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ملخص البحث

انت�ش��رت يف الآونة الأخ��رية ج�ري�مة اختطاف الأطف��ال يف كثري من 
الدول وتطورت هذه اجلري�مة يف الع�شر احلديث يف غاياتها واأ�شاليبها. 
من هنا ج��اءت الدرا�شة لبيان العقوبة اخلا�ش��ة بهذه اجلري�مة ومت 

ذكر التخريجات الفقهية لهذه النازلة. 
وخل�ش��ت الباحث��ة اإلى عدد م��ن النتائ��ج خل�شته��ا يف ع�شر نقاط 
واأ�ش��درت تو�شياتها بنقاط �شبع منها ح��ث اجلهات الق�شائية على 
الف�شل بني فعل اخلطف وما ي�شاحب جري�مة االختطاف اأو ما يتبعها 
م��ن جرائم عند التعامل مع هذه اجلري�م��ة وحتديد العقوبة املنا�شبة 

لها.
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املقدمة

�إن �حلمد هلل نحمده، ون�ستعينه، ون�ستغفره، ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا ومن 

�سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن 

ال �إله �إال �هلل وحده ال �رشيك له، و�أ�س���هد �أن حممد�ً عبده ور�س���وله، �سلى �هلل 

عليه وعلى �آله و�سحبه و�سلم، �أما بعد.

ف���اإن �ل�رشيعة �الإ�س���المية ق���د جاءت بحف���ظ �ل�رشوريات �خلم����س: �لدين، 

و�لنف�س، و�لن�سل، و�ملال، و�لعقل، وحلفظ هذه �ل�رشوريات �رشعت �لعقوبات، 

�سو�ء كانت حًد� �أم تعزيًر�.

وقد �نت�رشت يف �الآونة �الأخرية جرمية �ختطاف �الأطفال يف كثري من �لدول، 

وه���ي جرمية لها �آثارها �خلطرية، تن����رش �لرعب يف نفو�س �لنا�س، وتهدد �أمنهم، 

وتعد هذه �جلرمية �سلوكاً �إجر�مياً يتنافى مع قيم �الإ�سالم ومبادئه؛ ملا لها من �آثار 

�سلبية على �الأفر�د و�ملجتمعات.

ولق���د تطورت هذه �جلرمية يف �لع�رش �حلديث يف غاياتها و�أ�س���اليبها، فنجد 

خطف �الأطفال من �أوليائهم �ل�رشعيني بهدف حتقيق رغبة جن�س���ية، �أو لالبتز�ز 

�ملايل، �أو بد�فع �النتقام، �إلى غري ذلك من �الأغر��س �ملحرمة �رشعاً)1(.

)1)  موقع لها �أون الين: http://cutt.us/ws0lA ، 24/ 2/ 1436 هـ.
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فمن هنا جاءت هذه �لدر��سة؛ لبيان �لعقوبة �خلا�سة بهذه �جلرمية، ودر��ستها، 

و�إبر�ز جو�نبها.

التمهيد 
م�شكلة الدرا�شة:

�إن �نحر�ف �الإن�س���ان عن �ملنهج �لقومي، و��س���تغالله لالأطفال مبا يتعار�س مع 

�ملكانة �لرفيعة �لتي و�س���عهم �هلل فيها، يجعل هذه �جلرمية حتتل �ل�سد�رة، حيث 

يحرم �لطفل من �إن�س���انيته، وتهدر كر�مته، وي�س���ري �س���لعة ممتهنة ت�ستغل جلمع 

�ملال، و�إ�سباع �لغريزة �جلن�سية، وقد يحرم من حياته �أي�ساً.

ومم���ا ز�د يف �إبر�ز هذه �مل�س���كلة، كونها تتعلق باالأطفال �ملحتاجني لل�س���فقة 

و�لرف���ق و�لرحمة و�مل�س���اعدة �أكرث من غريهم، وهذ� �لن���وع من �العتد�ء على 

هذه �ل�رشيحة من �ملجتمع، يعد م�س���كلة ت�ستحق �لبحث، وتدعو ملعرفة حجم 

هذه �جلرمية، وموقف �ل�رشيعة �الإ�سالمية منها، و�لعقوبة �ملنا�سبة ملرتكبها))(.

 اأهداف الدرا�شة:
1- ت�س���ليط �ل�س���وء عل���ى جرمية �ختط���اف �الأطف���ال من حي���ث طبيعتها، 

و�أغر��سها، وو�سائلها.

2- �لتعريف باأحكام هذه �جلرمية، و�أبعادها، وخماطرها، و�آثارها.

)2) حتـــرمي �الجتـــار باالأطفـــال و��شتغاللهـــم يف �ل�شريعـــة �الإ�شالمية، د. حممـــد ف�شل عبد �لعزيز �ملـــر�د، بحث من�شور يف 
مكافحة �الجتار باالأ�شخا�ص و�الأع�شاء �لب�شرية، جامعة نايف �لعربية للعلوم �الأمنية �ص 70.
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3- فت���ح باب �لبحث ودر��س���ة هذ� �لن���وع من �جلر�ئم، �أم���ام قلة �الأبحاث 

و�لدر��سات يف هذ� �ملو�سوع.

ت�شاوؤلت الدرا�شة:
على �سوء ما �سبق، ما �أ�سباب تف�سي ظاهرة �ختطاف �الأطفال يف �لعامل؟ �إلى 

�أن �أ�سبحت ظاهرة توؤرق �الأ�رش، وتهدد �أمنهم.

وتندرج حتت هذه �الإ�سكالية ت�ساوؤالت فرعية:

- ما حقيقة جرمية �ختطاف �الأطفال؟

- وما �الأغر��س �لد�فعة �إلى �رتكابها؟

- وما �الآثار �لناجمة عنها؟

- وما �لعقوبة �ملنا�سبة لها؟

اأهمية الدرا�شة:
تظهر �أهمية در��سة عقوبة �ختطاف �الأطفال من عدة نو�ٍح، من �أهمها:

- �نت�س���ار جرمية �ختط���اف �الأطفال على نطاق و��س���ع يف �ملجتمعات، �أمام 

تطور �أ�ساليب �رتكابها، وتعدد دو�فعها.

- �إبر�ز هذ� �ملو�س���وع و�لعناية به يوؤدي �إلى ن�رش �لوعي �لفقهي، مما ي�ساعد 

على �حلد من �نت�سار هذه �لظاهرة.

- معرفة �لتكييف �لفقهي حلاالت �ختطاف �الأطفال؛ لي�سهل معرفة �لعقوبات 

�ملرتتبة عليها.
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- ترتبط هذه �لدر��سة بجانب مهم من جو�نب �الأمن �ملتمثل يف منع �جلرمية 

ومعاقبة �ملجرمني.

- قلة �لدر��س���ات �لتي تناولت حماية حقوق �لطفل عموماً، و�حلماية �جلنائية 

للطفل �ملجني عليه خ�سو�ساً.

حدود الدرا�شة الزمانية واملكانية:
هذه �لدر��سة تعنى بدر��سة عقوبة �ختطاف �الأطفال يف �لع�رش �حلا�رش وذلك 

ح�سب �ل�رشيعة �الإ�سالمية، �سو�ء على �لنطاق �ملحلي �أم �لعربي �أم �الإ�سالمي.

 
الدرا�شات ال�شابقة:

مل �أجد در��س���ات �س���ابقة تناولت �ملو�س���وع فيم���ا �طل�عت علي���ه على وجه 

�ال�س�����ت��ق��الل، و�إن كانت بع�س �لبحوث و�لدر��س���ات تناولت �ملو�سوع يف 

بع�س �أحكامه �أو �أ�سارت �إليه، ومن �أهم هذه �لدر��سات:

1-ظاهرة �ختطاف �الأطفال يف �ملجتمع �جلز�ئري، خ�سائ�س���ها، �أغر��سها، 

وعو�مل �نت�س���ارها، للباحثة: فوزي���ة هامل، �لنا�رش: جملة �لندوة للدر��س���ات 

�لقانونية، �لعدد �الأول لعام 2013م.

2-مكافحة �الجتار باالأ�س���خا�س و�الأع�س���اء �لب�رشية، �لنا����رش: جامعة نايف 

�لعربية للعلوم �الأمنية، �لطبعة �الأولى، �لريا�س، 1426ه�-2005م.

3-�لعنف �س���د �الأطفال در��س���ة فقهي���ة تطبيقية، للباحث: ح�س���ن بن نا�رش 
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�الأ�س���لمي، �إ�رش�ف: عبد �هلل بن عبد �لعزيز �آل �ل�سيخ، جامعة �الإمام حممد بن 

�سعود �الإ�سالمية - �ملعهد �لعايل للق�ساء، 1429-1430ه�.

4-جرمية �ختطاف �الأ�سخا�س، للباحثة: فاطمة �لزهر�ء جز�ر، �إ�رش�ف: عبد 

�لقادر در�جي، جامعة �حلاج خل�رش -باتنة- كلية �حلقوق و�لعلوم �ل�سيا�س���ية، 

2013-2014م.

5-�أحكام �ختطاف �الإن�س���ان وتطبيقاته �لق�سائية، للباحث: علي بن عبد �هلل 

�آل �س���لطان، �إ�رش�ف: يو�س���ف �أحمد �لقا�س���م، جامعة �الإمام حممد بن �سعود 

�الإ�سالمية - �ملعهد �لعايل للق�ساء، 1428-1429ه�.

6-جرمية �ختطاف �الأ�س���خا�س، للباحث: عبد �هلل ح�س���ني �لعمري، �ملكتب 

�جلامعي �حلديث، 1430ه�-2009م.

