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أرفع ثمرة جهدي ، إيمانا برسالتك العظيمة ،  إليك يا قّرة العين يا رسول هللا 

متسلحة بأمانة تبليغ ما جادت به شريعة متشبعة بتعاليمك السديدة ، سائرة على منهجك الرشيد 

 العفو.لي الحّق تبليغا صادقا نقيّا ، فإن قّصرت في شيء مما علمته فهو ضعف مني فأسأل هللا 

، إلى و الحّب و العطاء إلى الخلق الكريم و النّفس النقيّة الطيّبة ، إلى العلم و الورع 

النور الذي أراه في قلمي و في قرطاسي، إلى العالم الذي ابتاله هللا بالمرض فأنساه الدنيا و ما 

، إليك حتى  شهد العمر بقي في ذاكرته سوى القرآن العظيم ،إليك يا سيّدي و حبيبي و يا

 . إليـــك يـــا أبتي، برضاك هللا عني  ىترضى فيرض

إلى الطاهرة التي علمتني كيف أعيش حّرة ، و علمتني كيف أحب العلم و أمجد 

رغم الصعاب، إليك يا زهرة بني عمران العلماء ، إلى الصامدة التي علمتني كيف أمضي قدما 

 إليــــك يا أمي . و سيّدتي حتى ترضي فيرضى برضاك هللا عني ،

فس المطمئنة الزكيّة ، إلى من كانت و ستبقى في أعماقي إلى الروح الطيبة و النّ 

زوجي تغمدها هللا برحمته الواسعة و أنزلها منزل  و  كرم أخالقها إلى أمي و أمّ    الدة لنبلهاـخ

 صدق مع الصدقين.

اإلرادة و روحي التفاؤل وعث في غمرني حبّا و مودة و بجعله هللا سكنا لي فإلى من 

عبد          :ي في يسره و عسره ، إلى حصني الحصين زوجي رفيق درب سندي و األمل ، إلى

 . السالم سايغي

        إخوتيإلى من أشّم فيهم ريح أبي ، إلى من ينتظر نجاحي و تميّزي باستمرار 

 و أخواتي حفظهم هللا و سدد خطاهم .

    و فرحة عمري ، إلى البراءة التي أراها في أوالدي :إلى أملي في هذه الدنيا 

؛  مرام سلسبيل ـ تسنيم خديجة ، و محمد عمران عبد الرحمن ؛ و معهم طارقـ  كوثر سرين

 حفظهم هللا لي و رعاهم ووفقهم لما فيه خيرا لهم في دينهم و دنياهم و عاقبة أمرهم .

 أرفع هذا العمل باكورة اجتهادي المتواضع. إليك يا وطني الغالي ،

 اهر.ــأمينة بن ط

 اإلهداء



 

                                                                        

 

 

أحمد هللا سبحانه و تعالي رّب العرش العظيم و أشكر فضله على ما امتّن به علي من 

 نعمة العلم، حمدا يليق بجالل وجهه و بعظيم سلطانه و مجده ، و بعد ؛

ال يسعني في هذا المقام و من خالل هذه األسطر الوجيزة إالّ أن أتقدم بأصدق معاني 

الشكر و العرفان لمن كان لي الشرف الكبير أن يقبل اإلشراف على بحثي أستاذي الفاضل : 

، فرغم أعبائه وكثرة انشغاالته لم يبخل علي بتوجيهاته  الدكتور محمد األخضر مالكياألستاذ 

آخر مرحلة من مراحل إنجاز البحث ، متتبعا و متمحصا لكّل جزئيّة فيه ،  السديدة حتى

مصححا و منقحا ، فقد فتح لي بيته و مكتبته فكان و ال يزال لي أبا كريما و أخا حليما      

أستاذا فاضال و مرشدا لي و معينا  ، فلك مني أستـاذي الوقـور جزيل الشكر و االمتنـان و 

 جـامعة الجزائريّة .أدامك هللا ذخرا لل

الدكتور كما يسعدني غاية السعادة أن أتقدم بجزيل الشكر ألستاذي الفاضل : األستاذ 

لقبوله رئاسة لجنة المناقشة دون تردد رغم كثرة مسؤولياته، و إنّي لم أجد منه  عاشور حفيظ

 أستاذي الكريم.إالّ كّل التسهيالت تيسيرا إلجراء المناقشة في اآلجال المحددة حفظك هللا يا 

كما يشرفني أن أتوجه بأسمى عبارات الشكر لألساتذة الدكاترة األفاضل ، أعضاء لجنة 

المناقشة لقبولهم قراءة هذه األطروحة و تمحيصها و انتقادها رغم إلتزاماتهم ، و هم على 

 ور و الدكت ، الدكتورة سلمى مانع ةالدكتور منصور رحماني ، الدكتور فوزي عمارالتوالي : 

مسؤولياتهم العلميّة األخرى  لى؛ فرغم مشقة السفر و عبء التدريس باإلضافة إعباس زواوي

 ما لقيت منهم فور اتصالي بهم إالّ كّل الترحيب و المساعدة .

 فلكم جميـعا ألف شكر و حفظكم هللا ذخرا للجـامعة الجــزائريّة.

و  لة أو شجعني على إنجاز بحثيكما أتقدم بالشكر الجزيــل لكّل من سـاعدني بأيّة وسي

  لو بالكلمة الطيّبة .

 أمينة بن طاهر.

 

 شكر و عرفان
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تعتبر العقـوبة أھّم الجزاءات الجنائّیة على اإلطالق ، حیث تمّثل محور الّنظم الجنائّیة 

ة بأنواعھا ینعكس آلّیا على قدیما و حدیثا ؛ و كّل تطّور یحدث على مستوى العلوم اإلنسانیّ 

ھذه الصورة  من و لعّل أھمّیة . مضمونھا و على نظمھا و أیضا على األھداف المتوخاة منھا 

:الجزاءات تتجلى في عدة نواح ، أبرزھا 

ة إذا ما قورنت فاقترانھا بعنصر اإلیالم جعلھا توسم بالشدّ :ـ طبیعة العقــوبة1

اإلنسان في أعّز اإلدارّیة ، خاّصة و أّنھا تصیب أوبالجزاءات األخرى ذات الصبغة المدنّیة 

..الحّق في السالمة الجسدّیة أو الحّق في الحرّیة ما یملك من حقوق كالحّق في الحیاة أو 

و ھي في الحقیقة مصالح :وبة ــ طبیعة المصالح المحمّیة شرعا أو قانونا بالعق2

الح الفردّیة ، و كلّھا ـان االجتماعي و أھّم المصـوم علیھا الكیـتمثل القیم الجوھرّیة التي یق

:ورة لھا ـایة الجنائّیة و أھّم صـاس إالّ الحمـذا األساسبھا على ھـایة مشددة فال تنـرة بحمـجدی

.وبةــــقالع

و ھي أھداف تتجـاوز الردع بنوعیھ العام :وبةــ طبیعة األھداف المتوخاة من العق3

التأھیلّیة و االجتماعیة ، لتتوخى إدراك العدالة التھذیبّیة و و الخاص و تتعدى اإلصالح بأبعاده 

.صورھا و معانیھاالجنائّیة في أسمى 

المتمّثلة في وقایةالتھدیدّیةو العقوبة كجزاء جنائي ال یمكن أن تؤدي وظیفتھا 

اة و ـبردع الجنبّیةـالترھیالمجتمع من شبح الجریمة قبل وقوعھا ، كما أّنھا لن تؤدي وظیفتھا 

دالة الجنائّیة المنشودة ، إالّ إذا كانت في حّد ذاتھا ـزجر غیرھم عن محاكاتھم ، و لن تحقق الع

: مع اسبةـمتنأثناء تنفیذھا و عند تطبیقھا و 

جوانبات حدوثھ و ظروف ارتكابھ ، و كّل ما لھ عالقة بالـذاتھ بكّل مالبسالجرمـ 1

؛احّیة ـالموضوعّیة المتعلّقة بھ من ن

و ابھ للجریمةـبشخصّیتھ و ماضیھ و بیئتھ و دوافع ارتكالمجرمو مع ـ2

؛غایاتھ و كّل ما یتعلّق بظروفھ الشخصّیة من ناحّیة ثانّیة 

العتداء علیھا بضرر أو االتي تّم المساس بھا أوطبیعة المصلحةو نوعو مع ـ3

.عي كلّھ من ناحّیة أخرى ، باعتبارھا من القّیم الّتي یقوم علیھا الكیان االجتمـاحّتى خطـر

مقـــدمة
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ائّیة و ـوبة لكّل ما ذكرنا ھو الضمان الذي بمقتضاه تتحقق العدالة الجنـمالئمة العق

:ائي الحدیث بــ ـھو ما اصطلح علیھ الفكر الجن

"L’ Individualisation de La Peine " "د العقــوبة ـــتفری" 

في ضوء ما سبق اخترنا البحث في :و أھدافھأّوال ـ التعریف بموضوع البحث 

التفرید العقابي و دوره في تحقیق العدالة : موضوع تفرید العقوبة و فّضلنا وسمھ بــ 
." دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون"الجنائیة 

تي المبادئ الّ في الحقیقة موضوع یعرض أحد أھمّ ھو :موضوعالـ التعریف ب1

اھر ـمع التطّور المتسارع لمظإلى تكریسھ في تشریعاتھا الجزائّیة ، خاّصةحثیثاتسعى الدول

و التكنولوجي يـر العلموّ ـدة و المرتبطة بشكل كبیر بالتطالھا المتجدّ ـالسلوك اإلجرامي بأشك

سعیا بال ضوابط محكمةھا تسترسل في سّن قوانین جزائّیةجعلمّما، كّل تصّورالذي فاق 

أصبحت تعاني من تضّخم تشریعي ىحتّ ؛و التصدي لھا بكّل الوسائل المتاحة منھا لمواجھتھا

اني من أزمة ـال فرض العقـاب من جھة و أصبحت العدالة الجنائّیة ھي األخرى تعـفي مج

. حقیقّیة 

قادرة على استیعاب كّل تلك ةرشیدسیاسة جنائیةالتخطیط لأصبح من ھذا المنطلق،

" ـوبة باعتبـارد العقـالتمّسك بتفریقبل أّي وقت مضى ، األوضاع و المتغّیرات یتطلب 

بل و یمكننا آلّیاتھ قواعده و لھ انظامفي نظرناھو و لھ أسسھ العادلةبدایةمبدأ" التفرید

؛ و اعلیتھا ـتستمد منھا قّوتھا و فالتيمرجعّیتھا أصولھا و لھا لھا بالضرورة نظرّیةاعتباره 

.ادھا المختلفةـائیة بأبعـتحقیق العدالة الجنمجال في الكبیر دورهلھ فوق كّل ھذا 

العقوبات و التدابیر ":ھصورتیائي بدأ بالجزاء الجنالمباطارتبمن و على الرغم

على اعتبار أّن ، فحسب ىلاألوّ صورةالعلى مستوى نا اختارنا دراستھ أنّ ، إالّ "ة األمنیّ 

في نظرنا الوسیلة األقدر على تحقیق التوازن المطلوب بین القیم و المصالح تعدّ العقوبة 

دراك أو بلوغ إذي بمقتضاه یتمّ و في ذات الوقت ھي الضمان الّ ،االجتماعیة المتعارضة

ھذا المجال بل إّن و ھذا ال یعني مطلقا تقھقر دور التدابیر في .العدالة الجنائیة المطلوبة 

ة إصالحیّ أخرىة وو محاولة الوقوف على وسائل عالجیّ ةاإلجرامیّ االھتمام بالشخصّیة 

لھا للعودة إلى المجتمع كعنصر فاعل منتج و صالح لھ أھمّیتھ تنقذھا من درن الجریمة و تؤھّ 

ب األھّم ألّنھا تتطلّ ورة ـوبة تبقى رغم قدمھا الصـالعقو لھ أوجھ من التفرید تتعلق بھ ؛ و لكنّ 

من االنتقاص یفترض قدراو بمیزان ، توقیعھ على الجاني من األلم یفترض أن یتمّ قدرا

و المختلفة أو المتفاوتة اویة أحیاناـمن الحمایة للمصالح المتسقدراو بال تجاوز ، تحققھ 
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أو ذاك مرھون بتحقق القدرو ضبط ھذا ؛األخرىأحیانا و المتضاربة في كثیر من األحیان

.دالةـــالعمیزان ھي في نظرناالمالئمةالتناسب و نوع من 

عتھا و مالبساتھا ووسائل بطبیالجریمة المرتكبةعبء تجسید التناسب الفعلي بین إنّ 

و شریكا بشخصّیتھ و دوافع ارتكابھ لجرائمھمفاعال كان أالمجرمتكابھا و آثارھا ، و ار

بصوره خاّصة منھا الجزاءاألحیان و ظروفھ في أحیان أخرى ، وخطورتھ في بعض

المختّصة بتنفیذاإلدارةالھیئة أو و اضي ـــالق،لمشّرعیتقاسمھ ایجب أن ، عبء العقوبة 

.رھا ـتھا و نظم تسییاارـبھیاكلھا و إطاألحكام الجزائیة 

على التفرید العقابي كلّ ل و األخیر على تكریس مبدأ ؤول األوّ ـفھذا الثالثي ھو المس

على ةعیّ ـالتشریالمرحلةبات للتفرید ال یمكن تحققھا إّال في مستواه ، ذلك أّن ھناك متطلّ 

اتق ـة ھنا على عالعقوبات و تقع المسؤولیّ تتقرربناء القاعدة الجزائّیة و فیھا اعتبارھا مرحلة 

على أساس أّنھا مرحلة توقیعةائیّ ـالمرحلة القضقھا إال في بات ال یمكن تحقّ و متطلّ ؛المشرع 

ة على عاتق و في ھذه الحالة تقع المسؤولیّ ،ىحالة على حدالعقوبات المناسبة لكلّ أو تطبیق

و اكل التابعة لھ ؛ـو بجھازه و الھیو تخّصصھو مؤھالتھالتقدیرّیةبسلطتھالجنائي اضيـالق

ذ ـحیث یتم اختیار األسلوب المالئم لتنفیةذیّ ـالمرحلة التنفیفي ق إالّ بات أخرى ال تتحقّ متطلّ 

السلطةة على كاھل یھ، و في ھذه الحالة تقع المسؤولیّ لوم عـمحكوبة بما یناسب كلّ ـعقكلّ 

اضي تطبیق ــاراتھا اإلدارّیة و تحت إشراف قضائي متخّصص على رأسھ قـبإطالتنفیذیة

.وباتــالعق

بدراستنا من أھداف لعّل أھّم ما أردنا تحقیقھ :ـ أھداف البحث في الموضوع2

: ، ما یلي" التفرید العقابي و دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة: "لموضوع 

تصحیح المفاھیم المتعلّقة بمبدأ التفرید العقابي ، خاّصة أّن الغالبّیة العظمى من أ ـ

و عاب مدلولھ ـقدرتھا على استیلعدم االتجاھات الفقھّیة تعمد إسناده إلى القضاء دون غیره 

و مةـاضي وحده المسؤول على تحقیق التناسب الفعلي بین الجریـو كأّن القمضمونھ ؛

ادلة جزائّیة صعبة و یجب ـاد حلول لمعـد المسؤول على إیجـو كأّنھ الوحیالمجرم و الجزاء ،

و كأّنھ الوحید المسؤول على تحقیق العدالة الجنائّیة المنشودة من ، أن تكون خیاراتھ صحیحة

.المجتمع 

ھذا التكامل امل بین مبدأ التفرید العقابي و العدالة الجنائّیة ؛ ـتأكید عالقة التكب ـ

العقوبة بشرعیتھا و مناسبتھا للجریـمة  و : ن موضـوعھما المشترك و ھو عالمنبثق أصال 
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تحقیق ضمان لإلى الجوانب اإلجرائّیة و الغائّیة المتعلّقة بتكریس المبدأ المجرم معا ، و الممتد 

.العدالة المنشودة

تأصیل مبدأ التفرید العقابي برده إلى أصولھ الشرعّیة و الفلسفّیة و التاریخّیة ج ـ

و إدراك مضامینھاعد على ـالصحیحة ، و استنباط مظاھره منھا ، فلعل في ذلك ما یس

.  و لما ال تطویر آلّیاتھ  عناصره و متطلباتھاستیعاب 

تحدید األسس التي یقوم علیھا كّل نوع من أنواع التفرید العقابي سواء من منظور د ـ

التشریع الجنائي اإلسالمي بنظمھ العقابّیة المتنّوعة أو من منظور التشریعات العقابّیة الوضعّیة 

یتّم بمقتضاھا تقریر العقوبة المناسبة وفق معاییر و باالعتماد على آلّیات لھا و ھي أسس. 

. وزنھا في مجال تكریس المبدأ و تحقیق العدالة الجنائّیة

كّل نوع من أنواع التفرید العقابي في تحقیق العدالة ةعرضنا لمدى فعالیّ إّن ھـ ـ

لمشّرع و القاضي و ا متواضعة لتوجیھ المحاولة منّ سواء في الشریعة أو في القانون ،ةالجنائیّ 

عن مواطن القّوة في كّل نظام العقابّي فتكون دعوتنا صارخة بالكشفو ذلك منّفذ العقوبة،

على مواطن الضعف و الفشل في الّنظم المطبقة الوقوفة بھا ، ولتعزیز تشریعاتنا العقابیّ 

و تعدیلھا أو استبدالھا بأخرى أثبتت نجاعتھا ؛فعال فتكون مناداتنا ملحة بضرورة إلغائھا أو

تكثیف و توحید الجھود لحّل حّتى تتحقق النتائج المرجوة من التفرید العقابي ال مناص من 

. األزمة التي تتخبط فیھا العدالة الجنائّیة من غیر تضحیة بمصالح المجتمع و قیمھ و ثوابتھ 

:ة البحث أھمیّ ثانیا ـ 

التفرید العقابي و ربطھ بدوره في تحقیق العدالة الجنائّیة ، لھا إّن دراسة موضوع

خاّصة أّنھا تستغرق تصّورین الغة سواء من الّناحیة العلمّیة أو من الّناحیة العملّیةـأھمّیة ب

، في ھذا المجالات و غایاتبینھما توافق و اختالف من حیث المضمون و تجمعھما غای

بصرف الّنظر عن كیفّیة معالجة موضوع و.الة الجنائّیة المطلوبة اولة إدراك العدـمحأبرزھا

فإّن للمـوضوع ، "انون ـالق"في و أ" عة ـالشری"التفرید العقابي في كال التصّورین أي في 

:ذلك أّنّ◌هأھمّیتھ 

لمبدأ التفرید على التأصیل المفاھیمي الصحیح الوقوف :ـ من الناحیة العلمّیة1

عالقتھ بالعدالة أكیدو من حیث ت، اتھ ـو متطلبو عناصره ولھ ـضبط مدلمن حیث العقابي 

بنظمھا العقابّیة الجنائّیة من جھة ، و استقراء مضمونھ في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة 

عبر مراحل ه المتواصلتطّورو كذا ؛المتراوحة بین نظام العقوبات المقدرة و المفّوضة 



ه

كّل الباحثین في ساعدی،من جھة أخرى المختلفة الحدیثة بمدارسھا تطّور السیاسة الجنائّیة  

.التجریم و العقاب مجالفيتشریعاتمنھج الو إدراك على معرفة العلوم الجنائّیة

لھ في كّل نظام عقابي ، كما أّن الوقوف على معاییر و آلیات التفرید العقابي 

البحث العلمي خاّصة أّن حركة التشریع في العصر الحدیث أصبحت جّد في مجال ضرورتھ 

متسارعة ، و حّتى تمضي نحو الوجھة الصحیحة و تضمن تحقیق أھدافھا بثبات من غیر زیغ 

اولة ـمحھذا المجال لفي ین ل المھتمّ م ، ال مناص من تدخّ تحكّ أو میول و بعدالة بال ظلم أو

تفریدا ؛ و تنفیـذّیا تشریـعّیا و قضـائّیاالعقابدـتفریثة نحو اسة الجنائیة الحدیـتوجیھ السی

.مؤسسا و عادال ال تفریدا شكلّیا فحسبیكون 

في تحقیق العدالة الجنائیة ، هھذا ، و إّن ربط دراسة موضوع التفرید العقابي بدور

المتحققة فعال أو عّزز بتقییم للنتائج و األھداف یإن لم بحثة ،فاللھا أیضا أھمّیتھا العلمیّ 

، خاّصة أّنھا ناقصة أو حّتى عقیمةتكون في نظرنا ، قھا من تكریس المبدأ المفترض تحقّ 

ضرورة اسة ــبھ ھذه السیىما تعنو لعل أھمّ .ة تدخل ضمن موضوعات السیاسة الجنائیّ 

تفریدالقاضي و منّفذ العقوبة في لباحثین على مدى توفیق المشّرع والموضوعي لوقوف ال

عاب و ـمدى قدرتھم على استیو؛ وبات بشكل خاّص ـبشكل عام و العقالجنائّیة الجزاءات 

و أیضا مدى اقتناعھم بضرورة استھداف تحقیق ؛ ممارسة صالحّیتھم بدقة في ھذا المجال 

و یكون ذلك ،دالة الجنائّیةـالعـ في نظرنا ا ـ جمیعأھّمھا و أشملھا المختلفة و ات العقابـغای

.في مرحلة تقریر العقاب و في مرحلة تطبیقھ قضائّیا و في مرحلة تنفیذه

تحتاج التشریعات العقابّیة الحدیثة إلى غربلة مضامینھا من :من الّناحیة العملّیة ـ2

و ذلك بالرجوع بدایة إلى األصول التي یستند ، بمبدأ التفریدالمفاھیم المتعلّقةخالل تصحیح 

تنویع تأكید ضرورة إلیھا من جھة و محاولة توفیر متطلباتھ من جھة أخرى ؛ باإلضافة إلى 

العلمّیة لدراسات لوإنّ . یتحقق التناسب المطلوب حّتىا ال صورّیاالتفرید تنویعا حقیقیّ آلّیات

تطویر الّنظم العقابّیةتساھم في كثیر من األحیان في حیث العملّیة ، في ھذا المجال أھمّیتھا 

الیب الردعّیة و ـتسخیر كّل األسالدعوة إلى م ھدفھ ـبما تتضّمنھ من توجیھ و تقییالمطبقة فعال

الحقوق و المصالح بینبما یساعد على تحقیق التوازن المطلوب، كّل في مجالھ الرضائّیة 

ام عقابي من غیره ـو ال ضرر في أن یستفید نظالمتعارضة العامة و الخاّصة على حٍد سواء،

ول إلى حّل أزمة ـللوصمن الّنظم ما دامت قد أثبتت نجاعتھا في مجال تحقیق العدالة الجنـائّیة

.ھذه العدالة

:إشكالّیة البحث ثالثا ـ 



و

و ، رـعند الكثیاومھ غامضـابي مازال مفھـعقالّیة ھذه الدراسة حول مبدأ ـتدور إشك

حّتى مع سعي الدول إلى توفیر ما أمكن منھا ضمانا ، دة المنال ـبات تحقّقھ بعیمازالت متطلّ 

لحّل أزمة التفاوت في تقدیر العقوبات و ضمانا أیضا لعدالتھا و األھّم من كّل ذلك ضمانا 

الذي " مبدأ التفرید العقابي" ھو . في المجتمعالجنائّیة ھیبتھا و وقارھاالستعادة العدالة

و غاب ذلك المقدرة و المفّوضة جمیعا أسست علیھ السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة نظمھا العقابّیة 

، و عكفت المدارس الجنائّیة المختلفة على إرساء الحدیثةظم العقابّیةعن المھتمین بتطویر النّ 

. ال و ما تزالیو استغرقت لذلك أمدا طوھ رویدا رویدا معالم

الجمع بین مبدأ الفصل بین إمكانّیة رأینا فیھ قائم بذاتھ ، ابي ـام عقـھو في نظرنا نظ

في األصل تتوّزع تكریسھ التكامل بینھا ، ألّن مسؤولّیةباألحرى التداخل أوالسلطات و مبدأ

وجدنا أّن كّل سلطة من ھذه ؛ و السلطة التنفیذّیةو ةیّ ائالقضالسلطة و تشریعّیةالالسلطة بین 

علیھا أن معاییر ركیزة و منھج معّین و وفق تمارس وظیفتھا في التفریدفترض أن یُ السلطات 

علیھا تتحقق العدالة الجنائّیةالتعویلو ب، التفرید العقابي علیھا آلّیات متجددة یقوم على تعتمد

. ھافترض تحققّ أو یُ و العادلة بال ریب ، صالحّیة بأبعادھا الردعّیة و اإل

و ھ ــماھي أنواع؟ تأصیلھ في الشریعة و في القانون و مالتفرید العقابي اماھیةا فم

فّعالّیة في تحقیق و ابي دورـو ھل حقیقة للتفرید العقوم علیھا كّل نوعـما األسس التي یق

اسة الجنائّیة اإلسالمّیة و طبقا لما تجود بھ ـجادت بھ السیطبقا لما ائّیة المنشودة ـالعدالة الجن

؟ التشریعات العقابّیة الحدیثة 

:عدة إشكالّیات أخرى أھّمھا الرئیسّیةھذه اإلشكالّیةنتتفّرع ع

عالقتھ بالعدالة الجنائّیة؟ماو و متطلباتھ التفرید العقابيعناصرما ھيـ 

؟ و ائي اإلسالميلمقررة في التشریع الجند العقابي اھي معـاییر و آلّیات التفریـ ما

تطبیقاتھا؟أھّم تلك المعتمدة في التشریعات العقابّیة الحدیثة؟ و ماھي 

تحقیق العدالة الجنائّیةھل یمكن التعویل على تلك المعاییر و اآللّیات لضمان ـ 

؟المنشودة 

التفرید العقابي و دوره في تحقیق العدالة " موضوع یطرحھماأھمّ لإلجابة على 

:عدة مناھج  یمكن توضیحھا على الّنحو التالياعتمدت على ، تمن إشكاال" الجنائّیة

: منھج الدراسة رابعا ـ 



ز

فالمنھج الذي و استنباطفیھا استقراء و تحلیلللموضوع يتعلى اعتبار أّن دراس

الوقوف على ما جاء في المراجع ناحیث حاولالوصفي التحلیلي ،سبا ھو المنھج مناناهارتأی

سعینا إلى و ، فعرضناھا بطریقة علمّیة تطبیقاتھ حول المبدأ و أحكامھ و و القانونّیة الفقھّیة

لور قواعد نظام التفرید العقابي تحلیل مضمونھ حتى یتیّسر لنا الوصول إلى نتائج معّینة بھا تتب

.و تتضح معالمھ

، و ذلك على المنھج المقارن تاستعملبین الشریـعة و القانون ّن الدراسة مقارنة و أل

الرأسّیة لتیسیر إدراك مواطن التوافق و االختالف بین ما ةالمقارناعتمدنا على :الّنحو التالي

في وأالشریعةفي من مبادئ عاّمة تتعلق بالتفرید العقابي و العدالة الجنائّیة سواء ھو مقرر 

الفصل األّول من الباب األّولو المقامات التي تیّسرت لنا فیھا ھذه المقارنة كانت في ،القانون

التشریع الجنائي فيظم العقابّیة المعّول علیھا النّ طبیعة بین الكبیرة لفروق لنظرالكن ،.

ارنتنا بینھما و تلك المعّول علیھا في التشریعات العقابّیة الحدیثة فّضلنا أن تكون مقاإلسالمي 

عرض األسس التي یقوم علیھا كّل نوع من أنواع التفرید بحیث عمدنا في الباب الثاني ، أفقّیة 

بدایة من تحدید السلطة وانین الحدیثة،القعلى مستوىعلى مستوى الشریعة ثّم العقابي

ا المقارنة و ختمناـمعاییر و اآللّیات المعتمدة في كّل منھمالمرورا بتحدید بھالمختصة 

عززنا دراستنا في ھذا اإلطارو .بتحدید مدى فّعالّیة كّل منھا في تحقیق العدالة الجنائّیة

وذجا باعتباره ـالتشریع الجزائري نمانصب أكثر علىزناـد من التطبیقات ، لكن تركیـبالعدی

.ائّیةـر في مجال إصالح نظم العدالة الجنأكثر التشریعات العربّیة مواكبة للتطوّ 

،استأنست بالمنھج التاریخي في الفصل الذي أّصلت فیھ لمبدأ التفرید العقابي، و ھذا

و اجتھدت ما استطعت عند عرضي لھذا التأصیل في استنباط مظاھر التفرید العقابي في 

، حیث لم یتیسر الّنظم العقابّیة اإلسالمّیة و كذا في كّل مدرسة من المدارس الجنائّیة المختلفة 

ى تكون لي بصمتي التي حتّ لي الوقوف علیھا في المراجع التي أّرخت للّنظم العقابّیة ، و 

بكّل موضوعّیة د العقابيـاریخّیة الصحیحة لمبدأ التفریـأثبت المرجعّیة التأنأردت بھا 

.استندت إلى الدعائم التي یقوم علیھ كّل نظام 

وم القرآن و ـلة المتعلّقة بعلـاألصیإلى كتب الشریعة اإلسالمّیةفي بحثي و قد رجعت 

عرضتھا على اختالفھا فاء ـآراء الفقھتتبعتو ، الحدیث و المتعلّقة بالفقھ بمذاھبھ المشھورة 

؛و أبدیت رأیي ما استطعت أحیانا أخرى و أوردت ترجیحات الجمھور و توافقھا أحیـانا 

ھدوا في تمحیصھ لوجدوا الخیر وجدت فیھا من الدرر الثمینة ما لو أّن علماء العصر اجتف

.  الكثیر في مجال الّنظم العقابّیة الھادفة إلى تحقیق العدالة المنشودة



ح

التي عكفت و المراجع و بالّنسبة للتشریعات العقابّیة الوضعّیة رجعت إلى المصادر

لبألغعلى دراستھا و أھّمھا تلك التي تناولت التشریع الفرنسي باعتباره األصل التاریخي 

ي ه الرائد في المجال الفقھالقوانین الحدیثة، و كذا تلك التي تناولت التشریع المصري باعتبار

؛و كما سبقت اإلشارة تركیزنا انصب من حیث النماذج التطبیقّیة على العربيو القضائي

.ع الجزائري خاّصة في قانون العقوبات و قانون تنظیم السجون عرض ما جاد بھ التشری

:الدراسات السابقة خامسا ـ 

التفرید العقابي بشكل غیر مبدأالعلمّیة ، بعضھا تناولاألبحاثالعدید مناستعملت 

ھذه؛ في حین يالمتعلقة بالموضوع ما أثرى كثیرا دراستحكامفیھ من األت لكن وجدومباشر 

و یمكن .فحسب للعقوبةعلى التفرید القضائيتركزاألبحاث المتخصصة وجدت أغلب

:على الّنحو التالي و ذلك على سبیل المثال ال الحصر عرض  بعضھا 

، "الحدود القانونّیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة": األولىالدراسة

تناول فیھا .في الحقوق أطروحة دكتوراه؛ وھيأكرم نشأت إبراھیم :الدكتورللباحث 

الباحث مشكلة التحدید القضائي للعقوبة ، حیث عرض و قارن و قام بتقییم أھّم االتجاھات 

المتعلّقة بالّنظم القانونّیة التي استھدفت التخطیط لتحدید النطاق القانوني لسلطة القاضي 

األطروحة و قد كانت استفادتنا كبیرة من ھذه . التقدیرّیة في مجال تحدید العقوبة المناسبة

.   خاّصة من حیث الوقوف على أھّم آلّیات التفرید القضائي للعقوبة 

للباحث " أصول التجریم و العقاب في السیاسة الجنائّیة المعاصرة" :الدراسة الثانیة

و قد .الت درجة االمتیازـحقوق نفي أطروحة دكتوراه ؛ و ھيمحمود طھ جالل: الدكتور

سعى الباحث من خالل أقسامھا إلى التأصیل الّنظري ألھّم المبادئ القانونّیة المعاصرة 

المتعلّقة بالتجریم و العقاب لردھا إلى أصولھا الفلسفّیة و التاریخّیة ، و بعدھا قام بالتأصیل 

كذا لھذه المبادئ عملّیا و استغرقت دراستھ لھذه الّناحّیة أھّم الجوانب الموضـوعّیة و

و قد أنـارت ھذه األطروحة . اإلجرائّیة المتعلّقة بسیاسة التجریم و العقاب في الّنظم المختلفة 

بتطبیقات مبدأ التوازن و التناسب بین القیم و بصیرتنا في عدة جوانب خـاّصة ما تعلّق منھا 

.المصالح العاّمة من جھة و بین الحقوق و الحریات الفردّیة من جھة أخرى

عبد : الدكتـورللباحث، "القضائيللتفریدةاإلجرائیّ األوجھ" :الدراسة الثالثة 

على الباحثرّكز فیھا.و ھي أطروحة دكتوراه في الحقوقالفتاح عبد العزیز خضر؛

في حین رّكزنا في بحثنا على ؛ القضائي للجزاء الجنائيفریدالجوانب اإلجرائّیة المتعلّقة بالت

.في الشریعة و القانونالموضوعّیة للتفریدالجوانب 



ط

، للباحث دراسة مقارنة"نظرّیة التفرید القضائي للجزاء الجنائي":ةرابعالدراسة ال

تناول فیھا .؛ و ھي أطروحة دكتوراه في الحقوقمحّمد عبد العزیز قناوي محّمد: الدكتـور

و،ر االحترازّیةـوبة و التدابیـالعقسلطة القضاء في تفرید الجزاء الجنائي بصورتیھالباحث 

بیان دون التنفیذي و دون الدراسة اقتصرت على الشق الموضوعي من التفرید القضائي

و ھذا ما عكفنا على تداركھ في ، ائّیةـال تحقیق العدالة الجنـلمعاییر ھذا التفرید و دوره في مج

.بحثنا ھذا 

: الدكتـور، للباحث"أثرھا في الفقھ اإلسالميفردّیة العقوبة و " :ةخامسالدراسة ال

عرض التصّوراإلسالمي الباحث حاول فیھا و ھي أطروحة دكتوراه ؛إبراھیم رمضان عطایا

لمبدأ التفرید العقابي بتطبیقاتھ الشرعیة القائمة على العقوبات المقررة لجرائم الحدود و 

لكّنھ لم یحدد . و أثرھا في العالقات األسرّیة و المادّیة و االجتماعّیةالقصاص و التعازیر

على بیان ھذه رّكزنا نافي حین أنّ ؛ معاییر ھذا التفرید و ال دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة

. آلّیات التفرید و دوره في تحقیق العدالة المنشودةعرض أھم المعاییر باإلضافة إلى 

التفرید العقابي و دوره في تحقیق " موضوع التي یطرحھاالجوانبأھّم لإلحاطة بو 

.واسعین ابینـارتأینا تقسیم البحث إلى بو من ثّم اإلجابة على إشكاالتھ،"العدالة الجنائّیة 

:تقسیم البحثسادسا ـ 

التفرید ماھّیةالتقسیم الثنائي للموضوع ، حیث عرضنا في الباب األّول تاختر

و عناصره وأسسھ و متطلباتھ سواء في الشریعة أو في ھالعقابي بدایة من ضبط مفھوم

ئ السیاسة الجنائّیة الرشیدة ، و حددنا عالقتھ بالعدالة الجنائّیة دامبه من أھمّ باعتبارالقانون ،

للمبدأ لعمدنا التأصی، ثّم على أساس التكـامل الموضوعي و اإلجرائي و كذا الغائي بینھما 

.المدارس الجنائّیة المتعاقبةفيوبنظمھا العقابّیة المختلفة في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة 

عي و ـالتشری: أنواع التفرید العقابي الثالثةحول أّما الباب الثاني ففّصلنا فیھ البیان 

في تحقیق العدالة منھا دور كّل نوع عالجنا و القضائي و التنفیذي ، بمعاییرھا و آلّیاتھا ،

: حو التالي فكانت الخطة مضبوطة على النّ قانوني؛الجنائّیة سواء وفق المنظور الشرعي أو ال

: اب األّول ـالب

.تأصیلھ في الشریعة و القانونو التفرید العقابيماھّیة

.التفرید العقابي و تأصیلھ في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیةاھّیةم: الفصل األّول

.التفرید العقابي و عالقتھ بالعدالة الجنائّیةماھیة:المبحث األّول



ي

.تأصیل مبدأ التفرید العقابي في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة :المبحث الثاني

.في المدارس الجنائّیة المختلفةالتفرید العقابيمبدأتأصیل : الفصل الثاني

.التقلیدّیةالتفرید العقابي في السیاسة الجنائّیة : المبحث األّول 

.المعاصرةالتفرید العقابي في السیاسة الجنائّیة : المبحث الثاني

:الباب الثاني

.أنواع التفرید العقابي و دورھا في تحقیق العدالة الجنائّیة

.لجنائّیةالتفرید التشریعي و دوره في تحقیق العدالة ا: الفصل األّول 

.السلطة المختّصة بھمفھوم التفرید التشریعي للعقوبة و :المبحث األّول

.التفرید التشریعي و دوره في تحقیق العدالة الجنائیةأسس :المبحث الثاني

.التفرید القضائي و التنفیذي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة: الفصل الثاني

.القضائي و دوره في تحقیق العدالة الجنائّیةالتفرید : المبحث األّول 

.التفرید التنفیذي و دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة: المبحث الثاني

.ا بالتفصیل تكون في ثنایا ھذه الصفحات ممعالجتھ

.و هللا ولي التوفیق
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و المبادئ في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیةیعتبر مبدأ التفرید العقابي من أھمّ 

، و یتعلّق بأعرق و أھّم صورة من صور الجزاء الجنائي      و الوضعّیة على حد سواء

ھي العقوبة التي كانت و ال تزال وسیلة المجتمعات للتصّدي للجرائم و المجرمین،     و 

و التفرید مصطلح لم یعرف بھذا المسّمى و ما كانت لھ أبعاد . بینھملتحقیق العدالةسالحھم 

و قواعد خاّصة بھ، بل إّن مدلولھ كان ینصرف في الغالب إلى السیاسة الجنائّیة في حد ذاتھا 

و خاّصة في الفقھ الوضعي، نظرا الرتباطھ بإحدى المدارس الجنائّیة ؛ و لعلّھ في نظرنا 

. لفقھ اإلسالمي بالسیاسة الشرعّیة ارتبط في ا

و ألنھ یتعلّق بالعقاب و تربطھ بالعدالة الجنائّیة عالقة تكامل ال نظیر لھا بالمقارنة 

بغیره من المبادئ األخرى، ارتأینا في الفصل األّول من ھذا الباب معالجة ماھیتھ بدایة بكّل 

مستوى الشریعة و في القوانین ما تتضّمنھ من مفھوم و عناصر ، و عمدنا بیان أسسھ على

. الحدیثة، ثّم عرضنا مقتضیات العدالة الجنائّیة لتأكید عالقة التكامل بینھا و بین مبدأ التفرید

و قد ثبت لدینا أّن التأصیل الفعلي للمبدأ یبدأ من السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة بحكم أسبقّیتھا 

ائّیة،فسعینا من خالل نظمھا العقابّیة إثبات ھذا على األقّل زمنّیا عن غیرھا من المدارس الجن

.التأصیل بعرض أھم مظاھر التفرید العقابي في كّل نظام منھا

أّما في الفصل الثاني من ھذا الباب فسعینا من خالل مبحثیھ إلى التأصیل لمبدأ 

ة كّل التفرید العقابي في المدارس الجنائّیة المختلفة ، حیث تتبعنا تطّوره من خالل نشـأ

مدرسة و أھّم دعائمھا و استنبطنا ما وجدناه من مظاھر للتفرید في كّل منھا ، بدایة من 

المدارس التقلیدّیة حیث وسمناھا بالسیاسة الجنائّیة التقلیدّیة وصوال إلى المدارس التالّیة لھا 

.و التى أدرجناھا ضمن السیاسة الجنائّیة الحدیثة 

:لباب إلى فصلین واسعینتأسیسا على ذلك عمدنا تقسیم ا

.التفرید العقابي و تأصیلھ في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة اھیةم: الفصل األّول

.تأصیل التفرید العقابي في المدارس الجنائّیة المختلفة :  الفصل الثاني

:على ھذا الترتیب یكون على الّنحو التاليمعالجتھما و 
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فریدة  و اصر ـعنیقـوم علىابي یعتبر من أھّم المبادئ في السیاسّیة الجنائّیة ، ـإّن مبدأ التفرید العق

و.ھى یمكن تحققات یجب توافرھا حتّ ـو لھ متطلبفي الشریعة و في القانون ، زة ـركییرتكز على أسس

جعل أھمّیتھ تزداد أكثر خاّصة و أّنھما یتقاسمان موضوعا واحدا و ارتباطھ الوثیق بالعدالة الجنائّیة 

ائل الكفیلة بمنعھا من جھة و بما ـیستھدفان تحقیق غایة مشتركة ھي مواجھة الظاھرة اإلجرامّیة بالوس

.   یضمن تحقق العدالة المنشودة بكّل مقتضیاتھا من جھة أخرى 

باعتباره ، جعل الفكر الجنائي الحدیث ظھوره مرتبطا ارتباطا مباشرا بدراسة شخصّیة المجرم و قد

ذلك أّن فھم ھذه الشخصّیة و الوقوف على أسباب ارتكابھا للجریمة ؛محور المعادلة الجزائّیةالفاعل و ھو 

ف الّنظر عن صورة الجزاء و بصر؛ة الكفیلة بمواجھتھا سھال و یسیرایجعل عملّیة إیجاد الحلول الجزائیّ 

فالعدالة تقتضي أن یتحقق التناسب الحقیقي بینھ و ،اإلجرامي المرتكب سلوكالمفترض اختیاره كمقابل لل

یبدأ من السیاسة التفرید العقابي مبدأ التأصیل الحقیقي لبأنّ من خالل ھذه الدراسة نّؤّكد و إننا. بین الفاعل 

بعد إالّ القلیل ، رغم أّن مسّماه لم یدرك قیمتھا ھا التيو دررة الفریدةالعقابیّ الجنائّیة اإلسالمّیة بنظمھا 

على أسس عادلة تي وضعت أصال حدیث لكّن مضمونھ و تطبیقاتھ و مرجعّیتھ ھي ھذه السیاسة الرشیدة و الّ 

.جمیعا و منھا العدالة الجنائّیةبین الّناسة مطلقالاتحقیق العدو استھدفت 

تّم منطلق ، و لإلحاطة بمفھوم التفرید العقابي و تأصیلھ في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة ، من ھذا ال

الثاني في و عمدناتقسیم الفصل إلى مبحثین ضبطنا في األّول المفھوم و حددنا عالقة المبدأ بالعدالة الجنائّیة 

:التأصیل لمبدأ التفرید العقابي في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة

.التفرید العقابي و عالقتھ بالعدالة الجنائّیة ماھیة: المبحث األّول 

.السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیةتأصیل مبدأ التفرید العقابي في : المبحث الثاني

:معالجتھما على ھذا الّنسق تكون كاآلتي
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ضبط مفھـومھ و مبدأ التفرید العقابي، ناملة عــوجدنا من الضروري إلعطاء صورة متكلقد

امأبعادھالعدالة الجنائّیة بثّمة عالقة تكامل بینھ و بینتحدید األساس الذي یقوم علیھ ؛ و قد ثبت لدینا أنّ 

و التي قد تبدأ من شرعّیة العقوبة  و من بعد مالئمتھا لكّل حالة و ال تنتھي إالّ إذا تحقق تعددةالمالمشتركة

بھا كقیمة ثابتة في نفوس الشعور العام تحقق من ثّم مطلوب بین الحقوق و المصالح المتعارضة و التوازن ال

.أفراد المجتمع

للدعاوى الجزائّیة رأینا من الضروري بیانھا و ألّن تحّققھ مرھون بتوافر شروط لھا وزنھا بالّنسبة 

مقتضیات یجب أن تتوافر حاولنا لعدالة الجنائّیةلكما وجدنا أنّ للتفرید العقابي ، اتبمتطلّ و اعتبرناھا 

.معالجة مضمونھا بشيء من التفصیل حتى تكتمل صورة التكامل الفعلي بینھا بین التفرید العقابي 

ثالثة مطالب ستمّیز ھذا المبحث ، تضبط من خاللھا المفاھیم المتعلّقة بالتفرید العقابي و تتحدد 

متطلبات التفرید و مقتضیات العدالة ین العدالة الجنائّیة و تكتشف فیھابموجبھا عالقة التكامل بینھ و ب

:الجنائّیة ، و ھي على التوالي

.مفھوم التفرید العقابي و أساسھ في الشریعة و القانون: المطلب األّول

.ابي والعدالة الجنائّیةـامل بین التفرید العقـعالقة التك:المطلب الثاني

.ات التفرید العقابي و مقتضیات العدالة الجنائّیة متطلب: المطلب الثالث 

:بیان مضمونھا على ھذا الّنسق یكون كاآلتي 
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:المطلب األّول

.أساسھ في الشریعة و القانونمفھوم التفرید العقابي و 

وجدنا من الضروري تحدید وقدضبط المفاھیم یعتبر من أھّم ما بھ تدرك مضامین الّنظم العقابّیة ، 

؛ و ألّنھ ل لھـأحدث ما وصل إلیھ الفكر في المجال الجنائي قبل التأصیهول التفرید العقابي باعتبارـمدل

أّولھما :ستند ھذا الّنظام فقد عمدنا تقسیم المطلب إلى فرعینالیھ عر األساس الّذي بِ امتداد لمبدأ آخر اعتُ 

بیانھما و ظام ؛ ذي یقوم علیھ ھذا النّ األساس الّ ناتناولفقد الثانيأّما، مفھوم التفرید العقابيفیھ ضبطناحاول

:على ھذا الّنسق یكون على الّنحو اآلتي

:لاألوّ الفرع 

.في الشریعة و القانونالتفرید العقابيمفھوم

أّنھ یكشف لنا عن العناصر حیثفي دراستنا ھذه ، لھ بالغ األھمّیة إّن تحدید مفھوم التفرید العقابي 

، وعلیھ و تیسیرا لضبطھ تّم تقسیم الفرع إلى تي یقوم علیھا و الّتي بمقتضاھا یتجلّى مضمونھ الحقیقي الّ 

: عنصرین تناولنا في األّول التعریف و في الثاني عناصر التفرید العقابي ، بیانھما یكون كاآلتي

، و "العقوبة" و " التفرید":من كلمتین ھمایتكّون ھو مرّكب إضافي :التفرید العقابيتعریف أّوال ـ 

:كّل كلمة منفردة و ذلك على الّنحو التالياالصطالحي لمدلول الى تعریف ھذا المرّكب إالّ بضبط ال یتأتّ 

وزاءـبالجیرتبط ھذا المصطلح ارتباطا وثیقا :انونـعة و القـفي الشریدــ تعریف التفری1

یقع على شخص أو فرد معّین بذاتھ؛ و ھو كمصطلح ذلك الجزاءتشخیص أي جعلالإلى مدلولھینصرف 

: مقترنا دوما بالعقوبة و قد وجدنا تباینا في تحدیده بین الشریعة و القانون ذلك أنّ علمّي یطلق 

لكثیر من الكتابات األولى في اتصّفحنا بعد أن :أ ـ مصطلح التفرید في التشریع الجنائي اإلسالمي

الإلى أّن المصطلح ما كان معروفا أصال أو متداوال بین فقھاء الشریعة لناتوصّ التشریع الجزائي اإلسالمي 

، و ال و الدماء أو حّتى في باب التعازیرفي باب الجنایات أو باب الحدودالقدیمةفي كتب الفقھ اإلسالمي

. على رحابة مضامینھاكتب األحكام السلطانّیةفي 

الّتي عكفت على تقنین أحكام الشریعة اإلسالمّیة خاّصة في المسائل الحدیثة األصیلةكتابات الأّن كما 

لإلمام محمد العقوبة : لھا وزنا ال یستھان بھ بالّنسبة للدراسات المقارنة ومنھا كتاب أّن الجنائّیة و الّتي نرى 
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ّنظام العقابي الللشھید عبد القادر عوده، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيأبو زھرة ، 
صریح لم نقف فیھا على تعریف ...للدكتور أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح دراسة مقارنةاإلسالمي 

.  اقترانھ بالعقاب مع ال منفردا و ال " التفرید " لمصطلح 

تومئ بتعریفھ للتفرید العقابي حیث وجدناه دكتور أحمد فتحي بھنسيللفٍ في مؤلّ على عبارة وقفناو

دة على الجرائم جمیعا لصارت مقدرة كالحدود ، و في ھذا لو انعقدت الكلمة على عقوبات محدّ :"یقول 

ذلك و ھذا ما حالة على حدة ، فما یناسبحكمة الشارع اقتضت أن یترك األمر لكلّ حرج شدید ، و لكنّ 

نسخة أخرى من ره الطویل و ھو ما یعرف بتفرید العقاب و ھيوصل إلیھ اآلن الفقھ الغربي بعد تطوّ 

.أّنھ أنعت التفرید العقابي بالتعازیر كو؛ )1(" التعازیر

"أّن رؤیتنا للتفرید ال تتوافق و ھذا التعریف حّتى و إن كان مقصد المؤلّف من اعتباره و الحق

ال تحدید مجال التفرید العقابي بحصره في العقوبات التعزیرّیة " نسخة أخرى من التعازیر.. تفرید العقاب

أّن البعض یرى حصر مجال تطبیق نظام التفرید العقابي في العقوبات ذلك ،تعریف التفرید بالتعزیر

غیر مقّدرة كالحدود  و القصاص و الرأي عندنا خالف ذلك على ما المفّوضة فحسب على اعتبار أّنھا 

.)2(العقابي و تطبیقاتھا اإلسالمّیة و كذا في بیان أنواع التفریدسیتوّضح في تأصیل المبدأ في الشریعة

فعال اهنا نرھذا ، و لو أنعت التفرید العقابي بالسیاسة الشرعّیة في المسائل الجنائّیة لكان أفضل ألنّ 

تي تجد تطبیقاتھا في الحدود و القصاص حّتى و إن كانت مقّدرة كما تجد تطبیقاتھا من السیاسة الشرعّیة الّ 

.  ھا تفویضّیةبشكل أوسع في التعازیر على اعتبار

)3(ظھور المدرسة الوضعّیةبعد عرفالتفرید مصطلح :مصطلح التفرید في القانون الوضعيّ ب ـ

تي و كان یطلق لینصرف مدلولھ إلى السیاسة الجنائّیة الّ ، و إن كانت لمضمونھ أمارات و ممّھدات قبل ذلك

لسلوك اإلجرامي المجرم لتھدف إلى مكافحة الجریمة باتباع أسالیب علمّیة تكشف بدایة عن أسباب ارتكاب 

.)4(و اختیار المعاملة العقابیة المناسبة تبعا لذلكلتصنیفھتیسیرا 

.44، ص)1989دار الشروق ،:القاھرة( ،6، ط العقوبة في الفقھ اإلسالميأحمد فتحي بھنسي، )1(

.68، ص ، المبحث الثاني من ھذا الفصلتأصیل مبدأ التفرید العقابي في السیاسة الجنائیبة اإلسالمّیةینظر، )2(

.118،ص ، الفصل الثاني من ھذا الباب العقابي في المدارس الجنائّیة المختلفةتأصیل مبدأ التفرید ینظر، ) 3(

، )1974دار الّنھضة العربیة ، : القاھرة ( ، ط  ،المدخل و أصول الّنظرّیة العاّمة"القانون الجنائي ینظر ، أحمد راشد، ) 4(

. و ما بعدھا 694ص 
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من التشریع الجزائي تي ترتسم معالمھا الّ ة ق بالسیاسة الجنائیّ یتعلّ من ھذا المنطلق فإّن التفرید  

بھ من فحص بما یتطلّ اإلجرائيّ و ھا العقوبةنھ من جزاءات جنائّیة و أھمّ بما یتضمّ الموضوعيّ بشقیھ 

تحت قضاة و البرئاسةأجھزة العدالة صل إلى ت، لالمختلفة و بحث في أحوال الجناةةللشخصّیة اإلجرامیّ 

.على حسن تنفیذ األحكام الجزائّیةتسھرجھات إشراف 

و العقوبة بشكل عموماذي تدور في مداره فكرة التفرید ھو الجزاء الجنائي و ما دام الموضوع الّ 
لتفرید العقابي تیسیرا االصطالحي لمدلول الوصول إلى ضبط للذه األخیرةھبنا تحدید جوھرخاص ، حريّ 

.  تي یقوم علیھا إلدراك أھّم العناصر الّ 

انونـ تعریف العقوبة2 ي الشریعة و الق ّراح :ف اء الشریعة اإلسالمّیة و ش دات فقھ ت تحدی اختلف

:القانون للعقوبة و بیانھا بإیجاز یكون كما یلي

ـوبة االصطالحي، : العقوبة عند فقھاء الشریعة تعریف-أ ى العق ـد معن ي تحدی ـھاء ف د الفق اجتھ

ا فاّتسم تعریف بعضھم بالعمومّیة ،  راز جوھرھ ـتھا إلب ى وظیف د عل بعض اآلخر أّك ن . في حین وجدنا ال م

ھ ھي  ا بقول اوردي أنعتھ ام الم ك أّن اإلم ـا حظر ، " :ذل اب مـ ّردع عن ارتك الى لل زواجر وضعھا هللا تع

ات ،ذ)1(.. " وترك ما أمر بھ ا العقوب ھ أراد بھ ف الحدود لكّن ي لھذا المفھوم أورده بصدد تعری ال ف ھ ق ك أّن

.)2("حـّد وتعزیر :وإن كان كذلك ،فالزواجر ضربان :"موضع آخر

ى ّد إّن لفظ الزواجر عـاّم، قـد یشمل معنى العقوبة حقیقة، وقد ینصرف إلى غیرھا؛ فھو یشبھ إل ح

.، الّذي یتضّمن الـعقـوبة والتـدبیر الوقـائي"الجزاء " كبیر لفظ 

ّشارع للّردع عن ارتكاب ما نھى عنھ، وترك ما أمر جزاء وضعھ ال:"و عّرفھا البعض اآلخر بأّنھا

ھا زجر بالعقوبة، عن ارتكاب الجریمة، فإذا ارتكبمّدي مفروض سلفا یجعل المكلّف یحجبھ ؛ فھو جزاء ما

.)3("ون عبرة لغیره كال یعاود الجریمة مّرة أخرى،ویحتىّ 

ى، ھذه المفاھیم ، رغم إلمامھا بجّل خصائص وأھداف العقـوبة، لم تفصح بدّقة عن الجوھر المبتغ

سـل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية  ﴿:إلیھ في تفسیره لقولھ تعالىأشارالّذي وجدنا الشیخ محّمد الطاھر بن عاشور

رة﴾بيـنة ، ومن يبـّدل نعمة اهللا من بعد ما جاءته ، فـإّن اهللا شديــد العقــاب ال 211/البق ث ق اب :"، حی و الجزاء :والعق ھ

.364/،ص،)م1990دار الكتاب العربي،: لبنان.بیروت(،1في الوالیات الدینیة، طاألحكام السلطانیةالماوردي،)1( 

.364/الماوردي، المرجع السابق،ص)2( 

اھرة(،6،طالعقوبة في الفقھ اإلسالميبھنسي،أحمد فتحي،)3( ـ1409دار الشروق،:الق ة، 13، ص)م1989-ھ د ھب وجز ؛ أحم م

.161،ص)م1985عالم الكتب،:القاھرة(،1ط،أحكام الشریعة اإلسالمیة في الّتجریم والعقاب
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ؤلم ة الم ب الجنای ھ یعق ا ألّن ّمي عقاب رم ،وس ة وج ن جنای ول " . ع یره لق ر وبصدد تفس ع آخ ي و موض وف

العقاب ھو ما حّل بكّل أّمة منھم :"ذكر أنّ 14/ سورة ص.﴾إن كلّ اّال كّذب اّلرّسل فحّق عقـاب﴿:البـاري عّز وجل 

)1(".وعذاب یوم الظلّة الخسفوالّصیحة بالّریح والغرق أیضا، والّتمزیقوالغرقوھو العذابمن 

ّل  ـّرر للعصیان بك م المق ذاب واألل ي الشرع، الع ة ف ـن أّن جوھر العقوب ـر اآلیتی ن تفسی ّي م وجل

روبھ  وھر،ض ذا الج ع ھ رى م ة أخ ا وقف ـم-وإّن لن عي -األل ـون الوض ّراح القان ـات ش رض تعریف د ع ، بع

.بحثللمصطلح محّل ال

تعددت تعریفات شّراح القانون للعقوبة و تباینت فطغى :العقوبة في القانون الوضعيمفھومـ ب

و ھي ةو اصطبغ البعض اآلخر بالصبغة الموضوعیّ )2(على بعضھا الطابع الشكلي المنتقد بشكل كبیر

صورة من صور الجزاءات ن تظھر جوھر العقوبة كأھمّ أتي من خاللھا حولت اتجاھات ثالثة الصبغة الّ 

:)3(،وھي على الّتواليالجنائّیة 

ھ: االتجاه األّول  وم علی وق الشخصّیة للمحك ن الحق ان م اص أو حرم ة انتق رى أّن العقوب ذا ،ی وھ

.االنتقاص ینطوي على أذى یقّرر رّدا عن انتھاك الجاني لمصلحة أو أكثر من المصالح المحمّیة قانونا

علیھ العقوبة انتقاص أو حرمان للمحكومیسلّم بما ذھب إلیھ االّتجاه األّول من كون : االّتجاه الّثاني

من بعض حقوقھ،غایة ما في األمر أّنھ یرّكز على الھدف من االنتقاص والمتمّثل في مكافحة خطورة الجاني 

.من جھة، وردع غیره عن محاكاتھ من جھة أخرى

ونس:الجزائر(دط، ،تفسیر التحریر والتنویرمحّمد الطاھر بن عاشور،)1(  اب ،ت ة للكت ة الوطنّی ّیة للنشر، : المؤسس دار التونس

.23/223،ج2/293ج)1984

الجزاء الذي یقّرره القانون باسم  الھیئة االجتماعیة و یوّقعھ القاضي في شخص المسـؤول :" ھيللعقوبةالشكليالمفھوم )2(

دار :بیروت(3ط،"المدخل إلى الحقوق و العلوم الجزائیة "،الموسوعة الجزائیةالزغبي،فرید،."جزائیـا،عن فعل جرمي معّین 

، )1968:بیروت(دط،،"القسم العام"قوبات اللّبنانيشرح قانون الع؛ ینظر، حسني،محمود نجیب،1/345، ج)م1995صادر،

أصول حمد فتحي سرور،أ."األثر الّذي ینّص علیھ القانون،لیلحق المجرم بسبب ارتكابھ الجریمة : "أو بعبارة أخرى؛643ص

؛176،ص)م1972دار النھضة العربیة،(،دط،السیاسة الجنائیة

:librairie duédition, (pariséme,3droit pénal françaisTraité   Théorique et pratique duR.Garraud ,

Recueil Sirey,1914), T2,p 70 .

.619-617ص،)م1990دار الفكر العربي،:القاھرة( 3ط،)القسم العام(،قانون العقوباتینظر،مأمون سالمة) 3( 
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ھ یقـّرر بأّن جوھر : االّتجاه الّثالث  ـبب ارتكاب ھ بس وم علی العقوبة ھو األلـم الّذي یوّقع على المحك

.وإّن ھذا اإلیالم ال یلحق الجاني بصورة عرضیة بل ھو مقصود لذاتھ،جریمة معّینة

د، رعيّ وبع ـف الش ین الّتعری ع ب رورّي الجم ن الض ھ م ة وفإّن عي للعقوب دلول الوض ة بالم ، لإلحاط

ھ القاضي جزاء ألیم یفرضھ المشّرع ":؛ و ھو أّنھاھاالحقیقي ل دواني و یوّقع لوكھ الع ـابل س ى المجرم مق عل

.)1("باالنـتـقاص من حقوقـھ زجـرا لـھ عن معاودة العصیـان وردعا لغیره عن مفاسد األفعال

ذا ف فالھ ذي ال تعری ا ال ن جوھرھ ّوره إالّ إذا اقیكشف ع ن تص الم یمك رن عنصر اإلی ر بت عنص

دیرھمابحیث، االنتقاص تّم تق لی ة تمث ل العقوب دیرا یجع ل التق ي المرتكب و مقاب المناسب للسلوك اإلجرام

.تحقیق العدالة الجنائّیةة منھا كجزاء رامي إلى توخااألھداف الممن أجل بلوغ ،للمجرم في ذات الوقت

:أنّ القولیمكنالعقوبة جوھرالتفرید ومدلولبعد عرض :لتفرید العقابيلالمختار تعریف الـ 3

بما یجعلھا عناصرھاو تكییفةالعقابي ینطوي على فرض عقوبة لكّل مجرم على حدالتفرید 

.من جھة أخرىبما یضمن تحقیق األھداف المتوخاة منھامن جھة و توافق و ظروفھ و أحوالھ الخاّصةت

ائصھا في التشریعات الجنائّیة ـأھّم خصأّن تفرید العقوبة یعتبر من ":د عمد أحد الباحثین إنعاتھ بقولھ وق

تكون العقوبة متناسبة مع الجریمة ، حیث أّن ھذا التناسب ھو الذي یجعل من ذلك أنیعني و..الحدیثة

مثل یق األغراض المراد تحقیقھا منھا،وبة صالحة لتحقـكما أّنھ یجعل العق. األولى جزاًء عادال للثانیة

. )2(..."اء العدالةالردع العام و الخاّص و إرض

ا وتكتفرید العقوبة ضبط العناصر الّ یقتضي إذن  وم علیھ ي تق ا تشدیدات ةییفھ ة بحال ا حال ،و تخفیف

ي المناسب للسلوك تكییفا یجعلھا تمثّ  ذا المرتكب اإلجراميل المقابل الحقیق لوك ؛ و ھ ك الس و لمرتكب ذل

. وفق أسس علمّیة تضمن تحقق العدالة الجنائّیة الضبط یتّم 

باعتباره و ھو المختار عندنا نراه أكثر دقة لتفرید العقابيلآخر یمكن إعطاء تعریف علیھو

تھامعالم سیاسبھ ترتسم ةسلطة مختصّ عمل تمارسھ :"أّنھ ھوتي یقوم علیھا ویكشف عن أھّم العناصر الّ 

لكّل العقوبة المناسبةو تقدیر و توقیع تقریربمقتضاھا یتمّ محكمةمعاییر و آلّیاتعلى ااعتمادالعقابیة

."العدالة الجنائّیةضمن تحقیقیبماجریمة و كّل مجرم 

.620،صالمرجع السابقینظر،مأمون سالمة،) 1( 

دراسة تحلیلیة تأصیلّیة في القانون المصري و قوانین بعض الدول " العقوبة في القانون الجنائيتفرید فھمي الجوھري ، )2(

. 3،ص)2002دار النھضة العربیة ،: القاھرة (،دط ،"العربیة
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یقوم التفرید العقابي على ثالثة عناصر تكشف عن مضمونھ یمكننا :عناصر التفرید العقابيـثانیا

: استخالصھا من التعریف ، و ھي

مناسبةمحكمة ـ عقوبة معاییر و آلّیاتسلطة مختّصة ـ 

:بیانھا بھذا الترتیب یكون بإیجاز على الّنحو التالي

یؤول إلیھا تفرید العقوبة بین سلطات ثالثة ذي بموجبھ یتمّ یتوّزع العمل الّ :ـ سلطة مختّصة1

السلطة التشریعّیة ، السلطة القضائّیة و السلطة : و ھذه السلطات ھي ،االختصاص في جعل العقوبة مناسبة 

: ھي )1(واع متكاملةــقسم التفرید العقابي إلى ثالثة أنتّم تالتنفیذّیة؛ و لھذا 

.المخّول أصال إلى السلطة التشریعّیة أ ـ التفرید التشریعي

.المخّول للسلطة القضائّیة ب ـ التفرید القضائي

المخّول للسلطة التنفیذّیة ممثلة في كّل األجھزة القضائّیة الساھرة على تنفیذ التفرید التنفیذيج ـ 

.األحكام الجزائّیة بشكل عام و تلك المتضّمنة لعقوبات معّینة بشكل خاّص 

،"قابينظام التفرید الع" : تتكامل الصالحّیات الموكولة لھذه السلطات لتحقق وحدة نظامّیة فریدة إسمھا
م بعضھا البعض مھما كانت السلطة تقوم على قواعد منسجمة فیما بینھا یتمّ ھاو قد وصفناھا بأّنھا نظام ألنّ 

؛و قد وجدنا بعضھا ارتقى لیكّون معیارا ممّیزا یتحقق بمقتضاه تحدید تلك القواعدالتي آل إلیھا اختصاص

.ّیتھا و لھا وزنھا في تكریس ھذا المبدألھا خصوصأو آلّیةمن مظاھر التفرید العقابي، امظھر

معّینة یتّم االعتماد علیھا معاییریرتكز على العقابي نظام التفریدإّن :محكمةمعاییر و آلّیاتـ 2

یعتمد كما أّنھ العقوبة المناسبة لكّلّ◌ جریمة و كّل مجرم؛ تتحددمن خاللھا ،من السلطة المختّصة بالتفرید 

تعددت و تباینت مالبساتھا مھما یمكن بھا استیعاب الوقائعیسھل بھا تحقیق التفرید العقابيكثیرةآلّیاتعلى

. و اختلفت أحوال و ظروف مرتكبیھا 

المعّول علیھا لجعل اآللّیاتبقدر ما كانتو و أصولھا ثابتة ركیزةالمعاییرو إّنھ بقدر ما كانت تلك 

وسائلھ و ألّن موضوعھتحقق التفرید العقابي،متنّوعةمرتكبھالالئمة للواقعة محّل الّنظر و العقوبة م

بي ھذه األنواع الثالثة ھي موضوع الباب الثاني من ھذه األطروحة ؛ لذا ستتجلى مضامین كّل نوع من أنواع التفرید العقا) 1(

. وما بعدھا223، ص  في ھذا الباب
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أنمناص من ھدفھ ال ومناسبةالعقوبة الضبط الوصول إلىمسألة واحدة ھي حول ال بد أن تنصبّ 

.  ةالجنائیّ العدالة تحقیق ینصّب حول 

ھنا إلى المساواة المطلقة في عقاب الجناة على تناسبالدلولال ینصرف م:عقوبة مناسبةـ3

بل على العكس من ذلك فھي تعني عدم المساواة بینھم دائما تحقیقا ف ظروفھم ومالبسـات جرائمھم ،اختال

فترض ھذا المقابل قیاس العقوبة بحیث ال ویَ ؛ )1(بین الجریمة والمقابل الالّزم لھا أي العقوبةللمالئمة الفعلّیة

."العقوبة العادلة" ى یصدق علیھا وصف حتّ ) 2(" أقّل مّما یجب أو أكثر مّمـا یجـوز" تكون

و نظرا ألھمّیة ھذا العنصر بالذات اعتبر األساس الّذي یستند إلیھ نظام التفرید العقابي سواء على 

وانین الوضعّیة ؛بیانھ بشيء من التفصیل یكون في الفرع مستوى التشریع الجنائي اإلسالمي أو في الق

: الموالي

:الفرع الثاني

.في الشریعة و القانونالتفرید العقابي نظامساأس

، و ھذا عدالة العقوبةھو مبدأ التناسب أو مبدأ التفرید العقابيالذي یستند إلیھ نظام سإّن األسا

.مظاھر تكشف عنھ بجالءو لھجّسدتي بھا یتالمبدأ لھ آلیاتھ الّ 

:و آلیاتھ على الّنحو التاليھیمكن بیان مضمون:و آلّیاتھتناسبالمبدأ مضمون ـ أّوال

یسوقنـا بالّضرورة إلى بحث مواءمتھا مناسبةالحدیث عن العقـوبة ال:ـ مضمون مبدأ التناسب1

یستوجب " تناسبمبدأ ال" ولعّل تحقیق ؛ من جھة أخرىمرتكبھا شخص و لن جھة مللجریـمة المرتكبة 

ة المشّددة المنكر للّسلطة الّتقدیریة للقضاة مطلقا ، ھذه الّسلطة الّتي تعّد ابتداء ، استبعاد مذھب الشرعیـّ 

.وسیلة المشّرع لتحقیق المبدأ

؛ عبد القادر عودة، 129، ص)منشأة المعارف،دت:اإلسكندریة(،دط،الّنظریة العاّمة  للمجرم والجزاءینظر،رمسیس بھنام ،)1(

.1/630،جالّتشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي

.1/355ج،)1995دار صادر، :بیروت( 3ط، "المدخل الى الحقوق والعلوم الجزائیة"الموسوعة الجزائیةفرید الزغبي،)2(
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إحدى تعتبرالقواعد الجنائیة أّن بدایة د نؤكّ كشف عن فحوى مبدأ الّتناسب للو ، من ھذا المنطلق

ة الّتي یستعین بھا المشّرع لتأمین أقصى درجات الحمایة القانونّیة للمصالح األساسّیة الّتي الوسائل القانونیّ 

ھذه الوسیلة ـ القواعد الجنائیة ـ تحكمھ إلى و  لجوء المشّرع ،)1(یتوقف علیھا استقرار المجتمع  و بقاؤه 

ھ بأمن المجتمع ، فكلّما كان السلوك یشّكل خطرا على مدى خطورة السلوك و مدى مساس: اعتبارات أھّمھا 

.قیم المجتمع و مصالحھ كلّما كان ھذا السلوك جدیر بالّتجریم و العقاب 

"المصلحة "ة أو تتوافق في نظرنا مع قیمة القیـمة االجتماعیّ قیمة العقاب ـ كما و نوعا ـثّم إنّ 
الثابت أن ّ ف.ر بعض المصالح في  المجتمع نظرا لسنن التغییر تغیُّ التسلیم بحّتى مع ، ذاتھا ووزنھا في حدّ 

و الحرّیات و بین الحقوقأصل الصراع یكمن بین القیم و المصالح العاّمة المتعلّقة بالمجتمع ككلّ 

و الحقوق ةتحقیق توازن معّین بین تلك المصالح العامّ علىأساسا ويطنلذا فمھّمة المشّرع ت، الفردیة 

أّي خرق أو مساس بمضمون ھذا علیھ فإنّ و .القاعدة الجنائّیةمنالتكلیف شقّ في،و یكون ذلك )2(ة الفردیّ 

حقیقي و مقابلفي القاعدة الجنائّیة كأثرا محكماتحدیدالمحددب علیھ خضوع المكلّف للجزاء الشّق یترتّ 

صیتھا النفردھا بعنصر اإلیالم كان لخصوة العقوبة و نظرا ؛ فإن اّتخذ الجزاء صورلالعتداء الحاصل

، عادلة و محققة للعدالة الجنائّیة بما تتضّمنھ ھذه األخیرة من أبعاد ردعّیة ، مناسبةتكونضروریا أن 

.إصالحیة أو غیرھا

، ھذه اآللّیات لھا مظاھر رھاو فرض عقوبات مناسبة یكون باالعتماد على آلّیات تتعلّق بجوھ

: فیما یليوھي متباینة بین الشریعة و القانون بیانھا یكون ،العقوبة و طبیعة شّتى تختلف بحسب نوع 

عناصر م في ضبط التناسب على سلطة التحكّ مبدأینطوي تحقق :  ـ آلّیات تحقیق مبدأ التناسب2

:ليعلى الّنحو التاذلك و یتّم ، "األلم و االنتقاص":العقوبة و ھما

و دت أنواعھا، أھّم عنصر في العقوبة مھما تعدّ :في العقوبةمالیعنصر اإلضبط مقدار ـ أ 

قد ظّل األلم قریـن العقاب ألمد فو ھو الذي یجعلھا تختلف عن التدابیر؛،"اإلیالم":اختلفت طرق تنفیذھا

منشأة :االسكندریة(2ط،"معیار سلطة العقاب تشریعا وتطبیقا"نظرّیة التجریم في القانون الجنائي رمسیس بھنام ، ) 1(

.9ص ،)المعارف ، دت

دار : القاھرة(، 1ط،التجریم و العقاب في السیاسة الجنائّیة المعاصرةأصول ینظر ،حول ذات الفكرة ، محمود طھ جالل،)2( 

.وما بعدھا 194ص ،)2005الّنھضة العربیة ، 
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، وردا على ما ألحقھ ما اقترف من اعتداء طویل ، لما ینطوي علیھ من إیذاء یصیب المحكوم علیھ مقابل 

. )1(من أذى بغیره

وإّن درجة ھذا اإلیالم لتتفاوت تبعا لجسامة الجریمة وما نجم عنھا من أضرار، وفضال عن ھذا 

یصیـب المذنب في بدنیاب من الجاني،فقد یكون صییالّتـفاوت في الدرجة، فإّن طبیعة األلم تتنّوع تبعا لما 

مالّیا،كما قد یكون ر كالّتوبیخ والّتشھینفسّیاألما جسمھ،كاإلعدام و الجلد و الصلب أو الّسجن  وقد یكون 
…كالغرامة والمصادرة

العقوبة الّداعي لتغلیـب الھدف اإلصالحي والعالجي للعقاب، كاد ُیفـقد )2(غیر أّن االّتجاه الحدیث 

ھو وسیلة فع ال یقصد من العقاب إیالم المذنب فاإلیالم یأتي عرضا أّن المشرّ مسكھ بفكرة بتمعناھا الحقیقي،

.فقط لتحقیق الھدف األصلي المتمّثل في اإلصالح

ة ال " اإلصالح"وإّننا مع تقّبلنا لضرورة جعل ھذا األخیر أحد األھداف األساسّیة المبتغاة من العقوب

ذي یتناسب نسلّم ب در الّ ة و بالق ّل عقوب ي ك م ف أّنھ جوھرھا ، كما أّننا نؤكد على ضرورة تحّقـق عنصر األل

ویم ذا الّتق ق ھ ا -واألذى الّذي ألحقھ المجرم بغیره،فلعّل اإلیالم یساعد في تقویم المذنب ودونھ ال یتحّق و م وھ

.-فصول ھذا البحث سنؤّكده في 

ّم الجزاءات إّن االّتجاه الحدیث یحمل دعوة  ا أھ ي نراھ ة، الّت ات البدنّی ن العقوب ضمـنّیة للتخلّص م

وس الجنائیّ  ھ بشكل مباشر وملم وم علی ـذاء المحك ى إی ا عل ا تنطوي أساس الم لكونھ ـة المكّرسة لعنصر اإلی

، لتحقیق الغایة األولى و وأیضا مالحظ للعیان ، ونرى ضرورة اإلبقاء علیھا كأصل في كّل  تشریع جزائـيّ 

.العدالة الجنائّیة األخیرة من العقاب وھي

لكي یكتمل قوام العقوبة یفترض أن تتضّمن : في العقوبةعنصر االنتقاصضبط حدود ب ـ 

في أشرنا و كما .   و المترتب أیضا عنھ،"اإلیالم "ال شك للعنصر األّول بعنصر االنتقاص المالزم 

:ذلك أنّ صیبھ من الجاني، وھي طبیعة مزدوجة،یلحّق الّذي طبیـعة األلم تتنّوع تبعا لفالعنصر الّسابق 

ھ ،  اب علی ع العق ھ بتوقی وم علی ـب المحك ذي یصی داألذى الّ ھ بیتجّس ض حقوق ن بع ـقاص م االنت

ھ -ھذا إن لم یكن حرمانا كلّیا كحق الحیاة باإلعدام-الشخصیـّة  ر عن ؛ فإن كان ھذا االنتـقاص مادّیا فھو المعّب

.6ص،)دار الفكر العربي،دت:القاھرة(دط،العقوبةینظر،أبو زھرة،محّمد،)1(

المطبعة :دمشق(، دط،"المبادئ العامة"السوريالّتشریع الجزائي المقارن في الفقھ اإلسالمي و القانون ینظر،عّبود السّراج،)2(

، ) م1996اإلسكندریة،منشأة المعارف،(، دطالكفاح ضد اإلجرام؛ رمسیس بھنام،1/301، ج)م1976-ھـ1396الجدیدة، 

.و ما بعدھا106،  98، 97ص
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،أّما إن كان نفسّیا وینطوي على إحساس داخلي یشعر بھ المحكوم "اإلیالم":من العقوبة أي األّولالعنصر ب

وا  م یجترئ ن ل علیھ إزاء الوسط المحیط بھ بعد ترّتب العقاب علیھ، وھو إحساس بالّنقص وبأفضلّیة الغیر مّم

د "ر اإلنقاصعنص" على الخطیئة،فھذا الّذي یعتبر ثاني عناصر العقوبة و الموسوم بـ ذي الب ر الّ و األث ، ھ

اني  ـس الج ي نف ھ ف ىللعقـوبة أن تخلّف ة حّت ھ الخاّص ي حقوق ره و ف ل غی ھ، وتجع اودة جرم ـدع عن مع یرت

.    )1(یخشى من رّدة فعل المجتمع إزاءه

التناسب بالّنظر إلى نوع تتباین تطبیقات مبدأ:العقوبةفي تناسبالمبدأتحقق مظاھرـثانیا

في عتمدةرة في التشریع الجنائي اإلسالمي عن المو نظرا لالختالف الظاھر بین تلك المقرّ ، العقوبة 

بیانھا على الترتیب یكون في تكون بالضرورة مختلفة و متباینةمبدأالق القوانین الوضعّیة فإّن مظاھر تحقّ 

:العنصر الموالي 

یعتمد التشریع الجنائّي اإلسالمّي أساسا :ةیالشرعالعقوبةمظاھر تحقق مبدأ التناسب في ـ1

فیھا و مظاھر تحقق مبدأ التناسب و االنتقاص،األلم:ین معاعنصرالعلى العقوبات البدنّیة لقیامھا على 

:ـ فبالنسبة لتتوافق وضبط آلّیاتھ 

ھي كما ذكرنا ھي بدنّیة في الغـالب، و العقوبة البدنیة :ـ عنصر اإلیالم في العقوبات الشرعّیةأ

عقوبٌة تأدیبّیة یقع أذاھا : "وأدّق من ھذاقیل إّنھا ،)2("الّتي تصیب اإلنسان في جسمھ فُتلحق بھ ألما ماّدّیا:"تلك

المحمّیة بصفٍة أصلّیة على بدن اإلنسان فُیحدث لھ ألما ماّدّیا أو معنوّیا یتساوى مع اعتدائھ على المصلحة 

")3(.

ة أباألذى الّذي یقع على جسم الجاني إلحداث اإنعاتھو ُر حقیق ھ ، سمة ُتظھ وّي ل اّدّي أو معن ٍم م ل

ن تبرزو جوھر العقوبة  داء الحاصل م ى االعت ردٍّ عل ھ ك طبیعة اإلیالم المفترض توقیُعھ على المحكوم علی

.قد یكون ماّدّیا أو معنوّیا و الذي طرفھ ،

بالجاني الخزي و الفضیحة، كما ھذا العنصر،نلمسھ في تنفیذ العقوبات الشرعیة،خاّصة منھا الحدود الّتي تنّفذ علنا لتلحق) 1(

و ھذه وحدھا عقوبة اجتماعیة ألیمة كعقوبة الجلد أو اشّد :"-رحمھ هللا-یظھر في بعض العقوبات؛و في ذلك یقول سّید قطب

.20/59،ج6،مج)دار إحیاء التراث العربي،دت:بیروت،لبنان(،3،طفي ضالل القرآنسّید قطب ، ".وقعا

.عقوبة اجتماعیة ؛ وإّنا ال نلمسھ بھذا المفھوم في جمیع العقوبات المقّررة قانونافاالنتقاص ، یمكن اعتباره 

- ھـ1360دارالؤلفات القانونیة،:لبنان.مطبعة االعتماد، بیروت: مصر(،1دط،الموسوعة الجنائّیةجندي عبد المالك ، )2(

.5/39ج،)م1942

62ص،)م1996مكتبة الرشد للنشروالتوزیع، :الریاض( ،1ط،اإلسالمي، العقوبة البدنّیة في الفقھالحسیني سلیمان جاد)3(

.
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ّد واسع قد یبدوو ھذا ،  ام ، مجال العقاب البدنّي في الّتشریع الجنائي اإلسالمّي ج تقرئ لنظ فالمس

ھ مثال العقوبات المقّدرة  ة علی ة البدنّی ة الّطبیع بعة ، و یلحظ ھیمن ى جرائم الحدود الّس ام عل ذا الّنظ ق ھ یطّب

اص  توجبة للقص ّدم المس رائم ال ى ج ا –وعل زاء وفاق ة ، –ج ة خالص ا بدنّی ا جمیع ّررة لھ ات المق ؛ والعقوب

ّدتھا  د و الصلب تتفاوت في درجة ش ین القطع و الجل ى اإلطالق؛...ب دام أقصاھا عل ر أّن ، واإلع ع غی توقی

ّدا العقاب البدنّي في ھذا ال ة ج نرى ّنظام منوط بتوافر شروط دقیق ا س ى م ي عل ن البحثف اني م اب الث ، الب

وال ریب في كونھا تلحق أغلبھا یتعلّق باإلثبات ، وبعضھا یتعلّق بالمماثلة المطلقة الآلزمة إلمكان االستیفاء

.ألما معتبرا بالمحكوم علیھ، و ھو مقصود لذاتھ ضمانا لفاعلیتھ

ات الشرعّیة:في العقوبة الشرعّیةصر االنتقاص ـ عنب ّل العقوب ي ك اص ظاھرة ف ،صور االنتق

ى كما سبق البیانكیف ال و أغلبھا بدنيّ  ل حت باألخص تلك المقررة كمقابل لجرائم الحدود  و القصاص  ب

ر.لبعض الجرائم التعزیریة ع ویظھ اص بتوقی ةاالنتق رقة القطععقوب ي حدي الّس ي الحدود وبالضبط ف ف

ةتحیثقصاصا علیھ المحكومعلى یظھر في توقیعھاوالحرابة كما  ي المحلّ شترط المماثل ة ف ي ف؛خاّص ف

ء الشخص إنقاص  لجزء من بدنھ مھما كان ید أم رجل أي األطراف بعضھا أو جمیعھا بتر عضو من أعضا

.لشخصّیة و ھو الحّق في السالمة الجسمانّیةو انقاص أیضا من حقوقھ ا...أو عین أو أذن 

حیث إّنھا تتّم متفاوت في مقداره في الزنى والقذف و شرب  الخمر انتقاص عقوبة الجلدو بتوقیع 

أتـي النّبـيّ ﴿: ،أوباألیدي والّنعال وأطراف الثیاب ، فقد روى أبو ھریرة أّنھ)1(بضرب المحكوم علیھ بالسوط 

و )2(﴾﴾…فمنـّا الضارب بيده ، والضارب بنعلـه ، والضـارب بثوبـه﴿: اضربوه ؛ قـال أبو هريرة  : برجل قد شرب ،قـال،

ذنب ،و أّما األوّ فدرجاتھ مختلفة ،في ذلك انتقاص مادّي و معنوّي  دن الم ى ب ة عل ع ال محال ث یق ل فجلّي حی

.باعتباره و شرفھ و كرامتھمساس من أّما الثاني فیظھر بما في تنفیذ العقوبة علنا 

تجرید الرجل من ثیابھ )3(رأى اإلمام مالك وأبو حنیفةحیث ف الفقھاء في كیفیة الجلد ؛اختالرغم و

دورأى إالّ من إزار یستر بھ عورتھ المغلّظة ؛  افعي وأحم ام الش دم ا)1(اإلم ـرع ون اشت د إالّ أن یك ط التجری

.4/404، ج)م1991-ھـ1411دار الفكر،:بیروت(الكبرى،دطالمدّونة ،ینظر ، اإلمام مالك ) 1(

الحدود ، ، واللّفظ لھ؛أبو داود،كتاب 6279:أخرجھ، البخاري ، كتاب الحدود،باب الضرب بالجرد والّنعال ، حدیث رقم) 2(

.7645:؛ أحمد ابن حنبل،مسند المكثرین، حدیث رقم3882:باب الحد في الخمر، حدیث رقم

دار احیاء :دون بلد (،دطعلى الشرح الكبیر مع الشرح الكبیر للدردیرحاشیة الدسوقيمحمد عرفة،،الدسوقيینظر،) 3(

( ،  9ط،ونھایة المقتصدبدایة المجتھدد، أبو الولید،ابن رش؛ 4/354ج،)الكتب العلمیة عیسى البابي الحلبي وشركاه ،دت

في ترتیب بدائع الصنائع،.عالء الدین أبو بكر بن مسعود؛الكاساني2/429ج،)ھـ1409-م1988دار المعرفة،:لبنان.بیروت
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اص و المساس ـعندنا ، إالّ أّن االنتقھو الراجح،ومن ثیاب المحدود فرو أو حشو یمنع وصول اإلیالم لبدنھ 

انتقاص  بصرف الّنظر عن الّضربفي جمیع األحوال ألّن التجرید في حّد ذاتھ بحقوق المحكوم علیھ بائنا

.، مھینة و فیھا تشھیر فاضحساس بالحقوق ظاھر فالعقوبة موجعةو الم،

ر الحاصل في طبیعة العقوبات رغم التطوّ :وضعّیةالالعقوبة ـ مظاھر تحقق مبدأ التناسب في 2

السعي لطمسھ حّتى معرة على مستوى التشریعات الوضعّیة إالّ أّن مظاھر األلم و االنتقاص فیھا ثابت المقرّ 

: استبدال العقوبات البدنیة الخالصة بأخرى، فبالّنسبة لـ ب

ات ـ أ ي العقوب الم ف ة ف:الوضعّیة عنصر اإلی ة البدنّی ت العقوب د كان ـ ق ا أشرنا ذي ـ كم وَر الّ المح

ة  ة)2(ترتكز علیھ الّنظم القانونّیة القدیم ا البدنّی ا فضال عن طبیعتھ ان یمّیزھ ا ك ّم م ین ،وأھ ن ب َوُتھا؛ وم َقْس

Leعقوبة الّنار الحمراء  -L’Ecartèlement: عقوبة الّتمزیق -اإلعدام  :العقوبات الّتي ُطّبقت وقتھا

Feu  Vif- عقوبة الّدوالب:La Roue.

ة وحشّیة في كیفّیةبالوسمت أّنھا رغم فیھا فعنصر األلم المادّي الملموس جلّي  التنفیذ؛وبسبب حرك

ن لتشریعاتاأغلبطبیعة العقوبات ، إذ استجابت الجنائّیة تبدلت المدارس اإلصالح ثّم  ف م دعوى الّتخفی ل

ى ، ف)3(على الجناة تقوم على أساس أشّد ألم مفروضقسوة الجزاءات الّتي كانت  الم إل ر دول الع بادرت أكث

في الحقائقتبیین ، فخر الدین عثمان بن علي،؛الزیلعي7/60،ج)م1982دار الكتاب العربي،:لبنان.بیروت( 2طالشرائع،

171/ 3، ج)م1966دار الكتاب االسالمي،: القاھرة( ،2طشرح كنز الدقائق،

موفق ؛ ابن قدامة ،2/270ج،)دارالفكر،دت:بیروت(دط ،،في الفقھ الشافعيالمھّذب، أبو إسحاق ینظر ، الشیرازي ) 1(

.313/ 8ج،)م1972،العربيدار الكتاب :لبنان.بیروت(دط، وعلیھ الشرح الكبیرالمغني الدین،

؛أمین مصطفى 90- 84ص ،)م1993دار الھدى للمطبوعات ،:االسكندریة (دط،، علم العقاب ینظر ، فتوح الشاذلي ، )2( 

60-44، ص)م 1995دار الجامعة الجدیدة ،(،د ط ، " الجزاء الجنائي بین النظریة والتطبیق "جزاء الجنائي العلممحمد ، 

ص ،)مؤسسة الثقافة الجامعّیة،دت:اإلسكندریة(دط،،علم اإلجرام والعقابتاح الصیفي ، زكي أبو عامر ، ؛ینظر ، عبد الف

؛125-127

: Editions Cujas,1978),Edition,(Parisème,3Traité de Droit CriminelR.Merle & A. Vitu,

T1 P99&ss.

