسالمية        ثــــنوان البحع

دراسة مقارنة في علم    : والفقه الجنائي الوضعي  
  الجريمة والعقاب

  األزهر ةـــــــجامع
  الشريعة والقانون ةــــــــكلي
  الفقه المقارن م ــــــــقس

  )١٩٨٢(دكتوراه  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

رع اهللا العقوبات تأمينا ومنعا من خطر اعتداء الفرد على مصالح            ش
غيره، حتى يصلح المجتمع ويسود األخاء بين أفراده، ولما كان االعتداء على  
فرد من أفراد الجماعة البشرية في مجتمع ما ال يمثل اعتـداء علـى الفـرد         

ماعة كلهـا   وإنما هو في الحقيقة يعد اعتداء على امن الج        . المعتدى عليه فقط  
وخروجا على ما ارتضته من قواعد وقيم مستقرة في وجدانها فقد سعت هذه             
المجتمعات قديما وحديثا إلى مكافحة الجريمة واستنكارها، فـسنت القـوانين           
وكفلت تنفيذها على من تسوله نفسه مخالفة ما بها من وقواعد وضعت لحماية 

  .امن الجماعة
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حيوي على مدى العصور لعلـى      لهذا كان اختياري لهذا الموضوع ال     
أحظى بالتوافق من اهللا العلي القدير بالمساهمة بنصيب متواضع في بحث هذه 
الظاهرة وبيان موقف الشريعة اإلسالمية منها خاصة في هذه الحقبـة مـن             
الزمن التي بدأت تظهر فيها حركة تقنين الشريعة اإلسـالمية فـي الـدول              

  اإلسالمية
  منهج الدراسة

جاهدا أن يكون هذا البحث جامعا ألراء علماء الفقه    باحث   ال لقد حاول 
الجنائي الوضعي وأهم النظريات التي توصلوا إليها في حل ظـاهرة العـود             
وموقف القوانين الوضعية  منها ثم بيان موقف الشريعة اإلسالمية من هـذه             

معتمدا في بحثي على ما جاء في كتب المذاهب اإلسالمية األربعة           . النظريات
حنفي والمالكي والشافعي والحنبلي إضـافة لمـذهب الظاهريـة والـشيعة        ال

وقد كان اختياري لهذين المذهبين إلى جانب المذاهب األربعة قائما          . األمامية
على أساس ما تمتاز به هذه المذاهب من خواص فكرية مميزة وخاصة فـي              
 مجال موضوع البحث، إضافة إلى كثرة مؤيدي المذهب األخير في منطقـة           

وخاصة بعد قيام دولة إسالمية كبيـرة فـي هـذه           . الخليج العربي وما حوله   
المنطقة تستمد جميع قوانينها من هذا المذهب  أما بالنسبة للقوانين الوضعية             

ت في مقارناتي على بعض القوانين العربية والقوانين األوربية التي          دفقد استن 
  .لها شواهد في مجال البحث
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في البحث هي عرض آراء الفقه الجنـائي        ث  ة الباح ولقد كانت طريق  
الحديث أوال ثم عرض أراء المذاهب اإلسالمية المذكورة وتحديد موقفها من           

  .هذه اآلراء
وقد كان لبحث الموضوع من ناحية الفقه اإلسالمي والفقه الجنـائي           
الحديث ظهور بعض اإلصالحات المتشابه مثل كلمة الفقه أو الفقيه أو الفقهاء            

ة عند كال الجانبين وكلمة التشريع والمشروع وما إلى ذلك فحاولت           المستعمل
التمييز بين هذه االصطالحات باستعمال الفقه اإلسالمي فـي مقابـل الفقـه             
الوضعي وفقهاء المذاهب الشرعية أو المذاهب اإلسالمية في مقابل إطـالق           

مقابـل  كلمة الفقيه أو الفقهاء أو تقيدهم بالفقه الوضعي وكلمة الشارع فـي             
المشروع الوضعي والشريعة والشرائع في مقابـل التـشريع والتـشريعات           

