
129 
 

 ن منظومة القيم والتشريعات الجنائيةالعيقة بي
 جازية شعيتير           

 توطئة
للبحهث فهي العالقهة بهين القهيم ء المسهح الشهامل للقهيمتقوم فكر   له الورقة عله  اسهتخدام نتهائج 

عههن الوحهدات االجتماعيههة  تصهدروالقهيم المجتمعيهة أحكههام عقليهة  .المجتمعيهة والتشهريعات الجنائيههة
هد مرغوبهة  ا معينة مهن السهلوكياتبهن أنماطتقر ( الث...ءالقبيلة ءاألسر ) ية لات السلطة اإللزام ت عن

ظومهة ن إتبهام  هله السهلوكيات يجعهل مهن المنء وأألنهها تعبهر عهن أفكهار أو مشهاعر مبجلهة ومهوقر 
بينمها القواعههد الجنائيهة نصهوص تشههريعية قهد تشهتمل علهه   ءمتحضهر االجتماعيهة منظومهة متمدنههة و 

وقههد تشههتمل علهه  حكههم  مههن سههلوكيات أفههراد المجتمههعءاده تجههريم سههلو  معههين حكههم موضههوعي مفهه
ء والحيلولهة دون وقوعهه إجرائي مفاده  اقتضاء الدولة حقها في عقا  مرتكه  لله  السهلو  المجهرم

مههع القواعههد القيميههة فههي اال تمههام تشههتر  القاعههد  الجنائيههة الموضههوعية  ووفهه   ههلاء. مههن األسههاس
 .يفه قيميا  إل  سلبي أو إيجابي وجنائيا  إل  مباح أو مجرمنبالسلو  اإلنساني وتص

كهل سهلو  معبهر جنائيها  و  امباحهيكهون بالضهرور  سلو  معبر عن قيمة إيجابيهة كل ولكن  ل 
واعهههد الجنائيهههة فهههي القواعهههد القيميهههة والق تعبيهههر آخهههرء  هههل تتطهههاب  فئتهههال بعهههن قيمهههة سهههلبية مجرمههها

عنههها  يتفرقههان بعههده إلهه  قواعههد قيميههة مسههحو  ين الفئتههين نهها  تههداخال بهه نأم أ لالمجتمههع الليبههي
وطتناولههها لهههلا السهه ال ل ة تحظههر سههلوكيات مقبولههة اجتماعيهها  قواعههد جنائيههبسههال الحمايههة الجنائيههة و 

القواعهد ردن تمثل الورقة بحثها  فهي فلسهفة القهانون الجنهائي المعنيهة به ءالمسح الشامل للقيمفيما يتعل  ب
تسههتند إلهه  مبههرر أخالقههي فهههي لتقههويمء أ  تحديههد مهها إلا كانههت  ههله القواعههد الجنائيههة إلهه  معيههار ا
 1.تجريمها لسلو  بعينه

يلزم المشرم الجنائي بتبنيها  ءموقر قيم إيجابية سامية : يمكن تصني  القيم محل المسح إل و 
سههبا  الحمايههة الجنائيههة عليههها مهه عنههها  تنبثهه وقههيم ن خههالل تجههريم السههلو  الههل  يقههوم بانتهاكههها؛ وا 

و ههله يلههزم تقويضههها مههن خههالل وصههمها عيهها  ولكنههها غيههر مقبولههة أخالقيهها ء سههلوكيات مقبولههة اجتما
ة سههههعيا  لتطههههاب  الر يههههثههههم تحديههههد جههههزاء جنههههائي عههههن ارتكابهههههاء بعههههدم المشههههروعية الجنائيههههة ومههههن 

 .االجتماعية مع القيم األخالقية
 ههلا ن القههيم التههي يكشهه  عنههها فههإ لقههة بالقاعههد  الجنائيههة اإلجرائيههةءالمتعأمهها بخصههوص القههيم 

وطيهههان للههه   أن  .اقتضهههاء حقهههها فهههي العقههها للفهههرد عنهههد لدولهههة التهههي تعطيهههها اتحهههدد القيمهههة المسهههح 
ليتحقههه  لهههها  ولكهههن ءاإلجهههراءات الجنائيهههة قسهههرية؛ فالدولهههة تحتكهههر تطبيقهههها كر ههها  فهههي مواجههههة الفهههرد

                                                 
ء دار النهضهههة "دراسهههة تحليليهههة علههه  ضهههوء الفقهههه الجنهههائي المعاصهههر " عبهههد الفتهههاح الصهههيفيء القاعهههد  الجنائيهههة  1

 06.09: ص.القا ر   .د ت .د ل. العرطية



131 
 

القهيم المجتمعيهة المتمثلهة إله  مراعها   القبول االجتماعي والشهرعية القانونيهة تحتهاج  هله اإلجهراءات
وفي اإلنسان وحريات حقوا سهعيا احترام اإلجهراءات تطبي  له عل  القائمة الم سسات في الثقة

ومهن  نها يلهزم قهانون اإلجهراءات الجنائيهة أن يحهافظ . لتحقي  العدالة واألمن كقيم اجتماعية سامية
يم الداعمهة لحقهوا وحريهات المهواطن مهن جههة في كل إجراء منصوص عليهه عله  التهوازن بهين القه

مهههن جههههة وطهههين القهههيم الداعمهههة للعدالهههة القضهههائية واالجتماعيهههة واألمهههن العهههام والخهههاص فهههي الدولهههة 
 .أخرى 

 دراسةأسئلة ال
 ما مدى تهثير القواعد األخالقية والجنائية الموضوعية عل  بعضهما البعضل 
  نة الجنائية بين القهيم المتباينهةء مثهل العدالهة  ما مدى تهثير االضطرابات السياسية عل  المواز

والحريةء والتي يقيمها المشرم الجنائي أثنهاء سهنه لإلجهراءات الجنائيهة الميسهر  لسهبل القضهاء عله  
 الجريمةل

مهن خهالل اسهتقراء  هلا المسهح فهي عديهد مهن القهيم والمتغيهرات التهي وستكون إجابة السه ال األولء 
 :وعاتيمكن تصنيفها إل  أرطع مجم

 .ه  المتغيرات القيمية الخاصة بحماية األشخاص من العن  الماد  والمعنو  0
 .ه  القيم الضابطة للعرض واألخالا 5
 .تعلقة بحماية المال العام والخاصه المتغيرات القيمية الم 1
 .ه القيم المتعلقة بحماية األسر  0

م كهم القيمهي الهل  أصهدره المشهر عله  الح ونحاول أن نرصد مهدى تههثير  هله المتغيهرات والقهيم
نههه يفتههرض سههلو  المخههال  للقيمههة لات العالقههة؛ حيههث إيم المههواطن للالجنههائي الليبههي وأثههره فههي تقههو 

وفقههها  للمبهههادا المسهههتقر  فهههي القهههانون الجنهههائي أن يكهههون كهههل نهههص تجريمهههي معبهههرا  عهههن حكهههم قيمهههي 
لسهائد  فهي ه مخهال  للقهيم اصادر عن السلطة التشريعية الممثلة لكل الشهع  لوصهم سهلو  مها بهنه

رى ينههزم عنههه قيمتههه فيصههبح فعههال  أو بعبههار  أخهه   أنههه حكههم علهه  الفعههل يتصههل بقيمتهههءأالمجتمهعء 
نهه صهبح الفعهل لا أ ميهة جنائيهةء بمعنه  أوطههلا الوصه  ي ءفي نظر النظام القانوني"  عديم القيم"

الجنائي بتجريم سلوكيات بعينهها ومن جهة أخرى قد يلتزم القانون  ء لا من جهة. 1حقي  بالتجريم
احترامهها بغهض رغم وجود قبول اجتماعي لها مرجحا  في لل  مصلحة عليا وقيمة سامية وملزمها  ب

 .يم المجتمعي لهاالنظر عن التقو 

                                                 
 5ل " محاولة فقهيهة لوضهع نظريهة عامهة للمطابقهة " جريم عبد الفتاح مصطف  الصيفيء المطابقة في مجال الت 1

 وما يليها  21ص . القا ر . مءدار النهضة العرطية0880
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مههن خههالل اسههتقراء  ههلا المسههح فههي عههدد مههن القههيم والمتغيههرات التههي  وسههتكون إجابههة السهه ال الثههاني
: وعاتيمكن تصنيفها إل  ثالث مجم