؛ فتوح الشاذلي ، 84-77، 65- 51،62-50، ص المرجع السابقح الصیفي ، محمد زكي أبو عامر ، اعبد الفتینظر ، )3(

؛69، 51، 47، ص المرجع نفسھ

, T1, P104 & SIbidR. Merle &Vitu,
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ة اإلغاء جّل العقوبات البدنّیة مساَیَرًة منھا  تَفظ سوى بعقوب م ُیح دام وسلب :لّسیاسة الجنائّیة الحدیثة ، ول اإلع

.في أغلبھاالحرّیة 

و ، رغم أّنھا تحقق األلم المطلوب) 1(ھذا ، و إّن عقوبة اإلعدام مازالت دائرة بین اإلبقاء و اإللغاء

أو ما یسّمى ... المفترض ألشكال كثیرة من الجرائم خاّصة تلك الواقعة على األبدان كالقتل و الجرح و البتر،

.بالعدوان على الّنفس و ما دونھا

ات العقوبات الّسالبة للحّرّیة و تبقى  ة عصب التشریعاتو الغرام ال الجزائّی ا ؛ ف الوضعّیة جمیع

ق بھمویكفي الّتاكیُد على سعة نطاق تطبیقھ.لة یخلو منھانكاد نجد قانونا عقابّیا لدو ت تتعلّ ّدةُ ما وإن كان ا ع

دة وما،ھاتوحیدةإشكالیّ :)2(بالّنسبة للسالبة للحرّیة،أھّمھاإشكالیات اأُثیر حول المؤّب ن منھ ق شكوكم تتعل

ةوكذا،بجدواھا  و فاعلیتھا ّدةالعقوبات الّسالبة للحّرّی اقصیرة الم اوئ تطبیقھ ن مس ت م ا ثب بالنسبة و؛و م
...كیفیة تقدیرھا،وطبیعتھا القانونیة و مدى مناسبتھا للجرائم المرتكبة)3(للغرامات

ي فھي سا: ذات ّطبیعة مزدوجة "العقوبات السالبة للحرّیة"في الحقیقة تعتبرو لبة للحّرّیة وبدنّیة ف

طالت مدتھ أو تقیید حركة المحكوم علیھ في حّیز ضّیق مؤلم بدنیاو اإلیالم المادّي فیھا ظاھر ألّن ،آن واحد

ذھاقصرت ا؛و علیھ فدرجاتھ تتفاوت بالنظر لمدتھا و كیفیة تنفی ة"أّم ات الجنائّی ل خصب ، ف"الغرام و حق

زًة علیرغم كونھا مالیة إّال أّن  ة ھالّتشریعات الجزائّیة الحدیثة تلجأ إلیھ ، مرّك ي مكافح ن ف ر م أشكالالكثی

؛  671-669، ص )م1968:بیروت(دط،،)القسم العام(شرح قانون العقوبات اللبناني ینظر ، محمود نجیب حسني، )1(

G.Vidal & Joseph Magnol, Cour de droit criminel et de science pénitentiaire, 9éme

éditions,(Paris : librairie Arthur Rousseau ,1949) , T1, P636-640 ; R.Merle&A.vitu, Ibid,

P809&s ;

.م1983،عام 26الّسنة 102، مقال في مجلّة األمن العاّم، ععقوبة اإلعدام بین اإللغاء واإلبقاءمحمد عبد الحمید أبو زید ، 

ر)2( اذلي، ینظ وح الّش اب ، فت م العق د، 153-132،146-131، صعل اب؛رؤوف عبی رام والعق ي اإلج ول علم ، أص

ة ،: الفجالة(،8ط ب حسني ، ؛ 58-581ص،)1989دار الجیل للطباع ود نجی ة"محم البة للحّرّی ات الّس د العقوب كلة توحی ، "مش

.2-1، ص / 1958، یولیو 2،ع1مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة، المـجلّد

T2,P152., Traité Théorique  & Pratique du Droit Pénal Français ,R. Garraud،              أیضاینظرو

La marge N°15,

822-, T1P820Traité de Droit CriminelR.Merle, & A. Vitu,

ـ و ما بعدھا ؛107،ص )م1957مطبعة العاني ،:بغداد(، دط،في القوانین الحدیثةالغرامة الجنائیةینظر،محمد علّي الدقاق،)3(

,(éditionéme,2Traité de Droit Pénal et de criminologie.Pinatel,JeanPierre Bouzat &

Paris:Librairie Dalloz,1970), T1, T1,P5
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تضرب ألّنھا الجرائم ، جریا منھا على إنزال نوع من األتعاب والمشّقات على جناٍة تعلم أّنھم ال یستسیغونھا 

. متألّمین في أعماق جیوبھم فتفرغھا أو تكاد ، وھم ال یغامرون بدفعھا إالّ 

عّیة ة الوض ي العقوب اص ف ر االنتق دة:ب ـ عنص الم أّن عم ر اإلی ي عنص دنا ف د أّك ریعات لق الّتش

.العقوبات السالبة للحرّیة بشكل خاّص و كذا الغرامات : الجزائّیة الحدیثة في مواجھة الظاھرة اإلجرامّیة 

باعتبارھا حق بالحرّیةسواء تجسد لنا في المساس ةو صور االنتقاص في ھذه الجزاءات واضح

الع ا ب ھ منھ ھ من حقوق اإلنسان ، فتقییدھا أو حرمان المحكوم علی ن أموال ا أن االقتطاع م اص ؛ كم زل انتق

.انتقاص من ذّمتھ المالّیة و مساس بحق ملكّیتھ 

ا یكشف عن بعض مظاھر  ھذا و إّن في كیفّیة تنفیذ العقوبات الّسالبة للحرّیة على سبیل المثال ،م

ا  ة أھّمھ ا المتنّوع جون بنظمھ توى الّس ى مس ذ عل ا تنّف ة وأّنھ اص ، خاّص ام : )1(االنتق ي، الّنظ ام الجمع الّنظ

ن وكّل منھا ذو طبیعة معّینة وذو خصائص ممّیزة ، االنفرادي ، الّنظام المختلط و النظام التدریجي د م تتجّس

ة تاّماإن لم یكن خاللھ صور االنتقاص، ذلك أّنالعزل بین المحكوم علیھم   بحیث یتعّذر على أّي سجین رؤی

ذه داخل ، كما یحّرم الكالم أو الّتعامغیره وم بتنفی ھ یق ّین ، فإّن ل مع ھ عم ل الجماعي ، وحّتى إن فُرض علی

ھ  ّدة عقوبت ي م ى أن تنتھ إنّ زنزانتھ ، فال یبرحھا أبدا إل ك ؛ ف ي ذل یھم و ف وم عل ین المحك ت ب االختالط ثاب

.انتقاص من حرّیتھم بل و مساس بصّحتھم البدنّیة و الّنفسّیة في أثناء تنفیذ العقوبة و بعدھا

،و كما أشرنا ثمة مظاھر عدة لالنتقاص من حقوق العقوباتھذهلنا من كیفّیة تنفیذّتضح ھذا ما ا

تي یتمتع بھا في المقابل أقرانھ في المجتمع، كحرمانھ من التمتع بحقوقھ السیاسیة أو بعض المحكوم عیھ الّ 

و لنا حول تطبیقات عنصر ... ماحریتھ في ممارسة نشاط أو مھنة الحقوق المدنّیة و األسرّیة أو المساس ب

.إفادات أخرى تتجلى في الباب الثاني عند عرض آلیات التفرید العقابي في القوانین الوضعّیةاالنتقاص 

مرحلة على مستوىو ھو األساس الذي یقوم علیھ نظام التفرید العقابي تحقیق مبدأ التناسب و یتمّ 

في مرحلة ثّم ،"التفرید التشریعي للعقوبة ":و یصطلح علیھةبناء أو تقریر أو صیاغة القاعدة الجنائیّ 

،)م1986الدار الجامعیة للطباعة والنشر،:بیروت(دط،،علم اإلجرام وعلم العقابینظر، علي عبد القادر القھوجي، )1(

-315ص،)م1992دون دار للنشر،:دون بلد ( ،7ط،مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب ؛ فوزّیة عبد الّسّتار ، 266-264ص

؛316

; G., T2 P154Pratique du Droit Pénal FrançaisTraité Théorique &R.Garraud,

Stéfani, G. Levasseur , R. Jambu Criminologie & Science Pénitentiaire, 5è Edition ,

(Paris : Jurisprudence Générale , 1982 ) ,  P431-432 .
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التفرید القضائي":و یطلق علیھ تطبیق ھذه القاعدة أو تشخیصھا عن طریق القضاء المختّص بذلك
":و ھوةاإلدارة العقابیّ جھة المكلّفة بالتنفیذ أو الفي مرحلة تنفیذھا عن طریق من بعد و ،"للعقوبة 

.؛ و الھدف المبتغى منھا جمیعا ھو ضمان تحقیق العدالة الجنائّیة )1("التفرید التنفیذي

:المطلب الثاني

.ةعالقة التكامل بین التفرید العقابي والعدالة الجنائیّ 

تظھر من مضمون فكرة التفرید العقابي عالقة التكامل بینھ و بین العدالة الجنائّیة ،  و مظاھر ھذا 

ایات و ـــــالتكامل متعددة بعضھا یتعلّق بالجوانب الموضوعّیة و اإلجرائّیة و البعض اآلخر یتعلّق بالغ

و لتوضیح العالقة القائمة بین التفرید العقابي و العدالة الجنائّیة ، تّم توزیع .األھداف المتوخاة منھما معا

بینھا مظاھر التكامل الموضوعي ة ومدلول العدالة الجنائیّ ؛ بّینا في األّولفرعینعلىمضمون ھذا المطلب 

على ھذا الغائي ، تفصیلھما اإلجرائي و ھماالثاني حددنا مظاھر تكاملالفرع و في و بین التفرید العقابي،

:كما یليالترتیب یكون 

:الفرع األّول

.بین التفرید العقابي و العدالة الجنائّیةالتكامل الموضوعي 

د العقابي و العدالة الجنائّیة ؛ و عدالة ـوع المشترك بین التفریـالموض" العقوبة العادلة " تعتبر 

ت جمیعا حالة حاالللمناسبةبدایة و من ثّم شرعّیةالعقوبة من الّناحّیة الموضوعّیة تنطوي على كونھا 

.دالةامل الموضوعي بین التفرید و العـ، و ھي مظاھر بھا تتجلّى عالقة التكبحالة

بینھا و بین التفرید العقابي بشقیھالموضوعيمضمون التكامل ائّیة و ـمدلول العدالة الجنبیان 

:العنصرین الموالیین من خاللیكون 

إّن الصراع بین المصالح متوقع سواء فیما بین األفراد أو بین الفرد :مدلول العدالة الجنائّیةأّوال ـ 

أو االلتزام بالواجبات ال یتّم في جمیع األحوال دون انتھاك من البعض  إزاء ممارسة الحقوق ووالجماعة،

و تفرید تشریعي ـ تفرید قضائي ـ تفرید تنفیذي؛: الثالثیة التفرید العقابي بأبعاده تجسید في ھذه المراحل الثالثة یتم ) 1(

.وما بعدھا223ص ،و ھو صمیم ھذا البحث ، ینظر ، الباب الثاني بمعاییر كل منھا و آلیاتھ 
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وق و الواجبات و ذلك وفق ـالبعض اآلخر؛ و لھذا كان ال بد من وجود ناظم یعید التوازن بین ھذه الحق

ا ـدالة، فمالع: ار إالّ ـاظم أو المعیـمعیار موضوعي تصان فیھ الجماعة كفرد و كمجموعة أفراد، و ما ھذا النّ 

دالة و ما العدالة الجنائّیة؟ ـھي الع

معانیھا معناھا اللغوي باعتباره األصل ، ثّم نعرض أھمّ أّوالنحدد الجنائیةلضبط مفھوم العدالة

:االصطالحّیة، و ذلك على الّنحو التالي

بالفتح  ) الَعدل: (قال الفّراء ...ضّد الجور :" ھي من العدل و ھو : ـ التعریف اللّغوي للعدالة 1

عندي عدل غالمك و عدل شاتك إذا كان : بالكسر المثل تقول) الِعدل(من غیر جنسھ و ما عدل الشيء 

بین شیئین و ) عادلت(و...غالما یعدل غالما أو شاة تعدل شاة ، فإن أردت قیمتھ من غیر جنسھ فتحت العین

فالعدالة إذن تنطوي على المساواة المثلیة أو القیمّیة من جھة  و . )1(..." نا بفالن إذا سّویت بینھماعدلت فال

.على  اجتناب الظلم و الجور من جھة أخرى 

ا و ــفالن یعدل فالنا أي یساویھ، و عادلت فالنا بفالن أي سویت بینھم:" جاء في لسان العرب و

قیل العدل الجزاء، و قیل الفریضة، و قیل النافلة ، وقال ابن األعرابي العدل االستقامة و العدل القیمة ، یقال 

.)2(" خذ عدلھ منھ كذا و كذا أي قیمتھ

و ھذا ما سنستشفھ من ، المساواة بشكل عام و في الجزاء بشكل خاّص و كلّھا معاني تدور حول

.الجنائّیةاالصطالحیة للعدل و العدالةخالل عرض المعاني 

إّن فكرة العدل و العدالة تنطوي كأصل عام على إعطاء : ـ المعاني االصطالحیة للعدل و العدالة2

قّسم  فقھاء القانون العدل إلى صور تندرج تحت كّل منھا معاني و على ھذا األساسھ ، و حقّ كّل ذي حقّ 

:)3(معاني ، یمكن تلخیصھا كما یلي

و مجالھ العالقات المتبادلة بین األفراد مھما كان نوعھا و بصرف الّنظر عن :ـ العدل التبادلي أ 

مصدرھا ، فھذه العالقات الموسومة بالفردّیة ال بد من قیامھا على أساس المساواة المطلقة بینھم في التمّتع 

قوق الفردّیة تتمثل في كّل ما یتعلّق بكیان و الح. بالحقوق و ممارستھا على نحو یمنع معھ أّي اعتداء علیھا

.176،ص)مكتبة العلبي،دت:دون بلد النشر(، دط،مختار الّصحاحالّرازي عبد القادر، )1(

.2987/ 4،ج"عدل"، مادة )1999دار التراث العربي، :یروت ب(،3، طلسان العربابن منظور، )2(

الدار :بیروت( ،1،ط "الّنظریة العامة للقانون و الّنظریة العامة للحق" المدخل للعلوم القانونیة ینظر، توفیق حسن فرج ، ) 3(

.146ـ143،ص)1988الجامعیة، 
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، فالعدالة تقتضي عدم المساس بھذا الكیان ال بالضرب و كّل مكتسباتھ الشخص المادّي و النفسّي من جھة

.أو الجرح أو القتل و ال بالسّب أو القذف أو الھتك وال بسلب الممتلكات أو االعتداء علیھا

عالقات المتبادلة بین األفراد و الجماعة ممثلة في الدولة التي و مجالھ ال:ب ـ العدل التوزیعي 

و .ینتسبون إلیھا ، فھذه األخیرة یفترض فیھا إحقاق العدل بینھم بحكم والئھم لھا و بحكم والیتھا علیھم 

منھا و الوظائف علیھم باعتبارھم أعضاء تتحقق عدالة الدولة مع أفرادھا عند توزیعھا للمنافع و الخدمات

تتوافق و احتیاجاتھم و قدراتھم على تحّمل تناسبیة ، و ھذه العدالة ال تعني المساواة الحسابیة بل ھي مساواة 

و لھذا یشترط لتحقق العدل أو العدالة التوزیعّیة التسویة بین األفراد كلّما كانت ...األعباء و كفاءاتھم و

.كفاءاتھم واحدةة واحدة و ظروفھم واحدة و مراكزھم القانونیّ 

و مجالھ ھو اآلخر العالقات المتبادلة بین الجماعة و األفراد باعتبارھم : ـ العدل االجتماعيج

. یمّثلون كیانھا ، و العدل أو العدالة االجتماعیة تفرض علیھم التزامات وواجبات نحوھا تحقیقا للصالح العام
ى و لو رد األشیاء إرضاء للصالح العام فالسارق حتّ و من مقتضیات ھذا النوع من العدالة معاقبة المجرم

المسروقة لصاحبھا و تحقق بالّنسبة لھذا األخیر العدل التبادلي أي رضاه الخاّص ، فللجماعة بحكم مساس 

ى یتحقق لھا الشعور العام بالرضى أي و طمأنینتھا الحق في المطالبة بمعاقبتھ حتّ الجریمة بأمنھا و نظامھا

.بالعدالة 

و ھذا العدل االجتماعي ھو الذي یمّثل في نظرنا أھّم تحدید للعدالة الجنائّیة ، لذا اعتبرھا بعض 

علماء الشریعة اإلسالمّیة من القّیم الثابتة التي ال یفترض التنازل عنھا مطلقا لتعلّق بشكل مباشر بحقوق 

فة الحقوق من ناحیة و كفة الواجبات من إّن إعادة التوازن بین ك:" .. الجماعة وأّكدوا على رأیھم بقولھم

ھذا ..ناحیة أخرى ، و ذلك على أساس معیار موضوعي ترضى عنھ الجماعة ، یحفظ الحقوق و ال یضّیعھا 

.)1(.."وھي على ھذا الّنحو قیمة ثابتة ال یصلح التخلي عنھا ..ما یطلق علیھ العدالة 

العقوبة وسیلة من الوسائل المعّول علیھا و اعتبرت الشریعة كما اعتبرت القوانین الوضعّیة

لتكریس مبدأ العدالة الجنائیة كقیمة ثابتة في المجتمع، ألّن الجریمة ھي التي بمقتضاھا یتم خرق التوازن بین 

و اختلف حول اعتبار ھذه العدالة .الحقوق و الواجبات بالعدوان و فرض العقاب لمواجھة العدوان عدل

وبة أن تؤدیھ في مواجھة الجریمة ، ومن ثّم البد من أخذه بنظر االعتبار كأساس وظیفة وغرض البد للعق

،ص )1976دون دار للنشر ، : القاھرة (،د ط،"دراسة مقارنة"اإلسالمي الّنظام العقابي أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح ، ) 1(

141.
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عند تقریر العقاب أم أّن الّنظرة ال بد أن توجھ لمرتكب الجریمة فیكون الھدف من فرض العقاب علیھ 

.)1(اإلصالح بصرف الّنظر عن تحقیق العدالة

ابتة في المجتمع بمقتضاھا یتحقق التوازن المطلوب قیمة ث" : العدالة الجنائّیة یمكن القول بأنّ و 

تتحقق األھداف المتوخاة من ـ أجھزة القضاءـبین الحقوق و المصالح المتعارضة و من خالل أجھزتھا

".فرض العقاب و أھّمھا العدالة

ة  ة الجنائّی ابي و العدال د العق ین التفری ل الموضوعي ب اھر التكام ر :ثانّیا ـ مظ دأ یعتب شرعّیة مب
على حد الفردّیة و الجماعّیةمصالح الحقوق و مشترك بین الأھّم ضمان أّول مؤّشر لعدالتھا باعتباره العقوبة

ددرغممع الحاالت تتناسبعادلة العقوبة ؛ و جعل ،و أوثق قید یضبط سلطة القاضي و المنّفذسواء وھاتع

.و عنوان عدالتھا ھاوسیلة تفریدھو ھافاختال

عن التكامل الموضوعي بین التفرید العقابي و العدالة بیان مضمون ھذان المظھران الكاشفان 

:الجنائّیة یكون كما یلي

ا :ـ شرعّیة العقوبة 1 ة فرضت لھ یم االجتماعی نظرا ألھمّیة و خطورة الكثیر من المصالح و الق

الل نص ن خ ة  م ة الجنائی ي الحمای ّددة ھ ة مش ة خاص ریمـحمای اتوص التج میھ العقوب زاء بقس و و الج

.التدابیر األمنیة؛ من ھذا المنطلق اعتبر التشریع المصدر الوحید للتجریم و العقاب 

؛سواء في التشریع الجنائي اإلسالمي أو التشریعات الوضعّیة و المقصود بالتشریع معناه الضّیق 

ھي السلطة المختصة أساسا بالتشریع ؟ و ما ھي الكثیر من االستفھام حول منسبة لكلیھما یثیرو األمر بالنّ 

حدود سلطتھا في مجال التجریم أو العقاب؟

ن  اني م اب الث ي الب ألة  ف نتناول المس ا س لن تكون لنا إجابة عن ھذین السؤالین في ھذا المقام ،ألّنن

الة  ى )2(الرس ب عل دنا سینص ن تأكی رورة، و لك ّنصض ة ال ا أو المجرم ور إتیانھ لوكات المحض ى الس عل

ا ة لدرئ ذریعة الجھل بھا من األفراد بعناصرھا و مفترضاتھا و أركانھا الخاصّ  وا بھ ة أن یعلم ، فمن العدال

ذا ضرورة و ؛حّتى ال یؤاخذوا على سلوكات ال علم لھم بمنعھا مسبقا ھذا من جھة ات ك ى العقوب ّنص عل ال

و اإلنصافمن العدالةذلك ألّن مقدارھا و بیان كیفّیة توقیعھا و تنفیذھا من جھة أخرى المقابلة لھا بنوعھا و 

.أیضا 

.و ما بعدھا341، صینظر ، الباب الثاني ، الفصل الثاني )1(

.وما بعدھا226، ص ینظر، الباب الثاني ، الفصل األّول) 2(



مـــاھیة التفرید  العقــابي و تأصیـلھ في السیــاسة الجنـائّیة اإلسالمّیة . الفصل األّول:      

24

ائي اإلسالمي  توى التشریع الجن ى مس ر عل ق األم دئیا بتحق إّن ھذا التأكید یقودنا إلى التصریح مب

يسواء على مستوى جرائم الحدود أو القصاص أو حتّ  ھ بالنّ ى التعازیر و إن كان البعض یشكك ف بة تحقق س

وانین الوضعیّ "التعازیر"لھذه األخیرة  توى الق ي اعة الّ ،أو على مس توریّ ت ألة دس رت المس ّنصتب دت ال ة فعم

ا أسمى التشریع اتیر باعتبارھ ي الدس ب  على األمر ف ي الغال ّنصباإلضافةات ف ى ال ي إل ا صراحة ف علیھ

. )1(ة  ة العادیّ القوانین الجزائیّ 

سواء في شق التكلیف منھا ) 2(و بالرغم من االعتراف بأصالة القاعدة الجنائّیة و امتالكھا االستقاللّیة 

ا في استنادھا إلى قواعد أخرى غیر جنائّیة،خاّصة فیما یتعلّق بضبط بعض بأسأو شق الجزاء،ال نرى 

المقابل لھا بما یضمن تحقیق العدالة النتقاءاتیسیراختیار بعض التكییفات لبعض األفعال،المفاھیم و من ثمّ 

. ة المتوخاة من القاعدة الجنائّیة ذاتھا الجنائیّ 

ضمانالبحّق فھو ،كما سبق الذكرر لعدالتھا أّول مؤشّ مبدأ شرعّیة العقوبةو علیھ ُحّق لنا اعتبار

ھالعادل الّ  وقالتحمىذي ب راد،تصان و حق د الو مصالح األف ھ تقی ذي ب ق ال ضبط سلطة القاضي و الوثی

ائياألوسیلةالوالمنّفذ، ن صلح لتفرید الجزاء الجن وع األّول م الم الّن د عرض مع ھ عن یتّم إثبات ا س ذا م و ھ

.)3(التفرید و ھو التفرید التشریعي

مبدأ التناسب" األساس الّذي یستند إلیھ نظام التفرید العقابي و ھوبیانسبق :ـ عدالة العقوبة 2

ھذا المبدأ ةمراعابآلّیاتھ المتعلّقة أصال بعناصر العقوبة التي تمّثل جوھرھا ؛ و قد أّكدنا على ضرورة "

ھاعن عدالة العقوبة و الذي ینطوي على سلطة  التحّكم في ضبط عنصر اإلیالم و االنتقاص فیالكاشف

.    ة وصوال إلى مرحلة تنفیذھاو توقیعھا من القضامرحلة الحكم بھابمرورا بدایة من مرحلة تقریرھا 

.75ـ73.، ص)1985الجدیدة ، المطبعة : دمشق( ، دط،قانون العقوبات القسم العام،ینظر، عبود السراج)1( 

و خاّصة لما لھ من آثار على ائیة زینظر لبیان االختالف الفقھي حول الطبیعة القانونیة للقانون الجنائي و القواعد الج) 2( 

منشورات :بیروت(دط،،"دراسة مقارنة"الّنظریة العامة لقانون العقوبات صعید التفسیر،سلیمان عبد المنعم، 

و ما بعدھا؛39،ص)2003الحلبي،

و إن كان االختالف في وجھات النظر یومئ بتذبذب منھج المشرع الوضعي في مجال تطبیقھ لمبدأ الشرعیة ،  لھذا 

.ولینظر في ھذه الجزئیة ، ،الباب الثاني الفصل األّول المبحث األ.أنكر البعض فكرة التفرید التشریعي للعقوبة أصال

.226، صّولینظر ، الباب الثاني ، الفصل األ)3(
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أو شروطضوابط و ھيالعقـوبات عموما ،قریرقد حاولت الّتشریعات الحدیثة وضع ضوابط لتو 

ة ر العقوب ا یفترض أن یراعیھا المشّرع عند تقری د توقیعھ ةحّتو القاضي عن ون عادل ّراح أوردو ؛ى تك ش

:                                )1(بعضھا و ھيالقانون 

.أالّ تقّرر عقوبات تجرح الشعور العاّم فتنقلب المالمة إشفاقا على المحكوم علیھ -أ

ا تنطوي -ب ت طبیعتھ ك إالّ إذا  كان ق ذل رد ، و ال یتحق ّل ف ى ك ذ عل ة للّتنفی أن تقّرر عقوبات قابل

.الحیاة و غیرھا على مساس بحّق مشترك بین جمیع الّناس كالحّریة و 

ّل -ج ات ك ة ومالبس ّل حال روف ك ـناسب و ظ ي تت ة لك ـدّرج والّتجزئ ة للت ـوبات قابل ّرر عق أن تق

. واقعة

.أالّ تقرر سوى العقوبات القابلة لوقف الّتنفیذ،تحّرزا من الخطأ المحتمل في األحكام القضائیة-د

ایمكنلذا، العادل في تقریر العقابتشّكل المنھج المحكمطبى ھذه الضواغیر أّنـنا ال نر تھامناقشن

:باختصار كما یلي 

ى األّول الضابط ف ـو إل ھ یدع یحتمل معنیین ؛ فإّمـا أّنھ یدعو إلى تخفیف العقوبة و تسلیسھا ، أو أّن

.عدم تنفیذھا بشكل علني ، و كال الّتفسیران مردود 

ا فالّتخفیـف في العقاب وفق  ة و م ین الجریم دأ الّتناسـب ب د یخرق مب اّم، ق ا یرضي الشعور الع م

إن . یقابلھا من الجزاء  وة ؛ ف ّدة والقس ا الّش ي عقوبتھ ویظھر ذلك بجالء في الجرائم الخطیرة الّتي یفترض ف

لم حّتى روعي ھذا الّشعور فقد نسقط العقاب  نھائیا ، وذلك لما ینـتاب الّنفس البشریة من ضعف في تقـّبل األ

.وإن كان واقعا على الغیر 

رامة  كما أّن إرضاء الشعـور العاّم أمر نسبّي قد ال یتحّقـق حّتى مع اجتناب المشّرع القسوة والّص

في تحدید العقوبة؛ فنفوس البشر متفاوتة قّوة وضعفا،كما أّن ردود أفعال األفراد إزاء الواقعة الجرمیة تختلف 

.ا وبعدا أي مدى مسـاس الجریمة  الشخص بشكـل مباشر أو غیر مباشرتبعا الرتباطھم بھا قربـ

ب حسني،)1( ود نجی ر ،  محم اني ، ینظ ات اللبن انون العقوب رح ق ام (ش م الع ود السراج،؛650،ص)القس ریع ینظر،عب التش

؛1/303،302ج،)م1976المطبعة الجدیدة ،:دمشق(دط،الجزائي المقارن في الفقھ اإلسالمي و القانون السوري

.394-T1. P 392pénal et criminologie.Traité de droit–Bouzat et  Pinatel
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أّمـا إذا كانت ضرورة مراعاة الشعور العاّم دعوة ضمنیـة إلى سّریة تنفیذ العقوبات، فإّننا نرى في 

ج ذلك طمسا ألھّم أغراض الجزاءات الجنائّیة على اإلطالق ،وھو تحقیق الّردع العاّم بكّل ما یحملھ من  نتائ

.     عملیة أكیدة في مكافحة الجریمة

ةوالضابط الثاني ر قابل ـوبة غی رر عق ر المتصور أن تق ن غی ائي ،فم ، مفترض في كل جزاء جن

للتنفیـذ ، وإن كان المشّرع أحیانا یقّرر عقوبة لجریمة ما ،ومع ذلك ال یجدھا القاضي  قابلة للّتنفیذ ؛ من ذلك 

. اُ تستبدل باإلكراه البدني لعدم قدرة المحكوم علیھ على دفعھا أو تعّنتھ في ذلك الغرامة الجنائیة ، فكثیرا م: 

.و ھذا یدّل على أّن الّتشریعات العقابیة الوضعیة ال تطّبق ھذا الّضابط بشكل دقیق 

ین حدین أّما الّضابط الّثالث، ة ب ون متراوح : فیقصد بھ أالّ تقّرر عقوبات ثابتة،بل ال بّد من أن تك

و نلمـس تطبیـق القوانین لھذا الّضابط . نى و أقصى ، حّتى یتسّنى للقاضي تكییـُف مقدارھا وفق كّل حالة أد

ا  ة، و ھم ذلك الغرام ـن  وك ین حّدی ون محصورة ب ا تك ا م ة غالب ّدة سلب الحرّی في عقـوباتھا األصلّیة ؛ فم

ة أّمــا في الّتشریع الجنائي اإلسالم. أساس الّتشـریعات الوضعیة  ات ثابت ّرر عقوب ـّرع یق ي ، فإّنـنا نجد المش

بالّنسبة للجرائم الخطیرة كالحدود و القصاص ، و یترك لولّي األمر تقریر العقوبات المناسبة لجرائم الّتعزیر 

.الّتي قد تكون متراوحة بین حّدین كالحبس و الجلد

في العقوبات الّسالبة للحرّیة ، فإّن اشتـراط قابلیـة وقف الّتنفیـذ إن كان متصّورا و أخیرا

والغرامات و غیرھا من العقوبات التبعّیة أو الّتكمیلیة في القانون الوضعي، فإّنھ غیر متصّور في اإلعدام و 

اإلسالمّي ؛  لذلك فإّننا ال نراه ضابطا الجنائيشریعتفي البضروبھ المختلفة كما ھو مقرر قصاص الكذا في 

.عادلةلتقریر عقوبة

ن الضروري البحث ، نرى اتبعد ھذا التحلیل لضوابط تقریـر العقـوبو  ـرار م ةعنباستم عدال

ر ھي )1(متنوعةآلّیات وركیزة معاییرعلى امبنیّ یكون منھج محكم باتباعالعقوبة  ة األم ي حقیق األسس ف

.لةً ادعبالوسمتفاتعقوبالمقادیر تضبط تي بھاالّ 

:ثانيالفرع ال
:بین التفرید العقابي و العدالة الجنائیةو الغائي اإلجرائيالتكامل 

لة اعن عدلكاشفةأجھزة العدالة الجنائّیة بممثلیھا قضاة كانوا أم أجھزة أخرى مساعدة ھي اآللّیة اإنّ 

و ھي بھذا الكشف و ھذا التجسید تعكس مظھرا آخر من مظاھر التكامل بین عملّیا ،لھا دةالمجسّ و العقوبة 

.و ما بعدھا265، صھذه المعاییر و أھّم آلّیات التفرید العقابي یتتم دراستھا تفصیال في الباب الثاني من األطروحة ) 1(
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و تبقى األھداف المتوخاة من تفرید العقوبة ھي ذاتھا .صبغة إجرائّیةاذالتفرید العقابي و العدالة الجنائّیة

بال ةإالّ عن طریق أجھزة العدالة الجنائیّ بلوغھاو ال یتأّتى و منھا تحقیق العدالةأغراض العقوبة و غایاتھا

. أدنى شكّ 

الغائي بین التفرید العقابي و العدالة الجنائّیة یكون على التوالي في بیان مظاھر التكامل اإلجرائي و 

:عنصرین ھما 

الممنوحة یرجع أساس السلطة:ةالتكامل االجرائي بین التفرید العقابي و العدالة الجنائیّ أّوال ـ مظاھر 

اصرًة على قالقاضي الجنائية ، إذ لم تعد وظیفاھلذي أُنیط إلى الّدور الّ ألجھزة العدالة و خاّصة قضاتھا 

الفھم كما كانت من قبل في الفكر القانوني القدیم ، بل تعّدت ذلك إلى جزائّیةالالتطبیق اآللي للّنصوص

.ثم ترتیب اآلثار تبعا لذلك و التكییف، وكذا االستنتاجالّدقیق والّتفسیر والبیان

والیة القضاء :في كوندالة الجنائّیة العقابي و العتتجلى مظاھر التكامل اإلجرائي بین التفرید و علیھ ،

مبدأ التفرید و في كون،لتفرید العقاب منح القاضي سلطة تقدیرّیة معّینةیذي بمقتضاه األساس الّ ھي 

؛ و یمكن اسبة و العادلة ـالمنوبة ـس ھذه السلطة لتقدیر العقالسند الواقعي الّذي بواسطتھ تمارَ ھو العقابي 

:)1(توضیح ذلك على الّنحو الّتالي 

یتفق فقھاء الشریعة مع : لتفرید العقابـ والیة القضاء أساس منح القاضي السلطة التقدیرّیة1

شّراح القانون على اعتبار والیة القضاء ھي األساس الّذي یمنح القاضي صالحّیات معّینة یمارس بمقتضاھا 

. ، فإذا لم ینعقد لھ االختصاص فأحكامھ باطلة ألّن ما تأسس على باطل باطل بالضرورة )2(سلطتھ التقدیرّیة

فاالختصاص القضائي ھو المعیار الّذي باعتماده یتّم توزیع الصالحّیات في نظر أنواع معّینة من الدعاوى 

. بین أقسامھا و قضاتھابین الجھات القضائّیة المختلفة ، بل و حّتى على مستوى الجھة القضائّیة ذاتھا فیما

و من منطلق انعقاد الوالیة للقاضي و تكلیفھ بنظر الدعاوى الجزائّیة یمارس سلطتھ التقدیرّیة بدایة 

من التثّبت من مدى توافر الشروط الشكلّیة الالّزمة لقبول الدعوى ، ثّم الموضوعّیة الّتي على مستواھا یقوم 

الّنھضة دار : القاھرة (، دط ،"المشكلة و الحّل دراسة مقارنة"التفاوت في تقدیر العقوبة ینظر ، رمزي ریاض عوض، )1(

.8ـ 5،ص)2005العربّیة، 

دار الكتاب : بیروت(،1،طفي الوالیات الدینّیةاألحكام السلطانّیةینظر ، الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب، ) 2(

دار : القاھرة (،2، طالجندي في شرح قانون اإلجراءات الجنائّیة و ما بعدھا ؛ حسني الجندي ، 129،ص )1990العربي، 

.841،ص )2000لّنھضة العربّیة ،ا
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عند عرض عناصر التفرید القضائي للعقوبة ؛ و لھذا اعتبر ضیحھاسیتّم توبحسم الّنزاع باّتباع خطوات 

:كما سیتضح من خالل العنصر المواليالتفرید العقابي ھو السند الواقعي لسلطة القاضي التقدیرّیة 

تتجّسد سلطة القاضي التقدیرّیة عملّیا : ـ التفرید العقابي السند الواقعي لسلطة القاضي التقدیرّیة2

بتفرید العقوبة بالّنظر إلى مالبسات كّل واقعة و ظروف ارتكابھاو أحوال مرتكبیھا ، مستكمال عند قیامھ

لھا وزنھا في مجال )1(قھ معاییر وآلّیاتبذلك ما قام بھ المشّرع من تفرید تشریعي اعُتمدت لضمان تحقّ 

. تحقیق العدالة الجنائّیة 

السلطة فإّنھ یعمد في كثیر من األحیان رسم معالم ھو من یمنح القاضي ھذه و ألّن المشّرع ذاتھ 

یھملتلك السیاسة ، وما علمأثناء تطبیقھضاةفترض أن یتبعھا القسیاستھ العقابّیة و الخطوط العریضة الّتي یُ 

تكییف العقوبات مبمبدأ الشرعّیة ، و في ذات الوقت علیھمالتزاما منھمإالّ أن یسیر على منھج مشّرعھ

و غالبا ما یلجأ القاضي إلى . بشكل مستقل عن غیرھامند االقتضاء وفق كّل حالة تعرض أمامھالشرعّیة ع

االجتھاد في ھذا التكییف عندما تكون العقوبات المقررة متراوحة بین حدین أو یكون المشّرع قد خّیر 

لعقوبة قضائّیا القاضي بین نوعین أو أكثر من العقوبات أو عندما یفتح المجال لھ بتشدید أو تخفیف ا

أو تكون تلك العقوبات ي القوانین العقابّیة الوضعّیة؛كما ف)2(العتبارات تختّص بھا كل واقعة على حدة

المقّررة في الشریعة مفّوضة أصال لسلطة ولّي األمر أو القاضي بحسب األحوال كما في التعازیر

.في الباب الثاني كما سیتبّین ،)3(حیث تتسع السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائياإلسالمّیة،

عن ھوعلیھ یظھر التكامل اإلجرائي بین مبدأ التفرید العقابي و العدالة الجنائّیة واضحا خاّصة أنّ 

امل ممتدة لتشمل أیضا األھداف و ـاھر التكـو تبقى مظ. رة یتّم تجسیده عملّیا أو واقعّیا ـطریق ھذه األخی

:توضیحھا یكون في العنصر المواليالغایات المنشودة من كّل منھما ، 

أبعادھا نتھي تعدالة العقوبة ال إّن :الجنائّیةالتكامل الغائي بین التفرید العقابي و العدالةثانیا ـ مظاھر 

تضمن تحقیق بل تمتد لذي یجب أن یكون مؤلما و منقصا لحقوق المحكوم علیھ، وقعھا الّ حدّ عندالحقیقّیة 

.وما بعدھا265،صینظر ، الباب األّول، الفصل األّول) 1(

،رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة القاھرة ، األوجھ اإلجرائّیة للتفرید العقابيینظر ، عبد الفتاح عبد العزیز خضر ، ) 2(

أّن السلطة التقدیرّیة للقاضي "..و لذلك قیل . 266،ص)1975نوقشت في دیسمبر .كلّیة الحقوق جامعة القاھرة غیر منشورة

مأمون ..". قدیرفالمغایرة تتطلّب االختالف في الت. تجد في التغایر الالّنھائي لصور ارتكاب الواقعة اإلجرامّیة سبب وجودھا 

، ص )دار غریب للطباعة ،دار الفكر العربي،دت :القاھرة(، دط،حدود السلطة التقدیرّیة للقاضي في تطبیق القانونسالمة ، 

.94ـ 93

.و ما بعدھا382،ص 2006، طبعة في أصول الّنظام الجنائي اإلسالميینظر ، سلیم العوا ، ) 3(
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؛ و لن یتأّتى ذلك إالّ ببلوغھا األھداف المبتغاة من فرض العقاب في حّد بمفھومھا الواسعةالعدالة الجنائیّ 

غرض بوصفھا تحقیق العدالةالردع العام و الخاص معا و اإلصالح ما أمكن باإلضافة إلى : ذاتھ و ھي 
و اإلجتماعيمیر الضّ على العدالة كقیمة اجتماعیة متأّصلة في صارخ الجریمة اعتداء باعتبار، أخالقي

بھا العام یعید االعتبار لھذه القیمة المعتدى علیھا و یحقق الشعور فترض أن یُ الجزاء ومنھ العقوبة ھو الذي 

. )1(من المجتمع

من ھذا المنطلق توّصلنا إلى أّن التفرید العقابي تربطھ عالقة تكامل وطیدة مع العدالة الجنائّیة من 

او باعتبارھا أیضا جھاز،بارھا ھي ذاتھا غایة یجري السعي حثیثا إلدراكھا من جھةالّناحّیة الغائّیة باعت

ابي و ــبین التفرید العقالغائيبیان مظاھر التكامل. علیھ لبلوغ األھداف المتوخاة من العقوبةمعّوالاعدلیّ 

:  العدالة الجنائّیة نلخصھا في العنصرین الموالیین

بالغ "عادلة"إّن اختیار عقوبة مالئمة أو بمصطلح أشمل :ـ ضمان تحقیق األھداف الردعّیة1

و ال العدالة تحقیق و من ثّم الوصول إلى  ،السبیل األمثل إلدراك أھداف العقاب الردعّیة بدایةفھواألھمّیة 

:یتأّتى ذلك إالّ عن طریق أجھزة العدالة الجنائّیة، فبالّنسبة لـ 

ات :الردع العامأ ـ  ك بفرضھا للعقوب اّم وذل ّردع الع ان تستطیع الھیئات القضائّیة تحقیق ال ا ك مھم

تمّكن . كّل من تسّول لھ نفسھ االعتداء على فرٍد بعینھ أو على الجماعة كلّھا ما دامت مناسبة لنوعھا ي ت ولك

ىأكفاءَ عدول المقصد ، ینبغي أن تملك موّظفین ھذامن بلوغ  ادرین عل ى ، ق رارات ، جریئین عل اذ الق اّتخ

ق و یمكنھا والكفیلة بمنع الجریمة ،الجزائّیة المناسبة والّنطق باألحكام  ذا المنطل ن ھ د م ّل تأكی التصدي بك

.عموم ارتكابھاّي نوٍع من الجرائم بالوسیلة الّتي تُحول دون أل

دت  إن وج ذه ف ائّیة كھ ة قض ق ھیئ ت بح الة كان أداء الّرس دیرة ب ار ج ّل الوق ي ظ ا ف ة بھ المنوط

دّ ھي الجزاء الوفاق للجریمة المرتكبة ، رُ عقوبة معّینةرأت أّن فإن من الجمیع والّرضى واالحترام والّتقدیر

ي الوسط أّي ت ا ف ُة القضائّیة مصداقیتھا وھیبتھ دت الھیئ دّخل لمنع الحكم بھا أو توقیف القضاء بھا ، وإالّ فق

.ردع العامو لم یتحقق الاالجتماعي

على فرض العقاب اوعزمھابحزمھممثلة في قضاتھا و أجھزتھا و إطاراتھا، عدالة الجنائّیةالو

ردع من بھ ستھدف تاھ، ألنّ الحقیقيالعدلالعكس من ذلك فھي وسیلة تجسیدبل ةعّد جائرتال المناسب 

الّنظریة و " علم العقاب ،؛ أحمد عوض بالل ، 106، 98، 104، 41،ص لعقابعلم اینظر ،محمود نجیب حسني ،)1(

أصول التجریم و العقاب في السیاسة ؛محمود طھ جالل ، 99، ص)1984دار الثقافة العربیة، : القاھرة(،1،ط"التطبیقات 

. 203ـ 198،صالجنائیة المعاصرة
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طاَنھ سلضاءأن یكتمل إالّ إذا عّزز الق؛ وھذا المقصد ال یمكن بارتكاب الجرائمااالمتثال أمامھتحّدثھ نفسھ 

مأداء مھاّمھم، وأعواَنھ بالمؤّھالت العلمّیة واألخالقّیة والجسدّیة الّتي تیّسر لھبالھیبة ، وحكَمھ باإللزام

. )1(على أكمل وجھموصالحیاتھ

ھ ؛ةالقاضي وثقمنیقضي بالعقاب المنصوص علیھ بثباتحكما یتطلّب الّردع العاّم إّن  إبنفس نف

دام عقوبة لجریمٍة ما تقّررت  م داإلع ى القاضي إصداُر الحك ثال یجب عل ن م ره م ى غی ون االنصراف إل

اب الجرائمالّناس أّن إالّ عند االقتضاء وفي حدوٍد ضّیقٍة ؛ ذلك البدائل وا یمتنعون عن ارتك ال إذا أیقن أّن فع

ھ ضعٌف توقیع القضاء حازٌم وصارٌم في  رّدٌد وال یعتری ّوھھ ت ذي ال ُیش اب الّ ن وسمھ ؛العق ا یمك ذا م ـ ھ ب
. مصداقّیة األحكام القضائّیة:

كما و نوعاابقى رھنا بحسن تكییفھفإّنھا ت، اتبوالعقتقریرفضال عن حسن :ب ـ الردع الخاص 

یجعلھلعقاب و حسن تكییف ا. ا بحسب الحاالت حالة بحالة و بحسب الوقائع واقعة بواقعة و ذلك بتفریدھ

بضبط تفریدهإلى ارتكاب جرائم جدیدة شریطة ةمن الَعْودكّل محكوم علیھمنع بغرضھ الخاصُیؤّدي 

فإذا استیقن كّل فرٍد أّنھ .عادال یكون وفق أسس محكمةو المنّفذ معا تفریدامن قبل القاضي عناصر العقوبة 

و ائّیةــالھیئة القضالعدالة الجنائّیة ممثلة في الذي تفرضھ العقاب الّصارم المستحقّ ألم ال مفّر من 

.الجریمةمعاودةأحجم عن العدوان وامتنع عن ،و إن كانت أماراتھ خفّیةحّتى نتقاص استشعر وجع اال

ھي الغالبفي ثمرَة الّردع الخاّص إنّ :و العادلة للعقوبةاإلصالحّیةـ ضمان تحقیق األھداف 2

و في الحالتین تتوّزع األدوار بین العدالة الجزائیة؛تحقیقوثمرَة الردع العام ھي،حال المحكوم علیھإصالُح 

:ذلك أنّ ال نظیر لھ في المجال الجزائي،السلطات المخّول لھا أمر تحقیق العدالة لتحقق تكامال

ـ  ات ا:ياإلصالحالھدف أ تطاعت الجھ ھ إالّ إذا اس ن بلوغ ر ال یمك رض و تقری ر ف ا أم ّول لھ لمخ

ت العقوبات ا كان ھ  مھم ك إالّ ؛ تفریدھا بما یتناسب مع ظروف كّل مجرم بغیة  إصالح أحوال أتى ذل و ال یت

ا أي الإذا استُ  الةالقضائّیة الآتھیكملت المھّمة اإلصالحّیة ممن ھم أھال لھ أداء الّرس ا ب انّیة جدیرة حّق اإلنس

ةفي ظّل في مرحلة تنفیذھا ، خاّصةأثناء توقیع األحكام الجزائّیة المنوطة بھا صالحّیةاإل زم و ـالحوالھیب

ت ب ي ذات الوق ةرف ةأف ة متوقع ة  و رحم اة مطلوب انوا جن ى و إن ك ع حّت راد المجتم ن أف تحقھا م ن یس بم

. فرضت علیھم أحكام جزائّیة موسومة بالشدة 

.وما بعدھا33، صینظر ، المطلب الثالث من ھذا المبحث ) 1(
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ة إنّ :الجزائّیةب ـ العدالة ة ، ألنّ لخرقالجریم یم لعدال ن الق َر م ة أو أكث ى قیم ع عل دواٌن یق ا ُع ھ

ذلك إالّ إذا ، عادلةقھ فیھا أن تكون أدنى ما یفترض تحقّ ة بعقوبات ة األصیلة المحمیّ االجتماعیّ  ون ك و لن تك

ةكانت  ى قائم ا عل د أساس دأ التفری ق و دلاالعمب ذي بمقتضاه یتحق ك أناإلنصاف ال ة ّ؛ ذل ة العدال العقوب

. بھاتقتضي المساواة وتتطلّب المناسبة وتستھدُف إرضاء الشعور العام 

السلوك ألّن ؛ بالعدالة الشعـور العـامرضاالعقاب عن طریق أجھزة القضاء العادل یحقق و

لكي یكون الجزاء عادال و . ى ولو نزل بفرٍد واحٍد بعینھ اس حتّ أّیا كان نوعھ مستقبٌح عند عاّمة النّ يالعدوان

قواعد محكمة آلّیات و یتّم توقیعھ و تنفیذه من ھذه األجھزة  وفق أن كان ال بد هاستمرارمنعوكفیال ب

شعوٌر مستـقّر في ضمیر األفراد یتـأّذى بالجریمة وال " ، وھو الشعـور العـام بالعـدالةُترضي بالفعل 

.)1("یرضى إآل بالعقوبة العادلة

وھذا ما یخلق ،ةللعامّ رسالتھاتضمن وصول یجعلھاشفافیةبوظیفتھا الھیآت القضائّیة مارس مو

، فیترّدد كّل من یتأّھب الرتكاب جریمة و معاملةمناخا من الّتجانس بین أبناء المجتمع الواحد ، روحا وطبعا

بنوعیھ العاّم یتحّقق الّردُع ف؛ مھما كانیتراجع في حكمھنبأّن القضاء لالمسبقإلدراكھمثَل الّتي قُضي فیھا 

أحكامھا فتترك بصماتھا الواضحة في العالقات عدلتصل العدالة إلى ذروة لو تتكامل األدواروالخاّص 

.ة لتزرع الطمأنینة في نفوس أفراد المجتمع تباثالوةزماحالتنبیھاتھااالجتماعّیة ، مرسلة 

ة تجلى تو س ة الجنائّی ابي و العدال د العق د مظاھر التكامل بین التفری واع التفری د عرض أن ر عن أكث

توى منھا العقابي و دور كّل نوع  ى مس اب سواء عل داف العق امل ألھ في تحقیق العدالة الجنائّیة بمعناھا الش

.)2(التشریع الجنائي اإلسالمي أو على مستوى التشریعات العقابیة الوضعّیة 

:الثالثالمطلب
.متطلبات التفرید العقابي و مقتضیات العدالة الجنائّیة 

إّن التفرید العقابي بالمفھوم الّذي سقناه في المطلب األّول من ھذا المبحث، یتطلّب لتحققھ شروطا ھي 

الّنزاعات و الخصومات بأنواعھا فّض الساھر على عدالةفي نظرنا أدنى ما یفترض توافره في جھاز ال

خاّصة منھا ذات الصبغة الجزائّیة؛ و أدنى ما یفترض اعتماده من القضاة لتحقیق و لو مظھر من مظاھر 

.ولو نسبّیاالمطلوبة التفرید العقابي من أجل بلوغ العدالة الجنائّیة 

.77، صعلم العقابفتوح الشاذلي ، )1(

.وما بعدھا21ینظر ، الباب الثاني ، الفصل األّول ، ص)2(
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و بات التفرید العقابي ، ، نحّدد في األّول مفترضات أو متطلّ سیمّیزان ھذا المطلبمھّمان فرعان 

:ة، و بیانھما على ھذا الّنسق كاآلتي بّین في الّثاني أھّم مقتضیات العدالة الجنائیّ ن

:الفرع األّول

.في الشریعة و القانونلعقابيالتفرید امتطلبات
؛ و یمكن تعدادھا في ثالثة عقابيیفترض توافرھا في السلطة المختّصة بتحقیق التفرید الھي شروط 

و تخصّصھ من جھة ثانّیة أّما یتعلّق األّول و الثاني منھا بالقاضي ذاتھ من حیث اشتراط تأھیلھ من جھة

بیان الشرط الثالث فیتعلّق ببعض األجھزة الّتي لھا دور فّعال في مساعدة القاضي الجنائي في تفرید العقوبة،

: ینعنصرات یكون في تطلبھذه الم

یعتبر تأھیل القضاة و تدریبھم الكتساب مھارات خاّصة تتعلّق بكیفّیة :ـ تأھیل القاضي الجنائيأّوال

متابعتھم و نظرھم للدعاوى الجزائّیة بشكل خاّص من أھّم الشروط المفترض مراعاتھا ضمانا لتحقیق 

التفرید القضائي للعقوبة؛وعلیھ یمكننا ضبط مفھوم تأھیل القاضي الجنائي  و مبّرراتھ بدایة ثّم تحدید 

: حل الّتي یمكن أن یتّم من خاللھا التأھیل و ذلك على الّنحو الّتاليالمرا

إّن توافر جملة الشروط و الصفات في القاضي :ـ مفھوم تأھیل القاضي الجنائي و مبّرراتھ1

لتولّي منصب القضاء سواء كانت مقّررة في الشریعة أو في القانون، قد ال یكون كافیا في العصر الحدیث 

لعدالة المنشودة العتبارات متعددة تتطلّب إضافة إلى تحقق تلك الشروط تدریب القضاة لتأھیلھم لتحقیق ا

فما ھو مدلول ھذا . لنظر أنواع معّینة من الدعاوى ذات الطابع الجزائي و المتمّیزة بخصوصّیة معّینة 

التأھیل و فیما تتمّثل مبّرراتھ؟ 

لول التأھیل القضائي إلى حّد كبیر بتدریب القضاة و یرتبط مد:ـ مفھوم تأھیل القاضي الجنائيأ

إعدادھم مسبقا لتمكینھم من أداء وظائفھم على أكمل وجھ ، و علیھ یمكننا إعطاء تعریف مبّسط للتدریب 

: القضائي ثّم تحدید مفھوم تأھیل القاضي الجنائي و ذلك كما یلي

وعھ عن طریق التلقین و التعلیم  المھنّي یتّم التدریب مھما كان ن: ـ تعریف التدریب القضائي1أ 

عملّیة اكتساب القاضي المعارف و المھارات و :" بشكل خاّص ؛ و التدریب في المجال القضائي عّرف بأّنھ 

الخبرات الّتي تمّكنھ من أداء وظیفتھ التخّصصّیة على أكمل وجھ ، و بما یتوائم مع متطلبات السیاسة 
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افي ھذا التعریف داللة على أّن تدریب القضاة ینطوي على تعلیمھم و تلقینھم كمّ و .)1("الجنائّیة الحدیثة 

یساعدھم على استیعاب و إدراك ما یتطلّبھ أّي تطّور یحصل على مستوى سیاسة المشّرع امعّینامعرفی

.التجریمّیة أو الجزائّیة 

ي الجنائي عن طریق التعلیم إّن تدریب القضاة و منھم القاض:ـ تعریف تأھیل القاضي الجنائي2أ

المستمر و التدریب المتواصل المتخصص ینّمي ملكاتھم الذھنّیة و یجعلھم قادرین على ممارسة وظائفھم 

.بحرفّیة كبیرة تجعل أحكامھم الجزائّیة موسومة بالعدالة 

ّیة كعلم فكلما كان القاضي الجنائي مزّودا بزاد معرفي یتعلّق بتخّصصھ سواء من العلوم االجتماع

ائي و علم األدلة الجنائّیة و علم الطبّ ـأو من العلوم الجنائّیة كعلم التحقیق الجن.. اع و علم الّنفس و ـاالجتم

ان صالحا لنظر ـأو من العلوم الدقیقة كاإلعالم اآللي و ما یتعلّق بتكنولوجیا االتصال ، كلما ك...الشرعّي و 

و لھذا قیل بأّن تأھیل القاضي الجنائي . و أسلوب ارتكابھا  أّي نوع من الجرائم مھما كانت طبیعتھا

صّیة بما یمكّنھ من تفرید العقوبة و تطبیق نظریات الدفاع االجتماعي و تمكینھ من أداء وظیفتھ التخص:"ھو

. )2("دراسة شخصّیة المتھم وفقا لمتطلبات السیاسة الجنائّیة 

صا یجعلھ قادرا على یل القاضي الجنائي ھو تكوینھ تكوینا متخصّ تأھ:" و نعّرفھ بدورنا فنقول أنّ 

؛ألّن الھدف من ھذا التكوین ال یفترض أن یّتجھ فحسب إلى "تفرید العقوبة بما یضمن تحقیق العدالة الجنائّیة

عدالة تكریس نظرّیات الدفاع االجتماعّي أو متطلّبات السیاسة الجنائّیة بقدر ما یفترض أن یصبو إلى تحقیق ال

.  الحقیقّیةالجنائّیة 

بالّنظم القضائّیة للدول یتعلّق بعضھاھذا التأھیل لھ مبّررات :ـ مبّررات التدریب و التأھیل القضائيب

ھا لرة لتفسیرھا و تكییف الوقائع و العقوبات المقرّ ات جدیدةو ما تتطلّبھ التشریعات الجزائّیة من اجتھاد

ر السریع لوسائل ارتكاب الجرائم بأشكالھا المتجددة و اآلخریتعلّق البعضتكییفا مناسبا و  بمقتضیات التطوُّ

.و االتصالتّم باستعمال تكنولوجّیات اإلعالمتباألخّص تلك الّتي 

، ص )2013دار الجامعة الجدیدة،:اإلسكندرّیة(دط،،"دراسة مقارنة"تخصص القاضي الجنائي حسن حسن الحمدوني ، )1(

109.

.110ص دراسة مقارنة ،"تخصص القاضي الجنائي حسن حسن الحمدوني ،)2(
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یعّد من بین )1(التطّور الّذي مّرت و تمّر بھ السیاسة الجنائّیة إنّ :ـ تطّور الّنظم القضائّیة للدول 1ب

أھّم األسباب الّتي دفعت الدول إلى إحداث تغییرات و تعدیالت على مستوى نظمھا القضائّیة بما یتوافق و 

، الھدف )2(أحدث ما وصل إلیھ الفكر الجنائّي من نظرّیات و مبادئ و مناھج و خطط أمنّیة وطنّیة و دولّیة

و إّن بلوغ ھذا الھدف لن یتأّتى بمجّرد إحداث ذلك التغییر .منھا مكافحة الجریمة و حمایة المجتمع من آثارھا

أو التعدیل في تلك الّنظم ، بل ال بد من تفعیلھ بتكوین و تأھیل الھیاكل القضائّیة و من بینھا القضاء الجزائي 

. بقاضیھ المتخّصص

وض و التعارض و في ــیعتري الّنصوص التشریعّیة الكثیر من الغم:ّنصوصـ الحاجة لتفسیر ال2ب

الوصول إلى إدراك مقصد 3بعض األحیان الّنقص مّما یدفع القضاة إلى االجتھاد في تفسیرھا من أجل 

المشّرع منھا؛ و ألّن القاضي ملزم بالفصل في الدعاوى المعروضة أمامھ مھما كان فھمھ للّنص فإّنھ مطالب 

سین مستواه اللّغوّي و العلمي على العموم، و تحسین مستوى القضاة ھو تكوینھم و تأھیلھم علمّیا و مھنّیا بتح

.على حد سواء

لھا بالغ األھمّیة في مسألة التكییف و مدى سلطة القاضي الجنائي فیھا:ـ متطلّبات التكییف 3ب

، و ال إشكال یحصل إن كانت الوقائع المعروضة أمام القاضي )4(مجال التفرید القضائي بشكل خاصّ 

واضحة المعالم و نموذجھا في المنظومة التشریعّیة ظاھر، حیث یقتصر دوره على تكییف الواقعة بما 

و لكن في أحیانا ونظرا للقصور التشریعي .یتطابق ووصف المشّرع لھا و من ثّم ترتیب أثرھا القانوني

ء صیاغة القواعد القانونّیة أو في عجز المشّرع عن اإلحاطة بكافة نماذج السلوكات المتجّسد إّما في سو

و وبة في التكییف و ال مذلل لھذه المشكلة إالّ قدراتھـاإلجرامّیة الواقعة أو المتوقعة،یجد القاضي صع

ینظر ، الباب األّول ، الفصل الثاني ؛ و حول تطّور القضاء الجزائي العربي و الغربي و تطّور وظیفتھ في المجتمع ) 1(

مؤسسة نوفل :لبنان(،2،ط"السیاسة الجنائّیة و التصّدي للجریمة"دروس في العلم الجنائي الحدیث ، ینظر ، مصطفى العوجي ،

.589ـ 571ص /2،ج)1987،

.وما بعدھا 2/200،جدروس في العلم الجنائيینظر، مصطفى العوجي ، )2(

لیس للقضاة سلطة موّسعة في مجال تفسیر الّنصوص الجنائیة خاّصة في شق العقوبات ألّن توّسعھم قد یؤدي بھم إلى )3(

ـ ؛و في المجال " تفسیر تشریعي "م أصال   ـ بل مخّول للمشرع الذي یمكنھ إصدار التشریع و ھو اختصاص غیر مخّول إلیھ

الضّیق الذي رخص لھم فیھ بالتفسیر وضع فقھاء الشریعة اإلسالمیة  قواعد لغویة و أخرى تشریعیة  ال بد من مراعاتھا في 

.فھم األحكام من ھذه الّنصوص

. و ما بعدھا341،صینظر الباب الثاني، الفصل الثاني )4(
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ام ـاع التحّكم في زمـطمؤّھالتھ، إذ كلّما كانت كفاءتھ عالّیة بأن  كان محّصنا بتكوین متخّصص كلّما است

اسب لھا وھو مطمئن لتفردیھ ـالي ترتیب األثر المنـاألمر بإعطاء التكییف الصحیح لكّل واقعة و بالت

.وعدالتھ

إّن التطّور المتسارع الّذي شھده العالم في كافة المجاالت وباألخّص في :ـ التطّور التكنولوجي 4ب

ت عنھ آثار إیجابّیة ال یمكن بأّي حال من األحوال إنكارھا ، مجال تكنولوجیا اإلعالم و االّتصال ترتب

و لكن في ذات الوقت .تطّورت بمقتضاھا مؤّسسات الدول و ھیئاتھا بل و تطّور بھا مستوى أفرادھا عموما 

م ترتكب باستعمال أنظمة المعالجة اآللّیة للمعطیات، حیث أصبح أمر ـظھرت أشكال جدیدة من الجرائ

بالّنسبة اھّیناوماتّیة ؛ بل إّن التعامل مع مرتكبیھا لم یعد أمرـیحتاج إلى متخّصص في مجال المعل)1(اتھاــإثب

ر من األحوال من االنفالت من المسائلة ــللقاضي ألّنھم یملكون من الذكاء و الدھاء ما یمّكنھم في كثی

ن القضاة تكوینا متواصال ـكویو لھذا كان من الضروري ت.الجزائّیة رغم إعتدائھم على مصالح غیرھم 

.ائّیة الساھرة على مكافحة اإلجرام بشكل عام ــارات القضـلھم لّنظر مثل ھذه  الجرائم و تكوین اإلطـلتأھی

ن و ـل ثالثة یكتسب خاللھا تكویــیمّر تأھیل القاضي الجنائّي بمراح:ـ مراحل تأھیل القاضي2

علمّیا في المرحلة الثانّیة و یبقى في حاجة للتأھیل بشكل مستمر ، و تدریب معتبر نظرّیا في مرحلة أولى 

:)2(توضیح ھذه المراحل یكون كما یلي

یبدأ التأھیل الّنظري للقاضي الجنائي منذ التحاقھ بكلّیة الحقوق حیث یبدأ في :ـ التأھیل الّنظريأ

القانون الجنائي و ما یرتبط بھ من علوم : وم دراسة العلوم القانونّیة باعتباره متخّصصا فیھا و تشمل ھذه العل

كما تشمل أیضا فرع القانون ...لھا الصبغة الجنائّیة كاإلجراءات الجزائّیة ، علم اإلجرام و علم العقاب

ثّم یستمر تكوینھ الّنظري بالتحاقھ . األخرى سواء كانت لھا عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بالقانون الجنائي

لقضاء حیث یتلقى تكوینا نظریا تثّبت بمقتضاه المعارف التي لقّنت لھ في الكلّیة بعمق لدرسة الوطنیةمالب

أكبر و تدریب أّولّي تمتزج فیھ الدراسة الّنظرّیة مع التطبیقّیة تمھیدا لنظر أنواع من الدعاوى و منھا 

: و لعّل أھّم ما یفترض أن یلم بھ القاضي في ھذه المرحلة. الجزائّیة 

؛خالد عیاد )2008دار الفكر،:اإلسكندریة (،1، طفّن التحقیق الجنائي في الجرائم االلكترونّیةینظر ، خالد ممدوح ابراھیم ،) 1(

).2011دار الثقافة للّنشر و التوزیع،:عمان (،1،طإجراءات التحري و التحقیق في جرائم الحاسوب و اإلنترنیتالحلبي ، 

في أحمد فتحي سرور ، ؛128ـ 122ص،"دراسة مقارنة"تخّصص القاضي الجنائيینظر ،حسن حسن الحمدوني، ) 2(

.30ـ29، ص)1970دون دار للنشر ، : القاھرة(، دط ، السیاسة الجنائیة القضائیة
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بما تتضّمنھ من مبادئ یفترض أن یدرك القاضي أبعادھا الھادفة إلى :ـ أخالقّیات رجال القضاء1أ

و قواعد كثیر منھا قّررتھ الشریعة تحقیق العدالة في أسمى صورھا و معانیھا ، و بما تشملھ من أحكام

ولّیة و البعض اآلخر اعتمدتھ اإلسالمّیة بأصولھا و مقاصدھا و البعض نّصت علیھ العھود و المواثیق الد

. الدول في قوانینھا الداخلّیة ومنھا القانون المنظم لمھنة القضاء 

بما یتضّمنھ من إجراءات البحث و التحّري عن الجرائم و بما یندرج تحتھ من : ـ التحقیق الجنائي2أ

م ، وبما یشملھ من تنقیب عن إجراءات تحري خاّصة یفترض إّتباعھا لتسھیل متابعة أنواع معّینة من الجرائ

. األدلة الجنائّیة و تعامل مع الخبراء لتیسیر فحّص تقاریرھم الفنّیة 

اب و تفسیر ـاة یمّكنھم من فھم و استیعـیضمن ھذا العلم تكوینا خاّصا للقض:ائيّ ــ علم الّنفس الجن3أ

قوالھم و شھادات الشھود في القضایا الّتي سلوكات الماثلین أمامھم من الجناة ، و إدراك حقیقة اعترافاتھم و أ

تعرض أمامھم ؛ باإلضافة إلى أّنھ یمكنھم من اختیار الجزاء المناسب لكّل حالة تكریسا لمبدأ التفرید العقابي 

. في شقھ القضائي و ضمانا للعدالة الجنائّیة

مستوى إّن إدراك القاضي الجنائي لمضمون السیاسة الجنائّیة المّتبعة على :)1(ـ السیاسة الجنائّیة4أ
من خالل قواعد التجریم و العقاب المنصوص علیھا في قانون العقوبات و القوانین المكّملة لھ، دولتھ

جال من خالل إلمامھ بمضمون االّتفاقیات و المعاھدات الدولّیة في مالمستوى الدوليّ والمّتبعة أیضا على 

مكافحة الجریمة بأشكالھا المختلفة ؛ كّل ذلك یجعلھ قادرا على آداء وظائفھ القضائّیة باحترافّیة كبیرة تمّكنھ 

. من إصدار أحكام قضائّیة موسومة بالعدالة 

ة المكتسبة من القاضي الجنائّي في المرحلة األولى من تعتبر الدراسة الّنظریّ :ـ الّتأھیل العمليّ ب

لقاعدة الّتي ینطلق منھا لدراسة الدعاوى الجزائّیة و الّتي تقدم لھ في البدایة بشكل افتراضي بمعنى تكوینھ ، ا

قضایا افتراضّیة یعرضھا أمامھ مؤّطروه من ذوي الكفاءات العالّیة في القضاء ـ قضاة متمّرسون ـ ، ثّم 

لمحاكم لیمارس یخضع كّل قاضي مبتدئ لفترة تربص و تدریب یدخل فیھا ساحة القضاء أي ا

و .لھـاالختصاصات المخّولة لھ مستحضرا كّل ما تلقاه من تكوین نظرّي و توجیھ من المشرفین على تأھی

نرى أّنھ بقدر ما كانت فترة التربص طویلة و في أقسام مختلفة حتى ولو في إطار المتابعات الجزائّیة دائما ، 

.وما بعدھا 2/133،ج"السیاسة الجنائّیة و التصّدي للجریمة"دروس في العلم الجنائي ینظر، مصطفى العوجي ، ) 1(
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و التأھیل العملّي ال یتأّتى فعلّیا إالّ بتكثیف الدورات التدریبّیة بقدر ما كانت المردودّیة أفضل و التأھیل أتّم ، 

.داخل الدولة و خارجھا

و یبقى القاضي الجنائي في أمّس الحاجة للتأھیل بشكل دورّي ومستمر حیث یلزم بتجدید معارفھ 

. الّنظرّیة و التطبیقّیة مادام یمارس العمل القضائي

التطّور الذي بّیناه سابقا في مجاالت الحیاة عموما وفي المجال التكنولوجي :ـ الّتأھیل المستمرج

بشكل خاّص أحد أھّم المبّررات الداعّیة إلى تأھیل القاضي الجنائي، فلم تعد الجرائم محتفظة بشكلھا التقلیدي 

إلخفاء و صعب بل أصبحت ترتكب باستعمال أحدث الوسائل التكنولوجیة ألّنھا مضمونة النتائج ، و سھلة ا

.التثّبت من شخصّیة مرتكبھا و ھو المجرم أو الفاعل الذكّي 

من ھذا المنطلق كان من الضروري ضمان تأھیل مستمر للقضاة بصرف الّنظر عن رتبھم أو الجھة 

فمن جھة یتّم على مستوى ھذا التأھیل تقییم مستوى آداء القاضي الجزائي فیما . القضائّیة الّتابعین لھا 

علیھ من قضایا لھا خصوصّیتھا، و من جھة أخرى مواكبة التقّدم الدولي في مجال آلّیات متابعة و عرض

.مواجھة الجرائم الوطنّیة و تلك المنظمة العابرة للحدود الوطنّیة

و من وسائل التأھیل المستمر للقاضي الجنائي الدورات التكوینّیة داخل و خارج الدولة ، باإلضافة 

تشجیع الھیئات القضائّیة على عقد مؤتمرات و المشاركة في الملتقیات الوطنّیة و الدولّیة  إلى تنشیط و

.   المتعلّقة بالمجال الجنائي وكذا تفعیل الّندوات و ورشات العمل القضائيّ 

باإلضافة إلى تكوین عقابيیتطلّب التفرید ال:ـ تخّصص القاضي الجنائّي و األجھزة المساعدة ثانیا

القاضي من أجل تأھیلھ آلداء مھامھ على أكمل وجھ، تخصّصھ ال في المسائل الجزائّیة بشكل عام فحسب بل 

في أنواع معّینة من الجرائم الّتي تحتاج إلى تعّمق في التخّصص و تمّرس في متابعتھا و خبرة للفصل فیھا؛ 

لجنائّي و معینا لھ على حسن اختیار العقوبة المناسبة كما یتطلّب مساعدة أجھزة تكون سندا للقاضي ا

للحاالت الخاّصة الّتي تحتاج خبرة تقنّیة أو فنّیة تنقصھ أو یملكھا و یحتاج من یعضدھا لضمن عدالة الحكم 

:  و معالجة ھذه المسألة تكون من خالل العنصرین الموالیین .  الذي یصدره

ل التخّصص في مجال المتابعات الجزائیة لھ وزنھ بالّنسبة ضبط مدلو: ـ مفھوم التخّصص و أساسھ1

للتفرید القضائي للعقوبة، و نظرا ألھمّیتھ دعت إلیھ الكثیر من المؤتمرات الدولّیة ؛ وبیان ذلك یكون على 

:الّنحو التالي
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یعتبر التخّصص في كّل علم  من العلوم ضرورة تطلبتھا تعقیدات الحیاة :)1(ـ مفھوم التخّصصأ

االجتماعّیة الّتي خضعت لتغّیرات و تطّورات مستمرة ساھمت فیھا عدة عوامل أھّمھا تطّور تلك العلوم في 

و تخّصص القاضي الجنائي أیضا أصبح في نظرنا ضرورة تطلبتھا اإلشكاالت الكثیرة الّتي . حّد ذاتھا

اجھھ أثناء نظره لدعاوى یطغى علیھا الطابع الجنائي في صوره الجدیدة ال التقلیدّیة؛ و علیھ یمكن ضبط تو

:مدلول تخّصص القاضي الجنائي بإیراد مفاھیم أعطیت لھ أھّمھا 

یقصد بالتخّصص في مجال القضاء الجنائي أالّ یقضي القاضي الجنائي إالّ في نوع واحد : "قیل ـ1أ

عات و ھو المنازعات الجنائّیة دون أن یكلّف الجلوس في دوائر أخرى للفصل في منازعات من المناز

.)2("مغایرة إالّ لضرورة ملحة 

على اختصاصھ في نظر الدعاوى افھذا التعریف جعل مفھوم تخصص القاضي الجنائي قاصر

مقتضاه یتّم إسناد نوع من الجزائّیة دون غیرھا ، و الحّق أّن التخصص غیر االختصاص ، فھذا األخیر ب

و ال نرى أّن ھذا المعنى ھو . الصالحیات لقاض معّین و ھذه الصالحیات ھي نظر الدعاوى الجزائّیة 

.المقصود في مجال التفرید العقابي وإن كان فیھ جانب من الصواب 

المّتصلة تخّصص القاضي الجنائي یعني إلمامھ بمجموعة من العلوم و الفنون:" و قیل بأّن ـ 2أ

بالظاھرة اإلجرامّیة بصفة عاّمة و ببقّیة أنماط السلوك اإلجرامي و أسالیب معاملة الجناة  و ذلك كلّھ 

.)3("بالطبع فوق ما یجب أن یحیط بھ من العلم بالقانون و الخبرة بتطبیقھ 

و تخّصص في علم كذا قصر :انفرد و صار خاّصا ، خّصھ متخّصص بھ و لھ ، انفرد بھ و لھ ، یقال: " التخصّص لغة )1(

المكتبة االسالمیة للطباعة و : اسطنبول ( ،،دط،المعجم الوسیطإبراھیم أنیس و آخرون، ".علیھ جھدة و بحثھ

دار التراث العربي، :بیروت (،3،طلسان العربینظر، ابن منظور ، ؛و في المعنى ذاتھ1/756،ج)1972النشر،

.4/159ج)1999

.211،  ص األوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائيعبد الفتاح عبد العزیز خضر ، )2(

إصدارات جامعة عین : القاھرة (، 2، ط"إجراءات المحاكمة "شرح قانون اإلجراءات الجنائّیةخالد سري صیام ، )3(

.12،ص)2007شمس،
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وھذا التعریف ربط مفھوم تخصص القاضي الجنائي بتأھیلھ علمّیا و عملّیا ، و التأھیل في نظرنا 

یعتبر فعال من متطلبات التفرید القضائي و لكّنھ ال یعني التخصّص المقصود في ھذا المجال، و لھذا أّكدنا 

ر على اختصاصھ في تخصص المطلوب من القاضي اآلن ال یفترض أن یقتصفي التمھید للفقرة أّن ال

المسائل الجزائّیة بشكل عام فحسب بل البد أن یمتد لیشمل التخصص في األشكال الجدیدة للجرائم و الّتي 

تحتاج إلى التعّمق في التخّصص و التمّرس في متابعة ھذا النوع من الجرائم  و الخبرة إلمكان الفصل فیھا 

. بمھنّیة و عدالة 

رة أن یكون ھناك تخصص دقیق داخل التخصّص الجنائّي كأن یختص و لھذا أّكد البعض على ضرو

قاضي جنائي في مجال التحقیق و آخر في قضایا األحداث و آخر في الجرائم االقتصادّیة  و آخر في مجال 

.،و ھو الرأي عندنا ضمانا لعدالة األحكام الجزائّیة)1(...الجرائم المعلوماتّیة و

اختصاصھ في : "قول بأّن مفھوم تخّصص القاضي الجنائي ینصرف إلىوبناء على ما تقدم یمكن ال

نظر نوع معّین من الدعاوى ھي الدعاوى الجزائّیة و تأھیلھ علمّیا و عملّیا في نوع معّین من الجرائم خاّصة 

ة منھا المستحدثة بما یساعد على تكریس مبدأ التفرید القضائي للجزاء و بما  یضمن تحقیق العدالة الجنائیّ 

".المنشودة

تعتبر المؤتمرات العلمّیة المنعقدة بشكل متواصل :ـ األساس القانوني لتخّصص القاضي الجنائي ب

: و لعّل أھّمھاعضھا دولّي و البعض ا عربّي؛السند القانوني لفكرة تخّصص القاضي الجنائي، ب

نوقش مبدأ التخّصص في المجال الجنائي ، في الكثیر من المؤتمرات :ـ المؤتمرات الدولّیة1ب

: )2(الدولّیة ، منھا 

م حیث أثیرت فكرة تخّصص القاضي 1931عقد ھذا المؤتمر سنة :ـ مؤتمر االتحاد البلجیكي

. الجنائي و كانت الدعوة لتبنیھا في العمل القضائي

. 41ـ40، صتخصص القاضي الجنائيینظر،حسن حسن الحمدوني، ) 1(

.47ـ46، صتخصص القاضي الجنائيینظر،حسن حسن الحمدوني، )2(
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م و تّمت فیھ مناقشة 1933عقد المؤتمر في روما سنة :ـ المؤتمر الدولي الثالث لقانون العقوبات

و موضوع تخّصص القاضي الجنائي و تّمت المناداة بتوجیھ النظام القضائي لكّل دولة نحو تبني ھذا المبدأ

.لو بشكل تدریجي ، بدایة من مراحل تكوینھ األولى في التخصّص القانونّي 

م   و كانت 1957عقد المؤتمر في أثینا بالیونان سنة :تـ المؤتمر الدولي السابع  لقانون العقوبا

أھّم توصّیة تبّناھا المشاركون تفعیل تبّني مبدأ تخصص القاضي الجنائّي مع ضرورة تكوینھ و تأھیلھ خاّصة 

. في مجال العلوم الجنائّیة 

م ، و 1961سنة عقد المؤتمر في لشبونة عاصمة البرتغال:ـ المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات

دعا إلى ضرورة تھیئة القاضي للتخّصص في المجال الجنائي، و لن یتیسر ذلك إالّ  بتعدیل الّنظم القضائّیة 

.للدول حتى یتوافق ذلك مع تعیینھ في التخّصص المؤّھل لھ

م، و قد أثیر 1968عقد المؤتمر في إیطالیا سنة :ـ المؤتمر الثاني للجمعیات الدولّیة للعلوم الجنائّیة

سلطة القاضي الجنائي في اختیار العقوبة و دور فحص الشخصّیة اإلجرامّیة قبل إصدار الحكم "موضوع 

، و كان لھذا الموضوع عالقة مباشرة و دعوة ضمنّیة لتبّني مبدأ تخّصص القاضي الجنائّي " القضائيّ 

. ضمانا لتفرید العقوبة 

م ، و كان من أھّم 1969عقد المؤتمر بروما سنة :مؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوباتـ ال

توصّیاتھ إعداد القاضي الجنائي و تأھیلھ خاّصة في مجال العلوم اإلنسانیة ، و تأكید استمرارّیة وظیفتھ إلى 

.ما بعد إصدار الحكم القضائي سواء تضّمن ھذا الحكم عقوبة أو تدبیر أمنيّ 

حلقات و مؤتمرات عقدتھا بعض الدول العربّیة مسایرة منھا لتطّور :ـ المؤتمرات العربّیة2ب

:)1(السیاسة الجنائّیة ، و منھا

مطابع : القاھرة (،توصّیات أعمال الحلقة الثانّیة لمكافحة الجریمة ، المركز القومي للبحوث االجتماعّیة و الجنائیةینظر، )1(

مطابع : القاھرة (،أعمال الحلقة الثانّیة للدفاع االجتماعي ،منشورات جامعة الدول العربّیة؛731ـ730،ص)1963دار الشعب، 

منشورات جامعة : الرباط (،تقریر و توصیات المؤتمر العربي الثامن للدفاع االجتماعي؛4، ص)1970األھرم التجارّیة ، 
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و أوصت الحلقة بضرورة تخّصص 1963عقدت بالقاھرة عام :ـ الحلقة الثانیة لمكافحة الجریمة

ص بعد أربع سنوات من تعیینھ في القاضي الجنائي كمبدأ عام، على أن یخضع القاضي لتكوین متخص

.وظیفة القضاء،مع ضمان تزویده بزاد معرفي نظرّي و تطبیقّي  في مجال تخّصصھ

م ، حیث دعت إلیھا المنظمة 1969عقدت بالقاھرة سنة :ـ الحلقة العربّیة الثانّیة للدفاع االجتماعي

الجنائي خاّصة في مجال جنوح العربّیة للدفاع االجتماعي ، و أوصت الحلقة بضرورة تخصص القاضي 

.األحداث ضمانا لتحقیق أھداف الدفاع االجتماعي

م، و أھّم توصیة أّكد علیھا 1977عقد بالرباط سنة :ـ المؤتمر العربي الثامن للدفاع االجتماعي

ضرورة األخذ بمبدأ تخّصص القاضي الجنائي،على أن یتّم ذلك بتدّرج حیث یفترض أن یمّر القاضي بفروع 

.قانون المختلفة لتمكینھ من اكتساب الخبرة الالّزمة قبل تولّیھ المنازعات الجنائّیة ال

إّن ھذه المؤتمرات و الحلقات كان لھا أثرھا على مستوى تشریعات الدول فیما یتعلّق بتبني مبدأ 

دھا على تخّصص القاضي الجنائي ، و یظھر ذلك بجالء من خالل تعیینھا لقاضي مختص في التحقیق و تأكی

ھذا باإلضافة . ضرورة تعیین قاضي لألحداث یختّص بنظر الدعاوى الجزائّیة المتعلّقة بجنوح األحداث 

" العتماد كثیر من الدول مبدأ التخّصص حّتى على مستوى تنفیذ الجزاء الجنائّي من خالل تقریرھا لمنصب 

.)1("قاضي تنفیذ العقوبات " أو"قاضي تطبیق العقوبات 

تساعد القاضي الجنائي أجھزة فنّیةیفترض أن یتّم تعیین : ـ األجھزة المساعدة للقاضي الجنائي2

یستأنس بآرائھا و خبراتھا عند االقتضاء، و یمكن بیان استشارّیةفي المسائل ذات الصبغة الفنّیة و أخرى 

:    ذلك كما یلي

دراسة تحلیلّیة لنظرّیة الدفاع "السیاسة الجنائّیة المعاصرة ، السّید یس ، ؛ ینظر أیضا 5، ص)1977الدول العربیة، 

.    291ـ272، ص)1973دار الفكر العربي،:المركز القومي للبحوث االجتماعیة و الجنائیة(،1،ط"االجتماعي

.405، ص "العدالة الجنائّیةالتفرید التنفیذي و دوره في تحقیق" ینظر ، الباب الثاني ،الفصل الثاني، المبحث الثاني ) 1(
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قیقة الواقعة المرتكبة و ما ترتب عنھا منھا یحتاج القاضي الجنائي لمعرفة ح: ـ األجھزة الفنّیة أ

أضرار مادّیة و معنوّیة ، إلى خبراء بعضھم مختص بالفحص الطبّي و البعض اآلخر مختص  بالفحص 

:   ، و یمكن توضیح دور ھذه األجھزة على الّنحو التالي)1(الّنفسي و االجتماعي

الفحص المقصود في ھذا المقام ھو الفحص جسماني أو :ـ األجھزة المختصة بالفحص الطبّي 1أ

البدني للمجني علیھ بدایة ثّم للجاني عند الضرورة،و یتّم في األصل قبل إصدار الحكم ، ذلك أّنھ من 

الضروري جدا بالّنسبة للجرائم الواقعة على الّنفس أو ما دونھا تحدید مقدار األضرار المترتبة على السلوك 

و في حالة الوفاة ال بد من تحدید أسباب ...كب مھما كانت طبیعتھ ضربا أو جرحا أو قطعا أو العدواني المرت

.الوفاة ؛ و ال یتأّتى ذلك إالّ من خالل الطّب الشرعيّ 

بالغ األھمّیة بالّنسبة للقاضي الجنائي في تقدیر مدى مسؤولّیة الجاني )2(و دور الطّب الشرعّي 

ذي یكون قد ترتب جّراء الجریمة المرتكبة ، و بالتالي تحدید نوع و مقدار العقوبة بالّنظر إلى نسبة العجز ال

و یكون القاضي في ھذه الحالة ملزم بدراسة مضمون . المفروض توقیعھا على الجاني ضمانا لتفریدھا 

مھ من خالل التقریر الطبّي موّظفا مؤّھالتھ العلمّیة المكتسبة في مراحل تكوینھ المتخّصص ،  و تسبیب أحكا

.  تلك التقاریر

یكون القاضي الجنائي في أمّس الحاجة لخبراء في مجال : ـ خبراء الفحص الّنفسي و االجتماعي2أ

الطّب الّنفسي خاّصة في حالة الشّك في السالمة الّنفسّیة للجاني بالّنظر لجسامة األضرار التي یكون قد 

و مساھمة الخبراء في ھذا المجال لھا . ن بخطورتھ اإلجرامّیةألحقھا بالضحّیة و التي تومئ في بعض األحیا

خاّصة إذا ثبت مرضھ بأحد األمراض بحسب حالتھ الّنفسّیةمن جھةوزنھا في تحدید مسؤولّیة الفاعل 

الّنفسّیة المؤثرة في قواه العقلیة و مدى تحكمھ في سلوكاتھ مع الغیر، ومدى إمكانّیة أو وجوب إخضاعھ 

مة و الّتي تكون ـاب الجریـالدائم أو المؤقت و كذا تحدید اآلثار الّنفسّیة المترتبة جراء ارتك)3(سيللعالج الّنف

.قد لحقت الضحّیة خاصة إن كانت قاصر

.31، ص في السیاسة الجنائیة القضائیةینظر ، أحمد فتحي سرور ، )1(

خبرةالطّب ـ نفسیة و المسؤولّیة الجزائّیة في ضوء القانون الجنائي و "الطّب الّنفسي الشرعي ینظر ،عبد الكافي وریاشي، )2(

؛ 195ـ84،ص)2008:دون دار نشر:د بلد(،1،طالعمل القضائي بالمغرب

و ما بعدھا؛ محمود محمود 305، ص)م1961دار المعارف ،:مصر(، دط،علم الّنفس العقابيینظر ،كمال الدسوقي ، )3(

.و ما بعدھا 141، ص 1939، مجلة القانون و االقتصاد ، ینایر ، توجیھ السیاسة الجنائّیة نحو فردیة العقابمصطفى ، 
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ھذا و قد یحتاج القاضي تقریرا عن الوضعّیة االجتماعّیة للجاني أو للمجني علیھ أو لھما معا قبل 

بأسباب التشدید أو التخفیف و بواعث و دوافع ارتكاب الجریمة إصدار حكمھ حّتى یتمّكن من اإلحاطة

من طرف جھاز الشرطة )1(و یتّم إعداد تقریر البحث االجتماعيّ . فیتیسر علیھ ضبط العقوبة المناسبة ...

القضائّیة من جھة و خبراء اجتماعیین من جھة أخرى، و التنسیق بینھما ضروري لضمان موضوعّیة 

. تھ و إن كان غیر ملزم للقاضي في جمیع األحوالالتقریر و مصداقیّ 

الّذي أصبح الیوم )2(من خالل األجھزة الفنّیة المختّصة بالفحص یتّم إعداد ملف الشخصّیة اإلجرامّیة

و قد اھتّمت الكثیر من . من متطلبات العدالة الجنائّیة و إن كان لیس مطلوبا في كّل الدعاوى الجزائّیة

م، حیث تّم 1950موضوع منھا المؤتمر الدولي الثاني لعلم اإلجرام المنعقد في باریس سنةالمؤتمرات بھذا ال

التأكید على الفحص العضوي و الّنفسي للمجرم قبل إصدار الحكم ، و كذا مؤتمر الھاي الدولي الثاني عشر 

عده مؤتمر الدولي م و ب1961م و المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات المنعقد سنة 1950المنعقد سنة 

؛ باإلضافة إلى اھتمام الحلقات العربّیة بالفحص ..م 1969العاشر لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 

الحلقة العربّیة الثانیة للدفاع االجتماعي التي دعت إلیھا المنظمة العربیة للدفاع االجتماعي التابعة : منھا 

.)3(م 1969لجامعة الدول العربیة سنة 

ّن التقاریر المنجزة بطریقة علمّیة من طرف أجھزة فنّیة معتمدة من القضاء لھا دور فّعال في إ

مساعدة القاضي الجنائي على تفرید العقوبة بل و ضمان تحقیق العدالة الجنائیة بقرائن دقیقة ال تدع مجاال 

و 72، ص 1958، المجلة الجنائّیة القومّیة ، العدد األّول ، مارس التحلیل االجتماعي للشخصّیةینظر ، حسن الساعاتي، ) 1(

.ما بعدھا

(2 )G ,Levasseur ,De la minimission du dossier de  personnalité a la généralisation du pouvoir

discretionnaire , Revue de science criminelle et de droit pénal comparé ,1961,p83 ; et son

rapport de synthése présenté au VIII cangrés international de défense sociale ,paris,18 au20

november 1971 sur Les Techniques de L individualisation judiciaire, R.S .C,1972 ,p327 .

دار : القاھرة (دط ، ،"نحو مفھوم علمي لحسن سیر العدالة الجنائّیة " ملف الشخصّیة و ینظر أیضا ، نور الدین ھنداوي ،

.و ما بعدھا 16،ص)1992الّنھضة العربیة ،

1طضائي للعقوبة،التفرید الق؛فھد ھادي حبتور، 29، صفي السیاسة الجنائیة القضائیةینظر ، أحمد فتحي سرور، )3(

األوجھ اإلجرائیة للتفرید ؛ عبد الفتاح عبد العزیز خضر، 117ـ116،ص)2014دار الثقافة للّنشر و التوزیع،:األردن(،

.و ما بعدھا 159،ص القضائي
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تحقق الرضا ال محالة كلّما للشّك ال من القاضي ذاتھ فیصدر حكمھ مطمئنا لعدالتھ ، وال من الغیر حیث ی

.  ثبتت صّحة و موضوعّیة تلك التقاریر

نرى ضرورة تعزیز باإلضافة إلى األجھزة الفنّیة المختصة بالفحص ،:ـ األجھزة االستشارّیةب

القاضي الجنائي بأجھزة یستعین بھا عند الضرورة أو یستأنس بآرائھا و خبراتھا القضائّیة في المجال 

.  یكونوا قضاة أعلى درجة أو خبراء معتمدین في العلوم الجنائّیة الجزائي ، كأن

ھؤالء القضاة المعینون في الجھات القضائّیة األعلى درجة ، و الّذین اكتسبوا :ـ قضاة أعلى درجة1ب

خبرات متعددة من خالل ممارساتھم الطویلة للعمل القضائي في المجال الجنائي ، یمكن في رأینا االستعانة 

ء القضاة بصفة و تؤخذ آراء ھؤال. بھم عند االقتضاء في المسائل الجزائّیة الّتي تحتاج حنكة و فطنة متمّرس

استشارّیة و لیس لھا القّوة اإللزامّیة ، و األخذ بھا عند االقتضاء یعّزز عدالة تقدیر القاضي للعقوبة المناسبة 

.   ما یضمن تفریدا قضائیا لھا

و نقصد بھم الباحثین المختّصین في شّتى العلوم الجنائّیة كعلم : ـ خبراء في العلوم الجنائّیة2ب

خاّصة أولئك الّذین ...لم العقاب، علم الّنفس الجنائي، علم األدلة الجنائّیة، علم السیاسة الجنائیة،اإلجرام، ع

ات اإلجرامّیة و ــاالت، و لھم رؤى لھا وزنھا في مجال تفسیر السلوكـلھم دراسات معّمقة في ھذه المج

اءات ،بحكم أّن دراساتھم تعتبر في تقدیر قیمة أدلّة إثباتھا و تحدید ما یفترض أن یكون مناسبا لھا من جز

. أغلبھا تحلیلّیة تقییمّیة مقارنة و في ذات الوقت توجیھیة للقاضي و المشّرع معا

و ،وبةـو بعد ھذا العرض ألھّم ما یفترض توافره من شروط تساعد القاضي الجنائي على تفرید العق

لدول والبعض اآلخر یجري السعي حثیثا الّتي وجدنا بعضھا مقّرر على مستوى التشریعات الداخلّیة ل

؛وھذا ما سیتم ما تقتضیھ ھذه العدالةلتكریسھ ضمانا لتحقیق العدالة الجنائّیة ، حرّي بنا الوقوف على 

:معالجتھ في الفرع الموالي

:الفرع الثاني

.في الشریعة و القانونمقتضیات العدالة

تلحق العقوبة المحكوم بھا إالّ مرتكب الجریمة و ھو ما إّن أھّم ما تقتضیھ العدالة الجنائّیة أن ال 

، كما أّن من مقتضیاتھا التسویة في الحكم على الوقائع كلّما كانت تلك "شخصّیة العقوبة :" یصطلح علیھ بـ

." المساواة:" ھا   و ھو ما یصطلح علیھ بـ نالوقائع متماثلة و عدم التسوّیة بینھا كلما ثبت التباین بی
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بیان ھذه المقتضیات و تطبیقاتھا على مستوى التشریع الجنائي اإلسالمي و القانون الوضعي 

:  التاليالترتیبتكون على 

ضرورة أالّ َتلحق إالّ شخصّیة العقوبةمقتضى :في الشریعة و القانونشخصیة العقوبةأّوالـ

سواء كان فاعال أصلیا أو شریكا ؛ بل من المفترض أالّ َتَمّس العقوبة أّي حق من ،مرتكب الفعل الجرمي

و یمكننا اعتبار ذلك مبدأ بل و ضمانة من ضمانات .)1(حقوق الغیر مّمن لم تثبت مسؤولّیتھم  عن الجرم

وانین الوضعیة ، و لقخاّصة و في اتحقیق العدالة الجنائیة ؛ وتطبیقاتھ واضحة المعالم في الشریعة اإلسالمیة

:كما یليبیان ذلك 

أقّرت الشریعة مبدأ شخصّیة العقاب و اعتبرتھ أصأل :ة العقـوبة في الشریعة اإلسالمیةشخصیّ ـ 1

، عند اقتضاء تقریر الدّیةفي حاللیس من العدالة مؤاخذة  غیر المذنب إالّ إذ ال مناص من االنصراف عنھ 

:و توضیح المقال سیتم في البندین اآلتیین ا من األصل،ھذه األخیرة استثناءمن یعتبر

إّن الشریعة اإلسالمیة كانت سّباقة في تقریر ھذا :ـ تقریر مبدأ شخصّیة العقوبة  في الشریعة أ

؛ منھا قول الباري عّز )2(تجاوزت العشر مقامات المبدأ؛یظھر ذلك بجالء في كثیر من آیات الّذكر الحكیم 

وقد فُّسرت ھذه ؛18/فاطر﴾وازرة وزر أخرى ، وإن تدع مثقـلة الى حملها ال يحمل منه شيء ولو كان ذا قربىوال تزر  ﴿:وجّل 

اآلیة بأن ال یؤاخذ الفرد إالّ بذنـبھ وال یجازى إالّ بما اقترف من آثام ، ولیس لغیره أن یتـحّمل عنھ أوزاره 

،أي كّل نفس مرتھنة 38/المدّثر﴾كسبت رهينةكّل نفس بما  ﴿:كذلك قولھ تعالى. )3(حتى وإن كان ذا قربى

.ومؤاخذة بعملھا 

ادر عودة ،)1( انون الوضعيینظر،عبد الق ا بالق ائي اإلسالمي مقارن ي، 395-1/394،جالتشریع الجن د الزغب الموسوعة ؛فری

؛1/347،جالجزائیة

,T1,P395Traité de Droit Pénal.Bouzat  et Pinatel,

ــسورة 111اآلیة/ ــ سورة الّنساء 268، 123، 48اآلیة/سورة البقرة :مبدأ الشخصیةاآلیات التي ورد فیھا تقریر ) 2( 

ــ 33اآلیة /ــ سورة لقمان15اآلیة/ــ سورة اإلسراء 164اآلیة / ــ سورة األنعام105اآلیة/ــ سورة األنعام105اآلیة/ المائدة

.38اآلیة/ــ سورة المدّثر18اآلیة /ــ سورة فاطر25اآلیة /سورة سبأ

السّید ھاشم الّرسولي : ، تصحیح وتحقیق وتعلیق1،طمجمع البیان في تفسیر القرآنینظر،الطبرسي،أبو الفضل بن الحسین،)3( 

8/633، ج)م1986-،ھـ1400دار المعرفة، (هللا البردي الطباطبائي ،المحالّتي، والسّید فضل 
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فالعدالة اإلالھیة قّدرت أّن شخصّیة الجزاء بشكل عام ومنھ العقاب أصل عظیم لھذا ذكر في عّدة 

سور ، وھو وحي قّدره شدید القوى لعلمھ األزلي بمصالح العباد و البالد ، و ھو العدل الحق و یبتغي بلوغ 

علیھ و سلم و ما ثبت عن أسمى صورھا و معانیھا ؛ و زاده تأكیدا وحي نبّینا المصطفىالعدالة في

.الصحابة األخیار أبو بكر و عمر و غیرھما كثیر  

لمأقـّرت السّنة الّنبوّیة الشریفة المبدأ ، فقد ثبت عن رسول هللاف ھ و س ھصلى هللا  علی وال  …﴿:قول

ھ ، )1(﴾بجريرة أخيـهيؤخذ الرّجل بجريرة أبيه وال   ـة وابن ي رمث أمـا إنّـه ال يجنـي  ﴿:و قولھ ، علیھ الصالة والسالم ألب

ك یق)2(﴾عليــك وال تجنــي عليــه ي ذل ـره؛ وف ـة دون غی ب الجنای ن ارتك ى م رة عل ـوبة قاص ـ، فالعق ام ـ ول اإلم

أالّ یؤخذ أحد بذنب غیره، ،﴾أخرىوال تزر وازرة  وزر  ﴿:في قولھ عّز وجّل -وهللا أعلم-والّذي سمعت : " افعي ـــالش

فإن قتل أو كان حّدا لم  یقتل بھ غیره، ولم ُیَحّد بذنبھ فیما بینھ وبین هللا عّز وجّل، ،وذلك في بدنھ دون مالھ

.)3("ألّن هللا جزى العباد على أعمال أنفسھم وعاقبھم علیھا

ي الشریعةب  دأ الشخصیة ف ى مب ذي أورده :ـ اإلستثناء  الذي یطرأ عل د الّ ـناء األوح ّل االستث لع

ي جرائم ــإذ أّنھ من ضمن أحكامھا  إمكان تحّملھا من طرف ع،" الّدیة"الفقھاء، ھو  اني ف ل و اقلة الج القت

.الخطأ وشبھ العمدالجرح 

ي تعریف:ـ مفھوم الدّیة 1ب اء ف اتباینت آراء الفقھ د ھ ي تحدی ة ف ن جھ ره م این أث ذا الّتب ان لھ ، فك

ي :"قیل ف؛ و على من تقع ا، ومن جھة أخرى في بیان طبیعتھھانطاق إّنھا المال الواجب بجنایة على الحر ف

ا  ا دونھ ّنفس أو فیم ي ، )4("ال ھ ":أو ھ ى ورثت ول إل ن دم المقت ا ع ى عوض ا یعط ا ، )1("م ام وعّرفھ اإلم

.)2("اسم للمال الذي ھو بدل الّنفس :" الزیلعي بأّنھا 

.4058:أخرجھ الّنسائي في سننھ ،كتاب تحریم الدّم ، باب تحریم القتل،حدیث رقم )1(

،و اللّفظ لھ؛ الّنسائي،كتاب 3897:خرجھ أبو داود،كتاب الدّیات ،باب ال یؤخذ أحد بجریرة أخیھ أو أبیھ،حدیث رقم)2( 

؛ابن ماجھ،كتاب الدّیات، باب ال یجني أحد على أحد،حدیث 4749:مة، باب ھل یؤخذ أحد بجریرة غیره،حدیث رقمالقسا

.2659:رقم

.1/318، ج)م1980-ھـ1400دار الكتب العلمیة،:بیروت،لبنان(،دط،أحكام القرآنالشافعي،أبو عبد هللا محّمد ،)3(

.6/53ج،)دار الفكر:دون بلد النشر(دط،،.إلى معرفة الفاظ المنھاجمغني المحتاجالخطیب الّشربیني ، )4( 



مـــاھیة التفرید  العقــابي و تأصیـلھ في السیــاسة الجنـائّیة اإلسالمّیة . الفصل األّول:      

47

اختلف فیمن یتحّمل الدّیة الجاني أم عاقلتھ؟ فما محلھا؟و أبعد من ذلك 

انيلقد أجمع الفقھاء على أن محل الدیّ : محلّ الّدیة-2ب ال الج و م د ، ھ ؛ )3(ة في جرائم القتل العم

ا ": أّنھ قال –رضي هللا عنھ –ودلیل ذلك ما أثر عن ابن عباس  دا وال صلحا وال اعتراف ال تحمل العاقلة عم

.)4("المملوك وال ما جنى

ر  ن عم ھ –وع ي هللا عن ال–رض ة :" ق ل العاقل راف ال یعق لح واالعت د والص د والعب العم

")5(ق األمر بجرائم القتل شبھ العمد والخطأ الّدیة إذا تعلّ واختلفوا في محلّ ؛ .

