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ABSTRACT 

 

The punishment was the main picture of the criminal penalty for a long period of 

history, and with the development of punitive thought, the picture became clearer 

about the inability of punishment to combat crime. The purpose of the criminal 

punishment was not to punish convicted criminals, but rather to rehabilitate those 

sentenced, Precautionary measures, based on the above; the problem of the study is 

based on the main question: what are the precautionary measures in Islamic law and 

Libyan law? The importance of the study has not been addressed in this way in the 

previous studies regarding the Islamic law and the Libyan law. The precautionary 

measures have been dealt with in the books of the Penal Code and not in depth in this 

particular and specific part, and have not been linked to Islamic Sharia In this context. 

The study aims to identify the precautionary measures in the Islamic Shari’ a and the 

measures stipulated in the Libyan Penal Code No. 16 of 1960 and its amendments, 

clarify the types of measures and specify the rules to which the precautionary 

measures are subject and the differences and similarities between the Islamic law and 

the Libyan law. It is based on the interpretation of the status quo (ie what is being) 

and the description of the phenomenon studied, as well as the method of inductive 

and comparative, and the research reached several results, the most important of 

which precautionary measures new penal system appeared with the school status after 

observation Lack of traditional sanctions. However, its concept is rooted in the 

Islamic jurisprudence, and the 
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 precautionary measures are exceptionally desirable for their nature, 

especially their conditions, and the scope of their application, called for 

 justice, and the promotion of evil and bringing interests to achieve the purposes. The 

primary purpose and purpose of precautionary measures is private deterrence and not 

to justice and public deterrence. 
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 لخص امل

مثلت العقوبة الصورة الرئيسة للجزاء اجلنائي لفرتة طويلة من التاريخ، ومع تطور الفكر العقايب صارت الصورة تتضح 
حول عجز العقوبة عن مكافحة اجلرمية، ومل تعد الغاية من العقاب اجلنائي هو إيالم اجملرمني احملكوم عليهم بل صارت 

ترتيبا على ما سبق ترتكز إشكالية عليهم وهو ما أطلق عليه التدابري االحرتازية.  الغاية يف فكرة إعادة أتهيل هؤالء احملكوم  
الدراسة على السؤال الرئيس أال وهو ما هي التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب، حيث أمهية الدراسة 

 ت  وقد  اللييب،ن قانو وال اإلسالمية ابلشريعة تعلقي فيما السابقة الدراسات يف الطريقة هبذه املوضوع هذا تناول يتممل 
 يتم ومل وحمدد، خاص بشكل اجلزئية هذه يف تعمق وبدون  العقوابت قانون  كتب ضمن من االحرتازية التدابري  تناول
التعرف على  الدراسة إىل فالسياق. وهتد هذا خالل يف حوافز من تضمنته وما اإلسالمية ابلشريعة سبق فيما ربطها

نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخيي، وتوضيح ماهي التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، 
ووصف الظاهرة   كائن(أي ما هو  القائم )يعتمد على تفسري الوضع  والتحليلي الذي  املنهج الوصفي  واعتمد البحث على  

إن التدابري االحرتازية منظومة جزائية جديدة ظهرت مع املدرسة املدروسة، وتوصل البحث إىل عدة نتائج كان من أمهها  
إن التدابري االحرتازية ي، و الوضعية بعد مالحظة قصور العقوابت التقليدية. إال أن مفهومها متجذر يف الفقه اإلسالم

يه العدالة، ودفع املفاسد وجلب لوص شروطها، وجمال تطبيقها، دعت إاستحسان استثنائي من العقوبة لطبيعتها وخص
  إن الغرض واهلدف األساسي من التدابري االحرتازية هو الردع اخلاصد.  املصاحل لتحقيق املقاص

  :كلمات مفتاحية
 التدابري االحرتازية   -1
 الشريعة  -2
 القانون -3
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 :املــــقدمة

إن عملية مكافحة اجلرمية ووقاية اجملتمع من وقوعها هي غاية ال ميكن حتقيقها بعقاب مرتكبها فحسب، فالعقوبة ال تفي 
وحدها تلك الغاية يف كثري من األحيان، والشاهد على ذلك الزايدة املستمرة يف وقوع اجلرمية وارتفاع معدالت العودة هلا. 

يف مواضع متعدد من اإليفاء بغاية محاية اجملتمع، ومن هنا جاء البحث والتفكري هذا يدل على حمدودية وقصور العقوبة 
يف وسيلة أخرى ملكافحة اجلرمية واإلجرام وتاليف مواطن القصور، فكانت تلك الوسيلة متمثلة يف التدابري االحرتازية، 

الرئيس اال وهو ما هي التدابري ،ترتيبا على ما سبق ترتكز  إشكالية الدراسة على السؤال للعقوبة،فصارت مكملة 
 الدراسات يف الطريقة هبذه املوضوع هذا تناول يتماالحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب، حيث أمهية الدراسة مل  

 العقوابت قانون  كتب ضمن من االحرتازية التدابري تناول ت وقد   اللييب،والقانون    اإلسالمية ابلشريعة يتعلق فيما السابقة
 حوافز من تضمنته وما اإلسالمية ابلشريعة سبق فيما ربطها يتم ومل وحمدد، خاص بشكل اجلزئية هذه يف تعمق وبدون 

يعتمد والتحليلي الدي املنهج الوصفي التعرف على، واعتمد البحث على الدراسة إىل  فالسياق. وهتد  هذا خالل يف
إن املدروسة، وتوصل البحث إىل عدة نتائج كان من أمهها  ووصف الظاهرة    كائن(أي ما هو  القائم )على تفسري الوضع  

التدابري االحرتازية منظومة جزائية جديدة ظهرت مع املدرسة الوضعية بعد مالحظة قصور العقوابت التقليدية. إال أن 
نائي من العقوبة لطبيعتها وخصوص شروطها، إن التدابري االحرتازية استحسان استثي، و مفهومها متجذر يف الفقه اإلسالم

إن الغرض واهلدف األساسي من د. وجمال تطبيقها، دعت إيه العدالة، ودفع املفاسد وجلب املصاحل لتحقيق املقاص
 اخلاص.  التدابري االحرتازية هو الردع  
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 الدراسة:  مشكلة

إىل الضماانت اليت شرعت من أجلها هذه التدابري واليت تضمن نوع من احلماية أو  االحرتازية، تسعي للوصولالتدابري   
، ترتيبا على ما سبق ترتكز إشكالية الدراسة على السؤال  الشريعة اإلسالمية هلا  ةاإلصالح أوغري ذلك للذات البشرية ونظر 

 ونالرئيس آال وهو: ما هي التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقان

 الوضعي؟  
 الدراسة:  أسئلة
 التارخيي؟نشأة التدابري االحرتازية وتطورها  ما    1-
 الوضعي؟ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون    ما-2

 :الدراسة  أهداف
 -  هتدف الدراسة إىل األهداف التالية:

 نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخيي. على لتعرفا-1
 ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون الوضعي.  توضيح-2

 :ةأمهية الدراس
 :الدراسة فيما يليتتمثل أمهية  

اللييب، ومل قانون  اليتعلق ابلشريعة اإلسالمية و   فيمايتم تناول هذا املوضوع هبذه الطريقة يف الدراسات السابقة  مل  -1  
 .سبق ابلشريعة اإلسالمية وما تضمنته من حوافز يف خالل هذا السياق  فيمايتم ربطها  

. البحث والدراسة يف مدي فاعلية التدابري االحرتازية يف مكافحة اجلرمية، ومدى االستفادة منها يف احلد من األفعال 2
 اليت تعد من اجلرائم والوقاية من ارتكاهبا.
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  214ص، 1ط العقاب، وعلم اإلجرام علمالقادر،  عبد القهوجي، علي (1)
  285ص 1( إبن اجلوزي. صيد اخلاطر حتقيق خالد ط 2)
 
 

 الدراسة   مصطلحات
 الدراسة املفاهيم التالية:تتناول  

 من على القاضي ويوقعها القانون  يقّررها اليت اإلجراءات جمموعة يف يتمثل جنائي جزاء هي  _التدابري االحرتازية:1
 (1).  اخلطورة هذه مواجهة بقصد اإلجرامّية خطورته تثبت

"أن هللا هو املدبر لشؤون عباده ألنه خالقهم فوجب على  هي: التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية-2
 (٢عباده أن خيضعوا هلذا التدبري لكي حيرتزوا من الوقوع فيما هناهم عنه".)