 .القيم المتعلقة بحماية حقوا اإلنسان  .0
 .القيم المرتبطة بدرجة ثقة المواطن في م سسات اقتضاء العدالة ه 5 
 .ه القيم الخاصة بمفهوم األمن لدى المواطن 1 

أثنهاء سهنه للقواعهد اإلجرائيهة وتعزيز ها احترام تله  القهيم بهلتزم مشرم الجنائي قد احيث يفترض أن ال
ممها يعنهي ء 1ن دسهتورياالدولة عل  مكافحة الجريمةء بل إن من  له القيم ما  و مصو  تعين التي

 .أن النص القانوني غير الموقر لها سوف ينعت بعدم الدستورية
لمتغيهرات فهي نحاول رصد مهدى تههثير االضهطرا  السياسهي واألمنهي عله   هله اسمن جهة أخرى 

 .في الميزان القيمي واالجتماعي اآلخرالمسح العالمي للقيمء ومدى ترجيح إحدا ا عل  
 الدراسة محتوى 

ومحاولهههة عمهههل مقارطهههة داخليهههة للتعهههرف علههه  مهههدى تحليهههل البيانهههات الهههوارد  بالمسهههحء سهههنقوم ب
ومهههدى تههههثير  مهههع القواعهههد الموضهههوعية الجنائيهههةء اتسهههاا المعهههايير القيميهههة األساسهههية فهههي المجتمهههع

أدوات علهه  سههلو  األفههراد عبههر الدولههةء يلههة وانتهههاء ببههدءا  مههن األسههر  و القب ءالوحههدات االجتماعيههة
 .2الدين والعادات والتقاليد والقيم والمعايير والقواعد الجنائيةالضبط االجتماعي المختلفة ك

 تهههونسءو  مصهههرء كمههها سهههتتم مقارنهههة البيانهههات الخاصهههة بالشهههع  الليبهههي مهههع الشهههعو  العرطيهههة فهههي
والنظهام القبلهي  ءليبيها فهي كونهها دوال  عرطيهة ومسهلمةو ي الدول التهي تشهتر  مهع  .العرااو ء واليمن

 5100/  5101وأنهههها قهههد مهههرت خهههالل الموجهههة  ءأو العشهههائر   هههو السهههائد اجتماعيههها فهههي أغلبهههها
ء إل مههرت كلههها بمهها يعههرف بثههورات الرطيههع "مضههطرطة " بظههروف سياسههية أقههل مهها توصهه  بههه أنههها 
 .م5111السياسية منل الضطرابات العرطي ما عدا العراا الل  كان مسرحا ل

 فرضيات الدراسة
جرائية: تنطل  الدراسة من فرضيتين ء فم دا ها اتسهاا الفرضهية الموضهوعيةأمها . موضوعية وا 

نوعيههة الجههرائم فههي القههانون الليبههي مههع القههيم اتسههاا و  ءقههيم الليبيههين بخصههوص مهها يعههد فعههال  مجرمهها  
 روف السياسههية المضههطرطة عامههل مشههتر ء فمفاد هها أن الظههالفرضههية اإلجرائيههةوأمهها  2.السههائد  فيههه

يهة المتعلقهة بين شعو  الدول العرطية المسهلمة المختهار  فيمها يتعله  بمنظومهة القهيم الجنائيهة اإلجرائ
                                                 

احترام حقوا اإلنسان في مواجهة سلطات القبض والتفتيش و ي التهي أدرجهت فهي  دسهتور : اإلشار   نا إل  قيم 1
بمثابهة وثهائ  دسهتوريةء و هي مهن الحقهوا التهي يتوقهع  م وتضمنتها أيام النظام الساب  الوثائ  التي قيل إنها0820

 .أال يخلو منها دستورنا القادم بناء  عل  ما تم تبنيه من مرجعيات معتمد 
دمحم الرازقهيء "فيكفي االطالم عل  قانون العقوبات تحديدا  في دولة مها لنعهرف القهيم المحترمهة فهي  هله الدولهة "  2

 .19:مء ص5101ءطرابلسء مكتبة طرابلس العلمية العالميةء"م العام القس"محاضرات في القانون الجنائي 
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تتههرجح كفههة قهيم بعينهها كهاألمن والعدالهة فهي مقابههل ؛ بمعنه  أن نتوقهع أن بطهرا التصهد  للجريمهة
وا  العامههةء والحريههات الفرديههة كههالحقوا أخههرى بحسهه  ملحههوظأو طفيهه بشههكل ن اختلهه  للهه قههيم

 اصههطحا  االضههطرابات السياسههية بعنهه ء ودرجههةمثههل مههدى تغيههرات متباينههة بههين دول المقارنههةء م
 . لا العن 

 المطلب األول 
 مدى تأثير القيم المجتمعية على القاعدة الجنائية وتأثرها بها

ي يمكهههن القههيم والمتغيهههرات التههمهههن خههالل اسهههتقراء عديههد مهههن المتبههادل سههوف نستشههه   ههلا التههههثير 
 :تصنيفها إل  أرطع مجموعات

 .ه  المتغيرات القيمية الخاصة بحماية األشخاص من العن  الماد  والمعنو  0
 .ه  القيم الضابطة للعرض واألخالا 5
 .ه المتغيرات القيمية المتعلقة بحماية المال العام والخاص 1
 .ه القيم المتعلقة بحماية األسر  0

 القيم المرتبطة بحماية األشخاص من العن  الماد  والمعنو   :األولالبند 
سههواء كههان عنفهها  ماديهها    نهها يههدور حههول المتغيههرات المرتبطههة بتقههويم العنهه  ضههد اآلخههرينء سهه الال

أم كان عنفا  معنويا  متمثال   في االعتداء عل  الحيا  بالقتل واالعتداء عل  الجسد باإليلاءءمتمثال  
 .عل  الشرف واالعتبار بالس  أو التشهير في االعتداء

ء احتههرام %(91.1)الليبيههين يالحهظ أن مههن القهيم المجتمعيههة السههائد  لهدى أغلبيههة سههاحقة مهن و 
فهغلبيهة عاليهة ال تبهرره تغيهرات الخاصهة بهالعن  ضهد اآلخهرينء وقد انعكس لله  عله  الم ء1اآلخر

ولعهل  هلا التبريهر نجهد صهداه فهي % (.0.1)رره دائمها  أقليهة ضهئيلة بينمها تبهء (% 65.5 )إطالقا  
غاضه   حهال ارتكابهه مهن شهخص جنائية صهريحة تبهيح العنه  اللفظهيء مهن سه  وتشههيرء قواعد

يبهيح العنه  الفعلهي  بهل إن قهانون العقوبهات(.عقوبهات ليبهي 001م )فور وقهوم اعتهداء ظهالم عليهه 
ن  حال إتيانه دفاعا  شرعيا  في مواجهة االعتهداء وصوال  للقتلء عله  المهال أو العهرض أو الحيها  وا 

 (.مكرر   عقوبات ليبي 61م )كان لل  بشرول معينة 
ترى أن المعن  األساسي للدين يتمثل في فعل % ( 21.5)ويالحظ أن أغلبية متوسطة منهم 

الخيههر مههن أجههل اآلخههرينء ولكههن  ههلا الخيههر يقهه  بكههل صههرامة عنههد حههد القتههل الههرحيمء فاألغلبيههة 
ال يبررونههه إطالقهها ء فههرغم أن اإلحسههاس بهه الم اآلخههر ومعاناتههه % ( 85.5)بيههين السههاحقة مههن اللي

تبهرر العطهه  عليههه بتحقيه  رغبتههه فههي المههوت ومسهاعدته علهه  للهه  شههفقة بههء فههإن العامههل الههديني 

                                                 
إله  أن  هلا البنهد يرتكه  أغلوطهة السه ال المركه ء حهين " احتهرازات فلسهفية "أشار نجيه  الحصهاد  فهي دراسهته  1

 .يتساءل عما إلا كان الفرد يميل إل  تنشئة الجيل الجديد عل  التسامح واحترام اآلخر
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حسههم األمههر وجعههل مفهههوم الشههفقة يقهه  عنههد حههد التضههحية والبههلل والحفههاظ علهه  حيهها  اآلخههر ال 
1.إنهاء ا

ة احتههرام اآلخههر فهههي قيمههة مهمههة بالنسههبة ألغلبيههة سههاحقة مههن الليبيههينء لدرجههة وبالنسههبة لقيمهه
منهم يرون لل  و هم فهي لله  يتسهاوون % (91.1)تستدعي غرسها في نفوس األطفالء حيث إن 