7-�ختط���اف �الأطفال، تاأليف: �رش�ج �لدين �لروب���ي، �لنا�رش: �لد�ر �مل�رشية 

�للبنانية، 2002م.

8-جر�ئم �الختطاف: در��س���ة قانوني���ة مقارنة باأحكام �ل�رشيعة �الإ�س���المية، 

تاأليف: عبد �لوهاب عبد �هلل �ملعمري، �ملكتب �جلامعي �حلديث، 2006م.

9-جر�ئم �الختطاف: �الأحكام �لعامة و�خلا�سة و�جلر�ئم �ملرتبطة بها، تاأليف: 

عبد �لوهاب عبد �هلل �ملعمري، �لنا�رش: د�ر �لكتب �لقانونية، 2010م.

منهج الدرا�شة:
�عتمدت �لدر��سة على �ملنهج �ال�ستقر�ئي �لتحليلي، وذلك من حيث عر�س 
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مو�سوع عقوبة جرمية �ختطاف �الأطفال، �سو�ء من حيث تعريفها، �أم من حيث 

�لوقوف على دو�فعها، و�أغر��سها، وو�سائلها.

كما �عتمدت على �ملنهج �لو�سفي يف تعريف بع�س �مل�سطلحات.

 حمتويات الدرا�شة:
�نتظم���ت هذه �لدر��س���ة يف مقدمة ، ومتهيد ، وف�س���لني، بيانه���ا على �لنحو 

�الآتي:

- �ملقدمة.

- �لتمهيد وي�ستمل على ما يلي : 

-  م�سكلة �لدر��سة.

- �أهد�ف �لدر��سة.

- ت�ساوؤالت �لدر��سة.

- �أهمية �لدر��سة.

- حدود �لدر��سة �لزمانية و�ملكانية.

- �لدر��سات �ل�سابقة.

- منهج �لدر��سة.

- حمتويات �لدر��سة.

- م�سطلحات و مفاهيم �لدر��سة.

ويف �خلتام، �لنتائج و�لتو�سيات.
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 مصطلحات ومفاهيم الدراسة

اأواًل: تعريف العقوبة:
�أ– �لعقوبة لغة: مبعنى �لعقاب، وهي م�سدر من �لفعل عاقب يعاقب عقوبة 

وعقاباً ومعاقب���ة، فهو معاَقب، ومعاِقب، يقال: عاقب ف���الٌن فالناً بذنبه معاقبة 

وعقاباً: جز�ه �سوء�ً مبا فعل)3(.

جاء يف معجم مقايي�س �للغة)4(: "�لعني و�لقاف و�لباء �أ�س���الن �س���حيحان: 

�أحدهم���ا يدل على تاأخري �س���يء و�إتيان���ه بعد غريه، و�الأ�س���ل �الآخر يدل على 

�رتفاع و�سدة و�سعوبة".

وعاقبة كل �سيء �آخره، و�س���ميت عقوبة؛ الأنها تكون �آخر �لذنب، و�ملعاِقب 

�لذي �أدرك ثاأره))(.

ب– �لعقوبة ��س���طالحاً: �لفقهاء غالباً يذك���رون �لعقوبة باأثرها و�حلكمة من 

م�رشوعيتها)6(، ومنهم من يذكرها بتعريفها -مع تقارب تعريفاتهم- ومن ذلك 

قول �ملاوردي))(: "هي زو�جر و�سعها �هلل تعالى عن �رتكاب ما حظر، وترك ما 

�أمر".

)3)  �نظر: �مل�شباح �ملنري 420/2 مادة �لعقب، خمتار �ل�شحاح: 39 مادة عقب، �ملعجم �لو�شيط 613/2 .
)4) 76/4، 78 مادة عقب.

))) معجم مقايي�ص �للغة 4/ 78 مادة عقب.
)6) �نظر: �ل�شيا�شة �ل�شرعية البن تيمية �ص120.

)7) �الأحكام �ل�شلطانية �ص221.
و�ملـــاوردي هـــو: علـــي بن حممـــد بن حبيب، �أبـــو �حل�شن �لب�شـــري، كان من وجوه �لفقهـــاء �ل�شافعيـــة، ويل �لق�شاء ببلد�ن 
كثرية، من ت�شانيفه: �لنكت يف تف�شري �لقر�آن، و�الإقناع، و�أدب �لدنيا و�لدين، و�الأحكام �ل�شلطانية، تويف �شنة 0)4 هـ.

تاريخ بغد�د 12/ 102، �شري �أعالم �لنبالء 14/ )18.
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و�أ�ساف بع�سهم كلمة "�لردع" ليبني �لغر�س من �لعقوبة، فقال: "هي جز�ء 

و�سعه �ل�سارع للردع عن �رتكاب ما نهى عنه، وترك ما �أمر به"))(.

ثانيًا: تعريف االختطاف:
اأ– الختطاف لغة:

 م�س���در خِطَفُه يخُطُفُه من باب تعب، وخِطَفُه خْطفاً من باب �رشب لغٌة فيه، 

وهو �ال�ستالب، و�رشعة �أخذ �ل�سيء، و�جتذ�به)9(، يقال: خَطف �لربُق �لب�رش، 

ذهب به، وخطف �ل�س���مع، �رشقه)11(. ومنه قوله تعال���ى:  چ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

اف: �لل�س)11(. ژچ �ل�سافات: 10، و�خلطَّ
وه���ذ� �لتحديد �للغوي لكلمة �ختطاف يالحظ فيه �أنه يقوم على فعل �الأخذ 

�ل�رشي���ع، �أي: �أن من لو�زمه �ل�رشعة يف �لفعل، وهذه �ل�رشعة تقت�س���ي �لنقل 

�ل�رشيع، و�الإبعاد �ل�رشيع))1(.

ب– االختطاف ا�شطالحًا: 
يت�س���من �لتعريف �ال�س���طالحي �لتطرق للتعريف �لقان���وين، ثم �لتعريف 

�لق�سائي، ثم �لتعريف �لفقهي على �لنحو �لتايل:

)8) �نظر: �لعقوبة يف �لفقه �الإ�شالمي، لل�شيخ حممد �أبو زهرة �ص 6.
)9)  �نظر: ل�شان �لعرب 9/)7 مادة َخَطَف، �مل�شباح �ملنري 174/1 مادة َخَطَف، خمتار �ل�شحاح: 8)1، 9)1 مادة َخَطَف.

)10) �ملعجم �لو�شيط 244/1 مادة َخَطَف.
)11)  �لعني 220/4 مادة َخَطَف.

)12) جر�ئم �الختطاف: در��شة قانونية مقارنة باأحكام �ل�شريعة �الإ�شالمية لعبد �لوهاب عبد �هلل �أحمد �لعمري، �ص )2.



د. أسماء بنت محمد آل طالب

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
� 211 �

الفرع االأول: التعريف القانوين لالختطاف:
�لت�رشيع���ات �حلديثة يف فقه �لقانون مل ت�س���ع تعريفاً حمدد�ً لهذ �جلرمية، بل 

�قت�رشت على ذكر �لعقوبة �ملقررة للجرمية)13(.

فقد عرف �الختطاف يف �لت�رشيع �جلز�ئري باأنه: �العتد�ء �ملتعمد على �حلرية 

�لفردية لل�س���خ�س، وذلك بحجزه وتقييده بعد خطفه من مكان تو�جده، ونقله 

�إلى جهة ال يعلمها، �س���و�ء با�ستعمال �لقوة �أو �لعنف، �أو بدونهما ملدة قد تطول 

وقد تق�رش)14(.

الفرع الثاين: التعريف الق�شائي لالختطاف:
عرف���ت حمكمة �لتمييز �الأردني���ة �خلطف باأنه: �نتز�ع �ملخط���وف من �لبقعة 

�ملوجود بها، ونقله �إلى حمل �آخر؛ الحتجازه فيه؛ بق�سد �إخفائه عن ذويه))1(.

الفرع الثالث: التعريف الفقهي لالختطاف:
مل يع���ن �لفقه���اء �ملتقدمون بتعري���ف �الختطاف، وقد عرف���ه بع�س �لفقهاء 

�ملعا�رشين باأنه: �س���لب �لفرد �أو �ل�س���حية حريته با�ستخد�م �أ�سلوب �أو �أكرث من 

�أ�س���اليب �لعنف، و�الحتفاظ به يف مكان ما يخ�سع ل�سيطرة ورقابة �ملختطفني؛ 

)13) جرميـــة �ختطـــاف �الأ�شخا�ص، مذكرة مكملة لنيل �شهادة �ملاج�شتـــري يف �لعلوم �لقانونية، فاطمة �لزهر�ء جز�ر ، �ص 
.19

)14) جرمية �ختطاف �الأطفال يف قانون �لعقوبات �جلز�ئري، مذكرة مكملة لنيل �شهادة �ملاج�شتري، ب�شي�شي �شومية، �ص 
.2(

))1) �مل�شدر �ل�شابق.
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حتقيقاً لغر�س معني)16(.

وعرف �أي�ساً باأنه: �الأخذ �ل�رشيع با�ستخد�م قوة مادية �أو معنوية، �أو عن طريق 

�حليلة �أو �ال�ستدر�ج، ملا ميكن �أن يكون لهذه �جلرمية، و�إبعاده عن مكانه وحتويل 

خط �سريه بتمام �ل�سيطرة عليه ))1(.

من خالل تلك �لتعريفات ميكن تعريف �الختطاف باأنه:

حمل �نتز�ع �ملجني عليه من �ملكان �لذي يتو�جد فيه، و�أن يتم نقله �إلى مكان 

�آخر -دون �إر�دته- لتنفيذ �أمر �أو �رشط ما))1(.