 حدود الدراسة: 
 حدود موضوعية وحدود مكانية وزمنية: وتتمثل يف

 :املوضوعية احلدود :أوالا 
قانون العقوابت  يف عليها املنصوص االحرتازية لتدابريوا ،تضمنتها الشريعة اإلسالميةاليت  االحرتازية التدابري دراسة سيتم
 قانون  عليه نص وما ، ومفهوم التدابري االحرتازية،االحرتازية للتدابري العامة النظرية  دراسة الدراسة وتتضمن ،اللييب

 احرتازية. تدابري من وتعديالته 1960 لسنة 16 رقم اللييب العقوابت
 :والزمنية املكانية حلدودا :اثنياا 

 املنصوصاالحرتازية التدابري و  ،االحرتازية تضمنته الشريعة اإلسالمية حول التدابري فيماإىل النظر  الدراسة هذه تتطرق
 قانون  وهو حمدد بقانون  متعلقة فالدراسة إذا ،وتعديالته م1960 سنة الصادر 16 رقم  اللييب العقوابت قانون  يف عليها

 .األمر هلذا اإلسالمية الشريعة ونظرت  احرتازية تدابري من تضمنه وما اللييب العقوابت
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 منهج الدراسة: 
 أي)  مالقائ الوضع  تفسري على يعتمد  الذي الوصفي املنهج الباحث اتبع  فقد  الدراسة هذه كتابة  يف املتبع  املنهج أما
  على تنص اليت القوانني  دراسة حيث من الدراسة هذه على ينطبق األمر وهذا( ووصف الظاهرة املدروسة،   كائن هو ما

 الناجتة والضماانت لفرضها املبادئ املتبعة يف والنظر عليها، املعاقب األفعال على لتطبيقها وتصويغها االحرتازية، التدابري
 التحليلي الدي انتقل فيه من اجلزءاىل الكل.  جعنها. واملنه

 :ةالدراسات السابق
 موضوع التدابري االحرتازية يف قانون العقوابت ضمن مؤلفات علم اإلجرام والعقاب وبعض األخر اإلشارة إىلقد متت 

ب، لذا كانت الدراسات أساليب العقاضمن مؤلفات قانون العقوابت، ولكن مل يتم دراستها منفصلة عن اجلرائم أو عن  
يث قانون العقوابت اللييب، وكذلك ربطها ينقصها التعمق يف حتليل هذه اجلزئية، وكذلك التعمق يف دراستها من ح

دة، ومن ضمن ابلشريعة اإلسالمية، فمعظم الدراسات كانت خمتصرة ومل تتعمق يف املوضوع ومل تقم بعرضه بطريقة جي
 بعض الدراسات األيت:

،  2011احملمودي،  االحرتازية وأتثريها على الظاهرة اإلجرامية، نور اهلادي بعنوان: التدابريرسالة ماجستري  .1
 .جامعة احلاج خضر، اجلزائر

قد تناول النظرية العامة للتدابري االحرتازية، وكذلك يف الظاهرة اإلجرامية لريبطهم ببعضهم، وقد درسهم من حيث قانون 
 ل لعدة نتائج أمهها:ذلك. وتوصالعقوابت لدولة اجلزائر وموقف املشرع اجلزائري من  

وعة من اإلجراءات العالجية يرصدها املشرع ويستعملها القاضي ملواجهة أشخاص أو التدابري االحرتازية هي جمم -
 أشياء ذو خطورة.

أن املشرع اجلزائري قد طبق مبدأ املساواة بني العقوبة والتدابري غري أن ما مل حيسنه املشرع اجلزائري هو أنه قيد السلطة  -
من قانون العقوابت اجلزائري   22و  21و  19احلصر مبوجب املواد  التقديرية للقاضي يف تطبيق التدابري فعددها على سبيل  

من قانون اإلجراءات اجلزائية فيما خيص التدابري اخلاصة ابألحداث وال جيوز أبي حال من  49، واملادة رقم 23/06
 األحوال اخلروج من هذه القائمة.
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مقارنة التدابري االحرتازية بقانون العقوابت اللييب، وكذلك الدراسة إال أن الدراسة احلالية تتميز عن دراسة احملمودي، يف  
 المي تفصيالً أكثر مشوالً وعمق. احلالية متنح التدابري االحرتازية من منظور الفقه اإلس

م،  2010فقه العقوابت يف الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة(، العمري، عيسى، والعاين، حممد شالل،  .2
 ر، كتاب منهجي.والنش  عةللطبا  داراملسرية

حرص مؤلفي هذا الكتاب على أن يكون ما يتضمنه مثال جلل القوانني العربية مقارنة بفقه العقوابت يف الشريعة 
اإلسالمية، وذلك لطبيعة هذا الكتاب كمنهج عام لطالب القانون، وابلتايل كان نصيب التدابري االحرتازية ضئيل حبيث 

جمموعة من التدابري االحرتازية لكل عقوبة وبغري تعمق. وهذا ما مييز الدراسة احلالية عن دراسة العمري مل يتجاوز عرض 
 بري االحرتازية والقانون اللييب.والعاين، كوهنا )أي الدراسة احلالية(، أكثر ختصص من حيث التدا

ة الثانية، ديوان املطبوعات م. الطبع1991م منصور،  سحاق إبراهيموجز يف علم اإلجرام والعقاب، كتاب إل .3
 اجلامعية، اجلزائر.

متثل موضوع هذا الكتاب يف دراسة علم اإلجرام والعقاب كعلم من علوم املساعدة يف رسم السياسة اجلنائية، وتناول 
مفهومها الكتاب العديد من املواضيع واليت منها التدابري االحرتازية يف الفصل الثاين من الباب األول بشكل خمتصر على  

 وشروطها وبدون تعمق يف جزئياهتا. وعليه متيزت الدراسة احلالية بتوسعها يف التدابري االحرتازية يف القانون اللييب، وكذلك
 تفصيلها يف الشريعة اإلسالمية. 

 منظور وخالصة القول إن جل الدراسات اليت تناولت التدابري االحرتازية إما كانت مقتصرة على التدابري االحرتازية يف
 انني وضعية غري القانون اللييب. الفقه اإلسالمي، أو القوانني الوضعية، أو أهنا دراسات مقارنة مع قو 

  الدراسة:تقسيم  

 نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخيي.  :املبحث األول
 املبحث الثاين: ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون الوضعي.

 النتائج والتوصيات. 

 ملبحث األول: نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخييا
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 .2، رسالة ماجستري، صالظاهرة اإلجرامية التدابري االحرتازية وأتثريها على احملمودي، ( 2)
 .12، ص 1، العدد 11، اجمللد دور التدابري االحرتازية يف ردع اجملرم ومحاية اجملتمعهبنام، ( 3)
 .20، د.ط، ص شرح قانون العقوابت القسم العاماجملايل، ( 4)

 

ال ميكن إنكار حقيقة أن الظاهرة اإلجرامية مرتبطة كل االرتباط بظهور التجمعات اإلنسانية، وكانت والزالت تعد تلك 
 الظاهرة من منغصات احلياة، لذلك فهي دائماً حمل اهتمام الباحثني يف خمتلف اجملاالت، والكل يبحث عن إجياد سبل 

انجعة ملكافحتها والتقليل من حدوثها يف اجملتمع من خالل معرفة عوامل ودوافع وجودها ومن مث تقرير اجلزاء املناسب 
 )2(لكل حادثة.  

واستمر البحث أقصى من العقوبة ملواجهة الظاهرة اإلجرامية ابلوقاية منها، ما أدى إىل نشأة التدابري االحرتازية )التدابري 
صور اجلزاءات اجلنائية.  عليه فإن هذا املبحث يسعى إىل سرب غور التطور التارخيي ملفهوم التدابري  الوقائية(، كإحدى

 االحرتازية.