الأّن دیّ )6(فرأي الحنفیة والّشافعیة والحنابلة ي م ي ة شبھ العمد تجب على العاقلة، ال ف اني ؛ ف الج

ة في ھذا الّنوع من الجرائم أیضا، الدیّ القتل شبھ العمد بالعمد ، فاعتبروا على ذلك محلّ ) 7(حین ألحق المالكّیة

.ھو مال الجاني دون غیره 

، )م1981.ھـ1401دار الرائد ، :بیروت، لبنان(، دط، ، نیل المرام في تفسیر آیات األحكاممحمد الصدیق حسن خان )1(

دار التراث : ار الباز، بیروتد: مكة المكرمة (دط ،،الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمد؛ینظر أیضا ، القرطبي 184ص

.5/315ج،)1966العربي 

.6/126، ج)م1966دار الكتاب االسالمي،: القاھرة( 2ط،في شرح كنز الدقائقتبیین الحقائق ، فخر الدین الزیلعي )2( 

، )م1982العربي،دار الكتاب :لبنان.بیروت( ،2ط،في ترتیب الشرائعبدائع الصنائععالء الدین،ینظر، الكاساني ،)3(

دار : دون بلد(،3ط،مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل،محمد؛الحطاب،9/488،جالمغني؛ابن قدامة، 7/255ج

.212، 2/191،جالمھذب؛ الّشیرازي، 6/234جم،1992الفكر،

، 16139، باب من قال ال تحمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا،حدیث رقم السنن الكبرىأخرجھ البیھقي ، )4(

: بیروت(دط ،،الدارقطنيسنن، ،علي بن عمر؛ واللفظ لھ؛ الدارقطني8/104ج، )1994مكتبة دار الباز ،:مكة الكرة( دط،

.3/178ج،)1966دار المعرفة، 

، 16137،حدیث رقم ال تحمل العاقلة عمدا وال عبدا وال صلحا وال اعترافا:قال،باب من السابقالمرجع أخرجھ البیھقي،)5(

. 8/104ج

.491، 9/482،جلمغني؛ابن قدامة،ا4/55،جمغني المحتاج؛ الخطیب الّشربیني،7/255،جبدائع الصنائعینظر،الكاساني،)6(

؛ الدردیر ، 6/256ج،)م1992دار الفكر،:دون بلد(،3شرح مختصر خلیل،ط، مواھب الجلیلمحمدینظر، الحّطاب)7(

.4/282، جالّشرح الكبیر
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ال بقضاء )1(أّما بالّنسبة لجرائم القتل الخطیئة ، فالجمھور ة ، عم یرى أن تؤخذ الّدیة من مال العاقل
ليس على العاقـلة عقـل في قتل العمد ، إّنما عليهم﴿:ة الخطأ على العاقلة ؛ فقد جاء في الموّطأ أن الّنبّي  بدیّ 

.)3(ة على العاقلةبجعل ھذه الدیّ –رضوان هللا علیھما –◌ّ وكذا بفعل عمر وعلي)2(﴾عقـل قتل الخطأ

ي م ھ تجب ف ي علی اني والمجن ین الج ا ب ق علیھ انيـو دّیة الجراح المّتف وحده،وال تشترك ال الج

؛أما دّیة الجنایات الواقعة على ما دون الّنفس خطاء فتتحّملھا العاقلة فیما زاد عن نصف)4(العاقلة في الدفع

ة د الحنفی ة)5(العشر عن ة والظاھری ة والحنابل د المالكی ي )6(، وعن و ف ة ول ث الدّی ا زاد عن ثل ة م دفع العاقل ت

.كّل التعویض الواجب في الحكومات قّل أو كثر)7(الطرف أو الجرح،وتتحّمل العاقلة في المذھب الشافعي

ع و یمكن تعلیل ى رف ي تنطوي عل ة الّت انصراف تحّمل التبعة إلى غیر الجاني، بمقتضیـات العدال

ا حـّد سـواء مّمن تربطھمالظلم عن األغنیـاء والفقراء على  بالجریمة عالقة معّینة  سواء كانوا جناة أو مجنّی

إّن  ن أخرى ،ف علیھم ؛ فاستحقاق ھذه الدّیة یثبـت و ینّفذ أّیا كانت حال مرتكب الجریمة ؛ ھذا من جھة ، وم

.وسیلة مشروعة الّتناصر بین األفراد تدعو بل ترّغب في إرجاع الحقوق إلى أھلھا بكّل فضیلة الّتعاون  و

و على اعتبار ارتباط األقارب بروابط متینة بحیث یساعد الجمع الفرد ، تقوم األسر بتحمل األعباء 

ل  ي تحم ھ ف ة ل ھ و إعان ا عن بق عرضھ ، تخفیف ا س ق م ة وف ل الدّی بالتضامن ، لذا جاء مبدأ العاقلة في تحم

ة،)1( ر،ابن قدام یرازي،9/497،جالمغنيینظ ي،2/211،جالمھّذب؛ الش ائق؛الزیلع ام 177-6/176،جتبیین الحق ؛اإلم

.433-4/432،جالمدّونة الكبرىمالك،

- 6398:أخرجھ، البخاري، كتاب الدّیات،باب جنین المرأة وأّن العقل على الوالد وعصبة الوالد ال على الولد،حدیث رقم)2(

؛مسلم، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص،باب دّیة الجنین ووجوب الدّیة في القتل الخطاء وشبھ العمد على عاقلة 6399

،كتاب العقول،باب ما یوجب العقل على الرجل في خاّصة مالھ،حدیث ؛ مالك،الموّطأ3185-3184:الجاني،حدیث رقم

. ،واللّفظ لھ1362:رقم

.4/334،399ج،)ھـ 1357دار الحدیث، : مصر(دط ،،نصب الرایة ألحادیث الھدایةینظر الزیلعي، )3( 

،كام القرآنأحأبو بكر،؛الجّصاص،52-11/50، جالمحلّى؛ابن حزم، 103-7/102،جلمنتقىینظر الباجي ،ا)4(

.158-1/157ج،)ھـ1335دار الكتاب العربي،:لبنان.بیروت(دط،

.6/138،جتبیین الحقائق؛الزیلعي،7/255،جبدائع الصنائعینظر،الكاساني، )5(

دون بلد (دط،،المحلّى، أبو محمد ؛ابن حزم506-9/505،جالمغني؛ابن قدامة، 6/256،ج، مواھب الجلیلینظر، الحّطاب)6(

.11/53ج،)دار الفكر، دت: النشر

.212-2/211،ج، المھّذبینظر،الشیرازي)7( 
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ھ  أ الصادر من ات الخط رى )1(تبع ر الن دیرنا لألم ق تق و ؛ و وف روج عن األصل و ھ ة خ ل العاقل ي تحمی ف

.شخصیة العقوبة بل ھو مظھر من مظاھر التفرید العقابي على ما سیتبّین خالل ھذه الدراسة

نظرا ألھمّیتھ مبدأ الشخصّیة ،أیضا قّررت القوانیـن الوضعّیة :شخصیة العقـوبة في القانون ـ 2

ھ في دساتیرھا خرجت عنھ في حاالت عدیدة ؛ ھذا ما سنبّینھ في تحقیق العدالة الجنائّیة ، و رغم تأكیدھا علی

:في البندین الموالیین 

تكریسھ تطبیقا إلىالتشریعات الحدیثة َسَعت لقد : ـ تقریر مبدأ شخصیة العقوبة في القانون أ

شخصا آخر غیر فال یجوز مطلقا أن  تلحق العقوبة  ، )2("ال نیابة في العقوبات : " لقاعدة عاّمة فحواھا أن 

ا إلى الغیر مھما كان ھذا الغیر؛و كما ارھــالجاني أو تمّسھ بألم أو تنفّذ علیھ بل و یفترض أن ال تلحق آث

، فإّن أھمّیة ھذه الخاصّیة جعلت بعض الدول تنّص علیھا في دساتیرھا لتجعل منھا مبدأ دستوریا سبق الذكر

و تطبیقھ و عدم تجاوزھال في مرحلة توقیع العقاب و ال سامیا عن أّي نّص عادّي ، ومن ثّم وجب احترامھ

.في مرحلة تنفیذه 

ادة  ي الم ري ف تور الجزائ رورة أن 142فالدس ى ض د عل ھ یؤّك ة :" من ات الجزائی ع العقوب تخض

ى االتجاھاتو جّل ؛ )3("لمبدأي الشرعّیة و الشخصّیة دعوا إل التشریعیة و الفقھیة و القضائیة تحرص و ت

طبیق المبدأ في مرحلتي توقیع العقوبة و تنفیذھا ، حتى ال تمّس حقوق األبریاء من األشخاص وال ضرورة ت

.)4(یطال ألم  العقاب بصورة مباشرة إالّ من استحقھ 

)م1984مؤسسة الرسالة،:بیروت( ،5ط،التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا القانون الوضعيینظر،عبد القادر عودة، )1(

المبادئ الشرعیة في أحكام حمد الشریف ، ؛ عبد السالم م588ـ 581، ص، العقوبةو ما بعدھا ؛أبو زھرة668ص/ 1،ج

، رسالة دكتوراه دولة في العلوم االسالمیة الجامعة التونسیة الكلیة الزیتونیة للشریعة و أصول العقوبات في الفقھ اإلسالمي

.و ما بعدھا 375، ص)1986دار الغرب االسالمي ،: بیروت(،دط ،1985الدین نوقشت في جانفي

،)1995دار صادر ،:بیروت( ،3، ط"المدخل الى الحقوق والعلوم الجزائیة"الموسوعة الجنائیة فرید الزغبي ،) 2( 

.          1/347ج

الموافق ل 1429ذي القعدة 7الالمؤرخ في 08/19د ستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، المعدل بالقانون ) 3( 

.2008نوفمبر 15

، ص )م1969دار النھضة العربیة،:القاھرة( ،8ط،شرح قانون العقوبات القسم العام مصطفى ، ینظر ، محمود محمود ) 4( 

؛ 559

George Vidal&Joseph Magnol,Cour de droit criminel et de science pénitentiaire,P 613.
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ویبقى لكّل قاعدة استثناء ،لكن ثّمة اإلستثناء المقبول والّذي ال مرد لھ وال مناص منھ و ھو في نظرنا 

و أثر عرضي و لیس  ة و ھ ھ بالجریم ة ل ن ال عالق ر مم ى الغی استثناء  یترتب على توقیع العقاب و یقع عل

تند  ذي ال یس تثناء ال ك االس و ذل ول وھ متقّبل عند الخاّصة و العاّمة، و ثّمة االستثناء غیر المعقول و ال المقب

:التالي إلى أّي منطققانوني أو مصلحة مرعیة ؛ ھذا ما سنكشف عنھ و لو بإیجاز في البند 

انون ب  ي الق ّیة ف دأ الشخص ى مب رأ عل ي تط تثناءات  الت ض إنّ :ـ اإلس ـوص بع ـراء نص استق

ن  ف ع وانین یكش ّیة تالق ذه الخاص ـق ھ ـزام بتطبی ي االلت اوزات ف ة ج ؤولیة الجزائّی ر المس ك بتقری ، و ذل

رائم المرت ي الج ة ف اھمة فعلّی م مس ون لھ رھم دون أن تك ال غی ن أفع خاص ع اعلین لألش فتھم ف ة ال بص كب

لیین و ال شركاء  روج ؛أص ي خ ل ھ انوني ب اس ق ا أّي أس یس لھ ا فل ا یبررھ ا م یس لھ ؤولیة ل ذه المس و ھ

.و حسب " مبدأ الشخصّیة "عن

ھذه اإلستثناءات إلى ثالثة أقسام  یتعلّق أحدھا بالمسؤولّیة الجزائّیة غیر المباشرة )1(وقد قّسم البعض

م عن فعل الغیر ، و یت ى قس ر ، باإلضافة إل ل الغی ة المباشرة عن فع م اآلخر بالمسؤولّیة الجزائّی ق القس علّ

ط  و الثانيلزنا سینصب على القسمین  األوّ ـو تركی،)2(یتعلّق بالمسؤولّیة الجزائّیة للشخص المعنوي  فق

ي  ث خرألّن فیھما ما یكفي إلثبات التعارض مع مبدأ الشخصّیة ، و ألّننا لم نلمس ف م الثال ھ ، و والقس ج عن

: بیانھما یكون كالتالي

ل  ى فع ة عل التركیز في ھذین القسمین سینصب على  بیان الحاالت التي تتقرر فیھا مسؤولّیة جزائی

.الغیر ، و الّتي یكون فیھا مساس بمبدأ الشخصیة ،و قد صنفت إلى مسؤولّیة غیر مباشرة و أخرى مباشرة

ماجستیر في العلوم القانونیة ،رسالة ، األساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ینظر ، نجیب بروال ) 1( 

نواصري العایش ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،كلیة الحقوق و العلوم : ـتخصص علم اإلجرام و علم العقاب ـ إشراف األستاذ

.2013ـ2012: السیاسیة، قسم الحقوق ، السنة الجامعیة 

المعدل لقانون 10/11/2004الموافق ل 15ـ 04مكرر من القانون رقم 51ینّص المشرع الجزائري في المادة ) 2( 

باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة و األشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام ، یكون الشخص :" العقوبات على أّنھ 

المعنوي مسؤوال جزائیا على الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أوممثلیھ الشرعیین عندما یتص القانون على ذلك 

دار ھومة :الجزائر(،3،طالوجیز في القانون الجزائي العامینظر في الموضوع ، أحسن بوسقیعة ، .........". .

، األساس ؛ نجیب بروال 313ـ 310/ 1، مج الموسوعة الجزائیةفرید الزغبي ، . 208ـ 204، ص)2006للطباعة،

؛79ـ 56، ص القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر

Stéfani ,Levasseur ,Bouloc ,Droit Pénal général ,15éme Edition ,P 251 .
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ر ـ حاالت المسؤولّیة 1ب ل الغی ا :الجزائّیة غیر المباشرة عن فع ام فیھ ي ال تق و ھي الحاالت الت

ى شخص  ة عل ن ترجع العقوب الدعوى العمومّیة مباشرة على الغیر و إّنما تقام على مرتكب الجریمة ، و لك

ي. آخر  ذا  ف ات ، و ك ع الغرام ي دف وانین التضامن ف ا الق رر فیھ ي تق ي الحاالت الت و یمكن تصّور ذلك ف

:حالتي المصادرة و اإلغالق 

ات ـ  ع الغرام ي دف ي :التضامن ف ة الّت ادئ العاّم ّل المب إّن ك ة ، ف ة جنائّی ّد عقوب ة ُتع ا أن الغرام بم

ال أن " لّشخصّیةا"تنطبق على العقوبات الجنائّیة تنطبق علیھا بالّضرورة ؛ ومن ذلك مبدأ  أّي ح وال یجوز ب

ولھذا فإّن الحكم الواحد على العدد من الفاعلین أو الّشركاء . )1(یتـضامنوا في تنفیذھایقـتسم الجـناة العقوبة أو 

.بالغرامات ، یجعل كّل واحد منھم مكلّفا بدفع المبلغ المحكوم بھ علیھ منفردا 

: " على أّنھ قبل تعدیلھا .ج.ع.من ق04خالف المشّرع الجزائرّي ھذه القاعدة وأقّر في الماّدة و 

یاء والّضرر والمصاریف یعت ة ورّد األش ي الغرام بر األشخاص المحكوم علیھم بنفس الجریمة متضامنین ف

اّدة  ھ الم ا نّصت علی اّدة 4ف/310مع مراعاة م ن ق370َو الم د خرق ،. "ج.إ.م ون ق ّنّص یك ذا ال و بھ وھ

اّدة ّص الم ا ن ا أن142أیض اء فیھ ي ج تور الّت ن دس رعّیة :" م دأي الش ى مب ة إل ات الجزائّی ع العقوب تخض

ةعلى ؛ " الّشخصّیة  ة الجنائّی ع الغرام ي دف دأ الّتضامن ف ّرا مب ولعلّھ سایر في ذلك المشّرع الفرنسي الّذي أق

رغم ان ھذا االخیر تراجع عن موقفھ  اعتبار أّن الغرامة تأخذ صفة الّتعویض فور صیرورة الحكم بھا نھائّیا

دل )2(عدم التضامن في الدفع مطلقا نص على  ات المع انون العقوب ي ق ري ف ّرع الجزائ ، وحذى حذوه المش

.3"الغرامة "حیث حذفت 

بّیة األصلّیة المن القاعدة كما استثنیت  ة نس ارة عن غرام ا عب م فیھ ون الحك ي یك وھي –حالة الت

ى . ، والّتي غالبا ما یحكم بھا في مواّد الجنایات -غرامة جنائّیة خاّصة  ي ال تطغ ات الّت ذا بعض الغرام وك

ا–علیھا الّطبیعة الجنائّیة  ذه–الغرامات الجمركّیة ، الضرائب غیر المباشرة وكذا الغرامات المالّیة عموم فھ

.  األخیرة یمكن فیھا الّتضامن في الّدفع مھما تعّدد الفاعلون 

.5/112، جالموسوعة الجنائّیةینظر ، جندي عبد المالك ، )1( 

الغرامة الجنائّیة في القوانین؛ محمد علي الدقاق ، 112-5/110، جالمرجع السابقینظر ، جندي عبد المالك ، ) 2( 

؛  52، 45،51ص،)م1957مطبعة العاني ،:بغداد(دطة،الحدیث

769.-l ,T1.P767Cours de Droit CrimineGeorges Vidal,
12 .ص84ر.ج). 2006دیسمبر20فيالمؤرخ23ـ06رقمبالقانون4المادة عدلت)3
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ة و  ة ذات الصبغة المالّی ن الجزاءات الجنائّی بّیة م ة النس رتبط تعتبر الغرام ة و ت ة الجنائّی بالغرام

.تشتركان في جّل األحكام و ھذا ما جعلھما بعالقة عموم و خصوص 

دو  یتھا یب ھ خصوص ا ووج ي كونھ ة جناف ة عقوب رائم " ئّی ض الج ي بع ارع ف ا الّش ن …یقّررھ ع

.)1("…طریق الّنّص على نسبة معّینة كالمثل ، أو الضعف ،أو الثالثة أمثال ، وھكذا 

ة )2(كیفّیة تقدیرأّما عن  ف عن ھذه العقوب ة فیختل ة الجنائّی ا الغرام ي نجد كّمھ راوحالت دٍّ مت ین ح ب

ھ اسمھا –نجد كّم الغرامة النسبّیة أقصى وآخر أدنى مقّررْین قانونا ؛ في حین بة –كما یومئ إلی ّدر بنس مق

ة  ون الّضعف أو الثالث د تك معّینة قد تكون المثل أو قیمة ما نجم عن الفعل الجرمي من خسائَر وأضرار ،وق

ظھر في ضبط قیمتھا فحسب ، وإّنما أیضا في نوع الجرائم تخصوصّیتھا ال كما أنّ .أمثال من فوائد الجرم 

ا جرائم األموال على العموم–الّتي ُتَقّرُر كجزاء لھا، إذ الغالب تقریرھا عقابا على الجرائم االقتصادّیة  جنح

.-كانت أم جنایات

دأ )3(و قد اتجھ أغلب الفقھاء  ى مب را عل اوزا كبی ات یشكل تج ع الغرام إلى اعتبار التضامن في دف

؛ فبالتضامن في ـوھو صمیم بحثنا ھذا ـ، بل وفیھ إھدار لمبدأ التفرید العقابي بشكل عام " شخصیة العقوبة "

ا و الظروف ھ بھ وم علی ة بشخصّیة المحك ارات المتعلّق ل لالعتب ّرره ـ تجاھ ي الدفع ـ إن لم یكن لھ ما یب الت

ة  یر حصول الدول وقعت فیھا الجریمة ،ناھیك عن كونھ لن یحقق أّي ھدف عقابي فأثره قد یقتصر على تیس

یھم  وم عل ن المحك ات م ى الغرام لت ب.عل ة حّص الطرق العادی یلھا ب ّذر تحص إذا تع ري ف ذ الجب واءالّتنفی س

، )م1974دارالشعب،دار النھضة العربیة،:القاھرة(دط،)المدخل وأصول الّنظرّیة العاّمة (الجنائي ، القانون علي راشد )1( 

589ص 

, Vitu ,-; Merle, P 292Criminologie & Science  PénitentiaireG. Stéfani, Levasseurینظر ، ) 2(

, P 873Traité de Droit Criminel

، الموسوعة الجنائیة؛ جندي عبد المالك ، 590-589، صالقانون الجنائي ، المدخل وأصول النظریة العامةعلي راشد ، 
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768.-l ,T1.P767Cours de Droit CrimineGeorges Vidal,
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ا ؛ بدنيمالبالطریق  ّررة قانون الّطرق المق ا ب ّم بیعھ و أالحجزعلى ممتلكات المحكوم علیھ كلّھا أو بعضھا ، ث

. لجبر الغریم على الّدفع ، وإالّ سّدد المستحّقات من حّرّیتھ الّشخصّیة ) 1(باإلكراه البدني یتم ّونائي جال

: وإّننا لنمیل إلى ضرورة إعمال قاعدة عدم الّتضامن في دفع الغرامات الجنائّیة لسببین

.تكریسا لمبدأ شخصّیة العقوبة :األّول 

ي :الثاني  یھم ف وم عل تحقیقا للّردع الخاّص كھدف من أھداف العقوبة ؛ ذلك أّنھ إذا تضامن المحك

ھدفع الغرامة،فإن وقع ھذا الجزاء لن یكون مؤل ف بدفع ل ما بالّنسبة لكّل منھم لتفاھة القسط المكلّ ان لك إن ك

ھ –، فضال عن أّن في ھذا الّتضامن مدعاًة النتشار اإلجرام الجماعّي منھم ید في الجریمة المرتكبة  ّدد فی یتع

م ، فإن لم یكن للغیر ید فیما ارتكب فھذا  التضامن ال أساس لھ ، فرارا من الجزاء األلیم –الفاعلون  ن ث وم

. لن تتحقق العدالة الجنائیة المبتغاة و المرجوة

:كالھما ینتمي إلى الجزاءات الجنائّیة ذات الّطابع المالي:ـ المصادرة و اإلغالق

استیالء الّدولة على كّل أو بعض مال المحكوم :" موضوعھ جزاء جنائيّ فالمصادرةأ ـ

ھا عینّیة قد تكون نقدّیة أو عینّیة ، بل الغالب أنّ وو المصطلح عاّم یضّم العقوبة والّتدبیر الوقائّي ،)2("…علیھ

461المشّرع الجزائرّي في الماّدة نص؛ نلمس ذلك بجالء في نصوص القوانین العقابّیة ؛ من ذلك 

بط وتصادر طبقا ألحكام تض460من الماّدة 3َو 2في الحاالت المنصوص علیھا في الفقرتین :" ج.ع.ق

:األشیاء الّتالیة 16َو 15الماّدَتْین 

.أدوات الّنیران االصطناعّیة الّتي توجد في حیازة المخالفین -1

األدوات واألجھزة واألسلحة الّتي تركت في الّشوارع أو الّطرق أو الّساحات أو األماكن -2

عقوبًة تكمیلّیًة،غیر أّنھا ترّد كتدبیر من تدابیر كالمصادرةو غالبا ما یتم تقریر " .العمومّیة أو الحقول 

سلب حّرّیة المحكوم علیھ لمّدة معّینة ، بھدف جبره على دفع ما حكم علیھ بھ من مبالغ  ویكون نوع :"ھواإلكراه البدني )1( 

؛ أحمد فتحي سرور ، 667،ص)القسم العام(قانون العقوبات ینظر ، مأمون سالمة ، ." لب الحّرّیة ھو الحبس البسیطس

.668ص،)م1985دار النھضة العربیة،: القاھرة(،4ط،"القسم العام"الوسیط في قانون العقوبات 

ةأحمد زكي بدوي ) 2(  اھرة( ،1، ط ، معجم المصطلحات القانونّی ان : الق روت ، لبن اب المصري ، بی اب : دار الكت دار الكت

؛  65، ص)م 1989ھـ  1410اللبناني ، 

Georges Vidal, Cours de Droit criminel , P 780                                   .

.2ف/95ج وكذا ما نّصت علیھ الماّدة .ع.ق93وأیضا في نّص الماّدة 



مـــاھیة التفرید  العقــابي و تأصیـلھ في السیــاسة الجنـائّیة اإلسالمّیة . الفصل األّول:      

54

كعقوبة أصلّیة أو تبعّیة ولو جوازا إالّ إذا ردوھي ال ت"جزاء جنائيّ "إّنھا:؛ ولھذا قلنا عند تعریفھا)1(الوقایة

.القانون على خالف ذلك نصّ 

اّدة وقد أفصح المشّرع الجزائرّي على ذلك في القسم العاّم من قانون  ي الم نّص ف 09العقوبات ؛ ف

" .…المصادرة الجزئّیة لألموال : -5… 4-…3-.…-2…-1: العقوبات الّتكمیلّیة ھي :" منھ على أّن 

ن :" بأّنھ 25ونّص في المادة  دابیر األم ن ت یجوز أن یؤمر بمصادرة األشیاء المضبوطة كتدبیر م

ھا أو بیعھا ، یعتبر جریمة ، ومع ذلك یجوز األمر برّدھا إذا كانت صناعتھا أو استعمالھا أو حملھا أو حیازت

" .لصالح الغیر حسن الّنیة 

تصیب المحكوم علیھ شخصّیا فیما ُضبط في حیازتھ ، مع مراعاة حقوق الغیر حسني و المصادرة

ادة . ج.من قانون ع25الّنیة ؛ ھذا ما نّصت علیھ الماّدة  ھ الم ن ق263، وكذا ما صّرحت ب ث .ج.ع.م حی

.یعاقب على القتل باإلعدام إذا سبق أو صاحب أو تال جنایة أخرى:" جاء فیھا أّنھ 

ة أو تسھیل  ذ جنح ھیل أو تنفی داد أو تس ا إع ھ إّم كما یعاقب على القتل باإلعدام إذا كان الغرض من

.فرار مرتكبي ھذه الجنحة أو الّشركاء فیھا أو ضمان تخلّصھم من عقوبتھا 

.في غیر ذلك من الحاالت بالّسجن المؤّبد ویعاقب القاتل

وفي جمیع الحاالت المنصوص علیھا في ھذه الفقرة،یجب القضاء بمصادرة األسلحة واألشیاء 

" .واآلالت الّتي اسُتعملت في ارتكاب الجنایة مع حفظ حقوق الغیر حسن الّنیة 

النّیة كضابط لتقریر المصادرة مثال ،ال تأخذ بحسن) 2(ولكن توجد تشریعات كالقانون الفرنسي 

كعقوبة جنائّیة ، و بالّتالي توقع دون أن تراعى حقوق الغیر ممن ال عالقة لھم بالجریمة المرتكبة ، و ھذا 

.مظھر من مظاھر التطاول على مبدأ الشخصّیة 

مجموعة األسالیب والّطرق واإلجراءات والوسائط المبدئّیة والعلمّیة التي تعتمدھا األنظمة الّسیاسّیة " :ھو الّتدبیر الوقائي) 1(

باب  ل وأس ق عوام ع وخن ة ، لقم ة أو الحق بقة أو مرادف ة ،وبصورة مس القائمة عبر مؤّسساتھا اإلدارّیة والقضائّیة واالجتماعّی

ا وعناصر اإلجرام والجریمة ، وعلى األقل ، للحدّ  ال ، للحول دون معاودتھ ّل ح ي ك منھا والمنع من استشرائھا وتفّشیھا ، وف

.1/363، مجالموسوعة الجزائّیةفرید الزغبي ، ". وتكرارھا 

جرم والجزاء،مالنظریة العاّمة لل؛ رمسیس بھنام ، 193-5/188، ج، الموسوعة الجنائّیةینظر ، جندي عبد المالك ) 2( 

.      ,P875Traité de Droit CriminelMerle Vitu ,-876؛   165-163ص،)شأة المعارف، دتمن: اإلسكندریة( دط،
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لكھ ، وقد ویتعلّق بالمؤسّسة أو المحّل الّذي ارتكبت فیھ الجریمة ، بصرف الّنظر عن ما: ـ اإلغالق

.من قانون العقوبات 7ف/9نّصت علیھ القوانین الحدیثة و منھا القانون الجزائري كعقوبة تكمیلّیة في المادة 

، وفي جمیع األحوال قد یتجاوز أثره إلى الغیر )1(إلزامیةأوعقوبة اختیاریةو اإلغالق قد یكون 

فیعلن إفالسھ فیحرم من ربح مالكا من حسني النّیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، ھذا الغیر الذي قد یكون 

فیحرم من مصدر رزقھ فیتضررعامال، و قد یكون فقذ عمالئھ  و یضیع اسمھ التجاريكان یحققھ و ی

للمؤسّسة محّل اإلغالق فلن  یستوفي في أحسن األحوال كل ّمستحقاتھ دائناأو قد یكون و عائلتھ ال محالة ،

.)2(؛ وال ذنب لھؤالء األبریاء مطلقا  و بالتالي یعتبر اإلغالق خرقا لمبدأ شخصّیة العقوبة 

ر 2ب ل الغی ن فع رة ع ة المباش ؤولّیة الجزائّی االت المس راءات :ـ ح ذ إج االت تتخ ذه الح ي ھ و ف

ن طرف  ا م ت واقعی ة ارتكب ة لجریم ھ بعقوب المتابعة و ترفع الدعوى العمومّیة ضّد الشخص و یقضى علی

ى  ال لتصل إل ریم بالم ھ التغ ة المفروضة علی اوز العقوب ن أن تتج ھ یمك ك أّن شخص آخر؛ و األخطر من ذل

ا و تطبیقات ھذه الحاالت نجدھا. حرمانھ من حرّیتھ ق منھ بجرائم : )3(في كثیر من التشریعات سواء ما تعلّ

ؤولیة  خص المس ل الش ث یتحّم ة بحی وانین الخاّص ض الق ي بع ا ف وص علیھ رى منص رائم أخ ر أو بج النش

.الجزائیة بشكل مباشر عن فعل غیره

ر 1مكرر16من ذلك ما نّصت علیھ المادة إختیاریة ) 1( م األم ات الحك ا أّن لجھ من قانون العقوبات المستحدثة و التي جاء فیھ

ذي  اط ال ة النش ن ممارس ھ م وم علی ع المحك ك من ى ذل ب عل ة؛ و یترت بإغالق المؤسسة في حالة اإلدانة من أجل جنایة أو جنح

اء 23/06/2005:من األمر المؤّرخ في 19مادة ارتكبت بمناسبتھ الجریمة، إلزامیة كما في نص ّ ال ذي ج المتعلّق بالتھریب ال

فیھ أّنھ في حالة اإلدانة من أجل جریمة من جرائم التھریب المنصوص علیھا في ھذا القانون ، یعاقب الجاني بعقوبة تكمیلّیة أو 

ا  ا أو مؤقت ة نھائّی الق المؤّسس ا  إغ ر و منھ قیعة ، . أكث و س ن ب ر ، أحس اماینظ ي الع انون الجزائ رح الق ي ش وجیز ف ،ص ل

.42ـ 41، ص األساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ، نجیب بروال ،؛264ـ263

.46ـ 44، صاألساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ینظر ،نجیب بروال ،)2( 

األساس القانوني ؛ نجیب بروال ،195ـ194،صالجزائي العامالوجیز في شرح القانون أحسن بو سقیعة ، ینظر ،)3( 

.56ـ 46، صللمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر 
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ة :ـ بالنسبة لجرائم الّنشر إّن  المتابع ذ إذا تضّمنت نشرّیة معّینة أّي نوع من اإلساءة ف ة تتخ الجزائی

ا ،  ا و عن المسؤول عن تحریرھ ضد مرتكب اإلساءة و ضد المسؤول عن النشریة و الّنشرّیة في حد ذاتھ

عندما ترتكب الجریمة المنصوص علیھا :" من قانون العقوبات 1مكرر144مثال ذلك ما نّصت علیھ المادة 

بوعیة أو شھریة أ144في المادة  ة أو أس ة تتخذ مكرر بواسطة نشریة یومی ة الجزائی إّن المتابع ا ، ف و غیرھ

و في ھذه الحالة .ضد مرتكب اإلساءة و ضد المسؤولین عن الّنشریة و عن تحریرھا و كذلك الّنشریة نفسھا 

ـیع ن ـ ة م ھرا و بغرام ر ش ى عش ى إثن ھر إل ة أش ن ثالث الحبس م ة ب وا الجریم ى 50.000اقب مرتكب دج إل

وبتین250.000 اتین العق دى ھ ن دج أو بإح ة م ریة بغرام ب الّنش ط  و تعاق ى 500.000فق دج إل

. )1(" دج2.500.000

ة  وانین الخاّص ي الق ا ف وص علیھ رائم المنص بة للج بالنس ة البیئ:ـ ق بحمای انون المتعلّ ـكالق ة و ــ

.غیرھاالقانون المتعلّق بالرقابة الصحّیة و األمن و طّب العمل و 

ات ،حّمل المشرّ مجال حمایة البیئةففي  ییري المؤسّس دراء و مس اء و م ة لرؤس ع المسؤولّیة الجزائّی

الصناعّیة و التجارّیة و الفالحّیة و الحرفّیة على المخالفات الّناجمة عن عملیات الصّب و التفریغ و الرمّي و 

. )2(الترسیب المباشرة و غیر المباشرة بصرف الّنظر عن علمھم بھا أم ال

لو  ال العم ي مج ال ف اب العم ة ارتك ي حال ّیرة ف ارات المس ة لإلط ؤولیة الجزائّی ل المس ّم تحمی ت

ات  رام التعلیم رض احت روریة لغ راءات الض ذ اإلج م یتخ ة إذا ل ن خاّص حة أو األم ق بالّص ات تتعلّ مخالف

ى مرتكب ة عل ات التأدیبّی ذ العقوب م یتخ ل أو ل ن و طّب العم ذه القانونیة في مجال الوقایة الصحّیة و األم ي ھ

ت تقصیرھم أو . )3(المخالفات  و كان حرّي بالمشّرع  أن یكتفي فقط بتحمیلھم  المسؤولّیة التقصیرّیة  إذا ثب

.علمھم بھذه المخالفات 

المتعلّق 1990أفریل 3المؤّرخ في 07ـ 90من القانون رقم 43ـ 41: كما جاء الّنص على ھذه الحالة في المواد ) 1( 

.و العشرون السنة السابعة14، الجریدة الرسمیة عدد باإلعالم 

، الجریدة الرسمیة عدد المتضّمن حمایة البیئة1983فبرایر 5الصادر في 03ـ 83من القانون رقم 61ینظر ،المادة )2(

المتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003یولیو 19المؤّرخ في 10ـ 03من القانون 92؛ و المادة السنة العشرون6

.السنة األربعون43الرسمیة العدد ،الجریدة المستدامة

و المتعلّق بالرقابة الصحّیة و األمن و طب 1988ینایر 20المؤّرخ في 07ـ 88من قانون رقم 2ف/36ینظر ،المادة ) 3(

.السنة الخامسة و العشرون4، الجریدة الرسمیة عددالعمل 
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نحسبھا قرائن دالة على عدم االلتزام القوانین بشكل دقیق بمدأ شخصّیة كّل ھذه التجاوزات و غیرھا

نطلق بلوغ العدالة؟العقوبة ، فھل بإمكانھا من ھذا الم

الستثناء الّذي أورده فقھاء الشریعة والمتعلّق بعدم سریان مبـدأ الشخصّیـة على الدّیة ، اإّننا بعد رّد 

ات اوزات اوإثب رة لّتج ابي الخطی ـریع العق ـّوق الّتش ـل تـف ـة ، نسّج عّیة العقابّی ـن الوض ي القوانی ّررة ف المق

.بصورة عاّمة تشمل كّل العقوبات الجزائّیة من غیر استثناء"ة مبدأ الشخصیّ "اإلسالمي في تكریس 

ا  اني ، وأثرھ ى الج را عل ون قاص ّد أن یك ة ، ال ب ع العقوب ر فتوقی رف المباش رض أالّ ینص یفت

ة  ع العقوب للغیر؛وإّنـھ حقیـقة  ألمر متعّسر ؛ ذلك أّن الّتشریعات العقابّیـة عموما، حّتى وإن ضمنت عدم توقی

ى األعلى غیر الج ة إل اء ناة، فمن الصعب لھا أن تضمن عدم وصول اآلثار غیر المباشرة لھذه العقوب . بری

ـذ  ى تنفی ب عل ـار تترّت ـلّھا آث یھم ،ك وم عل ارب المحك ة ألق فاأللم وفقدان الُمعیل  واختالل المراكز االجتماعی

ـولو ك)1(العقوبة ،وھي غیر مقصودة لذاتھا رّرت بنصوص تشریعـ ذلك لق ّل انت ك رت ك ة ،والعتب ّیة خاّص

. العقوبات جائرة

و ابي ـمن أھّم دعائم التفرید العقةدعامالمساواة تعتبر:اواة في الشریعة و القانونثانیا ـ المس

بتحدید مدلولھا بدایة ثّم ھذه الدعامة بیانھي في ذات الوقت من مقتضیات العدالة الجنائّیة ؛ و یمكن 

العقوبة المقررة في التشریع الجنائي اإلسالمي أو في القوانین الوضعّیة على تطبیقاتھا سواء على مستوى

:  الّنحو التوالي

ة" و یطلق علیھا أیضا :ـ مدلول المساواة في العقوبة 1 ات یو"العمومّی د العقوب ا توحی قصد بھ

اوت ابالّنسبة لجمیع األفراد من غیر نظر إلى الفروق العرقیّ  ّیة،أو تف ة ة أو الجنس ة والمالّی ز االجتماعی لمراك

اس ین الّن ل ،)2(ب ذلك القات ة اإلعدام،ك عیف عقوب ل الّض تحق القات واء؛فكما یس انون س رع والق ام الش ّل أم فالك

ھكذا بالّنسبة للكافة في جمیع العقوبات؛یشترط .عقوبة كذلك الشریفیستأھل الالّسارق الوضیع أنّ القوّي؛كما

ة  ة،فقط أن تكون مالبسات الواقع ا متماثل ة وظروفھ وت المسؤولیّ الجرمّی ذا ثب ةوك ل،حّتى ة الكامل عن الفع

.یكون الجزاء واحدا

.130،صالّنظریة العاّمة للمجرم والجزاءرمسیس بھنام ،)1(

؛1/302،جالّتشریع الجزائي المقارن؛عّبود السّراج، 51،صالعقوبة في الفقھ اإلسالميینظر،أحمد فتحي بھنسي، )2(

395.-394,T1, P,  Traité  de  Droit  pénalBouzat et Pinatel
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ذا  فھل وفقت الشریعة اإلسالمیة و القوانین الحدیثة  في تكریس ھذه المساواة بأبعادھا المختلفة ، ھ

:ین الموالیینعنصرما سنستشفھ من خالل ال

تقریر المبدأ في القرآن و السّنة و فیما أثر عن :في الشریعة اإلسالمیةوبةالعقفي المساواةـ 2

الصحابة مؤّكد، كما أّن تطبیقاتھ جلّیة و وواضحة ، لذا سنختصر في إعطاء مالمح ذلك في العنصریین 

:التالیین مرجئین البیان المفّصل لما سیأتي في عمق البحث

أرست الشریعة المبدأ على معالم ركیزة ، و ال :المیةـ تقریر مبدأ المساواة في الشریعة اإلسأ 

و جعلناكم  اكم من ذكر و أنثى ،ـاس إنـّا خلقنــها النّ ـيا أيّ ﴿ :الى في محكم تنزیلھ ـأدّل على ذلك قول الحّق تع

يا أيّها  ﴿ :؛ و قولھ 13/﴾ سورة الحجرات ارفوا ، إّن أكرمكم عند اهللا أتقـاكم ، إّن اهللا عليم خبيرـشعوبا و قبائل لتع

/ ﴾ سورة الّنساءكثيرا و نساءاال  ـالنـّاس اّتقوا رّبكم اّلذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بّث منهما رج

1.

و یكفي لتأكید تقریر و تطبیق التشریـع الجنائي اإلسالمي لمبدأ المساواة، حادثـة سرقة المرأة 

أتشفع في حّد من  ﴿ :شفاعة حّبھ أسامة بن زید،بل غضب لذلك فقالالّتي رّد فیھا الّرسولة ، المخزومیّ 

أّنهم كانوا إذا سرق  الشريف  "وفي رواية هلك" يأّيها النّـاس إّنما ضّل من قبلكم: حدود اهللا ، ثّم قـام فخطب ، قـال

؛ )1(﴾اطمة بنت محّمد سرقـت لقطـع محمـّد  يدهاــلو أّن فم اهللااموا عليه الحّد ، و أيّ ـــوه، و إذا سرق  الضعيـف أقــتركـ

المسلمون تتكافـأ دماؤهم و يسعى  ﴿:و كذا ما رواه عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أّنھ  قال رسول هللا

.)2(﴾..بذّمهم أدناهم و يجير عليهم أقصاهم و هم يد على من سواهم

و انتھج الخلفاء الراشدون المنھج ذاتھ فأقّروا المبدأ و صانوه و طّبقوه ، و ال أدّل على ذلك من 

أّیھا الّناس إّنھ و هللا ما فیكم أحد أقوى عندي من :" قضاء أبي بكر الّصدیق و خطابھ في ذلك مشھور

. و اللّفظ لھ:  6289أخرجھ ،البخاري ، كتاب الحدود،باب كراھّیة الشفاعة في الحّد إذا رفع إلى السلطان،حدیث رقم)1(

،و اللّفظ لھ؛ابن ماجھ،كتاب 2371:أخرجھ، أبو داود،كتاب الجھاد،باب في السریة ترد على أھل العسكر،حدیث رقم) 2( 

- 6403:؛أحمد بن حنبل،مسند المكثرین من الصحابة،حدیث رقم 2675:الدّیات، باب المسلمون تتكافأ دماؤھم،حدیث رقم 

6506.



مـــاھیة التفرید  العقــابي و تأصیـلھ في السیــاسة الجنـائّیة اإلسالمّیة . الفصل األّول:      

59

و سّوى عمر بین الّناس في ، "الّضعیف حّتى آخذ الحّق لھ ، و ال أضعف من القوّي حّتى آخذ الحّق منھ 

.قضائھ و عدل

قد لمسنا عموم تطبیق المبدأ بالّنسبة للعقوبات ل:ـ تطبیقات مبدأ المساواة في الشریعة اإلسالمیة ب

سواء من ناحیة تقریرھا أو تنفیذھا وكذا تأثیرھا، ذلك أّنھ ال اعتبار لصفة الجاني )1(في الشریعة اإلسالمیة

فولّي األمر الّذي ینتھك حدا من حدود هللا ، أو یقترف معصّیة من المعاصي المساءل .مكانتھوال لمؤّھالتھ أو 

–ا ، وتنّفذ العقـوبة المنوطة لمثل سلوكھ، وھو أمر مّتفق علیھ بین جمھور الفقھاء ا ، یتابع قضائیّ عنھا جنائیّ 

ین المحظورات الّتي یجب معاقبة اإلمـام علیھا ، بتفـریقھم ب)3(،وشـّذ الحنفّیة)2(-المالكّیة، الشافعّیة والحنابلة

وھي تلك الماّسـة بحقوق األفراد كالقصاص والجرائم الواقعة على األموال، وتلك المحظورات الّتي یعفى 

اء ھنا ـوق الجماعة كحّد الشرب وحّد القذف وغیرھا ،وسبب اإلعفـالماّسة بحقمن العقاب علیھا وھي تلك

.علیھ إذ ال والیة علیھ من الغیریرجع لتعّذر العقـوبة

ونرى ضرورة توقیـع العقـاب على الّرئیـس و ؛وح ھذا الّذي ذھب إلیھ الحنفّیةــوإّنـھ لرأي مرج

المرؤوس على حّد سواء ، بل نؤّیـد مذھب من قال بالّتشدیـد على ذوي المكانات العالیة في المجتمع، و منھم 

فذوو األنساب الفاضلة إذا أساءوا كانت إساءتھم أغلظ من إساءة : "  اإلمام ابن تیمیھ رحمھ هللا الّذي قال 

بتھم أشّد من عقوبة غیرھم، فكفر من كفر من بني إسرائیل إن لم یكن أشّد من كفر غیرھم، غیرھم، و عقو

من كفر و فسق من قریش  والعرب تخفّف إنّ و لھذا لم یقل أحد  من العلماء، . فال أقّل من المساواة بینھم 

بحیث یخشى تأثـّر و تأّسي الغیر ، ھذا إن كان فعلھ متعّمدا ،أو علنّیا)4(.."عنھ العقـوبة في الدنیا أو اآلخرة

.بھ 

" و إّن أجلى تطبیق یمكن عرضھ في مجال تكریس مبدأ المساواة في التشریع الجنائّي اإلسالمي 

، بأحكامھ الّركیزة و ضوابطة المحكمة و قواعده العادلة ،فأسمى منھ ال یوجد كیف ال والعدل " القصاص 

.و ما بعدھا1/316،جي اإلسالميالتشریع الجنائینظر ،عبد القادر عودة ،)1( 

6/242،ج)م1992–ھـ1412دار الفكر،(،3،طمواھب الجلیل شرح مختصر خلیلینظر،الحّطاب،محّمد بن محّمد المغربي،)2( 

44- 6/43، ج)م1968-ھـ1388كتاب الشعب،(،دط،األمّ ا؛لشافعي،أبو عبد هللا محّمد بن إدریس،2/189،جالمھّذب؛ الشیرازي،

.382و343، 9/342،جلمغني؛ابن قدامة،ا

، )دارالفكر،دت:بیروت، لبنان(،2، طشرح فتح القدیر على الھدایة،الكمال بن الھمام ،محّمد بن عبد هللا السیواسي ،ینظر) 3( 

.3/187،جتبیین الحقائق؛ الزیلعي،161- 4/160ج

مكتبة :الرباط(عبد الرحمن بن محّمد بن قاسم،:،دط،جمع وترتیبمجموع الفتاوىابن تیمیھ ،محّمد، )4(

.35/231، ج)المكتب التعلیمي السعودي،دت:المعارف،المغرب
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اص في القتلى الحّر بالحّر و العبد  ـوا كتب عليكم القصــيا أّيها اّلذين آمن﴿: عّز و جّل یقول في محكم تنزیلھ 

بالعبد و األنثى باألنثى ، فمن عفي له من أخيه شيئ فـاتباع بمعروف و آداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من رّبكم و  

/ البقرة﴾عّلكم تتقون  و لكم في القصاص حياة يا أولي األلباب ل. رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فـله عذاب أليم  

و كتبنا عليكم فيها أّن النّفس بالّنس و، و العين بالعين ، و األنف باألنف ، و  ﴿:؛ و یؤّكد جّل شأنھ 178،179

األذن باألذن ، و السّن بالسّن، و الجروح قصاص ، فمن تصذق به فهو كفـّارة له ، و من لم يحكم بما أنزل اهللا فـأولئك  

في الباب الثاني من البحث ،ألّن مفّصالاو لنا حول تطبیقات ھذه الخاصّیة بیان.45/ المائدة ﴾هم الظالمون

.)1(المساواة دعامة من أھّم دعائم التفرید العقابي 

ى ضرورة :في القانونالعقـــوبةفي المساواةـ 2 دت عل ة أّك وانین الحدیث ھ أّن الق مّما ال شك فی

تحقیق المساواة في العقاب بشكل خاّص ألّن وقعھ متفاوت األبعاد سواء بالّنسبة للمحكوم علیھ ذاتھ أو بالنسبة 

ریس كما وضعت بعض الضمانات ". العدالة الجنائیة"للغیر، و ألّنھ بعبارة أدّق وسام  ى تك اعد عل ي تس الت

:و توضیح ذلك یكون في عنصرین أ،المبد

انون أ ي الق اواة ف دأ المس ر مب اواة :ـ تقری دأ المس ر مب ى تقری ة عل ریعات الحدیث ت التش حرص

، أحد المبادئ العاّمة "بعمومّیة القوانین"بنصوص صریحة أحیانا و ضمنّیة أحیانا أخرى؛ فجعلت ما یسّمى 

ة في القانون ، وھو مبدأ مستنبط من خاصّیة العمو دة القانونّی ة و ھي إحدى خصائص القاع ن ) 2(مّی ي م الّت

.أصال"قاعدة قانونیة" غیرھا تفقد القاعدة وصف 

ة  دة القانونی ام القاع اطبین بأحك ع المخ و ینطوي مبدأ عمومّیة القوانین على ضرورة خضوع جمی

ھ إذا  ا ؛ و علی ل لھ بقا  كمقاب ّرر مس لھذه القاعدة فإذا ثبت خرق أّي شخص لمضمونھا  یتعّرض للجزاء المق

المعنى الصحیح ، و سریانھا كانت القاعدة جنائّیة فوصف العمومّیة فیھا ثابت على اعتبارھا قاعدة قانونیة ب

ر  ذي تعتب ع الجزاء الّ ا ُوقَّ ة أحكامھ ّم مخالف إذا ت تثاء ف ا دون اس اطبین بھ یجب أن یشمل كّل األشخاص المخ

. العقوبة صورة من صوره

.و ما بعدھا223، ص ینظر الباب الثاني من األطروحة )1(

و لنا حول .مجردة ــ ملزمةسلوكیة اجتماعیة ــ عاّمة و : معروفة ھذه الخصائص فھي من المبادئ األساسّیة للقانون ) 2(

. 226، ص التفرید التشریعي للعقوبة: الباب الثاني ، الفصل األّول : صیاغة القاعدة القانونیة مقال مفّصل في 
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ر فقھاء القانون ة ) 1(و یفسِّ ة إلقام یلة الدول ھ وس وانین بأّن ة الق دأ عمومّی تمّسك التشریعات بتقریر مب

تحقیق المساواة بین األفراد في المجتمع ، ضمانا لإلستقرار؛ و ألّنھ من الصعب حصر الفروض و الّنظام و 

.الحاالت و وضع قاعدة لكّل حالة فكان لزاما األخذ بالوضع الغالب و صیاغة القاعدة صیاغة عاّمة 

ال الحصر ـ ھذا و اعتبرت بعض التشریعات المســاواة مبدأ دستورّیا من ذلك ــ على سبیل المثال

ي  بتمبر 11ما جاء في الدستــور المصرّي الصادر ف ـادة 1971س ي المـ انون :" 40ف دى الق ون ل المواطن

ك بسبب الجنس أو األصل أو  ي ذل نھم ف ز بی ة ال تمیی ات العاّم وق و الواجب ي الحق سواء، و ھم متساوون ف

ادئ :" بدایة14في المادة 96، و ما جاء في دستور الجزائر " اللّغة أو الدین أو العقیدة ى مب تقوم الدولة عل

ة  ادة "التنظیم الدیمقراطي و العدالة اإلجتماعی ي الم ّم ف انون :" 29، ث ام الق یة أم واطنین سواس ّل الم وال .ك

یمكن أن یتذّرع بأّي تمییز یعود سببھ إلى المولد ،أوالعرق ،أو الجنس ،أو الرأي،، أو أّیشرط أو ظرف آخر 

ّي أو اجت اعيّ شخص ادة "م ي الم ى أّن 140؛ و ف تور عل نّص الدس رعیة و :"ی ادئ الش اء مب اس القض أس

اواة  انون.المس رام الق ده احت ع و یجّس اول الجمی ي متن و ف ام القضاء، و ھ یة أم ل سواس د ُوضعت "الك ؛ وق

:ضمانات أخرى تأكیدا وحرصا على حسن تطبیق مبدأ المساواة أھّمھا

اواة :ساواة في القانونـ ضمانات تطبیق مبدأ المب  ترتبط بعض المبادئء إلى حد كبیر بمبدأ المس

ت التشریعات "مبدأ عمومّیة القوانین"، وقد بّیّنا أحدھا وھو  ، وتعتبر ھذه المبادئ في الحقیقة ضمانات حاول

ى  یمھا إل ن تقس دأ ؛ و یمك ق السوّي للمب ل التطبی ا تكف ا ألّنھ ك بھ وعّیة: التمّس و أخرى ضمانات موض

. شكلّیة أو إجرائیة 

:أھّمھاعلى اإلطالق:ـ الّضمانات الموضوعّیة 1ب

بمنطوقھ و مضمونھ و آثاره ، إذ یعّد الضمان األّول لتطبیق المساواة الفعلّیة "مبدأ الشرعّیة"ـ

ھا بكّل من یثبت ارتكابھللعقاب ، خاّصة و أّنھ یتضّمن ضرورة النّص على العقوبة حتى یمكن إلحاق

.وبةـــالعق:في الجزاء و من بین أنواعھ،و یبدو أّن المبدأ سّوى بین جمیع من تثبت مسؤولّیتھم للجریمة

ا زاءات و منھ ع الج تنوی اتـ ة :العقوب زاءات الجنائّی ع الج ي تنوی ة أّن ف ریعات الحدیث رى التش ت

بجعلھا تتراوح بین عقوبات و تدابیر أمنّیة ، و في تنویع العقوبات ذاتھا بجعلھا تتراوح بین العقوبات السالبة 

ین  اواة ب ق المس ات ، ضمانا لتحقی ن العقوب واع أخرى م ى أن اّص باإلضافة إل للحرّیة و الغرامات بشكل خ

ة و المحك ائع مختلف ك الوق ت تل ا كان وم علیھم ؛ فقد تقتضي المساواة عدم التسویة في الحكم على الوقائع كلّم

الدار : بیروت(،1،ط"الّنظریة العاّمة للقانون ، و الّنظریة العاّمة للحقّ "المدخل للعلوم القانونیة ینظر ، توفیق حسن فرج ، )1(

.22ـ 18،ص)1977عیة،الجام
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اتھا  ا و مالبس ابھ...متباینة في شخصّیة مرتكبیھا و ظروف ارتكابھ اك تش ان ھن ل،  و العكس إن ك و تماث

.فكان لھذا التنویع ضرورة تطلّبتھا المساواة في حّد ذاتھا

ھذه الضمانات تتعلّق بإجراءات التقاضي ، وكذا تلك الرقابة التي تفرضھا :الّضمانات اإلجرائّیةـ 2ب

:التشریعات على دستوریة القوانین و على صّحة األحكام الجزائیة،و منھا

ت صفتھ أو :ـ كفالة حق التقاضي ا كان ّل شخص مھم اكم ك ب أن یح اواة یتطلّ دأ المس احترام مب ف

مركزه القانوني ،أمام قاضیھ الطبیعي أي القاضي الّذي یعّین وفقا لقوانین تنظیم القضاء و یتمتع باالستقاللّیة 

ة  ة أش. و عدم القابلّیة للعزل و یطّبق القوانین العادّی ة لمعاقب ات قضائیة معّین ذواتھم فتخصیص جھ خاص ب

ي  راد ف ین األف اواة ب دأ المس ة مب ى حمای دف إل ي تھ توریة الت د الدس ع االلقواع یتعارض تعارضا صریحا م

.)1(اللجوء إلى القضاء بال تفرقة أو تمییز في ممارستھم لحق التقاضي 

ھ :ـ حّق رّد القضاة اد القاضي ألّن تقریر حّق الرّد في القوانین اإلجرائیة أمر مھّم فعال ضمانا لحی

ن  حكم یفصل بین الخصوم ،فإن كانت لھ عالقة بأحدھما مھما كانت طبیعتھا أو حّتى بمحامیھما أو غیرھا م

ّرر حّق الخصوم ،فالشّك یقوم ال محالة في تسویتھ بینھم فقُ )2(الحاالت المنصوص علیھا صراحة في القانون 

.في طلب رّد القاضي ضمانا لتحقیق المساواة

ار لضعف أو :ـ تخصیص قضاء لألحداث ّن بنظر االعتب ة الس ة حداث لقد أخذت التشریعات الحدیث

ن الجـانعدام القدرة على اإلدراك و التمی ة م املتھم و ـیز ھذه الفئ ة لمع س و قواعد خاّص انحین فوضعت أّس

ام ا أم ابعتھم جزائی داثمت اء األح ّررة )3(قض ة المق ات الجزائی ول المحاكم ن أص ف ع س تختل ي أّس ، و ھ

.للبالغین؛ فمن مقتضیات المساواة أن ال نسوي في كیفّیة المتابعة وال في الحكم بین الحدث و الراشد

ة نوع:ـ الرقـــابة القضـــائّیة ذه الرقاب ر ھ يّ اتعتب ق الفعل ة للتطبی ة القانونی واع الحمای ن أن دأ م لمب

:المساواة ؛ و تتخذ صورتین 

دار الّنھضة العربّیة : القاھرة(،دط ،"دراسة مقارنة" المساواة في القانون الجنائي أحمد شوقي عمرأبو خطوة، )1( 

.63ـ 60،ص)1991،

المؤّرخ 66/155الصادر باالمر رقم الجزائريمن قانون اإلجراءات الجزائیة554ینظر نّص المادة )2( 

.1966یونیو08في

من قانون اإلجراءات 494ــ 442ینظر على سبیل المثال األحكام الخاّصة بالجانحین األحداث المقررة في المواد من )3(

دار ھومة :الجزائر(،1،طمذّكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائريو ینظرأیضا ، محّمد حزیط ،؛الجزائیة الجزائري 

.و ما بعدھا 161،)2006للطباعة ،
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فالدولة تضع و تخّصص جھات قضائیة أو مجالس معّینة :األولى ـ رقابة على دستورّیة القوانین 

ى الّنصوص التشریعیة  ة عل ذه الرقاب ا فرض ھ ي یمكنھ لمراقبة مدى دستوریة القوانین ، و ھي الوحیدة الت

:ة الجنائّیة؛ فعلى سبیل المثال ال الحصر الّتي تخّل صراحة أو ضمنیا بمبدأ المساوا

ادة  ھ 165نّصت الم ى أّن ري عل تور الجزائ ن الدس ى :"م افة إل توري باإلض س الدس ل المجل یفص

تورّیة المع ي دس تور ، ف وانین و ـاالختصاصات التي خولتھا إیاه صراحة أحكام أخرى في الدس اھدات و الق

یةالتنظیمات ، إما برأي قبل أن تصبح واجبة  ة العكس ي الحال ادة " التنفیذ ، أو بقرار ف ي الم د ف ّم التأكی ، و ت

توري :" من الدستور دائما على أّنھ 169 إذا ارتأى المجلس الدستوري أّن نّصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دس

".، یفقد ھذا الّنص أثره ابتداء من یم قرار المجلس 

ة سواء وفي مصر أصدرت المحكمة الدستوریة العلیا أحكام اواة الفعلی دأ المس ا تؤّكد رقابتھا على تكریس مب

. )1(إلى القاضي الطبیعي أو في مجال المساواة و تكافؤ الفرص االلتجاءفیما تعلق بتقریر حق التقاضي و 

من خالل تقریر طرق للطعن في األحكام القضائیة :الثانیة ـ رقابة على صّحة األحكام القضائّیةو 

ن اإلجراءات تسمح أو إخالالاالتي یرى فیھا الخصوم ظلم رت مجموعة م بالمساواة ؛ فالقوانین الحدیثة أق

ا أو  اؤه كلّی م  أو إلغ ك الحك ة تصحیح ذل م  و الغای ا بحك د الفصل فیھ بإعادة الّنظر في الدعاوى الجزائیة بع

ة جزئّیا ، سواء ع ر العادّی ة أو غی دأ )2(ن طریق طرق الطعن العادّی اق مب و إحق ا ھ ى دوم دف المبتغ ؛ و الھ

.المساواة و تكریس العدالة الجنائیة

ة ھذه رغم حرصھا على تجسیـد لكن  ـعات العقابی إّن الّتشری ا ، ف المساواة في العقـوبة وكذا في أثرھ

و  اني وھ ّق الّث ي الش ا ، ف رد؛ لم تستطع التحّكم عموم ي الف ة ف ھ العقوب ذي تخلّف ر الّ ف فاألث ھ یختل ب أّن الغال

ة : ویتفـاوت قّوة وضعفا من شخص آلخر؛ مثال ذلك  ـة للحرّی ـوبات الّسالب ـع العق ى توقی ـرّتب عل األثر المت

ا أّن ؛یكون أكبر وأشدَّ على من تعّود حیـاة الّترف والّنعیـم منھا على من تعّود حیـاة البؤس والشقاء  ع كم وق

.)3(الغرامات الجنائّیة یكون أشدَّ على الفقیر  منھ على میسور الحال

؛ مأمون سالمة ، شرح 69ـ 68ص،"دراسة مقارنة" المساواة في القانون الجنائي أحمد شوقي عمرأبو خطوة، نظر ، ی)1(

.35، ص"القسم العام " قانون العقوبات 

دیوان المطبوعات : الجزائر(،5،طمبادئ اإلجراءات الجزائیة في التشریع الجزائريینظر ،أحمد شوقي الشلقاني، )2( 

.586ـ3/477،ج)2008الجامعیة،

د الملك،)3( دي عب وعة الجنائّیینظر،جن ر(،1،طةالموس ان:مص ة االعتماد،بیروت،لبن ات :مطبع دار المؤلّف

.5/24،ج)م1942القانونّیة،
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ا  ي نظرن ود ف ببھ یع اق س ة ، فاإلخف أّما الشّق األّول و ھو تجسید القوانین لمبدأ المساواة في العقوب

عیّ  ات الوض ة العقوب ى طبیع طربة إل ة مض ي ذات طبیع ا ؛ فھ ّد ذاتھ ي ح ك، . ة ف ى ذل وذج عل ط نم وأبس

ى  ّوع إل ي تتن ـابي الوضعي ؛ فھ ام العق اّقة: العقـوبات الّسالبة للحرّیة ، والّتي تشّكل عصب الّنظ " أشغال ش

ّوع بحتمّی" مؤّبد ومؤّقت " ، سـجن" مؤّبدة ومؤّقتة ذا التن ل ھ ن وحبس؛ ویعلّ ھ م ر أّن ابي ، غی د العق ة الّتفری

ال في مرحلة القضاء بھا عقوبات ال یوجد اختالف كبیر بینھا الّناحیة التطبیقّیة أو باألحرى ، التنظیمّیة لھذه ال

اواة ماثلفھل یعتبر ھذا الت. في مرحلـة تنفیذھا وال  امة -ضرورة یقتضیھا مبدأ المس ي جس اوت ف م الّتف رغ

ات  ذه العقوب ن ھ ة م ّل عقوب ا ك ّررة لھ یھمالجرائم المق وم عل تالف شخصّیات المحك واب و اخ ان الج ؟إن ك

ین باإلیجاب ، ة أو الّتناسب ب دأ المالءم و مب ّل ، وھ ن الك ھ م رف ب ُحقَّ لنا الّتساؤل عن محّل مبدأ آخر معت

.و ھو األساس الذي یستند علیھ مبدأ التفرید العقابيوالجزاءوالمجرم الجریمة 

ة ب و تطبیقاتھ في الشریعة و القانون جعلتنا بالمقارنة البسیطالمبدأ المساواة في العقإّن عرضنا

المساواة في توقیع الجزاءات الجنائّیة عموما والعقـوبة خصوصا، ال بینھما نصل إلى نتیجة أولى مفادھا أّن  

، وفق كّل واقعة وكّل حالة من ھاولّي األمر من سلطتھ في تكییفأو د القاضي یجریترتب علیھ مطلقا ت

ا أخرى، بل على العكس ، فھي أسلم وسیلة الحاالت الّتي تعرض أمامھ، على تشابھھا أحیانا واختالفھا أحیان

.و أھّم ضمان تتحقق بھ العدالة الجنائّیةمبدأ الّتفرید العقابيجسیدلت

و تأكید عالقة التكامل بینھ بكّل عناصره و متطلباتھ و بین التفرید العقابي لقد عمدنا ضبط مفھوم 

من حیث المضمون و المختلف فیھا بین الشریـعة و القـانون العدالة الجنائّیة بكّل مقتضیاتھا المتفق علیھا 

أسبقّیة تأكید من ثّم حّق لناو كّل ذلكفعلّیا لسا ــو قد وجدنا في الشریعة تكری؛قــتطبیالبینھما من حیث 

؛ و لنا ابي و تأكید دوره في مجال العدالة الجنائّیة ــد العقــائّیة اإلسالمّیة في تقریر مبدأ التفریــالسیاسة الجن

:أن نثبت ھذا التأصیل في المبحث الموالي
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یعتبر عرضنا لماھّیة التفرید العقابي و عالقتھ بالعدالة الجنائّیة سندنا في التأصیل لھ بدایة في 

حّتى و إن كان بغیر ھذا المسّمى الحدیث و السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة على اعتبار أسبقّیتھا في تقریر المبدأ 

.إّنما بمضمونھ الّذي أوضحناه في المبحث الّسابق و تطبیقاتھ الشرعّیة الّتي ستتجلى في ثنایا ھذا البحث

و التأصیل للمبدأ على مستوى السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة یتطلّب بدایة اإلحاطة باألنظمة العقابّیة 

عرض السیاسة بما تتضّمنھ من عقوبات متنوعة و خصائص ممّیزة و عدالة فریدة ثّم الّتي تقوم علیھا ھذه 

:  م المبحث إلى ثالثة مطالب ھي ؛ لذا تّم تقسیفي كّل نظام منھاابيتفرید العقالمظاھر أھمّ 

.د العقابي في الحدودـمبدأ التفری: المطلب األّول 

.القصاصد العقابي في ـمبدأ التفری: المطلب الثاني 

.د في العقوبات التفویضّیةـمبدأ التفری: المطلب الثالث 

:یكون كما یليترتیب بیانھا على ھذا ال

: المطلب األّول 
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.ابي في الحدودــمبدأ التفریـد العق

حرص المشّرع الحكیم على حمایة المجتمع اإلسالمي بكّل الوسائل الّتي تضمن بقاءه فاضال، من 

لعقوبات متفاوتة كّما ونوعا،منعا لحصول أّي اختالل قد یفتك باألّمة ، وتثبیتا لكّل لقیم  األصیلة ذلك تقریره 

البّد منھا في قیام مصالح :" الّتي وجدناھا مدرجة ضمن ما سّماه علماء الشریعة بالضرورات والّتي قیل إّنھ

بل على فساد وتھارج وفوت حیاة؛ وفي الّدین والدنیا بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة، 

.)1("األخرى ، فوت الّنجاة والّنعیم والرجوع بالخسران المبین

بدایة بالحدود وإّن أّي اعـتداء یقع على ھذه الضرورات ، یقابل بجزاء قّدره الشرع تقدیرا محكما

و رغم قلّة عدد جرائم .موضوع ھذا المطلب ثّم بالقصاص على ما سیتبّین في المطلب الثاني من المبحث

الحدود مقارنة بغیرھا إالّ أّنھ یشكل بحق نظاما فریدا ستتضح بعض معالمھ في ھذا المطلب و ستتجلّى أكثر 

.في ثنایا مباحث ھذه الدراسة

مّ نظام الحدود ، و الثاني یتضّمن عرضا أّولھما فیھ بیان ل، المطلب إلى فرعینو علیھ تّم تقسیم ألھ

:بیانھما على ھذا الترتیب یكون على الّنحو التاليمظاھر التفرید العقابي في ھذا الّنظام؛

: الفرع األّول 

.نظــــام الحـدود

یقوم نظام الحدود على عدد من العقوبات الشرعّیة الّنصّیة المتفاوتة في شدتھا قّررت لمواجھة 

تھ ـ حّتى و إن كان بعضھا واقع في ظاھره على فرد بعینھ ـ الجرائم الخطیرة الماّسة بالكیان االجتماعي برمّ 

سنعرضھا في العنصر األّول؛ و نظرا لخصائصھا الممّیزة شّكلت نظاما عقابیا فریدا لھ وزنھ في المجال 

.    الجنائي و ھذا ما سیتبّین من خالل العنصر الثاني

الّردة ، الحرابة ، البغي، : الحدود سبعة تتمّثل فيالمّتفق علیھ بین العلماء أّن :أّوالـ عقوبات الحدود

:شرب الخمر،الزنا، القذف، السرقة ؛ و العقوبة المقّررة لكّل منھا بدلیلھا ھي

ة،  :عقوبة الردة-1 وصف الحّق تبارك وتعالى المرتدین بأصحاب الّنار، ألّنھا وعیدھم یوم القیام

ال  دارین فق ي ال ا ف حبطـت  ومـن يرتـدد مـنكم عـن دينـه فيمـت وهـو كـافر ، فـأولئـك﴿: كما أحبط أعمالھم كلّھ

.2/8ج،)مطبعة المكتبة التجاریة الكبرى،دت: مصر( دط،، في أصول الشریعة، الموافقات أبو اسحاقالشاطبي )1(
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رة﴾أعمالهم في الدنيا واآلخرة ، وأولـئك أصـحاب النـّـار هــم فيهـا خالــدون ـیان للجزاء 217/البق ة ب ي اآلی ؛ فف

ة  رة عقوب اإللھي لكّل من سّولت لھ نفـسھ الرجوع إلى الكفر بعد اإلیمان ؛ وفضال عنھ فرضت السّنـة المطّھ

:ردعا لغیره تتمّثل في القـتل كما ثبت في أكثر من أثر استئصاال لھ و عّیة أخرى توّقع على الجاني یشرت

لو كنت أنا لم أحرّقهم ألن: حّرق قوما فبلغ ابن عبـّاس فقـال  ﴿عن عكرمة أّن علّیا رضي هللا عنھ،-أ

.)1(﴾مـن بّدل دينه فـاقتلوه: ال تعذّبوا بعذاب اللّـه ، ولقتلتهم كما قـال النّبّي  : قـالصلى اهللا عليه وسلمالنّبّي  

فھذا الّنص صریح في إیجاب قتل المرتّد،ألّن إعدامھ ھو العقوبة المقّدرة الكفیلة بالحفاظ على الّدین 

:آثار أخرى تعضد ما أوردناه منھا ؛  وثّمة )2(–من ھذه الدراسةالّثانيالبابكما سنرى في -من العبث، 

ال يحـلّ دم  امـرئ مسـلم  يشـهد أن  ﴿:صلى هللا علیھ وسلمقال رسـول هللا  : ما رواه ابن مسعود قال -ب

الّله ،وأّني رسول الّله ، إالّ بإحدى ثالث   ﴾الثّيب الزاني ، والّنفس بالّنفس ، والتـّارك لدينه  المفـارق للجماعـة: ال إله إال ّ

.وفي ھذا الدلیل أیضا إیجاب قتل المرتّد عقابا لھ ،)3(

أتبعـه معـاذ بـن جبـل، فـلّمـا  "لّما بعث أبا موسى األشـعري إلـى الـيمن ، ،كذلك ما ثبت عن الّنبّي -ج ثـم ّ

ما هذا ؟ قـال كان يهوديـّا فـأسلم ثّم  : أنزل ، وإذا رجل عنده موثق؛ قـال  :قدم عليه ألقى له وسادة ، قـال  

.)4( ال أجلس حّتى يقتل ، قضاء الّله ورسوله، ثالث مرات ، فـأمر به فقتل: اجلس ، قـال  : تهّود، قـال  

ا : عقوبة الحرابة-2 دیدة ، جمعتھ جاءت عقوبات قطاع الطرق المحاربین متفاوتة ، متنّوعة وش

ويسعون في االرض فسادا أن يقتّـلـوا أو يصـلّبوا أو تقطّـع  إّنما جزاؤا اّلذين يحاربون اهللا ورسوله  ﴿: آیة الّرحمن في كتابھ العزیز

؛ الترمذي ، كتاب الحدود ، باب 2794:أخرجھ ،البخاري ، كتاب الجھاد والسّیر ، باب  ال یعّذب بعذاب هللا ، حدیث رقم )1(

. 3991؛ الّنسائي ، كتاب تحریم الدّم ، باب الحكم في المرتد ، حدیث رقم 1378:ما جاء في المرتد ، حدیث رقم 

.265،ص، المبحث الثانيینظر ، الباب الثاني ، الفصل األّول) 2(

؛ مسلم،كتاب 6370:رقم،حدیث"وأن النفس بالنفس والعین بالعین:"أخرجھ، البخاري، كتاب الدیات، باب قول هللا تعالى)3(

.،واللفظ لـھ3175:القسامة والمحاربین والقصاص والدیات،باب ما یباح بھ دم المسلم،حدیث رقم

ار)4( ميأخرجھ، البخ دیث رق تتابتھم ، ح دة واس د والمرت م المرت اب حك دین ، ب تتابة المرت اب اس اب 6412:، كت لم ، كت ؛مس

. 3403:اإلمارة، باب النھي عن طلب اإلمارة والحرص علیھا ، حدیث رقم 
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أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من االرض  ، ذلك لهـم خزي في الدنيا ولهم في اآلخـرة عذاب عظيــم ،إالّ اّلذين تـابوا مـن قبـل أن  

.34-33/المائدة﴾تقـدروا عليهم ، فـاعلـموا أّن اهللا غفــور  رحيم

:الّنبوّیة تأكیدا على عقوبة ھذا الصنف من المجرمین،فقد و زادت السّنة 

ال رسول هللا -أ ا قالت،ق ال يحـلّ دم امـرئ مسـلم يشـهد  ﴿:روت أم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھ

ـه  لــللّ رجــل زنـى بعــد إحــصان فـإنّـه يــرجم ، ورجـل خــرج محاربـا: أن ال إلـه إالّ اللّـه  وأّن محّمــدا رسـول اللّــه، إالّ بإحـدى ثـالث  

.)1(﴾ورسوله فـإّنه يقتل أو يصلب أو ينفى من األرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها

مـن خـرج أّمتـي يضـرب بّرهـا  ﴿:أّنھ قال كما روي عن أبي ھریرة ، رضي هللا عنھ ، عن الّنبّي -ب

.)2(﴾وفـاجرها وال يتحاشى من مؤمنها ، وال يفي لذي عهد عهده ، فـليس مّني ولست منه

اعقوباتو ظاھر التنّوع في ال" الّسرقة الكبرى" :الحرابة سمیتذا ھل ّررة لھ بق المق ا س ي كم فھ

يالبیان ل والصلب والقطع والّنف ین القت ة ، متراوحة ب ذاھب حول كیفّی اء م ىوللفقھ ذھا عل اربین تنفی المح

.على ما سیتضح الحقابحسب األفعال المنسوبة إلیھم، 

ھ :عقوبة البغي-3 ي قول ك ف ھ ،وذل ـقّررة ل ة الم داء ، العقوب ذا االعت احتـوى الّنّص التجریمي لھ

وإن طائفتـن من المومنـين اقتـتلوا فـأصلحوا بينهما ، فـإن بغت إحديهما على األخرى فقــتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا  ﴿: تعالى

إّنما المومنون إخوة فـأصلحوا بين أخويكم ، واّتقوا اهللا لعلكم  . يحّب المقسطين  ، فـإن فـاءت فـأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إّن اهللا  

.10-9/الحجرات ﴾ترحمون

داء جلّیة في ھذه اآلیة ورحمة هللا بالبغاة  ى االعت اة عل م إّنھ تعالى أقر القتل جزاء إصرار البغ إن ل

:، فقد جاءت السنة النبویة تعـّضد ذلـك ینصلح حالھم

وأمـركم جميعـا ، من أتاكم  : يقولسمعت رسول اهللا﴿: فعن عرفجة بن شریح، رضي هللا عنھ قال-أ

.)1(﴾﴾يريد أن يفرق جماعتكم فـاقتلوه

دّم ، ؛ الّنسائي ، 3789:أخرجھ ،أبو داود ، كتاب الحدود ، باب الحكم فیمن ارتد ، واللّفظ لھ ، حدیث رقم )1( اب تحریم ال كت

. 3953، 3951:باب ذكر ما یحّل بھ دم المسلم ، حدیث رقم 

اب 3436:أخرجھ،مسلم ، كتاب اإلمارة،باب وجوب مالزمة جماعة المسلمین عند ظھور الفتن، حدیث رقم)2( ؛ الّنسائي ، كت

. 4045:تحریم الدم ، باب التغلیظ فیمن قاتل تحت رایة عمّیة ، حدیث رقم 
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هل تـدري يـا ابـن أّم عبـد كيـف  ﴿: رضي هللا عنھما ، قال ، قال رسول هللا   وعن ابن عمر،-ب

ال يجهز على جريحها ، وال يقتل أسيرها ، وال يطلـب﴿الّله ورسوله أعلم ؛ قـال: حكم الّله فيمن بغى من هذه األّمة ؟ قـال  

.)2(﴾هاربها، وال يقسم فيؤها

إّنه ستكون هنات وهنـات ،فمـن  أراد أن يفـرق  ﴿: یقولسمعت رسول هللا  : وعن عر فجة، قال-ج

.)3(﴾أمر هذه األّمة وهي جميع ، فـاضربوه بالسيف كائنا من كان

ولوعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ، رضي هللا عنھما أّنھ سمع رسول هللا  -د مـن بـايع  ﴿: یق

. )4(﴾؛ فـإن جاء آخر ينازعه  فـاضربوا عنق اآلخرستطاعإماما فـأعطاه صفقة يده وثمرة قـلبه ، فـليطعه إن ا

.القتل: كّل ھذه اآلثـار تصادق على أّن العقوبة المقّدرة المقّررة لجریمة البغي ھي 

ـاق روح ى إزھ ة إل ّدین آیل ة بال ى الجرائم الماّس ات الشرعّیة المفروضة عل ّل العقوب وظاھر أّن ك

ي  ذه الجزاءات، فھ ـّدة ھ ة ش النفي ؛ وجلّی القطع أو ب الف ب ل أو الصلب أو اإلت ومئ بضرورة  الجناة بالقت ت

."الّدین"الحزم في حمایة  كلّیة  

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البّر والبحر ورزقنـاهم مـن  ﴿:یقول سبحانھ وتعالى:شرب الخمرعقوبة -4

.70/اإلسراء﴾الطيّبات وفضلّناهم على كثير مّمن خلقنا تفضيال

بالعقل الّذي ھو عمدة التكلیف ، وبھ یعرف هللا إّنما كان :" جاء في تفسیر ھذه اآلیة أّن التفضیل 

ویفھم كالمھ ، ویوصل إلى نعیمھ ، وتصدیق رسلھ إالّ أّنھ لّما لم ینھض بكّل المراد من العبد ، بعثت الرسل 

وقد أوجب الشرع الحفاظ على ھذه الھبة ، منعا لفساد عظیم قد یصیب األّمة جمعاء ، )5(."وأنزلت الكتب

دم 3443:قم {أخرجھ، مسلم ،كتاب اإلمارة ، حكم من فّرق أمر المسلمین وھو مجتمع ، حدیث )1( ؛ النسائي ، كتاب تحریم ال

. 3954: ، باب قتل من فارق الجماعة ، حدیث رقم 

.3443: أخرجھ، مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب حكم من فرق أمر المسلمین وھو مجتمع ، حدیث رقم )2(

اب  تحریم 3442: أخرجھ، مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب  من فرق أمر المسلمین وھو مجتمع ، حدیث رقم )3( ؛ الّنسائي ، كت

. 3954:الدم ، باب قتل من فارق الجماعة وذكر االختالف ، حدیث رقم 

؛ الّنسائي ، كتاب 3431:  یث رقم رجھ، مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء األّول فاألّول ، حدأخ)4(

.4120: البیعة ، باب ذكر ما على من بایع اإلمام وأعطاه صفقة یده ، حدیث رقم 

. 10/294، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )5(
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يا أّيها اّلذين ءامنوا إنّما الخمر والميسر  ﴿:اد على عقولھم بالخمر ؛ في ذلك یقول موالنا جّل جاللھ إذا جـنى األفر

إنّما يريد الشيطـن أن يوقع بينكم العدوة والبغضاء في الخمر والميسر  .واالنصاب واالزالم رجس من عمل الشيطـن فـاجتنبوه لعّلكم تفـلحون

إن كان ھذا الّنّص قد جّرم فعل الشرب ؛و 91-90/المائدة  ﴾، فهل انتم منتهونويصّدكم عن ذكر اهللا وعن الصلوة  

وقد وقع –؛الجلدلما فیھ من االجتراء على العقل، فإّن السّنة المطّھرة  أثبتت العقوبة المناسبة و المتمّثلة في 

أھو أربعون جلدة أم ثمانون؟ :خالف حول مقداره

:الشرب ،  فنوردھا في األحادیث الّتالیة أّما اآلثار الّتي نّصت على عقوبة 

و أّن الّنبّي ﴿: عن أنس بن مالك ، رضي هللا عنھ-أ د أب ضرب في الخمر بالجرید والّنعال  وجل

.)1(﴾بكر أربعین 

ال -ب د رسول ّهللا   ﴿:وعن الّسائب بن یزید ق ى عھ ؤتى بالشارب عل ا ن ر كّن ي بك ـرة أب وإم

د  ر فجل رة عم ان آخر إّم ى ك ا ، حّت ا وأردیتن دینا ونعالن ھ بأی وم إلی وصدر من خالفة عمر بن الخطاب ، فنق

.)2(﴾أربعین حّتى إذا عتوا وفسـقوا جلد ثمانین

ا  جلد على عھد الّنبّي ﴿:  وروي عن أبي سعید الخدري قولھ-ج ین ،فلّم في الخمر بنعلین أربع

.)3(﴾زمن عمر جلد بدل كّل نعل سوطاكان 

ي طالب-د ن أب ّي ب ھ عل ال ل ر یشربھا الّرجل ، فق ي الخم نـرى أن  ﴿:استشار عمر بن الخطاب ف

﴾نجلـده ثمـانين ، فـإنّــه إذا شـرب ســكر ،وإذا سـكر هــذى ، وإذا هــذى ا فتـرى ، أو كمــا قــال ، فجلــد عمـر ثمــانين   

﴾أخّف الحدود ثمـانين فــأمر بـه عمـر: عمر استشار النـّاس ، فقـال عبد الرّحمـن  فـلّما كان  ..﴿:  وفي روایة أخرى؛)4(
)5(.

كتاب ،  واللّفظ لھ ؛ مسلم ،6275أخرجھ،لبخاري ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر، حدیث رقم )1(

.3218: الحدود ، باب حد الخمر ، حدیث رقم 

م )2( دیث رق ال ، ح د والّنع اب الضرب بالجری دود ، ب دیث 6281:أخرجھ،البخاري ، كتاب الح ین ، ح ند المّكی د ، مس ؛ أحم

. 15161:الّسائب بن یزید،حدیث رقم 

. 11214:أخرجھ ،أحمد ، مسند المكثرین ،مسند أبي سعید الخدري ، حدیث رقم )3(

.1325:أخرجھ،مـالك ، كتاب ا ألشربة ، باب الحّد في الخمر ، حدیث رقم )4(

.3218: أخرجھ،مسلم ، كتاب الحدود ، باب حـّد الخمر ، حدیث رقم )5(
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دالمأوجب الشرع حمایة أعراض الّناس ، و فرض لذلك عقوبات متفاوتة : عقوبة الزنا–5 ر، اق

فـي ديـن اهللا  الزانية والزاني  فـاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة وال تاخذكم بهما رأفة  ﴿: یقول سبحانھ وتعالى 

.2/ الّنور﴾إن كنتم تومنون باهللا  واليوم اآلخر وليشهد عذابهما طائفة من المومنين  

لھ فالجلد ي وتفّص ّنّص القرآن ھو العقوبة المقّدرة لھذه الجنایة؛وقد جاءت السّنة المطّھرة لتخّصص ال

:بإضافة الرجم و الّنفي إلى الجلد ؛ إذ  ثبت فیھا 

خذوا عّني ، خذوا عّني  قد جعل  ﴿:قـال رسول الّله  ﴿:الّصامت ، رضي هللا عنھ قالعن عبادة بن -أ

.)1(﴾﴾جلد مائة ونفي سنة ،والثّيب بالثّيب جلد مائة والرجم: الّله لهّن سبيال ، البكر بالبكر  

دم امرئ مسلم يشهد أن ال  ﴿:قال رسول هللا ﴿: عن عبد هللا بن مسعود قال-ب إله إالّ الّله  ال يحل ّ

.)2(﴾﴾ارق للجماعة  ــارك  لدينه المفــوالتزاني ، والنّفس بالّنفس ،ـثّيب الال:وأّني رسول الّله إالّ بإحدى ثالث  

ة و-ج ا مدی اعز والغ ة م ي قّص ا ورد ف ذا م ي  وك ا ف ودة إلیھ ا ع ة لن ار ثابت ا أخب یف ، وكلّھ العس

.مواضع الحقة

ذف-6 ة الق ره : عقوب ھ ولغی اال ل ھ نك ى مرتكب ّدد الجزاء عل ذا ش ـبائر، ل ن الك ذف م ت و .الق ثبت

واّلذين يرمــون المحصنـــات ثّم لم يــاتوا بأربعـة  ﴿:ھي األخرى بالكتاب والسّنة ؛ أّما الكتاب ، فقولھ تعالىعقوبتھ 

.4/الّنور﴾هم  الفـاسقونشهداء ، فـاجلدوهم ثمـنيــن جلدة ، وال تقبلوا لهم شهــادة أبدا ، وأولـئك

یعتبر قذفا فإّن شھادة أربعة عدول بحصول الزنى تعتبر دلیال كافیا لتوقیع العقوبة ، أّما خال ذلك  

.موجبا لثمانین جلدة عددا،فضال عن عدم قبول شھادة القاذف والحكم علیھ بالفسق 

:أكثر من نّص، منھا وقد أّكدت السّنة على شناعة االعتداء على حرمات األسرة  في 

ا -في حجة الوداع قولھ -أ یال عام ان دل شـهرنا  :أال أّي شـهر تعلمـون أعظـم حرمـة ؟ قــالوا  ﴿:-وإن ك

أال يومنـا  :أال أّي يـوم  تعلمونـه أعظـم حرمـة ،  قــالوا  :بلـدنا هـذا ؛ قــال  :هذا ، قـال أال أّي بلد تعلمون أعظم حرمة ، قـالوا  

. 3199: أخرجھ،مـسام ، كتاب الحدود ، باب حّد الزنى ، حدیث رقم )1(

؛ مسلم، كتاب 6370،حدیث رقم.. الّنفس بالّنفس،والعین بالعین: أخرجھ،البخاري، كتاب الدّیات، باب قول هللا تعالى)2(

. 3176، 3175:القسامة والمحاربین والقصاص والدّیات، باب ما یباح من دم المسلم، حدیث رقم 
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الّله تبا: هذا ؛ قـال   رك وتعالى قد حرّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إالّ بحقها  كحرمة يومكم هذا ، في  فـإن ّ

.)1(﴾)ثالثا( بلدكم هذا ، في شهركم هذا ، أال هل بّلغت  

اجتنبوا السبع الموبقـات،قـالوا يا  ﴿: قالما روي عن أبي ھریرة ،رضي هللا عنھ أّن رسول هللا -ب

مال اليتيم،والتولي  وأكلوأكل الربا،الشرك بالّله،والّسحر،وقتل النّفس الّتي حرّم اهللا إالّ بالحّق،:قـالرسول الّله،وما هّن؟

.)2(﴾يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافـالت

؛6/ اإلسراء ﴾بأموال وبنـين وجعلناكم أكثر نفيراوأمددناكم﴿:یقول سبحانھ وتعالى: السرقةةعقوب–7

یعتبر المال عطاء من عطایا المنعم المتفضل، وقد ورد مقرونا بالولد في أكثر من موضع مـن القرآن الكریم 

،14/التغابن ﴾عنده أجر  عظيـمإنّما أموالكم وأوالدكم فتنة واهللا﴿: لتعلقھ بالحیاة اإلنسانیة،إذ یقـول عز وجل 

وأكل أموال الّناس بالباطل قد یكون .28/ األنفال﴾اهللا عنده أجر عظيمواعلموا أنّما أموالكم وأوالدكم فتنة وأنّ ﴿:ویقول

والّسارق والّسارقة فـاقطعوا أيديهما  جزاء بما كسبا نكاال من اهللا واهللا  ﴿:لكتاب في قولھ تعالىتھا قررت باعقوبوبالّسرقة 

.38/المائدة﴾عزيز حكيم

:، نذكر منھاكما أثبتت السّنة القطع للّسارق في كثیر من اآلثار

ول هللا -أ رة أّن رس ي ھری ن أب الع لعــن اللّــه الّســارق يســرق البيضــة فتقطــع يــده ،ويســرق الحبــل  ﴿: ق

.)3(﴾ فتقطع يده

مـن  :إّن قريشـا أهّمـتهم  المـرأة المخزوميّـة الّتـي سـرقت  فقــالوا  :عن عائشة رضي هللا عنھا قالت-ب

أتشفع في حّد  :؛ فكّلم رسول الّله فقـال،ومن يجترئ عليه إالّ أسامة بن زيد حّب رسول الّله   يكّلم  رسول الّله  

.6287:أخرجھ، البخاري ، كتاب الحدود ، باب ظھر المؤمن حمى إالّ في حّد أو حّق ، حدیث رقم )1(

،واللّفظ لھ ؛  2560:،حدیث رقمإّن الّذین یأكلون أموال الیتامى:أخرجھ، الـبخاري ، كتاب الوصایا ، باب قولھ تعالى)2(

.1291:وأكبرھا ، حدیث رقم مسلم ، كتاب اإلیمان ،بیان الكبائر 

م )3( ـدیث رق م ، ح ّد 6285:أخرجھ، البخاري ، كتاب الحدود ، باب لعن الّسارق إذا لم یس اب ح دود ، ب اب الح لم ، كت ؛ مس

. 3195: الّسرقة ونصابھا ، حدیث رقم 
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يـا أّيهـا النـّـاس إّنمـا ضـلّ مـن قـبلكم أّنهـم كـانوا إذا سـرق الشـريف تركـوه ، وإذا  :من حدود الّله ؟ ثم قـام فخطب قــال  

.))1ّن فـاطمة بنت محّمد سرقت لقطع محّمد يدهاسرق الضعيف فيهم أقـاموا عليه الحّد ، وأيم الّله، لو أ

ھذه الحادثة تكشف حقیقة عن عدالة العقوبة في الشریعة؛ فإیجاب القطع على الشریف والوضیع في 

.حالة الّسرقة یحقق مبدأ المساواة المطلقة بین الجناة وھي من أھّم الوسائل المساھمة في مكافحة الجریمة

سبقت اإلشارة إلى أّن العقوبات المقررة لجرائم الحدود تمتاز بخصائص : الحدودائص ـخصثانیا ـ

و البعض یتعلّق بأركانھا وشروط تطبیقھا و البعض وص الشرعّیة المقّررة لھا،ـبعضھا یتعلّق بالّنصممّیزة 

والشفاعة والّتوبةھا ألحكام العفو یتتعلّق بمدى شمولأخرى ت، إضافة إلى خصائصاآلخر یتعلّق بإثباتھا

.لیس ھذا مجال توضیحھا

:و یمكن بیان بعضھا ھذه الخصائص على الّنحو التالي

ا-1 ّررة لھ رعّیة المق ا: الّنصوص الش ّدرة عموم ات المق ّررة للعقوب وص المق م الّنص ة تّتس بقداس

رة،)2(فریدة ّنة مطّھ ان أوس ا ك ر، قرآن ا ذلك أّن مصدرھا وحي منّزل من الحكیم الخبی ب أو إجماع ي الغال ف

.)3(أحیانا باعتبار أّن مستنده الّنصّ 

یسمو على كّل الّنصوص والّتشریعات جعلت الّنّص العقابي في مجال الحدود،،ھذه القداسة

وال مجال للّتشكیك في عصمتھ، لقیامھ على أصول تشریعّیة سماوّیة، عنت فیھا الحكمة اإللھّیة ؛األخرى

ولیس من داع لالجتھاد في ابتداع مصالح جدیدة،ألّنھا تظّل الد في الدارین وعلى الدوام؛بمصالح العباد والب

وقد فرضت لھا الشریعة . الّنفس، العقل ، العرض، والمال،الّدین:تحوم حول الخمسة المعروفة ال أكثر وھي

؛ سیتضح في المطلب المواليحدود بدایة ثم القصاص على ما الحمایة الكافّیة بتقریر العلیم الخبیر لعقوبات ال

.187/البقرة﴾..تلك حدود اهللا فـال تقربوها﴿: واالجتھاد في ھذا المجال بدعة واعتداء على حدود هللا القائل

أّما تحـریم الحالل وتحلیل الحرام، وما أشبھھ:".. ولإلمام الشاطبي في ھـذا الصدد قول سدید نّصھ

یس فمن حّق هللا تعالى، ألّنھ تشریع مبتدأ م، إذ ل ا تحّك م فیھ یس لھ اد ؛ فل ا العب ھ شرعّیة ألزمھ اء علی أو إنش

؛ مسلم ، كتاب الحدود ، باب حّد 6285:أخرجھ، البخاري ، كتاب الحدود ، باب لعن الّسارق إذا لم یسم ، حـدیث رقم )1(

. 3195: الّسرقة ونصابھا ، حدیث رقم 

القاھرة ، (، 1ط، الشرعيوعالقتھا بالّدفاعدستورّیتھا، العقوبة البدنّیة في الفقھ اإلسالميینظر، الحسیني ، سلیمان جاد ، )2(

.135- 132، ص) م ، د ت 1991-ھـ1411دار الشروق ، : بیروت

.476- 471،ص) د ت ( محّمد شاكر، : ، د ط، تحقیق وشرح،الّرسالةینظر، الشافعي، محّمد بن إدریس)3(
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ن  م یك ذلك ل ـھ نصیب ، فل للعقول تحسین وال تقبیح تحلّل بھ أو تحّرم؛فھو مجّرد تعـّد فیـما لیس لغیر اللّـھ فی

.)1("ألحد فیھ خیرة 

قّدرة تطبیقا مطلقا ، ألّنھ ال خیار إّن قداسة الّنّص العقابي تفرض التسلیم بلزوم تطبیق العقوبات الم

الى  بحانھ وتع ھ س اال لقول ومـا كـان لمـومن وال مومنـة إذا قضـى اهللا ورسـوله أمـرا أن تكـونلهم  ﴿: للعباد فیھا امتث

.36/ ألحزاب﴾الخيرة من أمرهم، ومن يعّص اهللا ورسوله فقـد ظلّ ظالال مـبينا

ائم، وأّي قضاء سواه في ھذا الّنوع من والحدود قضاء هللا وشرعھ الّثابت والعادل والد

الجرائم،شرود و زیغ عن الّصراط القویم وعن شرعة العلیم الخبیر الّتي ارتضاھا لعباده ، وأّي خروج عن 

أم لهم شركــاء شرعوا  ﴿: ھذا المنھج یعتبر اّتباعا للھوى ولما لم یأذن بھ سبحانھ وتعالى القائل في محكم تنزیلھ

.21/الشورى ﴾لم ياذن به اهللا، ولوال كلمة الفصل لقضـي بينهم ، وإّن الظّالميــن لهم عذاب أليملهم من الّدين ما  

عكف علماء الشریعة اإلسالمیّة  معتمدین على أصولھا الشرعیّة :ـ أركانھا وشروط تطبیقھا و إثباتھا2

و أصحابھ األخیار رضوان هللا علیھم جمیعا ، على وضع أركان وشروط العادلة و ما ثبت عن الرسول الكریم 

كما وضعت دقیقة جدا لكّل جریمة من جرائم الحدود حّتى یمكن تطبیق العقوبة الّنصیّة المناسبة أو المقررة لھا ؛ 

ما حددھا ضمانات معتبرة تتعلّق باإلثبات، سواء ما تعلق منھا بإقرار الجاني على نفسھ وصّحة اإلقرار ك

:ففیما یتعلّق بـ . الفقھ الجنائي اإلسالمي، أو الشھادة وما یشترط فیھا

قا لمبدأ الشرعّیة ـ ، یعني أّن ـفإّن تحدیدھا و ضبطھا نّصا ـ تطبی:ان و شروط تطبیق العقوبة الحدّیة ـأ ـ أرك

:اقطة ، من ذلك مثال ـخص سوبة الحّد على الشـاء أّي شرط من شروطھا یجعل عقـتخلّف أي ركن منھا أو انتف

األخذ خفیة ، وأن یكون المأخوذ ماال، و أن : )2(بالّنسبة لجریمة السرقة حّددت أربعة أركان ھي

یكون مملوكا للغیر، و أن یثبت القصد الجنائي ؛ و لكّل ركن عدة شروط یجب توافرھا حّتى یطّبق حّد 

.السرقة، فإذا تخلّف شرط أو اختل فإن الحد ال یقام على الجاني  

.  2/263ج،الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي ،أبو إسحاق ، )1(

، عبد القادر 9/154المبسوط؛ السرخسي، 7/50، بدائع الصنائع، الكاساني ، 104/ 9، ج المغني ینظر، ابن قدامة ، )2(

.و ما بعدھا517/ 2، ج التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيعودة ، 
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یمة الحدّیة قیام أركانھا فحسب ، بل البد ال یكفي لتوقیع العقوبة في الجر: ب ـ و فیما یتعلّق باإلثبات

من أن تثبت أمام القضاء بأدلة قاطعة یقینّیة جازمة بحدوث الواقعة وثبوت نسبتھا إلى الجاني ؛وال یكفي أن 

وم دلیل آخر یتعارض معھ، ألّن األدلة إذا تعارضت سقطتـیكون الدلیل قاطعاً في داللتھ فقط بل یجب أالّ یق

ول ـقطعیة الدلیل إلى أن یصدر الحكم ، بل تمتد ھذه القطعّیة إلى مرحلة التنفیذ و یحو یجب أن تستمر؛

.)1(ذ الحكم دون توقیع الحد علیھـراره قبل تنفیـود عن شھادتھم، أو المقر عن إقـتراجع الشھ

ى  ازإضافة إل رار أج ھادة و اإلق بعض الش ّراجح ال ي  ال د االقتضاء ف اھرة عن ة الّظ ات بالقرین اإلثب

ا )2(المالكّیة عندناإذ ، -وإن كان طریقا مرجوحا عند غیرنا –عندنا  ات : اعتمدوه في بعض األحوال منھ إثب

ر اعتماد القرینة عند تعذّ فاه رأیا سدیداوإّنا لنر. )3(ووافقھم ابن القّیمشرب الخمر بالّرائحة ، والزنى بالحمل،

في مجال الحدود وال ھا كدلیل لإلثباتاعتمادال یجیز )4(الجمھورمقبول،و إن كان اإلثبات بالّطرق األخرى

.القصاصال حتى في 

إّن العقوبات التشریعّیة المقّررة لمواجھة جرائم الحدود و األركان والشروط الّتي قّررت في التشریع 

ا الجنائي اإلسالمي لقیام كّل جریمة حدّیة و  ّق و بمفردھ ّكل بح األدلة المطلوبة إلثباتھا تومئ بأّن الحدود تش

.  نظاما قائما بذاتھ لھ أصول و أسس ركیزة لھا وزنھا في رسم معالم السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة 

ي وبناء على ما تقدم یمكننا استخالص بعض مظاھر التفرید العقابي في ھذا المجال ، و إن كانت ستتجلّى أكثر ف

. الباب الثاني عند عرض أنواع التفرید العقابي و دورھا في تحقیق العدالة الجنائیّة 

:الفرع الثاني 

ـنائيالّتشریع ؛ عبد القادر عودة،317–301، ص في أصول الّنظام الجنائي اإلسالميینظر، سلیم الـعّوا، )1( ـالمي، الج اإلس

.وما بعدھا611وما بعدھا ، 508وما بعدھا ، 303/ 2ج

ادر ، د ت (،د ط ، شرح منح الجلیل على مختصر خـلیلینظر، عـلّیش،محّمد، )2( و 552-4/551،ج)دار ص اجي ، أب ؛الب