ثالثًا: تعريف االأطفال:
جمع طفل، و�لطفل هو �ملولود �ل�سغري من والدته حتى �لبلوغ)19(، و�الأ�سل 

فيه: �لولد �ل�س���غري من �الإن�س���ان و�لدو�ب، يقال هو طفل، و�الأنثى طفلة)1)(، 

ويك���ون "�لطفل" بلفظ و�حد للمذكر، و�ملوؤنث، و�جلمع، قال -تعالى-: چ ى     

ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ �لنور: )1)(31.

م���ع مالحظ���ة �أن مرحلة �لطفولة تنق�س���م �إلى عدة مر�ح���ل، وكل مرحلة لها 

�أحكام تخ�س���ها، ولكن ال حاجة �إلى تف�س���يل ذلك -م���ا د�مت تدخل كلها يف 

)16) جرمية �ختطاف �الأ�شخا�ص، عبد �هلل ح�شني �لعمري، �ص 11.
)17) �مل�شدر �ل�شابق، �ص 14.

)18) جرمية �ختطاف �الأطفال يف قانون �لعقوبات �جلز�ئري، مذكرة مكملة لنيل �شهادة �ملاج�شتري، ب�شي�شي �شومية، �ص 
.26

)19) �مل�شباح �ملنري 1/ 374 مادة �لطفل، خمتار �ل�شحاح، �ص 346 مادة طفل.
)20) معجم مقايي�ص �للغة 3/ 413 مادة طفل.

)21) �مل�شباح �ملنري 1/ 374 مادة �لطفل، و�الآية من �شورة �لنور: 31.
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د�ئرة �لطفولة-)))(.

هذ� وقد عرفت �تفاقية حقوق �لطفل �لتي �أقرتها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

ع���ام 1998م يف �ملادة 1 �لطفل باأنه: كل �إن�س���ان مل يتجاوز �لثامنة ع�رشة، ما مل 

يبلغ �سن �لر�سد قبل ذلك مبوجب �لقانون �ملنطبق عليه)3)(.

رابعًا: املراد بعقوبة اختطاف االأطفال:
هو نوع �جلز�ء �ملر�د �إيقاعه على مرتكب هذه �جلرمية يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية، 

ية �أم تعزيرية؟ على ما �سياأتي بيانه يف �لف�سل �لثالث -�إن �ساء  وهل عقوبته حدِّ

�هلل-.

الفصل األول

واقع اختطاف األطفال ووسائله، وآثاره

وفيه ثالثة مباحث:

املبحث األول

واقع اختطاف األطفال

�إن جرمية �ختطاف �الأطفال �ليوم �أ�س���بحت ذ�ت طابع دويل وتتخذ �أ�س���كااًل 

متعددة، ولذلك ي�س���عب �إيجاد �إح�سائية دقيقة لهذه �جلر�ئم، �سو�ء يف �لدول 

)22) حترمي �الجتار باالأطفال و��شتغاللهم يف �ل�شريعة �الإ�شالمية، د. حممد ف�شل عبد �لعزيز �ملر�د، �ص 68.
)23) �مل�شدر �ل�شابق.
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�لعربية �أم يف دول �لعامل)4)(.
لكن �نت�س���ار هذه �جلرمية يتفاوت بني �لدول يف �لعامل، فالدول �لتي ي�س���ود 
فيه���ا �لفقر و�جلهل، �أو تك���رث فيها �حلروب و�لنز�عات تنت����رش فيها هذه �جلرمية 
�أكرث من غريها، وكلم���ا تفككت �لرو�بط �الأ�رشية و�الجتماعية كلما ز�دت هذه 

�جلرمية)))(.

لوح���ظ يف �لواليات �ملتح���دة �الأمريكية ع���ام 1984م �ختفاء حو�يل مليون 

طفل �س���نوياً، ت�ستغلهم ع�س���ابات جتار �جلن�س يف �الأطفال فيما يطلق عليه ��سم 

"�لرق �جلن�سي")6)(.
قامت جمعية �أر�س دوزيه �لفرن�س���ية بخطف ما يزي���د على مئة طفل من دولة 

ت�س���اد لغر�س بيعهم على �أ�رش عربية تتبناهم، ومما يزيد يف ب�س���اعة هذه �جلرمية 

�أن ه���ذه �جلمعية هي �إحدى �جلمعيات �لتي تعمل م�س���ترتة حتت غطاء �الأعمال 

�خلريية يف فرن�سا)))(.

ويف فرن�س���ا مت �ختطاف طفلة عمرها 12 عاماً وكانت مت�سى باإحدى �ل�سو�رع 

�لفرعي���ة بعد �أن تقدم و�لد�ها يف �مل�س���ي عليها ومت حملها من قبل �س���ابني كان 

�أحدهم يحمل مندياًل و�سعه على فمها، ومن ثم �أدخالها �ل�سيارة ورموها على 

�ملقعد �خللفي. 
)24) �أحكام �ختطاف �الإن�شان وتطبيقاته �لق�شائية، علي بن عبد �هلل �آل �شلطان، ر�شالة ماج�شتري، �ملعهد �لعايل للق�شاء، 

جامعة �الإمام حممد بن �شعود �الإ�شالمية، �ص 14.
))2) حترمي �الجتار باالأطفال و��شتغاللهم يف �ل�شريعة �الإ�شالمية، حممد ف�شل عبد �لعزيز �ملر�د، �ص 77، جملة �الأمن 

�لعام، عدد 133.
)26) �مل�شدر �ل�شابق.

)27) جريدة �لوطن، �لعدد 9)22.
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ومن ثم ر�حت يف نوم عميق حيث كان �ملنديل م�سبعا مبادة خمدرة)))(.

وت�س���ري �الإح�س���ائيات يف �جلز�ئر �أن �سنة 2000م �س���هدت ت�سجيل 28 حالة 

�ختطاف يف �سهر و�حد)9)(.

ويف �س���نة 2004م ت�س���اعف عدد �الأطفال �ملختطفني يف �جلز�ئر لي�سل �إلى 

128 طفاًل)31(.

كما مت ت�سجيل �أكرث من 127 حالة �ختطاف يف �جلز�ئر خالل عام 2010م)31(.

ويف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية مت �ختفاء طفلة من �أحد �مل�ست�سفيات �لكربى 

بالريا�س يف �أيامها �الأولى من ق�سم �لوالدة))3(، كما مت �ختطاف طفل بعد �ساعات 

من والدته من ق�سم �حل�سانة مب�ست�سفى �لن�ساء و�لوالدة مبدينة �سكاكا)33(.

كما مت �ختطاف �لطفل عبد �لرحيم -باك�س���تاين �جلن�س���ية- و�لبالغ من �لعمر 

ع�رش �سنو�ت يف �ملدينة �ملنورة من قبل خم�سة جناة قامو� بخطفه وفعل �لفاح�سة 

به، ومن ثم قتله)34(.

)28) موقع لها �أون الين: http://cutt.us/ws0lA ، 24/ 2/ 1436 هـ.
)29) جرمية �ختطاف �الأ�شخا�ص، مذكرة مكملة لنيل �شهادة �ملاج�شتري يف �لعلوم �لقانونية، فاطمة �لزهر�ء جز�ر، �ص )13.

)30) �مل�شدر �ل�شابق.
)31) �مل�شدر �ل�شابق �ص 136.

)32) جريدة عكاظ، �لعدد 2431.
)33) جريدة �لريا�ص، �لعدد 14437. 

 (34(
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املبحث الثاني

وسائل اختطاف األطفال

ميكن تق�سيم و�سائل �ختطاف �الأطفال باعتبارين:

1- باعتبار دوافع االختطاف:

تتعدد و�سائل �ختطاف �الأطفال من حيث دو�فعها �إلى ما يلي:

1- دو�ف���ع مادية: وهو �أن يلجاأ �جلاين �إلى �ختطاف �لطفل للح�س���ول على 

�الأمو�ل من خالل طلب �لفدية من ذوي �ملجني عليه، وهذ� �لنوع من �الختطاف 

يكون منت�رش�ً يف �ملجتمعات �لتي ي�سود فيها �لفقر و�لبطالة))3(.

2- دو�ف���ع نف�س���ية �أو عقلية: ويق�س���د بها �رتكاب جرمي���ة �الختطاف نتيجة 

ل�سلوك مَر�س���ي �أو ��س���طر�ب نف�س���ي �أو عقلي، وهذه �لدو�فع جتعل �ملجرم 

يرتك���ب جرميته نتيج���ة لتخيالت �أو ت�س���ور�ت ذهنية خاطئة؛ تنفيذ�ً ل�س���لوك 

مَر�سي، وتقدير هذ� �لنوع من �لدو�فع يف�سل فيها قا�سي �ملو�سوع، وي�ستدل 

على ذلك من خالل �لفحو�سات �لنف�سية و�لع�سبية)36(.

3- �ختط���اف لد�ف���ع �نتز�ع �الأع�س���اء �لب�رشي���ة و�ملتاجرة به���ا. وتعد هذه 

�جلرمي���ة ظاهرة جديدة ظهرت مع بد�يات �لقرن �حلادي و�لع�رشين، وذلك بعد 
))3) جرميـــة �ختطـــاف �الأ�شخا�ـــص، مذكرة مكملة لنيل �شهـــادة �ملاج�شتري يف �لعلوم �لقانونيـــة، فاطمة �لزهر�ء جز�ر �ص 

 .13(
)36) جرميـــة �ختطـــاف �الأ�شخا�ـــص يف قانون �لعقوبات �جلز�ئري، مذكرة مكملة لنيـــل �شهادة �ملاج�شتري، ب�شي�شي �شومية، 

�ص 133/ 134.