 املطلب األول: التدابري االحرتازية يف العصور والقوانني القدمية:

معات اإلنسانية، حىت كما سلف الذكر إبن العقوبة كانت الصورة األساسية للجزاء اجلنائي، واليت ظهرت منذ نشأة التج
أهنا متثلت يف كثري من األحيان أبشكال من االنتقام بلغ من القسوة والعنف درجاته القصوى، فكانت مثالً عقوبة ربط 
احملكوم عليه يف قارب ودفعه إىل البحر دون أن يعلم عنه أحد، أو إعدام احملكوم عليه ابحلرق، أو تكسري أضالعه على 

 )3(الكثري.  عجلة دائرية وغري ذلك  

اعتربت األسرة أقدم أشكال التكوين االجتماعي وانطالقة التطور، ونظراً لبساط الرتكيبة فكان العقاب غريزاي يتوىل فيه  
اجملين عليه االنتقام بنفسه من اجلاين، مث تطور تكوين األسرة إىل جمتمع العشرية والقبيلة فصارت أتمتر أبمر شيخها أو 

ا التطور زايدة عدد اجلرائم وظهور أنواع أخرى منها، وظهر االنتقام والعقاب الفردي مث انتقل إىل أمريها، وترتب على هذ 
 )4(انتقام عام أو مجاعي، حىت ظهرت احلاجة امللحة لتنظيم العقاب وفرض ضرورة لوجوده وقيوداً عليه.  
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 .404، د.ط، ص القسم العامقانون العقوابت أبو عامر، ( 5)
 .409، د.ط، ص اعد العامة يف قانون العقوابت املقارنالقو إبراهيم، ( 6)
  (.5886، رقم )333/10اخرجه البخاري يف صحيح البخاري، كتاب اللباس، ابب إخراج املتشبهني ابلنساء من البيوت،  (7)
 .12ص ، د.طاالجتاهــات احلديثــة فــي التــدابري اإلصــالحية وتقــومي االحنــراف واجملرمني، اجملــدوب، أمحــد،  (8)

 

واملتتبع لذلك التاريخ من القوانني جيد أن هناك بعض من العقوابت متثل شكالً من أشكال التدابري االحرتازية واليت نصت 
عليها العديد من النظم القانونية القدمية، كتشويه وجه املرأة الزانية يف مصر، كما طبق الفراعنة نظام النفي إىل الواحـــات 

  )5(.بقية اجملتمع رواح الشريرة اليت تستحوذ على البشر مما يشكل خطر على  العتقادهم إبن اجلنون من األ

كما أن لدى القوانني الرومانية عددًا من النصوص اليت تضمنت التدابري االحرتازية، مثل التعامل مع األحداث مبراعاة 
 )6(. السمعة  وسيئسنهم، نفي اخلطرين  

 ة اإلسالميةيف الشريعاملطلب الثاين: التدابري االحرتازية  

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية مبنهاج رابين استمد دستوره من القرآن الكرمي ومتثل تطبيقه يف السنة النبوية والسلف 
أمناط التدابري الصاحل، ولقد وضعت هذه الشريعة حدوداً صارت دستوراً لتنظيم اجلزاء والعقاب، ومنها ما شكل منط من  

االحرتازية السابقة على اجلرمية كمنع اجملنون من االتصال ابلناس، ونفي املخنثني يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
 وحبس من اشتهر عنه سلوكيات مضرة مبصاحل الفرد واجملتمع.

" والذي تبث له أهنما خمنثني فثبت عن الرسول الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه أنه أمر بنفي كأل من " هيث ومانع 
 وسلم عليه هللا صلى النيب لعن قال عنهما هللا رضي عباس ابنن فع حفاظًا على اجملتمع ووقاية من أي خطر قد يقع،

كما أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه   )7(  بيوتكم. من أخرجوهم وقال النساء من واملرتجالت الرجال من املخنثني
أمر بنفي " نصر بن حجاج" وابن عمه "أبو ذئب"، وذلك نظراً لكثرة حسنهما ومجاهلما والذي من شأنه أن يعرضهما 

 )8(والنساء للفتنة وارتكاب اجلرم احملرم.  
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 . 33سورة املائدة: اآلية  (9)
  (.2506رقم ) 938/2اخرجه البخاري يف صحيح البخاري، كتاب الشهادات، ابب شهادة القاذف والسارق والزاين،  (10)
 . 15سورة النساء: اآلية  (11)
 .66، د.ط، ص علم العقابحسين،  (12)

 

لزاين غري احملصن ونفي قطاع الطرق، عدداً من التدابري الالحقة كتغريب اومن جانب أخر فإن الشريعة اإلسالمية أوردت  
َاكما ورد يف قوله تعاىل تـَُقطمَع َجزَاُء المِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللمَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـمُلوا أَْو ُيَصلمُبوا أَْو  : ﴿ِإمنم

ْن ِخاَلٍف َأْو يُنَفْوا   نـَْيا  يف  ِخْزي   هَلُمْ   ذََِٰلكَ   ۚ  ِمَن اأْلَْرِض  أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مِّ  )9(﴾َعِظيم    َعَذاب    اآْلِخرَةِ   يف  َوهَلُمْ   ۚ   الدُّ

وأوردت الشريعة اإلسالمية أيضًا تغريب الزاين غري احملصن ملدة عام كما ورد عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
 وأوردت الشريعة اإلسالمية بنص القرآن الكرمي    )10(حيصن ابلنفي ملدة عام،صلى هللا عليه وسلم قضى يف من زىن ومل  

يت ﴿ حببس املرأة اليت ارتكبت الفاحشة يف قوله تعاىل:  نُكمْ  أَْربـََعةً  َعَلْيِهنم  فَاْسَتْشِهُدوا نَِّساِئُكمْ  ِمن اْلَفاِحَشةَ  ََيِْتنيَ  َوالالم  مِّ
  )11(.  ﴾َسِبياًل   هَلُنم   اَّللمُ   جَيَْعلَ   َأوْ   اْلَمْوتُ   يـَتَـَوفماُهنم   َحىتمَٰ   اْلبـُُيوتِ  يف   فَأَْمِسُكوُهنم   َشِهُدوا  فَِإن  ۚ  

 الوضعيطلب الثالث: التدابري االحرتازية يف املدارس والقوانني  

هلا دور يف تطوير األنظمة العقابية اجته املفكرون والفالسفة يف القرن الثامن عشر إىل وضع جمموعة من املبادئ اليت يكون  
وعصرنتها، وذلك ملا أاثرته العقوبة يف العصر القدمي من قسوة ووحشية. وكان من أبرز هؤالء الفالسفة مونتسكيو الذي 

وأيد ، ذكر يف كتابه روح القوانني عن آرائه وشن فيه هجوم على العقوابت الوحشية السائدة يف فرنسا يف ذاك العصر
ل بني السلطات يف الدولة. وتاله جون جاك روسو بكتابه العقد االجتماعي املتضمن على النقد الشديد فكرة الفص

والصريح للعقوابت اليت سادت عصره، وأورد مبدأ أساس الدولة يف العقاب مفاده تنازل األفراد عن بعض حرايهتم 
 )12(احلرايت واحلقوق.   وحقوقهم للجماعة يف سبيل احملافظة على اجلزء األكرب واألهم من تلك

 ظهور هؤالء الفالسفة ظهرت العديد من املدارس املختلفة للتجرمي والعقاب، ويف هذاوبتوايل  

 -الصدد سنستعرض تلك املدارس:    
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 .257د.ط، ص  مبادئ اإلجرام والعقاب،عبد الستار،  (13)
 .19، ص 1، طوظيفة العقوبة ودورها يف اإلصالح والتأهلالكساسبة،  (14)
 .542ص ، د.ط، قانون العقوابت القسم العامحممد،  (15)
 . 12مرجع سابق ذكره، صاحملمودي،  (16)

 

أتسست هذه املدرسة على يد الفيلسوف اإليطايل بيكاراي ومن أنصارها العامل األملاين فويرابخ املدرسة التقليدية:  .1
 والفيلسوف كانط واإلجنليزي بنتام.