ن وارث ،  وب ب ن أی عد ب ن س ف ب ن خل لیمان ب د س كالولی ام مال أ اإلم رح موط ى ش ر(،1ط ، المنتق عادة ، : مص ة الس مطبع

.146، 7/140، ج) ھـ1332

ر الّزرعي، )3( ي بك ن أب د ب ة الشرعّیةینظر،ابن القّیم الجوزّیة، محّم ي السیاس ة ف دیم الطرق الحكمّی د محي :، د ط ، تق محّم

ة وتصحیح د هللا،مراجع د العسكري،: الّدین عب د الحمی د عب اھرة(أحم ة: الق ة للطباع ة العربّی ـ1380، المؤّسس ، ) م 1961-ھ

.  8-7ص

؛ابن قدامة ، 10- 4/9ج)م1966دار الفكر، : دون بلد( ،2ط،حاشیة رّد المحتار على الدّر المختارینظر،ابن عابدین ،)4(

شرحھ على ؛ الّنووي ، أبو زكریا یحي بن شرف ، 190/ 4، جمغني المحتاج؛ الشربیني ، 332، 193- 192/ 10، جالمغني

.11/192، ج)مطبعة حجازي، د ت : القاھرة (د ط،، صحیح مسلم
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.اھر التفرید العقابي في الحدودــمظأھّم 

الحدود كما ھو معلوم تندرج ضمن العقوبات الّنصّیة، و كونھا مقّدرة ال یعني مطلقا أّنھا غیر 

مشمولة بمبدأ التفرید العقابي بمفھومھ الذي ضبطناه من قبل ، بل على العكس من ذلك فمظاھر التفرید ثابتة 

رغم ما وجدناه من تحّفظ كبیر في باب الحدود سواء على المستوى التشریعي أو القضائي أو حّتى التنفیذي 

و لعّل من مظاھر التفرید التي . في الكتابات الشرعّیة أو المقارنة حول تقریره أو تطبیقھ في ھذا الباب

: اختارنا عرضھا في ھذا الفرع،ما یلي

المالحظ من خالل عرض العقوبات المقّررة : أّوال ـ تنّوع العقوبات الحدّیة و خصوصّیة طبیعتھا 

اّصة ـ؛ و التنّوع فیھا من ناحیة و طبیعتھا الخ" بدنّیة" تنّوعھا رغم أّنھا ذات طبیعة واحدة إذ أّنھا للحدود

:   س مبدأ التفرید العقابي ، ذلك أّن ـراه وسیلة  لتكریـود في نظرنا لذاتھ ألّننا نـمن ناحیة أخرى مقص

و ھو تنّوع تشریعي بدایة و من بعد تنّوع قضائي، یقتضیھ في : ـ التنّوع في العقوبات الحدّیة 1

األصل التعّدد و التباین بین الوقائع المرتكبة من جھة و شخصّیة مرتكبیھا من جھة أخرى ، و رغم أّن 

سلطة القاضي في مجال الحدود قاصرة على إجراء المطابقة الفعلّیة بین الجریمة المرتكبة و نموذجھا 

بالّنسبة لجرائم معّینة و ما االختیارّن تفریده للعقوبة قد یتأّتى من خالل ما لھ من صالحّیة الشرعّي إالّ أ

. التنفیذیتمّتع بھ من اختصاصات في مرحلة 

العقوبات المقّررة للجرائم الحدّیة حیث نجدھا عدیدة فقد یظھر بجالء في كّل : أ ـ التنّوع التشریعي

و بحسب جسامة الجرم المرتكب و ھي متفاوتة في شدتھا صلبا أو قطعا، قتال أو جلدا أو رجما أو : تكون

. الخطرةشخصّیة الجانيھي جسامة تكشف بالضرورة عن

ثال الّصلبوالّرجمف ّدیتینم ّدرتان لجریمتین ح ان مق والي ،)1(عقوبت ى الّت ا عل ى المحصن : ھم زن

سنفصل القول فیھما عند -حیث یتّم رجمھ رمیا بالحجارة ، و الحرابة إذ یصلب المحارب بربطھ على جذع،

یھ-يتنفیذالآلّیات التفریدبحث  وبتینم، و مآل المحكوم عل اتین العق وتُ :سواءبھ ي .الم این ف یر التب و تفس

ار المترتبة عن الجریمتین من جھة و شّتان ـقھما واحدة ھو أّنھ شّتان بین اآلثنوع العقوبة رغم أّن نتیجة تطبی

.أیضا بین شخصّیة الزاني المحصن و شخصّیة المحارب من حیث الخطورة

ادر عودة، . قد یقّرر ولّي األمر عقوبة الّصلب لجریمة تعزیریة عند االقتضاء)1( د الق ائي اإلسالميینظر،عب ، الّتشریع الجن

.1/707ج
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ّیان د س ة الجل ر ، و األمر بالّنسبة لعقوب ر واحدة و مظھ ر و شارب الخم ي البك بة للزان ي بالّنس فھ

.    ط عدد الجلداتتفریدھا تشریعّیا ینطوي على ضب

كما أّن ضّم عقوبات أخرى غیر الّتي ذكرنا إلى العقوبة الحدّیة األصلّیة یعتبر وسیلة للتفرید 

واّلذين  يرمون   ﴿:رّد شھادة القاذف ، لقولھ تعالى : العقابي حّتى و إن كانت مقررة بالتبعّیة ، من ذلك مثال 

فـاجلدوهم  ثمــنين  جلدة  ،و  ال  تقبلوا  لهم  شهـدة  أبدا  و أولـئك  هم   المحصنـت  ثّم  لم  ياتوا  بأربعة  شهداء  

و ال زان و ال زانية ،و ال  ال تجوز شهادة خائن و ال خائنة،﴿:قولھما روي عن رسول هللال، و4/الّنور﴾.الفـسقون  

.)1(﴾ذي غمر على أخيه

سلطة القاضي في مجال الحدود كما أشرنا سلفاـ و على ما سنفصل في :ع القضائي◌ّ ب ـ التنو

الجریمة المرتكبة مع نموذجھا الشرعّي و التي یعكف القاضي عملّیة مطابقةالباب الثاني ـ، محصورة بین 

للعقوبة من وقوع الجریمة وإسنادھا إلى فاعل معّین بذاتھ؛ إالّ أّن تفریدهعملّیة التثّبتعلى تحقیقھا فعلّیا و 

بالّنسبة لجرائم معّینة و ما یتمّتع بھ من اختیار العقوبة المناسبةقد یتجّسد أكثر من خالل ما لھ من صالحّیة 

. التنفیذ اختصاصات في باب السیاسة الشرعّیة و في مرحلة 

و یتعلّق األمر فقط بجریمة الحرابة المنصوص علیھا :ـ سلطة القضاء في اختیار نوع العقوبة1ب

إنما جزاء الذي يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في األرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع  ﴿ : في قول هللا تعالى 

أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم إال الذين تابوا  

الفقھاء في العقوبات المذكورة ؛ فقد اختلف33/34﴾ المائدة رحيممن قبل أن تقدروا عليهم فـاعلموا أن اهللا غفور  

في اآلیة ھل ھي على التخییر أم مرتبة على حسب نوع جنایة المحارب ؟ و مھما كان الرأي الراجح فالقول 

عندنا أّن في اعتبارھا على التخییر مظھر من مظاھر التفرید كما في ترجیح اعتبارھا على الترتیب بحسب 

.)2(المحارب مظھر آخر للتفرید سنوّضحھ الحقاأفعال 

. 6605:؛أحمد،مسند المكثرین ،حدیث رقم3125:أخرجھ،أبو داود،كتاب األقضیة،باب من ترّد شھادتھ،حدیث رقم)1( 

.405، صینظر ، الباب الثاني ، الفصل الثاني ، المبحث الثاني)2(
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یكون ذلك من باب السیاسة الشرعّیة عندما :سلطة القاضي في الزیادة على العقوبة الحدّیةـ 2ب 

یقتضي األمر حسم مادة الفساد بإضافة عقوبة تعزیرّیة للعقوبة الحدّیة ، أو ضّم عقوبة أخرى تكمیلّیة للعقوبة 

: ریمة الحدّیة لظروف قد تتعلّق بالجاني أو سلوكھ اإلجرامي؛ من ذلك مثالاألصلّیة المقررة للج

الفقد أورد أبو یوسفتعلیق ید الّسارق في عنقھ؛ : في كتابھ أّن رجال أتى علّیا كّرم هللا  وجھھ فق

قـد  : علـّي رضـي اهللا عنـهإنّـي قـد سـرقت ، فقــال  : يا أمير المؤمنين إّني قد سرقت ، فــانتهره، ثـّم عـاد ثانيّـة ، فقــال  ﴿

اء ؛ )1(﴾وأنــا رأيتهــا معّلقــة فــي عنقــه:شــهدت علــى نفســك شــهادة تاّمــة، فـــأمر بــه فقطعــت يــده، قـــال د رأى فقھ و ق

يّ ) 2(الحنابلة ا روي عن الّنب ل، لم ارق للزجر و الّتنكی ق الّس ي عن د المقطوعة ف ھتعلیق الی أتـي بّسـارق  ﴿:أّن

.)3(﴾عنقهفقطعت يده ثّم أمر بها فعّلقت في  

یمارس القضاء صالحّیات واسعة في مجال تنفیذ األحكام : ـ سلطة القاضي في مجال التنفیذ3ب 

الجزائّیة القاضّیة بعقوبات حدّیة سواء في اختیار وسیلة التنفیذ أو كیفّیتھ، بل تمتد ھذه الصالحّیات لتشمل 

التنفیذي للعقوبة المحكوم بھا و لن نطنب في أیضا تقریر بعض قواعد التنفیذ الّتي بمقتضاھا یتّم التفرید 

آلّیات : " بیانھا في ھذا العنصر ألّن لنا حولھا مقاال مفّصال في الباب الثاني من ھذه الدراسة فیما وسمناه بـ 

.  )4("التفرید التنفیذي للعقوبة 

ي : حدودعقوبات الالبدنّیة لطبیعة ال-2 ل ف تركة، تتمّث ة مش ا بطبیع تتمّیز العقوبات المقّدرة عموم

. الّصلبوالقتـل ، الّرجم ، الجلد ، القطع : ھي ال تخرج عن فكونھا جمیعا تصیب المحكوم علیھ في بدنھ؛ 

تغرقال یفورّیاھذه الطبیـعة البدنّیـة جعلت توقیعھا یكون آنـّیا أو بعبـارة أدّق  ا طویال للّتنفیس ذ زمن

ة ة الكامل ئولیتھم الجنائّی ت مس اة إذا ثبت ى الجن ّیتھمعل ّرع لشخص ن المش اة م ك مراع ي ذل ّل ف و ، و لع

ة و التزام ة المھنّی ة خاّص والھم االجتماعّی ا ـأح اس بھ ا أو المس رض تعطیلھ ي ال یفت رّیة الّت و.اتھم األس

ـباره للمجرم رادع ، تعتبر في نظرنا أقوىحدّیةالطبیعة البدنّیة للعقوبات ال ھ خطورة ، باعت ي داخل ن ف یكم

.169،ص)دار المعرفة،دت:بیروت، لبنان(،دط،كتاب الخراجیعقوب بن إبراھیم، أبو یوسف،) 1(

.10/266،جلمغنيقدامة،اینظر،ابن )2(

ق 1367:أخرجھ،الترمذي،كتاب الحدود،باب ما جاء في تعلیق ید الّسارق،حدیث رقم)3( ارق،باب تعلی ؛الّنسائي،كتاب قطع الّس

.3831:؛أبو داود،كتاب الحدود،باب في تعلیق ید الّسارق في عنقھ،حدیث رقم4897-4896:ید الّسارق في عنقھ،حدیث رقم

.و ما بعدھا404،ص الثاني ، الفصل الثاني ، المبحث الثانيینظر ، الباب)4(
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ا ، تجّسدت باجترائھ على المجتمع بارتكابھ جریمة من جرائم الحدود  ام الحدیث عن فاعلّیتھ ، ولیس ھذا مق

.طبیعة في مجال التفرید العقابية ھذه البل یكفي التنویھ بأھمیّ 

رغم تفاوت مقادرھا وإّنا لنراھا تمّثل حقیـقة جوھر العقوبة لما فیھا من إیالم مباشر یستحّقھ المذنب 

یعرف بھا المفسدون  في األرض متفاوتة في جسامتھا ولما تخلّفھ من آثار و اختالفھا من حیث كیفّیة التنفیذ 

الىصلحوا، ویتون، فتـتزعزع مكانتھم في الوسط االجتماعي إلى أن ی ھ تع فمـن تـاب مـن  ﴿: بوا خضوعا لقول

. 39/المائدة ﴾...بعد ظلمه وأصلح ، فـإّن اهللا يتوب عليه

إّن ثبوت جرائم الحـدود بجمیع أركانھا وشروطھا، :ثانیا ـ شمولّیة الحدود لبعض األحكام الخاّصة 

غیر تماطل وال احتیال في من القضاة توقیع العقوبة المقّدرة لـھا  شرعا، من ھ یلزم ولي األمر أو من ینوب

.سواء بالّزیادة أو النقصانتكییف الجزاء المحّدد لھا،

لكن مع ھذا توجد بعض األحكام المقّررة لجرائم الحدود و التي تؤّكد األخذ بمبدأ التفرید العقابي في 

: ھذا الباب منھا

ا یقتضي یقترنقد :ـ إرجاء التنفیذ القتران الجریمة بظروف تتعلّق بشخص الجاني1 ة م بالجریم

اب إرجاء التنفیذ إلى حین زوال سببھ ذي للعق د التنفی ن مظاھر التفری را م ھ مظھ و نرى اإلرجاء في حّد ذات

ل  ة الحام ة كالزانی ة الحدّی یھم بالعقوب وم عل اة المحك وال الجن ب ألح ي الغال ود ف بابھ تع ة أّن أس خاّص

....والمریض

مجال لالجتھاد فيعلى الرغم من أّنھ ال :التوبة في الحدودـ الشفاعة و العفو و الصلح و2

وخاّصة إذا لم یبلغ في بعض األحوالأّنھ إالّ األصل فيالصلح ال بالعفو و ال ببقبـول الشفاعة و ال الحدود

فیستحب الستر على الجاني مراعاة لھ ما لم یجھر بجرمھ و حّتى ال تشیع األمر لإلمام قد یختلف الحكم

.احشة بین الّناسالف
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يا أيها الناس قد آن  ﴿:قال-- أن رسول هللا  - رضي ّهللا عنھما–روى مالك عن زید بن أسلم فقد 

لكم أن تنتهوا عن حدود اهللا من أصاب من هذه القـاذورات شيئاً ، فـليستتر بستر اهللا ، فـإنه من يبد لنا نقم عليه  

.)1(﴾كتاب اهللا

وهللا -فإنھ أراد ﴾فإنھ من یبد لنا صفحتھ نقم علیھ كتاب هللا ﴿- -وأما قولھ : "رقال ابن عبد الب

بھھ قام اشما عنده فال شفاعة حینئذ لھ وال عفو لھ ، ومن ھذا وھ من أقرّ أنّ بعد أمره باالستتار بالذنب-علم أ

-، وال أن تترك إقامتھا، أال ترى أن قولھ السلطان ، لم یجز أن یتشّفع فیھاالحدود إذا بلغتالدلیل على أنّ 

.)2("﴾أن تأتیني بھقبلفھال ﴿في حدیث صفوان بن أمیھ -

من لم یعرف منھ أذى للّناس وإّنما كانت منھ زلھ فال بأس "..–رحمھ هللا تعالى -قال اإلمام مالك ف

ى یقام علیھ یشفع لھ أحد ، ولكن یترك حتّ یشفع لھ مالم یبلغ اإلمام، وأّما من عرف بشّر أو فساد فال أحب أن 

.)3" (الحد

اني ھذه األحكام الخاّصة تأجیل معالجة ؛ ویمكن أیضا واختلف في أثر التوبة تفصیال إلى الباب الث

.من ھذا البحث حیث ستتّضح آلّیات التفرید بجالء 

في العقوبات الحدّیة جلّیا بالّنظر یظھر تمییز المشّرع الحكیم بین الجناة: ثالثا ـ التمییز بین الجناة 

خطورتھم من ناحّیة و أحوالھم الخاّصة من ناحّیة أخرى مما یؤّكد األخذ بمبدأ التفرید العقابي في باب : إلى 

درأ الحدود :"الحدود على المستوى التشریعي، و من بعده على المستوى القضائي خاّصة مع تقریر مبدأ 

.طبیقھ من آثار و ما یترتب على ت" بالشبھات 

السنن ،البیھقي؛507ص ،فیمن اعترف على نفسھ بالزناءما جا:باب ،الموطأ ،كتاب الحدود ،اإلمام مالكأخرجھ )1(

.8/326،باب الحدود كفارات –االكبرى، ، كتاب األشربة والحد فیھ

دار :بیروت (؛النسائي،  سنن النسائي بشرح الحافظ جالل الدین السیوطي،ط 738ـ 737اإلمام مالك، الموطأ ،ص  )2(

،  ابن ماجھ، 7/68، كتاب قطع السارق ، باب الرجل یتجاوز للسارق عن سرقتھ بعد أن یأتي بھ اإلمام ، )الكتب العلمیة 

6/465اإلمام أحمد، المسند ، ج؛865/ج2، 2595: حر،حدیث رقمسنن ابن ماجھ ، كتاب الحدود ، باب من سرق من ال

.  8/265، البیھقي،السنن الكبرى ، 466، 

.6/271، ج المدونة الكبرىاإلمام مالك، )3(
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لعّل القراءة األولى لنصوص التجریم و العقاب : ـ التمییز بین الجناة بالّنظر إلى خطورتھم1

المتعلّقة بالحدود توھم القارئ بأّن المشّرع الحكیم لم یأخذ بنظر االعتبار أحوال الجناة و انصّبت عنایتھ 

ن في آّي الذكر الحكیم بمعانیھا و أبعادھا یستیقن لكن المتمعّ . فحسب على الجرائم و ما یترتب عنھا من آثار

بما ال یدع مجاال للشك ، أّنھ تعالى شدد العقوبات في الحدود كلّھا و جعل الشدة متفاوتة بین الجناة بالّنظر 

لطبیعة القیمة المعتدى علیھا التي تومئ بخطورتھم ـ كیف ال و ھو المحیط بأحوال العباد ما خفي منھا و ما 

و إّن الدراسات الجنائّیة الحدیثة أثبتت بأّن جسامة الفعل المرتكب ووسیلة ارتكابھ قد تكون ھي . ظھر ـ

: القرینة الدالة على خطورة الفاعل؛ و مثال ذلك 

متنّوعة ھي و شدیدة و التفاوت في شدتھا جلّي  و ، و قد سبق بیان العقوبات المقررة لھاالحرابة

إذ في الحرابة اعتداء لكون االعتداء تّم على أكثر من قیمة ألكثر من جریمة،اھیتشمولتنطوي على تھحكم

وإعالن الحرب ،19/الشورى ﴾.. هـو القـوّي العـزيزو..﴿باالجتراء على إعالن الحرب على هللا وعلى الّدین

و المذنب بھذه األفعال ال 48/الطور ﴾..فـإنّـك بأعيننا..﴿:على رسولھ المختار الّذي قال فیھ سبحانھ وتعالى 

فلكي ،و كلّھا أفعال تومئ بخطورة فاعلھاكما أّن فیھا اعتداء على األنفس والحرمات واألموالمحالة خطر؛ 

، تعـددت و تواجھ من ثّم الخطورة اإلجرامّیة للجاني جریمة والجزاء المقابل لھاكّل یحصل التناسب بین 

.كّل بحسب درجة خطورتھھا تفاوتا ملحوظـاعقوبات حّد الحرابة وتفاوتت فیما بین

و إن بصیر ھو سبحانھ و تعالى بأحوال عباده حّتى: ـ التمییز بین الجناة بالّنظر إلى أحوالھم 2

:بھم حّتى مع ثبوت ارتكابھم ألخطر أنواع الحدود؛ ففي جریمة تھجلّیة ھي رحمكانوا عصاة ، و 

وإن طائفتـن من المومنـين اقتـتلوا فـأصلحوا بينهما ، فـإن بغت إحديهما على األخرى  ﴿:یقول عّز من قائل: أ ـ البغي

إّنما المومنون إخوة  . فقــتلوا الّتي تبغي حّتى تفيء إلى أمر اهللا ، فـإن فـاءت فـأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، إّن اهللا يحّب المقسطين  

.10-9/الحجرات ﴾فـأصلحوا بين أخويكم ، واّتقوا اهللا لعلكم ترحمون

ل نصّ البغاةفإّنھ تعالى لم یشّرع قتال دائھم ، ب ور اعت ى اإلصالح مباشرة بعد ظھ ة عل ذا بدای أخ

حّتى خالل مواجھة بغیھم نّص على بل ، وختم أیضا باإلصالح منھ بأحوالھم التي قد تكون ھي دافعھم للتمّرد

یم مراعاة منھ لظروفھاإلصالح إذا فاءوا إلى أمر هللا  و العل بحانھ و ھ ا إاله س د ال یعلمھ ي ق والھم الت م و أح

. الخبیر

و اإلصرار ذاتھ على االعتداءھمإصرارلھم إالّ بعد ثبـوت ل جزاء ـالقتجل جاللھ و لم یفرض

. حال من أحوالھم فناسبھ القتل جزاء وفاقا
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فاألّول جعل لھ الرجم جزاء بین عقوبة المحصن وغیر المحصن؛الشرع الحكیمفّرق : ب ـ الزنا

.الجلدإضافة إلىوالّثاني جعل لھ ى الجلد المنصوص علیھ في الكتاب،إضافة إلفي األثر ركما ُقرّ وفاقا 

یمارس القاضي سلطة تقدیرّیة معّینة بالزیادة عن الحّد من باب :ـ التمییز بین الجناة قضائّیا3

درء الحدود : "تخفیف من العقوبة  أو اإلعفاء منھا تطبیقا لمبدأ السیاسة الشرعّیة بالتشدید في الحدود و بال

و سنقتصر في ھذا المقام على عرض مضمون مبدأ درء الحدود بالشبھات أّما المعالجة ". بالشبھات

التفصیلّیة ألنواع الشبھات و آثارھا الكاشفة عن مظاھر التفرید العقابي و كیفّیة تمییز القاضي بین الجناة 

لسلطتھ التقدیرّیة في ھذا المجال، تكون عند عرض آلّیات التفرید العقابي في التشریع الجنائي إعماال 

.اإلسالمي تفادیا للتكرار 

القاضي ملزم قبل إصدار حكمھ التحري بل و االجتھاد في درء الحّد بالشبھة سواء بإسقاطھ كلّیا أو ف

تیقّن من ما لم یُ : "..ینصرف إلى) 1(الشبھةبتخفیف العقوبة على الجاني بفرض عقوبة تعزیرّیة ؛ و مدلول 

ما یشبھ الثابت ولیس بثــابت ، أوھي وجــود المبیح :" ھا الفقاءعّرفكما وأ)2(" كونھ حراما أو حالال 

.)3(" صــورة ال حقیقة 

و  ل المرتكب ، وھ دى شرعّیة الفع فھذا التعریف األخیر یشیر إلى أّن مدلول الشبھة ینصرف إلى م

م علی ل الحك ّل الّنظر ، یجع ة مح رن بالواقع ر یقت ى وجود أم دال عل ھ األّول ال ا تعریف عاّم ، وأخّص من ھ

ا  رین ال ُیتصّور اجتماعھم ّد :مترددا بین الحّل والحرمة ؛ وھذا الترّدد سببھ حصول مقابلة بین أم وت الح ثب

.أو الجرم و عدم ثبوتھ 

یخرج الفعل من دائرة األفعال قد وجود مسّوغ شرعي :الشبھة في المجال الجنائي تنطوي على و 

بالمسّوغ الشرعيد وقصالمو. قد یؤدي إلى تغییر تكییفھو ، رغم كونھ فعال مجّرما أصال المعاقب علیھا 
المسؤولّیة الجنائّیة للفاعل أوفي أدلة إثبات القرینة الدالّة على حصول اللّبس في شرعّیة الفعل أو في ثبوت:

اب المفترض ھو وجود ذلك المبیح الصوري المنّوه بھ، ـومناط خروج الفعل من دائرة العق؛الواقعة المرتكبة

و بقاء الفعل مجّرما، سببھ أّن شرعّیة المسّوغ ال تعني شرعّیة الفعل ."المسّوغب:"عنھذي عّبرناوالّ 

ي 1)( ي ف ةالھ اس: "لغ رازي "االلتب حاحال ار الص ور ، 396، ص، مخت ن منظ رب؛ اب ان الع ي  ؛2190/ 4، جلس اء ف وج

و أم باطل :. "الوسیط أّنھا المعجم  ّق ھ رام ، وح و أم ح درى أحالل ھ ال ی ره ف بس أم اء ، ."ما الت ن العلم ة م م مجموع المعج

.1/471، ج) مجمع اللّغة العربیة ، دت : دمشق (، 2، ط الوسیط

.  141ص،)1971الدار التونسیة للنشر،: تونس ( دط،، كتاب التعریفات الجرجاني ، )2(

.7/36ج، بدائع الصنائع ،الكاساني )3(
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رغم تأثیره على مي،اجرفإّن حكم ھذا المسّوغ منفك عن حكم الفعل اإل،المرتكب ككّل، أو بعبارة أدقّ 

.الجزاء الجنائي

ھذا المبدأ الشرعي نّصا روي عن سندإلى اعتبار وقد اختلف الّرأي حولھ، فذھب األكثرون 

ادرؤوا الحدود عن المسلميـن  ﴿:قال رسول هللا  ﴿: فعن عائشة رضي هللا عنھا ، قالتالرسول الكریم  

العقوبةمااستطعتم ، فـإن كان له مخرج فخّلوا سبيـله ؛ فـإّن اإلمام أن يخطئ في العفو خيـر من أن يخطئ في

اإلمام القرافي في من المتقدمینھا یتزّعمو اعتباره قاعدة فقھّیة ال نّصّیة ؛ أخرى في حین رّجحت فئة ،)1(﴾

عندھم أّنھ قاعدة فقھیة "درء العقوبة بالشبھة "أصل مبدأ ف، )3(، ومن المتأخرین الدكتور سلیم العوا)2(فروقھ

.ال نصّیة، ذلك أّن اآلثار المستدّل بھا في الّرأي األّول یعتریھا بعض الضعف

إالّ أّن لھ وجھة نظر خاّصة في مدى جواز االحتجاج بھا ،رغم تفنیده لنصّیة المبدأالثاني الّرأي و

درء الحدود "وعندنا أّن مضمون .ھا في مجال العقاب، لكن كقاعدة فقھّیة فحسبالقاضي بوإعمال

أم ،الكریم ، لیس فیھ ما یخالف الشرع في شيء ، سواء كان ھذا المبدأ نّصا ثابتا عن الرسول "بالشبھات

.أم كان قاعدة فقھّیة توّصل إلیھا االجتھاد،أثرا من آثار أصحابھ رضوان هللا علیھم

؛ھاذاتھا و قّوتوفق ضوابط محّددة سلفا ، تتعلّق بالشبھة لكن تطبیق المبدأ و ال مناص عندنا من

وحسن ترتیب أثرھا فدرء الحدود بالشبھات یعتبر في نظرنا وسیلة للتفرید العقابي سواء ترتب عن تطبیقھ 

.تخفیف العقوبة عن الجاني أو إسقاط الحد مطلقا

:المطلب  الثاني
.التفرید العقابي في القصاص

9/123، جالسنن الكبرى؛واللّفظ لھ؛البیھقي،1344:أخرجھ،الترمذي،كتاب الحدود،باب ما جاء في درء الحدود،حدیث رقم)1(

ع ھذا باالضافة إلى آثار أخرى عن الرسول الكریم منھا ما . ؤمن ودف ى الم تر عل اب الس أخرجھ ،ابن ماجھ ، كتاب الحدود ، ب

دیث المرجع نفسھأخرجھ ، البیھقي ،وما .2535: بالشبھات ، حدیث رقمالحدود  بھات ، ح دود بالش ي درء الح اء ف ، باب ما ج

م  ر ، 8/238، ج16834: رق ن حج ر؛اب ي الكبی ث الرافع ي أحادی ر ف یص الحبی اني تلخ م الیم د هللا ھاش ق عب ، د ط، تحقی

دني، ورة(الم ة المن ـ 1384:المدین د ، ؛ ا4/56، ج)م 1964–ھ و محّم ف أب ن یوس د هللا ب ي ، عب ث لزیلع ة ألحادی ب الرای نص

. 3/309، ج) ھـ1357دار الحدیث ، :مصر (، د ط ، تحقیق محّمد بن یوسف البنوري، الھدایة

.174-4/172ج،)ھـ1414مكتبة احیاء الكتب العلمیة،:مكةالمكرمة(دط،،الفروق ، شھاب الدین ینظر ، القرافي )2(

.97- 96، صفي أصول الّنظام الجنائي اإلسالميینظر ، سلیم العوا ، )3(
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الخمس و ھي الضرورات واقع على الّنفس أو ما دونھا مساس مباشر بإحدى اعـتداء یعتبر كلّ 

مناسبا فاقتضت الحكمة اإلالھّیة أن قّدره الشرع تقدیرا یبجزاء ھذا االعتداء یقابل فكان من العدالة أن ، الّنفس

م ــو رغم أّن الجرائم التي قّرر لھا القصاص تنحصر في جرائ. تكون العقوبة من جنس االعتداء بالقصاص

ف األطراف أو األعضاء و الجراح إالّ أّنھا تشّكل ھي األخرى نظاما إتالوالدم الّتي ال تخرج عن القتل

فریدا ستنكشف بعض معالمھ من خالل ھذا المطلب ، حیث تّم تقسیمھ إلى فرعین في األّول منھما نحدد نظام 

القصاص بالعقوبات المقّدرة فیھ و في الفرع الثاني نحاول إعطاء بعض مظاھر التفرید العقابي فیھ، و ذلك 

:  على النسق التالي

: الفرع األّول 

.نظــــام القصاص

یرتكز القصاص على عدد من العقوبات الشرعّیة المتفاوتة في شّدتھا قّررت لمواجھة جرائم الدّم 

الماّسة في حقیقتھا بحقوق األفراد ، و قد عمد المشّرع الحكیم تقدیرھا نّصا على ما سنعرض في العنصر 

تھا و خصائصھا الممّیزة شّكلت نظاما عقابیا فریدا لم تعرف منھ الّنظم الجنائّیة الحدیثة األّول؛ و نظرا لطبیع

. إالّ القلیل و لھ وزنھ في المجال الجنائي و ھذا ما سنبّینھ في العنصر الثاني

وإتالفُ الَعمد،الَقتل: ھيبالِقَصاِص علیھاالدم المعاقبجَراِئم:العقوبات المقررة لجرائم الدمأّوال ـ

في حال العفو القصاصجرائم: فھيةبالدیّ علیھایعاقبالتيالجرائم؛ أّما العمدوالجرحعمدا،األطراف

خطأ،األطرافوإتالفالخطأ،والقتلالعمد،شبھالقتلثمشرعي،لسببالقصاصعاامتنأومن ولي الدمّ 

.الخطأوالجرح

د-1 ل العم ة القت الى : عقوب بحانھ وتع ول س ھیق م تنزیل ي محك يــأّيها الّـذين ءامنـوا كتـب علـيكم  ﴿:ف

القصــاص فــي القتلــى ، الحـــّر بالحـــّر والعبــد بالعبــد واالنثــى بــاالنثى  ، فمــن عفــي لــه مــن أخيــه شــيء فـاتّبـــاع بــالمعروف  

.178/البقرة﴾وأداء إليه بإحسـان ، ذلك تخفيف من رّبكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فـله عذاب أليم

:وقد عّززت السّنة الشریفة ھذا الّنّص ، فجاءت عّدة آثار تثبت عقوبة القاتل ، منھا 
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ال يحلّ دم امرْى مسلم يشهد  ﴿: ما روي عن ابن مسعود ، رضي هللا عنھ قال ، قال رسول هللا  -أ

.)1(﴾والّنفس بالّنفس… أن ال إله إالّ الّله  وأّن محّمدا رسول الّله إالّ بإحدى ثالث، 

ومن قتل  ﴿: وما روي عن ابن عباس ، رضي هللا عنھما ، مرفوعا إلى رسول هللا -ب

. )2(﴾عمدا فهو قود، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الّله وغضبه ، وال يقبل منه صرف وال عدل

:وثّمة آثار كثیرة عاّمة، تثبت ھي األخرى عقوبة القتل قصاصا ، منھا

.)3(﴾..المؤمنون تتكافـأ دماؤهم  ﴿: قولھ  -أ

.)4(﴾أولياء المقتولإالّ أن يرضىمؤمنا قتال عن بينة ، فـإّنه قودمن اعتبط  ﴿: قولھ -ب

رة وقولھ  -ج و ھری ھ أب مـن قتـل لـه قتيــل ، فهـو  بخيـر الّنظـرين إّمـا أن  يــــوّدي ، ﴿: فیما رواه عن

من قتل له قتيل فـأهله بين خيرتين ،إن أحّبوا فـالقود ، وإن أحّبوا فـالعقـل أي الدّية﴿:؛ وفي روایة ﴾وإّما أن يقـاد  

﴾)5(.

:ھذا إذا كان االعتداء ھو إزھاق روح الشخص عمدا،أما ما دون ذلك، فبیانھ ما یلي

ھ : عقوبة الجنایة على ما دون الّنفس عمدا-2 ون عقوبت دا ، تك االعتداء على ما دون الّنفس عم

دل -القصاص إذا تعلّق األمر بما تمكن فیھ المماثلة ؛ أّما خال ذلك  فالدّیة أو بعضھا   اإلرش  أو حكومة الع

.  119سبق تـخریجـھ ص)1(

؛ الّنسائي ، كتاب القسامة ، باب 3935:أخرجھ، أبو داود ، كتاب الدّیات ، باب من قتل في عمیا بین قوم ، حدیث رقم )2(

.4708-4707:من قتل بحجر أو سوط ، حدیث رقم 

م )3( دیث رق ھ ،ح ظ ل افر ،واللّف لم بالك امة ، 3927:أخرجھ ،أبو داود ، كتاب الدّیات ، باب أیقاد المس اب القس ائي ، كت ؛ الّنس

. 4654-4653:باب القود بین األحرار والممالیك في الّنفس ، حدیث رقم 

ول ،)4( ي العق ن حزم ف م أخرجھ،الّنسائي ، كتاب القسامة ، باب ذكر حدیث عمرو ب دیث رق اب 4770:ح ي ، كت دار م ؛ ال

.2246: القتل العمد ، حدیث رقم الدّیات ، باب الدّیة في 

م )5( دیث رق ر الّنظرین ، ح و بخی ل فھ ھ قتی اب الحج   6372:أخرجھ ،البخاري ، كتاب الدّیات ، باب من قتل ل لم ، كت ؛ مس

. 2414د ، حدیث رقم باب تحریم مّكة وصیدھا وخالھا وشجرھا ولقطاتھا إالّ لمنش



مـــاھیة التفرید  العقــابي و تأصیـلھ في السیــاسة الجنـائّیة اإلسالمّیة . الفصل األّول:      

86

ھو موجب القصاص؛ أي الحاالت الّتي یجري فیھا القود، المنصوص علیھ في قولھ عّز ھنا ؛ والّذي یھّمنا –

لّ  وكتبنـــا علـــيهم فيهـــا أّن الـــّنفس بـــالّنفس والعـــين بـــالعين  واالنـــف بـــاالنف واالذن بـــاالذن، والســـّن بالســـّن ، ﴿: وج

.45/المائدة﴾والجروح قصاص ، فمن تصّدق به فهو كفـارة له ،ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فـأولـئك هم الظالمون  

: و الّثابت بالسّنة في أحادیث عّدة ، نذكر منھا 

ھ-أ مـن فعـل  : أّن يهوديـّـا رض ّ رأس جاريّـة بـين حجـرين ، فقيـل لهـا  ﴿: عن أنس بن مالك،رضي هللا عن

ــّي   ــأوتي بــه النّب ــالن ؟ حتّــى ســّمي اليهــودّي ؛ فـ ــالن أم فـ فـلــم يــزل بــه حتّــى أقــّر بــه ، فــرّض رأســه  بــك  هــذا ؟ آفـ

.)1(﴾بالحجار

أّن الربيع عّمته ، كسرت ثنية جارية فطلبـوا إليهـا العفـو ، فــأبوا ، فعرضـوا األرش  ﴿وعن أنس أیضا ، -ب

يا رسول اللّـه ،  : بالقصاص فقـال أنس بن الّنضر  وأبوا إالّ القصاص ، فـأمر رسول الّله  فـأبوا ، فـأتوا رسول الّله   

يـــا أنــس ، كتــاب اللّـــه  : ؛ فقـــال رســول اللّــه   أنكســر ثنيــة الربيــع ؟  ال ، والّـــذي بعثــك بــالحّق ، ال تكســر ثنيتهـــا

. )2(﴾إّن من عباد الّله من لو أقسم على الّله ألبرّه  القصاص ، فرضي القوم فعفوا ؛ فقـال رسول الّله  

بھالقتلجریمةفيجاء : ـ عقوبة القتل شبھ العمد 3 دش َوَسـلَّمَ َعلَْيـهِ اللـَّهُ َصـلَّىاللـَّهِ رَُسـولَ أَنَّ ﴿العم

فِـيأَْرَبُعـونَ ِمْنَهـاوَاْلَعَصـاالسَّـْوطِ قَتِيــلِ اْلَعْمـدِ ِشـْبهِ أَوْ اْلَعْمـدِ َخطَـإِ قَتِيــلِ ُكـلَّ وَِإنَّ أَالَ قـَـالَ اْلفَـْتحِ يَـْومَ َمكَّـةَ دََخلَ َلمَّا

.بالدیةعلیھویعاقبالعمد،شبھالقتلیحرمالنصفھذا،)3(﴾اأَْوَالُدهَ ُبُطوِنَها

قَتـَلَ َوَمنَخطَئـًاإِالَّ ُمْؤِمنـًاَيقْتُـلَ أَنلُِمْؤِمنٍ َكانَ َوَما﴿: تعالىهللایقول: الخطأالقتلـ عقوبة 4

َوُهوَ لَُّكمْ َعُدوٍّ قَْومٍ ِمنَكانَ فـَِإنَيصَّدَّقُواْ أَنإِالَّ أَْهلِهِ إَِلىمَُّسلََّمةٌ َوِدَيةٌ مُّْؤِمَنةٍ رَقََبةٍ فََتْحرِيرُ َخطَئـًاُمْؤِمنـًا

مُّْؤِمنَةً رَقََبةٍ َوَتْحرِيرُ أَْهلِهِ إَِلىمَُّسلََّمةٌ َفِديَةٌ مِّيثـَاقٌ َوبَْيَنُهمْ بَْيَنُكمْ قَْومٍ ِمنَكانَ وَِإنمُّْؤِمنَةٍ رَقَبَةٍ فََتْحرِيرُ ْمْؤِمنٌ 

؛ مسلم ، كتاب القسامة 6368:أخرجھ، البخاري ، كتاب الدّیات ، سؤال القاتل حّتى یقّر واإلقرار في الحدود ، حدیث رقم )1(

. 3165والمحاربة ، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغیره ، حدیث رقم 

؛ 4140: ، حدیث رقم… یا أّیھا الّذین آمنوا كتب علیكم القصاص:أخرجھ،الـبخاري ، كتاب تفسیر القرآن ، باب )2(

.4674:الّنسائي، كتاب القسامة ، باب القصاص في الثنیة ، حدیث رقم 

.4714: ، حدیث رقمَبابأخرجھ النسائي في سننھ، )3(
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هللارسولویقول،92: النساء﴾َحِكيًماَعلِيًماالّلهُ َوَكانَ اللّهِ مِّنَ َتْوَبةً ُمتَتـَابَِعْينِ َشْهَرْينِ َفِصيـَامُ يَِجدْ لَّمْ فََمن

مخاض،بنتوعشرونجذعة،وعشرونحقة،عشرونالخطأدیة: "-وسلمعلیھهللاصلى-

ویعاقبانالخطأ،القتلیحرمانصانالنّ فھذان،)1("ُذُكرمخاضيبنوعشرونلبون،بنتوعشرون

.وأوصافھامقدارھاویبینانبالدیة،علیھ

أساسعلىالعقوبةهللا صلى هللا علیھ وسلّمرسولالدحدّ : خطأوالجراحاألطرافقطعـ عقوبة 5

منھالجسمفيكانوماكاملة،ةالدیّ ففیھواللسانالذكروكاألنفواحدعضومنھالجسمفيكانماأن
منخمساً الموضحةأرشفجعلبعضھا،عقوبةعلیھ السالم دحدّ فقدالجراحاأمّ ؛ الدیةنصفففیھعضوان

، وجعل في كل جرح یصل إلى الدیةثلثوالدامغةاألمةوفياإلبل،منعشراً الھاشمةوأرشاإلبل،
.)2(الجوف ثلث الدیة

حكومة،فیھأرشاً أوةدیّ الرسوللھیحددلمجرحأوتلفكلّ أن: في الشریعةةالعامّ القاعدة" و

األرشأوةالدیّ إلىومةـالحكتصلأنیمكنالبحیثالخبرةأھلتقدیرعلىبناءاضيـالقبھیحكمماوھي

فيوالدیة.األمةمنعلیھامجمعالقاعدةوھذه، الشدةفيیلیھالذيالجرحأوللتلفالرسولعینھالذي

العمدفدیةالوصف،فيیختلفانھماولكنّ الخطأ،فيالواجبةالدیةنفسھيالعمدیةوالجراحاألطرافقطع

.)3(" وفعلھالرسولألحادیثطبقاً مخففة،الخطأودیةمغلظة،

ئم جرللشرعیة عقوبة ظاھرة الحكمة من تقریر القصاص ك:ثانیا ـ خصائص عقوبات القصاص

ولكم في القصاص حیاة یا ﴿: لقولھ تعالىالبشرّیةحمایة للّنفسعظمأھفیالواقعة على الّنفس أو ما دونھا،إذ
؛ أّما الدّیة فحكمة تقریرھا كجزاء أصلّي أو بدلي تكشف عن قاعدة 179/البقرة﴾أولي االلباب لعلّكم تتقون

.3939: أخرجھ أبوداود، عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنھ، باب الدیة كم ھي، حدیث رقم)1(

.121، ص 1عبد القادر عوده، التشریع الجنائي اإلسالمي، جینظر،)2(

ھي: والموضحة،الشجاجوتسمىوالوجھ،الرأستصیبلجراحأسماءوالدامغةواآلمةوالھاشمةالموضحة

ھي: والدامغة. المختغطيالتيالجلدةإلىتصلالتيھي: واآلمة. ھتھشمالتيھي: والھاشمة. العظمعنتكشفالتي

یصلماإالجراحاً فیسمونھذلكعداماأماوالوجھ،الرأسجراحعلىالشجاجلفظویطلق. نفسھالمخإلىتصلالتي

، الدیةبعضعلىاألرشلفظویطلقالكاملة،الدیةعلىالدیةلفظیطلقو .جائفةفیسمونھوالبطنيالصدريللتجویف

، 382، ص)1988دار الفكر، ( ،2، طالقاموس الفقھيسعدي أبوجیب، .وما لیس لھ قدر معلوم من الدیة في الجراحات 

367 ،23،19.

.124، ص 1، جالتشریع الجنائي اإلسالميعبد القادر عوده، )3(
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و في جمیع األحوال یمتاز القصاص كنظام . جبر الضرر و ما لھا من آثار في الحول دون استمرار الجریمة

و البعض یتعلّق بطبیعة العقوبات المقّررة فیھ و ،بالحقوق المتعلّقة بھبعضھا یتعلّقّیزة عقابي بخصائص مم

:خاّصة تظھر توافقھ و مبدأ التفرید العقابي، یمكن بیان بعضھا كالتاليھ ألحكام یتشمولالبعض اآلخر یتعلّق ب

استیفاء بعض العقوبات لقد جعل التشریع الجنائي اإلسالمي:ـ الحقوق التي یتعلّق بھا القصاص1

تعالي أي للجماعة نظرا لمساسھا المباشر بالمصلحة العاّمة ، و ترك استیفاء عقوبات أخرى  كالحدود حقا 

.لألفراد و ذلك في القصاص على اعتبار تعلّقھا أكثر بالحقوق الفردّیة 

أو التنازل عنھ قد ال حول و منح حرّیة معّینة لألفراد في اختیار استیفاء القصاص إن تحققت شروطھ 

ألّنھ وكمادون فرض ولي األمر أو القاضي عقوبات أخرى تعزیرا للجاني و مراعاة منھ للمصلحة العاّمة

و . )1("لغیرهأذاهتركمكلفكلعلىهللاحقمنإذحقفیھوإالآلدميحقمنما: "الفقھاءأحدلقا

یتعلّق بھا القصاص بشكل عام حقوق فردّیة و عاّمة في ذات الوقت لكن علیھ ، فإّننا نلمس بأّن الحقوق التي 

و یضیق یتّسع" القصاص:"حقوق األفراد فیھا غالبة؛ ولذا فإّن  نطاقھا تطبیق ھذا النوع من العقوبات 

.    بالّنظر إلى مدى تمّسك ولي الدم باالستیفاء و مدى تحقق شروط االستیفاء

عقوبات القصاص بدنّیة في األصل و حّتى إن كان مآل : قّررة فیھـ طبیعة العقوبات الم2

توقیعھا مادي لھ الصبغة المالّیة فھي من العقوبات المقدرة من الشرع الحكیم محددة الّنوع و الكّم سواء 

و یمكن من ھذا المنطلق أن نقول بأّنھا ذات طبیعة . كان االعتداء واقعا على الّنفس أو ما دونھا

علھا بدنّیة من جھة و مالّیة من جھة أخرى بالّنظر إلى االعتبارات الظاھرة من الّنصوص مزدوجة،وج

ـ مقصود لذاتھ حّتى تتحقق األھداف المتوخاة من ھذا ...المقّررة لھا ـ كالعمد و الخطأ و العفو و الصلح

إصالح ذات البین في الّنظام العقابي ، فیشفى غیظ المجني علیھ و ولیھ في حال اختیار االستیفاء و یتمّ 

. و تتحّقق العدالة الجنائّیة في أسمى صورة لھاحال العفو أو الصلح و تتجّسد فكرة التضامن

تندرج ضمن نظام القصاص بعض األحكام الخاّصة التي : خاّصةألحكام یة القصاصشمولـ  3

بما یقتضیھ من تشخیص للعقوبة و تظھر التوافق الكبیر بینھ كنظام عقابي فرید من نوعھ و التفرید العقابي 

:جعلھا مناسبة بشكل فعلّي، و أھّم ھذه األحكام في نظرنا

.8/115ج،)دار الفكر،دت: بیروت( دط،،خلیلمختصرعلىھ شرحالزرقاني، )1(
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ألولیاء القتیل، بالّنص الشرعّي ر القصاص مقرّ حقّ ف: أ ـ تحدید مستحّق القصاص من القاتل

،33/اإلسراء﴾منصوراً ه كان  ه سلطانًا فـال يسرف في القتل إنّ ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليّ ﴿: تعالىھلوقل

.)1(" أي لمستحق دمھ، أي لمن یستحق القصاص من القاتل"ھلولیّ ...": "ومعنى

، لھذه المسألةّیةتفصیلاألحكام العلى خالف بین الفقھاء في ، وارث للقتیل ولي القتیل ھو كلّ و

ى الزوجین وذوي من ورث المال ورث القصاص على قدر میراثھ في المال حتّ كلّ .. : "من ذلك قولھم

الصحیح ثبوت القصاص .. : "وقولھم،)2("یستحقھ الوارث من جھة مورثھ أشبھ بالمالھ حقّ األرحام ألنّ 

رث ثابت، والواھ حقّ المستحق للقصاص ھو الوارث كالمستحق للمال، ألنّ : "وقولھم؛ )3("وارث للقتیللكلّ 

ھ، وإن كان جماعة استحقوه على سبیل إن كان الوارث واحداً استحقّ ت فیكون لھ،  ثمّ اس إلى المیّ أقرب النّ 

.)4("الشركة كالمال الموروث عنھ

قّدرت الحكمة اإللھیة العادلة أن یكون توقیع القصاص مرھون بشرط : ب ـ التكافؤ و المماثلة 

مع ما یستلزمھفعل المجني علیھ المماثلة بین فعل الجاني والتكافؤ بین الجاني و المجني علیھ و بإمكان 

أو من دونھ بحسب مع التعزیرالدّیةتسقط القصاص ووجبإن تعّذر ذلك ف، حیفالمنعاالستیفاء من 

عناصر ھذا الشرط فأّكدوا أّن المماثلة تكون في الجنس و في )5(و قد فّصل فقھاء الشریعة.االقتضاء

.الموضع وفي السالمة و في القدر و في فقد المنافع و ھذا ما  یؤّكد عدالة العقوبة الشرعّیة اإلسالمّیة

تجعل من غیر ھا فیھا المماثلة من غیر حیف كثیرة جداً وكلّ أن تتحقق تي ال یمكن والحاالت الّ 

فس ما دون النّ داء على الّنفس أوـو یسري ھذا الحكم على جرائم اإلعت.القصاصالممكن توقیع

على األطراف وما یجري مجراھا الواقعة ، و االعتداء ھاكالجراحات في الرأس والوجھ على أنواع

اني األطراف مع بقاء ــیذھب معبھا ي تالاتكقطع الید أو الرجل أو اللسان أو األنف، واالعتداء

.10/254، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي، )1(

.3/359،  )م1982،  دار الفكر العربي: بیروت( ،دط، على متن اإلقناعكشاف القناعالباھوتي ،منصور بن إدریس ، )2(

: روتبی( ،الطبعة االخیرة،كفایة المحتاج الى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب االمام الشافعيالرملي شمس الدین ، )3(

.4/283،  )م1984دار الفكر،:لبنان

.7/242، مرجع سابق، بدائع الصنائع: الكاساني )4(

وما 219/  2، ج التشریع الجنائي اإلسالميو ما بعدھا ؛ عبد القادر عوده ، 385، صالعقوبةینظر ، أبو زھرة ، ) 5(

.وما بعدھا364، ص اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيالّنظام الجنائي بعدھا؛ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح ، 
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منھا الّتي ات في سائر البدن، وـداء بالجراحـسمع اإلنسان مع بقاء أذنھ، وكذلك االعتابـكإذھأعیانھا 

یلحق وما نفذ إلى الجوفال یومنھا ماان كالطعنة في الصدر أو البطن ـما ینفذ إلى جوف اإلنس

.)1(بذلك

ا ما وقع منھا بطریق العمد فبعضھا ، أمّ ئّیة أیضاالخطالعتداءات لساقط بالّنسبةقصاصالوھذا 

ومعظمھا ال یجري ،بالعفو أو الصلحقابالً لإلسقاط من قبل صاحب الحقو یكون القصاص ھیجري فی

. كما ذكرنا سابقافیھ القصاص أصالً لعدم إمكان المماثلة 

:الفرع الثاني 

.مظاھر التفرید العقابي في القصاص

نھج  ا إّن الم دنا أّنھ ي أّك ة و الّت ة المطلق دأ العدال ى مب ا عل ّي أساس اص مبن ر القص ي تقری یم ف الحك

ة ضمانا  ر العقوب ار لتقری تقتضي المساواة ، و نظام القصاص یعتمد على طبیعة الجریمة في حّد ذاتھا كمعی

م یحل دون لتحقیق المناسبة الفعلّیة بین السلوك اإلجرامي المرتكب و الجزاء المقابل لھ؛ و إنّ  ار ل ھذا المعی

:توافق ھذا الّنظام مع مبدأ التفرید العقابي الذي وجدنا مظاھره متعددة منھا 

ات : أّوال ـ تقریر العقوبات البدلیة ع " و ھي تلك العقوب ة األصلّیة إذا امتن ّل العقوب ّل مح ي تح الّت

ة إذا درء ا ـالھا الدّی رعّي، و مث بب ش لّیة لس ة األص ق العقوب ّد أو تطبی ر إذا درء الح اص   و التعزی لقص

.)2(" القصاص

ة  ة ھي الدّی و علیھ ، فإّن تعّذر توقیع القصاص لمانع شرعي یترتب علیھ تقریر عقوبة أخرى بدیل

ن  ّف م ة أخ ات البدیل ذه العقوب إّن ھ ة ف ا و ال محال ھ یقین ت ارتكاب رم ثب ا ألّن الج ر أحیان ل و التعزی كأص

.القصاص 

إّنھا المال الواجب بجنایة على الحرّ ":و قد أورد الفقھاء تحدیدات متعّددة للدّیة فقیل : ـ الدّیة 1

.)1("اسم للمال الذي ھو بدل الّنفس :"بأّنھاقیل و ،)3("في الّنفس أو فیما دونھا

وما بعدھا؛أبو 219/ 2،ج التشریع الجنائي اإلسالميو ما بعدھا؛عبد القادر عوده،385،صالعقوبةینظر، أبو زھرة ، )1(

.وما بعدھا369،ص الّنظام الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيالمعاطي حافظ أبو الفتوح،

.الباب الثاني ، الفصل األّولینظر،)2(

.6/53، جمغني المحتاجالخطیب الّشربیني ، )3(
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ى أن محلّ و  انيالدّیقد أجمع الفقھاء عل ال الج و م د ، ھ ل العم ي جرائم القت ي ؛ )2(ة ف وا ف واختلف

د )3(فرأي الحنفیة والّشافعیة والحنابلة. ق األمر بجرائم القتل شبھ العمد والخطأ إذا تعلّ ھا محلّ  أّن دیة شبھ العم

القتل شبھ العمد بالعمد ، فاعتبروا على ذلك )4(تجب على العاقلة، ال في مال الجاني ؛ في حین ألحق المالكّیة

ف ظاھر ئم أیضا، ھو مال الجاني دون غیره محل الدیة في ھذا الّنوع من الجرا التین التخفی ا الح ي كلت ، وف

. في تقریر الدّیة

یرى أن تؤخذ الّدیة من مال العاقلة ، عمال بقضاء )5(أّما بالّنسبة لجرائم القتل الخطیئة، فالجمھور

عقـل في قتل العمد ، إّنما عليهم عقـل  ليس على العاقـلة  ﴿:الّنبّي  بدیة الخطأ على العاقلة ؛ فقد جاء في الموّطأ أن 

و تحمیل العاقلة ؛ )7(بجعل ھذه الدیة على العاقلة–رضوان هللا علیھما –وكذا بفعل عمر وعلي) 6(﴾قتل الخطأ

.الدّیة أو جزء منھا في ھذا الّنوع من الجرائم مظھر آخر من مظاھر التفرید بالتخفیف

تجب في مال الجاني وحده،وال تشترك العاقلة فجعلوھا دّیة الجراح رغم أّن الفقھاء اتفقوا بشأن و 

تتحّمل جزء منھا العاقلةجعلوادّیة الجنایات الواقعة على ما دون الّنفس خطاء إالّ أّنھم بالّنسبة ل)8(في الدفع

. )1(على اختالف بینھم في مقدار ھذا الجزء

.6/126، جتبیین الحقائق الزیلعي ، )1(

ة، 7/255، جبدائع الصنائعینظر، الكاساني ، )2( ي؛ابن قدام ل؛الحطاب،9/488،جالمغن ل شرح مختصر خلی مواھب الجلی

.212، 2/191،جالمھذب؛ الّشیرازي، 6/234ج

، 9/482،جلمغني؛ابن قدامة،ا4/55،جمغني المحتاج؛ الخطیب الّشربیني ،7/255، جبدائع الصنائعینظر،الكاساني،)3(

491.

.4/282، جالّشرح الكبیر؛ الدردیر ، 6/256، ج، مواھب الجلیلینظر ، الحّطاب )4(

ة،)5( ر،ابن قدام یرازي،9/497،جالمغنيینظ ي،2/211،جالمھّذب؛ الش ائق؛الزیلع ام 177-6/176،جتبیین الحق ؛اإلم

.433-4/432،جالمدّونة الكبرىمالك،

- 6398:أخرجھ، البخاري، كتاب الدّیات،باب جنین المرأة وأّن العقل على الوالد وعصبة الوالد ال على الولد،حدیث رقم)6(

؛مسلم، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص،باب دّیة الجنین ووجوب الدّیة في القتل الخطاء وشبھ العمد على عاقلة 6399

كتاب العقول،باب ما یوجب العقل على الرجل في خاّصة مالھ،حدیث ؛ مالك،الموّطأ،3185-3184:الجاني،حدیث رقم

.  ،واللّفظ لھ1362:رقم

ي، )7( ر الزیلع ةینظ ث الھدای ة ألحادی ب الرای وكاني، 4/334،399،جنص ار؛الش ل األوط د رّواس 214-8/213،جنی ؛محّم

.269،294،صموسوعة فقھ عمر بن الخّطابقلعجي،

.158-1/157،جأحكام القرآن؛الجّصاص، 52-11/50، جالمحلّى؛ابن حزم، 103-7/102،جلمنتقىینظر الباجي ،ا)8(
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ّل ابتدیل للقصاص و بصرف الّنظر عن مقدارھا أو محلّھا فتقریرھا كب ّز وج اري ع ن الب داء و ـم

ا ،  ن مظاھر من بعده من رسولھ الكریم ثّم في التشریع الجنائي اإلسالمي عموم ر م ا مظھ ي نظرن ر ف یعتب

.التفرید العقابي

د إن : ـ التعزیر2 بھ العم ل ش ي القت ة أصلّیة ف یعتبر التعزیر عقوبة بدیلة عن الدّیة المقّررة كعقوب

: ثبت سقوطھا لعفو أو صلح؛ و أمر تقریره مختلف فیھ بین الفقھاء حیث اّتجھوا ثالثة اتجاھات 

لى عدم وجوب إذ ذھبوا إ)2(و یمّثلھ بعض الحنفّیة و الشافعّیة و الحنابلة و الظاھرّیة:االتجاه األّول

.التعزیر إن سقط القصاص ببدل أو من دونھ ، و لكن یجوز لولي األمر أن یقررة عند االقتضاء 

: الذي أوجب التعزیر بالجلد مائة جلدة و الحبس لقولھ تعالى )3(و یمّثلھ اإلمام مالك:االتجاه الثاني

.68/الفرقان﴾من يفعل ذلك يلق أثاماو ال يقتلون الّنفس التي حرّم اهللا إالّ بالحّق و ال يزنون و  ﴿

افعّیة:االتجاه الثالث ور الش ھ جمھ ا و )4(و یمّثل قوط القصاص مطلق ال س ي ح ر ف أوجبوا التعزی ف

.تركوا أمر تقدیره لولي األمر یحدده بمقتضى سلطتھ التفویضیة في ھذا المجال 

وع و  د ن رك تحدی و الراجح عندنا االتجاه األخیر الّذي نراه یتوافق و مبدأ التفرید العقابي بحیث یت

ن  ھ م ن ینوب ر أو م ولّي األم ة ل لطة التقدیرّی ة للس اة و المصلحة العاّم مقدار التعزیر بما یناسب أحوال الجن

.  لةالقضاة،و العدالة الجنائّیة تقتضي وجوب تقریر التعزیر في ھذه الحا

و یكون ذلك بإضافة عقوبة أخرى أو تغییر تكییف الفعل من القصاص :ـ تفرید العقوبة تشدیدا 1

ليس  لقـاتل: أّنھ قالمن المیراث و الوصّیة ، فقد روي عن الّرسـول ھحرمانكإلى الحّد  للقاتل مثال 

.)1(وصّيةليس لقـاتل:أّما دلیل حرمان القاتل من الوصّیة ، فقولھ.))5ميراث

اني، )1( دائع الصنائعینظر،الكاس اب؛؛7/255،جب لالحّط ب الجلی ة، 6/256،ج، مواھ ن قدام ي؛اب ن 506-9/505،جالمغن ؛اب

.212-2/211،ج، المھّذبالشیرازي؛11/53، جالمحلّىحزم، 

؛ ؛ ابن قدامة المقدسي، المغني على الشرح 4/49؛الشربیني ،مغني المحتاج ، ج7/247الصنائع،جینظر، الكاساني، بدائع)2(

.408/ 10؛ ابن حزم ، المحلّى ،ج9/413الكبیر ، ج

؛ابن رشد ، بدایة المجتھد و نھایة 6/247ینظر ، الحطاب ، محمد بن محمد بن عبد الرحمن ، مواھب الجلیل ، ج)3(

.2/303المقتصد، ج

.193و ما بعدھا ، ص 51/ 4ینظر ، مغني المحتاج ، ج)4(

؛مالك،الموطأ،كتاب العقول،باب ما جاء في میراث العقل 329:في مسند العشرة المبّشرین بالجّنة،حدیث رقمأخرجھ،أحمد)5(

.اللّفظ لھو ،2656-2635:ابن ماجھ،كتاب الدّیات،باب القاتل ال یرث،حدیث رقم؛1365:حدیث رقموالّتغلیظ فیھ،
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و قد یكون التشدید بإعادة تكییف عقوبة القتل العمد في جریمة الحرابة من اإلعدام قصاصا إلى 

اإلعدام حدا حّتى  تواجھة خطورة القاتل في ھذه الجریمة و یتعّذر علیھ االستفادة من عفو صاحب الدّم ، أو 

ّتى ال یستفید مرتكب الجریمة من التخفیف العكس بالّنسبة لعقوبة قتل الغیلة حیث یكّیف حدا ال قصاص ح

النتفاء قصد إزھاق الروح و التشدید سببھ حال الجاني الموسومة بالخّسة و دافعھ الموسوم بالدناءة ؛ و قد 

.)2(یتجلّى التشدید في القصاص أیضا بقتل الجماعة بالواحد

" درء الحدود بالشبھة " و یكون ذلك بترجیح العمل بمقتضى مبدأ : ـ تفرید العقوبة تخفیفا 2

بالّنسبة لنظام القصاص؛ فیتّم تخفیف العقوبة إذا ثبتت الشبھة خاّصة إن تعلّق األمر بالقصد و كانت قّوتھا 

و التخفیف في القصاص قد یكون مرده أحوال الجاني كصلة القرابة أو عذر االستفزاز، و لنا حولھا. كبیرة 

.  بیان مفّصل في الباب الثاني

سلطتھتماثلةوالدیّ القصاصجرائمفيالقاضيسلطةإنّ : ـ تفرید العقوبة باإلعفاء أو بالصلح3

ملزم بالتثّبت من تحقق شروط توقیع القصاص على الجاني ھأنّ فيإالّ عنھاتختلف والالحدود،جرائمفي

سلطة كما أّن للقاضي.ولیھأوعلیھالمجنيفي حال عفوةالدیّ أوعقوبةھذه الیطبقالأنملزممن جھة  و 

عنالعفوحالةفيتعزیرا أو سیاسة األمروليیوجبھاأوالشریعةتوجبھاالتيالعقوبةقیطبّ تقدیرّیة في أن 

. والدیةالقصاص

رغبت الشریعة العادلة في العفو من ولي الدم أو الصلح بینھ و بین الجاني و الذي ینشأ و

درء الحدود " الفقھاء تطبیق مبدأ بالتراضي بینھما بعوض مقّدر بمقدار الدّیة أو ما دونھا ، و استحسن

ث عند عرض حتى على مستوى نظام القصاص و ھذا ما سینعالجھ في الباب الثاني من البح" بالشبھات 

آلّیات التفرید العقابي و أثر تطبیق المبدأ على مستوى الجرائم الواقعة على الّنفس أو ما دونھا و المستأھلة 

.)3(للقصاص 

مّكة (محّمد عبد القادر عطا،:،دط،تحقیقالسنن الكبرىأخرجھ،البیھقي،أحمد بن الحسین بن علّي بن موسى أبو بكر،)1(

؛الّدار قطني،علّي بن 6/281،ج12432:،باب ما جاء في الوصّیة للقاتل،حدیث رقم)م1994-ھـ1414مكتبة دار الباز،:المكّرمة

،حدیث )م1966- ھـ1386دار المعرفة،:بیروت(لسّید عبد هللا ھاشم یماني،ا:،دط،تحقیقسننھعمر أبو الحسن،

المكتب :بیروت(حبیب الرحمن األعظمي،:،تحقیق2،طالمصّنف؛ عبد الرزاق،أبو بكر بن الھمام الصنعاني ،4/236،ج115:رقم

. 9/84،ج16438:،حدیث رقم)ھـ1403اإلسالمي،

.ما بعدھاو226، صینظر ، الباب الثاني ، الفصل األّول)2(

.وما بعدھا 226،ص ینظر ، الباب الثاني ، الفصل األّول)3(



مـــاھیة التفرید  العقــابي و تأصیـلھ في السیــاسة الجنـائّیة اإلسالمّیة . الفصل األّول:      

94

تمّثل ھذه اآللّیات نمــاذج عن مظاھر التفرید في نظام القصاص و ثّمة نماذج أخرى تتعلّق بالتنفیذ،و 

أّما على مستوى نظـام العقوبـات . لعقابي في ھذا الّنظام أیضا ھي جمیعا تؤّكد أصالة مبدأ التفرید ا

التفویضّیة أو التعازیر ، فال یوجد من ینكره بل على العكس ثّمة من یجعل مجـال إعمال المبدأ قاصر على 

:ھذا النظام األخیر، و یمكن بیان ذلك في المطلب الموالي

:المطلب الثالث 

.مبدأ التفرید في العقوبات التفویضّیة

افة إلى الحدود و ــعلى ركیزة أخرى لھا بالغ األھمّیة باإلضةاإلسالمیّ جنائّیةالاسة ــلسیقوم ات

؛ ونظامھا یضّم أحدث ما توّصل إلیھ الفكر البشرّي في المجال " العقوبات الّتفویضّیة: " ھي القصاص و 

إبراز في ھذا المطلب نحاول . بعد ما یمكن أن یتصّوره العقل اإلنساني فیھ الجنائي ، كما أّنھا تتّسع أل

نظامھا بما یتضّمنھ من خصائص و ذلك في الفرع األّول و نعرض و لو بإیجاز مفید بعض مظاھر التفرید 

: العقابي في الفرع الثاني ، و بیانھما على ھذا الترتیب یكون كما یلي

:الفرع األّول 

.العقوبات التفویضّیةنظام 

ات إنّ  وم العقوب بط مفھ ھ ؛ وض د مفھوم ن تحدی ا م ق أساس ة تنطل ن األنظم ام م ة أّي نظ دراس

ا  بطا دقیق ّیة ض رورةالّتفویض تغرق بالض ا یس ّم تعریفھ وي ث طالحي ، اللغ ى للاالص ول إل د وص تحدی

:اآلتیینو یمكننا من ثّم ضبط نظامھا في العنصرینالخصائص الممّیزة لھا 

: من لفظتین ھما " العقوبات الّتفویضّیة " صیغت عبارة : أوالـ مفھوم العقوبات التفویضّیة 

في الفصل األّول ، وبقي إبراز معنى العقوبة؛ ولقد سبق أن تعّرضنا لمدلول " الّتفویض"و " العقوبة"

لنتمّكن من إعطاء مفھوم متكامل للتركیبة المذكورة ؛ " الّتفویض"
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عّرفنا العقوبة من الّناحیتین اللّغویة واالصطالحّیة؛ أّما :التفویض و العقوبة المفّوضةتعریف –1

:الّتفویض فھو 

صّیره إلیھ: فّوض إلیھ األمر :" صیرورة األمر إلى الغیر؛ جاء في لسان العرب : لغة أـ 

؛ فتفویض األمر إلى )2("كیأي رددتھ إل))1…وفّوضت أمري إليك..وجعلھ الحاكم فیھ،وفي حدیث الّدعاء 

.آخر یعني تسلیمھ إلیھ 

یّتفق المعنى االصطالحي للّتفویض والمعنى اللّغوي ، غیر أّنھ یكون أكثر تحدیدا : اصطالحاب ـ 

بالّنظر إلى مجالھ ؛ فھو في العقیدة خالف الّتفویض في الشریعة ، ھذه األخیرة الّتي تضّم قسما خاصا 

.بالعقوبات ، وھو المجال الّذي نرمي إلى بیان القسم الّتفویضي منھ 

ث :ّوضةج ـ العقوبة المف ائي اإلسالمي ، حی إّنھ ال خالف حول مجال الّتفویض في الّتشریع الجن

ي ، و إّنھ محّدد بالجرائم الّتعزیرّیة  ة الّت الحدیث عن ھذا المصطلح ینصرف مباشرة إلى العقوبات الّتعزیرّی

ن العقوبات الّنصّیة الّتي تیسیرا إلجراء مقابلة حقیقّیة بینھا كنظام وبی" بالعقوبات الّتفویضّیة "فّضلنا وصفھا 

.طرحنا نظامھا في المبحث الّسابق 

ر  ة ، غی ة القدیم ات الفقھّی ي الكتاب ة ف وبدایة ، ال بّد من اإلشارة إلى أّن ھذه الّتسمیة لم تكن متداول

ھ  ي بقول ّدر ، وإّنم:" أّنھا محتواة في ثنایا تعریف الّتعزیر الّذي عّرفھ اإلمام الزیلع ھ شيء مق یس فی و ل ا ھ

.وجلّیة ھي لفظة الّتفویض في ھذه الّصیغة )3(.."مفّوض إلى رأي اإلمام على ما تقتضیھ جنایاتھم 

ول :" ..وعّرفھ اإلمام ابن فرحون فقال  ك موك والّتعزیر ال یختّص بالّسوط والید والحبس ، إّنما ذل

.؛ فھذه الوكالة ھي الّتفویض بذاتھ )4(.."إلى اجتھاد الحاكم 

ما ذكر ، تبقى ھذه الّتحدیدات عاّمة ومجّردة ، ال تفصح بدّقة عن مضمون العقوبة المفّوضة ورغم

.، ولكّنھا تقّرر صیرورتھا للحاكم أو اإلمام 

ّددھا  ر ؛ فح ا بتفاصیل أكب ات الّتفویضّیة وتناولوھ دلول العقوب ان م ي بی د المحدثون ف ھذا وقد اجتھ

ن   " ..ھا إنّ : األستاذ عبد القادر عودة بقولھ  ین مجموعة م ن ب ا م العقوبات الّتي یترك للقاضي اختیار نوعھ

.)1(.."العقوبات ، وتقدیر كّمھا بحسب ما یراه من ظروف الجریمة وحال المجرم 

؛ مسلم، كتاب 6934: ، حدیث رقم أنزلھ بعلمھ والمالئكة یشھدون:أخرجھ، البخاري، كتاب الّتوحید، باب قولھ تعالى)1(

.4885-4884: حدیث رقمالّذكر والدعاء والّتوبة واالستغفار ، باب ما یقولھ عند الّنوم وأخذ المضجع ،

.5/5، ج، لسان العربابن منظور )2(

.3/208،جتبیین الحقائقالزیلعي ، )3(

.201/ 2، جتبصرة الحّكامابن فرحون ، )4(
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ذا الّتعریف ھ وأزید من ھ ي قول ل هللا ف ع هللا دخی دكتور مطی ره ال ا ذك ة ، م ا : دّق ارة عن " إّنھ عب

ھ مجموعة جزاءات أقّرھا ا وم مقام ن یق ر أو م ّي األم ى ول لشارع الحكیم وفّوض أمر  تقدیرھا وتحدیدھا إل

ّدة  ّنقص والش ادة وال ل الزی ا تقب ھ ، وأّنھ لوكھ ونوعّیت رم وخطره وس ا ، والمج ة وآثارھ ع الجریم تالءم م لت

.)2(.."واللّین

:جّل ھذه الّتعریفات تشترك في عناصر ، ھي 

ضة كّما ونوعا مخّول لولّي األمر أو من ینوبھ وإن كان األصل في إّن تحدید العقوبة المفوّ ـ 1ج

.تقدیرھا من الشارع الحكیم إّما بنصوص عاّمة أو بنصوص خاّصة على ما سنراه الحقا 

ھذا الّتحدید یخضع لجملة من الضوابط ، أھّمھا المالءمة الّتي سبق الحدیث عنھا في الفصل -2ج

.الّتعزیر تفصیل آخر األّول ، ولنا حولھا في مجال 

.لیست ھذه العقوبات ثابتة ، فھي متغّیرة ومتفاوتة شّدة ولینا ، الشيء الّذي یجعلھا مرنة -3ج

یظھر أّن الّتعریف األخیر أشمل لكونھ جمع كّل ھذه العناصر ، علما بأّنھ أغفل ھو اآلخر بیان 

؛ كما أّنھ أغفل ذكر الھدف " المعاصي "دواعي تقریر ھذه الجزاءات والّتي نراھا مجموعة في مصطلح 

.التأدیب و الزجر ، والّردع وكذا  اإلصالح : الغائي منھا و المتمّثل في

وینبغي لنا اإلشارة إلى أّن القدامى أخفقوا لّما عّرفوا الّتعزیر بالّتأدیب، وھو ھدف ال یمّثل جوھر 

ا الّنوع من الجزاءات على المخالفات الشرعّیة العقوبة المفّوضة أو الّتعزیر؛ واحتجاجھم بغلبة تقریر ھذ

فمجال العقوبة المفّوضة أوسع ،الواقعة داخل األسرة كنشوز األزواج وعصیان األوالد،احتجاج مرفوض

:)3(من ذلك بكثیر حیث یشمل

:، والّتي حصرھا البعض في ثالثة أنواع ھي المعاصي بأنواعھا-1

. نوع شرع في جنسھ حّد ولكن ال حّد فیھ ، كالّسرقة من غیر حرز وسرقة ما دون الّنصـاب-أ

ده -ب نوع شرع فیھ الحّد ولكن امتنع الّتنفیـذ فیھ إّما للشبھة أو لسبب خاّص بالجـاني كقتل الوالد ول

.وكسرقة الفروع من أصولھم 

.1/633، جالّتشریع الجنائي اإلسالميعبد القادر عودة ، )1(

تھامة، :جدة ، المملكة العربیة السعودیة(،1طضوء الكتاب و السنة ،في العقوبات التفویضیةاللھیبي ،مطیع هللا دخیل هللا ، )2(

.57، ص)  م 1983-ھـ1404

.156-1/132، جالّتشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيینظر ، عبد القادر عودة ، )3(
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و-ج ذا الّن لنوع لم یشرع فیھ وال في جنسھ الحّد؛ ومن ھ ر المعاصي مث ل : ع أكث ا  وآك ل الرب آك

.المیتة  وتطفیف الكیل 

ة؛ : العقاب للمصلحة العاّمة-2 قد تقتضي المصلحة تجریم بعض األفعال وتقریر جزاءات تعزیرّی

.وھذا الّتجریم والعقاب موقوت بموجبھ ، لذا یجوز العدول عنھ عند زوال  الموجب 

ات-3 ى المخالف اب عل ات كالمخال: العق ان المكروھ رار إتی رة ، وتك ار األس ي إط ة ف ات الواقع ف

.   واعتیاد ترك الواجبات ، واعتیاد ارتكاب الصغائر ، كّل ذلك یوصل ال محالة إلى ارتكاب الكبائر 

ول  ة الق ن : وخالص ارة ع ّیة عب ات الّتفویض ي " إّن العقوب ارع ف ا الّش زاءات أقّرھ ة ج مجموع

ر أو مواجھة اإلجرام ومظاھره الم ّي األم ى ول دھا إل دیرھا وتحدی ختلفة والفساد ووسائلھ ، وقد فُّوض أمر تق

ار ر االعتب ذ بنظ ع األخ ھ م ن ینوب ذه : م واع ھ لوكھ ؛ وأن ة س ره  وطبیع رم وخط ا ، المج ة وآثارھ الجریم

."الجزاءات متعّددة ومتفاوتة في شّدتھا وطبیعتھا ، وقد ُوضعت للّردع والزجر وكذا لإلصالح 

نظام إّنھ من تمام إدراك : العقوبة المفّوضة و تمییزھا عن العقوبة المقدرةخصائص–ثانیا

" حدود وقصاص"بشقیھ " العقـوبات المقّدرة " نظام وتمییزھا عن ھا، إظھار خصائصالعقوبات التفویضّیة

.لتكتمل الّرؤیة وتّتضح الفروق بینھما

تستنبط ھذه الخصائص من الّتعریف ؛ وقبل إیرادھا ، نشیر إلى : العقوبة المفّوضة خصائصـ 1

اواة : "وھي العاّمة للعقوبةأّن العقوبة الّتفویضّیة تنطبق علیھا كّل الخصائص  الشرعّیة ، الشخصّیة ، المس

فبماذا تنفرد إذا عن غیرھا ؟". والعدالة 

شریع الجنائي اإلسالمي ، ذلك أّن معاصي تشغل العقوبات الّتفویضّیة حّیزا كبیرا في التّ :مجالھا-أ

م  ع حج ا م ات یتناسب طردی اإلنسان كثیرة ، ومظاھر الفساد عدیدة ؛ لذا ،  فإّن تطبیق ھذا الّنوع من العقوب

رات ، والعكس  ق الّتعزی ال تطبی ن مج الّظاھرة اإلجرامّیة في المجتمع ؛  فضیق حجم ھذه األخیرة یقلّص م

.سائلھ في حالة تزاید اإلجرام وو

وعلیھ فتحدید نطاق تطبیق نظام العقوبات الّتفویضّیة أمر غیر متصّور، إالّ ما كان منھ موقوتا أي 

، من ضرورة تقنین ھذا الّنظام ، وھو تقنین قابل للتغییر أو اإللغاء )1(قابال للّتعدیل ، وھو ما دعا إلیھ البعض

.واألمصارحّتى یظّل محافظا على مرونتھ وصالحھ في كّل األعصار

التعزیر في الشریعة؛ عبد العزیز عامر، 495، 476- 475، صالّنظام العقابي اإلسالميینظر، أبو المعاطي أبو الفتوح، ) 1(

. 484-482ص،)م1966دار الفكر،:دون بلد( ،4ط،اإلسالمیة
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ي : سلطة ولّي األمر فیھا-ب ة أو ف وع العقوب ار ن ي اختی رة سواء ف ر سلطة كبی ّي األم ك ول یمل

ھ  م تنزیل يأّيهـا الّـذين ءامنـوا  ﴿: :ضبط مقدارھا بحكم الوكالة المخّولة إلیھ من المشّرع الحكیم القائل في محك

.59/الّنساء ﴾…أطيعوا اهللا وأطيعوا الرّسول وأولي األمر منكم  

ر ذا األخی ا أّن ھ م صاحبھا ؛كم ود تحول دون جور أو ظل ا ضوابط وقی عة لھ –وإّن ھذه السلطة الموّس

. یشترط فیھ جملة شروط وأوصاف تضمن بھا عدالة العقوبة المختارة –صاحب السلطة الّتفویضّیة 

صدق مرونة الّتشریع اإلسالمي كلّھ تّتسم العقوبة الّتفویضّیة بلین في صالبة تعكس ب: طبیعتھا -ج

ان  ان ومك ّل زم ي صدد عرضنا . ، كما تعكس بحّق صالحّیتھ لك ا ف ّدثنا عنھ ي تح ذه الخاصّیة ھي الّت وھ

المي  ریع اإلس دوام الّتش اطع ل ان س ا برھ ى أّنھ د عل ام الّتأكی ذا المق ي ھ ي ف ة ؛ ویكف ة للعقوب ة العاّم للّنظری

.نھ في مواكبة كّل األعصار وفي استیعاب كّل مظاھر اإلجرام وكمالھ، ونجاعة القسم الجنائي م

رعي أّیا كان تتفّرع ھذه الخاصّیة عن سابقتھا ؛ فاألصل في الجزاء الش: مالءمتھا لكلّ حالة-د

یتناسب مع الجریمة ، وھذه العدالة ال تتأّتى إالّ بتكییف العقوبة المفّوضة تكییفا ال نوعھ أن یكون عادال

. كذا خطورتھبل یتعداھا إلى المجرم بكّل ظروفھ الخاصة واالجتماعیة ودوافع عصیانھ وارھا،فحسب وآث

ي  ورغم أّنھ قد یعترض على عدالة العقوبة المفّوضة لكونھا خیار فكر بشري ناقص ، قد یصیب ف

والحق أّن . عینھ وضع المقابل للجریمة المرتكبة ، ویكون ھو المقابل الحقیقي لھا ، وقد یخفق فیكون الظلم ب

ة  اره للعقوب ي اختی ھ ف وص علی ى المنص تند إل ّد أن یس ّوض ال ب ب أّن المف ن جان ردود م راض م ذا االعت ھ

ن  ریعة وع ة للش ول العاّم ن األص رج ع ل أن ال یخ ھ ، فاألص یس علی ود المق ّذر وج د تع بة ، وعن المناس

رض مقاصدھا ، وھي أصول ال یتصّور فیھا الجور ؛ وفضال عن ذلك ، فإ ّن صاحب السلطة الّتفویضّیة یفت

دنیا ترشده  امتالكھ أدوات ممارسة  السلطة المخّولة إلیھ ، ونقصد تمّتعھ بحصانة شرعّیة من علوم الّدین وال

. في اصطفاء الجزاء األوفى وتعصمھ من الظلم والخطأ 

بیّ  ى نس ن الجزاءات تبق وع م ذا الّن ي ھ ة ف أّن المقابل ّر  ب ا نق ذا فإّنن ع ھ ا وم ة إذا م ة ولیست حقیقّی

.العقوبات الّنصّیة : قورنت بما فرضھ العلیم الخبیر بالّنّص القرآني،ونقصد 

ا :تنّوعھا-ھـ  ادة والّنقصان ، جعلھ ا بالزی ان تكییفھ إّن الطبیعة المرنة للعقـوبة المفّوضة ، و إمك

اوجلّي -الخالص كالجلد والصلب واإلعدام ، البدنيّ فمنھا : تتنّوع  ا بینھ اوت فیم و الّتف ا -ھ الّنفسيّ ، ومنھ
وأخرى مادّیة بأّنھا تتنّوع إلى عقوبات تفویضّیة : )1(كالوعظ والّتوبیخ والھجر والّتشھیر ، أو كما قال أحدھم

.، وھذه األخیرة غیر محصورة معنویة

.189، صالعقوبة البدنّیةینظر ، علّي جاد سلیمان ، )1(
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وسلب الحرّیة؛ لنا ھناك أنواع من العقوبات الّتفویضّیة اختلف الّرأي حول جوازھا كالّتغریم بالمال

.حولھا تفصیالت  في الفصل األخیر

بل تتمّیز العقوبات الّتفویضّیة بتعّدد أھدافھا؛ فھي بدایة لم تقّرر لمواجھة الفساد فحسب: ھـدفھا- و

، ذلك أّن الفعل قد )1(" سّد الّذرائع"شّرعت لمواجھة الوسائل المّتخذة الرتكاب المفاسد، وھذا یندرج في باب 

- یكون مفسدة في حّد ذاتھ ، لكن الفاعل قد یقصد اإلفساد في بعض األحوال ، فاقتضى األمر إبطالھ ال 

.)2(حسما لماّدة  ذاك الفساد-الفعل

م عن  ا نج اني وإصالح م ارة أدّق ، إصالح الج ى اإلصالح ، أو بعب والعقوبة المفّوضة تھدف إل

ي ك فھ ھ ؛ سلوكھ من أضرار اجتماعّیة ؛ وفضال عن ذل ره عن محاكات ھ وزجرا لغی ا ل ا وردع رر تأدیب تق

نشر القیم الفاضلة في مجتمع یصبو إلى الفضیلة، وینئ : وفوق كّل ذلك فالغایة السامّیة من فرضھا وتطبیقھا

.مسالموسلیم مسلمعن الرذیلة بمظاھرھا المتجّددة،مجتمع 

إعطاء ، حاولنا العقوبات المقّدرةحددنا سابقا: المقّدرةةالّتفویضّیة والعقوبةالّتمییز بین العقوب-2

لح علیھ عند الفقھاء ؛ وبعد عرضنا لماھّیة العقوبات الّتفویضّیة المصطتصّور دقیق حول أھّم خصائصھا

:وذلك في ما یلي ا عموما الفروق األساسّیة بینھما،، یمكننا إجراء مقارنة بسیطة لتظھر لنزیرابالّتع

:تكییفھاأ ـ من حیث تقریرھا و
ر-1ا ث الّتقری ن حی دود : م ن الح ّل م ي ك ة ف لطة الّتقریری احب الس و ص یم ھ ارع الحك إّن الش

بق  د س والقصاص ، إذ أّنھ نّص على تحریم أفعال بذاتھا ووضع لھا العقوبة المقابلة لھا بنصوص صریحة ق

.ذكرھا 

. 3/1498؛ابن منظور،لسان العرب،ج1/282، ج، المصباح المنیر، الفّیومي "الوسیلة : "لغةجمع ذریعة، وھي الّذرائع)1(

الّذریعة عبارة عن أمر غیر ممنوع لنفسھ ، یخاف من ارتكابھ الوقوع في:" ، عّرفھا اإلمام القرطبي بقولھ االصطالحوفي 

.113/ 4، جالموافقات؛ ینظر أیضا ، الشاطبي ، 58/ 2، ججامع أحكام القرآن". الممنوع 

مكتبة احیاء :مكةالمكرمة(دط،،لفروقالشاطبي ، ا" .حسم ماّدة وسائل الفساد دفعا لھا : "معناه وسّد الذرائع

.2/32ج،)الكتب ،دت

م 1985–ھـ 1406مطبعة الّریحاني ، : بیروت(، 1، طسّد الّذرائع في الشریعة اإلسالمیةینظر، محّمد ھشام البرھاني ، )2(

، اإلسالمیةمقاصد الشریعة؛ الطاھر بن عاشور ، 33-2/32، جالفروقوما بعدھا ؛ القرافي ، 326، ص)

. 119-116ص،)م1985الشركة التونسیة للتوزیع،.المؤسسة الوطنیة للكتاب،تونس:الجزائر(دط،
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ّد  ي ال ح ى الجرائم الّت ارة أّما العقوبات الّتفویضّیة ، فتفرض عل ا وال كّف ّص . فیھ ذه الجرائم ن وھ

الى  ھ تع ة لقول ة كتحریم بعض األطعم إّنمـا حـرّم علـيكم الميتـة  ﴿:المشّرع الحكیم على تجریمھا بنصوص خاّص

وكذا الغش في المكیال . 173/البقرة ﴾والّدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير اهللا ؛ فمن اضطر غير باغ وال عاد فـال إثم عليه

ويل للمطففيــن الذين إذا اكتــالوا على الناس يستوفـون وإذا كالـوهم أو وزنــوهم يخســـرون﴿:، في قولھ تعالى 

ین﴾ ل3-1/ المطفف ي ذات الفع ھ ف وال  المخســرين ، وزنــوا بالقســطاس المستقيـــم ،تكــونـــوا مــــنأوفـــوا الكيــل و ال  ﴿: ؛ وقول

عراء ﴾تبخســوا النّـــاس أشـياءهم ، وال تغثــوا فــي األرض مفسـدين ي 183-181/الش ّزور ف ھادة ال الى لش ھ تع ؛ وتحریم

ھ30/الحج ﴾قـول الـزّورفـاجتنبوا الرّجس من األوثان واجتنبوا﴿:قولھ ي قول ا ف ّل وعال للّرب ھ ج يـا أيّــها  ﴿:؛ وتحریم

...بقي  من الرّبا ان كنتم مومنين، فـإن لم تفعلوا ، فـاذنوا بحرب من اهللا ورسولهاّلذين آمنـوا اّتقوا اهللا وذروا ما  

.المنصوص علیھا )1(، وغیرھا من الجرائم279-278/البقرة ﴾

الى  ھ تع ا قول ة ، منھ رة بنصوص عاّم اال أخرى كثی ّرم الشرع أفع د ج إّن اهللا يـأمر بالعـدل  ﴿:لق

ل﴾. .واالحســان، وإيتــاء ذي القربــى، وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي ، يعظكــم لعّلكــم تــّذّكرون   ، 90/النح

وإذا توّلى سعى في االرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والّنسل ، واهللا ال يحّب الفساد﴿: وكذلك قولھ عّز من قائل 

. 205/ البقرة ﴾

قرینة دالّة على أّن جرائم التعزیر نّص علیھا الشرع ، لكن عقوباتھا لم تعّین بذاتھا كما ھذه اآلیات 

ار أحد الجزاءات  ھ لیخت وم مقام ن یق ر أو م ّي األم ھو الحال في العقوبات المقّدرة ، بل فّوض األمر إلى ول

لھا طبیعة بدنّیة كايإّن كثیرا منھا ذ: الّتي أشرنا لبعضھا في الّسابق ، وقلنا  لجلد والصلب واإلعدام،وقد فّض

راتالكثیر واعتبرھا ام الّتعزی وعظ والّتشھیر )2(محور ارتكاز نظ الھجر وال ّیة ك ة نفس ؛ وبعضھا ذو طبیع

.)3(وھي جزاءات تنقص من اعتبار الجاني وتزعزع مكانتھ االجتماعّیة

ا -2أ ألة : من حیث تكییفھ ذه المس ة ؛ وھ دیر العقوب ي تق روف  ف أثیر الّظ دى ت الّتكییف م نقصد ب

اني  ة بالج تناولناھا وذكرنا أّنھ في العقوبات المقّدرة أُخذت بعض الّظروف بنظر االعتبار سواء تلك الخاّص

وده ، )1( ادر ع د الق ر ،عب الميینظ ائي اإلس ریع الجن ریعة 142-1/138، جالّتش ي الش ر ف امر ، الّتعزی ز ع د العزی ؛ عب

.287-254میة ، صاإلسال

.207، صالعقوبة البدنّیة في الفقھ اإلسالميینظر ، علّي جاد سلیمان ، )2(

.و ما بعدھا4ینظر ، الفصل األّول من ھذا الباب ، ص)3(
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ك د ذل أثیر أو بالجریمة ذاتھا ؛ لكن ھذا الّنظر كان في مرحلة تشریعھا من قبل العلیم الخبیر؛ أّما بع ال ت ، ف

.للّظروف إالّ في بعض األحوال الّتي قد یترّتب على ثبوتھا تأجیل الّتنفیذ أو تخفیفھ 

، وكذا أّما بالّنسبة للعقوبات الّتفویضّیة ، فاألصل تقدیرھا تبعا لظروف الجاني ومدى خطورتھ

ة المرتكبة وتقّصي أحوال لذا فمسؤولیة القاضي في استقصاء جمیع حیثیات الواقعطبیعة الجریمة وآثارھا؛

إذ بتحقیقھ الّدقیق یتیّسر انتقاء المعیار الّذي على أساسھ ة والعاّمة جمیعا، مسؤولیة ثقیلة،الجاني الخاصّ 

و قد اختلف في .العقوبة بحیث یضمن مناسبتھا الفعلّیة للجرم وللمجرم،ومن ثّم یكون حكمھ عادالكّیفی

. و ھذا ما سنفّصل القول الفقرة الموالیةالعقوبة التعزیرّیة بدنّیة،انتالتكییف بالتشدید أو بالتخفیف إن ك

ام : من حیث الّتقدیر-ب قّدر الشارع الحكیم العقوبات المفروضة لجرائم الحدود والقصاص بإحك

ذف : شدید وحكمة بالغة ، فعّینھا تعیینا وقّدرھا تقدیرا  د للق ى ، الجل ّرجم للزن د وال ّم القطع للسرقة ، الجل ، ث

ة  داءات الواقع مّیز بین عدد الجلدات ، وفرض القتل والصلب وكذا القطع والّنفي للحرابة ، والقصاص لالعت

إالّ ما كان على الّنفس أو ما دونھا عمدا وبغیر حّق ، وھو تقدیر ال نظیر لھ ، ال یخضع للزیادة وال للّنقصان

من باب السیاسة ویتّم بضّم عقوبة تعزیرّیة حاسمة لماّدة مشّددا باألصل أو مخففا العتبارات سقناھا سابقا أو 

. )1(المطلبین األّول و الثاني من ھذا المبحثالفساد ، كما بیّنا في 

ھ  ر بإمكان ولّي األم ذا ف ّین ؛ ل ّم مع بوطة بك ّددة وال مض ر مح ّیة فغی ات الّتفویض ادیر العقوب ا مق أّم

ا تكییفھا بحسب الحالة المعروضة أمامھ ، وال  ا الحق ي نتناولھ وابط الّت ك سوى الّض ي ذل ّده ف وبصفة . یح

ا  یس ثابت ةعاّمة  فإّن كّم العقوبة المفّوضة ل ت بدنّی إن كان اف، ف د أخّفھ ي الجل ا أشرنا ـ ف ف ـ كم د اختل و ق

حدوده ، كما اختلف في منتھى العقوبة التفویضّیة ،  

:ج ـ من حیث إثباتھا و تنفیذھا
وت : "الّذي عّرف بأّنھ باإلقرارتثبت الجرائم المقّدرة العقاب : اإلثباتمن حیث -1ج إخبار عن ثب

.، و اإلقرار ھو سّید األدلة )2("حّق الغیر على نفسھ 

س القضاء:"وھي بالشھادة، ویمكن إثباتھا  ي مجل . )3("إخبار صادق إلثبات حّق بلفظ الشھادة ف

ن  ّز م ال ع ویختلف عدد الشھود بحسب الحّد المرتكب ؛ فالّنّص القرآني حّدده بأربعة في جریمة الزنى،  فق

.342ینظر ، أیضا الباب الثاني ، الفصل الثاني ، المبحث األّول ، ص) 1(

.5/588ج،)م1966دار الفكر، : دون بلد(،2ط، على الدر المختارحاشیة رّد المحتار، محمدابن عابدین )2(

؛ ابن عابدین ، 7/364ج،)دار الفكر،دت:لبنان.بیروت( ،2ط،على الھدایةشرح فتح القدیرابن الھمام ، الكمال )3(

.5/461، جالمرجع نفسھ
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ة ، 13/الّنور﴾لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء﴿: قائل في كتابھ العزیز  دلین كافّی ھادة ع ؛ أّما باقي الحدود ، فش

.)1(أو ما دونھا ، وھذا باّتفاقواألمر سواء بالّنسبة إلثبات جرائم القصاص في الّنفس

ات  وز اإلثب القرائنویج ةب رب بالّرائح ل والش ى بالحم ات الزن وال كإثب ض األح ي بع ر .ف وتعتب

ل، وھيالقسـامة  ي دعوى القت ررة ف ن:وسیلة خاّصة إلثبات القتل وھي تلك األیمان المك ا م خمسون یمین

ین :" بقولھ خمسین رجال ؛ وقد عّرفھا اإلمام الكاساني في بدائعھ ي الیم تعمل ف ھي في عرف الشرع ، تس

ھ ،  ّدعى علی و الم تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص ، وعلى شخص مخصوص ، وھ با

ما قتلناه ، وال علمنا : على وجھ مخصوص ؛ وھو أن یقول خمسون من أھل المحلّة إذا وجد قتیل فیھا  با

)2(.."لھ قاتال ؛ فإذا حلفوا یغرمون الدّیة

ال  ة وشھادة الواحد وشھادة الّرج أّما فیما یخّص الجرائم الّتعزیرّیة ، فیجوز إثباتھا باإلقرار والبّین

ى –والّنساء ، كما یجوز إثباتھا بعلم القاضي وغیرھا من الطرق  ة القاضي إل الشھادة على الشھادة ، وكتاب

.-… القاضي

ول  ي قب ى القاضي وھذا التنّوع في الطرق ال یعن ل عل ھ ، ب ى أساس ة عل م بالعقوب ا والحك أّي منھ

.االجتھاد أثناء تحقیقھ للوصول إلى الحقیقة ثّم الحكم بعد ذلك باإلدانة إذا ما ثبتت الّتھمة 

ا : من حیث الّتنفیذ-2ج ي  بّیّناھ د الّت ا ، وھي تخضع للقواع تنّفذ العقوبات المقّدرة فور الحكم بھ

.وتنفیذھا یخّول في الغالب لولّي األمر أو من یقوم مقامھ من القضاة في المبحث الّسابق ،

أّما بالّنسبة للعقوبات الّتفویضّیة ، فسنتعّرض لحكم إقامتھا ومدى خضوعھا لبعض األحكام الخاّصة 

ّدرة ات المق ي العقوب ا ف را عنھ ف كثی ال تختل ذھا  ف ة تنفی ى كیفّی ب ؛ وتبق ذا المطل ن ھ اني م ،في الفرع الّث