       والعهههراا%( 25.1)كهقهههل نسهههبةء تليهههها مصهههر %( 20.8)مهههع الهههيمنء بينمههها تسهههجل تهههونس نسهههبة 
 تسههامح ال تحظهه  بالقههدر لاتههه رغههم ورود السهه ال عنههها فههي البنههدفههي حههين أن قيمههة ال ء%(60.5)

و هههلا مههها يهههدلل عليهههه بقهههو  عهههدم ثقهههة الليبيهههين فهههي اآلخهههر وعهههدم تفضهههيل فئهههات كثيهههر  كجيهههر   نفسههههء
أميههل إله  عههدم التسههامح سههبان أن الفئهة التههي ال  يفضهل الليبههي جيرتهها سههوف يكهون بحء 2مفترضهة
 .3معها

الفههها نوعيههها بههين قهههراءات دول المقارنهههة فيمههها يتعلههه  بقيمهههة نبهههل وفههي إطهههار المقارنهههة نالحهههظ اخت
ففهههي حهههين سهههجلت تهههونس أعلههه  نسهههبة  ء(0)كمههها  هههو موضهههح فهههي الشهههكل  العنههه  ضهههد اآلخهههرينء

ء بينمهها جههاءت % (09.8)فههي رفههض العنهه  ضههد اآلخههرينء سههجلت العههراا أقههل نسههبة%( 95.5)
ولعههل فههي %(. 65.5) وليبيهها% ( 29.2)والههيمن % (  21.0)مصههر : نسه  بقيههة الههدول كالتههالي

درجة ونوم االضطرا  السياسي واألمني المصاح  للمسح دورا  كبيرا  في  له التقويمات المتباينهة 
 .لشج  العن  ضد اآلخرين

 بين ليبيا وبعض الدول العرطية قيم احترام اآلخر و نبل العن  ضد اآلخرين مقارنة( 0)شكل 

 
 حماية المال العام والخاصالمتغيرات المتعلقة ب :البند الثاني

                                                 
: مء دار النهضههة العرطيههةء القهها ر ء ص 5119ء5ل " دراسههة مقارنههة "القتههل بههدافع الشههفقة   ههدى حامههد قشههقوشء 1

 .وما بعد ا 012
 . الث.....مثل ؛ متعاطي المخدرات والخمور والمثليينء المصابين باإليدزء األجان ء من يعتنقون دينا  غير دينهم2
  .الوثيقة  له نة فيمتضم" ركائز قيمية " نجي  الحصاد ء دراسته المعنونة به  3
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فهي  ههلا البنهد نسههلط الضههوء عله  مجموعههة المتغيهرات لات العالقههة بالسياسههة الجنائيهة فههي مواجهههة 
. الجرائم ضد األموال

الحلر في % ( 90.0)يالحظ أن من القيم المجتمعية السائد  لدى أغلبية ساحقة من الليبيين 
 هلا الحهلر بههن اآلخهرين سهوف يقومهون %(02.1) التعامل مع اآلخرينء وتبرر أقليهة ال بههس بهها

%( 0.88)باستغاللهم إلا تهتني لهم لل ء ولكن أغلبية ساحقة يستثنون من  لا الحلر العام األسر 
وللل  انعكست تل  القيم عل  المتغيرات المتعلقة بالجرائم ضد األموال سواء %(.91.8) والجيران

وال %( 69.5)قة من الليبيين ال يبررون سرقة الممتلكاتمنها العامة أو الخاصةء فاألغلبية الساح
 %(.91.0)وال قبول الرشو  مقابل أداء الواج  %( 69.5)الغش في الضرائ 

المهههواطن الليبهههي وانعهههدام ثقتهههه فهههي مهههن سهههواه مهههن المهههواطنين علههه  القواعهههد قهههد انعكهههس حهههلر و 
ن اإلخهالل بههله الثقهة يعهد ظهرف الجنائية السابغة للحماية من السرقة وخيانة األمانة التي قهررت أ

م /  2فقههر   022م ) تشههديد ممهها يسههتوج  مقابلتههه بعقوبههة أكثههر قسههو  مههن عقوبههة سههواه مههن الجنهها 
 (.من قانون العقوبات الليبي1فقر   022

في إطار المقارنهة نجهد أن أغلبيهة سهاحقة مهن الليبيهين يعتقهدون أن عله  المهرء أن يكهون حهلرا  
بينما تسجل %( 90.2)ويقترطون في لل  من حلر التونسيين%(  90.0)في التعامل مع اآلخرين

أمها بخصهوص االعتقهاد بههن النهاس سهوف تكهون مسهتغلة للفهرد لهو %(. 22.9)اليمن أقل مهن لله 
مقارنههة %( 02.1)والليبههي%( 08.8)تهههنتي لهههم للهه  فقههد سههاد بشههكل أكبههر لههدى الشههعبين التونسههي 

ولعل من أسبا   لا التباين فرا الثقافهة %(. 0.1)يوالعراق%( 2.2)واليمني%(  6.6)بالمصر  
بههين دول المشههرا والمغههر  العرطههي؛ فعههر  المشههرا أكثههر ثههراء وأقههل حرصهها  بينمهها عههر  المغههر  

 .1يتميزون بقدر أكبر من الواقعية وترشيد نمط الحيا 
 بين ليبيا وبعض الدول العرطية الجرائم ضد األموالبالمتعلقة  قيمال مقارنة( 5)شكل 

                                                 
  مغاربية بعيون العربي المشرق, الفقي مصطفى 1

http://www.alarabiya.net/views/2010/04/27/107014.html 
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مهن شهعو  %( 81)أما عن الثقة الممنوحهة للغيهر فهيالحظ أن األغلبيهة السهاحقة نسه  تفهوا 

دول المقارنهههة تهههولي األسهههر  ثقتههههاء ويسهههجل الشهههع  المصهههر  أعلههه  نسهههبة فهههي مهههنح الثقهههة للجيهههران 
ء ولعههل للهه  مههرده لطبيعههة الشخصههية المصههرية الزراعيههة المنفتحههة علهه  اآلخههر والميالههة %(98.1)

 1.ح والثقة خاصة داخل العالقات األسرية واالجتماعية القوية كاألصدقاء والجيران  إل  التسام
وفيمهها يتعلهه  بانعكههاس  ههله القههيم علهه  تقههويم المههواطن فههي الههدول محههل المقارنههة للسههلو  المخههال  
, للقواعد الجنائية الحامية لألموالء يلفت النظر تدني مستوى تقويم الشع  العراقي لهله السلوكيات

ال يبهررون الغهش فهي الضهرائ ء ال يبهررون  %(10.9)منهم ال يبررون السرقةء%( 26.0)يث ح
ويسهههههجل الشهههههع  التونسهههههي أعلههههه  نسههههه  للتقهههههويم الهههههرافض لههههههله السهههههلوكيات %(. 22.5)الرشهههههو  

ال يبهههههررون الغهههههش فهههههي %( 20.0)و, ال يبهههههررون السهههههرقة  %(80.8)المحظهههههور  جنائيههههها ء حيهههههث 
 .الرشو  ال يبررون %( 92.2)الضرائ ء و
 القيم الضابطة للعرض واألخالا :البند الثالث

نبحههث فههي  ههلا البنههد عههن المتغيههرات لات العالقههة بالضههابط األخالقههي للشههع  الليبههي ومههدى 
 .تهثير ا عل  المنظومة التشريعية الجنائية

يالحهههظ أن القهههيم المجتمعيهههة السهههائد  لهههدى أغلبيهههة سهههاحقة مهههن الليبيهههين تتصهههدر ا إعطهههاء األ ميهههة 
ء والمعيهار األخالقهي لتفضهيلهم %(96.1)وللتمس  بالعادات والتقاليهد %( 80.8)األولوية للدين و 

 ء ينبلون المثليين%(95.6)أو الخمور %(92.6)ينبلون متعاطي المخدرات: للجيران تقليد  جدا  
: وأغلبيههة سههاحقة مههنهم ال يبههررون مطلقهها   %(.95.1) وعههيش الرجههل والمههرأ  بههال زواج%( 62.2)

                                                 

 http://www.elazayem.com/A%2861%29.htmءدمحم المهد ء الشخصية المصرية  1
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ء %(82.1) ء ممارسهة الجهنس قبهل الهزواج%(89.2)ء البغهاء %(99.0) لو  الجنسي المثليالس
. له النس ( 1)كما يلخص الشكل 