وتضمن املبادئ اليت ينبغي أن يقوم عليها القانون اجلنائي ومن  1764أصدر بيكاراي كتابه يف اجلرائم والعقوابت عام 
  )13(أمهها مبدأ حرية االختيار وشرعية اجلرائم والعقوابت والوظيفة النفعية للعقوبة. 

 اخلري بني املوازنة حبرية يتمتع  كال منهم  فان  واحلرايت، احلقوق يف متساوون  الناس أن  طاملاويقول بيكاراي يف ذلك: "
 قامت ابحلرية يتمتع شخص من اجلرمية وقعت فإذا ارتكاهبا على وبني اإلقدام اجلرمية ارتكاب عن االمتناع وبني والشر،

 )14(العقوبة".    واستحق توقيع   مسؤوليته اجلنائية

وسامهت هذه املدرسة يف تطوير مفهوم العقوبة والتمهيد لظهور التدابري االحرتازية من خالل إقرار مبدأ الشرعية واملساواة   
 بني مرتكيب اجلرائم والتخفيف من قسوة العقوابت وتطبيق مبدأ املالئمة بني اجلرمية واجلزاء.  

ملبادئ اليت أقرهتا املدرسة التقليدية ولكنها أضافت جاءت هذه املدرسة من خالل ااملدرسة التقليدية اجلديدة:  .2
جمموعة من املبادئ اجلديدة املبنية على دراسة شخصية اجلاين والعناية ابلظروف احمليطة وأنكرت فكرة املساواة يف حرية 

 )15(االختيار بني مجيع األفراد، حيث بررت ذلك اإلنكار إبن حرية االختيار ختتلف ابختالف األفراد.  
 واحلديث،  القدمي  بشقيها التقليدية للمدرسة وجه الذي النقد  على كرد الوضعية املدرسة جاءتاملدرسة الوضعية:  .3

 دراسة على الرتكيز إىل الوضعية املدرسة أنصار دفع   مما ،فقط اجلرمية  على  والرتكيز ابجملرم االهتمام عدم عليها يعاب واليت
 املختلفة.    احلاالت من حالة لكل املناسب اجلزاء ووضع  اجلرمية ارتكاب إىل دفعته اليت العوامل  عن والبحث اجملرم شخصية

)16( 

 عضوية بصفات يتميز اجملرم أن إىل قام هبا اليت وانتهى ابلدراسات الوضعية، املدرسة رواد من األول الرائد  ملربوزو ميثلو
  ابخلصائص  الوراثة  طريق عن  حيتفظ الذي  هو  اجملرم  وأكد أن  املتوحش،البدائي    ابإلنسان   بكثري  أشبه  وتكوينية جتعله
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 . 81، مطبوعة منهجية، صعلم اإلجرامحماضرات يف سليمان،  (17)
 . 149جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، ص  املسؤولية احلتمية يف فكر املدرسة الوضعية، )دراسة حتليلية(،اجملايل، ( 18)
 .153، س 1، طالتفريد العقايب األرديناجلبور،  (19)
 .48د.ط، ص ، الظاهرة اإلجراميةثروت، ( 20)
 . 16مرجع سابق ذكره، صاحملمودي،  (21)

 

 ابخلصائص أتثره نتيجة ارتكاب اجلرمية على جمرب فاجملرم اجلرمية، ارتكاب إىل فتدفعه البدائي ابإلنسان  البيولوجية اخلاصة
 )17(الفطرة.    أو ابمليالد  اجملرم  ملربوزو  عليه  وهو ما أطلق  الوراثة  طريق عن  إليه تنتقل  اليت  البيولوجية

 أو  األخالقية  املسؤولية  مببدأ  اجلنائية، واستبعدت األخذ  للمسؤولية  كأساس  االختيار  حرية  مبدأ  الوضعية  وأنكرت املدرسة
 أو اجلرمية ارتكاب على اإلقدام يف حرا ليس اجملرم أن  تعين وهي بذلك واجلربية، احلتمية مببدأ ذلك استبدلت التأديبية
 من كل  أن  فيه، واعتربت تؤثر اليت واخلارجية الداخلية العوامل نتيجة حتما إليها مدفوع ولكنه عن ارتكاهبا، االمتناع
 )18(مميز.    غري  أو  جمنوان، ومميزا  أو  عاقال  كان  سواء  عنها مسؤوال  يعد  اجلرمية  يرتكب
 اجملرم إبخضاع وذلك األخالقية،  املسؤولية حمل القانونية أو االجتماعية املسؤولية فكرة إبحالل الوضعية املدرسة واندت

 التدابري تطبيق طريق عن تواجه اخلطورة وهذه شخصه، يف الكامنة اإلجرامية اخلطورة أساس على اجلنائية للمسؤولية
 )19(.  اجملرم مواجهة يف اجملتمع  يتخذها اليت االحرتازية

 الوسطية املدارس اسم عليها يطلق لذلك هلا أساسا توفيقيا موقفا املدارس هذه أخذتاملدارس الوسطية:  .4
 إىل دفعته والظروف اليت ، والعواملخطورته ومدى اجملرم ودراسة  ابجلرمية االهتمام بني  ابلتوفيق قامت حيث املعتدلة،
 .االجتماعي  وحركة الدفاع  العقوابت  لقانون   واالحتاد الدويل  االنتقادية  الوضعيةاملدرسة    االجتاه  اجلرمية، وميثل هذا  ارتكاب

 املدرسة هبا جاءت اليت املبادئ بني التوفيقم، حماولة 1880يعد االحتاد الدويل لقانون العقوابت الذي أنشئ عام 
 ونظم هامل، فان  العاملو  برنس وأدولف ليست اإليطايل فون  العامل مؤسسيه أبرز من و الوضعية، املدرسة و التقليدية
متثل أمهها  )20( ةالتوفيقي واملبادئ األفكار من جمموعة ووضعت  1889عام بدأت الدولية املؤمترات من عددا االحتاد

 ضرورة اإلبقاء على العقوبة جزاًء غايته اإلنذار واإلصالح والتأهيل، وتطبيق التدابري االحرتازية يف حالة عجز العقوبة عن
  )21(حتقيق غايتها، إال أهنا تشرتط تطبيق التدابري بنص قانوين بعد ثبوت ارتكاب اجلرم وإصدار حكم قضائي.  
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 .9ص، د.ط، اجلزاء اجلنائيالصيفي، عبد الفتاح، (  22)
 .18( احملمودي، مرجع سابق ذكره، ص 23)
 .18، رسالة ماجستري، صالتدابري االحرتازية وأتثريها على الظاهرة اإلجرامية احملمودي، ( 24)

 

 خطورة عن حالتهم تكشف الذين األشخاص اجتاه املانعة التدابري اختاذ إمكانية االجتاه هذا أنصار أقر ذاته الوقت ويف
 )22(. واإلدمان  كالتشرد بعد  جرائم ارتكبوا  قد  يكونوا ومل إجرامية

 التقليدية املدرسة بني جيمع  الذي  العقوابت لقانون  الدويل االحتاد به جاء مبا أتخذ  احلديثة اجلنائية التشريعات أغلب إن 
 احلديث من خالل مناداهتا ابملسؤولية  االجتماعي الدفاع حركة ضمن  وردت اليت املبادئ بعض الوضعية واملدرسة اجلديدة

االجتماعية يف مكافحة اجلرائم قبل وقوعها مثل مكافحة املخدرات وتنظيم حيازة األسلحة، ابلرغم أن حركة الدفاع 
االجتماعي تعرضت للعديد من النقد يف كوهنا تسعى إلحالل التدابري االحرتازية حمل العقوبة وهو ما رفض متاماً من قبل 

 )23(من املفكرين والفالسفة.    العديد

 اجلمعية  ذلك  بعد  حمله  وحلت  ووفاة مؤسسيه،  األوىل  العاملية  احلرب  بسبب  العقوابت  لقانون   الدويل  االحتاد  نشاط  وتوقف
 اآلن.  حىت مازالت و1924  عام  أتسست  اليت  اجلنائي  للقانون الدولية

 ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون الوضعي املبحث الثاين:  