  .الوضعية تمييزا لهذه االصطالحات من مغبة الخلط بينها
  استنتاجات الدراسة

يجب على القوانين في الدول اإلسالمية أن تحدد العود تحديـدا دقيقـا             : أوال
سابقة علـى  يتمشى وما تشترطه الشريعة من ضرورة تنفيذ العقوبة ال 

العائد خاصة في العقوبات البسيطة التي ال يكون إلعالنها أثـر فـي           
نفسيه الجاني قبل تنفيذها، أما العقوبات الشديدة، فشدة إعالنها كافيـة           

جاني قبل تنفيذها، حتى أن الشريعة اإلسالمية قد أخـذت          ال ردع   يف
 بتوبة  بالتشديد عليها حتى وأن أوقف تنفيذها بسبب العفو أو الشبه أو          

  .الجاني عند من يرى أن التوبة تسقط العقوبة
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. يجب أال تخلط هذه القوانين بين التشديد للعود والتشديد لتعدد الجـرائم          : ثانيا
وإذا كانت بعض القوانين تشدد على المعتاد للجرائم قبل الحكم عليـه            
في واحدة منها فإن ذلك يكون من قبيل معاقبة المعتاد علـى تعـدد              

  . من قبيل حالة العود لعدم توافر شروطهالجرائم ال
عدم وضع حد أدنى للعقوبة مهما بلغت من البـساطة فقـد رأينـا أن               : ثالثا

الشريعة اإلسالمية يجوز أن تشدد على العائد ولـو كانـت عقوبتـه             
األولى عبارة عن إعالنه بالجريمة أو التوبيخ من القاضي أو فـرك            

لبساطة فهي ال تعني شئ فـي       األذن، فهذه العقوبات مهما بلغت من ا      
حالة العود وإنما المعنى هنا هو سلوك الجـاني فـي أقدامـه علـى           

  .الجريمة، وداللة ذلك على خطورته في المستقبل
يجب على القوانين التي ال تنص على حاالت خاصة لالعتياد كالقانون         : رابعاً

الكويتي أال يفوتها النص مستقبال على مثل هذه الحالة مع ضـرورة            
إنشاء مؤسسات خاصة لهذه الطائفة من المعتادين على أن يـصنفوا           
بحسب شدة الجرائم التي يرتكبونها وبحسب خطـورتهم، ال مكـان           
إصالح من يكون لديه استعدادا واستجابة لإلصالح وتعليمـة مهنـة           

  .تالءمه بعهد قضاء فترة العقوبة أو التدبير داخل المؤسسة
ابية وتنويع طبيعتها وتدرجها في الشدة من       بالمؤسسات العق االعتناء  : خامسا

مؤسسات حازمة يوضع بها الخطرين إلى مؤسسات عادية وأخـرى          
  .شبه مفتوحة ورابعة مفتوحة تسعى إلى تكييف الجاني مع المجتمع
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يستحسن عدم اإلكثار من النص على حاالت العود الخاص كاشتراك          : سادسا
على العـود العـام،     التماثل في النوع وفي القصد ومع وجب النص         

ل هذا النص ال يتخوف منه مادامت القاعدة العامة في القـوانين            ثوم
العربية تجعل التشديد في حالة العود اختياري في يد القاضي الذي له            

  .أن يفرد العقوبة بحسب شخصية الجاني وما يالءمها من عقوبات
ديدة لما قلنا فيما    عدم اشتراط كون العقوبة السابقة أشد من العقوبة الج        : سابعاً

قبل بأن العبرة ليست بنوع العقوبة السابقة وإنما العبرة بمسلك الجاني           
ل هذه الخطورة متروك    ثدالله على خطورته اإلجرامية، وم    أالسابق و 

إثباتها للقاضي فإن تحقق منها شدد العقوبة على العائـد وان كانـت             
جريمة األولى، عقوبة الجريمة الثانية هي في األصل أشد من عقوبة ال

يرا وقائيا علـى    بفقد تكون هذه الخطورة مدعاة الن يطبق القاضي تد        
  .العائد بدال من التشديد

  
  
  
  
  
  
  
  