خالقهي و له القيم األخالقية تعكس الهدور الكبيهر للهدين والعهادات والتقاليهد فهي تحديهد الفعهل األ
م سسههة علهه  مفهههوم اإلسههالم نظههر  الشههع  الليبههي إلهه  السههلو  الجنسههي ف. والفعههل المنبههول أخالقيهها  

و هي نظهر   لطهرا المشهروعة والفاضهلة إلشهباعهاءللطبيعة اإلنسانية وحاجاتهها الماديهة والمعنويهة وا
فههي الجههو ر والدرجههة عههن نظههر  الحضههار  الغرطيههة للسههلو  الجنسههي الههل  تعتبههر " بههال شهه  "تختلهه  

 .1كبته أو توجيهه نوعا  من التدخل في الحرية الشخصية
 المتغيرات لات العالقة بالضابط األخالقي للشع  الليبييوضح النس  ( 1)شكل  

 
ا يخههص  ههله القههيم علهه  المنظومههة التشههريعية الجنائيههة فيمههوفههي الوقههت لاتههه نالحههظ انعكههاس 

م يجهرم المواقعهة 0822د صهدوره فهي فقد كان قهانون العقوبهات عنه الجرائم ضد العرض واألخالاء
ن المشهههرم قهههرر أن يعهههدل ء غيهههر أ(عقوبهههات ليبهههي 016م )لمعنهههو  كانهههت بهههاإلكراه المهههاد  أو الا إ

وأضهههاف فقهههر  تمهههد التجهههريم ليشهههمل فعهههل المواقعهههة بالرضههها  0861لسهههنة  61المهههاد  بالقهههانون رقهههم 
ولله  بعهد أن تهم تبنهي تشهريعات ء وجعلت ممن وقع عليه الفعل شريكا  في الجريمة وعليه عقوطتهها

نهههزوال  علههه  أحكهههام الشهههريعة " ل  توجهههت ديباجتهههه بعبهههار  الهههلحهههدود ومهههن بينهههها قهههانون حهههد الزنههها ا
يكهن عاكسها  للقهيم الدينيهة يقا  منه عل  أن قانون العقوبات إولعل لل  تصد2".الغراء بهان صهدوره لهم
ستوج  التدخل لعمل مطابقة بين القهيم السهائد  فهي المجتمهع خالقية السائد  في المجتمع مما اواأل

 .وطين قانون العقوبات
                                                 

 09م ص  0886جرائم الجنسيةء أكاديمية ناي  العرطية للعلوم األمنيةءالرياضءعلي الحواتء ال 1
من قانون العقوباتء لتجهريم المواقعهة  019/ 016نص في الماد  الثامنة منه عل  أن تضاف فقر  رابعة للمواد  2

 .بالرضا و ت  العرض بالرضا
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 القيم المتعلقة بحماية األسر   :الرابع البند
العقوبهاتءلا كان المشرم الليبي قد أفرد لحماية األسرإ قهانون فهي مسهتقل بابا  فههل كهان لله   

 لاحتراما  منه لقيم مجتمعية سائد  بخصوص األسر 
وتثهههه  تمامهههها  فههههي  ء(%82.8)أغلبيههههة سههههاحقة مههههن الليبيههههين أ ميههههة فههههي حياتههههها لألسههههر  تههههولي 

ن ألسهههر  فهههي أل هههان متلقهههي سههه ال المسهههح؛ حيهههث إويبقههه  السههه ال عهههن مهههدلول ا ء(%80.5)أسهههر ا
ومفهههوم ء "األسههر  النوويههة"وأم وأبنائهمهها الوحههد  االجتماعيههة المكونههة مههن أ  : اضههيق لألسههر  مههدلوال

مههام واألخههوال الوحههد  االجتماعيههة التههي تشههمل باإلضههافة لمهها سههب  الجههدات واألجههداد واألع: وسههعم
ن المجتمههع الليبههي كههان إلهه  وقههت قريهه  يصههرف لفظههة األسههر  إلهه  ء ويلههزم القههول إ"ممتههد األسههر  ال"

 .مفهومههها الواسههع ولكههن العوامههل االجتماعيههة واالقتصههادية عملههت علهه  انحسههاره إلهه  مههداه الضههي 
ش الرجههل لعههي %(95.1)بهغلبيههة سههاحقة نكههار غيههرات المرتبطههة بتقههديس األسههر  اإلولعههل مههن المت
وتهنعكس  هله  ء%(62.1)عدم تبرير اإلجهاض مطلقا من قبل أغلبيهة عاليهة و  واجءوالمرأ  بدون ز 

فنجههد أن إجهههاض  ءالقيمههة األخالقيههة فههي المنظومههة الجنائيههة فههي النصههوص الخاصههة باإلجهههاض
المههرأ  الحامههل كر هها  يعههد جنايههة وال تسههلم المههرأ  الحامههل مههن عقوبههة الجنحههة حههال كههان اإلجهههاض 

 (.من قانون العقوبات 180ء185ء 181)المواد  ءبإجهاض حملهابرضا ا أو ألا قامت  ي 
لا بحثنهها عههن  ءال تبههرر الطههالا إطالقهها( %09.1)مههن الليبيههينأقليههة كبيههر  ويبههينن المسههح أن  وا 

فإننهها نجههد أن المدونههة التشههريعية لههم ءانعكههاس لهههلا المتغيههر المههرتبط بقيمههة تبجيههل األسههر  وحمايتههها
طالا ولكن المشرم الليبي ل ه  أبعهد مهن نظهائره العرطيهة وعهدن الهجهر تتضمن نصا  عقابيا  يجرم ال

الهجهر فهي التخلهي عهن  عقوبات حال تجل   هلا 182المعنو  لألسر  جنحة بمنطوا نص الماد  
دفع النفقهة تعله  األمهر بهسهواء : القيهام بالتزامهات مها بعهد الطهالا وجرم التقهاعس عهن منزل األسر ء

مكهرر  189)لمحضهون لمهن لهه الحه  فهي حضهانته ءأم تسليم ا(باتمن قانون العقو مكرر أ 189)
 .(  من قانون العقوبات

 أقليهههههة كبيهههههر  ء وأنال تبهههههرر ضهههههر  الزوجهههههة( %26.9)أغلبيهههههة عاليهههههةكمههههها بهههههينن المسهههههح أن 
        ولعههههل األقليههههة الضههههئيلة التههههي تبههههرر العنهههه  ضههههد الزوجههههةلء ال تبههههرر ضههههر  األطفهههها( 05.9%)
و هو  1ريعة اإلسالمية المبيحة لضر  الزوجة بصهريح الهنص القرآنهيتجد سند ا في الش (0.8%)

قواعهد : "من قانون العقوبات التهي نصهت عله  أن 00نعكس عل  القاعد  الجنائية م األمر الل  ا
ودرج  ".الشخصهههية المقهههر  بالشهههريعة الغهههراء هههلا القهههانون ال تخهههل بهههه  حهههال مهههن األحهههوال بهههالحقوا 

فهي حهدوده " امباحه فعهالاعتبار تهدي  ر  األسر  لزوجته وأطفاله   القضاء الليبي والفقه كلل  عل

                                                 
وَز  نَّ َفِعظ و   : )قال تعال 1 ِتي َتَخاف وَن ن ش  ْم َفَال َتْبغ وا َعَلهْيِهنَّ  اْلَمَضاِجِع وَاْضِرط و  نَّ ِفي  وَاْ ج ر و  نَّ نَّ َوالالَّ َفِإْن َأَطْعَنك 

َ َكاَن َعِليًّا َكِبير ا   (10)سور  النساء(. َسِبيال  ِإنَّ َّللاَّ
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ولكنه وفر  ي الشريعة اإلسالمية كتابا  وسنةءاستنادا إل  ح  التهدي  المكفول ف" المادية والمعنوية
مهن خهالل تجريمهه إسهاء  معاملهة أحهد أفهراد األسهر  فهي نصهوص  الجنائيهة الحمايهة واألبنهاء للزوجة

عقوبات التي توفر الحماية الكافية للزوجة وأطفالها فهي مواجههة ر   189 ء186 :ء الموادخاصة
 1.و يمارس العن  العائلي استنادا عل  حقه في التهدي  ءاألسر  الل  يستغل مركزه وسلطته

وفي إطار المقارنة بالدول العرطية األخرى نالحظ أن الشع  الليبي يتماثل في نسهبة رفضهه وعهدم 
عههههدم تبريههههر ضههههر  %( 26.9)ألسههههر  لزوجتههههه وأوالده مههههع الشههههع  التونسههههي تبريههههره لضههههر  ر  ا

