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وحده نظام العدالة في اﻹسﻼم الذي يجعلنا نشعر باﻷمان
)مترجم(
الخبر:
ﻻهور :شهدت شرطة البنجاب ارتفاعا ً حادا ً ﻓﻲ حوادث اﻻغتصاب ﻓﻲ أنحاء اﻹقليم خﻼل شهر
أيلول/سبتمبر.
التعليق:
بحسب تقرير صادر عن دائرة شرطة البنجاب ،تم تسجيل  2523حالة اغتصاب ﻓﻲ اﻹقليم .وذكر
التقرير أنه تم تسجيل  132حالة اغتصاب جماعﻲ خﻼل العام الجاري .حادثة ﻻغتصاب جماعﻲ مؤخرا ً
علﻰ الطريق السريع ّ
هزت اﻷمة مرة ً أخرى .ليست هذه هﻲ الحادثة اﻷولﻰ لمثل هذه الوحشية ،وبالنظر
إلﻰ حالة القانون والنظام ،ﻓإنها لن تكون اﻷخيرة .وقد ظهرت جميع أنواع التعليقات؛ من إلقاء اللوم علﻰ
الضحية إلﻰ تقريع الرجال .ونظم المجتمع المدنﻲ احتجاجات سلطت الضوء علﻰ اﻻغتصاب باعتباره
جريمة قائمة علﻰ النوع الجنسﻲ ،وت ّم التعبير عن مشاعر الكراهية تجاه الرجال دون إدراك أن هذه
الجرائم تتحدث عن الخروج علﻰ القانون .لقد سمع المجرمون بالعديد من القضايا التﻲ أﻓلت ﻓيها الجانﻲ
من العقوبة وهذا يقودهم إلﻰ ارتكاب نفس الجريمة .كما أن معظم المجرمين لديهم سجل حاﻓل من النوع
نفسه من الجرائم المرتكبة مرارا ً وتكراراً؛ وعدم القبض عليهم أو معاقبتهم يجعلهم أكثر ثقة.
إن كثرة الجرائم ﻓﻲ المجتمع ﻻ تظهر ﻓقط اﻻنحطاط اﻷخﻼقﻲ ولكن أيضا ً غياب العقوبة .حتﻰ إذا تم
القبض علﻰ الجانﻲ ،ﻓإن إجراءات المحاكمة طويلة جدا ً وغير كريمة للضحية لدرجة أنه من اﻷﻓضل
للضحية اختيار عدم اﻹبﻼغ عن القضية! إلﻰ جانب هذه الحاﻻت المبلّﻎ عنها ،هناك عدد من الحاﻻت التﻲ
لم يتم اﻹبﻼغ عنها مطلقا ً .وعلﻰ الرغم من أن مرسوم الحدود الذي أصدره الرئيس ضياء الحق يَ ِعد
بفرض عقوبات إسﻼمية ،إﻻ أن المحاكم ﻻ تدين أو تحكم ،وبدﻻً من ذلك تركت المتهم يتعفن ﻓﻲ السجن
حتﻰ لو كان بريئا ً .لذلك ﻓﻲ ظل نظام العدالة الحالﻲ لدينا مجرمون يمشون بحرية ويرتكبون جرائم مرارا ً
وتكرارا ً وأبرياء محتجزون ﻓﻲ السجن ﻓﻲ انتظار محاكمتهم.
ّ
إن حل هذه المشكلة وغيرها التﻲ تواجهها اﻷمة هو التطبيق الكامل لﻺسﻼم .إن التعامل مع الجريمة
من خﻼل تطبيق الحدود اﻹسﻼمية سيؤدي بالتأكيد إلﻰ خفض مستوى الجريمة حيث ستتم العقوبات بعلم
الناس وﻓﻲ اﻷماكن العامة وﻓقا ً ﻷحكام الشريعة اﻹسﻼمية .وسوف يكون هذا بالتأكيد مثاﻻً وسيعرف الناس
أن ارتكاب جريمة ستكون له عواقب وخيمة مثل ﻓقدان الحياة أو ﻓقدان أحد اﻷطراف .ويتمثل دور الشرطة
ﻓﻲ حماية الناس والتأكد من شعورهم باﻷمان ﻓﻲ كل مكان .يتألف نظام العدالة اﻹسﻼمﻲ من قضاة يتقون
ﷲ ويكونون ﻓﻲ مناصبهم بسبب علمهم وقدرتهمّ .
إن تنفيذ العقوبات واجب علﻰ أصحاب السلطة ومن
ينوب عنهم .وﻓﻲ حالة عدم وجود دولة إسﻼمية تحكم بحكم ﷲ ،ﻓمن الواجب علﻰ جميع المسلمين العمل
بإخﻼص وجدية لتأسيس السلطة التﻲ تحكم اﻹسﻼم.
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