تعد فكرة التدابري االحرتازية طفرة نوعية يف فكر اجلزاء والعقاب والذي اليوم يف طريقه حنو اإلقرار بعدم جناعة املؤسسات 
العقابية )السجن( لفئة معينة من اجملرمني، حيث أن هذه الفئة مل يعد متثل هلا املؤسسة السجنية أي دور يف اإلصالح 

لعقوبة ذاته فقد معناه وغايته مع تلك اجملموعة من اجملرمني، فقد صار السجن فضاء والتأهيل. ابإلضافة إىل أن مفهوم ا
يوفر هلم من احلرية تفوق ما يالقونه يف اخلارج. هذه الظاهرة دفعت منظري الفكر العقايب إىل البحث عن التدابري اإلجرائية 

 تدابري االحرتازية من كل مداخلها وجوانبها.ويف هذا املبحث سنعرض ملفهوم مصطلح ال  )24(تتجاوز العقوبة والسجن.  
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 .212ص  ،د.طلسان العرب )مادة دبر(، ابن منظور،  (25)
 . 272ص املرجع نفسه،  (26)
 .257، ص 5، طكتاب املصباح املنري يف غريب شرح الكبريالفيومي،  (27)
 .28ص  ،2طالقاموس احمليط )فصل الدال فصل الراء(، الفريوز،  (28)
 .2رسالة ماجستري، ص، دور التدابري االحرتازية يف ردع اجملرم ومحاية اجملتمع مناين، (29)

 

 

 املطلب األول مفهوم التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي. 

 أوالا: التدابري االحرتازية لغةا:

تعريف حىت يكون من السهل الوصول إىل تعريف واضح وجلي ملعىن التدابري االحرتازية يف اللغة، توجب علينا وضع  
 .ملعىن كأل من )التدابري( و )االحرتازية( يف اللغة

 أمره، الرجل يتدبر  أن والتدبري عاقبته، إليه تؤول ما إىل تنظر أن  األمر يف التدبري ":منظور ابن قالمعىن التدابري، لغةا:  
 )25(  ."عواقبه  يف ينظر أن  أي ويديره،

وجاء يف لسان العرب " دبر األمر وتدبره: نظر يف عاقبته ومنه التدبري يف األمر: أن ينظر إىل ما تؤول إليه عاقبته... 
 )وهو أيضاً( التفكري فيه". 

  )26(إليه. واحلرز احلريز هو املوضع احلصني.    لفهو من مادة َحَرَز، ومنه احلرز الذي ال يوصمعىن االحرتازية، لغةا:  
ُأحرِزُه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن األخذ، احرتزت من كذا وحترزت أي  ءأحَرزت الشي:  فيقال

واحرتز من كذا أي حتفظ منه. ،   )27(توقيته، واْحرَتََز منه وحَتَرمَز: جعل نفسه يف ِحْرٍز منه، وأْحَرَزت املرأة فرجها، أحصنته
)28( 

عليه ميكن تعريف التدابري االحرتازية ابعتباره لقباً من الناحية اللغوية فنقول: التدابري االحرتازية هي العواقب اليت حيصن 
 )29(. منها اإلنسان 
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 .56م(، ص1983، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1، ط التعريفاتاجلرجاين:  (30)
 .157، د ط، ص الفروق اللغوية العسكري،  (31)
 .481، ص 1، ط فتح القدير الشوكاين، ( 32)
 .222ص  ،د.طلسان العرب )مادة دبر(، ابن منظور، ( 33)
 . 75ص  ،رسالة دكتوراهالتدابري االحرتازية بني املقاصد الشرعية والتطبيقات القانونية، ابلطيب، فاطمة،  (34)
صيل ذلك رفضت املدرسة الوضعية اعتبار العقوبة الوسيلة الوحيدة يف كفاحها ضد اإلجرام كما كان سائدًا عند أصحاب املدرسة التقليدية وسيأيت تف (35)

 الحقاً. 

 

 اثنياا: التدابري االحرتازية اصطالحاا: 

 .)31(، وهو أيضاً " تقومي األمر على ما يكون يف صالح عاقبته"  )30(التدبري" إجراء األمور على علم العواقب"

وقال ابن عاشور: " التدبري النظر يف عواقب املقدرات وعوائقها لقصد إيقاعها اتمة فيما تقصد له حممودة العاقبة 
 )32والغاية".  

 فهو حذر متفطن.  )33(الغفلة يف األمور والكالم والتيقظ من السقطة كأنه حذر من السقوط".    ةواالحرتاز هو: “قل

 التدابري االحرتازية اصطالحاً أبهنا: التفكري أو النظر يف العواقب قصد احلماية والوقاية.عليه فإنه ميكن تعريف  

كما ميكن تعريفه أبنه: التفكري يف العواقب ابللجوء إىل املوضع احلصني للمنعة والوقاية من العودة إىل ما ليس حبصني. 
دي غري الصاحل وحتقيق الوقاية ابلتحصن ومعاجلة العواقب فالتدبري االحرتازي مبين على النظر إىل األمور بنظرة تفا  )34(

 .للحد من تكرارها

 اثلثاا: التدابري االحرتازية ابعتبارها علماا:

مصطلح التدابري االحرتازية أو تدابري األمن أو التدابري الوقائية تعد مصطلح حديث ورد يف أواخر القرن التاسع عشر، 
 )35(جاءت به املدرسة الوضعية اليت كان هلا أتثري كبري.  

 -هنجني خمتلفني مها:  وانتهجت التعريفات 

إجراءات وليست جزاء جنائياً. تتخذ ملواجهة اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف اعترب التدابري االحرتازية االجتاه األول: 
 شخص اجلاين.
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 . 412م(، ص 1993، د ط، )بريوت: الدار اجلامعية، ن العقوابت القسم العامقانو أبو عامر، حممد زكي،  (36)
  .245، د ط، ص دروس يف علم اإلجرام والعقابحسين، حممود جنيب،  (37)
 .60، د.ط، ص شرح قانون العقوابت القسم العام )اجلزء اجلنائي( سليمان، عبد هللا،  (38)
 .13، ص 2، ط للجزاء اجلنائيالنظرية العامة بالل، أمحد عوض، ( 39)
 .62سليمان، عبد هللا، املرجع سبق ذكره، ص  (40)
 .413ص  ،أبو عامر، حممد زكي، املرجع سبق ذكره (41)
 .             3سورة يونس، اآلية  (42)

 

يكون ردعاً والردع ال   اجلزاء  وأضافوا أيضاً أن   )36(وعلل ذلك أبن " اجلزاء يفرتض وجود قاعدة قانونية انتهكت إرادايً ".  
فعند هؤالء التدابري االحرتازية هي “جمموعة من اإلجراءات تواجه خطورة  )37(يتصور من انقصي األهلية أو عدمييها. 

 )38إجرامية كامنة يف شخصية مرتكب اجلرمية لتدرأها عن اجملتمع"  

التدابري االحرتازية " جزاء جنائي يستهدف مواجهة اخلطورة اإلجرامية : ذهب اتباع هذا االجتاه إىل القول أبن  االجتاه الثاين
اللوم األخالقي تنزله السلطة أو هي إجراء فردي قسري ال حيمل معىن  )39(احلالة لدى األشخاص لدرئها عن اجملتمع"

 )40(العامة مبن يرجح لديها احتمال ارتكابه جرمية اتلية وهبدف القضاء على خطورته اإلجرامية"

وردوا على الفريق األول أبن ليس مثة مانع من توسيع فكرة اجلزاء لتشمل الردع والوقاية وابلتايل يكون اجلزاء إما عقوبة 
األخري ال يكون جزاء على ذنب وإمنا وقفاً على اخلطورة اإلجرامية يف سبيل عالجها وفقاً  وهذا )41(. أو تدابرياً احرتازايً 
 . مكافحة اجلرميةلسياسة عامة يف 

وعرفوا التدابري االحرتازية أبهنا " وسيلة أساسية من وسائل اجملتمع يف الكفاح ضد اجلرمية. ومن هنا أتخذ التدابري معىن 
احلق للمجتمع الذي يقابله التزام من جانب من توقع عليه ابخلضوع هلا وعلى هذا األساس فإن التدابري اجلنائية توقع 

طورة اإلجرامية بصرف النظر عن إرادهتم ورغبتهم وهذا القهر هو الذي يعطي للتدابري أهم خصائص قهراً على ذوي اخل
 اجلزاء اجلنائي".  