عههدم تبريههر ضهر  األوالدء بينمهها يسههجل الشهع  العراقههي أقههل نسهبة فههي تقويمههه %( 02.0)الزوجهة 
والعههراا %( 58.1)ومصههر %( 50.0) ء وتتقههار  الههيمن%(10.9) للعنهه  فههي مواجهههة الزوجههة

 .تهدي  لألطفالفيما يتعل  بتبرير العن  كوسيلة %( 52.0)
م المجتمعيهههة والتشهههريعات نخلهههص إلههه  أن العالقهههة قويهههة بهههين القهههي  وفهههي ختهههام  هههلا المطلههه 

حيهث الحظنها التقهار  بهين  يا قائمة عل  أساس مثالي اجتمهاعيءفسياسة التجريم في ليب ؛الجنائية
بهنهههه  الواجبهههات األخالقيهههة ومبهههادا الشهههرف وطهههين الحكهههم التشهههريعي علههه  اإلخهههالل بههههله الواجبهههات

القهههانون فهههي و هههو فهههي للههه  متههههثر بالمصهههادر المنبثههه  منهههها ؛ ف الجهههزاء الجنهههائيءجريمهههة تسهههته ل 
ء تبههدو المثاليههة االجتماعيههة واضههحة المصههدر التههاريخي لقههانون العقوبههاتءو ههو ء 2اإليطههالي القههديم

حمايهة الهدين واآلدا  العامهة واألسهر  والنسهل عله  أسهاس أن   هله حيث ركهز ا تمامها  خاصها  عله 
والشهريعة اإلسهالمية و هي المصهدر المهاد  للقهوانين المكملهة . المصالح الزمة لكرامة األمة وعزتهها

تقوم فيها سياسة التجريم عل  المثالية االجتماعية ألنها تهدف "تشريعات الحدود "لقانون العقوبات 
رتكههها  إلههه  غهههرس مجموعهههة مهههن القهههيم والفضهههائل فهههي نفهههوس النهههاس لعصهههمهم مهههن االنهههزالا إلههه  ا

تتميهز منظومهة القهيم فيههها بوصهفها بلههدا عرطيها إسهالميا أفريقيها و هلا ي كهد عله  أن ليبيها  ء3الجهرائم 
 .4بهنها منظومة قيم تقليدية 

 
 المطلب الثاني

 مدى تأثير االضطرابات السياسية واألمنية على القيم المتعلقة بأساليب مكافحة الجريمة

                                                 
 .م5112جامعة قاريونسء : جازية جبريل شعيتيرء أثر القرابة في القانون الجنائي الليبيء بنغاز   1
 الصادر في العهد الفاشي  2
مءدار الثقافهةء عمهان 5100ء 5ل " دراسهة مقارنهة "أكرم نشهت إبرا يمء السياسة الجنائيهة : بتصرف عن كل من 3

 028:مءص0828أحمد دمحم خليفةء النظرية العامة للتجريمء رسالة دكتوراهء القها ر ء . وما يليها 06: األردنء ص
 .وما بعد ا

 .ةاد ء احترازات فلسفينجي  الحص ,انظر 4
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ل القههيم تعلقههة بقههانون اإلجههراءات الجنائيههةء مثههي تلهه  الم هه القههيم المههراد بحثههها فههي  ههلا المطلهه 
اإل حقهههوا مراعههها  بوجهههو  والقهههيم المتعلقهههة بتقهههدير نسهههان عنهههد التصهههد  للفعهههل اإلجرامهههيء المتعلقهههة

 .اكمالمحألجهز  األمنية والقضائية كالجيشء الشرطةء و المواطن ل
جههراءات التقاضههي   والتحقيههن إجههراءات االسههتدالل عههن الجههرائم ومههن المسههتقر قانونهها  أ فيهههاء وا 

محكومههههة بمنظومههههة تشههههريعية جنائيههههة لعههههل أ ههههم مبادئههههها ضههههرور  التهكههههد مههههن مشههههروعية  الجنههههائيء
ال تعرضت للبطالن ولله  لتحقيه  التهوازن بهين تحقيه  العدالهة مهن جههة وطهين حمايهة  اإلجراءات وا 

 .حقوا وحريات اإلنسان من جهة أخرى 
جههراءات الجنائيههة ات المتعلقههة بحقههوا اإلنسههان وطههين اإلغيههر وحههر  بنهها البحههث عههن الههروابط بههين المت
.أجل تحقي  العدالة واألمن االجتماعي المتخل  في مواجهة الجريمة والمجرم من

 القيم المتعلقة بحماية حقوا اإلنسان   :البند األول
السهه ال عههن مههدى تقههديس قههانون اإلجههراءات الجنائيههة لقههيم حقههوا اإلنسههان ومههدى تهههثير يثههار 

مجتمهع لههله الحقهوا ومهدى اسهتعداد الليبيهين ال عله  تقهويمالضطرا  السياسي الطارا عل  ليبيا ا
 .أول  باال تمام كاألمن مثال  قد يرونها للتخلي عنها في سبيل قيم 

ء  %(21.0)ويرصهههد المسهههح فهههي  هههلا الصهههدد أن أغلبيهههة ويشهههاطر م فهههي للههه  الشهههع  العراقهههي
والتونسهههي %(  25.1)أغلبيهههة بسهههيطة لهههدى الشهههع  اليمنهههيبينمههها تتهههدن  نسهههبة اإلقهههرار بهههلل  إلههه  

نسهههبة أعلههه , %(21,1) مهههن %( 21.5)ء ولعهههل متوسهههطة %(62.1) ويسهههجل الشهههع  المصهههر 
الليبيين يميلون إل  إقرار أن حقهوا اإلنسهان ال تلقه  احترامها  فهي بالد همء تبهاين النسه  ينبه  عهن 

 .واطنين محل المسحاختالف نطاا الحقوا مفهوما  و أنواعا  في أل ان الم
 يشهعرون بهالقل  مهن إمكانيهة تنصهت (%20.6)أغلبيهة بسهيطة مهن الليبيهين ونرصد أيضا أن 

مهههن الم كهههد أن حههه  و . أو التجسهههس علههه  البريهههد أو اإليميهههل الحكومهههة علههه  مكالمهههاتهم الهاتفيهههةء
تعتبههر  والمكالمههاتحيههث إن الرسههائل ء ضههرور  الحيهها  االجتماعيههة هاسههتوجبت 1ءاإلنسههان فههي السههرية

واء مهن ناحيهة العالقهات مهن خصوصهيات الحيها  اإلنسهانية وأسهرار ا أو عوراتهها سه وعاء لما يعتبر
الحفهاظ عليهها و له الخصوصية يحتهاج اإلنسهان إله  غير ا من العالقاتء  األسرية أم العاطفية أم

الحيهههاء  بهههل انهههه ملهههزم بهههلل  بمقتضههه  قواعهههدالسهههماح للغيهههر بخرقهههها لتتحقههه  لهههه اسهههتقالليتهء وعهههدم 
 .واآلدا  العامة

                                                 

 ههو مههن الحريههات الفرديههة التههي يسههتقل الفههرد بمقتضهها ا بمهها يعتبههره " خصوصههية االطههالم " الحهه  فههي السههرية "  1
مءمنشههها  5112ء  0توفيهه  دمحم الشههاو ء حرمههة الحيهها  الخاصههة ونظريههة التفتههيشءل, . "امتههدادا  طبيعيهها  لشخصههيته

 وما بعد ا  01:اإلسكندريةءص.المعارف
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تتمتههههع بحرمههههة وال يجههههوز الهاتفيههههة ومههههن المسههههتقر قانونهههها  أن الرسههههائل البريديههههة واإللكترونيههههة و 
ه يجهه  أن وأ ههم شههرول  ههلا الضههبط أنههء"لضههبطها"االطههالم عليههها إال بههالطري  القههانوني المرسههوم 

ومتهه  . لقاضههي الجزئههيبعههد حصههولها علهه  إلن كتههابي صههريح مههن االعامههة النيابههة يكهون القههائم بههه 
الضهبط القضهائي أن يقههرأ أو  ألن القاضهي الجزئهي بههلل  جهاز للمحقه  أو لمههن ينتدبهه مهن مهههمور  

 1.المراسلة المحدد  في األلنيستمع 
ن  ههههله النتههههائج اإلحصههههائية للمسههههح ت كههههد أن حهههه  السههههرية أو الحهههه  فههههي ونسههههتطيع القههههول إ