د. أسماء بنت محمد آل طالب

 )العدل( العدد |69| جمادى الأولى 1436هـ
� 217 �

�لتط���ور�ت �لتي عرفها �ملج���ال �لطبي و�جلر�حي حالي���اً، حيث �تخذت بع�س 

�جلماعات �ملحرتفة هذه �لعمليات �أ�س���لوباً للربح من خالل �ملتاجرة باالأع�س���اء 

�لب�رشية))3(.

4- �النتقام �ل�سخ�س���ي ب�سبب خالفات عائلية �أو �جتماعية �أو مالية -و�لذي 

يدفع �س���احبه �إلى �رتكاب جرمي���ة �ختطاف �لطفل-؛ لي�س���في غليله من ذوي 

�لطفل �ملجني عليه))3(.
5- �ختطاف لغر�س �رتكاب �لفاح�سة: قد يكون �لد�فع من �ختطاف �لطفل 
هو �العتد�ء �جلن�س���ي عليه، وهذ� ما �أكدته ن�سبة �الأطفال �ملختطفني، حيث �إنه 
بعد �لعثور على جثثهم وجدو� �أنهم معتدى عليهم جن�س���ياً، وهذ� ما يعرف يف 

علم �لنف�س وعلم �الجتماع بال�سذوذ �جلن�سي)39(.

6- �الختطاف بد�فع تن�سري �الأطفال عرب �سبكات خم�س�سة لهذ� �لغر�س)41(.

7- جتني���د �الأطفال يف �الأعم���ال �لقتالية لتمويل �جليو����س وحركات �لتمرد، 

وخا�س���ة حينم���ا تكون �ملنازع���ات و�حل���روب يف مناطق فقرية يك���رث فيها عدد 

�الأطفال، وال ي�ستطيع رب �الأ�رشة �إعالتهم، فيكون م�سريهم يف �ل�سو�رع، عند 

ذلك تن�سط ع�س���ابات متخ�س�س���ة يف �ختطاف هوؤالء �الأطفال وبيعهم باأثمان 

بخ�س���ة لالأطر�ف �ملتنازعة، ويتم تاأهيلهم ب�رشعة من خالل تدريب ق�سري على 
)37) جرميـــة �ختطـــاف �الأ�شخا�ـــص، مذكرة مكملة لنيل �شهادة �ملاج�شتري يف �لعلوم �لقانونيـــة، فاطمة �لزهر�ء جز�ر، �ص 

 .133
)38) جرميـــة �ختطـــاف �الأ�شخا�ـــص يف قانون �لعقوبات �جلز�ئري، مذكرة مكملة لنيـــل �شهادة �ملاج�شتري، ب�شي�شي �شومية، 

�ص 132.
)39) جر�ئم �ختطاف �الأطفال، لعبد �لوهاب عبد �هلل �أحمد �لعمري، �ص 143، 144.

)40) موقع تاأ�شيل مركز �لدر��شات و�لبحوث http://cutt.us/phkWp )/ 6/ 1436هـ.
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��ستعمال �ل�سالح، ثم �لزج بهم يف �الأعمال �لقتالية)41(.

8- �لتبني: فقد يكون �لغر�س من �ختطاف �الأطفال هو ح�سول �جلاين على 

طف���ل، وغالباً ما يكون �جلاين غري قادر على �إجناب �الأطفال، وقد يكون �لغر�س 

من �ختطاف �الأطفال هو عر�س���هم ع���ن طريق عمليات بي���ع �الأطفال ليتبناهم 

�أ�سخا�س �آخرون))4(.

2- باعتبار اآليات االختطاف:
تتعدد و�سائل �ختطاف �الأطفال من حيث �آليتها �إلى ما يلي:

1- ��س���تخد�م �لقوة و�لعنف، �أو �لتهديد با�ستخد�م �ل�سالح لقتل �لطفل �أو 

جرحه �أو �إيذ�ئه �أو �نتهاك عر�س���ه، �أو غريها من �لو�س���ائل �لتي توؤثر على �إر�دة 

�لطفل �ملخطوف)43(.

2- ��س���تخد�م �حليل���ة و�ال�س���تدر�ج، فقد يت�س���نع �جلاين بع����س �حلركات 

و�لت�رشفات خلد�ع �لطفل؛ كت�سنع �ملر�س و�لعجز عند �ل�سري وطلب �مل�ساعدة، 

فينتقل �لطفل باإر�دت���ه، �أو يقوم �جلاين ب�رش�ء �ألعاب للطفل، �أو �إغر�ئه بالنقود، 

وما �سابه ذلك)44(.

3- ��س���تغالل حالة �لطفل �لتي ال ميكنه معها من �ملقاومة، �أو حرية �الختيار؛ 

)41) موقع �ملوقف http://cutt.us/MLNr  )/ 6/ 1436هـ.
)42) موقع ويكيبيديا �ملو�شوعة �حلرة http://cutt.us/BVSi 24/ 2/ 1436 هـ.

)43) جرميـــة �ختطـــاف �الأ�شخا�ـــص يف قانون �لعقوبات �جلز�ئري، مذكرة مكملة لنيـــل �شهادة �ملاج�شتري، ب�شي�شي �شومية، 
�ص 106-104. 

)44) �مل�شدر �ل�شابق �ص )10.
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كحمل �جل���اين �لطفل �أثناء ن���وم، �أو فقده للوعي، �أو تخدي���ره، �أو حتت تاأثري 

�لتنومي �ملغناطي�سي، �إذ �لعربة لي�ست با�ستخد�م �لقوة، و�إمنا بانعد�م �إر�دة �لطفل 

�ملخطوف))4(.

4- �لر�س���اوي: كاختطاف �الأطف���ال باالتفاق مع �الأطباء يف �مل�ست�س���فيات، 

وعياد�ت �لوالدة، وذلك مبقابل مادي يح�سلون عليه)46(.

املبحث الثالث

آثار جريمة اختطاف األطفال االجتماعية والنفسية

�إن جرمية �ختطاف �الأطفال من �خطر �جلر�ئم من حيث �لعو�قب و�الأ�رش�ر؛ 

ملا يلي:

1- �أن جرمية �ختطاف �الأطفال تهدد �الأمن يف كثري من دول �لعامل، و�أ�رش�رها 

ال مت�س �لفرد فقط، بل مت�س �ملجتمعات و�القت�ساد و�لنظام �لعام يف �لدولة))4(.

2- �أن هذه �جلرمية ينتج عنها �أخذ �لطفل و�إبعاده عن مكانه، دون �ختيار منه، 

وهذ� �ل�رشر مي�س �لطفل يف حريته و�أمنه و��ستقر�ره))4(.

))4) �مل�شدر �ل�شابق.
)46) حترمي �الجتار باالأطفال و��شتغاللهم يف �ل�شريعة �الإ�شالمية، حممد ف�شل عبد �لعزيز �ملر�د، �ص 78، جملة �الأمن 

�لعام، عدد 133.
)47) �أحكام �ختطاف �الإن�شان وتطبيقاته �لق�شائية، علي بن عبد �هلل �آل �شلطان، ر�شالة ماج�شتري، �ملعهد �لعايل للق�شاء، 

جامعة �الإمام حممد بن �شعود �الإ�شالمية، �ص )1.
)48) جرميـــة �ختطـــاف �الأ�شخا�ـــص يف قانون �لعقوبات �جلز�ئري، مذكرة مكملة لنيـــل �شهادة �ملاج�شتري، ب�شي�شي �شومية، 

�ص 49.
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3- �أن هذه �جلرمية تعد من جر�ئم �ل�رشر؛ وذلك الأن هذه �جلرمية ال تتم دون 

�رشر و�ق���ع بالطفل �ملجني عليه، �إذ �أن جرمية �الختطاف مقدمة للو�س���ول �إلى 

جر�ئم �أخرى �أ�سد منها كالقتل �أو �جلرح �أو �لزنا �أو �ل�رشب �أو �البتز�ز مما يلحق 

�ل�رشر بالطفل �ملجني عليه)49(.

4- �الإره���اب �لنف�س���ي �لناجم ع���ن عملي���ات �الختطاف، وم���ا يلحقه من 

تد�عيات، رمبا ت�ستمر �آثارها لدى �الأطفال فرت�ت طويلة.

باالإ�س���افة �إلى ما يرتتب على خطف �لطفل �إذ� مت ممار�س���ة �لفاح�س���ة معه من 

�الإرهاب �لنف�سي له، و�لعار �لذي يلحق باأ�رشته)1)(.

كم���ا �أن �ختط���اف �لطفل -حتى و�إن ف�س���ل �ملختطف���ون يف �إكمال �جلرمية- 

يرتك فيه �آالماً وعلاًل د�خلية قد ت�س���ل �إلى حد �ل�س���دمات �لتي توؤثر يف حياته 

و�سخ�س���يته، وما ينجم عنها من رعب و�إرهاب وتروي���ع، قد تاأخذ وقتاً طوياًل 

لعالج �آثارها �لنف�سية)1)(.

الفصل الثاني

التخريجات الفقهية لنازلة اختطاف األطفال، وتأصيلها الفقهي

وفيه ثالثة مباحث:
)49)�مل�شدر �ل�شابق.

)0)) �أحكام �ختطاف �الإن�شان وتطبيقاته �لق�شائية، علي بن عبد �هلل �آل �شلطان، ر�شالة ماج�شتري، �ملعهد �لعايل للق�شاء، 
جامعة �الإمام حممد بن �شعود �الإ�شالمية، �ص 69.

)1)) �مل�شدر �ل�شابق.
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�ملبحث �الأول: �لتخريج �لفقهي للنازلة على �أنها �رشقة.

�ملبحث �لثاين: �لتخريج �لفقهي للنازلة على �أنها حر�بة.