 رابعا: التدابري االحرتازية يف الفقه اإلسالمي

سنقتصر على ورد ذكر التدبري يف القرآن الكرمي يف آايت عديدة من القرآن الكرمي واليت التدبري يف القرآن الكرمي:  .1
ٍم مُثم اْستَـَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش    بعض منها: يقول هللا تعاىل: ُ المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستمِة أايم  اأْلَْمرَ   يَُدبِّرُ ﴿ِإنم َربمُكُم اَّللم

ِلُكمُ  ِإْذنِهِ   بـَْعدِ   ِمنْ  ِإالم   َشِفيعٍ   ِمنْ  َما    (42).﴾َتذَكمُرونَ   ُدوُه أََفاَل فَاْعبُ   َربُُّكمْ   اَّللمُ   ذََٰ
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 .102، ص 5، جتفسري املراغيتفسري املراغي، أمحد حممد مصطفى،  (2)
 56، ص6جإغاثة اللهفان، ابن قيم اجلوزية،  (3)
 . 5سورة النازعات، اآلية  (45)
 456_457، ص2ج إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم اجلوزية، ( 5)
 74_73، 1ج معجم املؤلفني،ابن عطاء السكندري، ( 6)
 
 .74،73، ص 1، جاحلكم العطائية شرح وحتليلالبوطي، حممد سعيد رمضان، ( 48)
 .19، ص 1ط شرح احلكم العطائية،زروق، أيب العباس أمحد بن حممد،  (49)
 . 71سورة النساء، اآلية  (50)
 .1554، ص 4، جموسوعة النعيم يف مكارم أخالق رسول الكرميابن محيد، صاحلني عبد هللا وآخرون،  (51)
 . 4سورة املنافقون، اآلية  (52)

 

؛ يتبني أن معناها يفيد أنن هللا تعاىل خلق السماوات واألرض، وال جدال ف )43(وابلرجوع إىل تفسري هذه اآلايت 
ذلك، وأنه يدبر أمر خلقه مجيعاً، برتتيل األمور يف مراتبها على أحكام عواقبها ويصرفه وفق ما يريد، إلثبات أن هلذا 

 العامل قاهر قادر انفذ احلكم ابألمر والنهي والتكليف.

يف كتابه إغاثة اللهفان يف معىن التدبري "واملقصود أن  )44(قال األمام ابن قيم اجلوزية الفقهاء:  اصطالحيف  التدبري .2
سبحانه وتعاىل وكل ابلعامل العلوي والسفلي مالئكة، فهي تدبر أمر هللا إبذنه ومشيئته وأمره، فلهذا يضيف التدبري إىل 

ئكة رسل هللا يف خلقه وسفراؤه بينه واملال )45(،أَْمرًا﴾ املالئكة اترة، لكوهنم املباشرين للتدبري كقوله تعاىل:﴿ فَاْلُمَدبِّرَاتِ 
يف  )47(ويقول ابن عطاء هللا السكندري  )46(وبني عباده تتنزل ابألمر من عند هللا يف أقطار العامل وتصعد إليه ابألمر.

حكمه العطائية "أرح نفسك من التدبري فما قام به غريك عندك ال تقم به أنت لنفسك" فالتدبري عمل فكري، وقرار، 
معناه أن حيدث اإلنسان نفسه أبنه بتعامله مع األسباب قد رتب لنفسه خطة الربح والنجاح وضمن لنفسه النتائج، 

تقدير شؤون   والتدبري   )48(فاألسباب يف نظره خدم حتت سلكانه وأدوات لتدبريه، وعقله هو مفتاح جناحه ومصدر تدبريه.
  )49(مما خياف أو يرجى.  لتكون عليها يف املستقب

﴿اَي أَيُـَّها المِذيَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم ورد االحرتاز يف القرآن مبعىن احلذر يف قوله تعاىل: االحرتاز يف القرآن الكرمي:  .3
يًعا﴾  )51(متعددةوقد أمر هللا املؤمنني من أخذ احلذر واحليطة يف القرآن الكرمي مبواضع  )50(،فَاْنِفُروا ثـَُباٍت َأِو اْنِفُروا مجَِ

﴿َوِإَذا رَأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن يـَُقوُلوا  وهي عديدة فمنها نراه عزو جل حذر من مكر املنافقني فقال عز وجل: 
ُْم ُخُشب  ُمَسنمَدة  حَيَْسُبوَن ُكلم َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهمْ  ُ َأىنم يـُْؤَفُكوَن﴾َتْسَمْع لَِقْوهِلِْم َكَأهنم   )52( قَاتـََلُهُم اَّللم
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 .157، ص 5ج  املؤلفني،معجم عمر رضا كحاله،  (53)
 .285، ص1حتقيق. خالد، ط صيد اخلاطر،ابن اجلوزي، عبد الرمحن أبو الفرج:  (54)
 . 59، ص النظرية العامة التدابري االحرتازيةسليمان،  (55)
 .230د.ط، ص  الكفاح ضد اإلجرام،رمسيس، هبنام،  (56)
 .535، ص  2، ج)القسم العام(شرح قانون العقوابت اجلزائري سليمان، عبد هللا،  (57)
 .734، ص 3ط قانون العقوابت )القسم العام(،سالمة، مأمون حممد،  (58)

 

يف معىن االحرتاز "ينبغي االحرتاز من كل ما جيوز أن   )53(قال اإلمام ابن اجلوزي؛االحرتاز يف اصطالح الفقهاء:  .4
يكون وال ينبغي أن يقال: الغال سالمة، فالنظر إىل العواقب وفيما جيوز أن يقع شأن العقالء، فأما النظر يف احلالة الراهنة 

 )54(فحسب حالة اجلهلة احلمقى".

ومثل لالحرتاز، نستطيع أن نقول: التدابري االحرتازية يف الفقه من خالل عرضنا ملعىن التدابري يف القرآن وعند الفقهاء 
اإلسالمي هي: "أن هللا هو املدبر لشؤون عباده ألنه خالقهم فوجب على عباده أن خيضعوا هلذا التدبري لكي حيرتزوا من 

 الوقوع فيما هناهم عنه".

 خامسا: التدابري االحرتازية يف القانون

التدابري االحرتازية حىت القانون اللييب منها، بل ترك أمر التعريف ابلتدابري االحرتازية إىل  مل تعرف التشريعات الوضعية
االجتهاد الفقهي. فلقد جرت حماوالت فقهية عديدة للتعريف ابلتدابري االحرتازية متخذة من اخلطورة اإلجرامية اليت 

 يف للفقهاء:وهذه بعض التعار    )55(ميثلها اجلاين مناطاً للتعريف ابلتدبري،

يعرفه الدكتور رمسيس هبنام: "هي إخضاع احملكوم عليه لطب جنائي أو نفساين أو لتحفظ يف سبيل احليلولة دون عودته 
 )56(من جديد للجرمية".

ويعرفه الدكتور عبد هللا سليمان: "التدابري معاملة فردية قسرية ينص عليها القانون ملواجهة اخلطورة اإلجرامية لدى 
 )57(األشخاص منعاً من ارتكاب اجلرمية والدفاع عن اجملتمع ضد اإلجرام".

ويعرفه الدكتور مأمون حممد سالمة: "التدابري االحرتازية هي إجراءات ختذ حيال اجملرم هبدف إزالة أسباب اإلجرام لديه 
 )58(وأتهيله اجتماعياً".
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 .251، ص 5، ط مبادئ علم اإلجرام وعلم العقابعبد الستار،  (59)
 .245، د.ط، ص اإلجرام وعلم العقاب حسين، حممود جنيب، علم (60)
 .59م(، ص 1990د.ط، )اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب،  ،حرتازيةالنظرية العامة للتدابري االسليمان، عبد هللا،  (61)
 . 23م(، ص 1990، د.ط، )اجلرائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيحامد، حممد أمحد،  (62)
 .65م، ص 1968، اجمللة اجلنائية القومية، العدد األول، العقوابتالتدابري االحرتازية ومشروع قانون حسين، حممود جنيب،  (63)

 

ي هو نوع من اإلجراءات يصدر به حكم قضاي لتجنيب اجملتمع وتعرفه الدكتورة فوزية عبد الستار: "التدبري االحرتاز 
 )59(خطورة تكمن يف شخصية مرتكب فعل غري مشروع".