من الليبيين أنهها غيهر منتهكهةء وال 2%(01) أقلية كبير  خصوصية االطالم من الحقوا التي ترى 
لعهههل أحهههد ا أن  هههله تقهههويمء وتتعهههدد االحتمهههاالت المفسهههر  لههههلا ال! قلههه  عليهههها مهههن سهههطو  الحكومهههة

أو ء األقلية الكبير  ال تخش  مهن االطهالم عله  مراسهالتها الكتابيهة أو الهاتفيهة ألنهها ال تعهد ا سهرا  
 .3را القانونيألنها ال تتوقع أن تقوم الحكومة بهلا الخ

ن الحهر  فهي ء سجلت بخصوص الحكم بهه%(20.1: )لنا أن ننوه إل  أن النسبة لاتها ويعن
أن الحههر  تعطههل القههوانين اإلجرائيههة العاديههة  ومعلهوم! عينههة تعههد ضههرورية لتحقيهه  العدالههةظهروف م

العسهكر   وتفرض القوانين العسكرية وقوانين الطوارا والتي سيكون طابعها العام  و تمتهع الحهاكم
بريديههههة واإللكترونيههههة بسههههلطات اسههههتثنائية واسههههعة لعههههل مههههن بينههههها حهههه  األمههههر بمراقبههههة الرسههههائل ال

ولعههل المبهرر المنطقههي لههلل   هو اإلقههرار بههن قيمههة األمههن أضهحت تعلههو قهدرا  علهه  قههيم  والتليفونيهةء
 .حقوا وحريات اإلنسان نتيجة االضطرا  السياسي واألمني المحيط بالبالد

ي المقارنهههة نالحهههظ أن الشهههع  التونسهههي يسهههجل أعلههه  نسهههبة قلههه  مهههن انتهههها  الحههه  فهههوفهههي إطهههار 
بينمهههههههها يسههههههههجل الشههههههههع  العراقههههههههي أقههههههههل نسههههههههبة  ء%(22.8)خصوصههههههههية االطههههههههالم علهههههههه  السههههههههر

 انءوالقل  الزائد قد يفسر بزياد  الوعي بجسامة االنتها  لح  من حقوا اإلنسء %(02.5)تخوف
يههدا  فههي تلهه  الدولههة التههي يشههعر مواطنيههها بههالقل  إزاء  ههلا وقههد يفسههر بكههون االنتههها  ملحوظهها  ومتزا

 .اإلجراء غير القانوني
المتغيهرات المتعلقهة  الالفت للنظر في  لا المسح العالمي الشامل  ي القراءات التي سجلت بصدد

  (%81.2)الليبيين:ساحقة من  فهغلبيةبمدى تعد  الجيش والشرطة عل  الح  في الخصوصية ء
يههرون أن الجههيش والشههرطة م سسههات ال تتههدخل فههي %(  99.0)واليمنيههين%( 91.1)والتونسههيين 

                                                 
 .وما بعد ا 556: لمرجع الساب ء صا1
المقصههود باألقليههة الكبيههر   نهها ؛  ههي النسههبة المتممههة لألغلبيههة البسههيطة التههي تستشههعر القلهه  مههن إمكانيههة تنصههت  2

 الحكومة عل  مراسالتهم 
 02"وعمليهههة الكرامهههة فهههي ليبيههها " م5101يونيهههو11"يتوجههه  علينههها مالحظهههة انهههه أبهههان الثهههور  الثانيهههة فهههي مصهههر  3

قد طفا عل  السطح السياسي المضهطر  نهوم جديهد مهن المهاد  المقدمهة عله  قنهوات اإلعهالم تسهم  " م5100مايو
 .ولم يسجل غال  الشع  الم يد لها إ  تحفظ قيمي أو أخالقي بخصوص  له التسريبات" تسجيالت مسرطة "
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ء وفي العهراا %(21.0) الحيا  الخاصة للناسء بينما أقرت لل   أقلية كبير  من الشع  المصر  
للهه  يههرون بهههنهم عاليههة أغلبيههة والسهه ال كيهه  تسههتقيم  ههله النتههائج مههع سههابقتهال%(. 61.9) أقهرت

 092الههوارد فهي البنههد " الحكومهة " مصههطلح إن للمنطه  يقتضههي منها القهول ولعهل التفسهير األقههر  
فهي أل هان العينهة محهل  كهان يعنهي ءالمنص  عل  قل  المهواطن مهن انتهها  خصوصهية مراسهالته

جهههاز : ء مثههل م سسههتي القمههع المعههروفتين تاريخهها  غيههر الجههيش والشههرطة ءأخههرى  المسههح م سسههات
التدخل فهي الحيها  الخاصهة "أن أفراد العينة قد فهموا مصطلح  أو. المخابرات أو أجهز  أمن الدولة

اعتقهههاد م بانتهههها  الجهههيش والشهههرطة مهههدى المتعلههه  بالسههه ال عهههن  061 الهههوارد فهههي البنهههدء "للنهههاس
إجراءات أكثههر خطههور  مههن مجههرد التصههنت علهه  مكالمههاتهم الهاتفيههة أو للخصوصههيةء بهنههه يتعلهه  بهه

 .قراء  رسائلهم البريدية
 واحترام حقوا االنسان بانتها  الجيش والشرطة للخصوصية تعلقةالمح النس  يوض( 0)شكل 

 القيمة المرتبطة بدرجة الثقة في م سسات اقتضاء العدالة   :البند الثاني
نبحث في  لا البند عن مدى تهثير االضطرا  السياسي عله  درجهة الثقهة فهي الم سسهات القائمهة 

 .  لهاعل  إجراءات مكافحة الجريمة والتصد
ء %(22.5)ويكش  لنها المسهح عله  أن أغلبيهة متوسهطة مهن الشهع  الليبهي تثه  فهي الشهرطة

بينمهها تثهه  أقليههة كبيههر  فههي , %(21.0)وحهازت المحههاكم علهه  ثقههة أغلبيههة  بسههيطة مههن أفههراد العينههة 
 %(.08.0)القوات المسلحة

 :ولعل  له الم سسات الثالث تتدرج من حيث الهدف عل  النحو التالي
أو  ءدفههع الخطههر الخههارجي المتمثههل فههي العههدوان األجنبههي علهه  الههبالدإلهه  القههوات المسههلحة ف تهههد

القههومي للههبالد أو السههلطة الجههائر ء العههدوان المههاس بههاألمن  :الههداخلي والههل  يتخههل عههد  صههور منههها
نسههبة عاليههة مههن الشههع  الليبههي فههي لثقههة ولعلههي ال أجههد تفسههيرا  مقبههوال   التههي خههرج عليههها الشههع ء

قههوات المسههلحة إال لكونههه قههد عههان  مههن ويههالت عههدم وجود هها أو علهه  أقههل تقههدير ضههع  دور هها ال
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كم سسهههة قويهههة صهههلبة لهههها تههههثير فهههي تهههرجيح ميهههزان الكلمهههة األخيهههر  لصهههالح الشهههع  فهههي مواجههههة 
حيههث سهها مت الم سسههة ءمصههر و تههونسء مقارنههة بمهها حههدث فههي دول الجههوارءدكتاتوريههة الحههاكم

  الشعو   نا  م سي استباحة الدكتاتور لدماء شعبه كهثمن يفي تجن" لحةالقوات المس"العسكرية 
 .ز يد للبقاء في الكرسي

 هههلا فيمههها تههههدف الشهههرطة إلههه  دفهههع الخطهههر الهههداخلي المتمثهههل فهههي مخالفهههة القهههوانين واللهههوائح 
واألوامهههر والهههنظمء وفهههي إطهههار المقارنهههة يالحهههظ أن نسهههبة ثقهههة الشهههعو  فهههي الهههدول محهههل المقارنهههة 

بينمهها يمثههل  ء%(22.5)ليبيهها  ء%(26.0)ء العههراا%(28.1)تههونس  ء%(21.1)مصههر: متقارطههة
 (.0)ء انظر شكل %(58.5) الشع  اليمني استثناء إل ال تث  في الشرطة سوى أقلية معتبر 

 الشرطة ف   نسبة ثقة الشعو  في الدول محل المقارنةيوضح ( 0)شكل 

 
التهي دارت فهي ل هن " الشهرطية"ئهات البوليسهية وفي  لا الصدد ننوه إل  أ مية السه ال عهن الف