.فقواعد الّتنفیذ الّتي عرضنا أھّمھا في المبحث الّسابق یمكن تعمیمھا 

ام  اد اإلم د أج ّیة ؛ وق ات الّتفویض ّیة والعقوب ات الّنص ین العقوب ایز ب ھ الّتم ا بعض أوج ذه عموم ھ

ھ العقوبة المقّدرة عن الصبّي وثبوت المفّوضة علیسقوطالقرافي في بیانھا أكثر حیث أضاف فروقا أخرى ك

.)3(تأدیبا لـھ

،؛ ابن قدامة334- 333/ 2، جالمھّذب؛ الشیرازي ، 454،468، 445، 2/443، جبدایة المجتھدینظر ، ابن رشد ، )1(

، المبسوط؛ السرخسي ، 277، 225/ 6، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 332، 289، 99، 10/41، جالمغني

.16/114ج،)م1939دارالمعرفة، :بیروت(دط،

.303، صالقاموس الفقھي؛ ینظر أیضا ، سعدي أبو جیب ، 186/ 7، جبدائع الصنائعالكاساني ، )2(

.183-4/177، ج الفروقینظر ، القرافي ، )3(



مـــاھیة التفرید  العقــابي و تأصیـلھ في السیــاسة الجنـائّیة اإلسالمّیة . الفصل األّول:      

103

ات ) 1(ھذا وقد انفرد الشافعّیة ة العقوب بفرق آخر یتمّثل في وجوب ضمان المتلفات الّناجمة عن إقام

.)2(الّتعزیرّیة وإھدارھا في حالة إقامة العقوبات المقّدرة ، وعارضھم الجمھور

:الفرع الثاني

.مظاھر التفرید العقابي في العقوبات الفویضّیة

یتطلّب تجّسد مبدأ التفرید العقابي سلطة تقدیریة معّینة للمشّرع و للقاضي على حّد سواء في مجال 

العقوبات التفویضّیة، وقد یتجلّى تجسیده أكثر على المستوى القضائّي من منطلق أّن التعازیر بشكل عام 

. موكلة لولي األمر أو من ینوبھ و تخضع لالجتھاد

ابي في باب العقوبات التفویضّیة كثیرة یصعب حصرھا أو حّتى عّدھا ، نذكر و مظاھر التفرید العق

.، ثّم سلطة القاضي الواسعة في تكییفھاالتفویضّیة لھذه العقوبات بدایةالطبیعة:منھا على سبیل المثال

ت و یدخل ضمن ھذه العقوبات كّل ما یقدره ولي األمر من العقوبا: أّوالـ الطبیعة التفویضّیة للعقوبة

؛التدابیر التأدیبیة المقررة لمواجھة الجرائم التي ال تتوافر فیھا شروط وجوب الحدود الشرعّیة أو القصاص

و كذا و یدخل ضمن ھذا القسم من السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة كّل المعاصي التي یراھا المجتمع ضارة بھ

.المخالفات

اتھا مظھرا من مظاھر التفرید العقابي في نظرنا، ذلك و الطبیعة التفویضّیة للتعازیر تعتبر في حد ذ

أّن ولي األمر أو من ینوبھ أو القاضي بحكم ھذا التفویض تؤول إلیھ صالحّیات معّینة في فرض العقاب و 

:  توقیعھ على الجناة ؛ و ھي صالحیات متراوحة بین االختیار و التقدیر ، یمكن توضیحھا على الّنحو التالي

ونقصد باالختیار في ھذا المجال المفّوض من العقوبات االختیار الّنوعي و :ت االختیار ـ صالحّیا1

العقوبة : ذلك أّن أصنافھا عدیدة منھا جنسھا ؛ أي في یكون بین عدد من العقوبات المختلفة في طبیعتھا 
، و باب المفاضلة خ والّتشھیـرـكالھجر والّتوبیأو نفسّیةمعنوّیةال، وبالمال مـالّتغریكالمالّیةكالجلد والبدنّیة

لطانیة؛ الماوردي 6/177ج،)م1968كتاب الشعب،:دون بلد(دط،، األم ، محمد ادریسینظر ، الشافعي )1( ، ، األحكام الس

.389ص

ة ، 355/ 4، جحاشّیة الدسوقي؛ 227/ 3، جالحقائقتبیین ینظر، الزیلعي، )2( ن قدام ي؛ اب / 10، ج327-8/326، جالمغن

349.
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بینھا أمام القاضي مفتوح؛ و یمكن في ھذا المقام إعطاء نماذج عن العقوبة التعزیرّیة المالّیة و المعنوّیة أّما 

:   عقوبة الجلد ذات الطابع البدنّیة و ألّنھا متراوحة بین حدین أدنى و أقصى سنتولى توضیحھا الحقا 

ر غریم تّ :مثالھ :لنسبة للتغریم بالمالأ ـ فبا وك للغی ن زرع ممل ن أخذ م ن م رو ب د روى عم ؛ فق

من أصاب بفيه من ذي حاجة غير مّتخذ خبنة فـال  : عن الّتمر المعّلق فقـالسئل النّبيّ ﴿:شعیب عن أبیھ عن جّده قال

.)1(﴾..ومن خرج بشيء منه فعـليه غـرامـة مثـليه والعـقوبـة  . شيء عليه  

امثال:ب ـ و بالّنسبة للعقوبات المعنوّیة وبیخ،ھ دالّت ي ذّر فق ھ –روي عن أب ھ –رضي هللا عن أّن

، فقـال  كان بيني وبين رجل من إخواني كالم  ، وكانت أّمه أعجمّية  ، فعّيرته بأّمه ، فشكاني إلى رسول الّله  ﴿:قال

ول )2(﴾يــا أبــا ذّر  ، إنّــك امــرؤ فيــك جاهليّــة:   ذا ، فالّرس ھ ھ ا فعل بة لم ة المناس و العقوب وبیخ ھ رأى أّن الّت

.الّصحابّي 

ا :" ھ من صور تعزیر العاصيذكر الشیخ ابن تیمیّ و  تسویَد وجھھ ، وإركاَبھ على داّبة مقلوبـا، كم

روي عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ أّنھ أمر بذلك في شاھد الّزور، فإّن الكاذب سّود الوجھ،

ـورة )3("فـُسّود وجُھھ، وقلب الحدیث فُقلب ركوبھ ذه الّص راره بھ ـوبا وإم ّزور مقل ـد ال ،وإّن في إركاب شاھ

ّي  م نفس و أل على األماكن العاّمة تشھیٌر بھ وفضح لھ ، والمعاقب بھذه العقوبة ُیحّس بالخزي والفضیحة؛ وھ

ق الھدف حاّد لكّنھ رادع؛ والوعظ والھجـر أیضا قد یلجأ إلیھمـا وليّ  ي تحقی ا ف األمـر إذا ما ارتأى نجاعتھم

والـّتي تخافون نشوزهنفعظوهّن  ﴿: وتطّبق ھذه العقوبة عند الّنشوز ، وفي ذلك یقـول سبحانھ وتعالى . المبتغى 

.34/الّنساء﴾…واهجروهّن في المضاجع واضربوهنّ 

؛الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء ال قطع في 3816:أخرجھ،أبو داود،كتاب الحدود،باب ما ال قطع فیھ،حدیث رقم ) 1( 

.4875:ال قطع فیھ،حدیث رقم؛النسائي،كتاب قطع الّسارق،باب ما 1369:ثمر و ال كثر،حدیث رقم

في غریب الحدیث و لّنھایة،امجد الدین ابن األثیـر".معطف اإلزار،و ھو موضع تجفیف الّتمر: "ھيالخبنةو

ویجمع .موضع تجفیف الّتمر و ھو لھ كالبندر للحنطة:"ھوالجرینأما ؛209/ 2ج ،)1976دار الفكر، :بیروت 2، طاالثر

.2/301، جالسابقالمرجع ابن األثیر،".على جرن

؛مسلم،كتاب اإلیمان،باب إطعام المملوك 29:أخرجھ،البخاري،كتاب اإلیمان،باب المعاصي من أمر الجاھلّیة،حدیث رقم)2( 

.4490:؛أبو داود كتاب األدب،باب في حّق المملوك،حدیث رقم3139:مّما یأكل و إلباسھ مّما یلبس،حدیث رقم

،)ھـ1322، المطبعة الخیریة: مصر( ،1ط،السیاسة الشرعیة في إصالح الراعي والرعّیة،تقي الدین ابن تیمیة) 3(

. 519،ص)دار الّنفائس:روت، لبنانبی(،4، عصره وحیاتھ،طموسوعة فقھ عمر بن الخطاب، قلعھ جي، محّمد رّواس،54ص
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ّص أعطىوقد  َة الھجر كجزاء رادع ون ا عقوب ة شّرع لھ البـاري عّز وجّل نموذجا آخر لجریم

خّلفوا حّتى إذا ضاقت عليهم االرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظّنوا أّن  ﴿:علیھا في قولھ وعلى الثـّلـثة اّلذين ُ

ضاقت علیھم األرض برحبھا ، :"اآلیةفقال ھذه اإلمام القرطبيّ فّسرو ،118/التوبة ﴾..الّ ملجأ من اهللا إالّ إليه

.)1("ألّنھم كانوا مھجورین ال ُیعاَملون و ال ُیكلّمون ، وفي ذلك دلیل على ھجران أھل المعاصي حّتى یتوبوا 

ھ اء فی ك رضي هللا عنھج : وال أدّل على ھذه العقـوبة الّنفسّیة من قول أحد ھؤالء المخلّفین وھو كعب بن مال

عن كالمنا أّيها  الثالثـة  من  بين من تخّلف عنه،فـاجتنبنا النـّاس ،وتغّيروا  لنا ، حتى تنّكرت فـي  ّله  ونهى رسـول ال﴿

.)2(﴾...نفسي األرض

إّن عقوبة الھجر، رغم بدّوھا أخّف من الّتوبیخ أو الّتشھیر إالّ أّنھا في الحقیقة أشّد وقعا على الّنفس 

ـول فاإلنسان كائن اجتماعيّ االجتماع،ة، الّتي ُجبلت على حّب البشریّ  ا یح ره م بطبعھ، وفي قطع صلتھ بغی

.بینـھ وبین تحقیــق جبـلّتھ 

در یلجأ، فال أّما الّتھدید  م یب واه ول رف بصالحھ وتق ن ُع امھم مّم إلیھ القضاة إالّ إذا كان الماثل أم

لتحقیق الّردع تھدید المذنب بالعقاب الشـدید في منھ السلوك المشین إالّ عن سھو أو خطأ أو زلّة ؛ فھنا یكفي 

.حالة العـود 

ن یكیتھ تم ّ أنّ من أمثلة ،ما ذكرنایظھر من خالل  ف العقوبة تبعا لمدى خطورة الجـرم المرتكب م

ات وجھة،  ي العقوب ـادلة ف ـظرة الع ذه الّن بالّنظر إلى شخصّیة المجرم وتفاھة ما ترّتب عن فعلھ؛ وتظـھر ھ

. على ما سنتناول في العنصر المواليجزاءات تعزیرّیةكالمقّررة و كذا البدنّیة ة، والّنفسّیة المالیّ 

و المقصود ھنا التقدیر الكّمي بما یتوافق و أحــوال الجناة و ما یتناسب و :ـ صالحّیات التقدیر 2

ھذا التقدیر یتّم غالبا . ئّیة ظروفھم و طبیعة أفعالھم و یتالئم في ذات الوقت مع ما تقتضیھ العدالة الجنا

.2/287،جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،) 1( 

ّز و جلّ )2(  وا: أخرجھ،البخاري،كتاب المغازي،باب حدیث كعب بن مالك،و قول هللا ع ذین خلّف ة الّ ى الثالث دیث ..وعل ،ح

. 4066:رقم
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بتكییف العقوبة بالتشدید أو بالتخفیف أو حّتى باإلعفاء و ھو مرھون بمدى السلطة التقدیرّیة الممنوحة 

. للقضاء في ھذا المجال

تتسع سلطة القضاء في باب التعازیر بشكل : ثانیا ـ السلطة التقدیرّیة الواسعة في تكییف العقوبة

یھم أمر ضبط مقادیر العقوبات بحسب كّل حالة تعرض أمامھ و تتنّوع آلّیات التفرید كبیر، إذ یخّول إل

فالتشدید . العقابي في ھذا المجال بشكل ال نظیر لھ بالمقارنة مع ما ھو مقّرر في باب الحدود أو القصاص 

ورتھ الكبیرة ، و ــال الجاني نھائّیا لخطـوبة بدنّیة بمقتضاھا یتّم استئصـقد یبلغ منتھاه وذلك بفرض عق

التخفیف قد یصل إلى حّد الّنظرة العبوسة المؤّثرة عند من توجعھ فیمتنع و تكفیھ لیرتدع و ال یعاود زلّتھ ؛ و 

مة و المجرم و ــاوت قدرا و نوعا لتحقق تناسبا فعلّیا بین الجریــبین ھذه و تلك عقوبات و عقوبات تتف

و یكفي في ھذا المقام أن نبّین بعض ما جادت بھ كتب الفقھ اإلسالمي في . أحوالھ و ظروف ارتكابھ لجرمھ 

: شأن تحدید منتھى العقوبة البدنّیة المفّوضة ، و تكییفھا تخفیفا و تشدیدا إن كانت جلدا

بدنّیة،ذلك أّنھ یستأصل المجرم نھائیا عقوبة ةیعتبر القتل منتھى أیّ : ـ تشدید العقوبة التفویضّیة 1

إمكانیة الوصول بالّتعزیر إلى القتل و یصطلح علیھ إلىسابقا وقد أشرنا .من المجتمع، بل ومن الحیاة

لیست موسومة بالخطورة في األصل لكن ھذا الّتشدید محدود الّنطاق ألّن جرائم الّتعزیر . )1(بالقتل سیاسة

:في ونھا حصالفقھاء ید كایخال بعض الحاالت غالبا

.كالجوسسة حالة ارتكاب بعض الجرائم الماّسة بنظام الّدولة ، -أ
.االبتداع، ومنھا كالدینبثوابت األّمة ، "      "      "       "      "    -ب

.كامتھان الّسحربأفراد المجتمع ، "    "      "       "      "    -ج

. بظاھرة العوداإلصرار على ارتكاب المعاصي، و یصطلح علیھا " -د

ة )2(وھذه الحاالت ، اختلف الفقھاء ق عقوب ي تطبی ع ف ن توّس نھم م في حكمھا الجزائي ، ذلك أّن م

.، ومنھم من ضّیق في تقریرھاعلیھاالقتل 

مطبعة المدني، المؤسسة السعودیة :مصر(،1ط،الّظروف المشّددة و المخّففة ففي عقوبة الّتعزیرینظر، ناصر الخلیفي ،)1(

.251- 247ص ،)م1992،

؛ابن 54،63، ص)1322المطبعة الخیرّیة، : مصر(،1،طالسیاسة الشرعّیة في إصالح الرعّیةتقي الدین،ابن تیمیة ،)2(

،مطبوع على ھامش فتح العلي القدیر المالك في الفتوى تبصرة الحكام في أصول االقضیة ومنھاج األحكامبن محمد،فرحون ،
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الجناة قد یكون تخفیفا نوعّیا بتقریر و الّتخفیف بالّنظر إلى أحوال : ـ تخفیف العقوبة التفویضّیة 2

و قد یكون تخفیفا ؛ عقوبة بدنّیة أو مالّیة أو نفسّیة و التفاوت بینھا ظاھر و التفرید فیھا متاح للقاضي و جليّ 

و ال محالة في ھذه الحالة من الحدیث عن عقوبة الجلد المفّوضة ألّنھا من العقوبات المتراوحة بین كمّیا

: اختلفوا في ضبطھا على الّنحو التاليحدین و الفقھاء 

ة-أ د المفّوض ة الجل ى لعقوب د األدن یطة :الح رائم بس ة ج ب لمكافح ي الغال رات ف رض الّتعزی تف

ناسبھ عقوبة الجلد یوقلیلة الخطورة مقارنة بجرائم الحدود والقصاص؛ ورغم ذلك، فكثیر منھا 

.

ا )1(اّتفق جمھور الفقھاء ة ، لكونھ ة البدنی ذه العقوب ن )2(على عدم تحدید الذروة الدنیا لھ تفویضّیة م

جھة ، وأّي تقدیر یوضع لھا یصّنفھا ضمن الحدود ؛ ومن جھة أخرى ، فإّن رسم حّد أدنى لھا ، قد یجعلھا 

ا ضابط  ھ ؛ وأھّمھ تتعارض وبعض الّضوابط المفترض في صاحب السلطة أو القاضي مراعاتھا في حكم

أّن الحّد األدنى الموضوع : ومناط ھذا الّتعارض . لتناسب وضابط ضمان تحّقق أھداف العقوبة الّتعزیرّیة ا

ة  ق المثلّی د ال تتحق ل ق س ، ب یھم أو العك دیدا عل ھ ش ا لكون اة ، إّم ض الجن ق بع ي ح ادال ف ون ع د ال یك ق

ي المفترضة بین الفعل والجزاء المقابل لھ وبالّتالي یكون تعیین حّد أ دنى للجلد قد أھدر أحد أھّم الّضوابط ف

ات الّتفویضّیة  ق . نظام العقوب ي تحقی ة ف د الّتعزیرّی ة الجل ى فشل عقوب ؤّدي بالضرورة إل ة ت ذه الّنتیج وھ

وعلیھ ، فالضابط الّذي من أجلھ شرعت . أھدافھا الردعّیة واإلصالحّیة على حّد سواء ، لكونھا غیر عادلة 

.ھو اآلخر العقوبة یكون قد أھدر 

ة د الحنفّی ق )3(و شّذ أح ـان تحق دات لضم الث جل و ث ى وھ دا أدن د ح ألة فوضع للجل ـذه المس ي ھ ف

؛ وھو رأي رّده ـ رحمھ هللا اإلمام الحنفي ـ الّردع المستھدف من ھذه العقـوبة ؛ وھذا رأي اإلمام القّدوري

؛ ابن 280-6/279،جمواھب الجلیل؛ الحّطاب،2/242،جالمھّذبالشیرازي ،؛2/197،138، ج)دت(،1لمحمد علیش ،ط

دط،تقدیم محمد محي ، الّطرق الحكمیة؛ابن القّیم، 10/78جالمغني ،؛  ابن قدامة ، 3/240، جحاشیة رّد المحتار،عابدین 

؛أبو 307ص،)م1961لطباعة، المؤسسة العربیة ل:القاھرة(الدین عبدهللا ، مراجعة وتصحیح احمد عبد المجید العسكري،

. 79،صالعقوبةزھرة،

/ 4،جحاشیة رّد المحتار؛ ابن عابدین،64/ 7،جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 210/ 3، جتبیین الحقائقینظر ، الزیلعي ، )1(

- 4/177، جالفروق ؛ القرافي ، 22/ 8، جنھایة المحتاج؛ الّرملي، 349/ 10، ج326/ 8، جالمغني؛ ابن قدامة، 62

178 .

182/ 3؛ الزیلعي، المرجع نفسھ ، ج4/60؛ ابن عابدین، المرجع نفسھ، ج5/349،جشرح فتح القدیرینظر، ابن الھمام، )3(

.
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دم ك ول بع ك أّن الق م ، ذل ذھب ذاتھ ق الجمھور،  ومنھم أصحاب الم ي تحقی ّثالث أسواط ف ا دون ال ة م فای

ى  ؤّدي إل اّذ ی ول الش ذا الق ذلك ، والّرضى بھ ـل ب الّردع قول ال أساس لھ من الّصّحة ؛ فالّسوط الواحد كفی

.باعتبارھا دون الضرب  …إنكار فّعـالّیة الّتعزیرات المعنویة كالّتوبیخ واإلعالم والھجر 

ى من ع)1(والصواب ما ذھب إلیھ الجمھور دم الّتحدید ، إالّ إذا اقتـضت المصلحة ضبط الحد األدن

ار  ة، وباعتب ن جھ د م داد للجل ّل تع اره أق بة باعتب ّذروة المناس و ال وفي ھذه الحالة ، یكون السوط الواحد ھ

.ة ، بحكم طبیعتھ البدنیّ العدالةنجاعتھ في تحقیق 

ر : الحّد األقصى لعقوبة الجلد المفّوضة-ب ى للّتعزی ّذروة العظم ي ضبط ال اء ف ّدد رأي الفقھ تع

:بالجلد ؛ نقتصر على ذكر الخالف الوارد في المذاھب األربعة 

:انقسم أصحاب ھذا المذھب فریقین : المذھب الحنفي-1ب

ن أن تصل : الفریق األّول ّد یمك یمّثلھ اإلمام أبو حنیفة الّنعمان رحمھ هللا ، حیث یرى أّن أقصى ح

ي الّرسول إ ة نھ لیھ عقوبة الجلد في حال الّتعزیر ھي تسعة وثالثون سوطا ال أكثر ، احتیاطا في عدم مخالف

:﴿2( ﴾من بلغ حّدا في غير حّد فهو من المعتدين(.

ذا ینصرف  والحّد في ھذا األثر ورد بصیغة الّنكرة ، لذلك فھو یستغرق كّل الحدود  ؛ وإّنھ على ھ

ة الشرب –إلى حّد العبید المقّدر بأربعین جلدة ، وھي أقصى ذروة ألخّف الحدود على اإلطالق  وھي عقوب

د . -والقذف بالّنسبة للممالیك عند الحنفّیة ى الح ر إل راف فدرءا لوصول الّتعزی ن اقت ّرزا م أُنقص سوطا تح

. المنھي عنھ 

ویمّثلھ الصاحب أبو یوسف، رحمھ هللا،في إحدى روایاتھ، إذ یرى أّن األصل في اإلنسان : الّثانيالفریق 

ثر المصطفى علیھ الصالة والسالم، تنصرف إلى حّد األحرار؛ أفي واردةال" الحدّ "لذا،فلفظة ؛الحّریة

ّق صفة عارضة،وال .عقوبة المقّررة لھم ال تعتبر حدا كامال فالرٌّ

وعلیھ، فأقصى ما یمكن أن یصل إلیھ الّتعزیر ھو تسعة وسبعون سوطا في روایة ، وفي روایة 

،وفي روایة ثالثة اشترط تحقق الّتناسب بین الّتعزیر وطبیعة المعصّیة،ومناط )3(مرجوحة، خمسة وسبعون

.344، ص الّتعزیر في الشریعة اإلسالمیة: ھو اختیار الدكتور عبد العزیز عامر في رسالتھ )1(

.327/ 8األشربة والحّد فیھا،باب ما جاء في الّتعزیر وأّنھ ال یبلغ بھ األربعین،جأخرجھ، البیھقي ، كتاب )2(

السرخسي إنقاص أبو یوسف لخمسة أسواط عن الثمانین المقّررة كحّد أقصى لعقوبة الحّر أّنھ كان یجمع عند اإلمام علّل )3(

راط عدم بلوغ الحّد یعني إنقاص ضربة واحدة وھي إقامة الحّد والّتعزیر بین خمسة أسواط، ویضرب بھا دفعة واحدة ، فاشت

،)م1939دارالمعرفة، :بیروت(دط،المبسوط،،شمس الدین،ینظر، السرخسي. تقابل خمسة أسواط ال سوطا واحدا

.24/36ج
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من الحدود؛ فإن كانت من جنس حّد الزنى كاللّمس وغیره جعل ما ھذه المناسبة أن تقّرب كّل جریمة بجنسھا

دون حّد الزنى أقصى ما یمكن للجلد الّتعزیري بلوغھ، وھكذا بالّنسبة لسائر الجرائم األخرى؛والّراجح في 

. )1(المذھب الحنفي قول إمامھم

الكي-2ب ذھب الم ون : الم ن فرح ة اب ھ هللا–أورد العالّم ن آ-رحم ة م ذھب جمل اء الم راء فقھ

: )2(حّددت فیھا الّنھایة العظمى لعقوبة الجلد الّتعزیرّیة، منھا

و أحد : عن اإلمام مالك روي ما -1 بعین سوطا ، وھ ھ لخمسة وس أّن الّضرب ال یجب مجاوزت

. أقوال أبي یوسف من األحناف 

.أّن أكثره ثمانون :اإلمام مالك أیضا في روایة أخرى عنھ ما قال بھ -2

ة أخرى: أحد فقھاء المالكّیةما روي عن -3 ي روای دة ، وف ا جل ر مائت ا : أّن أقصى الّتعزی أّن مالك

.وصل إلى الّثالثمائة وأربعمائة سوط ولم یستعظم ذلك 

د أجی ة، وق ات الّتعزیرّی زلكن المشھور في المذھب ، عدم الّتحدید بحكم الطبیعة الّتفویضّیة للعقوب

:)3(تجاوز الحد عند االقتضاء ، ودلیل ھذا الرأي ما یلي

ذه -1 ھ وأخ ا علی ره كتاب دة لتزوی ن زائ ن ب فعل عمر بن الخطاب ، رضي هللا عنھ ، حیث جلد مع

.إلى صاحب بیت المال ، ولنقشھ خاتما مثل خاتمھ ، فضربھ مائة جلدة ثّم مائة أخرى ثّم مائة ثالثة 

، على ھذا الدلیل باحتمال الّتشدید على معن لكثرة ذنوبھ ـرحمھ هللا تعالى ـامةوقد رّد اإلمام ابن قد

ر  ّزره عم ھ –، فع ھ جمعت جرائم ، ھي–رضي هللا عن ھ ، أو ألّن جنایت راره لجرم ا ، أو لتك ا كلّھ : علیھ

.الّتزویر، أخذ المال بغیر حق ، وسّن سّنة سّیئة لغیره

.عسل أكثر من الحّد كما جلد عمر بن الخطاب صبیغ بن-2

:وردت فیھ عّدة آراء نحصرھا في خمسة : المذھب الشافعي-3ب

یمّیز بین الحّد األقصى لعقوبة العبد والحّر ، ویرى أّن ما دون أربعین جلدة ھي : الّرأي األّول

ون  م أربع ّررة لھ ار أّن أخّف الحدود المق ى اعتب ع أقصى ما یمكن أن یصل إلیھ جلد األحرار عل سوطا توّق

.)4(على الّشارب ؛أّما العبید فنصف الحّد المقّدر أي أّن الحّد األقصى المقّرر لھم یكون دون العشرین

.3/210، جتبیین الحقائق؛ الزیلعي، 5/348، جشرح فتح القدیرینظر ، ابن الھمام، )1(

.4/173، جالفروق القرافي ، ؛ وما بعدھا 2/205، جتبصرة الحّكامینظر ابن فرحون ، )2(

.3/210، جتبیین الحقائق؛ الزیلعي، 5/348، جشرح فتح القدیرینظر ، ینظر ، ابن الھمام، )3(

.387، صاألحكام السلطانیة؛ وینظر ، الماوردي ، 2/288، جالمھّذبالشیرازي ، )4(
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ذروتین قصویین  ّددة ب ة مح األحرار وھي تسعة : وعلیھ ، فعقوبة الجلد الّتعزیری ة ب ى خاّص األول

.وھذا الّرأي ھو الّراجح في المذھب وثالثون جلدة ، والّثانیة خاّصة بالعبید وھي تسع عشرة جلدة ؛

ى : الّرأي الّثاني ّد األقصى ألخّف الحدود عل ري  الح د الّتعزی ّد األقصى للجل ال یجیز أن یبلغ الح

ّدر بعشرین سوطا  د المق و تسع . اإلطالق ، وھو حّد الشرب للعبی ھ ھ ر ب ن الّتعزی ا یمك ھ ، فأقصى م وعلی

.)1(عشرة جلدة ال أكثر

یذھب إلى عدم الّتحدید ؛ فعدد الجلدات یتعّین بقیاس المعصّیة المرتكبة على نظیرتھا : ثالثالّرأي ال

ى منقوصة ة الزن ى عقوب ي من الحدود ، أي الّتي ھي من جنسھا ؛ فتقـاس عقـوبة مقدمة الزنى عل ذا ف وھك

.)2(كل الجرائم األخرى

دلیل حدیث یرّجح عدم تجاوز عشر جلدات مطلقا سواء:)3(الّرأي الرابع د ، ب ّر او العب بة للح بالّنس

.)4(﴾ال يجلد أحد فوق عشرة أسواط إالّ في حّد من حدود الّله﴿:قالأبي بردة رضي هللا عنھ،أّن رسول هللا

:)5(محصورة ھي آراء أصحابھ في ثالثة: المذھب الحنبلي-4ب

.حّدد أكثر الّتعزیر بعشر جلدات : الّرأي األّول

و : الّرأي الّثاني ون سوطا ، وھ ّد الشرب أربع رى أّن ح ن ی د م حّدده بما دون األربعین جلدة عن

.أخّف الحدود، وما دون الّثمانین عند من رّجح تقدیر حّد الشرب بثمانین سوطا 

ر : الّرأي الّثالث ون الّتعزی یمیل إلى قیاس كّل معصّیة على الحّد الّذي ھو من جنسھا ، على أن یك

المقّرر لھا منقوصا عن الحّد ، فال یبلغ الجلد على ما دون الزنى  حّد الزنى ، وال یبلغ الجلد على المضمضة 

.)1(م بالخمر حّد الشرب ، وال سرقة ما دون الّنصاب حّد القطع ؛ وھكذا في سائر الجرائ

.23-8/22، جنھایة المحتاجینظر ، الرملي ، )1(

. 23-22/ 8، جنھایة المحتاجینظر ، الّرملي ، )2(

.193/ 4، جمغني المحتاجینظر ، الشربیني ، )3(

م )4( اب 6344-6342:أخرجھ ، البخاري ، كتاب الحدود ، باب كّم الّتعزیر واألدب ، حدیث رق دود ، ب اب الح لم ، كت ؛ مس

. ؛ واللّفظ لھ 3222: قدر أسواط الّتعزیر ، حدیث رقم 

.347/ 10، ج326- 325/ 8جالمغني ،ینظر ، ابن قدامة ، )5(
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آراء المذاھب الفقھّیة ، حول مسألة الحّد األقصى للجلد تعزیرا، نرّجح ھّم بعد ھذا العرض ألو إّننا 

، ونرى )2(جھابذة الشریعة اإلسالمّیة في كتاباتھم الحدیثة وھو ما رّجحھ بعض الّرأي القائل بعدم الّتحدید

،و تخفیفاتشدیداتحدید كّم العقوبة الّتعزیرّیةة لو أحوال الجناالشرعّیةلّضوابط القاضي لضرورة مراعاة

و غایتھا تفرید الجزاء الجنائي من مجال الحدود و القصاص واسعة جدا بالمقارنة بمجال ھذا الفي تھسلطو

و جعل الھدف اإلجرامّیة شخصیة الھتمام بكما أّن اال.ائّیة المنشودةـجھة و السعي إلدراك العدالة الجن

مجرم على حدةبانتقاء العقوبة المناسبة لكّل في ذات الوقت ھمإصالحالمبتغى من تعزیر الجناة تأدیبھم و 

.على ما سیتّضح في الباب الثانيفیھ من العدالة الجنائّیة ما ال یمكن إنكاره 

الثالثة و المتضّمنة لعقوبات السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة بنظمھا العقابّیة أنّ إلى و بذلك نخلص 

قائمة لولّي األمر أو من ینوبھ كلّھا المفّوضة تقدیرا محكما من العزیز الحكیم ومنھا المقّدرة متنّوعة منھا

و لعلّنا من خالل ھذا التأصیل نكون . و التنفیذّیة على مبدأ التفرید العقابي بأبعاده التشریعّیة و القضائّیة

سیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة في تقریر المبدأ و سنثبت في الباب الثاني من ھذه الدراسة قد أثبتنا أسبقّیة ال

یكون نظاما فریدا لھ دور كبیر ن بأّن التفرید العقابي و نظرا الرتكازه على معاییر و آلّیات ممّیزة یرتقي أل

.ال العدالة الجنائّیة ـفي مج

ائّیة سواء في ـالعدالة الجنكید عالقة التكامل بینھ و بین تأو التفرید العقابياھّیةاطة بمـبعد اإلح

؛، و بعد إثبات تأصیلھ في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیةالحدیثالقانونيفي المنظور ر الشرعي أو والمنظ

المكتب التعلیمي السعودي، ، مكتبة المعارف:المغرب.الرباط(، ،دط،مجموع الفتاوى، تقي الدینینظر ، ابن تیمیة)1(

محمد محي الدین عبد هللا ،مراجعة : ،تقدیم الطرق الحكمّیة في السیاسة الشرعّیة الجوزّیة ، ؛ ابن القّیم ، 108/ 28ج،)دت

.124، ص)1961للطباعة،المؤسسة العربیة:القاھرة(أحمد عبد المجید العسكري، دط،: و تصحیح 

وح ، )2( و الفت اطي ، أب و المع ابي اإلسالميینظر ، أب ام العق امر 488، صالّنظ ز ع د العزی ریعة ؛ عب ي الش ر ف ، الّتعزی

المیة د ، 343، صاإلس و زن د هللا أب ن عب ر ب ّیم؛ بك ن الق د اب رات عن دود والّتعزی ة "، الح ة وموازن الة 2، ط " دراس ، رس

.483، ص) ھـ1415دار العاصمة ، : الریاض (ماجستیر ، 
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على مستوى المدارس الجنائّیة المختلفة على اعتبار أّنھا تمّثل السیاسة إالّ أن نتحّرى عن تطّورهلیس لنا 

:الجنائّیة الوضعّیة و ذلك في الفصل الموالي 





.تأصیل مبدأ التفریـد العقـابي في المدارس الجنائّیة المختلفة:                                 انيــالفصل الث

118

ر في إحداث ثورة فكرّیة عارمة ،  ـكان لجھود العدید من الفالسفة و المفّكرین الفضل الكبی

العالم األوروبي بشكل خاّص سادتالّتي غاضبة و مستنكرة لوضع طغت فیھ األسالیب العقابّیة الوحشّیة 

اسة ـو قد قامت تلك الثورة من أجل التخطیط لسی. استبداد السلطة الحاكمة بھاسبوفي القرون الوسطى 

تحقیق غایات تستھدفعلى أسس شرعّیة بمقتضاھا یتّم تجریم أفعال و تقریر عقوبات و تقومائّیة ـجن

لتلك الغایات أو ألساس حق العقاب ، و الفقھاء سفة دة ؛ و بصرف الّنظر عن تصّورات ھؤالء الفالمحدّ 

. اأبعادھو اصورھوتقدیرھاو معاییروبةالعقضمونفقد استطاعوا بالفعل إحداث تغییر في م

ھا العقابّیة و و مبادئھا الّتي أسست علیھا سیاستتعاقبت المداراس الجنائّیة و اختلفت في منھجھا 

ر مبدأ ـكان لكّل منھا أثره في مجال تقریفرؤیتھا لألھداف المتوخاة من العقاب بشكل عام ، تباینت 

، لذا .خاّصة لفكرة العدالة في حد ذاتھاالان لكّل منھا رؤیتھ ـالتفرید العقابي و لو بشكل متفاوت؛ و كذا ك

تأینا تقسیم الفصل إلى مبحثینارمختلفةالجنائّیة المدارسالتفرید العقابي في المبدأتأصیل و لتیسیر 

على مستوى السیاسة الجنائّیة التقلیدّیة بدایةحاولنا من خاللھما تتّبع تطّور فكرة التفرید العقابي،  

على مستوى السیاسة الجنائّیة الحدیثة بمدارسھا الوضعّیة و الوسطّیة ثمّ بمدرستیھا األولى و الجدیدة ، 

عاصرة  و على رأسھا حركة الدفاع االجتماعي و المدرسة النیوكالسیكّیة ة المجنائیّ وصوال إلى السیاسة ال

:ھما سیمّیزان ھذا الفصل ،مبحثین ھاّمین . الجدیدة الفرنسّیة 

.دّیةـد العقابي في السیاسة الجنائیة التقلیــالتفری: المبحث األّول 

.ثةـالحدید العقابي في السیاسة الجنائّیةــالتفری: المبحث الثاني 

:ون كالتاليـــیكسقبیانھما على ھذا النّ 
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سعى إلیھ رّواد حركات اإلصالح ، كان في حاجة إلى أمد حّتى یثّبت دعائمھ إّن التغییر الذي 

و .   فتعاقبت المدارس و تباینت المذاھب ، وسّجل كّل منھا بصمتھ في سیـاسة جنائّیة عرفت بالتقلیدّیة 

و التقلیدیة األولى و التقلیدیة الجدیدةالمدرسةت علیھقد تعاقبھذه السیاسةد العقابي في ـلما كان التفری

، ارتأینا لكّل واحدة منھجھا و تصّورھا الخاص للكیفّیة فرض العقاب و األھداف المتوخاة منھكان

:موضوعھ في مطلبین ، بحیث نعرض في معالجة 

.دیة األولىـالمدرسة التقلید العقابي في ـالتفری: األولمطلبال

.التفرید العقابي في المدرسة التقلیدیة الجدیدة: الثاني المطلب و في 

:الي  بیانھما على ھذا الّنسق یكون على الّنحو التّ 

: المطلب األّول 
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.التفرید العقابي في  المدرسة التقلیدیة األولى

L’ecole  classique

اإللمام بظروف نشأتھا لمدرسة التقلیدّیة األولي التأصیل الدقیق لمبدأ التفرید العقابي في ایتطلّب 

ع أفكار رّواد ھذه من خالل تتبّ سنسعى و أھّم دعائمھا ؛ ألّنھ ما كان معروفا أصال بھذا المسّمى ؛ لكّنا 

.لتفرید و أھم مظاھرھا مبادئھم إلى الوقوف على مؤّشرات ظھور فكرة اوھمالمدرسة و أھّم ّنظرّیات

دعائمھا ، و نعمد في فرعان سیمّیزان ھذا المطلب ، نعرض في األّول نشأة المدرسة و أھمّ 

: استنباط أھّم مظاھر التفرید العقابي فیھا ، و ذلك على التفصیل التاليإلى الثاني 

:الفرع األّول 

.ھادعائمنشأة المدرسة التقلیدّیة األولى و أھّم 

ائد املة معھا ثورة فكرّیةـحالتقلیدّیة األولىمدرسةالظھرت ائي الس أبت أن تتحدى الّنظام الجن

فـ حّكاما و قضاة  ـ ادت السلطة ـتمحیث طغى االستبداد و ،في أوروبا ي تعّس ع األفھاف سعى ف؛رادـم

دة لسی ة ـرّواد ھذه المدرسة إلى وضع أسس جدی ى نظریاستندتاسة جنائّی ا عل ة: ات أھّمھ د نظرّی العق

س دعائم لھا ، فكان لھا األثر الكبیر تلك األسّ جعلتو بالّتخفیف من قسوة العقوبات ؛ونادتاعي ، ـاالجتم

. الحدیثةفي تطویر الّنظم العقابّیة

مّ و للوقوف على  أتھا و أھ ا ، و تفصیل ما جاءت بھ ھذه المدرسة حرّي بنا عرض نش دعائمھ

: ذلك یكون في العنصرین الموالیین 
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لإلحاطة  بكیفّیة نشوء ھذه المدرسة من الضروري :)1(أّوال ـ نشأة المدرسة التقلیدّیة األولى 

المدرسة التقلیدّیة ":ھاـاورھا بمسمّ ـمعرفة أقطابھا بدایة ثّم عرض أھّم العوامل التي أدت إلى ظھ

:  ، و بأفكارھا و منھجھا ؛ و بیان ذلك یكون على الّنحو التالي" األولى

قد نشأت ھذه المدرسة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، و:ـ أقطاب المدرسة1

:كتابات بعض المفّكرین في إرساء دعائمھا و مبادئھا و على رأسھم ساھمت 

اإلیطالي فیال نیجیري ،)CESARE  DE BECARIA)1738-1794اإلیطالي سیزار دي بكاریا 

FILANGERIE)1702-1788(،لیزي جیریمي بنتام جاإلنJEREMY- BENTHAM)1778-1832(

-ANSELMEواأللماني انسلم فویر باخ ، FEUERBACK)1775-1833(.

ادر ـالص" روح القوانین: "ابھـو في كتـمونتسكیفي البدایة ادھا ـرغم أّن ھذه الّنھضة الفكرّیة قو

اسة ـالسی، إالّ أنّ 1762سنة الصادر في"اعيـالعقد االجتم:" و في مؤلّفھ ـمن بعده روسو 1748في 

كاریا ، مع أّن ھناك من سبقھ في ـز بیـر باسم المركیـبشكل كبیالتقلیدّیة األولى ارتبطتلمدرسةلابّیة ـالعق

لكّن .. .اتل و بودان ـوبز و فـوس و ھـجرسی:اد األوضاع التشریعّیة في أوروبا بشكل عام مثلـانتق

ر ـفھ الشھیقٌد أظھر ذلك بجالء في مؤلّ و،رـبكثیائي كان أكبرـكاریا بحركة اإلصالح الجنـام بیـاھتم

، الذي تضّمن من المبادئ ما جعلھ یعتبر منعرجا 1764سنة ادر فيـالص"ات ـوبـم و العقـالجرائ:"

.  ابـاسة العقـو تطّور سیائيـانون الجنـاریخ تطّور القـفي تا حقیقیّ 

مبادئ ":لبینتام بصمتھ الواضحة في ھذه الحركة اإلصالحّیة من خالل مؤلفین لھ ھما كانكما 

عقوبات الفي تشریع ، حیث انتقد بشدة ظاھرة الغلّو "التشریع المدني و الجنائي" و " األخالق و التشریع

أصول "و دعى إلى فكرة المنفعة اإلجتماعیة في كتابھ سمتھا الوحشّیة من غیر منفعة مرجوة كانت التي

. 1780الصادر في عام " الشرائع

نت قد أحدثت ھذه الكتابات تأثیرا واضحا في كثیر من التشریعات ألّنھا لم تنشأ من عدم بل كال

أقّل ما یمكن وصفھ بھ ھو أّنھ أّنھ وضع التاریخ ثبت أعي ـمّیة لوضع تشریـتقییمّیة و تقویعملیة نتیجة 

.نظامھ و في وظیفتھ مختل في ھیكلتھ و في وضع  

ابرؤوف عبید، ینظر ، )1( ة، :مصر(،8،طأصول علمي اإلجرام والعق ل للطباع دھا59،ص)م1989دار الجی ا بع ؛ وم

ة"السیاسة الجنائّیة ، أكرم نشأت إبراھیم ،  ة مقارن ع،: االردن(،1ط،"دراس ة للنشر والتوزی ا 96،ص )2008دار الثقاف وم

.بعدھا
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اھمت عّدة عوامل في نشأة المدرسة التقلیدّیة األولى ، بعضھا لھ ـس:ـ عوامل نشأة المدرسة2

على ھذا ابق لھ الصبغة الّنظرّیة ؛ بیانھماـالبعض اآلخر كما بّیّنا في العنصر السعّیة ، و ـالصبغة الواق

: )1(بإیجاز كما یليالترتیب یكون

قسوة : ذه المدرسةھورـمن أھّم العوامل الواقعّیة الّتي أّدت إلى ظھ:أ ـ العوامل الواقعّیة 

من م و العقابـاء في التجریـتحكم القضو ناحّیة ذھا من ـتنفیائل ـسوحشّیة ووغلظتھا ات وـالعقوب

. أخرى ناحّیة

في العصور القدیمة والوسطىقد كانت العقوبات السائدة ل:ـ قسوة العقوبات ووحشّیة تنفیذھا1أ

بدنّیة ، وتباینت أسالیب صورھا رغم أّنھا كانت كلّھا ذات طبیعة تعّددت موسومة بالشدة و القسوة و 

:)2(الّدھر ؛ ومن بین العقوبات الّتي ُطّبقت آنذاكتنفیذھا حینا من 

ت : عقوبة اإلعدامـ واء ثبت ّیة ، س ّد وحش ائل ج وتنطوي على إزھاق روح المحكوم علیھ بوس

ة  ن الّطبق ُب م ون المعاَق ب یك ي الغال ة ؛ وف لطة الحاكم ارٍض للّس ّرَد مع ان ُمج ة أو ك ھ اإلجرامّی خطورت

ا وال ول لھ ي ال ح ة الّت ّوة الكادح وش . قُ ى الوح الّرمي إل الّرجم ، أو ب ا ب ة ، إّم ذه العقوب ُذ ھ تّم تنفی وی

ا ال  ذیب م المفترسة ، أو بالَغْلي  في الّزیت ، بل وُعرفت طرٌق أخرى إلعدام الجناة فیھا من مظاھر الّتع

: یمكن تصّوُرهُ ؛ نذكر منھا 

ي L’Ecartèlement: الّتمزیق ھ ف ط أطراف ى مصطبة ورب ھ عل وم علی ت المحك ویتّم تنفیذھا بتثبی

م  إن ل ّزق األطراف وتنفصل عن الجذع ؛ ف ى تتم ة حّت ات مختلف ي اّتجاھ خیوٍل أربعٍة تؤمر بالّركض ف

.یحُصْل ذلك ، مّزقھا الجالّد وحّرقھا تحریقا

وٍد Le Feu  Vif:  الّنار الحمراء ت ، وُتنّفذ بتثبیت الجاني في عم اّدة الكبری ھ بم د طلی دّي بع حدی

. ثّم یحاط بالقّش والحطب ، وبعدھا ُتشعل الّنار إلى أن یأتي لھیبھا على الجسد فیحرقھ

ّدوالب ّمى La Roue:ال ر یس بّي كبی ي صلیب خش ھ ف وم علی ت المحك ذھا بتثبی تّم تنفی صلیب "ی

دة الجال الجالّد ضـ؛ وینھLa croix de St André" س أندريـالقّدی ي مع ى تزھق ـربا ف ّوة حّت ھ بق اني وبطن

دون دار : دون بلد النشر(،1،طأصول علمي اإلجرام و العقابینظر ، یسر أنور علي،آمال عبد الرحیم عثمان،)1(

.165، ص)2002دون دار للّنشر،:دون بلد(، دط،مبادئ علم الجزاء الجنائي؛سلیمان عبد المنعم، 2/23،ج)1995للّنشر،

امر ، ینظر،)2( و ع ي أب اح الصیفي ، زك د الفت ابعب رام والعق م اإلج د فتحي سرور، ؛127-125،ص عل أصول أحم

؛179، ص )1972دار النھضة ، : لقاھرة ا(،دط ، السیاسة الجنائّیة

Roger Merle & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1,P, 100-101.
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ر  ذا األخی ـطوى ھ ـعدھا ی ھ ، وب روحھ ؛ ثّم یثّبت رأسھ في دوالب یشّده الجالّد حّتى یختنق المحكوم علی

.اھیر لمّدة تحّددھا المحكمة في الحكمـار أو الّدوالب ، ویبقى معّرضا للجمـعلى شكل دائرة في اإلط

ّرأسـ ة قطع ال La: عقوب Décollation  ou Décapitation اء ى أبن ة عل ذه العقوب ع ھ ویقتصر توقی

ّرأس  ا ال یف ضربة یفصل بھ ھ بالّس وم علی الّطبقة الّراقیة من األشراف ویتّم تنفیذھا بضرب رأس المحك

نق أو بالمقصلة أو . عن الجسد من غیر أن یطول العذاب  ذ بالّش ة فأصبحت تنّف ذه العقوب وقد تطّورت ھ

.د الكھربائي وحّتى بالخنق بالغازبالمقع

ده أو ـوتنطوي إّما على قطع أطراف الج: عقوبة القطعـ أن تقطع ی ا ، أو بعضھا ، ب اني كلّھ

.وفیھا یلقى المحكوم علیھ ألوانا من العذاب…انھ ـرجلھ ، أو یجدع أنفھ أو تصلم أذنھ أو یقطع لس

د یصلب : عقوبة الجلدـ  ا ؛ وق ویتّم بضرب المحكوم علیھ بالّسیاط ضربا مبرحا ومھلكا أحیان

.الجناة ثّم یجلدون تمثیال بھم ، بل وقد توشم أجسادھم

ام بأشقّ : عقوبة األشغال الّشاّقةـ ى القی رھم عل اة وجب ع إّنھا تحصل بحبس الجن ال ، م األعم

غ ، : رون بھایؤم؛ ومن ضمن األشغال الّتي تكبیلھم بالّسالسل حن ، الّتفری ر ، الّش ار ، الحف تكسیر األحج

وكذا األعمال الّصناعّیة والّزراعّیة ، كما یخضعون في سجونھم لمعاملٍة عقابّیٍة جّد صارمة ، وأحیانا یتّم 

.نقلھم إلى المستعمرات لبنائھا وتعمیرھا

كان القضاء یتمّتع بھا في إّن السلطة المطلقة التي:ـ تحّكم القضاء في التجریم و العقاب2أ

في 1789منذ القرن السادس عشر و حّتى قیام ثورة مجال التجریم و العقاب جعلھا توصف بالتحّكمّیة

:)1(فرنسا ، حیث كان النظام العقابي یقوم على أساس فرض ثالثة أقسام من العقوبات ھي

و تعتبر ھذه العقوبات ثابتة و تقرر للجرائم :ـ العقوبات المقررة بمقتضى األوامر الملكّیة

؛ و للقضاء المنصوص علیھا في تلك األوامر الملكّیة و ھي محدودة جدا بالمقارنة بغیرھا من العقوبات

.في مجال تكییفھا تشدیدا أو تخفیفا سلطة معّینة بالّنظر إلى تباین ظروف الوقائع و اختالف الجناة 

تلك الّتي یكون سندھا السوابق و ھي تلك العقوبات:ف المحاكم سة على عرـ العقوبات المؤسّ 

تي سبق ذكرھا في العنصر ومن بینھا العقوبات البدنّیة الّ ، ة القضائّیة العلیا مالقضائّیة الصادرة عن المحك

المطلقة و ھذا ما یجعلھا تحكمّیة خاّصة عند توقیعھا ألّول و القضاء یملك في فرضھا السلطة؛ابقـالس

.مّرة

أصول السیاسة أحمد فتحي سرور، ؛94ـ92ص،"دراسة مقارنة"السیاسة الجنائّیة ، ینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، )1(

.179، ص الجنائّیة



.تأصیل مبدأ التفریـد العقـابي في المدارس الجنائّیة المختلفة:                                 انيــالفصل الث

124

و لھذا نجدھا القضاء ،مو ھي األكثر شیوعا و تطبیقا أما: ـ العقوبات التحكمّیة بمعناھا الصحیح

.أكثرا عددا من غیرھا 

:)1(إلى طائفتینالعقوبات التحكمّیة بالمعنى الصحیح لھا و تنقسم

دة بمقتضى األوامر الملكّیة لجرائم معّینة ، و یملك القاضي العقوبات المحدّ :الطائفة األولى 

باالستناد إلى تلك األوامر أو بمقتضى اإعادة تكییفھا تشدیدفي سلطة تقدیرّیة واسعة في توقیعھا و 

. السوابق القضائّیة 

و تندرج تحتھا كّل العقوبات المقررة من القضاة لمواجھة ما یرونھ من :الطائفة الثانّیة 

ى تجریمھا من قبل السلوكات یشّكل جریمة و من یعتبرونھم من األشخاص مجرمین حتى دون النّص عل

سواء بموجب األوامر الملكّیة أو بمقتضى السوابق القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا ؛ و لعّل الشرط 

ّمھا و كلّھا بدنیة شدیدة في الوحید إلمكان توقیعھا ھو كونھا من بین العقوبات المملكة و قد ذكرنا سلفا أھ

.طبیعتھا ووحشّیة جدا في تنفیذھا

و تظھر السلطة التحكمّیة للقضاة في مجال ھذه العقوبات بجالء ، خاّصة و أّنھم غالبا ما ال 

و دون أن یكون للمحكوم علیھم أي حّق یأخذوا بمبدأ التدرج في توقیعھا، دون أن تفرض علیھم أّیة رقابة 

.الطعن أو حّتى طلب التخفیففي االعتراض أو

إّن ھذه العوامل الواقعّیة كان لھا وزنھا في تحریك مشاعر الكثیر من المفكرین ، فعكفت أقالمھم 

على توجیھ االنتقاد تلوى اآلخر لھذه السیاسة الظالمة ، فساھمت عوامل أخرى فكرّیة خالصة في نشوء 

.حو منحى أكثر عدالة في نظرھمالمدرسة التقلیدّیة و توجیھ السیاسة الجنائّیة ن

ل  ة أو ب ـ العوام ة"الّنظرّی ات الّ إنّ : "الفكرّی ابقا الكتاب ا س ي ذكرناھ ارات ت ة تی ت بمثاب كان

ن  را م ا كثی ة بتقریرھ ّنظم الجنائّی اجتھدت في نقد الّسیاسة العقابّیة الّتي كانت مطّبقة ، وَسَعْت إلصالح ال

:نادت بھ المبادئ ؛ وكان من ضمن ما 

إلى ضرورة ىتقلیص العقوبات البدنّیة وتخلیصھا من تلك الوحشّیة الّزائدة ؛ بل إّن بعضھا دع

الدعوة إلى الّنص على الجرائم و العقوبات المقابلة لھا ، و ضرورة باإلضافة إلى االستغناء عنھا مطلقا ، 

ینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، السیاسة الجنائّیة ، "دراسة مقارنة"،ص 94،93. (1)
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اد ق مق ع األضرارأن تتواف ام م ات بشكل ع ىیر العقوب ة عل رائمالمترتب رض الج دف المفت ى الھ ؛ و یبق

.)1(ھو الردع العام ابتغاء تحقیقھ بتوقیع العقاب في  فكر رّواد ھذه المدرسة

إّن أفكار رواد المدرسة التقلیدّیة كانت بمثابة نھضة فكرّیة عارمة وجھت ضد السیاسة الجنائّیة 

ة تمحورت  ة بدیل ة جنائی الم سیاس التي كانت سائدة ، و كانت تستھدف اإلطاحة بھا من جھة و إرساء مع

".المدرسة التقلیدّیة األولى:" وسمت بـ دعائمھا في فكر مدرسة 

ة مذھبھم على عدة س أنصار المدرسة التقلیدیّ أسّ : المدرسة التقلیدّیة األولىدعائمثانیا ـ أھّم 

:)2(العقد االجتماعي و المنفعة االجتماعیة: ھاأھمّ ودعائمأفكار 

Jean Jacqueبھا الفیلسوف الفرنسي جان جاك روسونادى: فكرة العقد االجتماعيـ 1

Rousseau ، إالّ –بمقتضى العقد االجتماعي –تھ للمجتمع الفرد لم یتنازل عن حریّ ونھا أنّ ـمضمو

اب ـسلطة المجتمع في العقفإنّ ،علیھو ،اعیة و ضمان استقرارھاـبالقدر الالزم لتنظیم الحیاة االجتم

العقاب توقیع الحق في و ؛)3(ازل عنھ األفراد من حقوق بالعقد االجتماعيـما تنمجموعلیست إال 

كّل من ثّم فإنّ ، وفي حدوده المفترضةإالّ شرتھابمھاال یمكنالذي عقد ذلك الدولة عن طریق حتكرهت

.بطبیعتھا غیر عادلة تعتبرعقوبة تتجاوز القدر الضروري لحمایة األمن العام 

على اعتبار أنّ دائما التخفیف من قسوة العقوبات على ضرورةفكرة العقد االجتماعي ؤّكدو ت

ما دام الّناس لنشوء المجتمع واستكمال سلطاتھالّزمعن القدر األدنى الاألفراد لم یتنازلوا عن حقوقھم إالّ 

أمام نصوص التجریم و علیھ من الضروري أن یتساوى األفراد ، و قد اشتركوا في إبرام ذلك العقد 

.) 4(العقاب عند نشوء سلطة المجتمع في العقاب

یھا بعض أنصار المدرسة التقلیدیة ومنھم األلماني فویرباخ استند إل:االجتماعیةفكرة المنفعة ـ2

باعتبارھا وسیلة ضروریة لحمایة المجتمع ھ ال یمكن تبریر العقوبة إالّ اھا أنّ مؤدّ و ، زي بنتام ـو االنجلی

؛ حسنین ابراھیم 64، ص )1973دار النھضة العربیة، : القاھرة (، 3، طعلم العقابینظر ، محمود نجیب حسني ، ) 1(

یسر ؛190، ص )1978: العربیةدار النھضة: القاھرة( ، دط ، الوجیز في علم االجرام و علم العقاب صالح عبید،  

.2/25، جأصول علمي اإلجرام و العقابأنور علي،آمال عبد الرحیم عثمان،

و ما بعدھا؛ جالل 44، ص)1993دار المطبوعات الجامعیة ، : اإلسكندریة (، دط،علم العقابینظر، فتوح الشاذلي، ) 2(

، ) 1979مؤسسة الثقافة الجامعّیة، : اإلسكندریة(، دط، "العقابدراسة في علم اإلجرام و "الظاھرة اإلجرامّیة ثروت ، 

.194ص 

.45، صالمرجع السابقینظر ،فتوح الشاذلي، ) 3(

. 63، صالمرجع نفسھینظر، محمود نجیب حسني، ) 4(
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األفراد مضادة ؛ و إّنھ من الضروري خلق بواعث لدى و تحقیق مصلحتھ المشروعة في مكافحة اإلجرام

للبواعث اإلجرامّیة تتوازن معھا أو تفوقھا فتنأى بھم عن الجریمة و یكون ذلك بتقریر عقوبة ال یتم 

.الّلجوء إلیھا إالّ عند االقتضاء ذلك للقضاء على أذى آخر أكبر

ضت وبات إذا اقتـمع إمكانیة تشدید العقفي الحقیقة ي قال بھا بنتام ال تتعارض تو ھذه الفكرة ال

ا حین تتجاوز سلطات المجتمع اعیة ھذا التشدید، أمّ ـمصلحة المجتمع ذلك، أي إذا اقتضت المنفعة االجتم

المصلحة المشروعة للمجتمع في مكافحة نذلك یعد خروجا عة فإنّ اب نطاق المنفعة االجتماعیّ ـفي العق

.)1(اإلجرام

في األصل تعتمد فلسفّیةل مدرسة األوّ امـھذه المدرسة كانت في المقمّما تّم عرضھ یظھر أّن 

في فالحق في العقاب ھو حق للدولة عن طریق عقد ال یمكن ممارستھ إالّ ،ظریاتعلى العقائد و النّ 

ل على المساواة في ھ یجب التركیز في المقام األوّ على أنّ ھذا العقدو تنص حدود.حدود العقد المفترض

األمرق نفس ، و لكن بشرط أن یطبّ ةیتنازل عن حقھ في الحریّ یمكن أن فرد كلّ بمعنى أنّ ،العقوبة

ھذا الثمن و ون محددا مسبقا ـیجب أن یكـ العقـاب ـ دفع ثمن الجریمةفإّن ، و لذلك .عـعلى الجمی

بإرادة ، خـاّصة و أّن الفرد یتمّتعو بالّنسبة ألّي شخص )2(جریمةةسبة ألیّ ، وذلك بالنّ لـغیر قابل للتعدی

.حّرة و مختارة و ھذا االختیار في حّد ذاتھ منفعة 

:الفرع الثاني 

.األولىمظاھر التفرید العقابي في المدرسة التقلیدّیة

.49، صعلم العقابینظر، فتوح الشاذلي، ) 1(

(2) Raymand.SALEILLES, L’individualisation de la peine, 3éme édition , (Paris : Librairie Félix

Alcan , 1927 ), p.52 ;Merle et Vitu , Traité de Droit Criminel ,T1/ P109 .



.تأصیل مبدأ التفریـد العقـابي في المدارس الجنائّیة المختلفة:                                 انيــالفصل الث

127

عقابيمبدأ التفرید الن لنا أنّ تبیّ ئھا،دعاو أھّم ة األولى المدرسة التقلیدیّ نشأةمن خالل دراستنا ل

تي كّل االنتقادات الّ من رغم وبال؛)1(الكثیرأنكرهحّتى وإن ،العقابّیةسیاستھاض المظاھر فيعلھ ب

للتصدي جّبارةأفكار المدرسة التقلیدیة كانت خطوة أنّ أحد نكر یأن یفترضال فإّنھ )2(وّجھت لمنھجھا

ال عقوبة ال جریمة و " مبدأة في القرن الثامن عشر و ما قبلھ، و ذلك بتقریرھا التحكمیّ القضاة لسلطات 
اواة في التجریم و العقاب ـالمس"مناداتھا بـ فیما بعد، و ةجمیع التشریعات العقابیّ تھتبنّ ذيالّ ،"بغیر نصّ 

دعوتھا و ،ھذه المدرسة نظرة مضمون ھذه المساواة وفق بفیما یتعلّق ى مع تحّفظنا حتّ "أمام القانون 

. )3(الحد من وسائل التعذیب التي یتعرض لھا الجناة و "العقوباتتخفیف " إلى 

ـ كّل تلك مبادئ تعتبر في نظرنا مظاھر للتفرید العقابي و لو في شّق منھ فحسب ھو ما وسمناه ب

:و بیان مضمونھا وفق ھذه المدرسة بشكل وجیز یكون كما یلي؛"التفرید التشریعي " 

على أساس إقرار مبدأ التقلیدّیة األولى نشأت المدرسة :أّوال ـ إقرار مبدأ الشرعّیة و المساواة

م إلى حّد تقییـدھم و العقاب و ـالمطلقة في التجریاةاء على سلطة القضـللقضسعیا منھا،ة شرعیّ ال

، لجعلھا عقوبـات مبررة من جھة   وتطبیقا آلّیااقانونعلیھا صوص المنوبات ـتطبیق العقبإلزامھم 

ةائیّ ـالعدالة الجنومن ثّم تحقیق) 4(من جھة أخرىالمساواة بین الجناة الذین یرتكبون نفس الجریمةلضمان

. الوحشّیة ال في إثبات الجریمة و ال في تنفیذ العقوبةاستخدام األسالیب دون

في إرساء كبیرا للمدرسة التقلیدیة فضال یذكر أنّ :ـ إقرار مبدأ شرعّیة الجرائم و العقوبات1

؛ حیث أّنھ یتعّین على مبادئ قام علیھا التشریع الجنائي الحدیث كمبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات 

،رسالة دكتوراه في الحقوق ، غیر منشورة ، األوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائيینظر ،عبد الفتاح عبد العزیز خضر ، ) 1(

نظرّیة التفرید القضائي للجزاء ؛ محّمد عبد العزیز قناوي محمد ، 24، ص 1975نوقشت جامعة القاھرة بتاریخ دیسمبر

. 45،رسالة دكتوراه في الحقوق، غیر منشورة، نوقشت بجامعة القاھرة دون تاریخ،ص "دراسة مقارنة"الجنائي 

، ؛ فوزیة عبد الستار65،ص)1973النھضة العربیة ،دار:القاھرة (،3،طعلم العقابنجیب حسني ، محمود ینظر ، ) 2(

؛ یسر أنور ،آمال عبد الرحیم 656ص، )م1992:دون دار للنشر : دون بلد (،7ط،مبادئ علم اإلجرام و علم العقاب

؛2/28،ج"جزء علم العقاب"عثمان، أصول علمي اإلجرام و العقاب 

J.Pradel,Droit Pénal,P113 ;George Vidal Et Joseph Magnol, Cours de Droit Criminel et Science

t1/ p22.,Penitentiaire

.و ما بعدھا61،ص)م1979دار الفكر العربي ،:دون بلد ( ،4ط، مبادئ التشریع العقابيینظر، رؤوف عبید، ) 3(

.62ص،علم العقابمحمود نجیب حسني،ینظر،) 4(
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السلوكات اإلجرامّیة بنصوص قانونّیة صریحة و كذلك ضبط مقادیر العقوبات ضبطا عیینالمشّرع ت

.)1(دون تحكم القضاءدقیقا یحول 

سلطة تحدید أنماط السلوكات الّتي یمكن وصفھا بأّنھا جرائم و كذا سلطة وضع العقوبات و

لیس للقضاة إالّ إجراء عملّیة إسقاط للواقعة محلّ من ھذا المنطلق المختلفة ینفرد بھا فحسب المشّرع ، و 

الّنظر عن رة لھا بصرفطّبقت العقوبة المقرّ التامصوص فإن حصل التطابقالّنظر على تلك النّ 

.)2(" و قضائّیة تطبیقھابقانونّیة العقوبة " ھو ما یعرف الیوم وشخصّیة مرتكبھا 

عملھا بدایة من إضفاء وصف التجریم على سلوكات لتھامارسفي مو نرى أّن السلطة التشریعّیة 

وظیفتھا بدأت،لھا ااسبـتراه منبماتبعا لألضرار الّناشئة عنھا العقوبات یرتقدفي اجتھادھامعّینة بذاتھا و 

عملّیة التفرید العقابي أصال ، حّتى و إن كان المشّرع وفق ھذه المدرسة ال یعرف الجناة و ال یأخذ في 

ّ ار شخصیـبنظر االعتب على أسـاس أّنھم یعرضون أمـام القضاة ال تھم و أحوالھم أو ظروفھم الخاّصةا

.أمامھ 

ات غیر تلك ـعقوبأو سّن ر ـبالّنسبة لتقریتمـاما دمة فمنعاةـأّما عن السلطة المخّولة للقض

القضاةمنعیاھا ـبمقتض، "شرعّیة مشددة"الشرعّیة وفق ھذه المدرسة ذلك أنّ المنصوص علیھا مسبقا

ق اآللي ـعلى التطبیاصرة ـقمحدودة بل ھي صالحیاتھم ال الجنائي و ـاس مطلقا في المجـمن القی

ائیا مادام القضاة ال ـوبة قضـد العقـلتفریمطلقایعني أّنھ ال مجال؛ و ھذاابـم و العقـلنصوص التجری

. ابت ـوبات محددة نوعا و قدرا بحد واحد ثـ، و مادامت العقرّیةـیتمتعون بأدنى سلطة تقدی

د القضاة من سلطتھم التقدیرّیة ، إالّ أّن الدعوة ـعلى الرغم من تجری:اواةــ إقرار مبدأ المس2

ادئ التي دعت إلیھا المدرسة التقلیدیةـاواة بین الجناة كان من بین أھّم المبـان المسـإلى ضرورة ضم

.األولى

و ھي ابـة و العقبین مرتكبي الجرائم في المسؤولیّ تكون وفق ھذه المدرسة ، اواة ـالمسو 

عقوبات ثابتة حدد انون ـالقذلك أنّ ؛اني و ظروفھ ـة الجشخصیّ ال تأخذ بنظر االعتبار، مساواة حسابیة

جزء "أصول علمي اإلجرام و العقاب یسر أنور ،آمال عبد الرحیم عثمان،؛45، صعلم العقابینظر،فتوح الشاذلي ، )1(

؛2/24،ج"علم العقاب

J.Pradel,Droit Pénal,P113 ; Pierre Bouzat et Jean Pinatel,Traité de Droit Pénal et de

criminologie,2éme édition ,( Paris:Librairie Dalloz,1970), T1,P392.

، دط ،( بیروت : مكتبة مكاوي،  )ینظر، محمد  زكي أبو عامر، مذكرات في قانون العقوبات اللبناني،"القسم العام"

.257، ص )1979 2 )
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و علیھ .)1(التحقق من دلیل الواقعةيھاوم بھـیقةواحدوظیفةإالّ بمقتضى ھذا التحدید لقاضي لیس لو 

لھ أیة عد لم یإذ في تكییف العقوبة االختصاصالقاضي ص القانوني الصادر من المشّرع سلب من النّ فإنّ 

أخّف أو أشّد، عقوبة بعقوبة أخرىاستبدالال في، و للعقوبة ابتـانوني الثـالحد القتغییرفي ال سلطة 

.متساوون في مواجھة نفس الجریمةأمام القانون الجناة ألنّ 

بواعث االعتبار ظروف الواقعة أو بنظرھو اآلخر یأخذلمالمشّرعو على الرغم من أنّ 

سري على كلّ تھاجعلسلطتھ في تفرید العقوبة بمارسیھإالّ أنّ ،ارتكابھا خاّصة منھا ما تعلّق بالجاني 

نومسؤولباعتبارھم جمیعا إلى الجناة كان ینظر أّنھو تبریر ذلك ـ في رأینا ـ. من یرتكب الجریمة ذاتھا

وبة ـالعقاواة تتطلّب أن تكونـر أّن المسفقرّ ، الھم اإلجرامّیةـبالّنظر إلى األضرار التي ترتبت على أفع

منھم في إحداث الة كاھمـمسقدار و مأكّل واحد منھم ظر عن ظروف واحدة بصرف النّ علیھم عة الموقّ 

. ھذه األضرار

تي دعت ھذه المدرسة إلى أخذھا بنظر االعتبار عند تقدیر و ھذا یجعلنا نؤّكد أّن أحد المعاییر الّ 

و ھو معیار ،ةاواـمبدأ المسامة الضرر الّناشئ عن الجریمة ضمانا لتحقیق ـوبة من المشّرع ھو جسـالعق

؛ و ھذا ما سنسعى إلى  إثباتھ من خالل فصول ھذا البحث د التشریعي للعقوبة ـلھ وزنھ في مجال التفری

تي كان المشّرع وفق ھذه المدرسة الّ اواة ـمسالیتحقق مظھر فقط من مظاھركان بمقتضاه ى و إنحتّ 

.انھاـى ضمطمح إلی

منعھم من القضاء كلّیا على تعّسف القضاة بلبلوغ ھذه المساواة كانتالتشریعّیةوسیلة السلطة إّن 

قة ال موضوعّیة متعلّ ھم ھم كأشخاصتمییزا عنصرّیا خلفیتھ نوازع ذاتّیة متعلّقة بالجناةالتمییز بین

أیضا و غایتھا ؛ و ھي وسیلة مشروعة مة المرتكبةـباألحوال و الظروف الحقیقّیة للمجرم أو للجری

مراجعة و تدقیق تحتاج إلى بكّل موضـوعّیة إن كانت و، ان سائدا من قبل ـ ـمشروعة ـ من منطلق ما ك

.ادة ضبطـو إع

(1 ) Saleilles, L’individualisation de la peine ,p 52ـ 53 ;

دراسة تحلیلیة و تأصیلّیة للنظام "أصول علم العقاب؛محمد أبو العال عقیدة، 65ص،علم العقابمحمود نجیب حسني، 

.151،ص)2002دار النھضة العربیة،:القاھرة (،دط،العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي اإلسالمي
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، بمعنى أن المساواة الحقیقیة ) 1(المساواة التي تنادي بھا العدالة ھي المساواة في اإلیالمھذا و إنّ 

.ذاتھا و لیس في وحدة العقوبةالموقعة على الجاني ،العقوبةالذي یحدثھ نوع و مقدار في اإلیالم تكون 

ة الجاني و ظروفھ و ما دفعھ إلى اإلجرام، و كان ل المدرسة التقلیدیة األولى على شخصیّ و بذلك لم تعوّ 

ات الجریمة دون شخص مرتكبھا، على اعتبار أن الجریمة في نظر ھذه اھتمامھا منصبا على مادیّ 

ا محضا منفصال عن كیان الجاني، ولذلك كانت مدرسة مادیة موضوعیة، ا قانونیّ المدرسة لم تكن إال كیان

.أي ذھبت إلى التجرید و الموضوعیة

د العقوبة ـاة في العقاب إلى عدم إمكان تفریـقد أدت المساواة بین الجنرغم كّل ما ذكرنا فو 

بجعل العقوبة تتفاوت بین الجناة بالّنظر إلى درجة مسؤولیتھم و ظروفھم ألن ّ الجریمة لم تكن ائیا ـقض

تھا بالّنظر إلى فلسفوبة ـالعق، و بقي الھدف المتوخى من )2(مجّردة انونّیة ـإالّ واقعة قوفق ھذه المدرسة 

.العامھو فحسب الردع 

لقد كان :و مبدأ التناسبحرّیة االختیارثانیا ـ مبدأ المسؤولّیة الشخصّیة المؤسسة على

سواء فیما یتعلّق بمسؤولّیة األشخاص و مدى تدخل إرادتھم في ، للمدرسة التقلیدّیة األولى تصّور خاص

ال مناص من أن یكون ضابطھ الضرر اسب الذي ـارتكاب الجرائم أو فیما یتعلّق بتكریس مبدأ التن

.اشئ عن الجریمة ـالن

اسب  ـبیـان مضمون مبدأ المسؤولّیة الشخصّیة المؤسسة على حرّیة االختیار و مبدأ التن

ون على ـیكوفق فلسفة ھذه المدرسة ـ دائما ـ في نظرنا عیا ـوبة تشریـد العقـمظھران لتفریاباعتبـارھم

: الّنحو التالي

(1 )Saleilles, L’individualisation de la peine, p. ,53,57.

األسالیب العلمیة العصریة في الكشف عن مصدر اإلجرام لدى المجرم، تكوینا وتقویماالمجرم رمسیس بھنام ، ینظر،)2(

رمین،  اط المج رم، أنم الج المج ة، ع ن الجریم وّقي م كندریة (، دط، الت ارف ، : اإلس أة المع ؛ 22،ص) م1978منش

ا اب تشریعا وتطبیق لطة العق ار س ائي ، معی انون الجن ي الق ة الّتجریم ف ارف،دت: اإلسكندریة (،2، طنظری أة المع ، )منش

. 15ص

ـن نصوص : " فالجریمة كما عّرفھا بعضھم ھي ّنّص م ـّرع ب ـّرمھ المش ذي یج ل الّ ن الفع الفعل أو االمتناع ع

ابفوزیة عبد الستار ،. "قانون العقوبات ، ویقّرر لھ جزاء جنائیا   م العق رام وعل م اإلج ادئ عل ي 13،صمب د زك ؛ محّم

.29،ص)م1985دار المطبوعات الجامعیة ، : اإلسكندریة  (، دط ،دراسة في علم اإلجرام والعقاب ، أبو عامر 
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رّواد المدرسة التقلیدّیة رأقّ :ـ مبدأ المسؤولّیة الشخصّیة المؤسسة على حرّیة االختیار1

المبنّیة على حرّیة االختیار الّتي مبدأ المسؤولیة الشخصیةأو بعبارة أدقارـة االختیمبدأ حریّ األولى

حریة عن ا أمّ ؛ اقد اإلدراك و فاقد اإلرادةـمسؤولیة فا المنطلقو استبعدت من ھذ،یتمتع بھا الجاني 

ّیتھ كاملةحرما یجعل رادة تماما كما أّنھ یملك من اإلواعیا ّیة تجعلھعقلقدرات اإلرادة فإن اإلنسان یملك 

.)1(و تحّمل مسؤولیاتھو ضبط تصرفاتھقراراتھد ـیستطیع بھا تحدی

بت المنفعة الفردیة على ، فإذا ما تغلّ المنفعةیقابلو االختیار في نظر المدرسة التقلیدیة 

تحقیق منفعة غیر مشروعة تتعارض سعیھ لالشخص العقاب لالمصلحة المشروعة للمجتمع یستحق حینھا 

الذي سبق و أّكدنا أّنھ یعتبر دعامة ركیزة في حدود العقد االجتماعيو ذلكمع المنفعة االجتماعیة

كّل أي أنّ ذة و األلمعلى فكرتي اللّ سلوكھ مبنّیة اختیار تھ فيحریبما أنّ و. بالنسبة لمنھج ھذه المدرسة

مھما كان ، و یتحاشى تلك التي تصیبھ بألممعّینة تي تجلب إلیھ لذة أو متعةاألفعال الّ بحرّیة إنسان یختار 

. )2(،  فإّنھ من ھذا المنطلق مؤّھل لتحّمل مسؤولّیتھ كاملة غیر منقوصةمقداره 

المؤسسة على مظھر تفرید العقوبة یظھر في تمییز فكر ھذه المدرسة بین المسؤولّیة الجنائّیةإنّ 

حرّیة االختیار بالّنسبة لألشخاص العادیین و بین مسؤولّیة األشخاص المحّصنین بمانع من موانع العقاب 

.كالمجانین و صغار السّن و اللّذین تحول وضعیتھم الشخصّیة دون فرض العقاب علیھم مطلقا

لھا یأخذ بنظر االعتبار التفاوت و بالتالي ، فإّن المشّرع عند تحدیده للجرائم و العقوبات المقابلة 

في إمكانّیة تحمیلھم المسؤولّیة التفاوت بینھم لجریمة و كذا اسلوك اختیارھم بین الجناة فیما یتعلّق ب

و ھذه المدرسة ھي أّول من . رادّیةالجزائّیة بالّنظر إلى سّنھم و بالّنظر أیضا لكمال قدراتھم العقلّیة و اإل

معیار : ة بالنسبة لمن ثبتت مسؤولیتھ باالعتماد على معیار مادي محض ھو قام بقیاس درجة المسؤولیّ 

جسامة الضرر؛ و عملّیة القیاس ھذه یقوم بھا المشّرع دون القاضي سعیا منھ لتفرید العقوبة تشریعیا 

لكن مع مراعاتھ مبدأ آخر ھو حّتى دون أخذ شخصّیة الجاني و دوافعھ لإلجرام و ظروفھ بنظر االعتبار

.بدأ التناسبم

؛ أمین 2/25،ج"جزء علم العقاب"أصول علمي اإلجرام و العقاب ینظر ، یسر أنور ،آمال عبد الرحیم عثمان،)1(

؛ 97ص، )م1989دار الجیل للطباعة، :مصر(،8ط، علم الجزاء الجنائيمصطفى محمد، 

.63، ص أصول علمي اإلجرام و العقاب؛رؤوف عبید، 16،صقانون العقوبات القسم العامینظر، عبود السراج ، ) 2(
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التي أقرتھا المدرسة التقلیدّیة على ضوء حرّیة االختیار و حرّیة اإلرادة :ـ مبدأ التناسب 2

ما عادل أو یفوق ، بحیث یشعر المجرم بقدر من األلم یفإن العقوبة یجب أن تتناسب مع الجریمةاألولى ، 

.)1(عن ارتكاب الجریمةأتیشعر بھ من لذة نش

و جعل مقدار العقوبة مرتبط بحجم و جسـامة األضرار الناشئة عن الجریمة دون األخذ بنظر 

االعتبار شخصّیة المجرم ھو التنـاسب المفترض مراعاتھ من المشّرع عند وضعة للنصوص التجریم و 

ثابت وفق ھذه المدرسة و إعماال لمبدأ الشرعّیة المشددةلعقوبات بشكل عاماو لھذا كان تحدید .العقاب 

لتكییف العقـوبة بالّنظر لكّل واقعة بمالبساتھا و للقاضيفیھ ال مجال فبحد واحد فقط قدرةأي أّنھا م

.ظروف ارتكابھا الخاّصة و أحوال مرتكبیھا المتباینة

و الكامنة في شخصّیة المجرم ، میة ورة اإلجراـلخطوزنا لفي ظاھرھا ھذه المدرسة و لم تجعل 

ما دامت األضرار المترتبة عن الجریمة واحدة فالتناسب ف؛ بین الجناة ھاتفاوتال مجال للشّك في التي 

وكھ اإلجرامي و ھي ـھي الكفیلة بمنع كّل مجرم من معاودة سلإذ تعّد وبة واحدة ـیقتضي أن تكون العق

.الكفیلة أیضا بمنع غیره عن محاكاتھ

و غیر ور الظاھر في وجھة الّنظر ھذه إالّ أّنھا تومئ و لو بشكل غیر مباشرـو رغم القص

ورة بالّنظر لجسامة األضرار ألّنھما ـبأّن ھذه المدرسة أخذت بنظر االعتبار شّق من ھذه الخطصریح 

و في جمیع األحوال یدخل ھذا االعتبار .متالزمان فخطورة الفعل و جسامتھ تومئ بخطورة الفاعل 

لذا اعتبرنا مبدأ التناسب وفق ما أقرتھ ھذه ،ات المخّولة فقط للمشّرع دون القاضيضمن الصالحیّ 

وم و ـى و إن كانت قناعتنا تجعل مفھحتّ ؛د التشریعي للعقوبةـمن مظاھر التفریاالمدرسة  مظھر

باعتباره األساس ى أھمّیة المبدأ دنا علو أكّ قو قد سبھذا التصّور بكثیرون التناسب أوسع منممض

و إن كان ھذا األساس في حاجة لسند آخر واقعي ینطوي على منح بشكل عام ،لتفرید العقابيلالقانوني 

.سلطة معّینة للقضاة في ھذا المجال 

إالّ أّن تأّثر تي وجھت لمنھج المدرسة و مغاالتھا في التجرید ، الّ شدیدة النتقادات االو رغم

فكارھا كان ظاھرا ، حّتى مع إھمـالھا للشخصّیة اإلجرامّیة و اإلیجابّیة ألالجوانب عات الحدیثة بـالتشری

.97ص،علم الجزاء الجنائيینظر، أمین مصطفى محمد ، ) 1(
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حتى مع إنكارھا لفكرة الغرض اإلصالحي و التأھیلي للعقوبة المتعلّق بالمحكوم علیھ و الذي اعتبره 

. )1(" الجنائيإھماال لتفرید الجزاء " البعض من ھذا المنطلق

أفكار الفلسفة العقابیة كّرس حدث أھمّ لعّل إعالن حقوق اإلنسان و المواطن في فرنسا كان و 

مبدأ الشرعیة و و كان في مضمـونھ م، 1879أغسطس 26الثورة الفرنسیة في حیث أصدرتھ التقلیدیة 

ما انعكس في لسفة العقابیة التقلیدیة الثاني ألفكار الفاألثر و .مبدأ العقاب الالزم فقط لتحقیق المصلحة

ا ، تأثرحیث جاءت فیھ العقوبات محددة بحد واحد 1791ات الفرنسي الصادر في ـتضمنھ قانون العقوب

الجرائم و العقوبات المقررة لھاجاءتحیث المشددةبمذھب بیكاریا، وذلك في إقراره مبدأ الشرعیةمنھ

و كان تحدید .ید القاضي بالحكم بھا دون زیادة أو نقصانیقتتّم ، و محددة تحدیدا ثابتا من جھة 

تحكم القضاة من أیضا لجھة و منعالمساواة بین المواطنین أمام القانون من لضماناحد واحد بالعقوبات

، أما التفرید التشریعي ) 2(؛ وھذا ما جعل الطریق مسدودا أمام كل تفرید قضائي للعقوباتأخرىجھة

.وضحناھا فبعض مظاھره أ

بجعلھ من فكرة الظروف المخففة للعقابو  رغم أّن البعض فّسر خلّو قانون العقوبات الفرنسي

إالّ أّننا ال نرى ، )3(لفكرة تفرید العقابفیھمجالالیفھم من ذلك بأن بأّنھ محددة بحد واحد العقوبات

صوابا في ھذا التفسیر ؛ فاستقراء أصول المدرسة التي أخذ عنھا ھذا التشریـع و منھجھا أّكد لنا وجود 

. بعض مظاھر التفرید و لكنھ تفرید تشریعي ال قضائي

قانون : من الّتشریعات الّتي تأّثرت بأفكار بیكاریا وغیره من رواد المدرسة الّتقلیدّیة األولى و 

م ، وقانون مقاطعة تسكانا 1767العقوبات الّروسي الّصادر في عھد اإلمبراطورة كاترینا الّثانیة عام 

م الّذي ألغى عقوبة اإلعدام كلّیا فضال عن تبّنیھ لمبدأ الّتناسب بین 1786اإلیطالّیة في عھد لیوبولدو عام 

كثر األالمشّرع الفرنسّي لكن یبقى. ة خطورة الجریمة وجسامة العقوبة وتحدیده لسلطة القضاة الّتقدیریّ 

مبدأ بم 1791سنة الصادر قانون العقوبات الّثورّي رغم إقراره فياستجابة لتلك األفكار من غیره 

.63ص،أصول علمي اإلجرام و العقاب؛ رؤوف عبید، 64، ص التفرید القضائي للعقوبةینظر،فھد ھادي حبتور، )1(

(2) Roger MELER et Andre VITU , Traite de droit criminel, Paris, p.889

دار الفكر العربي ، : دون بلد( ،2،طالمجني علیھ ودوره في الظاھرة اإلجرامیةینظر، محمد أبو العال عقیدة، ) 3(

. 3، ص)1991
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تطبیق العقوبات المؤّبدة ، هداعلى الّسلطة الّتقدیرّیة للقاضي ، واستبعائھالّشرعیة المشّددة، وقض

فبعد ما كان عدُد الجرائم المعاقب علیھا بھذه العقوبة . ا باإلعدام من الحاالت الّتي یحكم فیھھصیقلتو

م، 1851م، وقانون العقوبات الّروسي الّصادر عام 1813سنةجریمة فقط32جریمة ، أصبح 115

.)1(م1803وكذا قانون العقوبات الّنمساوي الصادر في 

ات ـ، مثل تقدیر عقوبالتقلیدیة األولى المدرسةذي وقعت فیھالتطّرفالر فإّن ـو كما یرى الكثی

أو مثل الغلو في العنایة بالجانب الموضوعي للجریمة دون نظر ة فیما بینھم اساولفرض الممحددة للجناة 

كان یبدو في ذلك الوقت ضروریا لمواجھة التطرف المقابل لھ في إلى الجـانب الشخصي للجاني ، 

المدرسة : ، و لھذا ظھرت مدرسة أخرى ھي )2(ة تحكمیّ اة سلطات واسعةـالمحاباة و في منح القض

.التقلیدّیة الجدیدة

: الثانيالمطلب

.التفرید العقابي في المدرسة التقلیدیة الجدیدة

L’école Néo-classique

د  ي التجری ة الغلّو ف تیعاب مقتضیات العدال ا بمقتضاه و العجز عن اس ا قوّی ا دافع ّددت كان ج

تطاعمدرسة ثانیةبأفكارھا التقلیدّیة  ا ، اس ن فرض رّوادھ اة م داف المتوخ د األھ اھیم و تحدی ضبط المف

ة . العقاب  ق رؤی ة وف ة للعقوب ة المطلق رة العدال ین فك ت " و ب ة" كان ا االجتماعّی ة ، و منفعتھ ق رؤی وف

ام " زغ" بنت ل، ب نھج جع اب ، م ـال العق ي مج ـد ف نھج جدی ھ م ق من ـقي ، انبث اه توفی ة اتج ن المنفع م

.االجتمـاعّیة قید  بموجبھ ضبطت أبعاد العدالة ، و بدأت من ھنا تنضج فكرة التفرید العقابي 

امر ، )1( و ع ي أب د زك تح الصیفي ، محم د الف م ینظر ، عب ابعل رام والعق اذلي ، 51-50، ص اإلج وح الش م ؛ فت عل

؛147، ص الموجز في علمي اإلجرام والعقاب،؛ نصر فرج مینا 47، ص العقاب

R. Merle &Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P104 & SS ;

4.-T1),:Imprimerie Administrative,1957Melun,(Les Codes Pénaux EuropéensMarc Ancel,

و ما بعدھا؛ 61، صمبادئ التشریع العقابيینظر، رؤوف عبید، ) 2(
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و ،من غیر إنكار لمبادئ التقلیدّیة األمّ ه المدرسةجاد بھ فكر أنصار ھذجدید ما و للوقوف على 

ي األّول وضع ما بذلوه في مجال د ف اّمین ، نعم رعین ھ ى ف األسس األولى للتفرید ، لنا تقسیم المطلب إل

ى التفصیل  بیان نشأة المدرسة و أھّم دعــائمھا و نخصص الثاني لعرض أھّم مظاھر التفرید ؛ و ذلك عل

: التالي 

:الفرع األّول 

.ھامئدعاو أھّم التقلیدّیة الجدیدةنشأة المدرسة

، و من خالل دعائمھا دأ التفرید العقابي على مستوى أّیة مدرسة تتّبع نشأتھا یتطلّب تأصیل مب

:العنصرین الموالییننستطیع الكشف عن مظاھر التفرید ؛ و ھذا ما سنعرضھ في 

لإللمام  بأھّم ما یتعلّق بنشوء ھذه المدرسة ، ال مناص :الـ نشأة المدرسة التقلیدّیة الجدیدة أوّ 

المدرسة التقلیدّیة :"ت إلى ظھـورھا بمسّماھاتي أدّ من معرفة أقطابھا بدایة ثّم تحدید أھّم العوامل الّ 

تنفرد الجدیدة لكنّ ،التقلیدّیة األولى األمّ خاّصة و قد ثبت كما ذكرنا أّنھا امتداد للمدرسة،"الجدیدة

: ان ذلك یكون على الّنحو التالي؛ و بیمتمّیزأفكـار و منھج آخر ب

مجموعة من الفالسفة و لالتقلیدّیة األولى من قبمدرسة الّددت أفكار قد جُ ل:ـ أقطاب المدرسة1

:)1(من رّوادھا فكان ،الفقھاء

و أورتوالن ،ROSSIوروسي ،)مGUIZOT)1822زو ـجی: في فرنساـ 

KORTOLAN ، وجو فرويJEUFFROY)1830لو كاس، شارل)مCHARLES-LUCAS

؛RENNEE.GARREAUDارو ــو ج، MOULINIERومونیلییھ ،

؛ CARRARAو كرارا GAMIGNIANIكـارمیجنـاني : الیاـإیطو في ـ

؛ MITTERSMAIERمیترزمایر : في ألمانیاو ـ

.HAUSوســھ: كاـفي بلجیو ـ 

، مرتبطة إلى حّد كبیـر بالمدرسة التقلیدّیة األولى ألّنھا الّتقلیدیة الجدیدةسّمیت بالمـدرسةقد و

ـ بین ء مصالحة ـ إن صّحت تسمیتھا بذلك جاءت لتجدید أفكارھا فحسب و ذلك بسعیھا إلى إجراحیث

امة بیكاریا و بین الفلسفة العقلیة ـدي الداعي إلى التمّسك بفكرة المنفعة االجتماعّیة بزعـالفقھ التقلی

السیاسة ؛ أكرم نشأت إبراھیم ، وما بعدھا59ص،أصول علمي اإلجرام والعقابرؤوف عبید، ینظر،) 1(

.109،ص "دراسة مقارنة"الجنائّیة
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EMMANUELامة الفیلسوف األلماني إیمانویل كانت ـاألخالقّیة الداعّیة إلى العدالة المطلقة بزع

KANT)1(.