�ملبحث �لثالث: �ل�سور �لتي ال ميكن تخريجها على �أنها حر�بة.

توطئة:
قب���ل بيان �لتخريجات �لفقهية لهذه �لنازلة، و�إبر�ز �لعقوبة �الأن�س���ب لها هل 

هي حدية �أم تعزيرية، يجب مر�عاة �الأمور �الآتية:

1-�إذ� �أمك���ن �إحلاق هذه �جلرمية باأحد �حلدود �لو�ردة يف �ل�رشع، فاإنها تلحق 

بها، �أما �إذ� مل ميكن ذلك، فاإنه يحكم يف هذه �جلرمية بالتعزير)))(.

2-ال بد من �لنظر يف �آثار هذه �جلرمية بح�سب تنوع �سورها، وذلك لت�سديد 

�لعقوبة، �أو تخفيفها)3)(.

3-�إذ� �أ�سبح �الختطاف ظاهرة يف �ملجتمع، فاإن �لعقوبة ت�سدد)4)(، كما �سدد 

عمر ر�س���ي �هلل عنه عقوبة �ل�س���كر�ن ملا �نهمك �لنا�س يف �رشب �خلمر، وتقالُّو� 

�لعقوبة فيه)))(.

4-�أن �الختطاف يتخذ �سور�ً متعددة بح�سب مقا�سده، و�جلر�ئم �لتي يوؤول 

�إليه���ا يف نهاية �ملطاف؛ لذ� كان البد من در��س���ة هذه �ل�س���ور، وبيان �لعقوبة 

�الأن�س���ب لها، وهل ميكن تخريجه���ا على �أنها �رشقة، �أم حر�ب���ة، �أم غري ذلك، 
)2)) �ملغني 12/ 23)، ك�شاف �لقناع 6/ 121.

)3)) �إعالم �ملوقعني 2/ 122، �شلطة �لقا�شي يف تقدير �لعقوبة �لتعزيرية، لعبد �هلل بن حممد بن �شعد �آل خنني �ص93.
)4)) �ل�شيا�شة �ل�شرعية يف �إ�شالح �لر�عي و�لرعية �ص91.

))))  �ل�شنن �لكربى للبيهقي 8/))).
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و�إليك بيان هذه �لتخريجات.

املبحث األول

التخريج الفقهي للنازلة على أنها سرقة

وفيه مطلبان:

�ملطلب �الأول: �لتاأ�سيل �لفقهي حلد �ل�رشقة، وفيه ثالثة فروع:

�لفرع �الأول: تعريف �ل�رشقة.

�لفرع �لثاين: �أركان �ل�رشقة.

�لفرع �لثالث: �رشوط �ل�رشقة.

املطلب األول

التأصيل الفقهي لحد السرقة

ل ب���د من تعريف �ل�رشقة يف �للغة و�ل�ص���طالح، وذك���ر �لأركان و�ل�رشوط 

�لتي يجب تو�فرها الإقامة حد �ل�رشقة، وذلك من �أجل تخريج �لنازلة على هذه 

�ل�رشوط و�لأركان، وهل هي موجودة يف هذه �لنازلة فتنزل عليها �أم ل، وعند 

ذلك يبحث عن تخريج �آخر لها.

�أما م�رشوعية حد �ل�رشقة فقد ثبتت بالكتاب و�ل�س���نة و�الإجماع، ولي�س هذ� 
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مقام ب�سطه.

و�إليك تعريف �ل�رشقة، وبيان �لأركان، و�ل�رشوط:

الفرع األول: تعريف السرقة:

اأ – ال�شرقة لغة:
م�سدر �رَشَق بفتحتني ي�رشق على وزن �رَشَب ي�رشب، �رَشقاً بفتحتني و�رِشقاً 

بفتح فك�رش، و�رشقه فهو �س���ارق، و�الأنثى �س���ارقة، و��س���رتقه: جاء م�سترت�ً �إلى 

حرز، فاأخذ مااًل لغريه، و�ل�سيء م�رشوق، و�ساحبه م�رشوق منه)6)( .

و��سرتق �ل�سمع، �أي �سمع متخفياً)))(.

ب– ال�شرقة ا�شطالحًا:
يظهر من تعريف �لفقهاء لل�رشقة يف ��سطالح �ل�رشع: �لتقاء تعريف �ل�رشقة 

��سطالحاً مع �ملعنى �للغوي، بجامع �الختفاء، فهو عن�رش �أ�سا�سي يف �لتعريف 

�ال�س���طالحي، لك���ن ياأتي بني بع����س �لتعريفات �ختالف نا�س���ئ من �ختالف 

�ملذ�هب يف �ل�رشوط.

ومن هذه �لتعريفات ما يلي:

1-عرفه���ا �حلنفية باأنه���ا: "�أخذ مال �لغري على �س���بيل �خلفية ن�س���اباً حمرز�ً 

للتمول، غري م�سارع �إليه �لف�ساد، من غري تاأويل وال �سبهة")))(.

)6))  �لقامو�ص �ملحيط 3/1)11، خمتار �ل�شحاح �ص 260.
)7))  خمتار �ل�شحاح �ص 260.

)8))  �شرح �لعناية مع فتح �لقدير )/120.
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2-عرفها �ملالكية باأنها: "�أخذ مال �لغري م�سترت�ً من غري �أن يوؤمتن عليه")9)(.

3-عرفها �ل�سافعية باأنها: "�أخذ مال خفية من حرز مثله ب�رش�ئط")61(.

4-عرفه���ا �حلنابلة باأنها: "�أخذ مال حمرتم لغريه، و�إخر�جه من حرز مثله، ال 

�سبهة له فيه، على وجه �الختفاء")61(.

الفرع الثاني: أركان السرقة:

لل�رشقة �أركان �أربعة ال تقوم �إال بها، وهي:

1-�مل�رشوق.

2-�ل�سارق.

3-فعل �ل�رشقة �الأخذ بخفية.

4-�مل�رشوق منه.

ول���كل ركن �رشوط بتو�فرها يتحقق �لرك���ن، ومن ثم تقوم هذه �جلرمية �لتي 

يرتتب عليها �رشعاً �إقامة �حلد))6(.

الفرع الثالث: شروط إقامة حد السرقة:

اأواًل: ال�شروط يف امل�شروق:
1-�أن يكون �مل�رشوق مااًل متقوماً.

)9)) بد�ية �ملجتهد 2/ 334.
)60) نهاية �ملحتاج 7/ 439.
)61) ك�شاف �لقناع 6/ 129.

)62) �نظر: بد�ئع �ل�شنائع 7/ )6 وما بعدها، بد�ية �ملجتهد 2/ 334، رو�شة �لطالبني 10/ 109، ك�شاف �لقناع 6/ 130.
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2-�أن يكون مملوكاً لغريه.

3-�أن يبلغ ن�ساباً معيناً.

4-�أن يكون حمرز�ً.

ثانيًا: ال�شروط يف ال�شارق:
1-�لتكليف.

2-�الختيار.

3-�لعلم بالتحرمي.

4-�أن ال يكون لل�سارق �سبهة يف �ملال �مل�رشوق.

ثالثًا: ال�شروط يف االأخذ فعل ال�شرقة:
1-�أن يخرج �ل�سارق �مل�رشوق من حرزه �ملعد حلفظه.

2-�أن يخرج �ل�سارق �مل�رشوق من حيازة �مل�رشوق منه.

3-�أن يدخل �ل�سارق �مل�رشوق يف حيازته.

رابعًا: ال�شروط يف امل�شروق منه:
ي�ص���رط يف �مل�رشوق من���ه �أن تكون له يد �ص���حيحة على �مل���ال قبل �رشقته، 

ب���اأن يكون مالكاً للم����رشوق، �أو من يق���وم مقام �ملالك، كالوكي���ل، و�الأمني، 

و�مل�ستعري)63(.

)63) بد�ئع �ل�شنائع 7/)6 وما بعدها، بد�ية �ملجتهد 334/2، رو�شة �لطالبني 109/10، ك�شاف �لقناع 130/6.
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املطلب الثاني
التخريج الفقهي للنازلة على أنها سرقة)64(

بن���اًء على ما تقدم من �لو�س���ف جلرمي���ة �ل�رشقة، ميكن �إدخال جميع �س���ور 

�الختط���اف �لتي تكون بق�س���د �حل�س���ول على �ملال فقط حت���ت حكم �ل�رشقة؛ 

وذلك الأن �الختطاف يف �ل�س���ابق كان الأجل �ال�سرتقاق، و�حل�سول على �ملال 

يف �الأعم �الأغلب، كما �سيظهر ذلك من �الأدلة.

وعن���د �لنظر يف �رشوط �ل�رشقة �ل�ص���ابق ذكرها، جند �أن هناك �رشطاً �أ�صا�ص���ياً 

وهو: �أن يكون �مل�رشوق مااًل متقوماً، وبناًء عليه، فهل �رشقة �الآدمي �حلر توجب 

�لقطع، �أم �أنه ال قطع على من �رشقه؟

حترير حمل النزاع:
1-�تف���ق �لفقهاء على �أنه ال قطع على �س���ارق �لطفل �حلر �ملميز))6(، جاء يف 

تبيني �حلقائق)66(: "ويف �ملميز ال يقطع �إجماعاً، و�إن كان عليه حلي".