ويعرفه الدكتور جنيب حممود جنيب حسين: "التدبري االحرتازي جمموعة من اإلجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة يف 
  )60(شخصية مرتكب جرمية لتدرأها عن اجملتمع.

يف الفقه إذ أهنا تعترب التدابري االحرتازية جمموعة من اإلجراءات وضعت حتت تصرف اجملتمع،   ىخترج التعريفات األخر ومل  
  )61(وتستهدف مواجهة اخلطورة اإلجرامية اليت ميثلها اجلاين من أجل وقاية اجملتمع من اجلرمية.

موعة من اإلجراءات ذات الصفة القضائية تتخذ حيال من خالل ذلك ميكننا وضع تعريف التدابري االحرتازية "أبهنا جم
 )62(أشخاص لدرء اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف أشخاصهم حلماية اجملتمع منهم مستقبال".

رغم أن أحداً ال يستطيع أن ينكر الدور احليوي الذي تقوم به فأما عن مفهوم التدابري االحرتازية يف القانون اللييب، 
، فإنه يوجد خالف يف الرأي حول حتديد وضعها اإلجراميف مكافحة    )كما مسيت يف مواد القانون اللييب(  التدابري الوقائية
 ة، وهل من مصلحة اجملتمع أن حتل حملها أم يقوم النظامان معاً.ابلنسبة للعقوب

نه ال يوجد ما يسمى حبرية ذهب اجتاه إىل ضرورة استبعاد فكرة العقوبة كجزاء يستند على املسؤولية األدبية، على اعتبار أ
االختيار، فال يكون هناك معىن للجزاء، ويستخلص عنه ابلتدابري الوقائية اليت تقووم على فكرة الدفاع االجتماعي. واندراً 

ألن هذه التدابري ال ميكن أن حتقق وحدها هدف اجلزاء، خاصة ما تعلق منه إبرضاء  )63(ما يوجد تشريع َيخذ بذلك 
 لة والردع العام.الشعور ابلعدا

لذلك رجحت كفة االجتاه الذي يرى أن تتخذ التدابري الوقائية إىل جانب العقوبة، لكي تكمل قصورها الذي يعوقها يف 
 بعض األحوال عن أتدية وظيفتها االجتماعية، كما أنه قد حتل حملها ابلنسبة إىل طوائف اجملرمني الذين ال جيدي مهم 
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. الدكتور حممود جنيب حسين،  1958واقتصر على التدابري الوقائية، ولكنه عدل عن ذلك يف قانون العقوابت الصادر سنة  1926الصادر سنة  القانون ( 64)

 .861ص  2شرح قانون العقوابت اللبناين هامش 
 .117، ص 1، ط العامة للعقوبة والتدابري االحرتازية بني الشريعة والقانونالنظرية حسني،  (65)

 
ة فتجمع بني التدابري الوقائية والعقوبة يف نظام واحد خيضعان فيه ألحكام العقاب. وأتخذ هبذا معظم التشريعات احلديث

 عامة، مع متييز كل منهما بقواعد خاصة تتفق مع طبيعته والغرض منه.
ولكن ليس معىن هذا أن جيمع بينهما يف احلكم واحد ملعاملة جمرم بعينه، ألن اجملرم كوسيلة إيالم تتعارض مع التدبري 

.  (64)الوقائي كوسيلة عالج، مما يتطلب أن يتخذ احلكم أصلحهما وفقاً ملا تستدعيه حالة اجلاين والظروف احمليطة به  
قًا لتقديره أن جيمع بني العقوبة والتدبري الوقائي ابلنسبة لنفس اجلاين، وأن ولكن كثريًا من التشريعات جتيز للقاضي وف

حيدد يف حكمه أيضًا أيهما يسبق اآلخر يف التنفيذ كالقانون اإليطايل والقانون السويسري. وهناك بعض التشريعات 
الشارع اللييب حيث نص يف املادة  تشرتط تنفيذ العقوبة األصلية املقيدة للحرية قبل التدبري الوقائي. وهذا ما أخذ به

عقوابت على أنه "التدبري الوقائي املضاف إىل عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضائها أو انقضائها بشكل آخر".   143
كما تنص الفقرة الثانية من نفس املادة على أنه "وإذا كان التدبري الوقائي مضافاً إىل عقوبة غري مقيدة للحرية فينفذ بعد 

 صبح احلكم ابإلدانة هنائياً".أن ي

 املطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف حول ماهية التدابري االحرتازية بني الشريعة والقانون

من خالل ما ت عرضه ومناقشته عن مفهوم التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي عمومًا والقانون 
 االحرتازية، التدابري فكرة إن  حسنني عزت املستشار يف قانون العقوابت، وكما يرى اللييب على وجه اخلصوص واملتمثل

 من اكثر منذ اإلسالمية الشريعة يف موجودة فكرة احلديث، االجتماعي الدفاع نظرية مثرة كانت  اليت الوقائية أو التدابري
التدابري  عرف اإلسالمي اجلنائي والنظام الوضعيني، والفقهاء املصلحني أفكار تفوق إهنا بل الزمان، من قران عشر أربعة

الوضعية جند أن هناك اختالف يف مفهوم التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية  القوانني تعرفها أن قبل ةاالحرتازي
 والقانون وإن متاثلوا يف بعض الغاايت واألهداف.

لعل هذا االختالف منبعه متام شرع هللا وكماله ومنطلق التدابري االحرتازية من مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
 )65(وحتقيقاً ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ النفس واملال والعرض والدين.  
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 .35م(، ص 1985، )بريوت: دار النيل والفرات، 2، طنظرية القانون واملعامالت الشرعية –علم القانون والفقه اإلسالمي عالية، مسر،  (66)

 

اليت تفرضها القوانني الوضعية ابعتبارها تدابري احرتازية حلماية اجملتمع من اجلرائم، مثل حجز  فاإلجراءاتبشكل عام، 
، وتقييد حرية وإصالحهم  أتهيلهم  إلعادةيف مؤسسات    اإلجرامعزل بعض معتادي    و، أاجملانني واملدمنني يف مستشفيات

 تشجعهم على اقرتاف اجلرائم، وكذلك   أن اليت ميكن    األماكن  أومبنعهم من ارتياد اخلمارات   إجراميةمن لديهم خطورة 

 أن احملالت وغريها من التدابري االحرتازية، ذلك كله ميكن    وإقفال  واإلتالفواملصادرة العينية   احلرمان من بعض احلقوق،
ما استحدث من تدابري بسبب  أما -  األمثلةكما ذكران قبل قليل، وعرضنا لذلك بعض   -جند له مثيال يف الشريعة 

السياسة  أهدافختدم  أن وسيلة ميكنها  أي، فان الشريعة ال تعرتض على لإلنسانيةالتطور العلمي واحلضاري العام 
 الشرعية من العقاب.

واملتمثلة يف )قوة اإلميان وقوة الضمري الديين، وبناء جمتمع الفصيلة ابألمر  الحرتازيةلكن مسالك الشريعة يف التدابري ا
وكماال وفاعلية يف الدفاع   مشوال أكثر  ابملعروف والنهي عن املنكر وحترمي إشاعة الفواحش وتشريع العقوابت الرادعة( هي

مشوال   أكثروالدوافع الذاتية واملوضوعية بشكل    سباباألعاجلت    ألهنا،  وأتهيلهماجملرمني    وإصالحاالجتماعي ضد اجلرمية  
 واستخالفهاحلقيقية من وجوده    األهداف، والرتكيز على  لإلنسان وعمقا، انطالقا من اجلمع بني البعدين الروحي واملادي  

ختتلف كثريا بني الشريعة والقوانني الوضعية.  ومصريه، ما جعل مفهوم املصاحل واملنافع وطبيعتها، وكذلك املضار واملفاسد،
وتعمل على حتقيقها ومحايتها، واحلقوق لديها  ، فالشريعة تتحدث عن املصلحة احلقيقية،اإلنسانيةوكذلك مفهوم احلقوق  

 )66(  .األرض  يف واستخالفهخلقه    وأهداف  اإلنسان سجمة مع فطرة  سبحانه وتعاىل، وهي من هبة من هللا

وقد اختلف القانون اللييب عن التشريع اإلسالمي يف كون أن التدابري االحرتازية البد هلا من نص قانوين وحكم قضائي، 
 وأهنا أتيت حبكم غري حكم العقوبة، واشرتاط تنفيذها بعد انقضاء العقوبة.