أھّم العوامل ولىالتقلیدّیة األللمدرسة التي وّجھت إلى االنتقاداتتعتبر :ـ عوامل نشأتھا2

:   التي أّدت إلى نشأة المدرسة الجدیدة باالضافة ؛ و یمكن عرضھا من ھذا المنطلق  كما یلي 

تي على إثرھا  ظھرت أبرز العوامل الّ لقد اعتبرناھا:للمدرسة األولى أ ـ االنتقادات الموجھة 

دي ، و یظھر ضوعّیةالمغاالة في التجرید و الموالمدرسة الجدیدة ، وتتعلّق في معظمھا ب ر التقلی في الفك

:)2(ذلك بجالء من خالل 

ّردةارهـاعتبـ1أ ة مج ة قانونّی ة واقع ث اكتفالجریم دىحی ك بتحدی ةھا بتل ـّ العالق ین ةالّشكلی ب

ّنص ین ال ة وب ا الواقعة المرتكب د بالّضرر لمصلحة حماھ ى ضرر أو تھدی ا تنطوي عل ي لكونھ الّتجریم

.المّشرع الجنائي بقواعد قانــون العقوبات ، ورّتب علیھا أثرا جنائیا ھو العقوبة

ة ـإقصـ2أ ّیة اإلجرامّی ا اؤه للشخص ة حّتكلّی رھا كامل ق عناص رض تحق ة المفت ن المعادل ى م

ـات و ـ؛ فال المشولّیة الجزائّیة المسؤالمتمّثلة فيتترتب نتیجتھا  ّنھ للعقوب د س بان عن ي الحس ّرع أخذھا ف

، و ال ارتكابھ للجریمةفي اختیارھ افترض أّن كّل شخص یملك كامل الحرّیة و اإلرادة الدلیل على ذلك أنّ 

.فحص ھذه الشخصّیة قبل توقیعھ للعقابالقاضي خّول لھ أمر 

ا اواة ـاره مقتضى المسـاعتبـ3أ ة ذاتھ توحید العقوبات بالّنسبة لكّل من تثبت إدانتھ على الجریم

اوت ـالتفى بالّنظر إلى و ال حتّ اینة في الغالب ـالمتبال بالّنظر ألحوالھم و ظروفھم اةـالجندون تمییز بین

ى أفع ة عل دار األضرار المترتب ي مق و الھمـف ل  ھ اطئ ب اواة خ ـوم للمس ذا المفھ ة أّن ھ ین ؛ و الحقیق ع

ضمانا الالّ مساواة ألّن العدالة تقتضي مراعـاة كّل تلك االعتبارات من المشّرع و القاضي على حّد سواء

. لتحقق المساواة و إرضاء للشعور العام بالعدالة

یفترض في المشّرع مراعاتھ عند ذيبات و عناصر التناسب الّ عجزه عن ضبط متطلّ ـ4أ

، و یفترض في القاضي أخذه بنظر االعتبار وتقدیره لألضرار المترتبة عن كّل جریمة تقریره للعقوبات

.دعاوى المعروضة علیھلعند فصلھ في ا

دراسة "السیاسة الجنائّیة ؛ إبراھیم نشأت إبراھیم ، 170، صمبادئ علم الجزاء الجنائيینظر ، سلیمان عبد المنعم ، )1(

. 108،ص "مقارنة

؛ 48، ص علم العقابفتوح الشاذلي ، ؛256، 14ص،ادىء علم اإلجرام وعلم العقابـمبفوزیة عبد الستار،ینظر ، )2(

.94-93،ص) م1990دار الفكر العربي ، :القاھرة (، 3،ط)القسم العام(،قانون العقوبات،مأمون سالمة

392,T2P70 ., T1,pTraité   Théorique et pratique du droit pénal françaisR.Garraud ,
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للّنصوص العقابّیة ، حیث لم تخّول لھ أّیة آليو جعلھ مجرد مطّبقمطلقاتقییداللقاضيتقییدهـ5أ

سلطة تقدیرّیة ال في اختیار عقوبات معّینة من بین تلك المنصوص علیھا قانونا و ال في ضبط مقادیرھا 

بالّنظر إلى كّل حالة على حدة ، نظرا لكونھا جمیعا محددة بحد واحد فال مجال للقاضي من ھذا المنطلق 

.ي تخفیفھا ال في تشدید العقوبة و ال ف

لتحقیقمثلىالوسیلةالظره فحسب كونھا في نالعقوبةعلىةالجنائیّ سیاستھفيه دااعتمـ6أ

تجاھلھ للمقّومات األخرى لھذه السیاسة المساواة و مواجھة مظاھر اإلجرام المختلفة ، و والعدالة

اآلخر بتنفیذ العقوبـات المتعلّق بعضھا بالوقایة من الجریمة و تقلیص عوامل انتشارھا و البعض 

.)1(المنصوص علیھا قانونا بما یتوافق و العدالة الجنائّیة

ود الفكرّیة لبعض الفالسفة و ـال یمكن بأّي حال تجاھل أو إنكار دور الجھ:ةب ـ عوامل فكریّ 

؛ و حّتى القرن التاسع عشرأواخر القرن الثامن عشرمنفي نشوء المدرسة التقلیدّیة الجدیدة الفقھاء

فانتقاداتھم لم تكن عقیمة  بحیث كانت قاصر على تعداد مساوئ و سلبیات المدرسة األولى بل على 

.العكس من ذلك كانت جھود تقییمّیة من جھة و تقویمّیة لمنھج ھذه المدرسة 

ؤلّفھ و أھّمھا مصداھا EMMANUEL KANTلفیلسوف إیمانویل كانت كتابات او لقد كان ل

حیث نادى من ،1776الذي أصدره سنة " العناصر المیتافیزیقّیة لنظرّیة القانون :" المشھور المعنون بـ 

اس الوحید للتشریع العقابي بصرف الّنظر عن غایتھ ـباعتبارھا األس"  العدالة المطلقة " خاللھا بمبدأ 

؛ و مّیز في البدایة العقوبة القضائّیة و العقوبة القانونّیة و اعتبر أّن في األخیرة فعّیة أو السیاسیةالنّ 

القضائّیة فال الجریمة تعاقب نفسھا بنفسھا و ال یمكن أن یأخذھا المشّرع بنظر االعتبار أّما العقوبة 

ل یجب توقیع یفترض مطلقا اعتبارھا وسیلة فقط لتحقیق خیر آخر یعود على المجتمع أو على المجرم ب

و العقوبة ھي المقابل العادل فال یمكن تعدیلھا . العقوبة علیھ بسبب واحد و ھو أّنھ ارتكب جریمة معّینة

العقوبات المقررة لعّل ھذا االنتقـاد كان المؤّشر األّول الّذي بمقتضاه تّمت الدعوة إلى ضرورة إعادة الّنظر في أنواع ) 1(

في القوانین بالتقلیص نوعا ما من تلك الموسومة بالصبغة البدنّیة الخالصة ھذا من جھة و تأكید امتداد دور العقوبة إلى ما 

.بعد النطق بھا أي إلى مرحلة التنفیذ 
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اواة بین الجریمة و العقوبة إالّ ـفمن قتل ال بد من إعدامھ ألّنھ ال وجود للمسبأّي حال من األحوال ، 

.)1(باإلعدام القانوني للجاني

بشعور العدالة في ضمیر أي مجتمع مجّردا من أي شعور إبراز قّوة اإلحساس و لعل كانت أراد 

ب تنفیذ األخالق تتطلّ ل لكنّ وألّن  الجماعة في نظره ستز، و مرتبط فحسب بفكرة النوامیس الخلقّیة آخر

بحكم تي تربطھم ببعضى و إن تّم االتفاق بین أبناء المجتمع على حّل الروابط الّ حتّ ؛ بل حكم العدالة

روا التشتت في بقاع العالم فإّن آخر قاتل ال بد من تنفیذ حكم اإلعدام و قرّ االجتماعبات و غریزة متطلّ 

.)2(علیھ تحقیقا للعدالة 

دالة تتعلّق بالغـایة من فرض العقـاب و ـأخرى غیر العاارـأفكآخرونفالسفة اف ـو أض

بالمنفعة االجتماعّیة التي بمقتضاھا یتحقق الھدف الردعي المتوخى من تنطوي على ضرورة  التمّسك

لقیامھما على قاعدة المسؤولّیة و ألّنھ ال تعارض مطلقا بین فكرتي العدالة و المنفعة .فرض العقاب

نیتبو جعل ھذا العمل منھجا جدیدا ؛ )  3(الخلقّیة و حرّیة االختیار یمكن من ھذا المنطلق التوفیق بینھما 

.جدیدة قائمة على دعائم لھا وزنھا في مجال المسؤولّیة و الجزاءعلیھ سیاسة عقابّیة

وا ـ كما ـامـد في ھذه المدرسة قـإّن رّواد التجدی:ائم المدرسة التقلیدّیة الجدیدةـثانیا ـ أھّم دع

ذكرنا سلفا ـ بعملّیة مصالحة بین ما دعت إلیھ المدرسة األّم  من مبادئ  و بین العدالة المطلقة التي دعى 

، جنائيعلم الجزاء الو ما بعدھا ؛أمین مصطفى محمد، 68،ص علم العقابینظر ، محمد نجیب حسني، ) 1(

؛103ـ102ص

George Vidal Et Joseph Magnol, Cours de Droit Criminel et Science Penitentiaire ,P24 ; Roger

.,P160Traite de droit criminel,MELER et Andre VITU

ادىء علم اإلجرام وعلم ـمبو ما بعدھا؛فوزیة عبد الستار ، 44، صأصول السیاسة الجنائّیةینظر ، أحمد فتحي سرور، )2(

.287، ص العقاب

علم الجزاء ؛أمین مصطفى محّمد ، 29،  ص القانون الجنائي المدخل و أصول الّنظریة العاّمةینظر ، علي راشد ، )3(

؛103،ص الجنائي

J.Pradel,Droit;84, T1,pTraité   Théorique et pratique du droit pénal françaisR.Garraud ,

Pénal,P119.
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الفیلسوف األلماني جورج ھیجل و و بلور مضمـونھا ببعدھا األخالقيإلیھا في البدایة إیمانویل كانت

؛ و أّسسوا من ثّم جعلوا للعدالة بعدا قـانونیا حیث ھم سابقاأھمّ ذكرنا اآلخرین و قد العدید من الفقھاء 

:ائمھاـانت أھّم دعـكفد ـالفریدة قائمة بمنھجھا ـلمدرسة جدی

لقد جعلت المدرسة التقلیدّیة األولى حرّیة االختیار عند األشخاص : االختیارحریةمبدأـ 1

مطلقة و من ثّم فمسؤولیتھم الشخصّیة متساویة في تحّمل العقاب من غیر تمییز بینھم ، إالّ أّن أنصار 

.ھي قابلة للتدّرج جعلوھا نسبّیة تتفاوت من شخص إلى آخر و علیھ فلكنالتجدید أقّروا ھذه الحرّیة 

المرتكبونالمجرمونیتساوىأنبالضرورة نيتعالار ـحرّیة االختیالجدیدة ففي فكر المدرسة 

و الحریةاوت بینھم في مقدار ھذه ـیكون ھناك تفأنتقتضيالعدالة، ألنّ وبةـالعقفيالجریمةلنفس

تتفاوت فال یفترض أن تكون اب الجریمة تتباین و ـارتكبواعثاومةـمقكما أّن قدراھم على . ھا اتـدرج

تلك مواجھةفيفراداألبتفاوتكان ھناك جزم إذافاواة بینھم في تحّمل المسؤولّیة الجزائّیة ؛ ـھناك مس

قد مختلفة اب أخرى ـألسبأمتتعلّق بالشخص في حد ذاتھ باـسبألاوتـتفكانسواءالبواعث أو الدوافع

.)1(بینھمفیما اوتـتتفمن ھذا المنطلقارـاختیحریةفإنھ ، بالمحیطةالظروفبتتعلّق

الّناحّیةبین األشخاص سواء من ةتفاوتماتالعقوبأن تكونضرورة القول بیؤدي إلى كّل ذلك ،

و مدى االختیارةحریّ مقدارتتوافق مع ھاجعل، و دا بحسب األحوال ـتخفیفا و تشدیّیةأو الكمّیةوعالنّ 

الذي بمقتضاه یتحققـ في فكر ھذه المدرسة ـ ابط ـیعتبر الضارتكاب الجریمة في تدّخل إرادة الفرد 

.الجنائیةالعدالةامةـإلقالمطلوبلتناسبا

األلمانيالفیلسوفأعمالمنالمدرسةاستفادتھمما:نفعةالموالعدالةمبدأ التوفیق بین ـ 2

kantعماتزیدالأنفینبغيةاالجتماعیّ المنفعةوالعدالةعلىتقومأنیجبالعقوبةأنّ معا ، ھیجلو

.ضروريھوماتتجاوزالأنوعادلھو

ھا انتقادات ھاّمة خاّصة من أنصار یلإإّن فكرة المنفعة االجتماعّیة التي دعى إلیھا بنتام وجھت 

إلى العدالة ـكما سبقت اإلشارة ـ إیمانویل كانت المنادي : فیھا الفلسفة العقلّیة األخالقّیة و رائدھم 

. ایة المبتغاة منھـوم علیھ العقاب و في ذات الوقت الغـاس الذي یفترض أن یقـالمطلقة باعتبارھا األس

مع "العقـوبة"أي ائّیةـدرجة المسؤولّیة الجنتتوافقور العام بالعدالة یقتضي أن ـاء الشعـذلك أّن  إرض

المدخل و أصول النظرّیة ؛علي راشد ،القانون الجنائي 48،صأصول السیاسة الجنائّیةأحمد فتحي سرور، ینظر ، )1(

و ما بعدھا؛32،صالعاّمة

George Vidal Et Joseph Magnol, Cours de Droit Criminel et Science Penitentiaire ,P24
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الجـاني ، و ھذه األخیرة تقّدر بالّنظر إلى مدى حرّیة االختیار لدیھ درجة المسؤولّیة األخالقّیة للشخص 

.)1(عند سلوكھ للجریمة

احّیة الّنظرّیة كان ال بد من تعزیزھا من ـو لّما كانت فكرة العدالة مقبولة إلى حّد ما من النّ 

إیـجاد حّل ؛ فاقتضت المصلحة إذن یة للمصلحة االجتماعّیةاحّیة الواقعّیة ضمانا لتحقیق أقصى حماـالنّ 

توفیقي بین فكرتي المنفعة االجتماعّیة و العدالة ، و ذلك بجعل األولى نسبّیة بتجریـدھا من اإلطالق و 

ّیة التخفیف من غلّو الثانّیة ؛ و اعتبر ھذا العمل التوفیقي الدعـامة الثانّیة الّتي قامت علیھا المدرسة التقلید

.)2(الجدیدة

المنفعة ال العقاب ، منھج جعل من ـد في مجـقي ، انبثق منھج جدیـالتوفیتأسیـسا على ھذا العمل

مقّیدة بحدود المنفعة ، فأصبحت بذلك ھذه األخیـرةالعدالةاالجتمـاعّیة القید الّذي بمقتضاه ضبطت 

االجتماعّیة ؛ و غدت الغـایة من فرض العقـاب مزدوجة تتمّثل في تحقیـق العدالة من جھة و الردع العام 

. )3(من جھة أخرى 

العدالة مصدرا لسلطة المجتمع في العقاب و المنفعة االجتماعّیة المنطلق و اعتبرت من ھذا 

ذلك أّنھ یفترض في  المشّرع أن ؛)4(ترتسم الحدود التي في نطاقھا تمارس تلك السلطةذي بھالضابط الّ 

ا لضمان انتظام الحیاة في المجتمع ، و ال یفترض أن یعـاقب على أفعال معّینة فقط متى كان ذلك ضروریّ 

المجتمع و ذلك في یتمادى في ممارسة حقھ في اقتضاء العقاب إالّ تطبیقا للعدالة باعتبارھا قیمة معتبرة 

.)5(لیس لھ أن یتجاوز حدودھا

القانون الجنائي المدخل و أصول النظریة ؛ علي راشد ،109، صالسیاسة الجنائّیةینظر ،أكرم نشأت إبراھیم ، )1(

48، ص)1985دون دار للنشر،:دون بلد (،2،طحق الدولة في العقاب؛عبد الفتاح الصیفي ، 39،ص العامة  

؛ فتوح 29ـ 28/ 2،ج"علم العقاب"و العقاب أصول علمي اإلجرامیسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، )2(

؛50ـ49، علم العقاب الشاذلي ، 

.,P160Traite de droit criminel,Roger MELER et Andre VITU

؛172، صمبادئ علم الجزاء الجنائي؛ سلیمان عبد المنعم ، 50،صالمرجع السابقینظر ، فتوح الشاذلي ، )3(

.,P160IBID,Roger MELER et Andre VITU

7.8, T1,pTraité   Théorique et pratique du droit pénal françaisR.Garraud ,)4(

29،28ـ 28/ 2،ج"علم العقاب"أصول علمي اإلجرام و العقاب ینظر ، یسر أنور علي ، آمال عبد الرحیم عثمان ، ) 5(

.29ـ 
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مبدأ حرّیة االختیـار بمضمـونھ الجدید المرتكز على معیـار باالعتماد علىھذا ، و نرى أّنھ 

أرست المدرسة كأھداف متوخاة من أّیة عقوبة ، التدّرج ، و المبدأ الجامع بین فكرتي العدالة و المنفعة 

ر الوضعي الحدیث  ؛ ـّیة و القضائّیة في الفكـاده التشریعـد العقابي بأبعـقواعد التفریالتقلیدّیة الجدیدة أولى 

: من خالل الفرع الموالي وّضحتتسالتفریدھذامظاھر و 

:الفرع الثاني 

.مظاھر التفرید العقابي في المدرسة التقلیدّیة الجدیدة

ّیةشخصتھملذي بموجبھ أالّ د المجرّ الموضوعي الشخصي ال الطابع بھذه المدرسة اصطبغت 

ھذه ر كامل للمبادئ التي قامت علیھا دون تنكّ و؛المدرسة التقلیدیة األولىعلى نحو ما نادت بھ المجرم 

اواة ـالمس، خاّصة و أّن ة و مقتضیات العدالة التوفیق بین المبادئ التقلیدیّ سعت الجدیدة إلى األخیرة

تي انھا بأبعادھا المختلفة و الّ ـغیر كاف لضمواحدة الجریمة المرتكبيبین العقابّیة دة في المعاملة المجرّ 

یبررا ممّ ة الشخصیّ ھمظروففيوالتي دفعتھم إلى اإلجرامفي البواعثتقتضي أخذ الفروق بین الجناة

.)1(جزائّیااملتھمـد معـتفریحتمّیة 

فیھ تأكید علىالتقلیدّیة الجدیدة ، المدرسة تي قامت علیھا الدعائم الّ ھمّ الوجیز ألعرضنا و لعلّ 

، و یمكننا بیان أھّم )2(في الفكر  الوضعي لعقابالقضائي لتفرید البضرورة ىل من نادأوّ ھارااعتب

:مظاھر ھذا التفرید على الّنحو التالي 

الجدیدة بصمتھا في مجال سّجلت المدرسة التقلیدّیة:مبدأ التدرج في المسؤولّیةإقرار أّوال ـ 

المسؤولّیة الشخصّیة بأبعادھا الخلقّیة و المسؤولّیة الجنائّیة : إقرار مبدأ التدّرج في المسؤولّیة بوجھیھا 

:بأبعادھا القانونّیة و االجتماعّیة معا ؛ و یمكن توضیحھما في العنصرین الموالیین 

اب على ـد العقـھذه المدرسة بتفریأنصارى ناد:ـ مبدأ التدّرج في المسؤولّیة الشخصّیة1

المتفاوتة من شخص إلى آخر ، و في الحقیقة ھذا التفاوت و االختالف یتوافق االختیار ّیة حرأساس 

طردّیا مع مجموع العوامل الّتي تكون قد تدخلت و أدت إلى سلوك الجریمة ؛ و ألّنھا عوامل تختلف من 

مقاومة الدوافع و المیول و بالّنظر إلى تكوین الفرد و تربیتھ بالّنظر إلى القدرة على شخص إلى شخص 

.52، صعلم العقابینظر، فتوح الشاذلي، ) 1(

.52، صعلم العقاب؛ فتوح الشاذلي، 152، ص، أصول علم العقابینظر، محمد أبو العال عقیدة) 2(
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ألّنھ كان من المنطقي أن تتدّرج المسؤولّیة الشخصّیة للجناة أیضا ، و من واقعة إلى أخرى ... و طباعھ 

.  )1(من المستبعد أن یكونوا على درجة واحدة من حرّیة االختیار

ال بشخصّیة كّل ـتبنت ھذه المدرسة مبدأ التدّرج في المسؤولّیة المتعلّقة أصساـسعلى ھذا األو 

احّیة ـرورة أخذ ھذه الشخصّیة بنظر االعتبار من النّ ـاسا على ضـ، و المنطوّیة أسعلى حدة مجرم 

و الواقعّیة أاحّیة االجتماعّیة ـو من النّ وك كّل شخص ـاحّیة المتحّكمة في سلـباعتبارھا النّ بدایة الّنفسّیة 

ارـحرّیة االختیمع درجة ھافترض توافقیالتي فةفكرة المسؤولیة المخفّ ادت من ھذا المنطلق بـ؛ و نأیضا 

.بمضمونھا الجدید و الذي سبق لنا بیانھ

ج في ھذه على فكرة التخفیف كآلّیة لتجسید مبدأ التدرّ سوىلم یقفوا و لعّل أنصار ھذه المدرسة 

انوني ـدة ـ سنوضحھا الحقا ـ باعتبار بعضھا قمتعدّ عندھم خفیف و إن كانت صور التّ ى المسؤولّیة ، حتّ 

قضائي موكول و البعض اآلخر "التفریـد التشریـعي " و ھو ما یعتبر عندنا من آلّیات مخّول للمشّرع 

. "التفریـد القضـائي"محاكم و یدخل ضمن آلّیات لسلطة ال

الجدیدة تقلیدّیة لمدرسة الللقد كانت: "اب ـعقال"ائّیة جزالالمسؤولّیة ـ مبدأ التدّرج في 2

لمبدأ التدّرج في اشر ـالمبثر باعتبارھا األؤولّیة الجزائّیة المخّففةـاألسبقّیة في استحداث فكرة المس

بجعلھا العقوبة تشریعّیا و ذلك د ـبفكرة تفریاإقراریعتبر ھذا التوّجھ و في الواقع . المسؤولّیة الشخصّیة 

؛ ار لدیھـھ و مدى حرّیة االختیـة وعّیھ و إدراكـظر إلى درجكّل شخص بالنّ ة درجة مسؤولیّ ووافقةـمت

شخیـصھعند تارسھا ـاضي من سلطة یمـفمرھون بما یمنحھ المشّرع للقلفكرة لائي ـالتكریس القضأّما 

مالبسات كّل واقعة و ھذا التقدیـر یتطلّب في بتقدیـرھا بالّنظر إلى ظروف كّل مجرم و أحوالھ و وبة ـللعق

ة الجزائیة المخففةة المسؤولیّ نظریّ " : العلم الحدیثیسّمیھاكثیـر من األحیـان تخفیف العقـوبة أو كما

")2(.

الدر الجامعیة :بیروت ( ، دط ،" القسم العام"  مذكرات في قانون العقوبات اللبنانيینظر ،محمد زكي أبو عامر، )1(

، 3،ط"دراسة تحلیلیة في النشأة و التطّور" الّنظم العقابّیةفرج صالح الھریش ، ؛  262، ص  )1979للطباعة و الّنشر ، 

. 147،ص )2008منشورات جامعة قاریونس، : بنغازي(

(2 ) Raymond  SALEILLES, L’individualisation de la peine, P. 76 ; Bouzat et  Pinatel , Traité de

droit pénal et criminologie ,T1/ P 392- 394;
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إّن مبدأ التدّرج في المسؤولّیة الجزائّیة وفق ھذه المدرسة مظاھره متعددة ، یمكننا عرض أھّمھا 

:لى الّنحو التالي على اإلطالق ع

دالة و المنفعة وفق منھج المدرسة ــلقد اقتضت الع:ات متراوحة بین حدینـعقوبتقریرأ ـ 

؛ )1(التقلیدّیة الجدیدة التمییز بین الجرائم العادّیة و السیاسّیة و إلغاء عقوبة اإلعدام بالّنسبة لھذه األخیرة

ابت كما كان مقّرر في فكر ـتلك المحددة بحد واحد ثالتخلّي على العقـوبات القاسّیة و كما تطلّبت

.دّیة األولى ـالتقلی

ات ـالتوّسع في األخذ بنظام العقوب،دـجدیـار األمثل بالّنسبة ألنصار الفكر التقلیدي الو كان الخی

ھذا الّنوع ذلك أّن ؛ ابـمبدأ التدرج في فرض العقجسیـدلتم لكونھا األنسب في نظرھ، السالبة للحرّیة 

ع ـوفي جمیأو من دونھا ، الشاّقة ومنھ مع األشغـال ل المدى و منھ القصیر یـالعقوبات منھ طومن 

و یمكن بینھما تكییف العقـوبة بالّنظر لكّل شخص )2(ن أقصى و أدنىـاألحوال ھي متراوحة بین حدی

.و مالبساتھا و كّل واقعةظروفھ 

ما لقد عّدلت المدرسة بتقریرھا للعقوبات المتراوحة بین حدین من مضمون مبدأ الشرعّیة وفق 

الفكر التقلیدي األّول ، حیث كانت سمتھ التشّدد باقتضائھ الّنص على عقوبة فریدة و بحد واحد ثابت أقّره 

الّنصوص الجنائّیة أكثر ؛ و جعل التعدیل)3(رعّیة المشّددةـبالش، حّتى أّنھا وصفت للجریمة الواحدة 

، ص "علم العقاب"2، الجزءأصول علمي اإلجرام و العقاب یسر أنور و آمال عبد الرحیم عثمان ، ینظر أیضا ، 

.286،ص مبادئ علم االجرام و علم العقاب؛فوزیة عبد الستار، 318

؛ عبد و ما بعدھا59، صأصول علمي اإلجرام و العقابرؤوف عبید، ؛31،ص" المدخل"الجنائيالقانون علي راشد،) 1(

؛103-44،صعلم اإلجرام والعقابالفتاح الصیفي ومحمد زكي أبو عامر،

R. Merle & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P98-144.

، " المدخل و أصول النظرّیة العاّمة"القـانون الجنائي، علي راشد ، 52،صحق الدولة في العقابعبد الفتاح الصیفي ، )2(

؛31ص

R.SALEILLES: L’individualisation de la peine , pp. 55-56.

ر ) 3( د الزغبي،ینظ ة، فری وعة الجزائی المة،37ـ30، 19/ 2،جالموس أمون س ریع ؛م ي التش ھا ف العقوبة وخصائص

؛223-222/ 19،مج2و1، ع المجلّة الجنائیة،اإلسالمي

T1 P392Traité de Droit Pénal et Criminologie,Bouzat et Pinatel,
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ھا بین ادیرـبترك أمر ضبط مقوبات ن تنازل المشّرع عن بعض صالحّیاتھ في فرض العقـمرونة حی

.الحدین القانونیین للقاضي 

اذج منھج حكیم القوانین لم تعتمد عند تبنیھا للمبدأ بثوبھ الجدید على غیر أنّ  ال من حیث تحدیدھا لنم

)1(لعقابمن حیث كیفّیة ضبطھا لو ال،"أو أركانھا للجرائمبنیان القانونيالأي "السلوكات اإلجرامّیة 

دة ؛ ة الجدی ة التقلیدّی ي وّجھت للمدرس ادات الت ّم االنتق ، و لنا حول ھذه المسألة مقال آخر عند عرض أھ

د عن التي عوامل من بین التعتبر ھذه االنتقاداتخاّصة و أنّ  أدت إلى ظھـور مدرسة أخرى منھجھا بعی

ة و  ع الشخصّیة اإلجرامّی ل م اییر أخرى للتعام ت بمقتضاه مع ـبي أدخل الطـابع الفلسفي فھو منھج تجری

.تقدیر المسؤولّیة الجزائّیة و من ثّم فرض الجزاء المناسب 

التقلیدّیةالفلسفة الّتي أّقرتھا اعتبارات العدالة إنّ :األعذار القانونّیة المخففةب ـ تقریر نظام 

، و )2(فة انونّیة المخفّ ـنظام األعذار القذلك بتقریرو ابيـأنظمة التخفیف العقمن نشرمّكنتھاالجدیدة 

ج وعي و إدراك الجاني و حسب مقدار جة حسب تدرّ ائّیة المتدرّ ـذلك  تأسیسا  على مبدأ المسؤولّیة الجن

.اختیار ةع بھ من حریّ ما یتمتّ 

االكتفاءالمشّرع ال یفترض فيعند عرض دعائم المدرسة الجدیدة ، حیث هدناـو ھذا ما أكّ 

كما في حالة اإلدراك لدیھم كمال قدرةوعندھم حرّیة االختیارثبوت امـتمبالّنظر إلى الجناة مییز بین بالتّ 

ف اعتریفترض اال، بل السنّ ران و صغیناكما في حالة المجكلّیاعدامھاانوأینص العادیاشخاأل

روت، ) 1( الل ث ر ،ج انون العقوباتینظ ي ق نھج ف كلة الم ادیة، ،مش ة و االقتص وث القانونی وق للبح ة الحق مجلّ

كالّیة ،ینظر؛ بعدھاوما 139-12/131، مج)م1966سنةمطبعة دار نشر الثقافة،:اإلسكندریة(دط، د أیضا حول ھذه اإلش عب

ي الجریمةالعظیم مرسي وزیر،  ة تأصیلیة،الشروط المفترضة ف ة تحلیلی ل :مصر(،دط،دراس ة،دار الجی ة العربی دارالنھض

؛22،26،ص)م1983للطباعة،

277-, PP  276-C-S-, RL'Histoire  des  elements de l 'informationRobert Jacques Henri.

مبادئ القسم العام من التشریع و ما بعدھا ؛ رؤوف عبید ، 47،صحق الدولة في العقابینظر ،عبد الفتاح الصیفي، )2(

؛74ـ 63، ص العقابي

.P 44,Traite de droit criminel,R .Merler et A. Vitu
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ملكات اإلدراك إلى نقص ھذه الحرّیة أو ضعفأیضا بالّنظر ةفي المسؤولیّ ھمبینالمشّرع بوجوب تمییز 

و حالة ،راه ـوجود ھذا الّنقص كما في حالة اإلكعند مخّففة قریر عقوبـاتالي ضرورة تـ، و بالتمھعند

..و حالة نقص األھلّیة الدفاع الشرعي 

بالصبغة الشخصّیة البحّتة، و لھذا فإّن أثـره ال او یبقى نظام األعذار القانونّیة المخفّفة مصبوغ

إلى الغیر حّتى و إن كّنا أمام حالة اشتراك بأّي حال یسري إالّ بالّنسبة لمن یصدق علیھ العذر و ال یمتد 

تبقى ھذه األعـذار حاالت استثنـائّیة محّددة حصرا من الضروري جدا أن ة معّینة ؛ و في ارتكـاب جریم

.و ال یفترض التوّسع في األخذ بھافي القانون ال مجال للقیـاس علیھا قضائّیا

كیف أّن رّواد المدرسة التقلیدّیة لقد وّضحنا من قبل:التفرید القضائي للعقوبةمبدأإقرار ثانیا ـ 

، و لعّل سبب ـ في الفكر الوضعـي ـوبةـكان لھم السبق في إقرار مبدأ التفرید القضائي للعقالجدیدة

التخفیف من شّدة العقوبات الّتي كانت تفرض على الجناة رغم البدایةإقرارھم لھذا المبدأ كان في 

ـ رغم كون ھذه التفاوت بینھم في أحوالھم و ظروفھم أو حّتى في جسامة األضرار المترتبة على أفعالھم 

إّنھم بال أدنى شّك الحظوا عدم فعالّیة تلك العقوبات في تقلیص ثّم ، العقوبات موّحدة كما سبق البیان ـ 

إلجرام و نسبة العود إلیھ فكانت الحلول عندھم حاضرة و ھي إعطاء سلطة معّینة للقضاء لتفرید نسبة ا

العقوبة سواء على المستوى الموضوعي أي في مرحلة توقیع العقوبة أو  على المستوى التنفیذي أي في 

.مرحلة تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على الشخص 

و وبةـدة نوعان متكامالن للتفرید القضائي للعقـدّیة الجدیمن ھذا المنطلق عرفت المدرسة التقلی

تنفیـذي یتعلّق بمرحلة تنفیذ العقوبة الثانيلھ الصبغة الموضوعّیة و أحدھما، لو بصورة مضّیقة 

:المحكوم بھا على الشخص ، توضیحھما یكون فیما یلي

التفرید القضائي الموضوعي لعّل أبرز مظـاھر :للعقوبةالقضائي الموضوعيد ـالتفریـ 1

:تكمن في وفق منھج ھذه المدرسةللعقـوبة
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بمضمونھا فكرة العدالة التعدیل المذكور على إدخال إنّ :ـ منح سلطة تقدیرّیة للقضاة أ

بمنح سلطة و ذلك اسب ـإلى القول بحتمّیة التوّسع في األخذ بمبدأ التنىجعلھا نسبّیة ، أدّ و من ثّم المطلق 

و ممارسة القضاة لھذه . لقضاة الحكم تجعلھم قادرین على تحقیق التناسب المطلوب تقدیرّیة معّینة

و بھذا علیھم أن یأخذوا في أثناء نظرھم مقدارھا،ار نوع العقوبة و ضبط ـالسلطة یمّكنھم من اختی

و .ادلةـبعقوبة عطق لضمان النّ من متطلبات كّل ما یقتضیھ المبدأ أمامھمالتي تعرض دعاوىلل

مجرم كّل و بین شخصّیة من جھة قا بین العقوبة و نوعھا و مقدارھا ـتناسبا دقیالتناسب ال بد أن یكون 

.)1(من جھة أخرى اضي ـیمثل أمام الق

ملزما على بذل الجھد لإلحـاطة یكون وفق منھج ھذه المدرسة إّن القاضيعلى ھذا األساس ف

قدراتھ أخذمعدفعتھ القتراف جریمتھتكون قد و بواعث إجرامّیةمن ظروفالمجرمبكّل ما یتعلّق ب

للتثّبت فحسب من مدى توافر حرّیة االختیار لدیھ عند و ذلك بنظر االعتباررادّیة اإلمیولھ ّیة و عقلال

و لعّل أنصار التجدید استیقنوا بأّن .جعلھا مالئمةو تكییفھا بحیث یتقدیر العقوبة ارتكابھ للجریمة قبل

المشّرع عاجز فعلّیا عن اإلحاطة بھذه األحوال الشخصّیة الخاّصة جدا الختالفھا من شخص إلى آخر في 

. األحوال العادّیة فما بالك في األحوال االستثنائیة التي یرتكب فیھا الشخص الجریمة 

ببعده تقریر مبدأ التفرید العقابيإّن التأكید على ضرورة : االھتمام بشخصّیة الجانيـب 

ألّن ھذه قاد الفلسفة التقلیدیة الجدیدة إلى المناداة بضرورة االھتمام بالشخصّیة اإلجرامّیة ،القضائي ، 

. ول في المعادلة التي بمقتضاھا یستطیع القاضي الوصول إلى الحّل المناسب ـأھّم مجھتأمسالشخصّیة 

وبة و ضبط ـانتقاء نوع العقمن كما سبقت اإلشارةیمّكن القضاء ـ المجرمـف ھذا المجھول و اكتشا

و "الشخصّیة اإلجرامّیة"و الفـاعل"الجریـمة "كّمھا بالقدر الّذي یحقق المالئمة الفعلّیة بین الفعل 

."العقـوبة"زاء ممثال في ـالج

الفلسفة التقلّیدیة الجدیدة على الّنظام العقابي الطـابع اني أضفت ـو بھذا االھتمام الممّیز بالج

، و وصلت إلى نتیجة أخرى لھا )2(و ھذا ما أّكده  رایموند سالي في كتابھ الشخصي الذي كان یفتقده

وزنھا في مجـال ضمان العدالة المتوخاة من فرض العقاب بتفریده و ذلك بتقریر نظـام آخر غیر األعذار 

". نظـام الظروف القضـائّیة المخّففة:  "مخفّفة و ھو القـانونّیة ال

، القانونیة لسلطة القاضي في تقدیر العقوبةالحدود أكرم نشأت، ؛40، صعلم العقابینظر ، محمود نجیب حسني ، ) 1(

.32، ص)1975المكتبة الوطنیة، : لیبیا ( ، 1، طمبادئ علم العقابإدوار غالي الذھبي ، ؛31ص

R.SALEILLES, L’individualisation de la peine , p80 ;)2(

.40، صعلم العقاب، محمود نجیب حسني ، ینظر أیضا
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إّن عرضنا لدعائم المدرسة الجدیدة :ووقف التنفیذفةتقریر نظام الظروف القضائّیة المخفّ ج ـ

نفي موقفھا المتعلّق أساسا ببھا تعّزز حلول كثیرة فیھ تأكید على اعتدالھا ، و ھذا ما جعلھا تصّل إلى 

تبعا تخفیف المسؤولّیة بمناداتھالعّل أھّم حّل توّصلت إلیھ ھوو.االختیار بین الجناةالمساواة في حریة 

و مدى كونھا األضرار امةـجسظر عن بصرف النّ ، من مجرم إلى آخرة حریّ ھذه الدرجات لتفاوت 

و یعود إلى ھذه المدرسة كثیر من الفضل في انتشار أنظمة التخفیف .ثّمة تفاوت بینھا متساویة أم 

.)1(فة و وقف التنفیذ ة المخفّ صورھا نظام الظروف القضائیّ بین العقابي التي من 

و ظروف التخفیف متروكة للسلطة التقدیرّیة للقاضي سواء من حیث تحدیدھا أو من حیث العمل 

ر أن یحیط بھا فیجمعھا في مدونتھ القانونّیة ولذا فّوض أمرھا كما بھا ، ذلك أّن المشّرع من غیر المتصوّ 

و االقتناع الشخصي للقاضي بھذه الظروف مھّم جدا في عملّیة التفرید بالتخفیف . ذكرت لسلطة القضاة 

، و ھو مرھون بتمّكنھ من الوصول إلى حقیقتھا بدایة إلثباتھا ثّم تقدیر العقوبة أو بتقریر وقف التنفیذ 

أو إن قّدر بتبریر حكمھ إن عمل بنظام الظروف المخّففة او ھذا یجعلھ في نظرنا ملزم.لمناسبة تبعا لھا ا

، ألّن عملّیة الموازنة بین ھذا الّنظام و العدالة و المنفعة االجتماعّیة كأھداف ضرورة وقف التنفیذ 

.عملّیة صعبة و مضنّیة للقاضيمتوخاة من العقوبة وفق ھذه المدرسة 

اھر التفرید العقابي لیست قاصرة على ـمظ:د المعاملة العقابیةـو تفریأد التنفیذي ـالتفریـ2

فترض امتدادھا إلى ما بعد بل یُ ،وعـمرحلة سّن و تقریر العقوبة أو مرحلة الّنطق بھا من قاضي الموض

، و ال یتأّتى ذلك إالّ المجرمیننزعة اإلجرام و عواملھ من نفوس ى تضمن فعالّیتھا في اجتثاث ذلك حتّ 

L’Ecolle"ابّیةـالمدرسة العق، و ھذا ما نادت بھ انيـفي مرحلة تنفیذ العقوبة المحكوم بھا على الج

Pénitentiaire "2(دة و اھتّمت بكّل جدّیة بمعاملة المسجونینـالتي تفّرعت عن التقلیدّیة الجدی(  .

و العقابیة مظاھر التفرید التنفیذي للعقوبة وفق ما جاءت بھ المدرسة التقلیدّیة الجدیدة علیھ، فو

إلى ضرورة تصنیفھم ةدعوالما یتعلّق بشكل مباشر بالمحكوم علیھم و ذلك بمنھاكثیرة ، المتفّرعة عنھا 

المؤّسسات العقابّیة الّتي یتّم بما یتعلّق ومنھاو إخضاعھم إلى نظم معاملة عقابّیة كفیلة بتھذیبھم سلوكّیا ، 

ة األكبر من قد أخذت الحصّ األخیرةعلى مستواھا تنفیذ العقوبات السالبة للحرّیة خاّصة و أّن ھذه 

أصول علمي ؛ یسر أنور و آمال عبد الرحیم عثمان ، 57، ص حّق الدولة في العقاب الصیفي، ینظر ، عبد الفتاح) 1(

؛2/30، جاإلجرام و العقاب

الدفاع االجتماعي، السیاسة الجنائیة المعاصرة بین الشریعة اإلسالمیة و القانون ینظر، محمد نیازي حتاتة، )2(

.76، ص) 1984مكتبة وھبة، : دون بلد نشر ( ،دط ، الوضعي

.164–, T2 P160Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal FrançaisR. Garraud ,
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و یمكن بیانھا بإجاز . من الضروري إجراء إصالحات على مستواھا بات و المدّونات العقابّیة للدول

:على الّنحو الّتالي

توجیھ االھتمام إلى الشخصّیة اإلجرامّیة كما نجحت المدرسة في : ن یف المجرمینتصنظام أ ـ 

وجود عوامل متعددة تدفع الجناة إلى سلوك الجریمة، منھا العواملترسیخ فكرة سبق الذكر ، و من ثّم 

ةالشخصیّ و غیرھا ؛ و تأثیر ھذه العوامل على الجوانب جتماعیة منھا العوامل االة وبیولوجیّ الة فسیّ نّ ال

حكوم علیھم بعقوبات سالبة للحرّیة تصنیف الملذا كان من الضرورّي .واضحة الجنائیةللمسؤولیّ 

أو بمعنى آخر، الخاّصة الھوحأوفق واتتالعقابّیة التي معاملة للمنھم كلّ خضعى یحسب ظروفھم حتّ 

.)1(سبة للمسجونیند المعاملة بالنّ ـتفری

ا ، ـتقسیو نظـام التصنیف ال ینطوي فحسب على  انس أفرادھ م المحكوم علیھم إلى طوائَف تتج

نھم ، مناسبة العقابّیة المؤّسسة البل البد أیضا من اختیار ة م ّل طائف رمإخضاُعھولك ا لب ةمج تأھیلّیافیھ

.)2(ة مناسب

ى أسس  د عل رة یعتم ذه الفت ي ھ ان ف لكّن ھذا النظام رغم أھمّیتھ في مجال التفرید العقابي ما ك

ة  ا مؤّھل ة ذاتھ محكمة و ال على معاییر دقیقة بمقتضاھا یتّم تطبیقھ فعلّیا ؛ بل ما كانت المؤسسات العقابّی

دودة للعمل بھ رغم  ت مع د بأّدىا ّمم،أّن األسس المعّول علیھا في التصنیف في ذلك الوق أنصار التجدی

.ون ـإلى المناداة بضرورة إصالح السج

كبیرةإدخال إصالحات اقتضىالجدیدة المدرسةإّن تجسید أفكار:ونـإصالح نظام السجب ـ

عـادة إیتطلّبلعقوبة السالبة للحرّیة االمتوّخى منفعيّ النّ لھدفتحقیق اذلك أنّ على نظم السجون ، 

الدفاع االجتماعي، السیاسة الجنائیة المعاصرة بین الشریعة اإلسالمیة و القانون الوضعيینظر، محمد نیازي حتاتة، ) 1(

. 76، ص

.259، ص ، الوجیز في علم اإلجرام وعلم العقاب حسنین إبراھیم صالح عبید ینظر ،) 2(
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و تھذیبھ رم ـالمجشخصّیةإلصالح داـتمھی،)1(ون التي تنّفذ فیھا ھذه العقوباتـالسجأوضاعالّنظر في

. سلـوكّیا

الفضل األكبر للّتطّور الحاصل في نظم الّسجون وحركة إصالحھا ، من نھایة القرن و قد كان

الّذي عاش وجّرب حیاة Jhon Hawardالّثامن عشر وإلى أوائل القرن الّتاسع عشر لكتاب جون ھاورد 

. ؛ فكان ما ألّفھ إسقاطا حقیقّیا لواقع مریر عاشھ في غیاھب ھذا الّسجن Brestالّسجون في سجن برست 

وتولّى تلمیذه ،وقد استطاع في مؤلفھ أن یوجد حلوال كثیرة إلصالح أوضاع ھذه المراكز العقابّیة

.)2(فیھ العقوبات الّسالبة للحّرّیةلسجن تنفّذ اتصمیم نموذجJ. Benthamجیریمي بنتام 

إلى نتائج جّد إیجابّیة فیما بعد ؛ غیره من دعاة اإلصالح أّدت مساعي ھاورد الحثیثة وجھود

أو الّنظام "الّنظام البنسلفاني:"تّم إنشاء سجن تبّنى نظام الفصل بین المحكوم علیھم أطلق علیھ حیث

: " اعي نھارا والعزل لیال ُسّمي ـیقوم على العمل الجمظھر نظام آخر لتسییر السجون ثمّ االنفرادي 

أمام ھذین الّنظاَمْین ، تباینت اآلراء حول أفضلّیة أّي منھما ، واشتّد الخالف خاّصة و " .الّنظام األوبرني

في فرنسا وبلجیكا ، أین أُجریت دراسات معّمقة حول الموضوع ، قامت بھا مجموعة من العلماء 

DemetzودیمیتزBérengerشارل لوكاس وبیرنجیھCharles Lucasاألوروبّیین تزّعمھم الفرنسّي 

مدرسة ال؛ فشّكلت دراستھم الجاّدة Ducpetiauxَو دوكبتیو Benneville de Marsangyو بونفیل دي مارسینجي 

.غیر أّنھا لم تصل إلى ترجیح أّي نظام ؛) 3(كما سبقت االشارة إلیھاعقابّیة ال

ن )1( ببا م ك س ان ذل اكمتھم ؛ فك ى حین مح ین فحسب ، إل ث ُخّصصت لحجز المّتھم ا حی لم تحظ الّسجون إالّ بمكانة دنی

ك أسباب تقصیر الحكومات في تنظیمھا اكنوأّدى سوُء الّتسییر إلى نتائَج جّد وخیمٍة سواء على المستوى الّصّحّي لتل –األم

ة،  ذاء ، نظاف ـّنيّ …تھویة،غ توى الف ى المس ر ،.أو عل وجي ، ینظ ادر القھ د الق ي عب ابعل م العق رام وعل م اإلج ، عل

؛320–309،صمبادئ علم اإلجرام والعقاب؛ فوزیة عبد الّسّتار ،263-253ص

Gaston Stéfani – Georges Levasseur ,  &R. Jambu –Merlin , Criminologie & Science ,

Pénitentiaire,P 301-308 ; Jean Pradel, Droit Pénal, (Paris , Edition Cujas ,1973) T1/ 301 & SS

, T1, P 304Droit PénalJean Pradel,)2(

ینظر ،  ) 3(
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:)1(بشكل عام إلى أمرینون ـعیوب نظم السجالتقلیدّیة الجدیدة ار الفلسفة ـو قد رّد أنص

.االختالط بین الّنزالء ـ

و اقترحوا لعالج ذلك جملة من ،الیب التھذیب و التعلیم و التأھیل ـون من أسـو خلو السجـ

ام التصنیف و النظام ـون الحدیثة كنظـفي السجكثیرة تطبقاسا لنشوء نظم ـارت أسـتي صاإلجراءات الّ 

.التدریجي 

ام التدریجي ، و ـظام في المرحلة األخیرة من النّ ـالّنظق ھذا یطبّ :ج ـ نظام اإلفراج الشرطي

مدتھا لكن بشروط ینطوي على تعلیق تنفیذ العقوبة السالبة للحرّیة المحكوم بھا على الشخص قبل انقضاء 

المفروضة علیھ خالل المدة المتبقّیة اإلجراءاتالتزامھ بكّل وأھّمھا ثبوت تحّسن سلوك المحكوم علیھ 

. )2(من العقوبة 

Mirabeauمیرابو قابلایر:و یرجع الفقھاء تاریخ ھذا الّنظام إلى الدراسة التي قام بھا كّل من

Gabrielمارسانجيبونفیل ديوامن عشر ـفي القرن الثBonneville De Marsangy ؛ و

. )3(1885طّبق ألّول مّرة في انجلترا ثّم في فرنسا سنة 

Pradel ,; J.164–, T2 P160Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal FrançaisR. Garraud ,

Ibid , T1 P304-308

لفاني:"نظام وسطّي بین و ھوم 1851في سنة ظھر ھذا الّنظام )1( ام البنس لفانيوالّنظ ام البنس ذا " الّنظ ام لھ ّمي بالّنظ ُس

دي"الّتدریجّي أو  ام األیرلن ون  "النظ ر كروفت ذه والت ام بتنفی ونتجي Walter Crofton، ق ي سجن م دا، Montjiف بایرلن

:أھّمھا وحسب تسمیتھ ، فھو نظام ینّفذ على مراحل

؛مرحلة العزل الّتاّم ، وھي المرحلة األولى لتنفیذ العقوبة الّسالبة للحّرّیة -أ

؛مرحلة العزل لیال والعمل الجماعي نھارا -ب 

؛مرحلة العمل خارج الّسجن، في مؤّسسات شبھ مفتوحة أو مفتوحة تمھیدا للمرحلة الّتالیة -ج

؛ 74،  صالعقابعلمینظر ، نجیب حسني ،."مرحلة اإلفراج الّشرطّي -د

.164–, T2 P160Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal FrançaisR. Garraud ,

؛279، صالعقابعلمینظر ، فّتوح الشاذلي ، ) 2(

G. Stéfani – G. Levasseur ,  &R. Jambu –Merlin , Criminologie & Science Pénitentiaire, P

328.

.280، صعلم العقابینظر ، فّتوح الشاذلي ، ) 3(
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بین خاّصة أّنھم سعوا حثیثا إلى الجمعھذه المدرسة ھذا و نؤّكد أّن الفضل الكبیر یرجع ألنصار 

العقوبة قاعدة العدالةتقوم علیھ أنذي یفترض األساس الّ جعلواة، وفكرة العدالة وفكرة المنفعة االجتماعیّ 

و في ھذه بحدود منفعتھا، رھونةھا ینبغي أن تكون م، ولكنّ و ھي في ذات الوقت ھدف مبتغى منھا

. الرؤیة اعتدال لم تتفطن إلیھ المدرسة التقلیدیة األولى لذا وسمت بالغلّو 

المدرسة الّتقلیدّیة الجدیدة ، عّدلت بعض الّدول من قوانینھا ؛ فتراجع بفضل جھود أنصار و

دام خاّصة بزیادة مظاھر المشّرع الفرنسّي عن قراره الخاّص بتقلیص عدد الحاالت المعاقب علیھا باإلع

التفرید حیث بدأت معالم م 1810اإلجرام إذ حاَل الّتخفیُف من العقاب دون مواجھتھا ؛ فصدر قانون 

على نظریة الظروف ) 463(القضائي تظھر على مستوى التشریعي ، إذ إنھ نص صراحة في المادة

كما أنّ .)2(متراوحة بین حدین ثابتین، و النصوص العقابّیة أكثر مرونة بجعلھ العقوبات ) 1(فةالمخفّ 

ة الممنوحة للقاضي طبقا لما جاء بھ ھذا القانون كان الغرض منھا تمكینھ من تحقیق السلطة التقدیریّ 

.لمجرماشخصیة كذاالتناسب بین مقدار العقوبة و درجة الجسامة المادیة للجریمة و

العقوبات أغلبیت فیھم ألغ1832أفریل 28مرة أخرى فيالفرنسي1810عّدل قانون و

و زاد التعدیل من تطبیقات مبدأ التفرید القضائي ، وذلك بإثارة تعمیم الظروف المخففة على كّل البدنّیة 

أنواع الجرائم، بحیث یجوز للقاضي أن یجعل العقوبة الموقعة معتدلة، وذلك إلتاحة حسن تطبیق الدفاع 

اّتجھ المشّرع الفرنسّي فیما بعد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام نھائیا بالّنسبة بل ؛ )3(االجتماعي الضروري

ھذا و ھناك تعدیالت أخرى في التشریع الفرنسي كان .م 1848فبرایر 29للجرائم الّسیاسیة، وذلك في 

الذي وّسع من سلطة 1891قانون العقوبات سنة : الغرض منھا التوّسع في تطبیق مبدأ التفرید منھا

.) 4(اضي التقدیرّیة فنص على نظام وقف التنفیذ الق

.13، ص)1970النھضة العربیة، دار : القاھرة(،دط،الّنظریة العاّمة للظروف المخففةینظر، حسنین إبراھیم عبید، ) 1(

(2 ) R.SALEILLES , L’individualisation de la peine, pp. 55-56 .

(3) Roger MELER et Andre VITU, Traite de droit criminal, p 889, 890.

(4 ) Reger MELER et Andre VITU, IBID, p889.
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م ، 1870كما تأّثر بأفكار المدرسة الّتقلیدّیة الجدیدة قانون العقوبات األلماني الّصادر سنة 

م ، وكذا قانون 1853م وقبـلھ القانون الّصادر عام 1889وقانون العقوبات اإلیطالي الّصادر عام 

م والّذي تاّثر كغیره من قوانین الدول العربّیة بالقانون الفرنسي 1883العـقوبات المصري الّصادر سنة 

ولعّل أقطاب ھذه المدرسة ھم الّذین أرسوا بتعالیمھم قواعَد العقوبات الّسالبة .)1(م 1883المعّدل سنة 

و ھذا ما جعلھا للحّرّیة الّطویلة والقصیرة المدى ، مّما أّدى إلى تزاید نسبة اإلجرام ، وكذا ظاھرة العود 

.تتعّرض لكثیر من االنتقادات 

:اـھمھاّمتین امتینـدعمذھبھا على بنتقد جدیدةالتقلیدیة الانت المدرسةـكلئنو

.ة االختیار مبدأ حریّ ـ1

،ق بین العدالة و المنفعةـمبدأ التوفیـ 2

اّصة من حیث ضبطھا لمبدأ ـخ،ائيـال الجنـھا في المجـلھا وزنآثارعدة یھماترتب علفقد

امة ـمة و جسـعده المتعلّق بالجریـبباسبـالتنمبدأ: ابي و ھو ـد العقـوم علیھ التفریـاسا یقـاعتبر أس

وبة بنوعھا و مقدارھا ـاّصة و العقـروفھ و أحوالھ الخـاألضرار المترتبة علیھا و المجرم بشخصّیتھ و ظ

.وبة المحكوم بھا على الشخص ـالعقذ ـاسبا یمتد أثره إلى مرحلة تنفیـتن

ـ ظام العقابي النّ جدیدةة الالتقلیدیّ بھا المدرسةصبغت تي غم من الصبغة الشخصّیة الّ و على الرّ 

:لعّل من مؤّشرات ھذا االعتدال، و إالّ أّنھا عرفت باعتدالھا كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ـ 

ھو شخصّیة الجـاني حّتى یتّم ھالبحث عنھ بكّل ظروفول المفترض ـعلى أّن المجھرارھاـإصـ 1

؛)2(ظروف لھذه الالّنظرلجزاء الجنائي باد ـتفرییتمّ الي بالتّ وبإحكام ائّیة نادلة الجـحّل المع

امر ، )1( و ع ي أب د زك تح الصیفي ، محم د الف ابینظر ، عب رام والعق م اإلج اذلي ، 65-62، ص عل وح الش م ؛ فت عل

؛149، ص  الموجز في علمي اإلجرام والعقاب،؛ نصر فرج مینا 51، ص  العقاب

, T1, P104 & SSTraité de Droit CriminelR. Merle &Vitu,

4.-, T1ux Européens, Les Codes PénaMarc Ancel

.103،  صعلم الجزاء الجنائيینظر،  أمین مصطفى محمد، ) 2(
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؛معاائّیة ـالقانونّیة و القضابي ـف العقـأنظمة التخفیم تطبیقـبضرورة تعمیتمّسكھاـ2

.)1(ابّیة بكّل نظم المعاملة المطّبقة فیھاـات العقـإصالح المؤّسسعلى فكرة دھاـتأكیو ـ3

، فقد الجدیدة لكّن ھذه المؤشرات ما كانت كافّیة إلقناع االتجاھات المعارضة للسیاسة التقلیدّیة 

:)2(ثبت أّنھا من الّناحّیة العملّیة و الواقعّیة 

البواعث الدافعة الرتكاب معرفة طبیعةبمقتضاه یستطیع القاضي دقیقا اراـمعیتضعلمـ

قیاس قدرة ارضة أم مستمرة ـ و بھ یتمّكن من ـمة ـ دنیئة كانت أم شریفة ، قوّیة أم ضعیفة ، عـالجری

ل ترتیب المسؤولّیة الجنائّیة علیھ و اختیار الجزاء ـلتسھیعلى مقاومة تلك البواعث اإلجرامّیةالشخص

.اسب لھ ـالمن

ل الجزاءات المحكتوّسعھا في ـ ف جع ة التخفی ردع ـاألخذ بأنظم ق ال اجزة عن تحقی ا ع وم بھ

، العقابالي منعھم من ارتكاب موجباتبھم  وبالتّ ترھیردع الجناة و فال ھي كفیلة بمعا ؛ عامو الخاصال

ن مع رھم ع ى زج ادرة عل ي ق رائمھم اودة ـوال ھ الھم ، ج ل أفع ي مث اتھم ف ن محاك رھم ع و ردع غی

. ھ نوعمھما كان وبةفي العقتوّفره المفترضالفتقارھا لعنصر األلم 

البة للحرّیاعتمادھا على أّن كماـ  ات الس تالعقوب ل سیاس ع ، جع دة بشكل موّس ھا ة قصیرة الم

عن الّتصّدي  لمرتكبي الجرائم البسیطة وحّتى لبعض المجرمین من أمثال المتشّردین والمتسّولین عاجزة

ین والّنّصابین ، وذلك بسبب االختالط الحاصل في مراكز تنفیذ ھذه العقوبات ؛ فبدال من خروج والمحتال

.و ما بعدھا149، ص "دراسة تحلیلّیة في الّنشأة و التطّور" الّنظم العقابّیة ینظر، فرج الھریش، ) 1(

ابینظر، فتوح الشاّذلي، )2( ة؛ جالل ثروت،150-148، صعلم العق اھرة اإلجرامی ین مصطفى 99-98، صالظ ؛ أم

218-216، صالوجیز في علم اإلجرام وعلم العقاب؛ حسنین صالح عبید ، 220-219، صعلم الجزاء الجنائيمحمد، 

؛ 

Roger Merle &André Vitu. Traité de Droit Criminel ; T1 P821.
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ره وأ ر عداء لغی ألم الحبس ، تجده أكث ة الّسجین متأّثرا ب ر احترافّی ون اإلجرام كث ال فن ي مج ة ف المختلف

. اوآلیات ارتكابھ

في مجال التفرید السیاسة التقلیدّیة الّنظر عّما سّجلتھ غضّ من الصعب ما قیل عنھا رغم كّل و 

العقابي ؛ لكّن التطّور المتسارع الحاصل من مستھل الربع األخیر من القرن التاسع عشر شاء أن یوّجھ 

ع بثوابتھ و متغّیراتھ ؛ ـمع الواقالحة ـنحو مصأو بمعنى أدق ّ السیاسة الجنائّیة توّجھا جدیدا نحو الحداثة 

رحمھ تمخضت من واقع . مر بالتطّور في شّتى العلوم اإلنسانیة و التجریبّیة واقع حقیقي ال افتراضي عا

روح جدیدة لسیاسة جنـائّیة جدیدة حّولت مسار الّنظم العقابّیة الحدیثة نحو تكریس مبدأ التفرید العقابي 

.باالعتماد على المنھج علمي بوسائلھ و آلّیاتھ، و ھذا ما سنعالجھ في المبحث التالي

نمت جذوره البیولوجّیة من ة الحدیثة،في السیاسة الجنائیّ كبیرا را تطوّ يتفرید العقابمبدأ الشھد 

شاء فیھ الطّب أن یعرض تشخیصھ للسلوك اإلجرامي ، و شاء فیھ علم االجتماع أن یعطي فكر وضعي

حاول أن فكر وسطيان و تألّق مبدأ التفرید بین أحض.تحلیلھ المنبثق من الواقع لكّل مظاھر اإلجرام 

فابتدع نظما عقابّیة ھادفة موسومة بالمرونة یمكنھا استیعاب كوامن یجمع بین األصالة و المعاصرة

الشخصّیة اإلجرامّیة و أحوالھا المتباینة ، و أقّر بدائل للعقوبات تفرض عند االقتضاء ھي التدابیر 
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أبت أن ترسم حركة فكرّیةابتداء من منتصف القرن العشرین على ید و ازداد التفرید تألّقاً .االحترازّیة 

، تتوافق و متطلّبات الدفاع االجتماعي بمفھومھ الحدیث قاافلھا أضعللسیاسة الجنائّیة تخطیطا جدیدا و ت

أرادت أن تلبس التقلیدیة األصیلة ثوبا جدیدا یلیق بالعصر الحدیث فارتسمت بھذا معالمأخرى فرنسّیةو 

. التفرید في سیاسة عقابّیة معاصرة 

تتجلّى من سو بمظاھر التفرید العقابي فیھا مضامین ھذه السیاسة الحدیثة بمساراتھا المتعّددة 

:خالل مطالب ثالثة ثرّیة ، ھي على التوالي 

.التفرید العقابي في المدرسة الوضعیة: المطلب األّول 

.المدارس الوسطیةالتفرید العقابي في : المطلب الثاني 

.ة المعاصرةیّ جنائالتفرید العقابي في السیاسة ال: المطلب الثالث 

:كون على الّنحو التالي تمعالجتھا على ھذا الترتیب

:المطلب األّّ◌ول
.التفرید العقابي في المدرسة الوضعیة

L’école positive

بأفكار ھاتأّثركانو" سیزار لومبروز"الطبیبإلى رائدھا األّول ترجع أصول ھذه المدرسة 

سعت إلى ارتبط بنظریات ثّم إّن ظھورھا ،واضحاالفیلسوف أوغست كونت في تطبیق المنھج الوضعي

تفسیر السلوك االجرامي و تقدیره باالستناد إلى صبغتھ االجتماعّیة المستمدة أساسا من الحقائق الواقعّیة 

ما للتفرید العقابي فارتسمت معالم سیاسة جنائّیة وضعّیة كشفت عن مظاھر . بكّل ظروفھا و مادّیاتھا

لإلحاطة بھا قسمنا المطلب إلى فرعین، عرضنا في األّول نشأتھا و أھّم عرفت في السیاسة التقلیدّیة،

.دعائمھا و سعینا في الفرع الثاني إلى الوقوف على أھّم مظاھر التفرید في ھذه المدرسة 

: ّول الفرع األ

.نشأة المدرسة الوضعّیة و أھّم دعائمھا
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نشـأت ھذه المدرسة في الربع األخیـر من القرن التاسع عشر ، ولو أّن لھا ممّھدات أخرى 

؛ و سعى رّوادھا إلى وضع دعائم ركیزة لھا مؤسسة )1(اریخدراسات فكرّیة طویلة قبل ھذا التمعتبرة و 

، لإللمام اجتماعيّ سلوكّیة إنسانّیة ذات طابع دراسة ظواھر ھورغم أّن موضوعھا المنھج العلمي على 

:في عنصرین ھماتفصیل البیانیمكننا بھا 

تي جعلتھا دھا الّ ثیـر من المختصین في إرسـاء قواعاھم كقد سل:أّوال ـ نشـأة المدرسة الوضعّیة 

ابھا بھذه الّنشأة حرّي بنا معرفة أقطام بأھّم ما یتعلّق مدرسة یغلب علیھا الطابع التجریبي الممّیز؛و لإللم

:بدایة ثّم عرض العوامل الّتي أّدت إلى ظھورھا و بلورة منھجھا، و ذلك على التفصیل اآلتي 

Cesar Lombroso" سیـزار لومبروزو"یعتبر اإلیـطالي : )2(ـ أقطاب المدرسة الوضعّیة1

و أّول مؤّسسي المدرسة الوضعّیة بدى ذلك واضحا من ، رائد المذھب البیولوجي" 1909ـ1836"

، و 1876الصادر في سنة " L’homme Criminelالّرجل المجرم :" أفكـاره الّتي عرضھا في مؤلّفھ 

بحكم صفتھ  كطبیب اعتبر أّن اإلجرام میزة یّتسم بھا األشخـاص من المیالد بحیث تكون لھم أوصافا 

یكشف عن توّحش كامن و "  باندفاع خلقي"و یتمّیزون " مات االنحالل وص:" جسمانّیة خاّصة سّماھا 

.)3(مترّسب في نفوسھم یسوقھم إلى ارتكاب الجریمة

و على الرغم من اجتھاد لومبروزو في توجیھ الفكر الحدیث نحو ضرورة أخذ العوامل 

البیولوجّیة بنظر االعتبار في تفسیر السلوك اإلجرامي ، إالّ أّن تأّثره باختصاصھ بدى ظـاھرا خاّصة و 

حاث قد مارس الطّب الشرعّي و العقلّي في بعض السجون اإلیطالّیة ، و اعتماده على مجموعة األب

التجریبّیة التي قام بھا على مستوى ھذه المؤسسات ـ كعملّیات التشریح و التحلیل العضوي ألجزاء من 

.     أجساد األشخاص ـ لم یكن كافیا إلثبات نظرّیتھ الغریبة 

FERRIري ـكو فیـأنری: أّمـا أستـاذ القـانون الجنائي و علم االجتماع في جـامعة روما 

ENRICO"1856المؤّسس الثاني للمدرسة الوضعّیة ؛ فقد سعى إلى تفسیر السلوك " 1929ـ ،

؛سلیمان عبد المنعم ، 2/32، جاإلجرام و العقابأصول علمي ینظر ، یسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، ) 1(

.و ما بعدھا164صمبادئ علم الجزاء الجنائي،

اب مبادئ وما بعدھا؛فوزیة عبد الستار،78،صأصول علمي اإلجرام والعقابینظر،رؤوف عبید،)2( رام والعق م اإلج عل

؛و ما بعدھا291،ص

R.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P116et ss.

؛ 112،ص"دراسة مقارنة" السیاسة الجنائّیةینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، )3(

R.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P119.



.تأصیل مبدأ التفریـد العقـابي في المدارس الجنائّیة المختلفة:                                 انيــالفصل الث

157

اإلجرامي لألشخاص من خالل تأكیده على ضرورة البحث عن العوامل االجتماعّیة الّتي تدفعھم إلى 

الذي " علم االجتماع الجنائي :"ارتكاب الجریـمة ، باإلضافة إلى العوامل البیولوجّیة و ذلك في كتابھ 

.)1("اآلفاق الجدیدة في قانون العقوبات:"بعنوان آخر ھو1884سنة  صدر في 

و یظھر أّن فیري كان أكثر عقالنّیة ألّنھ لم یجعل العوامل البیولوجّیة وحدھا كافّیة لتبریر 

ارتكاب الجریمة و ھذه قرینة دالّة على أّن التوّجھ اللومبروزي ما كان مقنعا في تفسیره للسلوك 

قوّیة تّؤدي إلى سلوك اإلجرامي بیولوجّیا فقط ، بل أّكد على تدّخل العوامل االجتماعّیة باعتبارھا دوافع

. الجریمة؛ و ھو من ھذا المنطق توّجھ سلیم و مقبول إلى حّد كبیر 

من " 1934ـRaffaelo-GAROFAL"1852الوـاروفـرافائیل جكما سـاھم القاضي اإلیطالي 

رائم في إثراء فلسفة المدرسة الوضعّیة ، بتقسیـمھ الج1885الصادر سنة "علم اإلجرام :" خالل مؤلّفھ 

الجرائم الطبیعّیة و الجرائم المصطنعة ، كما حّدد بوضوح مدلول المجرم : إلى صنفین مختلفین ھما 

و لم ینكر ھذا القـاضي . الحقیقي ـ في نظره ـ و الّذي من المفترض أن تتّم معاملتھ معاملة عقابّیة خاّصة 

االجتماعّیة و التي یّؤدي تضافرھا بال دور العوامل البیـولوجّیة في تحریك العوامل األخرى ذات الصبغة 

. )2(شّك إلى سلوك الجریمة

لقد سعى أنصار المدرسة الوضعّیة حثیثا لوضع تصّور متكـامل یتعلّق بشكل خاص بالقـانون 

، و كان الھدف منھ الخروج بھذا القانون من عالم التجرید التقلیدي إلى الواقع الجنائي و غایاتھ

ـائقھ و ظروفھ و بكّل مادّیاتھ و متغّیراتھ ؛ واقع یحتاج لكي یتّم استیعابھ وفق ھذه االجتمـاعي بكّل حق

و معرفة أھّم تلك الدعـائم یقتضي منا بدایة . الفلسفة الوضعّیة إلى منھج علمّي یقوم على دعائم ركیـزة 

: معرفة العوامل الّتي أّدت إلى نشأة ھذه المدرسة ، و ذلك في العنصر الموالي

الّتي مّھدت لظھور ھذه المدرسة ، حیث العواملتعّددت: ـ عوامل نشأة المدرسة الوضعّیة 2

بقي یتجّرع مرارة واقع متردٍ امتازت تلك الفترة ـ أواخر القرن التاسع عشر ـ ، بصراعات حادة بین 

؛ أكرم نشأت إبراھیم ، 2/34، جأصول علمي اإلجرام و العقابینظر ،یسر أنور علي و آمال عبد الرحیم صدقي، )1(

؛113،صالمرجع السابق

R.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P 120ـ119 .

؛172، صالّنظم العقابّیة؛ فرج صالح ھریش، 69، ص حق الدولة في العقابینظر عبد الفتاح الصیفي ، )2(

Bouzat et  Pinatel , Traité de droit pénal et criminologie ,T 3/ P 263 et ss; J.Pinatel,La Doctrine

Lombosienne  devant la criminology scientifique contempoaine,RSC,1960,P310.
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عطش للتجدید منبھر متفكر وضعيّ اإلخفاقات المتزایدة للسیاسة العقابّیة التقلیدّیة ألمد طویل ، و بین 

بالتطّور الحاصل في شّتى العلوم و ناقم في ذات الوقت على كّل األزمات الّتي تسببت فیھا المذاھب 

.الفلسفّیة التجریدّیة 

عوامل واقعّیة و أخرى فكرّیة، و : و علیھ یمكن تقسیـم أھّم عوامل نشأة المدرسة الوضعّیة إلى

التطّورات العلمّیة على توّجھات السیاسة الجنائّیة المختارة من إن كانت ھذه األخیر تشمل أیضا تأثیر

:  أنصار ھذه المدرسة ؛ و بیانھا على ھذا الّنسق یكون كما یلي 

لقد اخترنا وسمھا بالعوامل الواقعّیة ألّنھا منبثقة أصال من الواقع المعیش : أ ـ العـوامل الواقعّیة 

ة و السیاسّیة؛ و التي أّدى وجودھا إلى البحث على البدیل و تكییف في تلك الفترة بكّل مظاھره االجتماعیّ 

و تأسیسا على ذلك . ھذا الواقع بكّل ما یحملھ من تناقضات و إخفاقات بما یتوافق و المفاھیم الجدیدة 

: یمكن رّد ھذه العوامل إلى 

لیدّیة من تطّور على مستوى رغم ما حققتھ المدرسة التق: ـ فشل السیاسة العقابیة التقلیدّیة1أ

الّنظم العقابّیة القدیمة، و رغم إصرار مجددیـھا على ضرورة توجیھ االھتمـام بالشخصّیة اإلجرامّیة، و 

رغم تمّكنھا من إدخال أنظمة عقابّیة جدیدة ما كانت معروفة من قبل كأنظمة التخفیف بصورھا المتعّددة 

بیل إصالح واقع المؤسسات العقابّیة ، إالّ أّنھا فشلت بكّل ما ، و أیضا رغم كّل ما بذلتھ من جھود في س

و لعّل من بین أھّم أسباب فشل .یحملھ الفشل من أبعاد أھّمھا مواجھة االنتشار الكبیر للظاھرة اإلجرامّیة 

:السیاسة العقابّیة التقلیدّیة أّنھا

كانت مترددة في نظرنا بین توجیھ االھتمام إلى الجریمة بكّل أضرارھا ـ وھذا ما تمّسكت بھ ـ

التقلیدّیة األولى ـ ، أو االھتمام بالشخصّیة اإلجرامّیة بكّل ظروفھا و أحوالھا ؛ فلم تتمّكن من إیجاد حّل 

.وسط بینھما تضمن بھ تحقیق العدالة الجنائّیة 

بأنظمة التخفیف ، مما أدى إلى استھانة الجناة بالعقوبات المقررة كمقابل بالغت كثیرا في األخذـ

. )1(لجرائمھم الشنیعة ، فتعّذر تحقق الردع الخاّص و انتشرت بذلك  ظاھرة العود

توّسعت في االعتماد على العقوبات السالبة للحرّیة قصیر المدى ، ثّم احتارت بین أمرین ـ

على )2(االحتفاض بھا على اعتقاد منھا بأّنھ تنّوع یقتضیھ التفرید العقابي ، أم توحیدھا : أحالھما مّر 

.64ـ63ص علم اإلجرام و العقاب،؛عبد الفتاح الصیفي و زكي أبو عامر،52، صعلم العقابینظر،فتوح الشاذلي،) 1(

، مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب؛ فوزّیة عبد الّسّتار ، 132-131، صالمرجع السابقلي، ینظر، فتوح الّشاذ)2(

.258-581، صأصول علمي اإلجرام والعقاب؛رؤوف عبید، 244-243ص
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لتأھیل المفترض إخضاع أساس أّنھا أصبحت تثیر إشكالّیة كبیرة تتعلّق بتعّذر إتمام برامج اإلصالح و ا

.     المحكوم علیھ لھا

ة قصیرة فكرة التخفیفبینتعّذر علیھا التوفیق ـ البة للحرّی ات الس من العقوبات بتقریر العقوب

ة إتمام البرامجبینالمدة  و بإعطاء سلطة تقدیرّیة واسعة للقضاة في ھذا المجال و اإلصالحّیة والّتأھیلّی

.)1(لمحكوم علیھم المفترض تطبیقھا على ا

او على العمـوم فقد ثبت بما ال یدع مجاال للشّك  ت إلیھ ي أوكل فشل السجون في أداء المھّمة الّت

ال  ذا المج ي ھ ة ف ـات میدانّی ـاموا بدراس ن ق ر مم اعتراف الكثی ذا ب ة )2(وھ الي المدرس لت بالّت ، و فش

ع  ي الوق ل ف ّور الحاص ة التط ـمة و مَواَكَب ة الجری ل بمواجھ م كفی ابي محك ـام عق ع نظ ي وض ة ف التقلیدّی

. بمفـاھیمھ المتجددة 

لقد مّھد لنشأة المدرسة الوضعّیة ظھور مفاھیم سیاسّیة : ـ ظھور مفـاھیم سیاسیة جدیدة 2أ

ن الفكـرة التحّررّیة الفردّیة و الفكـرة االجتمـاعّیة االشتراكّیة ، و  جدیدة تكشف عن حقیقة الصراع بی

: )3(تتعلّق في مجملھا بتفعیل دور الدولة باعتبارھا صاحبة السلطة و السیادة ، و ذلك بـ 

جعل وظیفتھا ال تقتصر على تحدید السلوكات الممنوعة و الغیر شرعیة بل تمتد لتكون أكثر ـ

.إیجابّیة و ذلك بالتكفّل بتقدیم الحلول الالزمة للمساعدة االجتماعّیة

عدم قصر تدّخل الدولة على حمـایة الحقـوق الفردّیة و التضحیة في المقابل بالمصـالح و ـ

.  الحقـوق الجماعّیة 

الوجیز في علم ؛ حسنین إبراھیم صالح عبید ، 227–220، ص الجزاء الجنائيینظر ، أمین مصطفى محمد ، )1(

؛99-98، صالظاھرة اإلجرامیةجالل ثروت،؛ 220-212، ص العقاباإلجرام وعلم 

R.Merle, & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1P820-822  .

، مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب؛ فوزّیة عبد الّسّتار ، 132-131، صالمرجع نفسھفتوح الّشاذلي، ینظر، )2(

,Les SubstitutsWilliam G. Bridge؛58-581، صاإلجرام والعقابأصول علمي ؛رؤوف عبید، 244-243ص

, Compte Rendu d’ExposéAux  Courtes Peines d’Emprisonnement aux Etats UNIS d’Amérique

fait au Centre français de Droit Comparé à Paris, Le 23 mars 1978, Revue de R S.C. N°3 ,

, R.S.C.1983, P145.Réforme Pénale & Dépénalisation; Marc Ancel,1979, P 337

الّنظرّیة لیفة، ؛أحمد محّمد خ32ـ2/31، جأصول علمي اإلجرام و العقابن ، ینظر، یسر أنور و آمال عبد الرحیم عثما)3(

، )1959دار المعارف،:مصر(،1، رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة القاھرة ، كلّیة الحقوق منشورة، طالعاّمة للتجریم 

.77،  ص أصول السیاسة الجنائّیة المعاصرةوما بعدھا ؛ محمود طھ جالل ، 138ص 
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كّل ذلك من أجل أن تمارس ھذه الدولة سیادتھا و سلطتھا في المجتمع باعتبارھا ھي مصدر 

ل لھا أمر تقریـره و ضمـان تنفیذه و فـرض ما بمقتضـاه یعّم استتبـاب األمن و تصـان  القانـون ، إذ یخوَّ

.مصـالح المجتمع برّمتھ قبل أّیة مصالح أخرى

ار الكثیر من الفالسفة الّناقدة لمنھج المدرسة التقلیدّیة دورا كان ألفك: ب ـ العوامل الفكرّیة 

معتبرا في توجیھ الفكر الوضعي نحو تجدید أصول الّنظام العقابّي المعتمد ؛كما أّن ظھور دراسات جدیدة 

في شّتى العلوم االجتماعّیة سعت إلى تفسیر السلوك اإلجرامي و الوقوف على أسباب الجریمة عّزز ھذا 

:الوضعي ، وعلیھ یمكن بیان مضمون ھذه العوامل في عنصرین ھماالتوجھ

تمتد األصول الفكرّیة للمنھج الوضعي آلراء عدد من : ـ الجذور الفكرّیة للمنھج الوضعيّ 1ب

:)1(الفالسفة و منھم فالسفة القانون الخاّص ، و لعّل أبرز من سجلھ التاریخ منھم 

الّذي كان تأثیره واضحا على توّجھات رّواد Auguste Conteالفیلسوف أوغیست كـونت ـ 

المدرسة الوضعّیة ، بحكم أّنھ عمد إلى مھاجمة أفكار المدرسة التقلیدّیة بشّدة ، تأكیدا منھ على ضرورة 

وضع نظام جدید للعدالة الجنائّیة یقوم على أساس منھج علمي في دراستھ للظواھر االجتماعیة بشكل عام 

.)2(ھرة اإلجرامّیة ومنھا الظا

المنـادي بالمذھب التاریخي و الذي أّكد من خالل أفكاره أّن Savignyالفیلسوف سافینيـ

القـانون إّنما ھو ولید البیئة االجتماعّیة ، ینشأ بنشـوء المجتمع و یتطّور بتطّوره و یفترض أن ینسجم مع 

.ظروفھ 

ة االجتماعّیة ، حیث یرى أّن القانون یتطّور المنادي بمذھب الغایIheringالفیلسوف أھرنج ـ

.وفقا لغیة مرسومة ھي حفظ المجتمع و تقّدمھ 

الرافض لفكرة الحق الشخصي و المنادي بفكرة Dyguitو أخیرا المفّكر و الفیلسوف دیجيـ

.الوظیفة االجتماعّیة أو التضامن االجتماعي 

.178،ص مبادئ علم الجزاء الجنائي؛سلیمان عبد المنعم،141ـ140،ص الّنظرّیة العاّمة للتجریملیفة،د محّمد خأحم)1(

علم اإلجرام والعقاب وما بعدھا؛فوزیة عبد الستار،78،صأصول علمي اإلجرام والعقابینظر،رؤوف عبید،) 2(

.65،صعلم اإلجرام و علم العقاب؛ عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر ، و ما بعدھا291،ص
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مذھب الوضعي ، و ذلك باجتھادھم في تفسیر ھذا ، و قد سـاھم آخرون في ظھور ثّم انتشار ال

السلوك اإلجرامي و محاوالتھم الجادة لتحدید مقتضیات العدالة الجنائّیة ، و منھم أقطاب المدرسة الّذین 

كانت لھم تصّورات خاّصة في ھذا المجال كلّھا تتوافق و تخّصصاتھم العلمّیة ، نوّضحھا في العنصر 

:  الموالي 

اعتمد أقطاب المدرسة بشكل خاص على  : ب المدرسة للظاھرة اإلجراميّ ـ تفسیر أقطا2ب

الدراسات اإلحصائیة و المناھج التجریبیة القائمة على المالحظة و التجربة في تفسیر السلوك اإلنساني؛ 

و قد بّینا سابقا أھّم أعمالھم الفكرّیة أو مؤلّفاتھم ، و لنا في ھذا المقام أن نرّكز فحسب على بیان

: )1(نظرتھم  للمجرم و لعوامل إجرامھ و تصنیفھم للمجرمین بإیجاز على الّنحو الّتالي

ھيجدیدةفكرةإلىتوّصلأجراھا ھذا الطبیب،التيالدراساتخاللمن: ـ نظرّیة لمبروزو

جسمّیةـ و أخرى اإلجرامّیة ؛ و فّسـر ھذه الحتمّیة بوجود عـوامل فیزیولـوجي عضـوّیة ـ الظاھرةحتمّیة

.نفسّیة تدفعھ إلى اإلجـرام 

أوصلتھ أبحاثھ التجریبّیة الّتي أجراھا على المجرمین في السجون و كذا تلك مرحلة أولىففي 

الّتي وّظف فیھا اختصاصھ كطبیب و أھّمھا تشریح جثث المحكوم علیھم بعد وفـاتھم ، إلى إیجاد رابط 

مرحلة و في .       ا یحملھ من عیوب ِخلقّیة و ارتكـاب الجریـمة بین التكوین الجسمـاني للشخص بكّل م
وّجھ لومبروزو اھتمامھ نحو الجوانب الّنفسّیة و بصفة خاّصة فكرة المجرم بالفطرة كنمط إجرامي الحقة

وحید و عام بین المجرمین ، فتعددت عنده عوامل اإلجرام و ترتب على نظرّیتھ أن عمد تصنیف 

مجرم بالمیالد ، مجرم مجنون ، المجرم الصرعي ، مجرم بالعادة ، مجرم بالصدفة : ) 2(المجرمین إلى 

.   و المجرم بالعـاطفة ؛ و الجزاء المناسب لھم جمیعا ھو التدابیر

السیاسة ؛ أكرم نشأت إبراھیم، 69ـ68، علم االجرام و العقابینظر ،عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر، ) 1(

؛115ـ111، صعلم الجزاء الجنائي؛أمین مصطفى محّمد ، 113ـ112،صالجنائیة

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P117et ss ; Bouzat et Pinatel, Traité de Droit

pénal et de Criminologie,T 3 ,263- et ss .

ینظر أیضا  ، فرج صالح . سنفصل القول في ھذا التصنیف و غیره باعتباره من المظاھر المھّمة للتفرید العقابي  )2(

االتجاھات ؛ عبد األحد جمال الدین ، 169ـ166،ص "ّوردراسة تحلیلّیة في الّنشأة و التط"الّنظم العقابّیة الھریش، 

و ما بعدھا؛705ص 11، مجلة العلوم القانونّیة و االقتصادّیة ، سنةاألنتروبولوجّیة في تفسیر الظاھرة اإلجرامّیة

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P119.
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بعد أن وّجھ فیري جملة من االنتقادات للومبروزو و شّكك في صّحة :ـ نظرّیة فیـري 

عالقة بین الجریمة و التكوین العضوي للمجرم، رأى فیري أّن السلوك إحصائّیاتھ الّتي ابتغى منھا تأكید ال

عائلّیة أو دینّیة اجتماعّیة بیئّیة أو جغرافّیة و أخرى عوامل طبیعّیةاإلجرامي ال یرتكب إالّ إذا اجتمعت 

ي و الّنفسي المتعلّقة بالتكوین العضوالعوامل الشخصّیةأو ثقافّیة أو اقتصادّیة أو حّتى سیاسّیة إضافة إلى 

و نظرا لتفاوت تأثیر ھذه العوامل قّوة و ضعفا من شخص إلى آخر ،. للمجرم 

مجرم مجنـون ، مجرم بالمیالد ، مجرم معتاد، مجرم بالعاطفة و : )1(فقد رأى فیري تصنیف الجناة إلى

.یعامجرم بالصدفة ؛ و التدابیر ھي الحّل لمواجھة الخطورة اإلجرامّیة الكامنة داخلھم جم

رأى جاروفالو من خالل بحوثھ في علم اإلجرام ، أّنھ من الضرورّي لفھم : ـ نظرّیة جاروفالو

أسباب الجریمة البحث في العوامل الّنفسّیة ، ألّن معاناة الشخص من الّنقص في نمّوه الداخلي یضعف 

الّذي أضافھ ھذا الباحث و لعّل الجدید. مشاعره إزاء غیره فیدفعھ ھذا الشعور بالدونّیة إلى اإلجرام 

المعروفة في كّل القوانین    و الجریـمة الطبیعّیة: للمدرسة الوضعّیة ـ كما ذكرنا سالفاـ تمییزه بین 

المعاقب علیھا نظرا لتعارضھا مع مشاعر العدل و الخیر كالقتل و الجرح و الضرب و السـرقة ؛ و 

ـارات تتعلّق بتبـاین الظروف االجتمـاعّیة   و المختلف فیھا بین الدول العتبالجریـمة المصطنعة

االقتصادّیة و الحضارّیة و غیرھا من مجتمع إلى آخر كارتكاب الفاحشة و المقامرة و االعتداء على 

المجرم :)2(و صّنف جاروفالو من ھذا المنطلق المجرمین إلى فئات أربعة ھي... حرمات المساكن

.              القاتل،المجرم بالعنف،المجرم السارق، المجرم الشھواني؛ و اقترح لمواجھة ھذه الفئات جمیعا التدابیر 

إّن تركیز أقطـاب ھذه المدرسة على ضرورة اإلحاطة : ثانیا ـ أھّم دعائم المدرسة الوضعّیة 

ّب على الشخص قبل ارتكاب الجریمة وبعدھا، بأسباب الظاھرة اإلجرامّیة بشكل عام جعل اھتمامھم ینص

و لذا  . وذلك لتأكید مسؤولّیتھ الّتي یفترض أن تتوافق و دوافعھ اإلجرامّیة و خطـورتھ الكامنة في داخلھ 

بذاتھا و سرائـرھا و الھدف "  شخصّیة المجرم"تّم االعتماد على دعـائم تدور كلّھا حول مدار واحد ھو 

:  الشخصّیة ھو تیسیر تصنیفھا؛ و یمكن عرض ھذه الدعائم على الّنحو التاليالمبتغى من معرفة ھذه 

االتجاھات األنتروبولوجّیة في ؛ عبد األحد جمال الدین ، 171ـ170،صالمرجع السابقینظر ، فرج صالح الھریش، )1(

و ما بعدھا؛705، المقال السابق، ص تفسیر الظاھرة اإلجرامّیة

R. Merle &A.Vitu, op.cit, T1, P 118_122.

.و لنا تفصیل آخر حول ھذا التصنیف أیضا في مظاھر التفرید العقابي في الفرع الثاني من ھذا المطلب 

؛ عبد األحد 171ـ170،ص "دراسة تحلیلّیة في الّنشأة و التطّور"الّنظم العقابّیة ینظر ، ینظر ، فرج صالح الھریش، ) 2(

و ما بعدھا؛705، المقال السابق، ص االتجاھات األنتروبولوجّیة في تفسیر الظاھرة اإلجرامّیةجمال الدین ، 

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel , T1, P 118_122.
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إذا كّنا نطلق على مدرستنا وصف " :"أنریكو فیري"یقول: اعتماد المنھج التجریبي للبحثـ1

القائم على أسلوب " أوجست كونت"الوضعّیة ، فما ذلك إالّ ألّننا نّتبع نظاما فلسفّیا معّینا و ھو نظام 

فلم یعد فیھا بالّتالي محّل للّنظر إلى الجـاني كدمیة حّیة لتطبیق صیغ نظرّیة نشأت . لمالحظة و التجریبا

من تخّیالت نظرّیة ، و على ظھر ھذه الدمیة یتعّین على القاضي أن یلصق رقم مادة من التشریع العقابي 

.)1(" ، ثّم تصبح ھذه الدمیة الحّیة نفسھا رقما عند تنفیذ العقوبة

و علیھ ، فإّن منھـج البحث المّتبع في ھذه المدرسة تجریبّي یقـوم أسـاسا على المالحظـة و 

التجربة و استخالص الّنتـائج ومن ثّم تعمیمھا ، و یكـون ذلك باالستعانة بكّل جدید تتوّصل إلیھ العلوم 

ھذا من أجل الخروج بأسالیب كلّ . المختلفة كعلم طبائع اإلنسان و علم االجتماع و علم الّنفس و الطّب 

البحث من عالمھا االفتراضي الّنظري المجّرد الّذي كان متبعا عند التقلیدیین إلى الواقع المادّي الملموس 

و تأسیـسا على ذلك ، فإّن واقعّیة المنھـج المّتبع في ھذه المدرسة تظھـر .باعتباره ھو الـواقع الحقیقـي

.)2("یعّد نتـاجا للتجربة و المشـاھدة الحّیة و ھمـا دعامتا العلـوم التجریـبّیةال یحترم إالّ ما " فـي كونھ 

إّن ھذا المضمون الخاّص بالمنھج المعتمد في الفكر الوضعي ، ینعكس بالضرورة على مختلف 

تصّوراتھ سواء تلك المتعلّقة بالقانون أو بالجریمة ؛ فبالنسبة للقانون یبقى تصّوره مرتبط ارتباطا مباشرا 

ة و الفّن و األخالق التي بالواقع االجتماعي اّلّ◌ذي ینبثق عنھ بكّل متغّیراتھ حیث یشّبھھ البعض باللّغ

أّما بالّنسبة للجریمة فال یصلح أن تحتفظ بمفھـومھا . )3(تأخذ على العموم طابع األّمة الّتي خرجت منھا 

التقلیدي الّذي یجعلھا واقعة قانونّیة مجّردة بل التصّور األسلم لھا یجعلھا ظاھرة اجتمـاعّیة و لإلحاطة بھا 

.)4(ج العلوم التجریبّیة القائمة على المالحظة و التجربةمن الضروري جدا استخدام مناھ

؛  267، ص مذّكرات في قانون العقوبات اللّبنانيمحّمد زكي أبو عامر ، ) 1(

R. Merle &A.Vitu, op.cit, T1, P116et ss .

؛ و ینظر أیضا ،عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو 178، صمبادئ علم الجزاء الجنائيسلیمان عبد المنعم ، ) 2(

؛68، صأصول علم اإلجرام و العقابعامر، 

Bouzat et Pinatel, Traité de Droit pénal et de Criminologie,T 3 ,263- et ss .

.20، ص )1978االسكندریة ،(،دط ،، مشكلة المنھج في قانون العقوباتینظر ، جالل ثروت ) 3(

االتجاھات عبد األحد جمال الدین ، ؛179ـ178، ص مبادئ علم الجزاء الجنائيینظر، سلیمان عبد المنعم ، )4(

عبد الفتاح الصیفي ؛705ص 11، مجلة العلوم القانونّیة و االقتصادّیة ، سنةاألنتروبولوجّیة في تفسیر الظاھرة اإلجرامّیة

69ـ68، ص العقابأصول علم اإلجرام و و زكي أبو عامر ، 
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و ینعكس أثر مبدأ الجبرّیة الذي یتمّسك بھ أنصار المدرسة الوضعّیة بالضرورة على مسؤولّیة 

مرتكب الجریمة ،  باعتباره في نظرھم ال یملك أدنى حرّیة في االختیار ذلك أّنھ كما بّینا سابقا مسّیر ال 

عة مسؤولّیتھ إذن ؟ و ما ھو أساسھا وفق ھذا التوّجھ ؟  مخّیر ؛ فما طبی

أنكرت المدرسة الوضعّیة مبدأ : ـ اعتماد المسؤولّیة القانونّیة بدال عن المسؤولّیة األخالقّیة 2

حرّیة االختیار الّذي دافع عنھ الفكر التقلیدي األّول و الجدید  بشراسة بجعلھ أساسا للمسؤولّیة الجنائّیة ، 

فالجریمة لیست سلوكا . فكرة حتمیة الظاھرة اإلجرامیة و اعتنقت مبدأ آخر ھو  مبدأ الجبرّیة القائم على 

نتیجة حتمّیة لعوامل داخلّیة عضوّیة أو نفسّیة و أخرى خارجّیة بیئّیة و یختاره المجرم ، و إّنما ھي

اجتماعّیة یعیش فیھا ھذا الجاني فتجعلھ ینساق إلى سلوك الجریمة مجبرا غیر مختار إذ أّنھ ال یملك 

. ) 1(إزاءھا أدنى قدر من الحرّیة 

من ھذا المنطلق اعتبر أنصار المدرسة مسؤولّیة الجناة قـانونّیة بحتة ، فال ھي مسؤولیة أدبّیة و 

ال أخالقّیة ، إذ من غیر المعقول و ال من المتصّور أن نحّمل المسؤولّیة األخالقّیة لشخص مجبر أصال 

ي ـ ؛ فاستبدلت ھذه األخیرة ـ و على ارتكاب الجریمة و ذلك النتفاء الخطیئة الذاتّیة عنده ـ باعتباره جان

نقصد المسؤولّیة األخالقّیة ـ بالمسؤولّیة القانونّیة أو االجتماعّیة الّتي بمقتضاھا یخضع مرتكب الجریمة 

.)2(إلى التدابیر الكفیلة بمنعھ من ارتكاب جریمة أخرى 

أو نقصھا أو حّتى بصرف الّنظر عن كمال أھلّیتھو تقود ھذه الّنظرة للمجرم إلى التسلیم بأّنھ 

انعدامھا ، و بصرف الّنظر عن مدى ما یتمتع بھ من قدرات إدراكّیة ، فإّن ارتكابھ للجریمة یجعلھ 

مسؤوال أمام المجتمع ؛ و مسؤولّیتھ االجتماعّیة أو القانونّیة ھذه سندھا وجود خطورة إجرامّیة كامنة في 

و مقدار ھذه الخطورة . أنصار ھذه المدرسة شخصّیتھ النتفاء فكرة الخطیئة عنده أو باألحرى عند

مرھون بالنتائج المتحّصل علیھا من تقاریر الفحص العضوي و الّنفسي المنجزة بالطرق العلمّیة الصرفة 

من الخبراء في العلوم المختلفة ، و مھما كان ھذا المقدار فالخطورة وفق ھذا الفكر ال یمكن مواجھتھا إالّ 

.)3(و األمنّیة بحسب االقتضاء بالتدابیر الوقائّیة أ

؛57، صعلم العقاب، فتوح الشاذلي، ینظر) 1(

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P117et ss .

؛55، صعلم العقاب؛فّتوح الشاذلي ، 190،191، صمبادئ علم الجزاء الجنائيینظر ، سلیمان عبد المنعم ، )2(

Bouzat et Pinatel, Traité de Droit pénal et de Criminologie,T 3 ,264- et ss .

و ما بعدھا ؛ فرج صالح الھریش، 42، ص"المدخل و أصول النظریة العامة"القانون الجنائي أحمد راشد، ینظر ، )3(

؛ 174، ص دراسة تحلیلّیة في الّنشأة و التطّور"الّنظم العقابّیة 

., T1, P120et ssDroit CriminelTraité deR. Merle &A.Vitu,
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و علیھ اعتبرت التدابیر االحترازّیة جدید أضافتھ المدرسة الوضعّیة للّنظم العقـابّیة الحدیثة ، و 

في مكافحة عاعتبرتھا دعامة أساسّیة من الضروري أن تحّل محّل العقوبة الّتي أثبت الواقع فشلھا الذری

:     یمكن بیان مضمون ھذه الدعامة على الّنحو التاليالجریمة و محاصرة عوامل انتشارھا ؛ و 

إّن اھتمام أنصار الفكر الوضعّي بالشخصّیة : ـ اعتماد التدابیر االحترازّیة بدال من العقوبة 3

و عوامل ارتكاب الجریمة ، جعلھا تقّدر أّن الوسیلة األنجع للتصدي لھا و مواجھة خطورة اإلجرامّیة

فّعالة ) 1(و تعتبر ھذه التدابیر وسیلة دفاع اجتماعي. مجموعة من التدابیر االحترازّیة الجاني ھي تقریر 

:  تدابیر وقائّیة و أخرى أمنّیة ، بیانھا كما یلي: لكونھا تتنّوع إلى 

بدائل للعقوبات " جاروفالو"و كذا" أنریـكو فیري " یعتبرھا :أ ـ التدابیر الوقائّیة أو المانعة

: تستھدف محاصرة العوامل االجتماعّیة المؤدّیة ال محـالة الرتكاب الجریمة؛ و مثالھا ،و)2(بشكل عام

نشر التعلیم بتشیید المدارس و إتاحة وسـائل التوعّیة و اإلرشـاد و تعمیمـھا و التكفّل بالطفـولة   و خلق 

و البطـالة و الفقـر و ضمانا لمكافحة الجرائـم التي تكون أھّم عواملھا السكر و اإلدمـان..فرص العمل

و في الحقیقة إّن ھذا الّنوع من التدابیر یفترض التركیز علیھ . و غیرھا من الظروف االجتماعیة...التشّرد

و تقریره قبل ارتكاب الجریمة حتى تواجھ بھ الحاالت الفردّیة الخطرة التي تومئ بوجود میول نحو 

.)3(منع وقوع الجریمة أصال اإلجرام و بالتالي فإّن التصدي لھذه الحاالت ی

ألّول مرة في مؤلفات رجال المدرسة الوضعّیة ، و كان لھ معنى خاصا ، و قد " الدفاع االجتماعي" ظھر تعبیر ) " 1(

؛ و ینظر 55،ص)1(، ھامش علم العقابفّتوح الشاذلي ، " . ذاع ھذا التعبیر فیما بعد و ان اختلف مضمونھ عن ذي قبل 

أیضا ،

, T1, P120.IBIDerle &A.Vitu,R. M

؛192ـ184،191، صمبادئ علم الجزاء الجنائيینظر ،سلیمان عبد المنعم ،) 2(

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P121 _122.

,127., T1, P126IBIDR. Merle &A.Vitu,

،ص "علم العقاب:2الجزء"علمي اإلجرام و العقاب أصول ینظر ، یسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، )3(

.37ـ36
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عالجـي أو إصالحي باعتبـارھا تنطوي على تھذیب السلوك و یظھر أّن ھذه التدابیـر ذات طابع 

ال یفترض مریـضو السعي لتقویـمھ ، فالشخص المؤّھل الرتكـاب الجریمة ـ في فكر ھذه المدرسة ـ 

متحققة بدلیل خطـورتھكابھ لجریمة ما إالّ أّن بأّي حال من األحـوال و رغم عدم ثبوت ارتمذنبااعتبـاره 

ألّن العواملتلك العـوامل الدافعة و المؤّثرة فیـھ سلبا ، و إخضاعھ للعالج یقتضیھ الدفـاع االجتمـاعي 
المحّفزة أقوى من استطـاعتھ فمنـاعتھ ضعیـفة ألّنھ مریـض ؛  و ھذا ما یتـوافق و مبدأ الجبرّیة التي 

.  ار و یؤّسسون علیھ مذھبھم یتمّسك بھ األنصـ

، ھي " تدابیر الدفـاع االجتمـاعي"أو " التدابیـر االحترازّیة"تسّمى أیضا :ب ـ التدابیر األمنّیة

األخرى تعتبر بدائل للعقـوبة ، و ما یجعلھا تتمّیز عن التدابیر الوقائّیة أّنھا توّقع بعد ارتكاب السلوك 

ّیة ھو مواجھة الخطورة اإلجرامّیة للجاني الّتي یكشف عنھا وقوع و ھدف التدابیر األمن. اإلجرامي 

الجریـمة فعلّیا ، و ألّن ھذه المدرسة ال تعترف بالمسؤولّیة األخالقّیة للجاني فإّنھا ترى ضرورة أن یخلـو 

الجزاء الّذي یفترض توقیعھ علیھ من عنصر اإلیالم و لذا ال تصلح العقوبة أن تكون مقابال عادال 

.     )1(اجھة الخطورة اإلجرامّیة مھما كان مقدارھا لمو

و لتحدید التدبیر األمني المناسب لكّل حالة بما یتوافق و مدى خطورتھا اإلجرامّیة ، عمد أنصار 

و التدابیر الّرادعة ؛و التدابیر االستئصالّیة ، التدابیر اإلصالحّیة:)2(المدرسة الوضعّیة تنویعھا ، فمنھا 

ال یتأّتى توقیع ھذه التدابیر بأنواعھا بما یتناسب و أحوال الجناة المختلفة ، إالّ باالعتماد على آلّیة 

؛ تصنیفا یختلف عن )3(التصنیف العلمي للمحكوم علیھم، تصنیفا یتّم بعد دراسة علمّیة تجریبّیة شاملة لھم

مواجھة الجریمة و الخطورة اإلجرامّیة التصنیف الذي نادت بھ المدرسة التقلیدّیة لثبـوت فشلھ في

للمجرم؛و قد بّینا ھذه اآللّیة وفق منظور كّل قطب من أقطاب الفكر الوضعي و لعلّھا ستتضح أكثر عند 

: معالجتنا لھا باعتبارھا من أھّم مظاھر التفرید العقابي و ذلك في الفرع الموالي

: الفرع الثاني 

.ة الوضعّیةمظاھر التفرید العقابي في المدرس

.193، ص علم الجزاء الجنائي؛سلیمان عبد المنعم ، مبادئ ، 56ـ55،علم العقاب،ینظر ، فتوح الشاذلي )1(

؛  أمین مصطفى محّمد ، علم 2/38،جأصول علمي اإلجرام و العقابینظر ،یسر أنور و آمال عبد الرحیم عثمان ، ) 2(

؛57ص المرجع السابق،؛فتوح الشاذلي122الجزاء الجنائي ، ص 

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P121 ـ124 .