2-�ختلف �لفقهاء فيمن �رشق طفاًل �سغري�ً حر�ً غري مميز على قولني:

)64) �لطفل �حلر ال يطلق عليه م�شروقاً ح�شب �ال�شطالح �لفقهي، و�إمنا ي�شمى مغ�شوباً؛ الأن �ل�شرقة تخت�ص باأخذ �ملال 
علـــى وجـــه �الختفاء، و�أما �لغ�شب فهو �أخذ �ل�شيء ظلماً وعدو�ناً، ولكن �أطلق عليه م�شمى �ل�شرقة هنا جتوز�ً؛ لورود 
�حلديـــث بذلـــك، ومت�شيـــاً مـــع �إطالق بع�ص �لفقهاء. �نظر: ل�شـــان �لعرب 1/ 648، خمتار �ل�شحـــاح �ص 418، �لكايف يف 

مذهب �الإمام �أحمد بن حنبل 2/ 409، 4/ 173.
))6) �نظر: تبيني �حلقائق 3/ 217، بد�ية �ملجتهد 2/ 338، �ملجموع �شرح �ملهذب 20/ 92، رو�شة �لطالبني 10/ 138، �ملغني 

.96 /9
)66) 217/3، و�نظر: بد�ية �ملجتهد 2/ 338، �ملغني 9/ 96.
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�لقول �الأول: يقطع �سارقه، وهو مذهب �ملالكية، ورو�ية عن �الإمام �أحمد))6(.

وقد نبه �ملالكية على �أنه ال بد �أن يكون �لطفل يف حرز مثله، وحرز �لطفل هو: 

�أن يك���ون يف د�ر �أهل���ه، �أو يكون مع من يحفظه، فاإن مل يكن يف حرز مثله، مل 

يقطع �سارقه.

وق���د عللو� لذلك: ب���اأن �لطفل ال يخلو؛ �إما �أن يك���ون يف بيته ال يخرج منه، 

فيكون بيته حرز�ً له. �أو يكون يخرج من بيته، ولكن ال يخرج من بلده، فيكون 

بلده حرز�ً له، فاإذ� �أخرجه مكلف من بيته �أو بلده، كان �س���ارقاً له، فوجب قطع 

يده، الإخر�جه له من حرزه)6)).

�لقول �لثاين: ال يقطع �س���ارقه، ب���ل يعاقب بعقوبة �أخرى غ���ري �لقطع، وهو 

مذهب جمهور �لفقهاء وهم �حلنفية،  و�ل�سافعية، و�حلنابلة)6)).

اأدلة القول االأول: 
��ستدل �أ�سحاب �لقول �الأول مبا يلي:

1- عن عائ�سة- ر�س���ي �هلل عنها-: »�أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أتي 

برجل ي�رشق �ل�س���بيان ثم يخرج بهم فيبيعهم يف �أر�س �أخرى، فاأمر به ر�س���ول 

)67) �لتـــاج و�الإكليـــل 6/ 306، �لفو�كـــه �لـــدو�ين 2/ 233، �أ�شهـــل �ملـــد�رك 3/ 178، �لتفريع 2/ 288، حا�شيـــة �لعدوي 8/ 91، 
�خلر�شي على خمت�شر خليل 8/ 91، 94، �ملغني 12/ 422، �الإن�شاف 10/ 8)2.

)68) �نظر: �لتاج و�الإكليل 6/ 306، �لفو�كه �لدو�ين2/ 232، �أ�شهل �ملد�رك 3/ 178، حا�شية �لعدوي 8/ 91، �خلر�شي على 
خمت�شر خليل 8/ 94.

)69) املب�س���وط 9/ 140، 161، حا�شيـــة �بـــن عابديـــن 3/ 199، بد�ئـــع �ل�شنائـــع 7/ 67، جممـــع �الأنهـــر 1/ 617، جامـــع �أحكام 
�ل�شغـــار 2/ 81، �ملجمـــوع �شـــرح �ملهذب 20/ 412، �ملغني 12/ 412، �الإن�شاف 1/ 2)2، ك�شاف �لقناع 6/ 130، �شرح منتهى 

�الإر�د�ت 3/ 364.
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�هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقطعت يده«)7)).

2- �أن �لطف���ل غري مميز، فوجب قطع �س���ارقه، قيا�س���اً على �رشق���ة �لعبد غري 

�ملميز)7)). 

ونوق����س: باأن قيا�س �لطفل �حلر على �لعب���د قيا�س مع �لفارق؛ الأن �لعبد مال 

متقوم فوجب قطع �سارقه بخالف �لطفل �حلر)7)).

اأدلة القول الثاين: 
��ستدل �أ�سحاب �لقول �لثاين مبا يلي:

1- �أن وج���وب �لقطع �إمن���ا يخت�س ب�رشقة �ملال �ملتق���وم، و�لطفل �حلر لي�س 

مبال)7)).

2- �لقيا����س على �رشقة �لكبري �لنائم، فكما �أنه ال قطع ب�رشقته، كذلك �لطفل، 

بجامع �الآدمية، و�حلرية يف كل منهما)7)).

الرتجيح:
�لر�ج���ح -و�هلل �أعلم- هو قول �جلمهور �لذي ي���رى �أن �لطفل �حلر ال يعترب 

مااًل؛ وذلك لقوة دليلهم، و�سعف دليل �لقول �الأول، وعليه، فاإن �سارق �لطفل 
)70) رو�ه �لد�ر قطني، �نظر: �شنن �لد�ر قطني 3/ 202، قال �لد�ر قطني يف �شننه 3/ 202 تفرد به عبد �هلل بن حممد بن 

يحيى عن ه�شام، وهو كثري �خلطاأ على ه�شام، وهو �شعيف �حلديث.
)71) �ملغني 12/ 422.

)72)  �نظر: بد�ئع �ل�شنائع7/ )6 وما بعدها، رو�شة �لطالبني109/10، ك�شاف �لقناع130/6.
)73)  �نظر: �مل�شادر �ل�شابقة.

)74) املب�س���وط 9/ 161، حا�شيـــة �بـــن عابديـــن 3/ 199، بد�ئع �ل�شنائع 7/ 67، جممع �الأنهـــر 1/ 617، جامع �أحكام �ل�شغار 
2/ 81، �ملجمـــوع �شـــرح �ملهـــذب 20/ 92، رو�شـــة �لطالبني 10/ 138، فتح �لوهـــاب 1/ 162، �ملغني 12/ 422، ك�شاف �لقناع 

6/ 130، �شرح منتهى �الإر�د�ت 3/ 364.
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�حلر غري �ملميز ال تقطع يده، �س���و�ء �رشقه من د�ر �أهله �أم من بلده، بل ينظر يف 

عقوبة �أخرى تنا�سب هذ� �جلرم، يوؤكد ذلك ما يلي:

1- �أن حرم���ة �الآدم���ي �أعظم من حرم���ة �ملال، فلم تكن عقوب���ة �لقطع كافية 

للردع من هذ� �جلانب.

2- �أن �لطفل بحكم حتركه و�نتقاله، فاإنه يع�رش �إحر�زه بحرز خا�س.

3- �أن �لعادة جرت باأن �لنا�س ال يت�س���اهلون باأطفاله���م، وال يفرطون فيهم، 

بخالف �ملال، فاإذ� مل يحرزه �ساحبه، كان ذلك دلياًل على ت�ساهله وتفريطه فيه، 

فمن ثم مل يقطع �سارقه؛ لقيام �سبهة �الإباحة فيه، فلم يتوجه قيا�س �رشقة �الأطفال 

على �رشقة �الأمو�ل، وعليه، فال ميكن تخريج هذه �لنازلة على �ل�رشقة، بل ينظر 

يف تخريجها على م�صاألة �أخرى، تتفق معها يف �ل�رشوط و�لأركان.

املبحث الثاني

التخريج الفقهي للنازلة على أنها حرابة

وفيه مطلبان:

املطلب األول

التأصيل الفقهي لحد الحرابة

وفيه فرعان:
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الفرع األول: تعريف الحرابة:

اأ- احلرابة لغة: 
�ء و�لباء �أ�س���ول ثالثة، �أحدها �ل�س���لب، و�الآخر  م�س���در َحَرَب و�حلاء و�لرَّ

دويبة، و�لثالث بع�س �ملجال�س.

وما يتعلق بالبحث هنا: هو �ملعنى �الأول، وهو �ل�سلب.

و�حل���رب: �أن ُي�ْس���لَب �لرجُل مالَه وُينهب، وتركه ال �س���يء ل���ه، وهو نقي�س 

�ل�سلم)7)).

و�حلر�بة: م�سدر ير�د به �ملحاربة هلل -تعالى-  ور�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم، 

و�ل�سعي يف �الأر�س ف�ساد�ً.

ب- احلرابة ا�شطالحًا:
1- عرفها �حلنفية باأنها: خروج جماعة ممتنعني، �أو و�حد يقدر على �المتناع، 

بق�سد قطع �لطريق، �أو �أخذ �ملال، �أو قتل �لنف�س)))).

2- عرفه���ا �ملالكية باأنها: �خلروج الإخافة �ل�س���بيل، باأخ���ذ مال حمرتم مبكابرة 

قت���ال، �أو خوفه، �أو ذهاب عقل، �أو قتل خفية، �أو ملجرد قطع �لطريق، ال الإمرة، 

وال لنائرة، وال عد�وة)))).

3- عرفها �ل�س���افعية باأنها، �لربوز الأخذ �ملال، �أو �لقت���ل، �أو �إرهاب مكابرة، 

�عتماد�ً على �ل�سوكة، مع �لبعد عن �لغوث)6)).
))7) معجم مقايي�ص �للغة 2/ 48، ل�شان �لعرب 3/ 103-99.

)76) بد�ئع �ل�شنائع 7/ 90.
)77) مو�هب �جلليل 6/ 314.

)78) نهاية �ملحتاج 8/ 302.
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4- عرفها �حلنابلة بقولهم: �لذين يتعر�س���ون للنا�س بال�سالح يف �ل�سحر�ء، 

�أو �لبنيان، فيغ�سبونهم �ملال جماهرة ال �رشقة)6)). 