 اخلامتة: 

 الدراسة:خالصة  اوال/    
لقد تناول البحث يف فصله األول نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخيي، حيث بني أنه ال ميكن إنكار حقيقة أن 
الظاهرة اإلجرامية مرتبطة كل االرتباط بظهور التجمعات اإلنسانية، وكانت والزالت تعد تلك الظاهرة من منغصات 

 لتدابري االحرتازية يف العصور والقوانني القدمية حيث اعتربت األسرة أقدم أشكال التكوين احلياة، ومن مث ت عرض ا
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والذي بني أن الشريعة اإلسالمية  االجتماعي وانطالقة التطور، بعدها تناول التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية

ه يف السنة النبوية والسلف الصاحل، وكان للتدابري جاءت مبنهاج رابين استمد دستوره من القرآن الكرمي ومتثل تطبيق
 االحرتازية يف املدارس والقوانني الوضعية آخر ما جاء يف املبحث األول من هذا الفصل، والذي أورد مبدأ أساس الدولة 

هم من تلك يف العقاب مفاده تنازل األفراد عن بعض حرايهتم وحقوقهم للجماعة يف سبيل احملافظة على اجلزء األكرب واأل
احلرايت واحلقوق، وبتوايل ظهور هؤالء الفالسفة ظهرت العديد من املدارس املختلفة للتجرمي والعقاب، ت تعدادها من 
التقليدية إىل الوسطية، أما ما جاء يف اجلزء الثاين من الفصل األول ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون الوضعي 

ف بينهما، حيث تعد فكرة التدابري االحرتازية طفرة نوعية يف فكر اجلزاء والعقاب والذي اليوم يف وأوجه الشبه واالختال
طريقه حنو اإلقرار بعدم جناعة املؤسسات العقابية )السجن( لفئة معينة من اجملرمني، فمن التعريف مبعىن التدابري االحرتازية 

ها علماً، كما جاء يف مفهوم التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية لغة واصطالحاً، إىل  التدابري االحرتازية ابعتبار 
ابتداء من القرآن الكرمي، إىل االحرتاز يف اصطالح الفقهاء، مث عرّج على التدابري االحرتازية يف القانون، حيث  والقانون

نون اللييب، أما أختتم أبوجه الشبه ت التطرق إىل التشريعات ابتداء مفهومها من العام وصواًل على مفهومها يف القا
واالختالف حول ماهية التدابري االحرتازية بني الشريعة والقانون، وقد اختلف القانون اللييب عن التشريع اإلسالمي يف 
كون أن التدابري االحرتازية البد هلا من نص قانوين وحكم قضائي، وأهنا أتيت حبكم غري حكم العقوبة، واشرتاط تنفيذها 

 د انقضاء العقوبة.بع
 الدراسة:نتائج  اتنيا /

 -االيت:  ميكن حصر أهم النتائج اليت توصلت إليها واملتمثلة يف    الدراسة،من خالل ما ت عرضه يف  
منظومة جزائية جديدة ظهرت مع املدرسة الوضعية بعد مالحظة قصور  ةالتدابري االحرتازيأكدت الدراسة إن  .1

أن مفهومها متجذر يف الفقه اإلسالمي. ألن الشريعة اعتمدت على نظرية الفاعل  التقليدية. إالالعقوابت 
ونظرية الفعل وحددت األسس واخلصائص من أول التشريع. فكانت مراعاة شخصية الفاعل وأتسيس املسؤولية 

العقوبة ية على اإلدراك واالختيار، فإذا شابت تلك شائبة النقص أو العدم تغري التوصيف وسقطت اجلنائ
 مبا يناسب من الروادع ألن العربة ابملضمون وليس ابملسميات.  ضلتعو 

وضحت الدراسة أبن التدابري االحرتازية أبهنا شخصية وغري حمددة املدة، وتعمل على الردع اخلاص، وخاضعة  .2
للمراجعة املستمرة، وألختضع للظروف املخففة، كما أن التدابري االحرتازية وظيفتها القضاء على األسباب املباشرة 

 اليت تشجع اجملرم على اجلرم عن طريق العالج واإلصالح.
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ار والشرعية بينت الدراسة إن من أوجه االتفاق واملشاركة بني التدابري االحرتازية والعقوبة متثلها يف القسر واإلجب .3

 والنفعية.
ركزت الدراسة إن التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية أكثر مشولية من القانون الوضعي، حيث أن الشريعة  .4

 اإلسالمية مل تفرض مدة حمددة هلده التدابري، وربطت دلك بزوال اخلطورة من اجملرم يف حال كاملي األهلية
املدة الزمنية نسبيا لبعض التدابري االحرتازية، وابلتايل فال ميكن التنبؤ ابلوقت  ، بينما القانون الوضعي اللييب حدد

 الدي يتحقق فيه أتهيل اجملرم وإعادة دجمه يف اجملتمع.
 الدراسة:   توصيات  اثلتا /      

 -ابآليت:   يوصياستناداً جملموعة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وما استخلصه الباحث،  

ابملدارس القانونية وموازنتها ابلفقه   التأصيلية املرتبطة  االهتمام ابلدراسات.العمل على توجيه البحاث على  1
 اإلسالمي.

 وخمتلف العلوم ذات الصلة ألمهية التأصيل والتقعيد.ربط الدراسات اجلنائية بفلسفة اجلزاء    الرتكيز على  .2

يتعلق آبلية اجلمع بني العقوابت والتدابري االحرتازية   فيماأن يستفيد النظام اجلزائي يف ليبيا من تطور الفقه القانوين  . 3
الكثري من املشاكل   يسارع إىل النص عليها خصوصاً وأن الدولة مقبلة على  اإلسالمية، وأن مع الشريعة    ضال يتعار ومبا  

 دثة واملتجددة.اليت تطورت بتطور العصر وجرائمه املستح

  واملراجع  املصادر  
: الدار اجلامعية للطباعة ، بريوت، د.طالعامة يف قانون العقوابت املقارن نشأت، القواعد إبراهيم، أكرم   -

 .والنشر، د.ت
 .(م2004مؤسسة الرسالة،  :،( بريوت1حتقيق. خالد، ط  صيد اخلاطر،: ابن اجلوزي، عبد الرمحن أبو الفرج -

، 1، طاللهفان من مصايد الشيطان  أيوب، إغاثةابن القيم، أيب عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن  -
  .م2003: دار الفكر،بريوت
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، دار جدة     4، طموسوعة النعيم يف مكارم أخالق رسول الكرميابن محيد، صاحلني عبد هللا وآخرون،   -
 .م،2006الوسيلة للنشر والتوزيع،

: دار إحياء الرتاث ، بريوتتراجم مصنفي الكتب العربية، د.ط  املؤلفني،  السكندري، معجمابن عطاء   -
 . 1، جالعريب، د.ت

 . 5  ج  ،م2004: دار صادر،( بريوت،طد.  دبر،  العرب( مادة  الدين، لسانابن منظور، أبو الفضل مجال   -

 .2  ه، ج1414، دمشق: دار الكلم الطيب، دار بن كثري،،( بريوت1  ، طالقدير  ، فتحالشوكاين ابن مهام   -

 .م1993: الدار اجلامعية،، بريوت، د طالعقوابت القسم العام  زكي، قانون أبو عامر، حممد   -

 (.م2004الرسالة،: مؤسسة  ،( بريوت1حتقيق. خالد، ط  اخلاطر،  دصي  ،أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزية -
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