، ص علم الجزاء الجنائيأمین مصطفى محّمد ، ؛ 75ـ74، ص حق الدولة في العقابینظر، عبد الفتاح الصیفي ، )3(

؛ 122

R. Merle &A.Vitu, IBID, T1, P119et ss.
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رغم التسلیم بحتمّیة الظاھرة اإلجرامّیة و نفي حرّیة االختیار عن الجاني ومن ثّم نفي المسؤولّیة 

الجنائّیة عنھ مطلقا ، إالّ أّن زعماء المدرسة الوضعّیة استطاعوا أن یضعوا أسسا جدیدة للتفرید العقابي ؛ 

الشخصّیة اإلجرامّیة محور أسس ركیزتھا األولى المنھج العلمي المفترض اعتماده في التعامل مع

المعادلة الجنائّیة ، ھذه الشخصّیة التي تشّكل خطرا یھدد المجتمع و ال یملك ھذا األخیر إزاءھا إالّ اّتخاذ 

. التدابیر وسیلة دفاعّیة ناجعة لضمان أفضل حمایة لھ 

أھّم و إّن عرضنا المستفیض ألھّم دعـائم المدرسة و نظریات زعمائھا ، یكشف بجالء عن 

المظـاھر الجدیدة للتفریـد وفق المنظور الوضعي ، و تیسیرا إلدراك مضمـونھا یمكن توزیعھـا فیما بین 

:العنصرین الموالیین 

إّن ارتكاب الشخص للجریمة : أّوال ـ تأسیس المسؤولّیة القانونّیة على الخطورة اإلجرامّیة 

جتماعّیة أو القانونّیة سندھا وجود خطورة إجرامّیة یجعلھ مسؤوال أمام المجتمع ؛ و ھذه المسؤولّیة اال

ھذا ، و یتفاوت مقدار ھذه الخطـورة من مجرم . كامنة في شخصّیتھ النتفاء فكرة الخطیئة عنده مطلقا 

إلى آخر بالّنظر إلى العوامل المتدخلة في صنـاعة شخصّیتھ اإلجرامّیة و بالّنظر إلى مدى قدرتھ على 

و تبقى التدابیر ھي الجزاء المناسب للتصدي لكّل صور الخطورة اإلجرامّیة ، و . مقـاومة تلك العوامل 

نظرا لكون ھذه األخیرة درجات حیث تتفاوت قّوة و ضعفا من مجرم إلى آخر عمد أنصار الفكر 

.الوضعي تنویع التدابیر بجعلھا متراوحة ھي األخرى بین الوقائّیة و األمنّیة 

المظھر الجدید من مظاھر التفرید العقابي ، و الذي كان للمدرسة و یمكننا تحلیل مضمون ھذا

: الوضعّیة السبق و الفضل في إرساء أولى لبناتھ و ذلك على التفصیل اآلتي 

ّن مناط المسؤولّیة القانونّیة في فكر ھذه المدرسة إ: ـ  الخطورة اإلجرامّیة أساس المسؤولّیة1

ھو الخطورة اإلجرامّیة ، ذلك أّن حتمّیة ارتكاب الشخص للجریمة یجعل مسؤولّیتھ األخالقّیة منتفّیة تماما 

؛ و للخطورة مفھوم خاّص عند أقطاب المدرسة و ھي درجات ـ كما سبقت اإلشارة ـ ، و یمكن بیان ذلك 

:   يعلى الّنحو التال

اعتبرت المدرسة الوضعّیة الخطورة بدیال عن اإلرادة لقد: )1(أ ـ مفھوم الخطورة اإلجرامّیة 

.الحرة ، و ھي أساس كّل تنظیم قانوني جنائي ، بحیث ال وجود للمسؤولّیة دون خطورة 

و ما 492، مجلة القانون و االقتصاد ، العدد الثاني ، ص نظرّیة الخطورة اإلجرامّیةینظر ، أحمد فتحي سرور ، ) 1(

؛یسر أنور علي 193، صمبادئ علم الجزاء الجنائي؛ سلیمان عبد المنعم ، 56ـ55، صعلم العقاببعدھا ؛ فتوح لشاذلي ، 

؛36ـ2/35،جعلمي اإلجرام و العقابأصول و آمال عبد الرحیم عثمان ، 

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P118_120.
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و عام و ُیرجع الفقھاء ظھور فكرة الخطورة اإلجرامّیة إلى مقال نشر ألحد أقطابھا و ھو جاروفال

، و عمد ھذا القطب تطویر الفكرة من خالل إصدار كتابھ في " دراسات حدیثة للعقوبة " بعنوان 1878

ما یبدو على المجرم من ".. ؛ و قد أعطى تعریفا أّولّیا للخطورة باعتبارھا كّل 1885علم اإلجرام عام 

أھلّیتھ : عنھ أو ھي بعبارة أخرى فساد دائم فّعال ، و تحدد كمّیة الشّر الّتي یجب أن یتوّقع صدورھا 

. )1("الجنائّیة 

ثّم إّن جـاروفالو رأى بعد إعطاء ھذا التعریف ، أّن الفكرة تحتاج إلى ضبط أكثر فوّسع مجـالھا 

لجعلھا أصدق داللة فأّكد على ضرورة مراعاة مدى قـابلّیة المجرم للتجاوب االجتماعي لتقدیـر ھذه 

) 2(للتثّبت من مدى توافرھا ال بد من البحث في إمكانّیة تجـاوب المجرم مع المجتمعالخطورة ، و علیھ و 

.

و تأسیسا على ما ذكرنا ، فاألھلّیة الجنائّیة عند جاروفالو لیست العنصر الوحید المفترض تحققّھ 

م مع حّتى نكون أمام خطورة إجرامّیة بل ال بد أن یتوافر عنصر آخر ھو مدى إمكانّیة تجاوب المجر

؛ و من ثّم فإّن ثبوت مسؤولّیة الشخص القانونّیة مرھون بثبوت خطورتھ اإلجرامّیة فإن )3(المجتمع 

.انتفت ھذه األخیرة انتفاء بالّتالي مسؤولّیتھ حتى مع ارتكاب جریمة معّینة 

یبدو أّن ھذا التحدید أیضا غامض في نظرنا و غیر مفصح بشكل دقیق عن جوھر الخطورة 

ّیة ، لكن ما یھّمنا في ھذا المقام تأكید سعي أنصار المدرسة إلى ضبط المفھوم و لو بشكل نسبّي اإلجرام

و یبقى استیعاب مدلول الخطورة  بل و بلورتھا بشكل . ، ألّنھا فكرة جدیدة لم یسبق أّن قال بھا غیرھم 

اتھا على المستـوى واضح ، مرھـون بعدة اعتبـارات الوقوف علیھا یحتاج إلى نضج الفكرة في حد ذ

العقلي و تجسیدھا فعلیا ، و لعلنا سندرك أّن التطّور الذي سیحصل على مستوى السیاسة الجنائّیة الحدیثة 

.كفیل بضبط المفھوم أكثر  

لقد وجھت المدرسة الوضعّیة األنظار كّل األنظار إلى :ب ـ درجة الخطورة اإلجرامّیة 

رم  ھو محور المعادلة في كّل سیاسة جنائّیة تستھدف مكافحة الشخصّیة اإلجرامّیة، و اعتبرت المج

و أصبحت الجریمة من ھذا المنطلق مجّرد واقعة مادّیة ال داللة لھا إالّ في تقدیر حالة خطورة . اإلجرام 

.496، ص المقال السابق، نظرّیة الخطورة اإلجرامّیةأحمد فتحي سرور ، )1(

.496، ص المقال السابق ، نظرّیة الخطورة اإلجرامّیةأحمد فتحي سرور ،) 2(

.496ص ،المقال السابقینظر ، أحمد فتحي سرور ، )3(



.تأصیل مبدأ التفریـد العقـابي في المدارس الجنائّیة المختلفة:                                 انيــالفصل الث

169

، ذلك أّن سبق وقوع جریمة من شخص تعتبر قرینة دالة عن خطورتھ اإلجرامّیة المتمّثلة ) 1(المجرم ذاتھ

.ده للمجتمع باحتمال ارتكاب أخرى في تھدی

ھذا و إّن اعتبار أنصار المدرسة الوضعّیة الخطورة اإلجرامّیة مناط المسؤولّیة القانونّیة یقتضي 

ذلك أّن األمارات الكاشفة عنھا؛و العوامل المنشئة لھاو العناصر المكّونة لھافي نظرھم التمییز بین 

العوامل رفة درجة خطـورة الشخص نظرا لتعلّقھـا بنفسّیتھ ،  و لھا تسـاعد على معالعناصر المكّونة
و ھي األسباب الّتي من أجلھا تھّیأ للّنفس ما بھ أصبحت خطرة و ألّن تأثیرھا یتفاوت من المنشئة

عنھا فقد یكون األمارات الكاشفةشخص إلى آخر فإّن لھا دور أیضا في ضبط مقدار ھذه الخطورة ، أّما 

السابق بیانھا و ة قد تكون مفترضة من المشّرع افتراضا و بالتالي ھو الوحید القادر على مردھا العوامل

. )2(ضبط درجتھا

و یظھر أّن درجة الخطورة اإلجرامّیة مرھون بكّل االعتبارات السالفة الذكر، و إقرارھا كأساس 

سیلة المختارة للدفاع ھي تقریر للمسؤولّیة القانونّیة ھدفھ وفق ھذه المدرسة الدفاع االجتماعي ، و الو

. التدابیر و تنویعھا تحقیقا لتفرید الجزاء الجنائي 

مرھون بالنتائج معرفة درجة أو مقدار خطورة الشخص :ـ إقرار التدابیر و تنویعھا 2

المتحّصل علیھا من تقاریر الفحص العضوي و الّنفسي المنجزة بالطرق العلمّیة الصرفة من الخبراء في 

العلوم المختلفة على اعتبار أّن المدرسة تعتمد المنھج التجریبي العلمي في تفسیر السلوك اإلجرامي و كذا 

فالخطورة وفق ھذا الفكر ال یمكن مواجھتھا إالّ في انتقاء أسالیب مواجھتھ ؛ و مھما كان ھذا المقدار

.)3(بالتدابیر الوقائّیة أو األمنّیة بحسب االقتضاء 

ھو المسؤولّیة إّن األساس الّذي بمقتضاه تّم تقریر فكرة التدابیر: أ ـ أساس تقریر التدابیر

درسة ؛ ذلك أّن األخذ بمبدأ القانونّیة أو االجتماعّیة التي أفضنا في بیانھا سابقا عند عرض دعائم الم

الجبرّیة یجعل الخطأ عند الجاني غیر مفترض وفق أنصار المذھب الوضعي و بالتـّالي ال مجال للحدیث 

بدیال عن العقوبات و علیھ تقّرر فرض التدابیر و اعتبرت . عن المسؤولّیة األخالقیة المستوجبة للعقـاب 
.وامل الداخلّیة و الخارجّیة المؤدّیة للجریمة على أساس أّنھا الكفیلة بمواجھة كّل الع، 

.و ما بعدھا121، صالدفاع االجتماعيینظر، محمد نیازي حتاتة، ) 1(

.195ـ154،194ـ152، ص مبادئ علم الجزاء الجنائيینظر ، سلیمان عبد المنعم ، ) 2(

و ما بعدھا ؛ فرج صالح الھریش، 42، ص"العامةالمدخل و أصول النظریة "القانون الجنائي أحمد راشد، ینظر ، )3(

؛ 174، ص دراسة تحلیلّیة في الّنشأة و التطّور"الّنظم العقابّیة 

., T1, P120et ssTraité de Droit CriminelR. Merle &A.Vitu,
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تفریدا للجزاء الجنائي عمد أنصار المدرسة الوضعّیة تنویع التدابیر بما : ب ـ تنویع التدابیر 

.)1(یتوافق و خطورة كّل حالة فكانت متراوحة بین التدابیر الوقائّیة و األمنّیة تفرض بحسب االقتضاء 

توقع قبل ارتكاب الجریمة ، وھي كما بّیناھا سابقا ، ذات :أو المانعةـ التدابیر الوقائّیة1ب

عالجـي أو إصالحي باعتبـارھا تنطوي على تھذیب السلوك و السعي لتقویـمھ و ھذا ما یقتضیھ طابع 

. الدفـاع االجتمـاعي 

السلوك اإلجرامي؛ ، توقّع بعد ارتكاب"التدابیـر االحترازّیة"تسّمى أیضا :ـ التدابیر األمنّیة2ب

و ھدفھا مواجھة الخطورة اإلجرامّیة للجاني الّتي یكشف عنھا وقوع الجریـمة فعلّیا، و ھي الجزاء العادل 

في فكر ھذه المدرسة لخلّوھا من عنصر اإلیالم المتعلّق بالعقوبة التي لم تعد تصلح لمواجھة الخطورة 

.     )2(اإلجرامّیة مھما كان مقدارھا 

و عمد أنصار المدرسة لتحدید التدبیر األمني المناسب لكّل حالة بما یتوافق و مدى خطورتھا 

التدابیر اإلصالحّیة ، و منھا التدابیر االستئصالّیة و منھا  :)3(اإلجرامّیة تنویعھا ھي األخرى ، فمنھا 

ى اختیار التدبیر المالئم لكّل التدابیر الّرادعة ، و لكّل منھا ھدف یستلھم من اسمھا في حّد ذاتھ ؛ و یبق

: حالة مرھون أیضا بآلّیات أخرى تتعلّق بالتفرید التنفیذي ، ستتّم معالجتھا في العنصر الموالي 

سعیا منھم لتكریس مبدأ التفرید الجـزائي ،  و : ثانیا ـ إقرار أسسا جدیدة للتفریـد القضائي 

ّتى العلوم وضع أقطاب المدرسة الوضعّیة أسسا جدیدة استئناسا منھم بالمناھج العلمّیة المستحدثة في ش

و ھذه األسس بعضھا مّس الشّق . للتفرید القضائي ما كانت معروفة في ظل السیاسة الجنائّیة التقلیدّیة 

الموضوعي للتفرید القضائي و البعض اآلخر مّس الشّق التنفیذي منھ؛ بیانھما على ھذا الّنسق یكون في 

:  نالعنصرین الموالیی

دون تنّكر كامل لما دعت إلیھ المدرسة : ـ  األسس الموضوعّیة الجدیدة للتفرید القضائي 1

التقلیدّیة الجدیدة من ضرورة منح سلطة تقدیـرّیة للقضاة ، دعت الوضعّیة إلى زیادة توسیـع ھذه السلطة 

؛ 174، ص المرجع السابقو ما بعدھا ؛ فرج صالح الھریش، 42، ص"المرجع السابقأحمد راشد، ینظر ، )1(

., T1, P120et ssIBIDR. Merle &A.Vitu,

.193، ص علم الجزاء الجنائي؛سلیمان عبد المنعم ، مبادئ ، 56ـ55،علم العقابینظر ، فتوح الشاذلي ،)2(

علم ؛  أمین مصطفى محّمد ، 2/38،جأصول علمي اإلجرام و العقابینظر ،یسر أنور و آمال عبد الرحیم عثمان ، ) 3(

؛57، ص ،المرجع السابق؛فتوح الشاذلي 122، ص الجزاء الجنائي

R. Merle &A.Vitu, IBID, T1, P126_127.
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و ذلك باتباع األسالیب من جھة و تمكین القضاة من ممارستھا عملّیا قبل إصدار أحكامھم القضائّیة 

.   العلمّیة لفھم الشخصّیة اإلجرامّیة و تقدیر خطورتھا و أھّمھا أسلوب الفحص 

و ذلك لتمكینھ من اإلحاطة بأسباب ارتكاب المجرم : أ ـ زیادة توسیع سلطة القضاة التقدیرّیة 

ھا تتعلّق بالشخصّیة و كلّ ،لجریمتھ سواء كانت أسباب داخلّیة أو عضوّیة أي حسّیة أو اجتماعّیة

و لعّل أنصار ھذه المدرسة اعتقدوا أّنھ بإطالق سلطة القضـاة بشكل كبیر یمكن . اإلجرامّیة و أحوالھا 

تحقیق مبدأ التنـاسب ، ھذا المبدأ الّذي یعتبر األسـاس الّذي یقوم علیھ نظام التفریـد خاّصة في بعده 

. القضـائّي 

لّتي تكون دفعت المجرم لسلوك الجریمة تمّكنھ من تحقیق و إحاطة القاضي بكّل العوامل ا

التناسب الفعلّي ، و یبقى الفاعل ـ المجرم وفق ھذه المدرسة ـ ھو المحور الذي یفترض أن یدور حولھ 

في ھذا المجال یستطیع أن 1و القاضي بمقتضى سلطتھ التقدیرّیة الواسعة أو باألحرى المطلقة. المبدأ 

جرامّیة و من ثّم یختار التدبیر المالئم لكّل حالة أي أّن التناسب یكون بین الفاعل یقّدر الخطورة اإل

.بأحوالھ و ظروفھ التي دفعتھ إلى اإلجرام و التدبیر المالئم لھ

:و المعادلة الجنائّیة وفق أنصار ھذه المدرسة تصبح 

إّن تعّدد دوافـع اإلجرام و اختالفھا من مجرم إلى آخر ، و : ب ـ فحص الشخصّیة اإلجرامّیة 

جعل أنصار ھذه المدرسة و تمّسكا منھم )2(تراوحھا بین العوامل الّنفسّیة و العضوّیة و االجتماعّیة 

بالمنھج العلمي یدعون إلى ضرورة فحص الشخصّیة اإلجرامّیة قبل الفصل في القضّیة و اختیار  

. المعاملة المناسبة لكّل حالة 

،رسالة دكتوراه "دراسة مقارنة"الحدود القانونّیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ینظر ،أكرم نشأت إبراھیم ، )1(

دار و مطابع الشعب : دون بلد الّنشر (، منشورة ،دط،1965وبرأكت14، جامعة القاھرة ، كلّیة الحقوق نوقشت في 

.33،ص)،دت

السیاسة ؛ أكرم نشأت إبراھیم، 69ـ68، علم االجرام و العقابینظر ،عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر، ) 2(

؛115ـ111، صعلم الجزاء الجنائي؛أمین مصطفى محّمد ، 113ـ112،صالجنائیة

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P117et ss ; Bouzat et Pinatel, Traité de Droit

pénal et de Criminologie,T 3 ,263- et ss .

التدابیرمسؤولّیة قانونّیةخطورة إجرامّیة حتمّیة الجریمة
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فالفحص العضوي و الّنفسي و االجتماعي للجناة ما كان معروفا من قبل، و لعّل أقطاب المدرسة 

أّثرھم بتخّصصـاتھم سواء في الطّب أو في العلوم األخرى ابتغوا تسخیر دراساتھم و الوضعّیة نظرا لت

كّل المعطیات العلمّیة التي توصلوا إلیھا ، لفھم ثم تفسیـر السلوك اإلجرامي، حّتى تتیسر السبل أمام 

ف األسمى القضاة الختیـار الجزاء المنـاسب الكفیل بمواجھة الخطـورة اإلجرامّیة من أجل بلوغ الھد

. المبتغى و ھو الدفاع االجتماعي 

و علیھ تكون ھذه المدرسة قد وضعت الحلول للقضاء على خطر اإلجرام عن طریق إزالة 

أسبابھ ، و بربطھا بین المنھج العلمي و الشخصّیة المجرم تكون قد جعلت الشخصّیة اإلجرامّیة ھي مناط 

كم أّنھا دّعمت ھذا التفرید بوضع أسسا أخرى للتفرید تتعلّق و ما یعّزز ھذا الح)1(تفرید الجزاء الجنائي

. بالشّق التنفیذي للجزاء ، یمكن توضیحھ في العنصر الموالي 

للمدرسة الوضعّیة فضل في إرساء أسسا جدیدة :ـ األسس التنفیذیة الجدیدة للتفرید القضائي 2

تنویـع التدابیـر بالّنظر إلى : نھج العلمي، أھّمھاللتفرید التنفیذي للجزاء الجنائي تقوم ھي األخرى على الم

األھداف المرجوة منھا و قد عّددناھا سابقا و لنا في ھذا العنصر أن نحدد مجال تطبیق كّل نوع و ھدفھ، 

و كذا االعتماد على أسلوب التصنیف و قد ذكرنا من قبل التصنیفات المختارة من أقطاب المدرسة ؛ و 

:على الّنحو الّتاليبیان ھذه األسس یكون 

لقد بّینا سلفا األساس الّذي بمقتضاه تّم تقریر  التدابیر :أ ـ األھداف المبتغاة من تنویع التدابیر 

كوسیلة بھا تواجھ الخطورة اإلجرامّیة للجناة على اختالف أحوالھم، و ھي من ھذا المنطلق  وسیلة 

كر الوضعي على تنویع ھذه التدابیر خاّصة منھا كما أّكدنا مدى حرص أنصار الف. دفاعّیة عن المجتمع 

.التدبیر األمنّیة الّتي تحتاج إلى عنایة بالغة لتعلّقھا بجریمة ارتكبت فعال 

و التدبیر المفترض فرضھ یحتاج في جمیع األحوال إلى حسن تنفیذه ، فإن كانت في األصل 

االستئصالّیة و  التدابیر الّرادعة ، فمن الضروري التدابیر اإلصالحّیة ، و التدابیر : متراوحة بین 

:     )2(المالئم لكّل حالة بما یضمن تحقیق أھدافھ ، و ذلك على الّنحو الّتالياختیار التدبیر

، توجیھ ؛ محمود محمود مصطفى 32، ص األوجھ اإلجرائیة للتفرید القضائيینظر ، عبد الفتاح عبد العزیز خضر ، ) 1(

.148، المقال السابق، ص فردّیة العقابالسیاسة الجنائّیة نحو 

علم ؛  أمین مصطفى محّمد ، 2/38،جأصول علمي اإلجرام و العقابینظر ،یسر أنور و آمال عبد الرحیم عثمان ، ) 2(

؛57ص علم العقاب،؛فتوح الشاذلي، 122، ص الجزاء الجنائي

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P121 ـ124 .
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و تستھدف إّما القضاء كلّیا على العمل المخالف للقانون ،أو إلغاء اآلثار : ـ التدابیر اإلصالحّیة1أ

.إلجرامي أو إصالح األضرار الناتجة عنھ بحسب األحوال المترتبة على السلوك ا

و ھدفھا القضاء كلّیا على الشخصّیة اإلجرامّیة إّما بإعدامھا أو :ـ التدابیر االستئصالّیة 2أ

عزلھا كلّیا باإلبعاد إلى المستعمرات أو سجنھا سجنا مؤّبدا ، و كلّھا یؤدي إلى نتیجة فریدة ھي استئصال 

. تمع لكونھ یشّكل خطرا علیھ الجاني من المج

و تنطوي على حبس المحكـوم علیھ أو تغریمھ مالّیا تعزیـرا لـھ و ردعا :ـ التدابیر الّرادعة 3أ

. لھ عن معاودة اإلجرام

بھدف العالج أو اإلصالح أو بھدف التقویم و التھذیب و التربیة أو بھدف تحقیق الردع الخاّص 

ال یمكن أن تتحقق األھداف و تكون لھذه التدابیر فّعـالّیة في مواجھة ، )1(باالستئصـال أو العزل 

الخطورة اإلجرامّیة  و بالّتالي الدفاع عن  المجتمع و حمایتھ ، إالّ باالعتمـاد على آلّیة التصنیف العلمـي 

.للمحكـوم علیھم 

فرید التدابیر من تعتبر تصنیف المحكوم علیھم وسیلة قضائّیة لت:ب ـ األسس الجدیدة للتصنیف 

الّناحّیة التنفیذّیة ، خاّصة و قد جعل لھ أقطـاب المدرسة الوضعّیة أسسا جدیدة و معاییر مختلفة عن تلك 

الّتي كـانت مقّررة من قبل ، و تعتمد في مجملھا على فحص الشخصّیة اإلجرامّیة ، بیـانھا یكون على 

: الّنحو الّتالي 

:)2(عمد لومبروزو تصنیف المجرمین إلى :وـ أساس التصنیف عند لومبروز1ب

.خطیر ال یرجى إصالحھ یفترض إعدامھ أو حبسھ مؤّبدا : مجرم بالمیالدـ

یتّم وضعھ في مصحة عقلّیة إن كان یرجى شفاؤه فإن كان ال أمل في الشفاء : مجرم مجنونـ

. یفترض إعدامھ

.ویشبھ المجنون و یأخذ حكمھ:ـ المجرم الصرعي

.و ضعفھ الخلقي یدفعھ إلى اإلجرام و ألّنھ خطر على المجتمع یجب عزلھ: مجرم بالعادةـ

.و ما بعدھا42، صالقانون الجنائي المدخل و أصول الّنظرّیة العاّمةینظر، علي أحمد راشد، ) 1(

؛167ـ166ص دراسة تحلیلّیة في الّنشأة و التطّور،"الّنظم العقابّیة فرج صالح الھریش،ینظر ،) 2(

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P126 ـ127 .
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تدفعھ عوامل خارجّیة إلى اإلجرام كالحاجة أو اإلغراء أو غیرھا و من :مجرم بالصدفة ـ

.الضروري إبعاده لمدة غیر محددة

ب التي تضعف من قدراتھ و یكون دافع لإلجرام عاطفتھ الجامحة كالغض:ـ المجرم بالعـاطفة

.اإلدراكّیة و یكفي إبعاده مع إلزامھ بتعویض كّل ضرر ترتب عن جریمتھ

.التكوین الجسماني أو النفسي للمجرمو ظاھر أّن أساس التصنیف عند لومبروزو ھو 

: )1(اختار فیري توزیع المجرمین على خمس طوائف ھي: ـ أساس التصنیف عند فیري2ب

المجرم المجنون ، المجرم المعتاد ، المجرم بالعاطفة  و المجرم بالصدفة ؛ و ھي تشبھ المجرم بالمیالد ،

المجرم الصرعي الّذي انفرد ھذا األخیر ءمن حیث مضمونھا الطوائف التي قال بھا لومبروزو باستثنا

ألمد غیر محدد و من حیث التدابیر المناسبة لكّل طائفة ، رأى فیري أّن النفي المؤّبد أو العزل . بذكره 

ھو التدبیر المالئم للطوائف الثالثة األولى ، أّما المجرم بالعاطفة فإكراھھ على التعویض عن الضرر 

الذي تسبب فیھ أنسب لھ، و بالنسبة للمجرم بالصدفة فإیداعھ السجن لمدة طویلة ھو التدبیر المناسب 

.لحالتھ 

قّوة العوامل ع فیري ھذا التصنیف ھو ومھما كان نوع التدبیر فاألساس الذي بمقتضاه وض
. )2(بیولوجّیة محضة أو طبیعّیة أو اجتماعّیة: مھما كانت المؤثرة في الشخصّیة اإلجرامّیة

و صّنف جاروفالو من ھذا المنطلق المجرمین إلى فئات :ـ أسس التصنیف عند جاروفالو3ب

:)3(أربعة ھي

.و ھو الذي تنعدم لدیھ عاطفة الشفقة انعداما كامال:ـ المجرم القاتل 

.و ھو الذي تضعف عنده عاطفة الشفقة و ال تنعدم:ـ المجرم بالعنف

.ھو الذي تنعدم لدیھ أو تضعف عاطفة األمانة:ـ المجرم السارق

حق الدولة في ؛عبد الفتاح الصیفي، 119ـ118، صمبادئ علم الجزاء الجنائيینظر ، محمد أمین مصطفى ، )1(

؛71ـ70،صالعقاب

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P123.

الح الھریش، ؛  فرج ص76ـ73، ص علم االجرام و علم العقابینظر ،عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر ، ) 2(

.171،ص "الّنظم العقابّیة

االتجاھات األنتروبولوجّیة في ؛ عبد األحد جمال الدین ، 171ـ170،ص المرجع السابق "ینظر ، فرج صالح الھریش) 3(

و ما بعدھا؛705، المقال السابق، ص تفسیر الظاھرة اإلجرامّیة

R. Merle &A.Vitu, IBID , T1, P 118_122.
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.و ھو الذي یتصف بضعف الحّس األخالقي :ـ المجرم الشھواني

، لذ اقترح )1(درجة انحطاطھم األخالقيبة لجاروفالو ھو و ظاھر أّن أساس التصنیف بالّنس

لمواجھة ھذه الفئات جمیعا التدابیر؛ فإن كانوا ممن یستحیل تكّیفھم في الوسط االجتماعي كالمجرم القاتل 

و المجرم بالعنف فاستئصالھم أو إعدامھم أنسب تدبیر لحمایة المجتمع منھم ، و إن كانوا ممن   یرجى 

.    )2(مناص من مساعدتھم بمحاولة إصالحھم تكّیفھم فال 

تأسیسا على ھذا العرض لھذه الطوائف المتباینة أحیانا و المتشابھة أحیانا أخرى ، تعّددت أسس  

التكوین الجسماني أو النفسي للمجرم و معیارالتصنیف وفق فكر المدرسة الوضعّیة فكانت متراوحة بین 

قّوة العوامل المؤثرة في الشخصّیة اإلجرامّیة  مھما كانت طبیعتھا ـ بیولوجّیة محضة أو طبیعّیة أو معیار

درجة انحطاطھم األخالقي؛ فاعتبر ھذا التنّوع دعما لمظاھر التفرید التنفیذي للجزاء معیاراجتماعّیة ـ و 

. الجنائي ، و إن كان قد تعّرض فیما بعد للنقد

مدرسة بشخص مرتكب الجریمة و دعوتھا للتوّجھ إلى تعزیز مبدأ التفرید بتقریر إّن اھتمام ھذه ال

و ذلك لما تتضّمنھ منالّتشریعات في بعضھاإلى إدراجالتدابیر بدیال عن العقوبات ، أّدى 

م ، 1889قانون العقوبات اإلیطالي الّصادر سنة : )3(، من ذلكإصالحّیةّتربوّیة و، عالجّیة أھداف 

م الّذي تأّثر كثیرا بالمشّرع الفرنسي الّذي تبّنى فكرة 1904ن العقوبات المصري الصادر عام وقانو

إلى المستعمرات، وبإنشائھ إصالحّیات األحداث ؛ كما تأّثرت نفي معتادي اإلجرام الّتدابیر بتقریره 

مراكز خاّصة بالخطرین تشریعات كّل من السوید وألمانیا وإنجلترا والّنمسا بأفكار ھذه المدرسة، فأنشأت 

.والّشواّذ بھدف إصالحھم

.173ص المرجع السابق، ینظر ، فرج صالح الھریش، )1(

؛173،ص الّنظم العقابّیةینظر ، فرج صالح الھریش، ) 2(

R. Merle &A.Vitu, OP.CIT , T1, P 118_122.

امر ، )3( و ع ي أب د زك تح الصیفي ، محم د الف ابینظر ، عب رام والعق م اإلج اذلي ، 84-77، ص ، عل وح الش م ؛ فت عل

؛153، ص الموجز في علمي اإلجرام والعقاب،؛ نصر فرج مینا 69، العقاب

;, T1, P104 & SSTraité de Droit CriminelR. Merle &Vitu,

4.-, T1, Les Codes Pénaux EuropéensMarc Ancel
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و لم تسلم ھي األخرى من الّنقد حّتى أّنھا وصفت بالتطّرف لتزّمتھا بالتمّسك بالمنھج التجریبي،  

، و ھذا ما أّدى إلى نشوء سیاسة جنائّیة  )1(و إھدارھا للحرّیات الفردّیة بذریـعة الدفاع االجتماعي

.س الوسطّیة توفیـقیة تبّنتھا المدار

:المطلب الثاني

.التفریـد العقـابي في المدارس الوسطّیة

ظھرت ھذه المدارس في أواخر القرن التاسع عشر ، و تألّقت مع بدایة القرن العشرین في 

المجاالت الفقھّیة و التشریعّیة و القضائّیة لمواقفھا المعتدلة المتراوحة بین التخییر أو االنتقاء من جھة و 

تفریـط في مبدأ العقـاب التجدید باالستفادة من مبادئ علم اإلجرام و خطة التفرید العلمي الوضعي دون 
.من جھة أخرى ) 2(

و لإلحاطة بسیاسة ھذه المدارس في مجال التفرید ، ال مناص من الوقوف على نشأتھا و أھّم 

و علیھ ، فرعان سیمّیزان ھذا المطلب . دعائمھا ، ثّم استنباط أھّم مظاھر التفرید العقابي عندھا 

:عرضھما یكون على الترتیب التالي 

:الفرع األّول 

.نشأة المدارس الوسطّیة و أھّم دعـائمھا

بكّل إیجابي االحتفاظلقد تعّددت االتجاھات الّتي سعت إلى إیجاد حلول وسطّیة،  بمقتضاھا یتّم 

على كّل ما أثبت الواقع فشلھ التخلّيدعت إلیھ السیـاسة الجنائّیة التقلیدّیة و الوضعّیة على حّد سواء ، و 

و قد أّسس كّل اتجـاه منھا فلسفتھ في المجال الجنائي على . ة اإلجرام أو في الدفاع االجتماعي في مواجھ

قـواعد و دعائم ھاّمة فوسم بعضھا بالمیل إلى التقلیدّیة الجدیدة في حین ظھرت میول أخرى إلى 

دعـائمھا ، و ذلك الوضعّیة ؛ و لإللمـام بأبرز ما جادت بھ ھذه المدارس حري بنا معرفة نشأتھـا وأھمّ 

:     في العنصرین الموالیین 

سعت ھذه المدارس إلى إعطاء بدائل حاولت من خاللھا رسم : أّوال ـ نشأة المدارس الوسطّیة 

تستمد مصدرھا من التنـاقض و التضـارب بین المدارس المتعـارضة ، و " معالم سیاسة جنائّیة جدیدة 

؛ 86،صوالعقابعلم اإلجرامعبد الفتح الصیفي، محمد زكي أبو عامر،؛59، صعلم العقابینظر، فتوح الشاذلي،)1(

.75، صعلم العقابمحمود نجیب حسني، 

.118،ص السیاسة الجنائّیةنشأت إبراھیم ، ؛ أكرم61، صالمدخل إلى دراسة القانون الجنائيینظر، علي راشد، )  2(
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؛  و لإلحاطة بنشأة أبرز ھذه المدارس ، ال منـاص من )1("لي تنتھي بأسلـوب تركیبي تأصیـلي تكـام

:     تحدیـدھا بأقطـابھا بدایة ، ثّم عرض أھّم العـوامل الّتي أّدت إلى ظھـورھا ، و ذلك على الّنسق التالي 

سبقت اإلشارة إلى أّنھا متعددة ، و قد فّضل أحد الفقھاء : ـ المدارس الوسطّیة و أھّم أقطابھا 1

، ألّنھا وقفت موقفا وسطا بین " المدارس التوفیقّیة"ال " االنتقائّیة"أو " المدارس الوسطّیة:" وسمھا بـ 

المدرسة : و ھو الرأي عندنا ؛ و أھّم ھذه المدارس )2(المدرستین التقلیدّیة و الوضعّیة و لم توفق بینھما 

: )3(الثالثة اإلیطالّیة ، االتحاد الدولي لقانون العقوبات فـ 

عرف ھذا االتجاه االنتقائي بھذا االسم، ألّنھ جاء یتوسط بین : أ ـ المدرسة الثالثة اإلیطالیة 

و ھي الثانّیة فكانت الثالثة ھي اإلیطالّیة ؛ فقد الوضعّیةو الّتي اعتبرت األولى  و التقلیدّیةالمدرستین 

/B" بیـرناردیـنو ألیـمینا" وE/ Carnovle"إیمـانویل كرنفـالي : " نشأت في إیطالیا على ید 

Almenaو ھما من أنصار المدرسة الوضعّیة ،.

نشأ ھذا االتجاه النتقاء الحلول الوسط  بین األفكار : ب ـ االتحاد الدولي لقانون العقوبات 

لى ید كّل التقلیدیة و األفكار الوضعّیة في جانبھا التطبیقي ؛ و قد تأسس اإلتحاد الدولي لقانون العقوبات ع

الھولنديو Adolphe Prins" أدولف بیرتز " البلجیكيو Von Lisztفون لیست األلماني: من 

.Van Hamel" فـان ھامل "

، و 1914و توقف نشاط االتحاد الدولي لقـانون العقوبات بسبب الحرب العـالمیة األولى عام 

عام ، حیث تّم 1924لقانون العقوبات محلّھ منذ بسبب وفاة مؤّسسیھ تّم حلّھ وحلّت الجمعّیة الدولّیة 

: إنشاؤھا في باریس و أصبحت ھذه الجمعّیة تعقد دوریا مؤتمرات دولّیة و تصدر مجلة قانونّیة سمّیت بـ 

".Revue International De Droit Pénal" المجلة الدولّیة لقـانون العقـوبات " 

ھمت عدة عوامل في ظھور الكثیر من االتجاھات لقد سا: ـ عوامـل نشأة المدارس الوسطّیة 2

الجنائّیة، بعضھا استطاع بالفعل أن یكّون مدرسة لھا دعائم ترتكز علیھا و كان لھا أثر ال یستھان بھ في 

عوامل واقعّیة: مجال تطویر الّنظم العقابّیة كالمدارس السابق ذكرھا ؛ و یمكننا تقسیم ھذه العوامل إلى 
قابّیة أثبت الواقع فشلھا في تحقیق األھداف المرجّوة في مواجھة الجریمة بصورھا منبثقة من سیاسة ع

.2/39،جأصول علمي اإلجرام و العقابیسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، ) 1(

).1(ھامش 118، ص السیاسة الجنائّیةأكرم نشأت إبراھیم ، )2(

؛ أمین مصطفى 126ـ118، ص، المرجع السابق؛ أكرم نشأت إبراھیم64ـ61، ص علم العقاب،فتوح الشاذلي، ینظر) 3(

؛139ـ130، ص علم الجزاء الجنائيمحّمد ، 

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel , T1, P124 _125.
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منبثقة عن عقول أبت إالّ أن تسّجل بصمتھا في مؤلّفات و فكرّیة المتعدد، و أشكالھا المتجددة ، و أخرى 

عتدال من ناحّیة كتابات ناقدة لسیاسة جنائّیة لم تثبت نجاعتھا عملّیا و أصّرت على توجیھ العـالم نحو اال

:  و التجدیـد من ناحّیة أخرى ؛ و خالصة ھذه العوامل نعرضھا على الّنحو الّتـالي 

كّل األفكار التي بنیت علیھا المدرسة الوضعیة  و النتائج التي انبثقت : أ ـ العوامـل الواقـعّیة 

ھذا المنطلق عوامل واقعّیة جھت إلیھا عدة انتقادات و اعتبرت من قد وُ ، فعنھا لم تسلم من المعارضة

:)1(و أھّمھا أّدت إلى ظھور المدارس الوسطّیة ،

تي نادت بھا المدرسة ف األفكار الّ ة تطرّ انتقدت بشدّ فرغم أّنھا لجریمة اّیةأّنھا أغفلت كلّ ـ1أ

، و ذلك بتركیزھا ذاتھ الخطأ إالّ أّنھا وقعت في التقلیدیة األولى لتركیزھا على الجریمة دون المجرم 

، و األضرار المترتبة علیھا الجریمةدونو صفاتھ الجسدّیة و عیوبھ العضوّیة و الّنفسّیة على المجرم 

.مع أّن لھذه األخیرة أھمّیة بالغة في تقدیر مسؤولّیة الجاني و مقدار عقوبتھ

االجتماعیة،أنكرت األساس األخالقي للمسؤولّیة الجنائّیة عندما استبدلتھا بالمسؤولّیة أّنھاـ2أ

و من جھة أخرى تجرید المسؤولّیة ة االختیار، حریّ نفيیترتب من جھةّنھ بمقتضى ھذا اإلنكار وإ

.)2(إرادة آثمةى یمكن أن ننعتھا بأّنھا رادة حتّ إالجنائّیة من فكرة اإلثم التي تستلزم بالضرورة وجود 

الردعّیة أو اإلصالحّیة أو ةائیّ ـالسیاسة الجنھداففي تحقیق أكلّیة أھملت دور العقوبة أّنھاـ3أ

ھا دعت إلى أنّ كما . حصرت أغراض التدابیر الجنائیة في القضاء على الخطورة اإلجرامیةوالعادلة ،

و دون سبق ارتكابھم لجرائم حّتى التدابیر في مواجھة األشخاص الذین تثبت لدیھم الخطورة ھذه تطبیق 

.ةشرعیّ المبدأ حد أھم ضمانات حمایتھا و ھو ة وھدم ألالشخصیّ الحقوقاعتداء في ذلك

و باإلضافة إلى كّل االنتقادات الّتي وّجھت للسیاسة الجنـائّیة الوضعّیة ،  : ب ـ العوامل الفكرّیة 

الّتي اعتبرناھا عوامل واقعّیة أّدت إلى ظھور المدارس الوسطّیة ؛ لم یتوّقف فكر الباحثین من الفقھاء 

المختّصین في الدراسات الجنائّیة و علماء اإلجرام و العقاب عن التخطیط لسیاسة جنائّیة أفضل في 

أفكارھم المتجّددة في مؤلّفات نظرھم و أقدر على مواجھة الظـاھرة اإلجـرامّیة ، إذ عكفوا على تسجیل 

:)3(لھم، لعّل أبـرزھا 

علم ؛ أمین مصطفى محّمد ، 88ـ86ینظر ،عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر علم اإلجرام و العقاب ص) 1(

.206ـ199، ص، مبادئ علم الجزاء الجنائي؛ سلیمان عبد المنعم 129ـ126، ص الجزاء الجنائي

.201صمبادئ علم الجزاء الجنائي،ینظر ، سلیمان عبد المنعم ، )2(

أصول ؛ یسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، 120ـ119، ص السیاسة الجنائّیةینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، ) 3(

.185، ص الّنظم العقابّیة؛ فرج صالح الھریش ، 41ـ39/ 2،جعلمي اإلجرام و العقاب
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العقـوبة لدى المدرسة التقلیـدّیة و في :" بعنـوان E/ Carnovle"إیمـانویل كرنفـالي " كتـاب ـ

" . علم اإلجرام و أساسھا المنطقي

المذھب الطبیعي االنتقـادي و قانون : " بعنـوان B/ Almena" بیـرناردیـنو ألیـمینا" كتـاب ـ

".العقوبات 

" .علم اإلجـرم الحدیث :" بعنـوان )Saldana)1"سـالدانـا" اب ـكتـ

".ائّیة ـالفلسفة الجن" : بعنوان Gabriel Tard" جبرائیل تارد""اب ـكتـ

Garcon" كارسون "  ، وRenné Garraud" رونیھ كارو" ، وCuch"وشـكـ

. Donnedieu De Vabes"  دونـالد دي فـابر" و 

ھذا ، و قد كان لكّل ھذه العوامل الواقعّیة و الفكرّیة على حّد سواء دور كبیر في وضع المدارس 

الوسطّیة دعائم بموجبھا رسمت سیاستھا العقابّیة الممّیزة و المعتدلة رغم تعّددھا و اختالفھا في بعض

:  المسائل الفرعّیة ، و یمكن عرض أھّم ھذه الدعائم عند كّل منھا كما یلي 

اعتمدت ھذه المدارس على قواعد بنت علیھا تصّوراتھا : ثانیا ـ أھّم دعـائم المدارس الوسطّیة

فیما یتعلّق بأساس المسؤولّیة و وسائل أو آلّیات مواجھة الجریمة ، و یمكن بیان أھّم ما جادت بھ كّل 

:  مدرسة من دعائم على الّنحو التالي

حاول أقطاب ھذه المدرسة أن یختاروا حلوال وسطّیة مستمدة :ـ أھّم دعائم المدرسة الثالثة 1

:  )2(من إیجابّیات المدرستین التقلیدّیة و الوضعّیة معا ، و ذلك باالعتماد على ركائز أھّمھا 

ثة مبدأ الحتمّیة تمّسكا منھم بمبادئ علم اإلجرام ینكر رّواد الثاللم:أ ـ أسـاس المسؤولّیة 

المؤّكدة على الدور الكبیر للعوامل مختلفة  في دفع الشخص الرتكاب الجریمة ، و إن كانوا قد تخلّوا عن 

، التي تعتبر من المدارس التابعة لالتحاد الدولي )الّنفعّیة أو الواقعّیة(ھو أحد مؤسسي المدرسة العملّیة البراجماتّیة ) 1(

لقانون العقوبات و المؤّیدة لمبادئھ، و ال تعبأ ھذه المدرسة بالّنظرّیات ذات المناھج المجّردة ، و إّنما تسعى نحو استلھام 

ینظر ، أكرم نشأت . الظاھرة اإلجرامّیة بكافة الوسائل الممكنة و المستمدة من تجربة الواقع   حلول عملّیة تواجھ بھا 

؛  فرج صالح الھریش 242، ص مبادئ علم الجزاء الجنائي؛سلیمان عبد المنعم ، 120، ص السیاسة الجنائّیةإبراھیم ، 

.185،ص الّنظم العقابّیة،  

، مبادئ علم الجزاء الجنائي؛سلیمان عبد المنعم ،133ـ132، صعلم الجزاء الجنائيینظر ، أمین مصطفى محّمد ، ) 2(

؛41ـ40/ 2،جأصول علمي اإلجرام و العقاب؛ یسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، 244ـ243ص 

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel , T1, P124 _125.
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بعض أفكار المدرسة الوضعّیة الّتي تعّرضت للّنقد كفكرة المجرم بالمیالد؛ و مسائل األھلّیة فّرقت 

.ین كاملي األھلّیة و ناقصیھا لتیسیر اختیار الجزاء المناسب المدرسة بین المجرم

ھذا ، و رأى كارنـوفالي ضرورة أخذ األسس األخالقّیة و االجتماعّیة معا بنظر االعتبار لتأسیس 

المسؤولّیة الجنائّیة ، و من ھذا المنطلق فّرق بین حالة ارتكاب السلوك اإلجرامي خطأ و حالة توافر 

أّما الیمینا ، فرأى أّن فكرة . مّیة ، كّل ذلك حفاظا على البعد االجتماعي للقانون الجنائي الخطورة اإلجرا

اإلجبار و االختیار مسألة فلسفّیة ال یفترض أخذھا بنظر االعتبار في تأسیس المسؤولّیة بل من المفترض 

.نونّیة تركھا لسلطة القاضي الجنائي یقّدرھا باالعتماد على القواعد و المعاییر القا

اختارت اإلیطالّیة الثالثة الجمع بین العقوبة و التدابیر االحترازّیة :ب ـ آلیات مواجھة الجریمة 

إلمكان مواجھة مظاھر اإلجرام المختلفة ، ذلك أّنھ من الضروري أن ال نستھین بالھدف الردعي المبتغى 

تضـاه أیضا الدفـاع عن المجتمع و من العقـوبة كجزاء موجع ـ بھ یتحقق الردع الخاّص ـ و یمكن بمق

ضمان حمایة أفضل لھ ـ الردع العام ـ ؛ ھذا باإلضافة إلى أّن توقیع التدابیر في بعض األحیان أمر 

.  یقتضیھ التباین في أحوال الجناة خاّصة من حیث خطورتھم

یھ ـ عام و و بالتـالي فإّن أھداف الجزاء الجنـائي وفق ھذه المدرسة متـراوحة بین الردع بنوع

خاص ـ  و اإلصالح ، وال یتأّتى بلوغ ھذه الھداف و من ثّم مواجھة الظاھرة اإلجرامّیة إالّ باالعتماد 

.على العقوبة و التدابیر معا و للقاضي سلطة في اختیار الجزاء المالئم لكّل حالة و كّل واقعة

تحاد ظاھر بالّنسبة لمسألة حرّیة كان حیاد اال: ـ أھّم دعائم االتحاد الدولي لقانون العقوبات2

أفكار مجردة ال یمكن االعتماد علیھا لتأسیس المسؤولّیة أو  االختیار و مبدأ الحتمّیة لقناعة أقطابھ بأّنھا

و إلیجاد الحلول المناسبة لمواجھة الجریمة . لمعالجة اإلشكاالت العملّیة التي تثیرھا السیاسة الجنائّیة 

: )1(تمحورت فيدعائمعلىاعتمد أقطاب االتحاد

فقد سلك االتحـاد الدولي لقانون العقوبات مسلك المدرسة الوضعّیة :أ ـ اعتماد المنھج العلمي 

في اعتماد المنھج العلمي لدراسة السلوك اإلجرامي و تفسیـره وصوال إلى اختیار اآللّیة المالئمة 

إذ استنـادا إلى كون الجریـمة ظاھرة اجتمـاعّیة فإّن التركیز على الشخصّیة اإلجـرامّیة و . لمواجھتھ 

فحصا ذاتیا و اجتمـاعّیا أمر یقتضیھ االختیار األمثل للمعـاملة العقابّیة المناسبة لھ، و ال یتأّتى فحصھا

.ذلك إالّ باّتباع المنھج العلمـي 

، مبادئ علم الجزاء الجنائي؛سلیمان عبد المنعم ،137ـ136، صعلم الجزاء الجنائيینظر ، أمین مصطفى محّمد ، ) 1(

؛43ـ42/ 2،جأصول علمي اإلجرام و العقاب؛ یسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، 246ـ245ص 

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel , T1, P12 6_127.
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كما رأى أّنھ من الضروري أن تستفید السیـاسة الجنائّیة الحدیثة المعّول علیھا للتصدي لإلجرام 

و االجتماعي لتیسیر اختیـار آلّیة تنفیذ ) 1(ام األنتروبولوجيبصوره المتعددة  من معطیات علم اإلجر

.الجزاء المناسبة لكّل حالة 

اختار االتحاد أیضا الجمع بین العقوبة و التدبیر االحترازي :ب ـ آلیات مواجھة الجریمة 

جرامّیة كآلّیات یمكن بمقتضـاھا التصدي ألنواع الجرائم المختلفة من ناحّیة و مواجھة الخطـورة اإل

للجنـاة من ناحّیة أخرى ؛ و من ھذا المنطلق كان من الضروري أخذ مبدأ التناسب بأبعاده المختلفة بنظر 

.االعتبار  ضمانا لتحقیق أھداف الجزاء الجنائي  الردعّیة و اإلصالحّیة على حد سواء 

أھدافھا ، إذ لمواجھة و قد أّكد االتحاد على أھمّیة التدابیر خاّصة إذا ثبت عجز العقوبة عن بلوغ

أصناف من المجرمیـن الشواذ أو الخطرین ال مناص من تقریرھا ؛ على أن یتّم تنظیـمھا  و إحاطتھا 

بجملة من الضمـانات الكفیلة بصیانة الحقــوق و حمایة الحرّیـات الفردّیة و العاّمة، و ال یتأّتى ذلك إالّ 

یتّم الّنّص علیھا قـانونا و ال یفترض توقیـعھا إالّ بموجب الّذي بموجبھ"مبدأ الشرعّیة " بالتمّسك بـ 

.  )2(حكم قضـائي و بواسطة القضاء 

و رغم توقف االتحاد الدولي لقانون العقوبات عن ممارسة نشاطھ في ھذا المجال بسبب الحرب 

ون العقوبات استمرت على العالمّیة األولى بدایة ثّم حلّھ بسبب وفاة مؤسسیھ ، إالّ أّن الجمعّیة الدولیة لقان

فاعتمدت المنھج العلمي من . مبادئھ و حافظت علیھا بل و نھجت المنھج ذاتھ الذي أرسى معالمھ االتحاد 

جھة و رأت ضرورة االعتماد على العقوبات و التدابیر في مكافحة الجریمة من جھة أخرى مع توصیتھا 

ا بتعدد أغراض العقوبة دعت إلى التمّسك بمبدأ في مؤتمراتھا بعدم الجمع بینھما ، و نظرا العترافھ

التناسب لجعل ھذا النوع من الجزاءات الجنائّیة أكثر مالئمة لجسامة الجریمة و شخصّیة المجرم في ذات 

.)3(الوقت 

تعتبر ھذه أھّم الدعائم الّتي قامت علیھا سیاسة المدارس الوسطّیة ، و بھا حققت تألّقا لم تستطع 

رس الجنائّیة السابقة عنھا ؛ تألّقا مّس الجوانب التشریعّیة و القضائّیة معا ، بتأكید المدارس أن تحققھ المدا

الفروع العلمّیة الحدیثة التي تھتّم بدراسة اإلنسان و مشكالتھ الفردّیة و االجتماعّیة و تعتبر األنتروبولوجي فرع من ) 1(

و علیھ " اإلنسان :" تعنيوAnthropo، و"العلم أو الدراسة العلمّیة المنھجّیة : "و تعني logie:ھي مكّونة من شقین 

، "علم اإلنسان"األنتروبولوجیا محمد عباس إبراھیم ،" .الدراسة العلمّیة لإلنسان: "تعنيanthropologieفـ 

.5،ص)2006:دار المعارف الجامعّیة : اإلسكندریة(دط،

.137، صعلم الجزاء الجنائيینظر، أمین مصطفى محّمد ، ) 2(

؛ أمین مصطفى 43ـ42/ 2،جم و العقابأصول علمي اإلجراینظر، یسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، ) 3(

.92، ص علم اإلجرام و علم العقـاب؛عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر، 140، صالمرجع السابقمحّمد ، 
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الوسطّیة كلّھا على ضرورة التمّسك بمبدأ الشرعّیة بشقیھ الموضوعي و اإلجرائي و تأسیس العقاب على 

و إّن . بحدود قانونّیة ثبوت المسؤولّیة الجنائّیة ، باإلضافة إلى منح القضاة سلطة تقدیرّیة مضبوطة

:    سیاستھا االنتقائّیة جعلتھا تكّرس آلّیات جدیدة للتفرید سنحاول بیان أھم مظاھره من خالل الفرع الموالي 

:الفرع الثاني 

.مظاھر التفرید العقابي في المدارس الوسطّیة 

أقطابھا من تسجیل حیاد المدارس الوسطّیة إزاء مسألة حرّیة االختیار ، لم یحل دون تمّكن 

و لعّل في . بصمتھم الواضحة فیما یتعلّق بتطویر نظام التفرید العقابي بأبعاده التشریعّیة و القضائّیة 

عرضنا لدعائم كّل مدرسة ما یساعد على استنباط أھّم المظاھر الجدیدة لھذا التفرید ، و الّتي تومئ بتألّق 

و ساعدت على الّنھوض بالقانون الجنائي م العقابّیة الحدیثةسیاسة جنائّیة ساھمت بالفعل في تطویر الّنظ

.بشكل عام وذلك بخطوات ثابتة ـ حّتى و إن اعترتھا نقائص اكتشفت فیما بعد ـ 

و  لإللمام بمظـاھر التجدید فیما یتعلّق بآلّیـات التفریـد وفق فكر المدارس الوسطّیة عمدنا تقسیم 

:مضمـونھا ، و ذلك على الترتیب الّتالي الفرع إلى عنصرین تیسیرا إلدراك 

نظرا لما شھدتھ الّنظم العقـابّیة من تراجع فیما یتعلّق بتطبیق : أّوال ـ مظـاھر التفریـد التشریعي 

المدارس الوسطّیة إلى ضرورة الّرجـوع إلیھ و التمّسك بھ ، مع وجوب تقریـر كلّ مبدأ الشـرعّیة ، دعت

ـة كفیـلة بتحقیق التفریـد التشریعي للجزاء الجنائي بشكل عام  ، و تأسیـسا على نظم عقـابّیة مـوازیة مرن

:   ذلك تّم 

فمبدأ الشرعّیة سبق تقریره في : ـ تجدید إقرار مبدأ الشرعّیة و مبدأ التدرج في المسؤولّیة 1

اءات الجنائّیة في السیاسات العقابّیة للمدارس السابقة عن الوسطّیة ، لكّن ظھـور صورة جدیدة من الجز

تلك السیاسات ھي التدابیر و ترك أمر تقریرھا و توقیعھا لسلطة القضاة جعل أقطاب المدرسة یتفطنوا 

إلى ھذه المسألة ، و ذلك بتأكیدھم على ضرورة  تجدید تقریر المبدأ لیشمل شرعّیة العقوبات و التدابیر 

. على حد سواء 

سؤولّیة القانونّیة بدال عن المسؤولّیة األخالقّیة و تأسیسھا من اعتماد المدرسة الوضعّیة المكما أّن 

ھذا المنطلق على وجود خطورة إجرامّیة في شخصّیة مرتكب الجریمة ، جعل أنصار الفكر الوسطي 

یتمّسكوا بالمسؤولّیة الجنائّیة أساسا للعقاب مع دعوتھم إلى ضرورة مراعاة مبدأ التدّرج عند تقریـر ھذه 

.قانونا المسؤولّیة

: و یمكن توضیح ھذه المسألة على الّنحو الّتالي 
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كان مضمون مبدأ الشرعّیة ینطوي على ضرورة الّنص على : أ ـ تجدید مضمون مبدأ الشرعّیة

الجرائم و العقوبات المقابلة لھا ، و لعّل ھذا المضمون كان مقبوال ألمد طویل على اعتبار أّن السلوكات 

رة إضفاء وصف التجریـم علیھا حددتھا بنصوص صریحة في تشریعاتھا العقابّیة الّتي رأت الدول ضرو

؛  كما أّن  العقوبات المختارة كمقابل لكّل جریمة من تلك الجرائم تّم الّنص علیھا نوعا و قدرا في 

.قوانینھا الجزائّیة

جعل مبدأ " ابیرالتد" لكن ـ و كما سبقت اإلشارة ـ فإّن ظھور صورة جدیدة للجزاء الجنائي ھي

شرعّیة الجرائم و العقوبات و التدابیر األمنّیة ، بل أیضا : الشرعّیة في حاجة إلى تجدید مضمونھ لیشمل 

و تبریر توسیع مجال تطبیق ھذا المبدأ األصیـل بھذا المضمون . شرعّیة إجراءات توقیع تلك التدابیـر

حمـایة الحقــوق  و الحریـات الفردّیة في نظر ھذه الجدید أّنھ یعتبر أحد أھّم الضمـانات القـانونّیة ل

. ـ وھو الرأي عندنـا ـ )1(المدارس الموسـومة باالعتدال

ال جریمة و ال عقوبة " یصبح " ال جریمة و ال عقوبة إالّ بنّص :" و علیھ ، فبدل أن یكون المبدأ

العقوبات و التدابیر، و تصان : معا ، فیستوعب المبدأ صورتا الجزاء الجنائي" و ال تدبیر أمن إالّ بنصّ 

من ثّم حقوق األفراد و حرّیاتھم ، خاّصة إن تّم ضبط و تحدید مجال كّل صورة من ھذه الصور و كیفّیة 

.تطبیقھا 

اتجھ أقطاب المدارس الوسطّیة إلى معالجة مسألة : ب ـ إقرار مبدأ التدرج في المسؤولّیة 

س العقاب ، و أّكدوا في ھذا اإلطار على ضرورة اعتماد مبدأ التدّرج المسؤولّیة الجنائّیة باعتبارھا أسا

و ألّنھم مّیزوا بین األشخاص بالّنظر إلى كمال أھلیتھم أو نقصھا دعوا إلى .  عند تقریرھا تشریعّیا بدایة 

ھ تطبیق مبدأ التدّرج على مستوى المسؤولّیة الشخصّیة و أیضا في مجال تقریر الجزاء الجنائي بصورتی

:   العقوبات و التدابیر االحترازّیة ؛ و یمكن بیان ذلك على الّنحو التالي: 

لقد تخلّت المدارس الوسطیة عن كثیـر من أفكار :ـ التدرج في المسؤولیة الشخصّیة 1ب

؛ )2(المدرسة الوضعّیة الّتي كانت محال للّنقد، و اعترفت في المقـابل بأھلّیة الجـاني للمسؤولّیة الجنـائّیة

إالّ أّن اعترافھا بھذه المسؤولّیة جعلھا تقّدر التفاوت بین الجناة في مقدار ما یملكوه من أھلّیة ذلك أّن 

و من ھذا المنطلق رأى أقطاب الوسطّیة أن تتفاوت . االعتبارات اإلنسانّیة تؤّكد وجود ھذا التفاوت 

.سة إزاء مسألة حرّیة االختیارالمسؤولّیة الشخصّیة للجناة حّتى مع الموقف الحیادي للمدر

.63، صعلم العقابفتوح الشاذلي، ینظر ، ) 1(

دراسة مقارنة،أطروحة ،تقدیر العقوبةالحدود القانونّیة لسلطة القاضي الجنائي في ینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، )2(

.36ص )تدار و مطابع الشعب،د :بد( ، د ط ،  1965دكتوراه في الحقوق نوقشت في 
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و على أساس وجود التفاوت فعلّیا، كان من الضروري التمییز بین الجرائم الخطئّیة و الجرائم 

العمدّیة ، كما أّنھ نظرا لالختالف بین الجنـاة في مدى تدّخل إرادتھم في سلوك الجریـمة و كمـال أھلیتھم 

و ھذا جعلھم یمّیزوا . تقدیر المسؤولّیة الشخصّیة لمبدأ التدّرج أو نقصھا ، رأى األنصار إخضاع مسألة  

أیضا في المعاملة بین الجناة بالّنظر إلى سنھم فاختارت المدرسة التخفیف على األحداث باعتبار نقص 

و لعّل في تبني المنھج . ، و ارتأت باإلضـافة إلى ذلك  التمییز بین الجناة بالّنظر لخطورتھم )1(أھلیتھم

لعلمي في تفسیر السلوك اإلجرامي ما یساعد على تقدیر درجة الخطیئة و درجة المسؤولّیة سواء من ا

المشّرع ذاتھ المتالكھ بعض المعطیات العاّمة التي تمّكنھ من تطبیق مبدأ التدّرج في إطار تفرید الجزاء 

.الجنائي تشریعّیا، أو من القاضي  في إطار التفرید القضائي

إّن تبني المدارس الوسطّیة لمبدأ التدّرج في المسؤولّیة : في المسؤولّیة الجزائّیة ـ التدّرج2ب

الشخصّیة ، جعل أثره ینسحب آلّیا على مسؤولّیة األشخاص الجزائّیة ؛ و ألّنھا اعتبرت التدابیر 

تحدید االحترازّیة صورة لھا وزنھا في مجال مواجھة الظـاھرة اإلجرامّیة، نادت بضرورة تنظیـمھا و

مجالھا تشریعیا ، كما أّكدت على  دور العقـوبة الفّعال و الذي ال یفترض تجـاھلھ مطلقا خـاّصة مع 

التزاید الكبیر لنسبة ارتكاب الجرائم و العود إلیھا فكان من الضروري  تنویـعھا  و ضبط نطاق تطبیقھا 

.  ھي األخرى 

ات و ضبط مجالھا ، و بین إشكـالّیة الجمع بین و بین تقریـر التدابیر و تنظیمھا و تنویع العقوب

، وضعت الوسطّیة معیار التدّرج الكمي و االختیار الّنوعي لتقدیر )2(العقـوبة و التدبیـر و عدمھ 

و ھذا المعیار یعتبر في الحقیقة وسیلة لتفرید الجزاء الجنائي تشریعّیا بدایة . )3(المسؤولّیة الجزائّیة لجناة 

ومن ثّم تحقیق مبدأ التناسب الذي یعتبر في نظرنا أساس مبدأ التفرید، و لعّل أھّم اآللّیات ثّم قضائّیا ،

:الّتي اعتمدت لتیسیر تقریر المعیار من المشّرع 

جعل العقوبات متراوحة بین حدود دنیا و أخرى قصوى ، خـاّصة و :ـ بالّنسبة للتدّرج الكمي 

ت السالبة للحرّیة كأھّم نظام عقابي معّول علیھ للتصدي ألغلب أّن التشریعات مازالت محتفظة بالعقوبا

. 36،ص المرجع السابقینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، )1(

أثیرت مشكلة الجمع بین العقوبة و التدبیر االحترازي في المؤتمر الدولي لقانون العقوبات ثّم في عدة مؤتمرات ) 2(

، و المؤتمر الدولي الثاني عشر للعقوبات 1949أخرى كمؤتمر الجمعّیة اإلیطالیة لتقّدم العلوم المنعقد في روما سنة 

. 1952ة للمؤتمر الثالث للدولّیة للدفاع االجتماعي في كاراكاس سنة ، و الدورة التحضیریّ 1950المنعقد في الھاي سنة

) .3(ھامش39، صالحدود القانونّیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبةأكرم نشأت، ینظر ،  

.40، صالمرجع السابقأكرم نشأت، ینظر ،) 3(
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زیادة على ھذا ، تقریر نظام الغرامات و جعل مقادیرھا . أنواع الجرائم و على اختالف بینھا في المدة 

.  ھي األخرى  متراوحة بین حد أدنى و أخر أقصى 

العقوبة أصبحت متاحة ، و االنتقاء فالمفاضلة بین التدبیر و : ـ و بالّنسبة لالختیار الّنوعي 

ممكنا حّتى على مستوى العقوبات خاّصة و الحاجة إلى تنویعھا أصبحت حثیثة ، و إن كانت في أغلبھا 

.سالبة للحرّیة أو مالّیة 

أعطى أقطاب المدارس الوسطّیة أھمّیة كبیرة للقضاء في مجال : ثانیا ـ مظـاھر التفرید القضائي

ئي ، فأقروا نظما عقابّیة أكثر مرونة تیسیرا إلدراك أھداف الجزاء الجنائي بصورتیھ تفرید الجزاء الجنا

، بعضھا یمّس الجانب الموضوعي للتفرید و البعض اآلخر یمّس الجاني التنفیذي منھ ؛ بیانھما على ھذا 

: الّنسق یكون كما یلي

سعت بخطوات ثابتة نحو وجدنا السیاسة العقابیة الوسطّیة : ـ التفرید القضائي الموضوعي1

استیعاب األھداف المتوخاة من العقوبات و التدابیر معا و ذلك بالبحث عن حلول عملّیة لعدة إشكاالت 

تتعلّق في مجملھا بتفاقم ظاھرة اإلجرام و عجز السیاسات العقابیة عن التصّدي لھا ، و تمحورت تلك 

: الحلول على مستوى قضـاء الموضـوع فـي 

حیث أّنھا مّكنت القاضي من سلطة تقدیرّیة واسعة :لسلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائيأ ـ توسیع ا

من جھة و مضبوطة بمبدأ الشرعّیة من جھة أخرى ؛ ذلك أّنھا أقّرت ـ كما سبق البیان ـ نظما عقابیة 

و مرنة وّزعت بمقتضاھا الصالحّیات فیما بین المشّرع المخّول لھ أمر وضعھا ضمانا لشرعّیتھا 

القـاضي الموكول لھ أمر تطبیقھا في حدود أطرھا القانونّیة، ضمانا لحمایة الحقوق الفردّیة و صیـانة 

و إّن القاضي لیجد . للحرّیات العاّمة ؛ و لعّل أھّمھا نظـام التدّرج الكمي و االختیـار الّنوعي للعقوبة 

حدود القـانونّیة لھا بما یتنـاسب و الجزاءات و بشكل خاّص العقوبات بین التكییـفمجاال واسعا في 

الجریمة بظروفھا الموضوعّیة و الجـاني بظروفھ الشخصّیة و صفـاتھ و تكوینھ و بیئتھ وبواعثھ و 

. مواقفھ السابقة و المعاصرة و الالّحقة للجریمة

یجد باإلضافة إلى األسبـاب القانونّیة الّتي بمقتضاھا :ب ـ تقریر أنظمة التخفیف و التشدیـد 

القـاضي نفسھ ملزما بالّتخفیف أو الّتشدید بقّوة القانون ، دعت المدارس الوسطّیة إلى ضرورة منحھ 

سلطة تقدیرّیة معّینة في مجـال تقریر بعض الظروف القضـائّیة المخّففة ككون الجاني مبتدئ في اإلجرام 

مّیة ؛ و إن كانت قد دعت إلى و المشّددة كتقدیر حالة الخطـورة بالّنظر إلى فحص الشخصّیة اإلجرا

. ضبط كیفّیة تطبیق ھذا الّنظـام برسم حدود قـانونّیة للتخفیـف و التشدیـد ضمـانا لتحقیق أھداف العقاب
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منحتالعتبارات تتعلّق بشكل خاّص بأحوال الجناة و ظروفھم: ج ـ تقریر بدائل العقوبات 

إیقاف تنفیـذھا أو االكتفاء ، إیقاف الّنطق بالعقوبة:للقضاة سلطة في تقریر بدائـل للعقوبات،  أھّمھا

. )1(" العفو القضائي" بالتوبیخ كما منحت لھ صالحّیة العفو أو كما یسّمى في الّنظم العقابّیة الحدیثة 

كّل ھذا من أجل أن تتیسر أمام القاضي سبل تكریس مبدأ التفرید القضائي للعقوبة ؛ و إن كان 

إلى مكّمل ، و یتعلّق األمر بتفریـد الجزاء في مرحلة تنفیذ الحكم القضـائي ، و یمكن ھذا الشّق في حـاجة 

:بیان أھّم مظاھر التفرید في ھذه المرحلة وفق تصّورات المدارس الوسطّیة على الّنحو التالي 

اھتمت المدارس الوسطّیة و خاّصة منھا االتحاد الدولي لقانون :ـ التفرید التنفیذي للجزاء2

العقوبات بالتفرید التنفیذي للعقوبة ، حیث أقّرت نظام تصنیف یتوافق نسبیا مع النظم المعتمدة في 

السیاسات العقابّیة السابقة عنھ التي كانت تعتمد فیھ ـ التصنیف ـ على المنھج العلمي و فحص الشخصّیة 

الجزاء الجنائي و إدخال نظم معاملة اإلجرامّیة ؛ كما أقّرت تنویع المؤّسسات الّتي یتّم على مستواھا تنفیذ 

. عقابّیة فیھا بحیث تتوافق و كّل طائفة من طوائف المجرمین 

كان للتصنیف الّذي نادت بھ المدرسة الوضعّیة تأثیر كبیر على المدارس : أ ـ نظام التصنیف 

قد دفعتھم إلى الوسطّیة ، حیث استند أقطابھا إلى تصنیف المجرمین بالّنظر إلى العوامل الّتي تكون 

:)2(ارتكاب الجریمة و ذلك بتقسیمھم إلى طائفتین

تشمل المجرمین الّذین یرجع إجرامھم إلى العوامل الداخلّیة عضوّیة كانت أم نفسّیة ، و ـ األولى

.یدخل ضمن ھذه الطائفة المجرم بالتكوین و المجرم باالعتیاد 

ى عوامل خارجّیة أي اجتماعیة، ویدخل ضمن تشمل المجرمین الّذین یرجع إجرامھم إلالثانّیةـ

.ھذه الطائفة المجرم بالمصادفة 

الّذین یرجع إجرامھم إّما إلى خلل نسبي في قواھم )3(و أضاف االتحاد طائفة ثالثة تشمل الشواذ 

.   العقلّیة أو اضطراب ملحوظ في صحتھم الّنفسّیة لكّنھم لم یبلغوا درجة الجنون 

من جھة بالعقوبةنظرا التجاه المدارس الوسطّیة إلى األخذ :المؤّسسات العقابّیة ب ـ تنویع 

ضمانا لتحقیق الھدف الردعي المتوخى منھا بالّنسبة لطائفة المجرمین الّذین بطبیعتھم في حاجة إلى نظام 

.40، صتقدیر العقوبةالحدود القانونیة لسلطة القاضي في ینظر ،  أكرم نشأت، ) 1(

؛یسر أنور علي و آمال عبد 92ـ91، صعلم اإلجرام و علم العقاب عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر ، )2(

.2/42، جأصول علمي اإلجرام و العقابالرحیم عثمان، 

.92، صالمرجع السابق ینظر ، عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر ، ) 3(
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ین الخطرین من جھة أخرى بالّنسبة للمجرمین الشواذ و المعتادالتدابیر االحترازّیةعقابي خالص ، و 

بالّنسبة لألحداث الجانحین ضمانا لبلوغ التدابیر التقویمّیةضمانا لمواجھة خطورتھم اإلجرامّیة ، و 

.؛دعت إلى ضرورة تنویع مراكز التنفیـذ)1(الھدف التربوي و التقویمي المناسب لھم

لجنائي تنفیذّیا خاّصة و یعتبر تنویع المؤسسات العقابّیة وسیلة من الوسائل الفّعالة لتفرید الجزاء ا

إن تّم تصنیف الجناة من القضاء تصنیفا علمّیا محكما ، لكّنھا تحتاج إلى آلّیة بھا تضمن تحقیق األھداف 

المتوخاة منھا ، و تتمّثل ھذه اآللّیة في إدراج قواعد تنفیذ و أسالیب معاملة عقابّیة خاّصة بكّل طائفة من 

.فرید التنفیذيطوائف المجرمین ، و ھو مظھر آخر للت

أقرت المدارس الوسطّیة و باألخص االتحاد  تنویع قواعد تنفیذ : ج ـ تنویع قواعد التنفیذ 

العقوبة بحسب الطائفة التي ینتمي إلیھا المحكوم علیھ، وحدد األغراض الّتي تھدف ھذه القواعد إلى 

.التربیة و التقویم من جھة أخرىمن جھة و الردع و اإلنذار و اإلصالح و االستبعاد: )2(تحقیقھا وھي

و إّن تأكید ھذه المدارس على ضرورة استفادة السیـاسة الجنائّیة من المنھج العلمي التجریبي و 

أیضا من معطیات علم اإلجرام االنثروبولوجي و االجتماعي ، یساعد بشكل كبیر على تسھیل عملّیة 

وتأجیل عملّیة الّتصنیف إلى حین ؛ )3(ملة العقابیةتصنیف المجرمین تصنیفا تبنى علیھ خطة تفریـد المعا

تبقى و. اء األسلوب المناسب لكّل حالة والمّدة الكافیة لتطبیقھـانتقیسّھل فحص ودراسة شخصّیة المجرم 

و من المفترض بالجانب الفّنّي للجزاء الجنائّي ة مرتبطكّل أسالیب المعاملة العقابّیة و قواعد التنفیذ 

.ھا بجدّیة حّتى تتحقق النتائج اإلیجابّیة المرجوة منھااالھتمام ب

توجیھ السیاسة الجنائّیة نحو ؛ محمود محمود مصطفى ، 118، صالسیاسة الجنائّیةینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، )1(

؛15، المقال السابق،صفردّیة العقاب

G . Stefani & G.Levasseur , Droit Pénal général et criminologie , P273.

، دار النھضة مبادئ علم العقاب؛ فوزیة عبد الستار، 80، صعلم العقابینظر ، محمود نجیب حسني، ) 2(

.71، ص1992العربیة،

، أیضا ینظر ؛ 63، ص"المدخل و أصول الّنظرّیة العاّمة" القانون الجنائي , ینظر ،  علي راشد) 3(

SynthèseRapport de' individualisation judiciaire,Les Techniques de l,Georges Levasseur

22 Novembre 1971) , Revue de Science Criminelle & de-, (  Paris ,  18de Défense  Sociale»

Droit Pénal Comparé , publié  sous Les auspices du Centre Français de Droit Comparé

,T,XXVI, Année 1972 , N° 2  Avril- Juin , P338, P 347.
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لقد كان لجھود المدارس الوسطّیة أثرھا في التشریعات العقابّیة الحدیثة ، نظرا لسعي أقطابھا 

الحثیث و سعي من تبعھم أیضا إلى بلورة نظام التفرید العقابي سواء على المستوى القانوني أو على 

فعمدت بعض الدول تعزیز و تطعیم قوانینھا. لموضوعي و التنفیذي معا المستوى القضائي بشقیھ ا

:  ) 1(بالّنظم العقابّیة الوسطّیة في حین عمدت أخرى إلى وضع قوانین مكملة لھا ، نذكر منھا

حیث أخذ بنظام وقف التنفیذ ، و وّسع 26/03/1891قانون العقوبات الفرنسي الصادر في ـ

من سلطة القضاء في اختیار التدبیر المناسب للحدث ، و زاد في توسیعھا في مجال 22/07/1912قانون

ایة و لتشمل تدابیر الحم02/02/1945التدابیر التقویمّیة بأنواعھا و ذلك بمقتضى األمر الصادر في 

بعضھاو تعددت صور التدابیر في القانون الفرنسي حّتى و إن أدرج . المساعدة و المراقبة و التربیة 
ضمن مسّمى العقوبات التكمیلّیة أو التبعّیة كالّنفي و الحرمان من اإلقامة و حرمان المحكوم علیھ من 

یر اإلدارّیة كاإلیداع في مراكز ضمن مسّمى التدابالبعض اآلخرمزاولة مھنة أو غلق المحّل، و أدرج 

.  إعادة التربیة بالّنسبة للمدمنین على الكحول و إیداع المدمنین على المخدرات في المراكز العالجّیة 

حیث أقّر نظام وقف التنفیذ نظرا ألھمّیتھ في 1888قانون العقوبات البلجیكي الصادر في ـ

باألحداث ، باإلضافة إلى قانون الدفاع االجتماعي الصادر المتعلّق 1912مجال تفرید العقوبة ، و قانون 

.و الذي عمد فیھ المشّرع البلجیكي الّنص على بعض التدابیر االحترازّیة 1930

ھذا باإلضافة إلى أغلب القوانین الجزائّیة الحدیثة الّتي ظھر التزامھا بقواعـد المدارس الوسطّیة 

صورتیھ العقوبات و التدابیر االحترازّیة ، و إن كان بعضھا كان أكثر الھـادفة إلى تفرید الجزاء الجنائي ب

؛ في حین كان البعض اآلخر أكثر میال )2(1966میال للمدرسة التقلیدّیة كالقانون الجزائري الصادر في 

و الذي وضع حّیز التنفیـذ ابتداء من 21/12/1962للوضعّیة كقانون العقوبات السویدي الصادر في 

رغم أّنھ احتفظ بمبدأ شرعّیة الجرائم و العقوبات و جعل الّنصوص الجزائّیة أكثر مرونة 1965/ 01/01

لتیسیر ممارسة القاضي لسلطتھ التقدیرّیة في مجال االختیار الّنوعي

.    )3(للجزاء الجنائي مراعاة منھ للشخصّیة اإلجرامّیة

؛186ـ185الّنظم العقابیة،؛ فرج صالح الھریش،126ـ120،ص السیاسة الجنائّیةشأت إبراھیم، ینظر، أكرم ن) 1(

4.-3, T, Les Codes Pénaux EuropéensMarc Ancel

و ھو القانون المعمول بھ الیوم و 66/156باالمر رقم 1966یونیو 08الجزائري الصادر في قانون العقوبات) 2(

.طرأت علیھ عدة تعدیالت توافقا مع تطورات السیاسة الجنائّیة المعاصرة

؛126ـ124، ص السیاسة الجنائّیةینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، ) 3(



.تأصیل مبدأ التفریـد العقـابي في المدارس الجنائّیة المختلفة:                                 انيــالفصل الث

189

لتفریـد ،  و باألخّص في شقھ التنفیـذي و رغم كّل ما وصلت إلیھ المدارس الوسطّیة في مجال ا

و كذا فیما یتعلّق بالضمانات القـانونّیة و القضـائّیة حامیة الحقـوق و الحرّیـات إالّ أّنھا لم تسلم من الّنقد، 

. و بزغت إلى الوجود سیاسة عقابّیة معاصرة 

:المطلب الثالث

.التفرید العقابي في السیاسة الجنائّیة المعاصرة

استمرت االّتجاھات الفكرّیة المعاصرة من منتصف القرن العشرین إلى یومنا ھذا ، تجتھد  في 

البحث عن السیاسة الجنائّیة الرشیدة الكفیلة بمكافحة الجریمة و القادرة على إقامة نظام عقابّي عادل 

ع االجتماعي المعاصر و تعتبر حركة الدفا. یحقق التوازن الفعلّي بین المصالح الفردّیة و الجماعّیة 

، إحدى أھّم "مارك أنسیل : " و جناحھا المعتدل بزعامة " جرامـاتیكا: "بجناحھا المتطّرف بزعامة 

االّتجاھات الّتي دعت إلى التجدیـد و سعت إلى إحداث إصالحات جذرّیة في السیاسة الجنائّیة ؛ كما تعتبر 

و غیره ، اّتجاه سّجل بصمتھ " ریموند سالي:" المدرسة النیوكالسیكّیة الجدیدة الفرنسّیة بزعامة

.الواضحة في توجیھ السیاسة الجنائّیة المعاصرة نحو تفرید العقوبة 

نتناول في ھذا المطلب و على التـوالي أھّم ما جادت بھ حركة الدفـاع االجتماعي المعاصر و 

:لك في فرعین ھما العقابي ، و ذالمدرسة النیوكالسیكّیة الفرنسّیة في مجال التفرید

:الفرع األّول 

:التفرید العقابي في حركة الدفاع االجتماعي المعاصر

Michel Lambert, Nouveau code Pénal Suédois ,Revue de science criminelle et de droit pénal

,1963,P416.
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، ) 1(تمتد جذور فكرة الدفـاع االجتماعي في مجال السیاسة الجنائّیة إلى ما قبل القرن العشرین

الحدیثة في لكّن ھذه الفكرة كانت في حاجة إلى ضبط مفھوم و تجدید مضمون بما یتوافق و التوّجھات 

و "   جرامـاتیكا"المجـال الجنائي ؛ فظھرت حركة الدفـاع االجتمـاعي المعـاصر على ید اإلیطالي 

. ، وذلك في اتجاھین وصف األّول بالتطّرف في حین وصف الثاني باالعتدال "مـارك أنسیل"الفرنسي 

:لتاليیمكننا بیان تصّورات كّل اتجاه لموضوع التفریـد العقابي على الّنحو ا

لقد أّثر التطّور الحاصل على : أّوال ـ التفرید العقابي في حركة الدفاع االجتماعي المتطّرف

مستوى العلـوم الجنائّیة و اإلنسانّیة بشكل عام على الكثیر من المفاھیم ومنھا مفھوم الدفاع االجتماعي ؛ 

م یتحّول من الجریمة إلى المجرم ، كما أّن تفاقم الظاھرة اإلجرامّیة في العصر الحدیث ، جعل االھتما

فأصبح من الضروري إعادة تكییف مفھوم الدفاع االجتماعي التقلیدي المنصرف إلى حمایة المجتمع 

من المجرم إلى مفھوم جدید تعكس فیھ الصورة فینصرف المعنى إلى حمایة المجرم نفسھ من المجتمع 

. )2(بتأھیلھ ثّم إعادة إدماجھ من جدید فیھ

ھذه التحّوالت المفاھیمّیة نشأت حركة الدفاع االجتماعي المتطّرف، و سعت إلى في خضمّ 

، لتؤّكد للعـالم أّنھا تسعى "مدرسة فقھّیة"ال " حركة إصالحّیة: "إرسـاء دعائم ركیزة متمّسكة بوصفھا 

و أھّم من ھذا المنطلق ، كان من الضروري إلدراك ما تصبو إلیھ ھذه الحركة معرفة نشأتھا. للتغییر

:      دعائمھا بدایة تیسیرا الستنباط أھّم مظاھر التجدید عندھا فیما یتعلّق بمبدأ التفرید ، و ذلك كما یلي

إّن حركة الدفاع االجتماعي :ـ نشأة حركة الدفاع االجتماعي المتطّرف و أھّم دعائمھا1

بكّل ما یتضّمنھ من أسس للمسؤولّیة " ي القـانون الجنـائ" المتطّرف أرادت أن تحدث انقـالبا حقیقّیا على 

ترجع جذور فكرة الدفاع االجتماعي إلى المذاھب و الّنظریات القدیمة التي اعتبرت للعقوبة وظیفة نفعّیة باعتبار أّن ) 1(

و حّتى المدارس الّتي سعینا إلبراز سیاستھا . ھدفھا األساسي ال یفترض أن یخرج عن الدفاع عن المجتمع ضد الجریمة 

یكاریا كانت تؤمن بفكرة الدفاع االجتماعي ألّنھا اعتبرت الردع العام الھدف األّول من الجنائّیة كالمدرسة التقلیدّیة بزعامة ب

فرض العقاب استنادا إلى حق المجتمع في الدفاع عنھ ، و المدرسة الوضعّیة بمفھومھا المغایر للدفاع االجتماعي بتأكیدھا 

و قبل ظھور . اعیة تحمیھ من خطورتھ اإلجرامّیةعلى أّن ھدف العقوبة حمایة المجتمع من الجاني و التدبیر وسیلة دف

الدفاع "المصطلح في كتابھ Adolf Prins" أدولف برنس"حركة الدفاع االجتماعي بمفھومھا الحدیث استعمل البلجیكي 

؛ 127، ص السیاسة الجنائّیةینظر أكرم نشأت إبراھیم ، . 1910الصادر في " االجتماعي و تحّوالت قانون العقوبات

؛)1(ھامش 65، صعلم العقابوح الشاذلي ، فتـّ 

R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P125_126.

؛ فّتوح الشاذلي ، 46ص /2، جأصول علمي اإلجرام و العقابینظر ، أنور یسر علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، )2(

.66ـ65، ص علم العقاب
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و یقوم على مفاھیم جدیدةیحمل) 1("قـانون الدفاع االجتماعي " و صور للجزاءات الجنائّیة ، لیحّل محلّھ 

:نتناول في ھذا العنصر نشأة الحركة ثّم أھّم دعائمھا على الّنحو التالي . دعائم مختلفة 

سمیت بالجناح المتطّرف لمناداتھا بإلغاء :)2(متطّرف أ ـ نشأة حركة الدفـاع االجتماعي ال

مؤّسس مركز Filippo Gramatica"فیلیب جراماتیكا"القانون الجنائي برّمتھ و رائدھا الفقیھ اإلیطالي  

، و صاحب الفضل في الدعوة إلى عقد مؤتمرات عدیدة ، كان 1945دراسات الدفاع االجتماعي عام 

" لییج"، و ثانیھا انعقد في 1947سنة " سان ریمو "لدفاع االجتماعي المنعقد في أّولھا المؤتمر الدولّي ل

.و تولّى رئستھا جراماتیكا" الجمعّیة الدولّیة للدفاع االجتماعي "حیث تقرر فیھ إنشاء 1949سنة 

" و أنشأت على إثـرھا قسم 1948و قد تبنت ھیئة األمم المتحدة فكرة الدفـاع االجتماعي عام 

التابع للمجلس االقتصادي و االجتماعي و كان ھدفھ توجیھ الّنشاط و بذل كّل الجھود " فاع االجتماعي الد

.  نحو الوقایة من الجریمة و معاملة المجرمین و االھتمام بشكل خاص بظاھرة جنوح األحداث 

ملحـوظا و و على رأسھا جراماتیـكا نشـاطا " الجمعّیة الدولّیة للدفـاع االجتمـاعي " سّجلت 

" أنفرس"مؤتمر : استقطبت الكثیر من األنصار ، خاّصة و قد كانت لھا العدید من المؤتمرات من بینھا 

المنعقد في " لیتشي "و آخرھا مؤتمر 1956المنعقد عام " میالنو " ، و مؤتمر 1954المنعقد عام 

المنظمة " الحركة ، تّم إنشاء و على الصعید العربي و نظرا النتشار أفكار ھذه . 1966إیطالیا عام 

، 1960بمقتضى اتفاقّیة خاّصة وافق علیھا مجلس جامعة الدول العربیة سنة " العربّیة للدفاع االجتماعي

" الحلقة العربیة األولى للدفاع االجتماعي " و قد بدأت المنظمة نشاطھا ضد الجریمة انطالقا من أعمال 

.  )3(1966المنعقدة في القاھرة عام 

؛100، صعلم االجرام و علم العقابمد زكي أبو عامر ، ینظر  ، عبد الفتاح الصیفي و مح)1(

R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P128.

؛  فّتوح 28ـ26، ص "دراسة تحلیلّیة لنظرّیة الدفاع االجتماعي"السیاسة الجنائّیة المعاصرة ینظر ،السّید یس ، ) 2(

؛ مصطفى العوجي  ، 210ـ209، ص مبادئ علم الجزاء الجنائي؛ سلیمان عبد المنعم ، 65، ص علم العقابالشاذلي ، 

؛1/47،ج)1987مؤسسة نوفل، : بیروت(،2، ط" الجریمة و المجرم"دروس في العلم الجنائي 

R .Merle &A.Vitu, IBID, T1, P126_128.

الجریمة "دروس في العلم الجنائي ؛ مصطفى العوجي ، 210، ص  مبادئ علم الجزاء الجنائيسلیمان عبد المنعم ، ) 3(

.1/47، ج" و المجرم
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انتقد جرامـاتیكا القانون الجنـائي المطّبق ، و رفض كّل المفـاھیم الّتي : ب ـ أھـّم دعـائم الحركـة 

تضّمنھا ھذا القـانون بدایة من مفھـوم الجریـمة مرورا بمفھـوم و أسـاس المسؤولّیة الجنـائّیة وصوال إلى 

:صالحّیة ـ في نظـره ـ على دعـائم أھّمھا ؛ و أقـام حركتھ اإل) 1(مفھـوم الجزاء و صـوره و أھدافھ 

أّكد جراماتیكا في حركتھ على :ـ إحالل قانون الدفاع االجتماعي محلّ قانون العقـوبات 1ب

ضرورة إلغاء قانون العقوبات و استبدالھ بقانون الدفاع االجتماعي ، الذي بمقتضاه یتّم تغییر مصطلح 

صاحب " بـ " المجرم " ، و مصطلح " االنحرافأو "العصیان االجتماعي" بمصطلح " جریمة "
.)2(" تدابیر الدفاع االجتماعي " بـ " عقوبة " و مصطلح "السلوك الالّاجتماعي 

و في قانونھ ھذا ، تعتبر الجریمة ظاھرة اجتماعّیة واقعّیة ال غیر لكونھا فعال مضادا للمجتمع 

؛ و ال ُیقبل عنده صنع نموذج " المنـاھض للمجتمعالفعل" أو " العصیـان االجتماعي " لھذا وسمھا بـ

؛ بمعنى أّنھ ال یعترف  بالجریمة كـواقعة قـانونّیة مجـّردة ، ) 3(تشریـعّي مجّرد تصّب فیھ ھـذه الظاھرة 

و نظرا لتوّسعھ في تحدید المفھوم االجتماعي للجریمة جعلھا من أھّم مباحث علم اإلجرام الذي لم یعد من 

أّما المجرم فیعتبر . اعدة للقانون الجنائي بل أصبح من ھذا المنطلق أسمى من ھذا القانون العلوم المس

؛ و الجزاء )4(" سوء التكّیف:"شخصا خرجا عن المجتمع بسبب مرضھ الالّاجتماعي ویسّمى ھذا المرض

ة تستھدف عالج على ھذا األساس ال بد أن یتجّرد من طـابعھ االنتقامي الردعي و یؤول إلى تدابیـر دفاعیّ 

مرض صاحب ھذا السلـوك الالاجتماعي و إصالح طباعھ  ، و تأھیلھ حّتى یتكّیف من جدید مع المجتمع 
)5(.

إذا كان القانون الجنائي یقیم : ـ إحالل فكرة التكّیف االجتماعي محلّ المسؤولّیة الجنائّیة 2ب

باإلسناد المعنوي القائم على مدى قدرة مسؤولّیة الشخص الجنائّیة على أساس األھلّیة أو ما یسّمى 

الشخص على الفھم و اإلدراك و ما یتمّتع بھ من إرادة ، و على ھذا األساس تسند الواقعة اإلجرامّیة إلى 

وما بعدھا؛أكرم 27،ص "دراسة تحلیلّیة لنظرّیة الدفاع االجتماعي"السیاسة الجنائّیة المعاصرة ینظر ، السّید یس ، ) 1(

.152ـ147،علم الجزاء الجنائي؛أمین مصطفى محمد، 132ـ128،ص"دراسة مقارنة"السیاسة الجنائّیةنشأت إبراھیم ، 

.211، ص  مبادئ علم الجزاء الجنائيینظر ، سلیمان عبد المنعم ، )2(

؛212، ص  المرجع السابقینظر ، سلیمان عبد المنعم ، ) 3(

R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P128.

.279، ص مذكرات في قانون العقوبات اللبنانيمحمد زكي أبو عامر ، )4(

دراسة "السیاسة الجنائّیة المعـاصرة ؛ السّید یس ، 71، ص السیاسة الجنائّیةأصولینظر ، أحمد فتحي سرور ، ) 5(

.213ـ212، ص  مبادئ علم الجزاء الجنائي؛ سلیمان عبد المنعم ، 35، ص"تحلیلّیة لنظرّیة الدفاع االجتماعي

R .Merle &A.Vitu, op. cit, T1, P129_130.
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اإلرادة اآلثمة و تترتب من ثّم المسؤولّیة الجنائّیة سواء كانت مسؤولّیة عن جریمة عمدّیة أو خطئّیة ؛ 

و یؤّكد على أّن " سوء التكّیف االجتمـاعي " بدال ھذا المفھـوم للمسؤولّیة بـ فجراماتیكا یرى ضرورة است

عن مجموعة الظروف البیـولوجّیة و الّنفسّیة التي " أھلّیة الشخص في نظام الدفاع االجتماعي عبارة 

. )1("مناھضا للمجتمع : تسمح باعتبار الفرد من الناحّیة القانونّیة 

ؤولّیة الجنائّیة وفق جرامـاتیكا تصبح مجّرد تصریح أو إعالن عن وجود ، فإّن المسو بالتالي 

، و لھذا ال یفترض "  سـوء التكّیف :" نفسیة فردّیة مضادة للمجتمع و التي سّماھا ـ كما ذكرنا من قبل ـ 

أن یرتبط الجزاء المقابل للعصیان االجتمـاعي بما یترتب على ھذا العصیان من ضرر أو ما یھدد من 

؛ ) 2(طر و إّنما بالتقدیـر الشخصي للفـاعل ، الّذي یتّم على ضوء ما ذكرنا من ظـروف تتعلّق بھ فحسبخ

و ھي الدعامة الثالثة الّتي یقیم علیھا الدفاع لذلك البد من أن تستبدل العقوبة بتدابیر الدفاع االجتماعي

. االجتماعي الجراماتیكي حركتھ المتطّرفة  

یطـالب أنصار حركة الدفاع االجتماعي و : ـ استبدال العقوبة بتدابیر الدفاع االجتماعي 3ب

و .   على رأسھم جراماتیكا بإلغاء العقوبات و استبدالھا بإجراءات أخرى تسّمى تدابیر الدفاع االجتماعي

ر كّل ما بھ یتّم تكّیف ھو بھذه الدعامة ینكر حّق الدولة في اقتضاء العقاب و یلزمھا في المقابل بتوفی

صاحب السلوك الالّاجتماعي مع المجتمع؛ كّل ذلك من أجل بلوغ ھدف الدفاع االجتماعي و ھو اإلصالح 

و الدولة باعتبار امتالكھا للوسائل الوقائّیة و التربوّیة و العالجّیة، تلزم  بأن تفرد لكّل حالة . و التأھیل

و ال یھّم أن تكون تلك التدابیر منـاسبة لمقدار الضرر الّناتج عن تدابیر الدفاع االجتماعي المناسبة لھا،

.)3(الجریمة

و ما دامت تدابیر الدفاع االجتماعي ھدفھا إصالحي تأھیلي فمن الضروري تنویعھا و تكییفھا 

بحیث تتالئم و مقتضیات شخصّیة كّل فرد ھذا من جھة ، خاّصة و أّنھا تطّبق في الغالب على معتادي 

؛72، ص أصول السیاسة الجنائّیةأحمد فتحي سرور ، ) 1(

R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P128_129.