و�حلر�بة من كبائر �لذنوب، و�الأ�س���ل يف حترميها �لكتاب و�ل�س���نة)67) ولي�س 

هذ� مقام ب�سطه.

الفرع الثاني: الشروط الالزمة إلقامة حد الحرابة:

ل تثبت �أحكام �حلر�بة �إل �إذ� �جتمعت �ل�رشوط �لتالية:

1- �أن ياأتو� �لنا�س جماه���رة، وياأخذو� �ملال قهر�ً بقوتهم، فاإن �أخذوه خفية، 

كانو� ل�سو�ساً، ووجب عليهم حد �ل�رشقة، و�إن �ختطفوه وهربو� كانو� منتهبني 

ال قطع عليهم، و�إن �ختل�سوه وهربو� م�رشعني، فلي�سو� مبحاربني، و�إمنا يعزرون 

مبا ير�ه �حلاكم منا�سباً لزجرهم.

2- �أن يكون معهم �س���الح مهما كان نوعه -ولو حجارة �أو ع�سياً- الأنهم ال 

يخيفون �ل�سبيل �إال ب�سالح ونحوه.

3- �أن يفعل���و� ذلك بعيد�ً عن �لعم���ر�ن، يف �أماكن يتعذر فيها طلب �لعون، 

وذه���ب بع�ض �ملالكية �إلى عدم ��ص���ر�ط �لبعد عن �لعم���ر�ن، ور�أو� �أن �حلر�بة 

ميكن �أن تقع د�خله -ما د�م �ملحاربون يعتمدون على قوتهم، و�ملجني عليهم ال 

يقدرون على �ال�ستعانة-.

4- �أن يكونو� مكلفني، باأن يكونو� بالغني عاقلني.

)79) �ملغني 12/ 474.
)80) �مل�شدر �ل�شابق 12/ 473.
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5- �أن يتمك���ن منهم �ل�س���لطان قبل �أن يتوبو�، فاإن تاب���و� قبل �لقدرة عليهم، 

و�ألقو� �ل�سالح، و�أتو� �ل�سلطان طائعني، �سقطت عنهم حدود �هلل جميعاً، وبقي 

عليهم حقوق �لعباد من �لق�س���ا�س، و�الأر�س -�إال �أن يعفو �أ�سحابها - فت�سقط 

بالعفو.

6- �أن ياأخذو� �ملال من حرز.

7- �أن يبلغ �ملال �ملاأخوذ �لن�ساب)67).

املطلب الثاني

التخريج الفقهي للنازلة على أنها حرابة

بن���اًء على ما تقدم من �لو�س���ف جلرمي���ة �حلر�بة، ميكن �إدخال جميع �س���ور 

�الختطاف �لتي يكون �لق�س���د منها �حل�س���ول على �ملال، �أو �لت�س���بب يف قتل 

�الأطف���ال باإ�رش�كه���م يف �لعمليات �لقتالي���ة، ونحو ذلك حتت حك���م �حلر�بة، 

وي�سمل ذلك �ل�سور �الآتية:

1- �ختطاف �الأطفال؛ الأجل بيعهم ، و�ملتاجرة بهم.

2- �ختطاف �الأطفال؛ الأجل �رشقة �الأع�ساء �لب�رشية، �أو �أخذ �خلاليا �جلذعية.

3- �ختطاف �الأطفال؛ الأجل ت�سخريهم، و��ستخد�مهم لزيادة �لقوى �لعاملة.

4- �ختطاف �الأطفال؛ لغر�س �حل�سول على فدية.

)81) بد�ئع �ل�شنائع 7/ 92، بد�ية �ملجتهد 2/ 342، رو�شة �لطالبني 10/ )11، �ملغني 12/ 474، )47.
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5- �ختطاف �الأطفال؛ لغر�س �لت�سول، وترويج �ملخدر�ت.

6- �ختطاف �الأطفال؛ الأجل �إ�رش�كهم يف �لعمليات �لقتالية.

و�إمنا خرجنا هذه �لنازلة -يف تلك �ل�سور- على �أنها حر�بة؛ ملا يلي:

1- �أن �حلر�بة كما تكون يف �ل�س���حر�ء، فاإنها تكون يف �لعمر�ن -بناء على 

�لر�ج���ح- الأن ذلك �إذ� وجد يف �لعم���ر�ن كان �أعظم خوفاً و�أك���رث �رشر�ً)67)، 

ف���كان بذلك �أول���ى، و�الختطاف يكون خارج �لعم���ر�ن، ود�خله -كما بيّنا يف 

�لو�سائل-.

2- �أن هذه �جلرمية فيها ترويع لالأطفال وذويهم، كما �أن فيها �إ�ساعة �لفو�سى 

و�ال�سطر�ب يف �لبالد، و�إ�ساعة �لثقة يف  قدرة �حلكام على �سبط �الأمن، فهي 

من �ل�سعي يف �الأر�س بالف�ساد)67).

3- �أن م���ن �رشوط �حلر�بة �أن يقع �لعدو�ن جه���ار�ً وقهر�ً، و�لختطاف غالباً 

يكون كذلك؛ الأن �لطفل ال يدفع عن نف�سه.

4- �أن �ملق�سود يف هذه �ل�سور هو حت�سيل �ملال غالباً، بغ�س �لنظر عن مالية 

�ملخطوف  �الآدمي من عدمها.

5- �أما ��ص���ر�ط �إ�صهار �ل�ص���الح ونحوه يف �حلر�بة؛ فاإن �لختطاف يف هذه 

مة، وهي متلك من �لقوة  �ل�سور -خا�سة- غالباً ما يتم عن طريق ع�سابات ُمَنظَّ

و�الإرهاب ما يغني عن �إ�سهار �ل�سالح.

فمبد�أ �حلر�ب���ة منطبق على هذه �ل�س���ور من حيث �ملقا�س���د و�لنتائج -و�إن 

)82) �نظر: بحوث وفتاوى �إ�شالمية يف ق�شايا معا�شرة، لل�شيخ/ جاد �حلق علي جاد �حلق 3/ 0)2، 1)2. 
)83) �مل�شدر �ل�شابق 3/ 2)2.
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تخلف بع�ض �ل�رشوط- و�إذ� تقرر هذ� فيرتب على ذلك ما يلي:

�إن �أف�سى �الختطاف �إلى �لقتل، فيقتل �جلاين وي�سلب، كمن �أخذ �ملال وقتل.

و�إن مل يرتت���ب على �الختطاف م���وت �ملخطوف، فاإنه تقط���ع يده �ليمنى، 

ورجل���ه �لي�رشى يف مقام و�حد، وال مينع �أن يقتل على هذ� �أي�س���اً؛ الأن �الإمام 

خمري يف �حلكم على �ملحاربني مبا ير�ه �الأن�سب و�الأ�سلح)67).

املبحث الثالث

الصور التي ال يمكن تخريجها على أنها حرابة

وفيه مطلبان:

املطلب األول

ما تكون عقوبته حدية

وينطبق هذ� على �صورة �لختطاف لغر�ض �للو�ط، �أو �لزنا حال كون �جلاين 

حم�سناً.فاللوطي يقتل رجماً بكر�ً �أم ثيباً)67) على �لقول �لر�جح.

وكذلك �لز�ين �ملح�س���ن يقتل حد�ً))6) �إذ� ��صتوفى �رشوط �إقامة �حلد، فهذه 

�ل�سورة ورد ب�سددها عقوبة حدية فتطبق عليها.

)84) بد�ية �ملجتهد 2/ 341، �ملغني 12/ )47.
))8) �ملهذب 2/ 286، �الأحكام �ل�شلطانية 213، 231، �ملغني 2/ 349.

)86) �ملغني 12/ 309.
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املطلب الثاني

ما تكون عقوبته تعزيرية

وي�س���مل جميع �س���ور �الختطاف �لتي ال ميكن �إدخالها حتت حد من �حلدود 

�لو�ردة يف �ل�رشع.

و�لتعزير م�رشوع باإجماع �لعلماء))6)، وتقديره ر�جع �إلى �جتهاد �حلاكم يف 

كل حادثة بعينها)66).

ومن تلك �ل�سور �لتي يعاقب عليها بالتعزير ما يلي:

1- �الختطاف بق�سد �لزنا �إذ� كان �جلاين غري حم�سن، فقد قرر فقهاء �حلنفية 

عقوبة �لقتل �سيا�س���ة، وتعزير�ً يف �جلر�ئم �لت���ي مت�س �أمن �ملجتمع، وتهدد �أمن 

�لنا�س، وتعترب �إف�ساد�ً يف �الأر�س �سيما �إذ� وقعت من معتاد �الإجر�م)66)، كما �أن 

ٌم به يف �ملذهب �ملالكي)67) للمف�س���دين يف �الأر�س، وبه قال  �لقتل تعزير�ً ُم�َس���لَّ

بع�س �ل�سافعية)67). 

وقد و�فق على هذ� �لر�أي من �حلنابلة �س���يخ �الإ�سالم �بن تيمية، وتلميذه �بن 

�لقيم)67). 

ولع���ل يف قول عمر بن عبد�لعزيز: "حتدث للنا�س �أق�س���ية بقدر ما يحدثون 

)87) �نظر: �لبحر �لر�ئق )/ 44، حا�شية �لد�شوقي 4/ 133، رو�شة �لطالبني 10/ 174، �ملغني 2/ 23).
)88) بد�ئع �ل�شنائع 7/ 34، حا�شية �لعدوي 2/ 397.