شهرطة  ء أو؛ قد يكون البوليس سياسهيا  وقهد تكهون شهرطة المهرورلعينة لدى إجابتها عل   لا البندا
بهين  هله الفئهات  ولهيس بخهاف أن درجهة الثقهة وبالتهالي القبهول متباينهة جهدا  . الهث....الحرس البلهد 

 .الشرطية
رغههههم أنههههها مههههن أ ههههم  ء(%21.0)مههههن الشههههع  الليبههههي؛ تحظهههه  المحههههاكم بثقههههة نسههههبة بسههههيطةو 

ويمكن تبرير لل  بالتحديات الكبير  التي يواجهها  ءالم سسات لمكافحة الجريمة ولرد المظالم كافة
م المثهول ثهومنهها بهطء وتيهر  التحقيه  مهع المحتجهزين واإلحالهة إله  النيابهة  ءنظام القضهاء فهي ليبيها

و ههلا مهها أشههار لهههه  ء  القضههاء لمعههايير المحاكمههة العادلهههةووجههود ثغههرات فهههي تطبيهه ءأمههام المحههاكم
وتجههدر 1.م والصههادر عههن منظمههة حقههوا اإلنسههان5100بوضههوح التقريههر العههالمي عههن ليبيهها للعههام 

ن تدني نسبة الثقة في المحاكم قد ترتبط بها بالضرور  متغيرات سهلبية فهي المنظومهة اإلشار  إل  أ

                                                 
1http://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/122028 
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قههانون يعههد جنحههة وفقهها لكاسههتيفاء الحهه  بالههلات والههل   ءئيهها  القيميههة وبالتههالي سههلوكيات محظههور  جنا
.منه529ي الماد  فالعقوبات 
 القيم المتعلقة بمفهوم األمن لدى المواطن الليبي  :البند الثالث

اه ليصهبح ؛ فقهد يكهون األمهن ماديها  فقهط وقهد يتسهع مهدمن مفا يم متدرجة مهن حيهث النطهاالأل
علههه  رصهههد مفههههوم األمهههن لهههدى الشهههع  الليبهههي ومهههدى تههههثير  ونعمهههل فهههي  هههلا البنهههد أمنههها  شهههامالء
 .منية لدى شعو  الدول محل المقارنةالسياسية عل  ترتي  األولويات األ االضطرابات

تميل إل  الحيا  في بيئة آمنةء %( 98)لليبيين األغلبية الساحقة من اأن نرى حس  المسح و 
كهدف أولي من أ داف الدولهة الليبيهةء وأن قد اختارت تكوين الجيش %( 59.6)وأن أقلية معتبر  
    اختههههههارت النظههههههام فههههههي الدولههههههة كهههههههدفء فههههههي حههههههين أن أقليههههههة معتبههههههر   %(61.2)أغلبيههههههة عاليههههههة 

ولعل لل  منطقي وله ما يبهرره فهاألمن واألمهان . اختارت مكافحة الجريمة كإجراء  ام %(12.2)
سياسههية واقتصههادية للههوطن الن مههن أ ههم الحاجههات النفسههية واالجتماعيههة للمههواطنء و ههي حاجههات 
 .يوضح لل ( 2)ء شكل االستقرار األمني ضرور  لتحقي  التنمية الشاملة للوطن والمواطن

        وقههههد أظهههههر المسههههح أن أغلبيههههة عاليههههة مههههن الليبيههههين ال يفضههههلون الخههههروج لههههيال  ألسههههبا  أمنيههههة
ة بسهيطة يقولهون إن ء وأغلبيه%(66.0)ء وال تضطر م الدواعي األمنية إل  حمل سالح%(29.1)

 %(.20.1)الدواعي األمنية تجعلهم ال يحملون معهم الكثير من النقود
 القيم المتعلقة بمفهوم األمن لدى المواطن الليبييوضح ( 2)شكل 

 
العاديههة؛  الجههرائملليبيههين خههالل فتههر  المسههحل  ههل  منغصههات األمههنيعههن لنهها التسهها ل عههن  نهها و 

الههنفس والمهههال " وا األساسهههية لغيههره مههن األفهههراد حقههالمههن  علهه  حههه  للهه  العهههدوان الفههرد بمعنهه  
 5101لم تشعر خالل عهام %( 29.2)أغلبية متوسطةن ل يجيبنا المسح بالنفي؛ حيث إ"والعرض

وي كههههد الشههههع  الليبههههي بهغلبيههههة سههههاحقة أن األفههههراد . بانعههههدام األمههههان فههههي بيههههوتهم بسههههب  الجريمههههة
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ويتمههههاثلون فههههي للهههه  مههههع كههههل  ءأل  جههههرائم لههههم يكونههههوا ضههههحايا (%81.8)وعههههائالتهم ( 85.2%)
.تونسء مصرء العرااء اليمن:الشعو  المقارنة

أن الظروف األمنية في البالد ال تضطر م لحمل ( %66.0)وتقرر أغلبية عالية من الليبيين 
التهي تضهطر م الظهروف ( %51.6)ولكن تله  النسهبة البسهيطة " الث . ..سكين أو بندقية" سالح 

فالمشههرم الليبههي حههرص  ءيرتكبههون بههلل  سههلوكا  مواجههها  بشههج  جنههائي ءل السههالحاألمنيههة إلهه  حمهه
ال يقابلهههه نبهههل  اولعلهههه أضهههح  حاليههها   تجريمههه ء1علههه  تجهههريم ظههها ر  حمهههل السهههالح بهههدون تهههرخيص

 2.ليبيةظا ر   واإلتجار فيه أصبحفحياز  السالح  ءخاصة بعد ثور  فبراير المجيد  ءاجتماعي
نجههههد أن الليبيههههين سههههجلوا أعلهههه  نسههههبة   ن والعههههراا وتههههونس ومصههههرموفههههي إطههههار المقارنههههة بههههالي

للههدفام عههن  فههي االعتقههاد بهنههه مههن الههالزم للههدواعي األمنيههة أن يحمههل المههواطن سههالحا   (51.6%)
منهههي المعهههاش بعهههد الثهههور  وسهههيطر  ولهههه الء مههها يبهههرر ظهههنهم مهههن انفهههالت أ الههنفس والمهههال والعهههرضء

ي و ههرو  الكثيههر مههن السههجناء المحكههوم علههيهم فههي قضههايا الميليشههيات المسههلحة علهه  الشههارم الليبهه
للههدفام الشهرعي عههن الههنفس  احتههراز   تهدبيركالسههالح ء ومههن ثهم شههعور م بالحاجههة إله  حمههل جنائيهة

 .والمال والعرض
قهد أبهدت %( 90.0)ويتضح عم  الهاجس األمني لدى الليبيين من أن أغلبية ساحقة بنسهبة 

تسههاور ا المخههاوف مههن حههدوث حههر  %( 95)وأخههرى عاليههة ء "قلقههها مههن التعههرض لهجههوم إر ههابي
ء انظهر لشهكل إمكانية دخول البالد في حهر أبدت قلقها حيال % ( 66.6) متوسطةوثالثة  أ ليةء
  . التال 

                                                 
مء والتي تصن  حياز  األسلحة بدون تهرخيص كجريمهة جسهيمة 0890نون حياز  األسلحة واللخائر سنة راجع قا 1
 "جناية " 
الهلين تضهطر م الظههروف األمنيهة لحمهل السهالح تشههكل نسهبة كبيهر  بهل أنههها أعله  نسهبة علهه  %(  51.6) نسهبة 2

 .ةمستوى العالم تليها بعد لل  لبنان ومن ثم الواليات المتحد  األمريكي
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 الهاجس األمني لدى الليبيينيوضح ( 2)شكل 

 
رير العهالمي و لا تقري  مسحي يطاب  الحقيقة ويعبر عن  واجس الليبيين فعال ء فقد أفاد التق

بهههن الحكومههة قههد أخفقههت فههي السههيطر  علهه  الوضههع األمنههي  5100لمنظمههة حقههوا اإلنسههان للعههام 
حيههث . المتههد ور فههي الههبالد السههيما فههي طههرابلس العاصههمة وفههي بنغههاز  ثههاني كبههرى المههدن الليبيههة

 سيطرت جماعات مسلحة كثير  عله  منهاط  كبيهر  مهن الهبالدء وأخفقهت الحكومهة فهي نهزم السهالح
 1.من الميليشيات أو ضم المقاتلين اللين واجهوا قوات القلافي إل  صفوف القوات الحكومية