)89) فتح �لقدير 4/ )27، حا�شية �بن عابدين 3/ 203، 204، جممع �الأنهر 1/ 617.
)90) �لفروق للقر�يف 4/ 177، 183.

)91) قو�عد �الأحكام للعز بن عبد �ل�شالم2/ 83، 84.
)92) �حل�شبة البن تيمية 11/ 401.
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من فجور)67)" ما ي�س���ري �إلى �رشورة �الأخذ بق���ول جمهور فقهاء �ملذ�هب على 

نحو ما �س���بق بيانه، من جو�ز �لقتل تعزير�ً متى ثبت عليهم هذ� �جلرم؛ الأن يف 

مثل ه���ذه �لعقوبة ردعاً لغريهم وزجر�ً لهم عن �قرت�ف مثل هذه �جلر�ئم، لكن 

ينبغي �أن تو�سع �ل�سو�بط �ملعتربة لذلك، فال يوؤخذ يف مثل هذه �لعقوبة بالظن 

و�ل�س���بهة، بحيث ير�ع���ي �حليطة يف �إثبات �جلرمية، ال �س���يما �إذ� مل يتم �لقب�س 

على �جلاين متلب�ساً)67). 

2- �الختطاف لغر�س �لتن�س���ري: بناء على ما تقرر يف �ل�س���ورة �ل�سابقة من 

جو�ز �لقتل تعزير�ً لكل مف�س���د يف �الأر�س، فاإن من �ختطف �أطفال �مل�سلمني، 

و�سعى يف تن�سريهم، فالقتل تعزير�ً هو �ملنا�سب يف حقه؛ ملا يلي: 

�أ- �أن �لفقهاء)67) -رحمهم �هلل تعالى- ذهبو� �إلى �أن �ساحب �لبدعة �ملجاهر 

ببدعت���ه �إذ� دعا �إليها �أن عقوبته �لقتل، فمن باب �أولى من يدعو للكفر، ويحمل 

�مل�سلمني عليه. 

ب- �أن �مل�سلم �إذ� بدل دينه قتل حد�ً))6)؛ الأنه مرتد، فالأن يقتل من بدل دين 

غريه من باب �أولى. 

ج- �أن يف تن�س���ري �أبناء �مل�س���لمني من قبل �أولئك �لن�س���ارى نق�س���اً للعهد، 

وخفر�ً للذمة))6)؛ الأن هوؤالء دخلو� بالد �الإ�س���الم بالعهد، و�الأمان، ثم نق�سو� 

)93) �شرح �لزرقاين على موطاأ �الإمام مالك 4/ 44.
)94)  بحوث وفتاوى �إ�شالمية يف ق�شايا معا�شرة 2/3)2.

))9)  �ملهذب 286/2، �الأحكام �ل�شلطانية �ص213،212، �حل�شبة البن تيمية 401/11.
)96)  �ملغني269/12.

)97)  بد�ئع �ل�شنائع134،109/7، بد�ية �ملجتهد 343/2، رو�شة �لطالبني 329/10، �ملغني 264/2.
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�لعهد باختطاف �أبناء �مل�سلمني، و�ل�سعي يف �إخر�جهم من دينهم. 

�أما �إذ� مل تكن لهم ذمة �أو عهد، فهم حربيون، و�حلربي يقتل بكل حال))9(.

3- �الختط���اف �لكي���دي لغر�س �النتقام �ل�سخ�س���ي:  �ل���ذي �أر�ه يف هذه 

�ل�سورة -و�إن كانت عقوبتها تعزيرية- �أن �لر�أي فيها للقا�سي، بحيث ينظر يف 

مالب�س���ات �جلناية و�جلاين و�ملجني عليه، وقد ت�سل �لعقوبة �إلى �لقتل تعزير�ً، 

مت���ى ما تك���ررت �جلرمية وكان �جلاين معت���اد�ً لالإجر�م، �أو كان���ت هذه �جلرمية 

مت�س �الأمن �لعام، وتوؤدي �إلى �س���ياع �لثقة يف قدرة �حلكام على �سبط �الأمن، 

وذلك كاختطاف �أطفال �لق�س���اة، و�لع�س���كريني، و�لدبلوما�س���يني، و�ل�سا�سة، 

فالق���ول بقتلهم و�حلالة هذه متوجه، باعتبارهم خطر�ً على �ملجتمع، وال يرجى 

�سالحهم؛ بحكم �عتيادهم هذه �جلر�ئم. 

4- �الختطاف بغر�س �لتبني: حرم �هلل -تعالى- �لتبني)66)؛ ملا فيه من �سياع 

�الأن�ساب، وحلوق �ل�رشر باملتبنى وذويه، ولي�س هذ� مقام ب�سطه. 

و�لذي يظهر يف هذه �ل�س���ورة �أن �الختطاف فيه���ا يف �لغالب يكون بد�فع 

�سخ�سي وفردي، مبعنى �أن �جلرمية ال تتكرر؛ لعدم حاجة �لنا�س �إليها، فم�سا�سها 

باالأمن �لعام �أقل من �ل�س���ور �ل�س���ابقة، �إذ �ل�رشر ينح�رش يف �أ�رشة �ملجني عليه 

غالباً. 

و�إذ� كان �الأم���ر كذلك، فعقوبة �ملختطف فيها ترجع �إلى �لقا�س���ي يف تقدير 

�لعقوبة �لتعزيرية �ملنا�سبة -و�لتي تكفل ردع �جلاين وزجره-. 

)98) �الإن�شاف 469/9 .
)99) �لهد�ية يف �شرح بد�ية �ملبتدي 1/ 218، حا�شية �لعدوي 2/ 3)، �لبيان يف مذهب �الإمام �ل�شافعي 11/ 147.
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النتائج والتوصيات

اأ- النتائج:
�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�س���احلات، ظهر يل من خالل هذ� �لبحث نتائج، 

�أجملها فيما يلي: 

1- �أن و�سف �خلطف ال يطلق �إال على فعل �الأخذ و�الإبعاد ب�رشعة.

2- �أن �مل���ر�د بعقوبة �ختطاف �الأطف���ال هو: نوع �جلز�ء �مل���ر�د �إيقاعه على 

مرتكب هذه �جلرمية، �سو�ء كانت حد�ً �أم تعزير�ً. 

3- �أن جرمية �ختط���اف �الأطفال جرمية خطرية، لها �آثار وخيمة، و�أ�رش�رها ال 

مت�س �لفرد فقط، بل مت�س �ملجتمع، و�لنظام �لعام يف �لدولة. 

4- �أن لهذه �جلرمية دو�فع متعددة منها: �رشقة �الأع�س���اء �لب�رشية، و�العتد�ء 

�جلن�سي، وبيع �الأطفال و�لت�سول بهم، وتبنيهم، وتن�سريهم. 

5- �أن من و�س���ائل �ختطاف �الأطفال: �ختطافهم يف �حلروب و�ملجاعات، �أو 

من �مل�ست�سفيات، و�ملجمعات �ل�سكنية، و�لتجارية، و�لطرقات. 

6- �أن �لتخريجات �لفقهية لهذه �لنازلة تتعدد بح�س���ب �س���ورها، و�جلر�ئم 

�لتي توؤول �إليها يف نهاية �ملطاف. 

7- �أن تخريج هذه �لنازلة على �أنها �رشقة قول مرجوح. 

8- �أن من �س���ور ه���ذه �لنازلة ما ميك���ن تخريجه على �أنه حر�ب���ة، تطبق فيه 
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�لعقوبة �لو�ردة فيها. 

9- �أن �ل�سور �لتي ال ميكن تخريجها على �أنها حر�بة، �إن ورد ب�سددها حد، 

فعقوبتها حدية، و�إن مل يرد ب�سددها حد، فعقوبتها تعزيرية، يرجع يف تقديرها 

�إلى �جتهاد �حلاكم. 

10- �أن �الأخذ بقول جمهور �لفقهاء يف �لقتل تعزير�ً لكل مف�سد يف �الأر�س 

يهدد �أمن �لنا�س، وي�س���كل خطر�ً على م�س���احلهم ه���و �الأولى؛ الأن ذلك يردع 

�ملجرمني، ويكفل �أمن �لنا�س على �أطفالهم. 

ب- التو�شيات:
1-�لعمل على تن�سئة �الأطفال �لتن�س���ئة �الإ�سالمية �ل�سحيحة، لكي يكت�سبو� 

�حل�سانة و �ملناعة.

2-ن�رش �لوعي بني �أفر�د �ملجتمع وتنبيههم �إلى ما يجري حولهم من خماطر 

عن طريق �لدعاة و�ملفكرين.

3-توفري �لرقاب���ة �الأمنية يف �أماكن �لتجمعات كاالأ�س���و�ق و�مل�ست�س���فيات، 

و�أمام بو�بات �ملد�ر�س.

4-�لقيام بدر��سة �ساملة ملرتكبي هذه �جلرمية من �لناحية �لنف�سية و�الجتماعية.

5-�رشورة �الهتمام باالقت�ساد �لوطني، ورفع م�ستوى دخل �لفرد؛ من �أجل 

�لوقاية من هذه �جلرمية قبل وقوعها.

6-�حل���زم يف تطبيق �لعقوبة عل���ى خاطفي �الأطفال، وحماية �س���حايا هذه 

�جلرمية من خالل و�سع بر�مج تاأهيلية تكفل �إعادة تاأهيلهم.
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7-على �جلهات �لق�س���ائية �لف�س���ل بني فعل �خلطف، وما ي�س���احب جرمية 

�الختط���اف، �أو ما يتبعه���ا من جر�ئم عن���د �لتعامل مع ه���ذه �جلرمية، وحتديد 

�لعقوبة �ملنا�سبة لها .