الخههوف %( 82.8)وعلهه  سههبيل المقارنههة نالحههظ أن الشههع  التونسههي قههد أقههر بهغلبيههة سههاحقة 
%( 68.1" )أغلبيهة متوسهطة " ومصهر%( 80.8)من الهدخول فهي الحهر  وكهلل  الشهع  اليمنهي 

ء ولعل التفسير المنطقي لتدني نسبة الخهوف عنهد العهراقيين  هو %(22.8) وكلل  الشع  العراقي
وسهجل  كونهم قد دخلت بالد م الحر  بالفعل و القراء  السياسية تبعد ترجيح حدوث حر  جديهد 

 نسبة تصل عل ب" أغلبية ساحقة "الشع  التونسي في التخوف عل  بالده من الهجوم اإلر ابي 
والليبههي ولعههل للهه  راجههع للتهههثر %( 22.8)للهه  الشههع  اليمنههي ء ويشههتر  معههه فههي %(82.9) 

بهههالقراء  االستشهههرافية لوضهههع الجماعهههات المسهههلحة لات المرجهههع الهههديني فهههي كهههل مهههن البلهههدان محهههل 
           والعراقههههههي%( 25.1)المقارنههههههةء بينمهههههها قههههههررت للهههههه  أغلبيههههههة عاليههههههة فقههههههط مههههههن الشههههههع  المصههههههر  

اقيين أقهل قهدر  عله  قهراء  الحاضهر لتوقهع المسهتقبلء ولعل من الغريه  أن يكهون العهر %(. 09.9)
 .فقد تعرض العراا ساعة كتابة  له الورقة إلحدى أعن  الهجمات اإلر ابية في تاريخه

فههي القلهه  مههن حههدوث حههر  أ ليههة يليههه %( 82.2)أيضهها  يسههجل الشههع  التونسههي أغلبيههة سههاحقة 
قههل نسههبة فههال يشههعر بههالقل  مههن ء ويسههجل العههراا ومصههر أ%(95.1)وثههم ليبيهها %(  81.8)الههيمن

 .لمصر%( 29.5)للعراا و %( 20.0)أغلبية عالية "حدوث حر  أ لية سوى 

                                                 
1http://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/122028 
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وقد يرجع  لا القل  العالي عند الشع  التونسي إل  قرطه من الجزائر ومعايشهته عهن كثه  م سهي 
.سنوات الحر  واإلر ا 

أصههبح يتحهههدث عههن الحهههر   وقههد نههرجح  هههله النسهه  المتدنيههة لهههدى العههراا أن الشههع  العراقهههي قههد
والحههر  األ ليههة والهجههوم اإلر ههابي كماضههي قريهه  وحاضههر معههاش ال كمسههتقبل مجهههول قلهه  مههن 

 .حدوثه فالحال أنه قد حدث فعال  
 الهاجس األمني لدى الليبيينيوضح ( 6)شكل 

 
 في ختام  لا المطل  

را  واضحا  في أن يسجل نخلص من  لا المطل  إل  أن االضطرابات السياسية واألمنية أثرت تهثي
ء وتفصهيل المسح تباينا  بين الشعو  العرطيهة محهل المقارنهة فهي تقهدير م لعديهد مهن القهيم والمغيهرات

أن الشع  العراقي أقل نس  بخصوص معظم المتغيرات المتعلقة بالهاجس األمني ولل  في  لل 
ها لهجهوم إر هابي كلهها اعتقاد  راجهع إله  أن غيها  األمهن ودخهول الهبالد فهي حهر  أ ليهة وتعرضه

بينما الحظنها أن شهعو  الرطيهع العرطهي تخشه  مهن  ءم5111منل  امعاش اأحداث قد أصبحت واقع
تداعياتههه وتتهههراوح خشهههيتها حسههه  قههو  الم سسهههات األمنيهههة لهههديها وحسهه  درجهههة العنههه  المصهههاح  

 .اليمن ءليبيا ءومن  نا سجلت مصر أقل نسبة بالمقارنة بنظيراتها ؛ تونس ءلرطيعها
ء الجريمة مكافحةء تطل  النظام في الدولةء تطل  األمن واألمان :وقد حظيت قيم إيجابية ومثالها

عدم التسهامح : في حين لوحظ وجود قيم سلبية من مثال ءلدى الليبيينبقبول كبير  ءتحقي  العدالة
لمجتمعهي ولعهل القبهول ا ءاسهتخدام العنه  كوسهيلة لفهرض الهرأ  ءاستيفاء الح  بالهلاتء خرمع اآل

نهه ء حيهث إلهله القيم المتعارضة لن يسا م فهي تحقيه  األمهن المهاد  كهمهل منشهود للشهع  الليبهي
 .من المعلوم بالضرور  أنه ال أمن بال عدالة وال عدالة بدون سالم وال سالم من غير تسامح
المرتبطههة  ويبههدو جليهها  فههي ختههام المطلهه  الثههاني والخههاص بههالقيم األخالقيههة والمتغيههرات االجتماعيههة

أن الشههع  الليبههي متهههثرا  باالضههطرا   السياسههي واألمنههي الههل  سههاد ء بههإجراءات مكافحههة اإلجههرام
عله  القههيم  (األمهن المههاد )قههد رجهح القههيم التقليديهة المتمثلهة فههي قهيم البقههاء  ءالهبالد بعهد ثههور  فبرايهر
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لرا نهة للدولهة الليبيهة فقهد قهرر لا ووفقا  للظروف اء إ1(حقوا اإلنسانو  التسامح)العلمانية /العقالنية 
القههديم السهه ال عههن اإلجابههة فقههد أبههدوا ءبتههرجيح األولهه " لالعدالههة أو الحريههةءأيهمهها أ ههم: "2الليبيههون

وأبهدوا  ءميال  كبيرا  تجاه م سسات اقتضاء العدالة بداء من الشرطة مرورا  بالمحكمة وصوال  للجهيش
العسههكر  " للهه  راجعهها  لمهها يتعهرض لههه األمههن المههاد   ولعههل ءقبهوال  للحههر  كوسههيلة لتحقيهه  العدالهة

 .من تحديات تهدد بالفناء مما يحتم أولوية قيم البقاء عمن سوا ا" والصحي واالقتصاد  والبيئي
 تعقيب ختامي

ء ن كههد للمسههح الشههامل المتعلهه  بههالقيم الليبيههة فههي ختههام  ههله النظههر  القانونيههة مههن زاويههة جنائيههة
نههها تمثههل   درجههة كبيههر  مههن األ ميههة مههن حيههث إعلههء  شههرات الههوارد  بهههن المعلومههات والمعلهه  أ

قاعد  بيانات مفعمهة وثريهة أل  بحهث قهانوني خاصهة األبحهاث الجنائيهة لات البعهد االجتمهاعي أو 
 .الفلسفي
عنهها؛ فمهثال  يمكهن اإلجابهة عهن التسها الت أجوبهة المسهح يه من عديد من األسئلة التهي قهد الوتوجد 
 :التالية
  الدين عل  القيم المجتمعية وعل  القاعد  الجنائيةلأثر 
   إل  أ  مدى يتس  مكون المعرفة في العقل الجمعي لليبيين عن فعل اجتماعي مها ءمهع

حقيقتهههه ومهههدى صهههالحيته للعهههدوان علههه  إحهههدى المصهههالح االجتماعيهههة الجهههدير  بالحمايهههة 
 االجتماعية ل

 ة بهالقيم بهين ليبيها وطهين دولتهين مهن دول ما  ي نتائج المقارنة من حيث المتغيرات المتعلق
 هلا المسهح العههالميء أحهد ما األعله  مرتبههة فهي معهدالت الجريمههة واألخهرى األدنه  مرتبههة 

 في معدالت الجريمةل
 دراسة العالقة التبادلية بين القاعد  الجنائية والقيم المجتمعيةله 
   المتغيههرات المتعلقههة بمكافحههة دراسهة العالقههة الطرديههة بهين القههيم المتعلقههة بحقههوا اإلنسهان و

 الجريمةل
 هثر االضطرابات السياسية واألمنية عل  المنظومة القيمية للمجتمعله 
 قيمة الح  الفرد  والحرية اإلنسانية وتهصلها في الثقافة الليبيةله 
 ما ية القيم الداعمة لمفهوم األمن المجتمعي الشاملله 

                                                 
 .أشار إل   له التقسيمات القيمية ء نجي  الحصاد  في المرجع الساب ء الموضع لاته 1
 .مدرجة في الوثيقة" ركائز قيمية " نجي  الحصاد  في دراسة بعنوان : أشار للس ال 2