. 101، صعلم اإلجرام و العقابینظر ، عبد الفتاح الصیفي و محمد زكي أبو عامر ،  )2(

، ص  مبادئ علم الجزاء الجنائي؛ سلیمان عبد المنعم ، 72ـ71،صأصول السیـاسة الجنائّیة،ینظر ، أحمد فتحي ) 3(

؛215ـ214

R .Merle &A.Vitu, op. cit, T1, P129_130.
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م و كذا األحداث ؛ و من جھة أخرى تفادي تطبیقھا على مستوى السجون بل یفترض تطبیقھا في اإلجرا

.)1(غیرھا من أماكن الرعایة االجتماعّیة .. دور للتشغیل أو التعلیم أو العالج أو 

و یظھر أّن حركة الدفاع االجتماعي الجراماتیكي سیاستھا اجتماعّیة ال قانونّیة ألّنھا ترمي 

إلى دعم الّنظام و الدفـاع عن المجتمع بتكییف الفرد و إصالحھ و تأھیلھ تأھیـال اجتماعیا ، و باألساس

؛ و لعلّھ )2(رغم ذلك یؤّكد على ضرورة أن تكون قضـائّیة سواء في مرحلة الدعـوى أو الحكم أو التنفیذ 

الضمانة القانونّیة لحسن أراد من حرصھ ھذا أن یجعل الصبغة القضائّیة للتدابیر مھما كـان نوعھا ھي 

.تطبیقھا 

إّن إنكار حركة الدفاع االجتماعي المتطّرف : ـ مظاھر التفرید العقـابي في حركة جراماتیكا2

لفكرة المسؤولّیة الجنائّیة بمفھومھا التقلیدي و العقـوبة كأھّم صورة من صور الجزاء الجنائي ، و دعوتھا 

إلى إلغاء قانون العقوبات و سلب الدولة حّقھا في اقتضاء العقاب ، لیجعلنا نقّدر مبدئّیا بأن ال وجود ألّي 

. التفرید العقابي في سیاسة ھذه الحركة في باب العقوباتمظھر من مظاھر

و لكن من اإلنصاف أن نبرز ما جادت بھ الحركة من مظاھر للتفرید في باب التدابیر بصرف 

: الّنظر عن صبغتھا االجتماعّیة ؛ و یمكن حصرھا فیما یلي

لتدّخل للقضاء على أسباب ألزمت حركة الدفاع االجتماعي الدولة با:أ ـ مظاھر التفرید التشریعي

االنحراف و عوامل انتشاره ، و رأت أّن تدّخلھا ال یفترض أن یكون بالعقاب و إّنما بتوفیر كّل الوسائل 

:  الكفیلة بتكییف الشخص المنحرف اجتماعّیا ، وذلك بـ 

فھي البدیل المفترض اعتماده لمواجھة مظاھر االنحراف االجتماعي :ـ تقریر التدابیر 1أ

و تقریرھا ضمن ما أطلق علیھ  أنصار الحركة .لمختلفة ، حّتى و إن كان طابعھا اجتماعي ال جزائي ا

، مع االلتزام بتغییر المصطلحات الجنائّیة بمصطلحات أخرى تومئ " قانون الدفاع االجتماعي:" مسّمى

. بالصبغة االجتماعّیة للقانون ال الجزائّیة ، و قد أوضحنا بعضھا من قبل 

و ذلك بجعلھا تتوافق و األھداف المتوخاة منھا ، و المتراوحة بین :ـ تنویع التدابیر و تدّرجھا2أ

اإلصالح و التربیة و التكوین و العالج ؛ و قد قام جراماتیكا في ھذا اإلطار بوضع مشروع قانون 

، السیاسة الجنائّیة؛ أكرم نشأت إبراھیم ، 69، ص"دراسة في علم العقاب" الظاھرة اإلجرامیةینظر،جالل ثروت، ) 1(

.  129ص

؛149، ص علم الجزاء الجنائيینظر ، أمین مصطفى محمد ، ) 2(

, T1, P130Traité de Droit Criminel.Merle &A.Vitu,R
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ة العدل اإلیطالّیة مكافحة االنحراف االجتماعي لجمھورّیة كوبا نشر في مجلة العقاب الّتي تصدرھا وزار

: )1(حدد فیھ أنواع التدابیـر و درجاتھا ، یمكننا ذكر بعضھا على الّنحو الّتالي1941عام 

منھا اإلیداع في دار التشغیل أو في مستعمرة زراعّیة ، اإلیداع :ـ تدابیر دفاع اجتماعي أصلّیة 

، اإلیداع ..من اإلدمان عن المخدرات في دار للتكییف االجتماعي للعالج من أحد األمراض العقلّیة أو 

...في مؤّسسة للتربیة و التعلیم و ھذا التدبیر خاّص باألحداث 

ومنھا الحرمان من تولي المناصب ، الحرمان من ممارسة :ـ تدابیر الدفاع االجتماعي ثانوّیة 

...مھنة أو فن ، الحجر القانوني، نشر الحكم الصادر باالنحراف، المصادرة 

من خالل ھذا المشروع تبني الحركة مبدأ التنّوع و التدّرج في تقریرالتدابیر ؛ ولعلّھا بھذا یظھر

التقریر أرادت أن تعطیھا الصبغة الشرعّیة باعتبـار أّن الّنص علیھا یعتبر من الضمانات القانونّیة الّتي 

بإخضاعھم لھا دون غیرھا من تمّكن القضاء من تطبیقھا بثقة، و تمّكن األفـراد من حقّھم في المطـالبة

.  الجـزاءات 

تتجلّى مظاھر التفرید القضائي للتدابیر وفق حركة الدفاع :ب ـ مظاھر التفرید القضائي 

:االجتماعي المتطّرفة في 

أو لنقل فحص شخصّیة صاحب السلوك الالّاجتماعي ـ مع :ـ فحص الشخصّیة اإلجرامیة 1ب

محور نظرّیة الدفاع " الشخصّیة"قد جعل جراماتیكا و أنصار حركتھ التحّفض حول ھذا المسّمى ـ ؛ ل

االجتماعي ، و تمّسكوا بضرورة فحصھا و دراساتھا دراسة شاملة الستیعاب كّل جوانبھا العضوّیة و 

و ھذا اإلجراء یتّم على مستوى القضاء ، لكن نظرا العتماد الحركة المنھج . الّنفسّیة و حّتى االجتماعّیة 

ي أّكدت ضرورة االستعانة بالخبراء في كّل مجاالت العلوم اإلنسانیة و التجریبّیة الحدیثة لتحدید العلم

،و ذلك للوصول إلى التشخیص )2("أھلیة االنحراف  االجتماعي"درجة الخطورة أو كما سماھا جراماتیكا

.   الصحیح لطبیعة االنحراف تیسیرا الختیار التدبیر االجتماعي المالئم لكّل حالة

وّسعت الحركة من سلطة القضاء في االختیار الّنوعي :ـ منح سلطة تقدیرّیة للقضاء 2ب

للتدبیر المناسب حّتى و إن كان اختیار مبّرر بتقاریر الفحص االجتماعي ـ الّتي أصبح لھا الیوم وزن مھّم 

ام القاضي لضمان تفرید و لعلّھا أرادت من ھذا التوسیع فتح السبل أم. في ملف الشخصّیة اإلجرامّیة ـ

ھذه التدابیر بالّنظر لما یتناسب و حالة كّل فرد، وما یحتاجھ من عالج أو تعلیم أو تھذیب سلوكي أو 

.131ـ129، صالسیاسة الجنائّیةینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، )1(

.131، ص لسابقالمرجع ا؛ أكرم نشأت إبراھیم ، 74، صالسیاسة الجنائّیةأصولینظر ، أحمد فتحي سرور، )2(
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تكوین أو غیرھا مّما یعتبر في فكر الحركة أھداف یفترض الحرص على تحقیقھا باالنتقاء القضائي 

.ختیار الّنوعي للتدبیر المناسب مرھونة بتنفیذھا و تبقى مردودّیة اال.األمثل للتدبیر االجتماعي المالئم

رّكزت الحركة على مرحلة التنفیذ و یظھر ذلك جلّیا فیما عرضناه : ج ـ مظاھر التفرید التنفیذي

من قبل من صور التدابیر المقترحة من جراماتیكا في مشروعھ المذكور سابقا، و الّتي من خاللھا تظھر 

:منھابعض مظاھر التفرید التنفیذي،

دور : فبالّنظر ألھدافھا تتعدد أماكن تنفیذ التدابیر االجتماعّیة فمنھا :ـ تنویع أماكن التنفیذ1ج 

التشغیل و دور التكوین و دور التكییف االجتماعي و مؤسسات التربیة و التعلیم؛ و رغم إھمال الحركة 

. التدابیر ضمانا لبلوغ الغایة منھالمعاییر التصنیف إالّ أّنھا أّكدت ضرورة تنویع آلّیات تنفیذ ھذه

یظھر أّن حركة الدفاع االجتماعي المتطّرف اھتّمت بشكل كبیر بدور :ـ تنویع آلّیات التنفیذ 2ج

التنفیذ ، لذا دعت إلى ضرورة تنویع آلّیات المعـاملة المطّبقة على مستوى ھذه األمـاكن حّتى و إن كانت 

یتّم إلزام المحكوم علیھ بالقیام بعمل صناعي أو زراعي أو حرفي ففي دور التشغیل مثال . مستعمرات 

بحسب األحوال، فإن كان متمّتعا بقدرات فكرّیة استخدم في إدارة المؤسسة ؛ و في دور التربیة و التعلیم 

و إّن تطبیق ھذه . )1(و ھكذا..یخضع المحكوم علیھ لبرنامج تھذیب و تكوین لتأھیلھ للعمل مستقبال

غیر مضبوط بمدة معّینة ، ألّنھا مرھـونة في جمیع األحوال بدرجة تحسن سلوك الشخص اآللّیات

.)2(الخاضع للتدبیر

رغم ما بذلھ جراماتیكا من جھد في سبیل تفعیل تطبیق أفكاره التي من خاللھا وسمت حركتھ 

بالتطّرف ، خاّصة بتمّسكھ بإلغاء قانون العقوبات و إنكار حّق الدولة في اقتضاء العقاب ألّن نتائج ھذه 

كما كان یطمح األفكار وخیمة فعوض أن تؤدي إلى السمّو بالسلوك اإلنساني إلى درجة المثالّیة ـ 

كما أّن أفراد أّي مجتمع . )3(جراماتیكا و طموحھ مشروع ـ ، ستؤدي ال محالة إلى الفوضى االجتماعّیة 

في حالة خروجھم أو جنوحھم أو جماحھم أو لنقل عصیانھم  لیسوا في حاجة في جمیع األحوال إلى 

.131ـ129، صالسیاسة الجنائّیة، ینظر ، أكرم نشأت إبراھیم، ) 1(

؛214، ص علم الجزاء الجنائيمبادئ؛ سلیمان عبد المنعم، 131، ص، المرجع السابقینظر، أكرم نشأت إبراھیم ) 2(

, T1, P129.Traité de Droit Criminel.Merle &A.Vitu,R

.222، ص المرجع السابقسلیمان عبد المنعم ، ینظر ، )3(
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دعھم و توقیع قدر معتبر من اإلیالم العالج كمرضى أو إصالح أو تربیة ، بل إّن العدالة تقتضي أحیانا ر

. الموجع علیھم حتّى یمتنعوا عن سلوكاتھم اإلجرامیة 

جدیدة اوضع أسسفاستفاد منھا أحد أنصاره )1(لقد وّجھت لحركة جراماتیكا انتقادات كثیرة 

."مارك أنسیل"سمت باالعتدال ، و ھي حركةلحركة الدفاع االجتماعي وُ 

تھذیب التوّجھ ھذا الجناح حاول:بي في حركة الدفاع االجتماعي المعتدل ثانیا ـ التفرید العقا

الفردّیة االجتماعّیة " عن طریق بناء سیاسة جنائّیة حدیثة أطلق علیھا ف لفكرة الدفاع االجتماعيالمتطرّ 

تسخیره لخدمة أھداف الدفاع ةو ھي سیاسة تقوم على دعائم تتعلّق بالقانون الجنائي و كیفیّ ؛)2("

و استطاع الجناح المعتدل توجیھ الفكر الحدیث إلى كثیر من آلّیات التفرید خاّص من . االجتماعي

التنفیذي ؛ لإلحاطة بھا یمكن عرض نشأة ھذه الحركة الجدیدة و أھّم دعائمھا ثّم بیان مظاھر التفرید 

: العقابي فیھا و ذلك في العنصرین الموالیین

ھذه الحركة كما سبقت اإلشارة ھي :ـ نشأة الحركة الدفاع االجتماعي المعتدل و أھّم دعـائمھا1

آثرنا إرجاء عرضھا إلى الفرع الثاني من ھذا لمدرسة ا، و نراھا امتداد" جراماتیكا " امتداد لحركة 

الوضعّیة و ھي المدرسة المطلب نظرا ألھمّیتھا و فضلھا في إرساء معالم التفریـد في السیاسة الجنائّیة 

و لنا في ھذا .  "تفرید العقوبة:" صاحب كتاب" ریموند سالي"النیوكالسیكّیة الفرنسّیة و على رأسھا 

: العنصر بیان نشأتھا مع التركیز على أھّم دعائمھا ، و ذلك فیما یلي

إلى الحفاظ"آنسلمارك": سعى الفقیھ الفرنسي:أ ـ نشأة حركة الدفاع االجتماعي المعتدل 

فیھ، حاول"الحدیث،االجتماعيالدفاع": سّماه كتابانشرحیثحركة الدفاع االجتماعيتوازنعلى

اإلنسانّیة الّتي تقتضیھا دراسة الظاھرة اإلجرامّیة باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة االعتباراتبینالتوفیق

الوسائل الممكنة إلعادة البناء االجتماعي حّتى مع القانونّیة التي تطلّب تدّخل الدولة بكّل واالعتبارات

.وجود انحرف سلوكي أو تمّرد أو عصیان من األفراد 

.151، ص علم الجزاء الجنائي؛ أمین مصطفى محّمد ، 74، صأصول السیاسة الجنائّیةینظر ، أحمد فتحي سرور، )1(

، ص 196.  ؛فرج صالح الھریش، الّنظم العقابّیة (2) أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ، ص 84
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، ھي " جراماتیكا" االنتقادات الّتي وّجھت لحركة الدفاع االجتماعي المتطّرف بزعامة و تعتبر

لھذه الحركة انطالقا ، و یمكن من ھذا المنطلق التأصیل " مارك أنسیل " حركةاألصل الذي منھ نشأت

:)1(من تلك االنتقادات الّتي یمكن تلخیصھا في الّنقاط التالّیة

حھ ایمّثل  فكرا أصولّیا ال یتوافق مع مفاھیم القانون الجنائي ، و رغم نج" جراماتیكا" أّن ـ 1أ

.في االھتمام بالشخصّیة اإلجرامّیة ، إالّ أّنھ وصف بالبعد عن الواقعّیة 

شّكل جعلھا تساع معناھا و اتّ ، " الالّاجتماعّیة" وصفت أفكاره بالغموض خاّصة منھا فكرة ـ2أ

؛ ناھیك عن أّن المطالبة بإلغاء القانون الجنائي فیھ تھدید خطورة كبیرة تھّدد الّنظام العام في المجتمع

باإلضافة إلى أّن كّل الحقوق؛للحقوق  و الحرّیات الفردّیة خاّصة و ھو السیاج المنیع الّذي بھ تحمى تلك 

.لھا أّیة أھمّیة قانونّیة ضبطھا ما كانت" جراماتیكا "تي أرادالمصطلحات الّ 

بالتدابیر اتو ذلك باستبدالھ العقوبیؤخذ علیھ تجریده للجزاء الجنائي من عنصر اإلیالم ـ3أ

؛ العاماعتبارات العدالة أو الردعتي تطّبق على الجانح إلصالحھ فقط بصرف الّنظر عن االجتماعّیة الّ 

للصبغة القانونّیة للجزاء و إضفاء الصبغة االجتماعّیة البحتة علیھ یؤدي إلى كما أّن ھذا التجرید المطلق 

أھیل مخّول ألجھزة و ـاء الجنائي و اعتبار التـورة و ھي ضرورة إلغاء القضـالغة الخطـنتیجة ب

. )2(مجّرد عمل فّني إداريمؤسسات اجتماعّیة أو إدارّیة بوصفھ 

من ، الجدید یقوم علیھا فكر الدفاع االجتماعي بدعائم جدیدة " ألنسیل"كّل ھذه االنتقادات أومأت 
كمبدأ الفردّیة ضمانات حمایة الحقوق و الحرّیات لدارـإھمن غیر قانون الجنائي ، و للانرـغیر خس

وبة و ـزاء بصورتیھ ـ العقـلمسؤولّیة األشخاص الجزائّیة المستأھلة للجارـإنكغیر منو الشـرعّیة 

:؛ فكانت أھّم تلك الدعائم ما یلي الجدیدالتدبیرـ معا من أجل تحقیق أھداف الدفاع االجتماعي

سعى ھذا الفقیھ الفرنسي إلى وضع أسس جدیدة یقوم " : مـارك أنسیل " ب ـ أھّم دعـائم حركة 

علیھا الدفاع االجتماعي الجدید ، أراد من خاللھا أن یكّیف المفـاھیم المقّررة في القانون الجنائي و 

مقتضیات الدفاع االجتماعي المنطوّیة أساسا على حمایة حقوق اإلنسان؛ فتصان بموجب ھذا التكییف 

: صیاغة نظرّیتھ الدفاعّیة فأقامھا على الدعائم التالّیة" أنسیل" و بذلك عمد.داألّمة كفرد وكمجموعة أفرا

؛ 84، ص ، أصول السیاسة الجنائّیة أحمد فتحي سرور؛151، ص علم الجزاء الجنائيمحّمد ،ینظر ، أمین مصطفى )1(

دراسة تحلیلّیة لنظرّیة "السیاسة الجنائّیة ؛  السّید یس، 222ـ218سلیمان عبد المنعم ، مبادئ علم الجزاء الجنائي، ص 

؛42ـ35، ص "الدفاع االجتماعي

, T1, P130_131.CriminelTraité de Droit.Merle &A.Vitu,R

. 90، صعلم العقابینظر ، محمود نجیب حسني ، ) 2(
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استفـاد بال شك رائد حركة الدفاع االجتماعي الجدید : ـ التمّسك بفكرة تطویر قانون العقوبات1ب

ي مجال ، و رغم أّنھ اعتنق الكثیر من أفكاره و انتھج منھجھ ف" لجراماتیكا" من االنتقادات الّتي وّجھت 

ات ، و رأى ضرورة تطویره بـ ـرف بأھمّیة وجود قانون عقوبـاالھتمام بشخصّیة الجانح ، إالّ أّنھ اعت
)1( :

تخلیص قواعده من الصبغة المجردة و إضفاء الصبغة الواقعّیة أو االجتماعیة علیھا، ذلك أّن ـ

القانونّیة البعیدة كّل البعد عن الحقائق قانون العقوبات بوضعھ الحالي عامر بأشكال االفتراضات و الحیل

فالجریمة . )2( االجتماعّیة كافتراض العلم بالقانون و نظرّیة الجریمة المستحیلة و نظرّیة القصد الجنائي

قبل أن تكون واقعة قانونّیة مجّردة ھي ظاھرة اجتماعّیة تستمد وجودھا و جوھرھا من الواقع بظروفھ و 

بات ضرورّیا إعـادة صیغة نصوص قانون العقوبات لتستوعب ھذا البعد اإلنساني متغّیراتھ ؛ و بالتالي 

.  لھذه الظـاھرة ومن ثّم تكییفھ باعتـباره وسیلة من وسائل السیـاسة الجنائّیة ال باعتباره غایة في حد ذاتھ 

جنائي واحد مراجعة الجزاءات الجنائّیة الراھنة ، وذلك بالجمع بین العقوبات و التدبیر في نظامـ

یمّثل رّد فعل المجتمع إزاء الجریمة یكون ھدفھ إعادة تأھیل المجرم و إدماجھ في الوسط االجتماعي ال 

علم؛ عبد الفتاح الصیفي و محّمد زكي أبوعامر ، 199ـ196، صالّنظم العقابّیةینظر ، فرج صالح الھریش ، ) 1(

و ما بعدھا؛123، ص مبادئ علم الجزاء الجنائي؛ سلیمان عبد المنعم ، 103ـ102، صاالجرام و العقاب

أصبحت المسألة صعبة جدا على األفراد نظرا لتضّخم الّنصوص العقـابّیة و اإلفراط الفتراض العلم بالقانونفبالّنسبة ) 2(

فال وجود حقیقي لھا خاّصة إن كانت االستحالة مطلقة أّما بالّنسبة لنظرّیة الجریمة المستحیلةفي العقاب ، و بالّنسبة 

فھي تؤّدي في كثیر من األحوال إلى حجب شخصّیة الفاعل لتجاھلھا لفكرة الباعث إلى الجریمة الجنائيلنظرّیة القصد 

؛ 129ـ127، ص مبادئ علم الجزاء الجنائيینظر ، سلیمان عبد المنعم ، ..

Marc .Ancel , La Défense sociale nouvelle , Un mouvement de politique criminelle

humaniste , 3éme édition ,(Paris :Cujas ,1981),P35&ss ; R .Merle &A.Vitu, Traité de Droit

Criminel, T1, P131_132.
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و بمقتضى  ھذا النظام . )1(الردع العام و العدالة المطلقة بمفھومھا الخالي من أّي مضمون اجتماعي

أ بینھما عالقة تكامل غائي یتحقق بموجبھا الجنائي یتّم توزیع األدوار بین صورتي الجزاء الجنائي لتنش

.ھدف الدفاع االجتماعي الجدید الرامي إلى حمایة حقوق اإلنسان 

و تبقى السیاسة الجنائیة عند ھذه الحركة فن بھ تتّم مكـافحة مظاھر اإلجرام بالوسائل المالئمة ، 

ا یضمن الوقـایة من اإلجرام ، و الدفاع االجتماعي ھدفھ مساعدة ھذه السیاسة على إرساء معالمھا بم

. )2(بتأھیل المجرم و مساعدتھ على االندماج من جدید في الحیاة االجتماعّیة  

أیضا " مارك اسیل"لقد جعل:ـ االعتراف بمبدأ حرّیة االختیار أساسا للمسؤولّیة الجنائّیة 2ب

بخالف غیره من أنصار الجبرّیة الشخصّیة الجانحة محورا لنظرّیتھ في الدفاع االجتماعي الجدید؛ لكّنھ

.)3(سلّم بمبدأ حرّیة االختیار و جعلھ أساسا للمسؤولّیة الجنائّیة

و انطوى اھتمامھ بالشخصّیة الجانحة بدعوتھ إلى ضرورة اإلحاطة بمختلف جوانبھا لتأكید 

حالة تتطلّب اإللمام ، ألّن االنتقاء المناسب للجزاء المالئم لكلّ )4(أھلّیتھا الجنائّیة و مدى خطورتھا 

لذا .  بالظروف المحیطة بھا و كّل العوامل البیولوجّیة و الّنفسّیة و االجتماعّیة الدافعة الرتكاب الجریمة 

أمر لھ وزنھ بالّنسبة )5(فإّن االستعانة بالخبراء في المجاالت المختلفة الستكمال إعداد ملف الشخصّیة 

مر تأسیس المسؤولّیة الجنائّیة و ترتیب أثرھا المناسب على الجانح للقاضي على اعتبار أّنھ یسّھل علیھ أ

.            من جھة

القانون الجنائي بفروعھ " أنسیل" یعتبر : ـ مظـاھر التفرید العقـابي في حركة مارك أنسیل 2

وسائل الدفاع االجتماعي، و یعترف بالمسؤولّیة الجنائّیة المؤّسسة على حرّیة االختیار ، المختلفة من أھمّ 

، أصول السیاسة الجنائّیة؛ أحمد فتحي سرور،156ـ155، ص علم الجزاء الجنائيینظر،أمین مصطفى محّمد،)1(

؛78ـ77ص

R .Merle &A.Vitu, IBID, T1, P131_132.

.68، ص علم العقاب؛ فتوح الشاذلي، 87، ص علم العقابینظر ، محمود نجیب حسني، ) 2(

مبادئ ؛ سلیمان عبد المنعم ، 103، ص علم االجرام و العقابینظر، عبد الفتاح الصیفي و محّمد زكي أبوعامر ، )3(

.T1, P133CriminelTraité de Droit.Merle &A.Vitu,R ,و ما بعدھا؛123، ص علم الجزاء الجنائي

علم اجتماع العقاب؛ ینظرأیضا، نبیل السمالوطي ، 78، ص السیاسة الجنائّیةأصولینظر ، أحمد فتحي سرور،)4(

.2/73،ج)م1983دار الشروق،:المملكة العربیة السعودیة( ،1، ط"األسالیب.الوظائف. المفاھیم"

؛ 77، ص أصول السیاسة الجنائّیة؛أحمد فتحي سرور،154، صالجنائيعلم الجزاء ، ینظر ، أمین مصطفى محّمد)5(

نحو "ملف الشخصّیة؛ نور الدین ھنداوي ، 103، ص علم اإلجرام و العقابعبد الفتاح الصیفي و محّمد زكي أبوعامر ، 

.بعدھاو ما 32،ص)1992دار الّنھضة العربیة ، : القاھرة(، دط،مفھوم علمي لحسن سیر العدالة الجنائّیة 
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بالشخصّیة اإلجرامّیة ؛ على ھذا األساس لمسنا في نظرّیتھ ـ رغم ما و ال ینكر فكرة الخطورة و یھتمّ 

الصبغة التشریعّیة و وّجھ إلیھا من انتقاد موضوعي في جوانب منھ ـ مظاھر للتفرید العقابي ، بعضھا لھ 

: ، نلّخصھا في العناصر التالّیةتنفیذيبعضھا قضائي و البعض اآلخر 

إّن تسلیم الحركة بضرورة وجود قانون جنائي مع اعتباره وسیلة :أ ـ مظاھر التفرید التشریعي

و من دفاع اجتماعي ، جعلھا تحّمل المشّرع مسؤولّیة صیاغة نصوصھ بما یتوافق و صبغتھ اإلنسانیة؛

: ھذا المنطلق اعترفت لھ ضمنّیا باختصاص التفرید العقابي ، و ذلك بـ 

بالمبدأ مع دعوتھ إلى ضرورة إعادة الّنظر في " أنسیل"فتمّسك :ـ عدم إنكـار مبدأ الشرعّیة1أ

نصوصھ الموسومة بالتجرید و ذلك بإعادة صیاغتھا صیاغة تكشف عن بعده االجتماعي، قرینة دالة 

تلك الّنصوص و یجعلھا قادرة على استیعاب صور الجرائم  یمّرنأراد من المشّرع أن على أّنھ

.باعتبارھا سلوكات اجتماعّیة تمتاز بالتباین و التغّیر و التفاوت

كما أّن سلطة المشّرع في تحدید القیم و المصالح الجدیرة بالحمایة الجنائّیة و تقریر حمایة كافّیة 

من مظاھر التفرید ؛ فمبدأ اات األفراد حتّى و إن كانوا جناة ، یعتبر مظھرریّ لھا تصان بھا حقوق و ح

.  في فكر حركة الدفاع االجتماعي الجدید  اإلنسانالشرعّیة ضمانة قانونّیة من ضمانات حقوق 

قائمة إلى أن یتمّكن من ضبط صور إّن مسؤولّیة المشّرع تبقى: ـ تقریر الجزاء الجنائي2أ

و لعّل . الجزاء الجنائي ، و تمتد مسؤولّیة لتشمل أیضا تحدید مجال تطبیق كّل صورة من ھذه الصور 

تقریرھا لصورتین حركة الدفاع االجتماعي الجدید استطاعت أن تؤّكد ھذا المظھر للتفرید ، و ذلك ب

. ات و التدابیر ـللجزاء الجنائي ھما العقوب

وبات خاّصة بالّنسبة للجرائم االقتصادّیة و جرائم ـضرورة اإلبقاء على العقعلى " أنسیل"یؤّكد 

و لئن .)1(اعّیة للفرد ـورة االجتمـانعة فتبقى لھا األھمّیة البالغة في مواجھة الخطـالتدابیر المااإلھمال أمّ 

الحركة الجدیدة ـ ، إالّ أنّ )2(اب علیھا ـام واحد ـ و ھذا ما یعـى نحو جمعھما في نظـكان توّجھھا مض

وبة و التدبیر للقضاء مع االعتداد على الدوام بفكرة الخطورة اإلجرامّیة ـاضلة بین العقـالت مھّمة المفـأح

.

الخصومة أحد رّواد الدعوة لتقسیم" مارك أنسیل " یعتبر :ب ـ مظاھر التفرید القضائي 

ة و ادیّ ـمالعتبارات كّل االق بة تتعلّ وعیّ ـمشكلة موضحلّ یكون ھدفھااألولـىمرحلتین إلىة ائیّ ـالجن

.200، ص الّنظم العقابّیة، فرج صالح الھریش ، 79، ص، أصول السیاسة الجنائّیةینظر ، أحمد فتحي سرور)1(

.97، صعلم العقابینظر ، محمود نجیب حسني ، ) 2(
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تتطلّب من القاضيوةاإلنسانیّ رات اق باالعتبتتعلّ انیةـثالو تي یلزم القاضي باإلحاطة بھا ، الّ ة قانونیّ ال

بین ة مع مراعاة التوفیق و االجتماعیّ اإلنسانیةالعلوم أصولة الجاني على ضوء شخصیّ مراعاة

. )1(مصلحتھ و مصلحة المجتمع

:من ھذا المنطلق ، بدت لنا مظاھر التفرید القضائي و تمحورت فیما یلي 

تطلّب یإّن االنتقاء المناسب للجزاء المالئم لكّل حالة :ـ منح سلطة تقدیرّیة واسعة للقضاء 1ب

: فيالفصل حیث یتولّى المرحلة األولى لسیر الخصومةفيسواءتوسیع سلطة القضاء 

.مادّیاتھا من حیث تكییفھا القانوني بالّنظر إلى الواقعة المرتكبة ـ

.بالّنظر إلى المعطیات الموجودة أمامھمسألة إسنادھا لشخص معّین بذاتھ ـ

.مسؤولّیة ھذه التقدیر و كذا، مدى توافر أركان المسؤولّیة الجنائّیة ـ

:حیث یتولّى، لسیر الخصومة المرحلة الثانّیة فيأو 

دراسة الشخصّیة اإلجـرامّیة باإللمام بالظروف المحیطة بھا و كّل العوامـل الدافعة الرتكـاب ـ

.  الجریمة 

.وجود خطورة إجرامّیة و من ثّم تقدیرھا التثّبت من ـ 

.اختیار الجزاء المالئم للشخص ـ

ورة الفاعل حكم ـ؛ و إن تحقق من خطوبةــالعقبحكمائّیة ـالجنة المسؤولیّ ان ـفإن اكتملت عنده أرك

بما یتوافق و مقتضیات الدفاع أن یمارس سلطتھ تلك لقاضيفي جمیع األحوال البد لو .بالتدبیر

فحص الشخصّیة اإلجرامّیة البد أن ینال فإنّ الي، و بالتّ )2(االجتماعي و أھدافھ اإلصالحّیة و التأھیلّیة

.حّقھ من االھتمام قبل تقریر مصیر الدعوى

؛ فرج صالح 160، ص علم الجزاء الجنائي؛ أمین مصطفى محّمد ، 67، ص علم العقابینظر ، فتوح الشاذلي ،)1(

دون دار : القاھرة (، دط،في السیاسة الجنائّیة القضائّیة؛ أحمد فتحي سرور ، 198، ص الّنظم العقابّیةالھریش،

و 161ـ159، صاألوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائيو ما بعدھا ؛عبد الفتاح عبد العزیز خضر،16،ص )1970للنشر،

.ما بعدھا 

elle , Un mouvement de politique criminelleLa Défense sociale nouv,Marc .Ancel

, P32&ss.humaniste

.و ما بعدھا 47ص "دراسة تحلیلّیة لنظرّیة الدفاع االجتماعي"السیاسة الجنائّیة المعاصرة ینظر ، السّید یس ، )2(
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ملف الشخصّیة اإلجرامّیة لھ وزنھ في حركة :ـ االھتمام بفحص الشخصّیة اإلجرامّیة 2ب

لدافعة و كّل العوامل البیولوجّیة و الّنفسّیة و االجتماعّیة االفاعلاإللمام بالظروف المحیطة بو ، " أنسیل"

شخصّیةحقیقة ؛ ذلك أّن )1(االستعانة بالخبراء في المجاالت المختلفة أمر یتطلّب منھ الرتكاب الجریمة 

كانت طبیعة ، و إن ال یتّم إدراكھا إالّ من خالل تقاریر الفحص الّذاتي و الّنفسي و االجتماعيالجاني 

.الفاعل قد تساعد على الكشف عن مدى خطورةالسلوك المرتكب و آثاره

قانون العقوبات و الحثیثة بإعادة صیاغة " مارك أنسل"ةطالبإّن م:ج ـ مظاھر التفرید التنفیذي

، یومئ بتأكیده على )2(و تأھیلّیةتقویمّیة رة فیھ إصالحّیة ف الجزاءات المقرّ ابجعل أھدة جعلھ أكثر إنسانیّ 

.ضرورة تفرید الجزاء الجنائي مھما كان نوعھ 

: و لعّل أھّم مظاھر التفرید التنفیذي تنطوي على تأكید 

ھذا التصنیف ال یفترض أن یكون تصنیفا مسبقا كما دعى إلیھ الفكر و :ـ ضرورة التصنیف 1ج

ن حیث یتّم توزیع المحكوم علیھم إلى فئات مختلفة كالمجرمین المعتادین و المجرمی، الوضعي 

على أن یتّم بعد فحص الشخصّیة اإلجرامّیة یمكن قبولھفھذا التصنیف ؛بالمصادفة و المجرمین بالعاطفة

ظروف الشخص تمت اإلحاطة بتكون قد ما یتضّمنھ من تقاریر بمقتضاھا بكّل الكامل عداد ملفھا إو بعد 

.)3(.. و سوابقھ و تكوینھ البیولوجي 

بضرورة التدّخل القضائي ألّول مرة تنادي حركة: العقابي ـ اإلشراف القضائي على التنفیذ2ج

ھذه فإشراف القاضي یفترض أن یمتد لیشمل كافة اإلجراءات الجنائّیة بما فیھا في مرحلة التنفیذ ،

.)4(من مرحلة الحكمباعتبارھا بعضٌ مرحلة ال

تي ذكرناھا في مظاھر التفرید القضائي تمتد إلى غایة تنفیذ الحكم ؛ و بمعنى أن المرحلة الثانّیة الّ 

یؤّكد على أّن الدور " أنسیل"ات القاضي تشمل أیضا السھر على حسن التنفیذ ألّن علیھ ، فإّن صالحیّ 

؛ 77ص السیاسة الجنائّیة،،أصول ؛أحمد فتحي سرور154، صعلم الجزاء الجنائيینظر، أمین مصطفى محّمد ، )1(

نحو "ملف الشخصّیة؛ نور الدین ھنداوي ، 103، ص علم اإلجرام و العقابعبد الفتاح الصیفي و محّمد زكي أبوعامر ، 

.و ما بعدھا32،ص)1992دار الّنھضة العربیة ، : القاھرة(، دط،مفھوم علمي لحسن سیر العدالة الجنائّیة 

(2 ) Marc ANCEL, La de fancse sociale Nouvelle, Paris, 1966, P. 38 ;

.85، ص أصول السیاسة الجنائّیةینظر أیضا، أحمد فتحي سرور ، 

. 158، ص علم الجزاء الجنائيینظر ، أمین مصطفى محّمد ، )3(

دار : القاھرة ( ،، دط"مقارنة" دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائّیة دراسةینظر ، عبد العظیم مرسي وزیر،  ) 4(

.234ـ233، ص مبادئ علم الجزاء الجنائي؛ سلیمان عبد المنعم ، 42، ص )1978النھضة العربیة ،
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م المجرم و ـائي ال بد أن تبقى لھ الصبغة االجتماعّیة و یبقى ھدفھ تقویـاضي الجنـوم بھ القـذي یقالّ 

و كانت المؤسسات تنفیذ الحكم، و ال یتأّتى ذلك إالّ إذا سھر على )1(لى حظیرة المجتمع إاستعادتھ 

.العقابّیة معّززة ببرامج التأھیل و اإلصالح الكافّیة لبلوغ تلك األھداف 

ذھا، و ـد إالّ في حقیقة تنفیـعلى أّن العقوبة ال توجأیضا و قد أوضح أنسیل ھذه الفكرة بتأكیده 

الم أو الردع بل إعادة البناء ھذا التنفیذ ال یفترض أن تكون مدتھ محددة ألّن غایتھ لیست تحقیق اإلی

الوضع تحت و لمراقبة، و إحالل أسالیب التنفیذ خارج المؤسسات في شكل ااالجتماعي للشخصّیة
.)2(في الحقیقة بدائل یقتضیھا التفرید العلمي للجزاء محّل السجون ألّنھااالختبار

ل القضاء استھدف األوّ حیثى الرغم من االختالف بین جناحي حركة الدفاع االجتماعيوعل

مع ضرورة إعطائھ بعدا إنسانّیایھتوخى اإلبقاء عل: ة، و الثانيعلى قانون العقوبات في صورتھ التقلیدیّ 

فكرة التضامن االجتماعي " الدفاع االجتماعي علىاعتمادھما تالقیا في إال أنّ و تجدید صیاغة نصوصھ ؛

مجرم وفقا لشخصیتھ و تفرید وسائل الدفاع االجتماعي لكلّ ب، و ذلك)3("تي تربط بین أعضاء المجتمعالّ 

یعید تأھیـلھ و إدماجھ من جدیـد في الحیاة االجتماعّیة و یحمي حقوقھ حالتھ الخطرة، وذلك بالقدر الذي 

. اإلنسانّیة 

ة ونظرا لنجاح حركة الّدفاع االجتماعي ائي خاّص في إرساء كثیر من المبادئ في المجال الجن

تلك المنطویة على دراسة شخصّیة المجرم لتحدید المعاملة الكفیلة بإصالحھ ، كذا مبدأ الجمع بین العقوبة 

ة ؛  ا العقابّی ّدول قوانینھ ن ال ٌر م ّدلت كثی ة ، ع ة مظاھر اإلجرام المختلف د والّتدبیر االحترازي لمواجھ فق

اریخ للقانون االیطالي األسبقّیة في إدخال نظام اإلشراف القضائي على التنفیذ في قانون الصادر سّجل الت

كان المشّرع الفرنسّي أكثر استجابة لجدید ما دعت إلیھ ھذه الحركة ،؛ و1930عام 

.)4(م  1933وكذا المشّرع األلماني في قانونھ الصادر عام 

أصول السیاسة ؛أحمد فتحي سرور ، 239ـ233، ص مبادئ علم الجزاء الجنائيینظر ، سلیمان عبد المنعم ، ) 1(

.77، صالجنائّیة

.و ما بعدھا45،"مقارنة" دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائّیة دراسةینظر ، عبد العظیم مرسي وزیر،  ) 2(

.76،85، ص أصول السیاسة الجنائّیةأحمد فتحي سرور، )3(

امر ، )4( و ع ي أب د زك تح الصیفي ، محم د الف ابینظر ، عب رام والعق م اإلج اذلي ، 84-77، ص ، عل وح الش م ؛ فت عل

؛153، ص وجز في علمي اإلجرام والعقابالم،؛ نصر فرج مینا 69، العقاب

, Les Codes Pénaux; Marc Ancel, T1, P104 &SSTraité de Droit CriminelR. Merle &Vitu,

4.-, T1Européens
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في إثراء الّسیاسة الجنائّیة الوضعّیة األثر الكبیرحركة كان لھا وعلى العموم ، فإّن أفكار ھذه ال

مالمح القانون بلورت فیھقامت الجمعّیة الدولّیة للدفاع االجتماعي بوضع برنامجأن خاّصة بعد الحدیثة

ـ الحركة ـ و إن كانت ، مبدأ التفرید العقابي في تطویرمساھمة فّعالة لھ كما كان ؛ )1(الجنائي االجتماعي

في تفرید العقوبة و الّتي بفضلھا نشأت المدرسة النیوكالسیكّیة "سالي"إلى نظرّیة قد استندت في الواقع 

رأینا إرجاء عرضھا إلى الفرع الثاني من ھذا المطلب إلعطائھا حّقھا من الدراسة قدو ، الفرنسیة

.ا بالمقارنة بغیرھا من المدارس الجنائّیةخاّصة و أّن الكتابات التأصیلّیة و التحلیلّیة قلیلة حولھ

:الفرع الثاني 

. التفرید العقابي في المدرسة النیوكالسیكّیة الفرنسیة

ظھرت ھذه المدرسة عقب الحرب العالمّیة الثانّیة في المرحلة ذاتھا الّتي ظھرت فیھا حركة 

التشریعات العقابّیة المعاصرة و في توجیھ الدفاع االجتماعي الجدید ، و رغم أّنھا سّجلت بصمتھا في 

و لذا ، و . السیاسة الجنائّیة الحدیثة كلّھا نحو تفریـد العقوبة، إالّ أّن الكتابات الفقھّیة كانت شحیحة حولھا

جدنا من الضرورة و موضوع البحث ینصب أساسا حول مبدأ التفرید العقابي أن نعطیھا حّقھا خاّصة و 

تفرید :      " من خالل مؤلّف وسم بـ ةالوضعیّ قوانینبلورة أسس التفرید في الالفضل یعود إلیھا في

.  Raymond Saleille" رایموند سالي: "ألحد رّوادھا و ھو أستاذ القانون الجنائي "  العقوبة 

و علیھ ، و لإلحاطة بأھّم مـا جاءت بھ المدرسة من أفكار ، تّم تقسیم الفرع إلى عنصرین ، 

حـاولنا من خاللھما تحدید نشأة و أھّم دعـائم المدرسة ، ومن ثّم استخالص بعض مظـاھر التفرید 

: العقـابي ، و ذلك على الّنسق التالي

لقد ظھرت المدرسة و : الفرنسیة و أھم دعائمھا أّوال ـ نشأة المدرسة النیوكالسیكّیة الجدیدة 

كان ھدفھا التوفیق بین سیاسة الدفاع االجتماعي الجدید و السیاسة التقلیدّیة ، و استطاعت أن تبني 

و یمكن إعطاء . سیاستھا الممّیزة على دعـائم ركیـزة و یرجع الفضل لرّوادھا و على رأسھم سالي  

سة و أھّم أفكارھا لكّن تركیزنا سینصّب أساسا على بیان أھّم دعائمھا تصّور وجیز حول نشأة ھذه المدر

:، و ذلك كما یلي

مبادئ علم الجزاء سلیمان عبد المنعم ، و ما بعدھا ، 86، ص أصول السیاسة الجنائّیةینظر ، أحمد فتحي سرور، ) 1(

؛240ـ238، صالجنائي
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قامت ھذه المدرسة لحمایة الفكر كما أشرنا في التمھید، فقد: ـ نشأة المدرسة و أھّم أقطابھا1

Gabriel" جبرائیل تارد: ")1(التقلیدي في مقابل انتشـار أفكار الدفاع االجتماعي الجدید ؛ و من أقطابھا

Tard، "رایموند سالي "Raymond Saleille كوش"، و  "Cuchرونیھ كارو" ، و "Renné

Garraudكارسون "  ، و "Garcon دونـالد دي فـابر" و  "Donnedieu De Vabes .

كما اعترفت و دعت إلى ضرورة االحتفاظ بالجزاء الجنـائي بصورتھ التقلیدّیة كمقـابل للجریـمة ،

بالمسؤولّیة الجنائّیة للمجرم لكّنھا جعلتھا مقترنة بقدرتھ على تحّمل ھذا الجزاء و مدى استعداده لالستفادة 

. )2(منھ خاّصة في مرحلة تنفیذه

سعت النیوكالسیكّیة الفرنسّیة إلى التوفیق بین الفكر العقابي التقلیدي و فكر الدفاع االجتماعي 

و جعلھا تدور في أغلبھا حول ملف " مـارك أنسیل"سـومة باالعتدال و الّتي وضعھا  الجدید بأسسھ المو

؛ و كأّنھا أرادت أن تأتي بسیاسة جنائّیة جدیدة تجمع فیھا بین " ملف الشخصّیة اإلجرامّیة :  " واحد ھو 

الرامّیة إلى حمایة أصالة الفلسفة التقلیدّیة بأسسھا و أھدافھا و حداثة فلسفة الدفـاع االجتماعي الجدید 

:)3(حقـوق اإلنسان لبلوغ العدالة، فمّیزت بین مرحلتین 

و تنطوي ھذه المرحلة على تأسیس المسؤولّیة على مبدأ : أ ـ مرحلة تقریر رد الفعل الجنائي

و ھو الجریمة باعتبار مسؤولّیتھ الشخصّیة احریة االختیار، و تأكید ارتكاز إدانة المجرم على ما یقابلھ

عن ارتكابھا ، مع ضرورة أن تتضّمن اإلدانة معنى اللّوم االجتماعي ، ألّنھ من التناقض تأھیل المجرم و 

.  إعادتھ إلى المجتمع دون أن یسبق ذلك لومھ اجتماعّیا عن سلوكھ االجرامي ـ بفرض العقاب ـ 

و تعتمد ھذه المرحلة على المعاییر العلمّیة في تفسیر :ئيب ـ مرحلة تنفیذ رد الفعل الجنا

السلوك اإلجرامي و شخصّیة مرتكبھ ، ذلك أّن الجریمة المرتكبة محكومة بمبدأ اإلدانة لكّن مقدار 

. العقوبة محكوم بشخصّیة المجرم و ال یتّم قیاسھا من ھذا المنطلق إالّ في مرحلة التنفیذ

من أجل رسم معالم سیاستھم العقابیة :لتقلیدّیة الجدیدة الفرنسّیة ـ أھّم دعائم المدرسة ا2

الفرنسّیة ، ارتأى أقطاب ھذه المدرسة االعتماد على أفكار المدارس الوسطّیة خاّصة منھا تلك المتعلّقة 

(1 )G .Levasseur,Rapport de synthése aux travaux de XIII ém journées de défense siciale,RSC

,1964,P725 ; R.Merle,La confrontation doctrinale du droit pénal classique et de la défense

sociale,RSC,1964,P725 ; Raymand  Saleilles , L’ Individualisation De La Péne ,3éme édition ,

(Paris :1927) .

.98، ص أصول السیاسة الجنائّیةینظر ، أحمد فتحي سرور ، )2(

.92ـ90، صالمرجع السابقینظر ، أحمد فتحي سرور ،)3(
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بشكل باعتماد المنھج العلمي ، و ذلك بتأكیدھم على ضرورة االستعانة بكّل جدید تأتي بھ العلوم التجریبّیة 

عام لتیسیر دراسة و تفسیر السلوك اإلجرامي ؛ لكّنھم كانوا أكثر إیجابیة من أقطـاب الفكر الوسطّي حین 

سّجلوا موقفھم إزاء مسألة حرّیة االختیـار و كذا مسألة المسؤولّیة األخالقّیة باعتبارھا جوھر المسؤولیة 

استناد العقاب على فكرة أو مبدأ العدالة الجنائّیة ، و كان لھم توجھ ممّیز أیضا حین أّكدوا ضرورة

. المطلقة 

و تأسیسا على ما ذكرنا یمكن تلخیص أھّم دعائم المدرسة التقلیدّیة الجدیدة الفرنسّیة وفق نظرّیة 

: ،و ذلك على الّنحو الّتالي )1(" تفرید العقوبة " من خالل كتابھ " ریموند سالي:"أحد أھّم مؤسسیھا و ھو

االتجاھات الفكرّیة الداعّیة إلى ضرورة المدرسة الفرنسّیةساندت: المنھج العلمي أ ـ اعتماد 

اعتماد المنھج العلمي لفھم و تفسیر السلوك اإلجرامي و من ثّم بناء سیاسة جنائّیة ركیزة قائمة على أسس 

سة اإلنسان كالطب ذلك أّن التعویل على ما وصلت إلیھ العلوم التجریبّیة المختلفة في مجال درا. علمّیة 

، لھ وزنھ في اختیار العقوبة المناسبة لكّل مجرم )2(..العقلي و األنتروبـولوجیا الجنائّیة و كذا اإلحصاء 

.خاّصة عند إجراء عملّیة الفحص 

ھذا ، و نظرا ألھمّیة االعتماد على المنھج العلمي في المجال الجنائي ، رأى أقطاب المدرسة 

بالخبراء و المختصین لتیسیـر فحص الشخصّیة اإلجـرامّیة فحصا علمّیا دقیـقا و ضرورة االستعـانة 

، تتحدد بمقتضـاه درجة االختیـار من جھة و القدرة على التمییز و اإلدراك من جھة أخرى ، و )3(واقعّیا

شمل مرحلة كما یمكن أن تمتد االستفـادة من ھذا المنھج لت. كذا مدى أھلّیة الشخص للمساءلة الجزائّیة 

تنفیذ الحكم الجزائي المتضّمن لعقوبة معّینة بحیث تتیسر عملّیة تصنیف المحكوم علیھم و یتیسر تحدید 

.المعاملة العقابّیة المناسبة لكّل حالة 

و لعّل مرد تمّسك المدرسة الفرنسّیة بھذا المنھج ھو سعیھا إلى الجمع بین أصالة السیاسة 

حداثة السیاسة الوضعّیة و الوسطّیة معا ؛ و ما دام المنھج لیس فیھ ما التقلیدیة في مجال العقاب و

یتعارض و نظرّیتھا الّتي سعت حثیثا لتكریسھا ـ و ھي نظرّیة التفرید العقابي ـ فال مـانع من اعتمـاده ، 

لكن من غیر إفراط في ذلك ـ كمـا فعل لومبروزو ومن تبعھ ـ من جھة و بھدف ضبط مقتضیـات 

لّیة من جھة أخرى باعتبـارھا دعـامة من أھّم الدعـائم الّتي أّسست علیھا المدرسة التقلیدّیة المسـؤو

. الجدیدة الفرنسّیة سیــاستھا  

R . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne , 78 &ss.)1(

(2)R . Saleilles , IBID , P 95.

R . Saleilles , OP .CIT , 61 .)3(
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أنكرت كیفبّیّنا من قبل: اعتماد المسؤولّیة الجنائیة و التمّسك بمبدأ حرّیة االختیارب ـ

المدرسة الوضعّیة مبدأ حرّیة االختیار الّذي دافعت عنھ السیاسة الجنائّیة التقلیدّیة األولى و الجدیدة  

فكرة حتمّیة بشراسة بجعلھ أساسا للمسؤولّیة الجنائّیة ، و اعتنقت مبدأ آخر ھو مبدأ الجبرّیة القائم على 
الوسطّیة المحاید إزاء المسألة ، لكّن أنصار السیاسة ؛ كما عرضنا موقف المدارس ) 1(الظاھرة اإلجرامّیة

عكفوا على إحیاء مبدأ " ریموند سالي:" التقلیدّیة الجدیدة الفرنسّیة و على رأسھم أستاذ القانون الجنائي

.)2(حرّیة االختیار من جدید و تأسیس المسؤولّیة الجنائّیة علیھ

یتعلّق بمبدأ حرّیة االختیار ، حیث اختارت ھذا ، و قد انتھجت المدرسة منھجا وسطیا فیما 

التمّسك بھ كأصل یسري بالّنسبة للحاالت العادّیة و بالّنسبة لألشخاص العادیین ، و جعلت تطبیقات ھذا 

:)3(األصل مرھونة باعتبارات أخرى

. یتعلّق بعضھا بمدى تمّتع األشخاص باألھلّیة الّالزمة لترتیب المسؤولّیة علیھمـ

. لّق البعض بدرجة أھلیتھم ھذه من حیث كمالھا أو نقصھا و یتعـ 

. و یتعلّق البعض اآلخر بمدى قدرتھم أو أھلیتھم لتحّمل توقیع العقاب علیھم ـ

و كأّن أقطاب المدرسة أرادوا الخروج من زمرة االتجاھات المتطرفة الداعّیة إّما لألخذ بالمبدأ 

ا و نقصد مبدأ الجبریة أو الحتمّیة؛ فكان الرأي األوسط األخذ بإطالق و إّما اعتماد نقیضھ بإطالق أیض

و لعّل أھّم نتیجة تترتب . السالفة الذكر المرھونة باالعتباراتو المتدرجةو النسبّیةبحرّیة االختیار 

ة على ھذا التوّجھ الوسطي في اعتماد المبدأ تتعلّق بشكل مباشر بالمسؤولّیة الجنائّیة ، حیث تكون مسؤولیّ 

؛57، صعلم العقاب، فتوح الشاذلي، ینظر) 1(

R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1, P117et ss .

(2 )Raymand . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne ,p201 ;R. Merle &A.Vitu, IBID, T1,

P135et ss .

ینظر ،)3(

R. Merle &A.Vitu, OP.CIT, T1, P136_137et ss .
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متفاوتة بالضرورة فیما األشخاص ، و ھذا التفـاوت ینعكس ال محالة على الجزاء المفترض تقریره نوعا 

.و تقدیره كّما بحسب األحوال 

تأسیسا على ھذه النتیجة ، سّجلت المدرسة بصمة أخرى في مجال نظرتھا للجزاء الجنائي ، 

سة المدرسة األّم التقلیدّیة المتزمتة في بصمة أرادت بھا أن تعارض الفكر الوسطي و ترتد إلى سیا

تمّسكھا بالعقوبة كصورة وحیدة للجزاء ، فكانت ھذه البصمة ھي الدعامة الثالثة التي أسس أقطاب 

.الفرنسّیة علیھا سیاستھم 

المدرسة الفرنسّیة إالّ أن تبقي على المفھوم التقلیدي للجزاء أبت: ج ـ فكرة العقـاب و العدالة

كرد فعل اجتماعي إزاء الجریمة ، النطواء ھذا الجزاء " العقوبة " بصورتھ الوحیدة ممثلة فيالجنائي 

الزم لتیسیر إعادة التكّیف االجتماعي ، و انتقاصضروري لتحقیق الھدف الردعي المبتغى و إیالمعلى 

. )1(" العدالة المطلقة " من ثّم تتحقق العدالة الجنائّیة أو كما یفّضل سالي تسمیتھا 

و ألّن األشخاص یتفاوتون من حیث أھلیتھم الجنائّیة كمـاال و نقصانا ، فالرأي عند سالي و 

من تبعھ أن تتفاوت مقادیر العقوبات ؛ فإن كانوا فاقدي األھلّیة أو شواذ یعانون من اضطرابات عقلّیة 

األحوال تكون األنسب لھم و ھي فإخضـاعھم لتدابیر المالئمة العـازلة أو العالجّیة أو التربوّیة حسب 

. )2(مكّیفة على أّنھا نوع من العقوبات ، و مجـاالتھا محدودة 

ھذا ، و رغم أّن المدرسة الفرنسّیة جعلت الخطورة اإلجرامّیة معیارا لتقریر العقوبة ، لكّنھا لم 

المرحلة الحاسمة التي على تأخذ بھا كأساس لتطبیقھا ؛ حیث أّكدت على أھمّیة مرحلة التنفیذ و اعتبرتھا 

مستواھا یتّم تحدید العقوبة المناسبة من جھة و خاللھا یتّم ضبط مقدارھا من جھة أخرى و ذلك بالّنظر 

. )3(إلى مدى أھلّیة المحكـوم علیھ لتنفیـذھا و مدى استعداده لالستفادة منھا

یقة انسجـاما تاما بین و رغم أّن ھذه الّنظرة لفكرة الخطورة اإلجرامّیة ال تحقق في الحق

مضمـونھا كمعیـار أساسھ فحص الشخصّیة اإلجرامّیة و أثـرھـا الّذي من المفتـرض أن یترتب و ینعكس 

آلّیا على االختیار الّنوعي و التقدیر الكّمي للعقوبة في مرحلة المحاكمة بدایة ثّم في مرحلة التنفیذ بعد ذلك 

ة بالّنظر إلى ما استجد من تغّیرات في أحوال المحكـوم علیھم ـ ـ إن اقتضت المصلحة إعادة تكییف العقوب

إالّ أّن الفرنسّیة الجدیدة تزّمتت في التمّسك  بتأجیل ترتیب أثر ثبوت الخطـورة  بشكل خاّص و ثبوت . 

Raymand . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne ,p201.)1(

., T1, P138_139Traité de Droit CriminelR. Merle &A.Vitu,)2(

R. Merle &A.Vitu ,IBID, T1, P138.)3(
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ـانا المسؤولّیة الجنائّیة عموما إلى مرحلة التنفیذ ال قبلھا إلمكان اختیار المعاملة العقـابّیة المناسبة ضم

.        لتحقیق األھداف الردعّیة و اإلصالحّیة و التأھیلّیة للعقـوبة و من ثّم بلوغ العدالة المطلقة المتوخاة منھا 

یمكننا من خالل عرض : ثانیا ـ مظاھر التفرید العقابي في المدرسة التقلیدّیة الجدیدة الفرنسّیة 

رّوادھا ، التأكید على أّن مبدأ التفرید بأبعاده التشریعّیة دعائم ھذه المدرسة و باالستناد إلى ما جاد بھ فكر

و القضائّیة و التنفیذّیة تبلور من خالل نظرّیة صاغھا سالي في مؤلّفھ ، و لئن كانت تحّفظاتھ فیما یتعلّق 

بالتفرید التشریعي صریحة إالّ أّن الفضل یعود إلیھ في إرساء معـالم التفرید العقابي بشكل عام  على 

:  ستوى السیاسة الجنائّیة المعاصرة ؛ و لنا أن نبّین أھّم مظاھره في العناصر التالّیةم

وفق مجازيو ھو تفریدالتفرید مخّول للمشّرعھذا الّنوع من: ـ مظاھر التفرید التشریعي 1

من ، و تنحصر مظاھره في تقریر مبدأ الشرعّیة" ریموند سالي " أقطاب ھذه المدرسة و على رأسھم 

:جھة و مبدأ التناسب النسبي بین الجریمة و العقوبة المقابلة لھا ، و یمكن توضیح ذلك كما یلي

إّن التفرید التشریعي ینطوي حسب وجھة نظر المدرسة الفرنسّیة على :أ ـ تقریـر مبدأ الشرعّیة 

لثـابتة في المجتمع و من ثّم قیام المشّرع بالّتجریم و العقاب فحسب ؛ فتحدیده للمصـالح المعتبرة و القیم ا

إضفاء وصف التجریم على كّل تجاوٍز یكون فیھ مساس بھذه المصالح و فرض عقوبات محددة كمقابل 

.لكّل السلوكات المجّرمة یعتبر مظھر من مظاھر التفرید

و علیھ ، فالسلطة التشریـعّیة دورھا في مجال التفرید العقـابي قاصر على وضع نصوص 

جنائّیة ، تتضّمن مقـاییس عاّمة و أخرى خاّصة تتحدد بموجبھا العقوبات تحدیدا قـانونّیا ؛ و قـانونّیة 

األھداف المرجوة من ھذا التحدید تتمحور في تحقیق الردع العام بشكل خاص و من بعد إرضاء

بلوغھا حّتى مع یشكك في فعالّیة ھذا الّنوع من التفریـد في )1(الشعور العام بالعدالة ، و إن كان البعض

.  تقریر مبدأ آخر ھو مبدأ التناسب 

لعل مظاھر التفرید التشریعي المحكوم علیھ مسبقا بالقصور : ب ـ تقریر مبدأ التناسب النسبي

شّق التجریم و شق الجزاء ، لتشمل مبدأ یعتبر في : وفق ھذه المدرسة تتجاوز تقریر مبدأ الشرعّیة بشقیھ 

.العقابي بصوره الثالث و ھو مبدأ التناسب الحقیقة ھو أساس التفرید 

فالمشّرع في أثناء تحدیده للعقوبات بأنواعھا ُیفترض أن یأخذ بنظر االعتبار الجسامة التقریبّیة 

خاّصة من حیث حجم األضرار المترتبة علیھا و من ثّم یكون قد أخضع تحدیده ھذا )1(للوقائع المرتكبة

،" ریموند سالي" و  من بینھم ) 1(

Raymand . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne , p201.
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: سبة نسبّیة في ھذا اإلطار لكونھا محصورة بین طرفین ال غیر ھما لمبدأ التناسب ، و إن كانت المنا

الجریمة بمالبساتھا و العقوبة بحدودھا القانونّیة ؛ أّما الطرف األھّم في المعادلة الجنائّیة و ھو الجاني 

.  فنظرا لكونھ طرفا مجھوال بالّنسبة للمشّرع فال مجال ألخذه بنظر االعتبار في عملّیة المناسبة 

و تأسیسا على ذلك فإّن التفرید التشریعي حتى و إن كانت لھ مظاھر معدودة وفق فكر ھذا 

المدرسة یبقى صورّي أو مجازي ال یعّول علیھ لتحقیق األھداف المتوخاة منھ لعجزه عن اإلحاطة 

رسة بأحوال الجناة المختلفة و ظروفھم المتعددة و شخصّیاتھم المتباینة ، و لذا اعتبرت أقطاب المد

:   التفرید القضائي ھو التفرید الحقیقي و لھ مظاھر یمكن توضیحھا على الّنحو التالي

إّن ھذا التفرید ھو ـ كما أشرنا من قبل ـ التفرید الحقیقي في فكر :ـ مظــاھر التفرید القضائي 2

ة یتنازل عن مھّمتھ و المدرسة الفرنسّیة الجدیدة ، ألّن المشّرع نظرا لعجزه عن استیعاب كّل أحوال الجنا

یسندھا للقاضي باعتباره األقدر على اإلحاطة بالوقائع مھما اختلفت مالبساتھا و بالجناة مھما كثر عددھم 

:و اختلفت ظروفھم و أحوالھم ؛و لعّل أھّم مظاھر التفرید القضائي للعقوبة تتمّثل في 

نسّیة سلطة القضاء التقدیرّیة وّسعت المدرسة الفر:أ ـ منح سلطة تقدیـرّیة واسعة للقضاة 

منھ بعض انتزعتضمانا لتفریـد العقوبة ؛ و ألّنھا قّدرت عجز المشّرع عن تحقیق ھذا التفرید 

القضاء سلطة معتبرة في مجـال تطبیق نظم منحتصالحّیـاتھ و خّولتھا للقاضي كتقدیـر المسؤولّیة ، كما 

إن كـانت محّصنة بمبدأ الشرعّیة ، باإلضافة إلى ذلك التفرید العقابي المختلفة الموسومة بالمرونة و

و یمكن توضیح ھذه . إجراء فحص الجناة للقاضي تیسیـرا لتصنیفھم تصنیفا قضائّیا أّولّیا قامت بإسناد

:  المظاھر على الّنسق التالي

علت إّن تمّسك أقطاب المدرسة الفرنسّیة بمبدأ حرّیة االختیار ج:ـ تقدیـر المسؤولّیة 1أ

المعقداوحركّیامفھوما": المسؤولّیة الجنائّیة باعتبار استنادھا على ھذا المبدأ تأخذ كما ذكر أحد الفقھاء 

یوم وقوعتقدیرهیتمّ الّذيفالماضيأیضا ، مستقبلھلتأثیرإّنماوالمّتھمماضيلتأثیرفقطیخضع

فيحّقھالممارسةالدولةتدّخلمشروعّیةأساسوالّقانونيالسندیقّدممقترفھاإثمإلىبالّنظرالجریمة

؛ و یمتد ھذا المفھـوم الحركي لیشمل ضبط عنـاصر ) 2(..." الحدھذاعنددورهیتوقفوالعقـاب ،

المسؤولّیة على مستوى القضـاء حیث یتّم تقدیرھا بقدرھا المفترض توافقھ وأحوال الجنـاة الشخصّیة و 

. ھلّیة الجنائّیةمدى امتالكھم األ

؛)1(ھامش7،صاألوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائيینظر ، عبد الفتاح عبد العزیز خضر، )1(

Raymand . Saleilles , IBID ,p201.
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و تقدیر عناصر المسؤولّیة الجنائّیة ینطلق من تحدید مدى كمال أھلّیة الجاني أو نقصھا، لیصل 

التّبت من مدى تمّتعھ باألھلّیة الالّزمة للمسؤولّیة و العقـاب على ارتكابھ للجرائم الطبیعّیة ـ لىفیما بعد إ

ومن ھذا المنطلق أصبح من الضروري أن یعمل .ـقّیة وفق نظرة ساليباعتبارھا ھي الجرائم الحقی

و القـاضي على تحقیق ھذا التقدیر بنفسھ أو باالستعانة بالخبراء ، إلمكان ضبط درجة حرّیة االختیار 

. )1(درجة التمییز عند الجاني ذلك أّن التحدید القانوني یكون في الغالب بعیدا عن الدّقة العلمّیة 

الّتي یتوّصل إلیھا القاضي یتّم اختیار العقوبة المناسبة باالعتماد على الّنظم و تأسیسا على الّنتائج 

العقـابّیة الّتي منحھا إّیاه المشّرع ، و ھي متراوحة بین نظام التدّرج الكمّي و االختیار الّنوعي للعقوبة و 

:نظام الظروف القضائّیة ، یمكن بیانھا في العنصر الموالي

ھذه الّنظم موسومة بالمرونة بمقتضاھا یتمّكن :ة المساعدة على التفرید ـ الّنظم العقـابیّ 2أ

القاضي من تفرید العقوبة ضمانا لتحقیق أھدافھا ، و رغم تقریرھا في السیاسات العقابّیة السابقة عن 

: المدرسة الفرنسّیة إالّ أّن خصوصیتھا تكمن في 

انتھجت المدرسة منھج أستاذ القانون : لعقوبةـ بالّنسبة للتدّرج الكّمي و االختیار الّنوعي ل

الجنائي سالي الذي كشفت عنھ نظرّیتھ في التفرید، حیث جعل العقوبات متدرجة من جھة و متنّوعة

: )2(من جھة أخرى و ذلك بتقسیمھا إلى ثالثة أقسام ھي

Peines D’Intimidation»ـ عقوبات تثبیطّیة  و تطّبق في األصل على كّل من ال یتوافر :«

عنده االستعداد األخالقي لإلجرام كالمجرم السیاسي فیما یتعلّق بالجرائم السیاسّیة البحتة أو من تتوافر 

عنده نسبة ضعیفة من ھذا االستعداد كالمجرم السیاسي في الجریمة المختلطة فھما ال یحتاجان إلى 

ّیة بل إلى عقوبة زاجرة ؛ و مثلھما المجرم بالعاطفة و في بعض األحیان العقوبة التقویمّیة أو اإلصالح

المجرم بالصدفة حیث یبحث القاضي عن الدوافع الخارجّیة المتعلّقة بھما و من ثّم یختار العقوبة المناسبة 

غرامة یتناسب مقدارھا مع ثروة الجاني و قد تكون التشغیل خارج السجون ، و قد : التي قد تكون 

و في ھذه الحاالت ال . طوي على حظر إقامة المحكوم علیھ لمدة معّینة في محل ارتكاب الجریمة تن

. یكون الھدف المبتغى من فرضھا إالّ الزجر

، المجلة الجنائّیة القومّیة ، العدد األھلّیة الجنائّیة بین التحدید القانوني و التحدید العلميینظر ، عبد الفتاح خضر، ) 1(

.477، ص1971الثالث ، نوفمبر 

؛167، ص نائّیة نحو فردّیة العقاب، توجیھ السیاسة الجینظر ، محمود محمود مصطفى )2(

Raymand . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne ,p255.
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Pénes De Réformeـ عقوبات إصالحّیة أو تعلیمّیة  و قد رأى سالي أّن ھذا الّنوع : »«

و كذا على معتادي اإلجرام و في بعض األحیان من العقوبات یصلح للتطبیق على الجانحین األحداث 

و كما یظھر من تسمیتھا فھي تصلح لكّل شخص یقّدر القاضي حاجتھ إلى التعلیم . على المجرم بالصدفة 

و اإلصالح ، و لھذا ال یفترض ضبط مدتھا ألّن ھذه األخیرة تكون مرھونة في الغالب بتحقق الھدف 

.  كوم علیھ المبتغى منھا و ھو إنصالح حال المح

Pénes De Suretéـ عقوبات أمن  ال یفّضل سالي تسمیتھا بالتدابیر ألّنھ ینكر ھذه : »«

على كّل من تثبت خطورتھ 1الصورة من الجزاءات الجنائّیة ، و یرى ضرورة توقیع العقوبات األمنّیة 

الفئة من المجرمین إلى و إخضـاع ھذه. اإلجرامّیة ، إّما لكونھ من معتـادي اإلجرام أو من الشواذ 

عقوبـات أمن تتراوح بین الّنفي و العزل التاّم أنسب لھم ، ألّن برامج اإلصالح لم و لن تنفع معھم فمن 

.  مصلحة المجتمع إبعادھم 

انتقد سالي التشریعات الّتي طغت علیھا الصبغة الموضوعّیة :ـ و بالّنسبة لّنظـام الظروف 

فیما یتعلّق باألخذ بنظام الظروف المخّففة أو المشددة و ذلك  بتركیزھا على لكونھا كّبلت سلطة القضاء 

جسـامة الجریمة دون نظر لشخصّیة مرتكبھـا ؛ و رأى ضرورة االھتمـام بالشخصّیة اإلجـرامّیة و 

.)2(..أحوالھا االجتماعّیة و دوافعھا إلى اإلجرام و بیئتھا و ماضیھا و سّنھا 

تلك األحوال تقتضي التخفیف على الجـاني كما في حـالة صغر السّن و فإن قّدر القـاضي أّن 

نقصان األھلّیة خّففت العقوبة و إن قّدر أّنھا تتطلّب التشدید شّددت ؛ و التحّفظ مطلوب في مجال تطبیق 

نظام الظروف المخّففة بشكل خاص ، حیث ال یفترض أن یعتبر القاضي مثال الشذوذ اإلجرامي نوعا من 

ف المخّففة ألّن التكییف الصحیح لھ ھو أّنھ حالة مرضّیة تومئ بوجود خطورة إجرامّیة كامنة في الظرو

و غیرھا من " الشـذوذ  " و ال یجـوز من ھذا المنطلق التسویة بین ھذه الحـالة .  ) 3(شخصّیة المجرم

في مجرم معّین الحاالت الّتي تصدق علیھا ظروف التخفیف باعتبارھا حاالت عارضة اقتضى وجودھا 

.تخفیف العقـوبة علیھ 

و على العموم فإّن سلطة القضاء في تطبیق ھذه الّنظم مرھونة بإجراء قضائي رأت المدرسة 

ضرورتھ في مجال االختیار الّنوعي للعقوبة المناسبة ، إذ لیس للقاضي الّنطق بالحكم إالّ إذا تّم إعداد 

Raymand . Saleilles , IBID ,p101 .)1(

.p201&ss,eL’ Individualisation De La PénR . Saleilles ,)2(

؛ 42، صاإلجرائّیة للتفرید القضائياألوجھ ، نظر ، عبد الفتاح عبد العزیز خضری) 3(

R . Saleilles , IBID , P78.
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و . یفترض أن یتضّمنھ ھذا الملف تقـاریر فحص المتھم ملف خـاص بالشخصّیة اإلجرامّیة و أھّم ما

سواء قام بالفحص القاضي نفسھ أو غیره من المختصین فاإلجراء یبقى لھ وزنھ في مجال التفرید 

:القضائي للعقوبة ؛ و یمكن توضیحھ على الّنحو الّتالي 

تھما المدرسة ھما في الحقیقة إجراءان متالزمان أّكد: ب ـ  الفحص والتصنیف القضائي 

الفرنسّیة الجدیدة ، حیث یترتب على اإلجراء األّول و ھو الفحص تصنیف المحكوم علیھم تصنیفا علمّیا 

و بمقتضى ھذان اإلجراءان یستطیع القاضي تبریر اختیاره لنوع العقوبة ومدى مناسبتھا لكّل . وواقعّیا 

: حالة تعرض أمامھ ،و بیان ذلك كما یلي  

العقـوبة الختیارتیسیرااإلجرامّیة فحص الشخصّیةضرورةیرى سالي : ـ الفحص القضـائي1ب

و یحّق .  بھذه الشخصّیة اعتبـارات تتعلّق في مجملھاعدة تحكمھالمالئمة ، ذلك أّن ھذا االختیـار

لمتھم للقاضي تسخیر كّل الوسائل العلمّیة الكفیلة بمساعدتھ على الكشف عن خبایا و أسرار ا

ألّن جوانب ھذه )1(الماثل أمامھ ، و ال ضرر في االستعانة بالخبراء و المختّصین في العلوم المختلفة 

غیرھا ، و الملف الكامل .. الشخصّیة متعددة فمنھا الجانب العضوّي و الّنفسّي و االجتماعّي و المادي و

وفق القاضي في اختیار العقوبة للشخصّیة اإلجرامّیة یفترض أن یستوعب كّل ھذه الجوانب حتى ی

.المناسبة و المعاملة العقابیة المالئمة لكّل حالة 

إّن التفرید القضائي في نظر ھذا االتجاه ما ھو إالّ نوع من أنواع : ـ التصنیف القضائي2ب

التشخیص أو ھو تصنیف فردي مؤّسس على حقیقة الشخصّیة اإلجرامّیة ال على االعتبارات الموضوعّیة 

و على الرغم من صعوبة إیجاد تقسیم متكـامل للمجرمین بمقتضاه یقوم القاضي  . )2(المتعلّقة بالجریمة 

إالّ أّن سالي اقترح تقسیما تقریبیا رآه مقبوال إلى حّد ما ، بحیث یصّنف الجناة بالّنظر إلى الفئة بتصنیفھم

:)3(التي ینتمون إلیھا من الفئات الثالث اآلتیة 

،فئة المجرمین بالصدفة ـ

.فئة المجرمین بإجرام متأّصل ـكذا و ،فئة المجرمین بإجرام ظاھري أو سطحيـ

و یبقى انتقاء العقوبة المناسبة لكّل فئة مرھون باألھداف المتوخاة منھا ، فإن كانت الفئة ممن 

یرجى صالحھ یختار القاضي إحدى العقوبات اإلصالحّیة أو التعلیمّیة ، و إن كانت ممن تأّصل فیھا 

؛38، صاألوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائيینظر ، عبد الفتاح عبد العزیز خضر ، )1(

R . Saleilles , L’ Individualisation De La Péne , 95 ; R. Merle &A.Vitu, Traité de Droit Criminel,

T1, P138_139 .

R . Saleilles , IBID , p201&ss.)2(

R . Saleilles OP.CIT, p201&ss.)3(
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یھم الزجر و الترھیب اإلجرام فال مناص من انتقاء إحدى العقوبات األمنّیة أّما إن كانت الفئة ممن یكف

. كان للقاضي حرّیة في اختیار إحدى العقوبات الترھیبّیة أو الزجرّیة 

التفرید : "رائد المدرسة التقلیدّیة الجدیدة الفرنسّیة" سالي" یسّمیـھ : ـ مظـاھر التفریـد التنفیذي 3

فقد رأى . د المعـاملة العقابّیة عملّیا ، ألّنھ مخّول إلدارة الّسجون الّتي یوكل إلیھا أمر تفریـ)1(" اإلداري 

ھذا االّتجـاه ضرورة رسم خطة علمّیة بموجبھا یتّم تحقیق ھذا الّنوع من التفریـد؛ خطة تنطلق إجراءاتھا 

من إعـادة فحص المحكوم علیھ لتصل إلى وضع حد لعقـوبة ترى اإلدارة العقابّیة كفـایتھا في تحقیـق 

: ي عرضنا لھذه اإلجراءات ما یكشف عن أھّم مظـاھر التفرید التنفیذي  و لعل ف. األھداف المنشـودة 

كان للقاضي األسبقّیة في القیام ھي إجراءات: أ ـ إعادة الفحص الشخصّیة اإلجرامّیة و تصنیفھا

بھا في مرحلة المحاكمة ، لكّن فحصھ للشخصّیة اإلجرامّیة في تلك المرحلة یبقى أّولّیا كما أّن تصنیفھ 

و علیھ، و نظرا ألھمّیة مرحلة . حكوم علیھم ھو تصنیف تمھیدي فحسب و قد بّیّنا من قبل الغایة منھ للم

:  التنفیذ رأت المدرسة ضرورة إعادة الفحص و إعادة التصنیف و ذلك على الّنحو التالي

بالذات ھو إّن الھدف من ھذا اإلجراء في ھذه المرحلة : ـ إعـادة الفحص الشخصّیة اإلجرامّیة 1أ

التثّبت من مدى تمّتع المحكوم علیھ بأھلّیة التنفیذ من جھة ، و تیسیر تصنیفھ تصنیفا علمّیا ھادفا من جھة 

فاختیار المعاملة العقابّیة المناسبة و ضبط مدة العقوبة یخّول إلدارة السجون باعتبار اّتصالھا . أخرى 

ى تقاریر إعادة الفحص المنجزة بمعرفة مختصین في المباشر بالمحكوم علیھم لكن ال بد من اعتمادھا عل

.الجنائّیة و غیرھم األنتروبولوجیاالطب العقلي و الّنفسي و في علم

و أھلّیة التنفیذ المثبتة في تقاریر إعادة الفحص تنطوي على تأكید قدرة المحكوم علیھ على تحّمل 

؛ و ھذا یؤّكد أھمّیة دراسة الشخصّیة اإلجرامّیة في )2(العقوبة من ناحّیة و استفادتھ منھا من ناحّیة أخرى

ھذه المرحلة للوقوف على كّل جوانبھا االجتماعّیة و المادّیة و الصحّیة و غیرھا ، و من ثّم إعادة 

.  التصنیف بالّنظر إلى ملف الشخصّیة 

مبدئّیا على إّن الفئة الّتي ینتمي إلیھا المحكوم علیھ تكون قد تحددت :ـ إعادة التصنیف 2أ

مستوى مرحلة المحاكمة ، لكّن التفرید العقابي یتطلّب إعادة تصنیفھ بالّنظر إلى ما تراه إدارة السجن 

م ھذا اإلجراء ـ إعادة و یقو. ذ لكّل حالة في نظر ھذه المدرسةمناسبا من معاملة عقابّیة أو أسلوب تنفی

ي لمدة العقوبة بالّنظر ّیة من جھة و التقدیر الكمّ على أساس االختیار الّنوعي للمعاملة العقابالتصنیف ـ،

:  د التنفیذي یمكن توضیحھا على الّنحو التالي سس تعتبر ھي األخرى مظاھر للتفری؛ و ھذه األلكفایتھا

(1 ) R . Saleilles , , L’ Individualisation De La Péne , p181&ss ; R. Merle &A.Vitu, Traité de

Droit Criminel, T1, P136.

.69،صعلم اجتماع العقابنبیل السمالوطي،؛178ص، الّنظریة العاّمة للجزاء الجنائيأحمد عوض بالل ،ینظر ،)2(
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" یعتبر العمل العقـابي عند سالي :ب ـ االختیار الّنوعي للمعاملة العقابّیة و تقدیر مدة العقوبة 

، و تعتبر الھیئة اإلدارّیة القائمة على تنفیذ األحكام الجزائّیة صاحبة القرار )1(" یذي عصب التفرید التنف

و مھما كان موقفنا إزاء ھذا التوّجھ فلیس لنا في ھذا المقام سوى . في وضع حد للعقوبة المحكوم بھا 

: عرض تصّورات أقطاب المدرسة ؛ فبالّنسبة لـ 

نظرا العتماد التشریعات العقابّیة الحدیثة على العقوبات :قابّیةـ االختیار الّنوعي للمعاملة الع1ب

السالبة للحرّیة بشكل موّسع و حیث یتّم تنفیذھا على مستوى المؤسسات العقابّیة ، رأى ھذا االّتجـاه 

ضرورة تنویع أسـالیب المعاملة العقابّیة ، و تفویض أمر اختیـار األسلوب المناسب لكّل حالة لإلدارة 

. لّفة بالتنفیذ المك

و لعّل تركیز المدرسة انصب على االختیار الّنوعي ألسلوب المعاملة العقابّیة على اعتباره اآللّیة 

المناسبة لضمان تحقیق األھداف اإلصالحّیة و التأھیلّیة للمحكوم علیھ ، خاّصة وقد أّكد سالي صاحب 

إعداد الجانحین لتحّمل المسؤولّیة و في نظریة تفرید العقوبة على دور ھذه األسالیب في تكویـن و 

؛ و یبقى بلوغ ھذه األھداف مرھون أیضا بمدة العقوبة )2(مساعدتھم على االندماج و التكّیف االجتماعي

. الّتي من المفترض تركھا مفتوحة إلى حین اّتخاذ قرار إنھائھا من إدارة المؤسسة العقابّیة 

في مجال المدرسة الفرنسّیةإلیھتوّصلتماإّن من أھمّ :ـ تقدیر مدة العقوبة المناسبة2ب

التفرید التنفیـذي ، تأكید عالقة التالزم الكبیر بین مدة العقـوبة و أسلوب المعاملة العقابّیة المختار من قبل 

العقـابیة لوظیفتھا، و علیھالمعاملةتحقیقتكون مرتبطة بمدىأنیجبالعقوبةفمدة. إدارة السجن

األھداف العالجّیة و اإلصالحّیة و التأھیلّیة تتحقّقحّتىمتواصالمن المفروض أن یبقى تنفیذھا

البابفتحمع،المدةبعقـوبة سالبة للحرّیة طویلةالّنطقمنمانعاوال یرى ھذا االّتجاه.المرجوة منھا 

خاللمنمدتھااكتمـالحتّى قبلاالقتضاءالعقابیة عند المعاملةأمام إدارة المؤسسة العقابّیة إلنھاء

.األھداف تحققثبتإذابحسب األحوال) 3(العفوالمشروط أوجاإلفراإفادة المحكـوم علیھ من

p201.,Individualisation De La PéneL’R . Saleilles ,)1(

؛ عبد 168ـ168، المقال نفسھ ، صتوجیھ السیاسة الجنائّیة نحو فردّیة العقابینظر ، محمود محمود مصطفى ، )2(

؛41، صللتفرید القضائياألوجھ اإلجرائیة الفتاح عبد العزیز خضر، 

R . Saleilles , IBID , p201.

Gabielمیرابو : ھذه الّنظم العقابّیة یرجع تاریخھا إلى ما قبل ظھور المدرسة الفرنسّیة ، حیث قـام كّل من) 3(

Mirabeau بونیفیـل دي مارسانجيBonneville De Marsangyبدراسة حولھا و كان ذلك في القرن الثامن عشر

، علم العقابینظر ، فّتـوح الشاذلي، .لكّن تطبیقھا لم یفّعل في التشریـعات العقابّیة الحدیثة إالّ مع ظھور المدرسة الفرنسّیة

.   280ص
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: )1(من حیث سواءو رغم ما وّجھ لھذه المدرسة من انتقادات 

.ابّیة أثناء التنفیذ ـد المعاملة العقـر االحترازّیة و اكتفائھا بتفریـتجاھلھا فكرة التدابیـ

اییر علمّیة محددة أمام القاضي یستطیع بمقتضاھا تقدیر ـضع معوأو من حیث عجزھا عنـ

.ھاھم لتنفیذ العقوبة أو قدرتھ على االستفادة منمدى أھلّیة المتّ 

الخطورة اإلجرامّیة السابقة على مانعة تواجھ بھاعن تحدید تدابیرغفلتھاأو من حیثـ

؛إالّ أّنھا أقّرت مبدأ التفریـد العقابي و جعلت لھ أبعادا تشریعّیة و قضـائّیة و أخرى تنفیذّیة ؛ و ةالجریم

إالّ أّن اعترافھ بوجوده رغم أّن رائدھا سالي أنكر  قدرة المشّرع عن تحقیق التفرید التشریعي للعقوبة

. جنائّیة للقول بھ و لتأكیده و تأكید دوره في تحقیق العدالة الكاف عندنا 

اب الثاني لبیـان و تأكید على أّن ـابي في البـواع التفرید العقـو إّن  في دراستنا ألن، ھذا 

اھاتـجاتّ واھجــمنوارــأفكورؤىمنعـرضھسبقما◌ّ بكلتزخرومـالیابّیة للدول ـات العقـالتشریع

ناائّیة ؛ و إّن تأصیلـق العدالة الجنیحقو دورھا في تات مكافحة الجریمةـآلیّ ھوھاكلّ وعھاـموضكان

وودھاـوجتستمدالّتيائّیة ـاسة الجنـمن السیینبثقّنما ھو یجعلنـا نؤّكد أّنھ إابي ـد العقـلمبدأ التفری

وتركیبتھالتھ وـأصوالمجتمعمعاغمھاـتنمنودةـالیتھا في تحقیق العدالة المنشـّ رارھا و فعـاستم

.مرجعّیتھ 

األّولالصة البابــخ

ي و تأصیلھ في الشریـعة و أھّم ما یمكننا استخالصھ بعد العرض المفّصل لمفھوم التفرید العقاب

عمل تمارسھ سلطة مختّصة ترتسم بھ معالم :" و ھومن أھّم مبادئ السیاسة الجنائّیة،أّنھ مبدأ القانون،

یتّم بمقتضاھا تقریر و تقدیر و توقیع العقوبة سیاستھا العقابیة اعتمادا على معاییر و آلّیات محكمة 

على عناصر یقوم التفرید العقابي و ."المناسبة لكّل جریمة و كّل مجرم بما یضمن تحقیق العدالة الجنائّیة

.93، صأصول السیاسة الجنائّیةأحمد فتحي ، سرور ،)1(
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مختّصة سلطة :اإلسالمي أو في المنظور القانوني،و تتمثل فيسواء في المنظور تكشف عن مضمونھ 

تتحقق بمقتضاھا العدالة و عقوبة مناسبة لتكریسھھاكمة یتّم اعتمادمحیوكل إلیھا أمر تحقیقھ،أسس

نا أّن األساس لدیأّكدتقدف،رغم االختالف بین الشریعة و القانون في إسقاطات ھذه العناصر و؛الجنائّیة

أھّم ما القاضي الجنائي و تخصص و یعتبر تأھیل .بشكل عام ھو مبدأ التناسبنظام ھذا الالذي یستند إلیھ 

تحقیق لضماناالتي نرى من الضروري تعزیز القضاء بھا جھزة األباإلضافة إلى التفرید العقابي یتطلبھ 

عالقة التكامل الثابتة بذلكتجسدیو ؛جعل أھمّیتھ تزدادارتباطھ الوثیق بالعدالة الجنائّیة ّن كما أ.ھذا التفرید

.ن اإلجرائّیة و الغائّیةتیمن الّناحیة الموضوعّیة و كذا من الناحیبینھما 

الجزاء تقتضي أن یتحقق عدالة ذلك أنّ بدراسة شخصّیة المجرم،مبدأ التفرید ظھورارتبطقد ل

السیاسة الجنائّیة یرجع  إلىلمبدأ لبأّن التأصیل الحقیقي أّكدنا قد و .لالتناسب الحقیقي بینھ و بین الفاع

رغم أّن مسّماه و،اصـو القصفي الحدودهأّن الكثیر یفّند وجودرغم ،الفریدة اإلسالمّیة بنظمھا العقابّیة 

و الّتي وضعت أصال اسة الرشیدةـمضمونھ و تطبیقاتھ و مرجعّیتھ ھي ھذه السیإّنا لنؤّكد بأنّ فحدیث

.على أسس عادلة و استھدفت تحقیق العدالة مطلقا بین الّناس جمیعا 

تستنكراالتيفكرّیة الثورة رساء معالمھ بدایة من الالفضل في إفي أوروباالفالسفة كان لجھود كما 

و بصرف الّنظر عن تصّورات ھؤالء ؛القرون الوسطىفيالتي كانت سائدة سالیب العقابّیة الوحشّیة األ

و معاییر وبةـ، فقد استطاعوا بالفعل إحداث تغییر في مضمون العقو غایاتھالفالسفة ألساس حق العقاب 

كان لكّل منھا أثره في مجال تقریر مبدأ قد فمنھجالفي ھافتعاقب المداراس الجنائّیة و اختالو رغم . تقدیرھا

.و كذا كان لكّل منھا رؤیتھ لفكرة العدالة في حد ذاتھااوت؛التفرید العقابي و لو بشكل متف

ابي بأنواعھ المختلفة و ــم التفرید العقاـو ال مناص بعد ھذا البیان إالّ تفصیل القول حول مضمون نظ

الباب الثاني فيھذا ما سنعالجھ . بمعاییره و آلیاتھ المتعددة الھادفة إلى تحقیق العدالة الجنائّیة بأبعدھا الحقیقّیة 

فما ھي أنواع التفرید العقابي وما ھو مضمونھا؟ و ھل لھا دور حقیقي في تحقیق العدالة الجنائّیة ؛ من الدراسة

المنشودة ؟
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التفرید العقابي أنواع ثالثة ، یرتبط كّل واحد منھا بالسلطة المختصة بھ ، ذلك أّن 

و .   المشّرع ، القاضي و الجھة المختّصة بالتنفیذ : مسؤولّیة تحقیقھ یتقاسمھا ثالثة أطراف 

و لھ لھذا اعتبرنا التفرید نظاما عقابّیا لھ ركائز یقوم علیھا و لھ آلّیات بمقتضاھا یتّم تحققھ  

.دور ال یمكن االستھانة بھ ینطوي على تحقیق العدالة الجنائّیة 

: ھذا الباب یعالج كّل نوع من أنواع التفرید سواء مارسھ المشّرع فیما یصطلح علیھ

أو مارستھ الجھة بالتفرید القضائيّ أو مارسھ القاضي وھو ما یسّمى بالتفرید التشریعي

بالتفرید : ة و بشكل خاّص العقوبات و ھو ما یطلق علیھالمختّصة بتنفیذ األحكام الجزائیّ 
سنحدد من خالل فصلي ھذا الباب أھّم األسس الّتي یقوم علیھا كّل نوع من التفرید . التنفیذي

العقابي و المعاییر و اآللّیات التي یعّول علیھا لضمـان تفرید العقـوبة تشریـعّیـا و قضـائّیا و 

د دورھا في ضمان تحقیق العدالة الجنائّیة سواء على مستوى تنفیـذیا ، وصوال إلى تأكی

. السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة أو السیاسة الوضعّیة 

من ھذا المنطلق تّم تقسیم الباب إلى فصلین واسعین شاملین ألھّم ما یتعلّق بكّل نوع 

:من أنواع التفرید العقابي ، حیث عالجنا في 

.شریعي و دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة التفرید الت: الفصل األّول 

و جمعنا في الفصل الثاني بین التفرید القضائي و التنفیذي للصبغة المشتركة بینھما 

:و ھي الصبغة القضائّیة  و وسمناه بـ 

.التفرید القضائي و التنفیذي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة: الفصل الثاني

اآللّیات المعتمدة في كّل منھا و تحدید الدور الفّعال لكّل نوع من بیانھما و المعاییر و 

:أنواع التفرید في تحقیق العدالة الجنائّیة یكون على الّنحو التالي
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الفقهّية  تاالتجاهايعتبر التفريد التشريعي النّوع األّول من التفريد العقابي ، و في الحقيقة أغلب  

ّل ما كائز و بكتنكره تماما ، و لكّننا من خالل هذا الفصل المعّمق سنجتهد إلثباته بكّل ما يتضّمنه من ر

 يقّرره من آليّات تمثّل في الحقيقة جوهره و األسس التي يقوم عليها .

القانوني ثبت و ألّن الرؤيّة عندنا متراوحة بين المنظور الشرعي لمبدأ التفريد العقابي و المنظور  

 و       كل عاملدينا يقينا بأّن المشّرع باعتباره السلطة المخّول لها أمر تقرير الجزاءات الجنائيّة بش

و   وفظريتحّمل ابتداء مسؤوليّة تحقيق المالئمة الضروريّة بين الجريمة و  ،العقوبات على الخصوص

ات ـآلليّ او يعمد وضع بعض  ، هذه العقوباتايير معيّنة تسّهل عليه سنّ ــفيعتمد على معالمجرم أحوال 

الة ان  تحقيق العدـلضمأو يفترض ذلك وبة ـوص الشرعيّة موسومة بالمرونة المطلـبها تكون النّص

 الجنائيّة المنشودة.

 مبحثان سيمّيزان هذا الفصل الموّسع نعالج في: 

 به. ألّول: مفهوم التفريد التشريعي للعقوبة و السلطة المختصةالمبحث ا

 التفريد التشريعي و دوره في تحقيق العدالة الجنائية. أسسالمبحث الثاني : و في 

 

 تفصيلهما على هذا النّسق يكون كالتالي:
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للعقوبة، ذلك أّن ضبط المفهوم يسهل علينا إدراك نتعّرف في هذا المبحث على التفريد التشريعي  

ام و عسّن الجزاءات الجنائيّة بشكل العناصر التي يرتكز عليها و التي تكشف عن منهج المشّرع في 

د ، من التفري بممارسة هذا الّنوعأهّمها العقوبات. و قد رأينا أنّه من الضروري تحديد السلطة المختّصة 

ا بين كّل و ضبط حدوده سناد االختصاصاتإل سيراتيمن جهة و  بين السلطاتمبدأ الفصل تأكيدا على 

و   امر توقيعهأر العقوبة و السلطة القضائيّة الموكول لها ــمن السلطة التشريعيّة المخّول لها أمر تقري

 المختّصة بالتنفيذ من جهة أخرى. التنفيذيةتطبيقها و السلطة التنفيذيّة أو اإلدارة 

 مطالب ستمّيز هذا المبحث ، و هي على التوالي:ثالثة  

 و أهميّته . وم التفريد التشريعيــالمطلب األول : مفه 

 .اصر التفريد التشريعيــالمطلب الثاني :عن 

 .المطلب الثالث : السلطة المختصة بالتفريد التشريعي  

 

 بيانها على هذا النّسق يكون كاآلتي:
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 المطلب األّول:

 وبة و أهميّته.د التشريعي للعقالتفريوم مفه

إّن ضبط مدلول التفريد التشريعي للعقوبة بالغ األهميّة نظرا لما يترتب عليه من نتائج  

شكل مطلب يطرح ب؛ هذا التمييزه عن التفريد القانونيالّتي يرتكز عليها و  على العناصر الوقوفأهّمها:

ي  تكريس فتأكيد دوره لو قد اخترنا ختمه ببيان وجيز ألهميّة التفريد التشريعي  ،مباشر هذه المسائل 

من عام  عقابي بشكلالباب األّول باعتبار األساس الذي يستند إليه التفريد المبدأ التناسب الّذي تحدثنا عنه 

ذا ة آلخر هلجنائيّ مرجئين بيان دوره في تحقيق العدالة ا الجنائي ، ناحية و كذا دوره بالنّسبة للقاضي

 وتيسيرا  للبيان تّم تقسيمه  إلى الفروع الثالثة اآلتية:.الفصل

 الـــفرع األّول :

 . و تمييزه عن التفريد القانوني تعريف التفريد التشريعي للعقـوبة

 (1)موضوعا للعديد من المؤتمرات الدوليّة للقانون الجنائي منهابشكل عام لقد كان التفريد العقابي  

: 

 .1957ـ المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات المنعقد في أثينا سنة  

  .1961ـ المؤتمر الدولي الثامن لقانون العقوبات  المنعقد في لشبونة سنة   

 .1964 ـ المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات المنعقد في الهاي سنة 

 .1969في روما سنة ـالمؤتمر لدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد  

 .1971ـ المؤتمر الثامن للدفاع االجتماعي المنعقد في باريس   

بعض ض حري بنا عر هللوقوف على مدلولو عليه ف ؛و لكنّها لم تعّرف بشكل مباشر التفريد التشريعي  

و بيان ؛ ريد القانونيثّم سنحاول التمييز بينه و بين التف، بداية  على سعتها و تباينهاله التعريفات الفقهيّة 

 اآلتيتين: العنصرينذلك يكون في 

  لتفريد التشريعي للعقوبة :اــ تعريف  أّوال 

                                                             

 ؛34ـ33(،ص2010،)بيروت:منشورات الحلبي ،1،ط الجزاء الجنائيسامي عبد الكريم محمود ،  ،ينظر(  1)

Revue Internationale de droit  penal 1957 pp189 _213 ; Revue Internationale de droit  penal 

1958 p234 ; Revue Internationale de droit  penal 1962 pp168 _169  

 420ـ418، المجلد السابع ص 1964ينظر ، المجلة الجنائية القومية ، العدد الثالث ، نوفمبر 

 ."147، المجلد الثاني عشر ، ص1970الجنائية القومية ،العدد األول، مارس  ينظر ، المجلة
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L’individualisation législative 

لى ذلك عاختلفت تحديدات الفقهاء للتفريد التشريعي للعقوبة ، فضيٌق البعض في بيانه و جعله قاصرا 

بعض في الدور المنوط بالمشّرع في تقرير العقوبات بما يتوافق و جسامة الجرم المرتكب؛ و توّسع ال

 يد العقابضبط التعريف تأكيدا منهم على ضرورة احاطة المشّرع بالمصلحة المعتدى عليها بداية ثّم تحد

لّتي وجد االعقــــوبة  المناسب بعد ذلك ؛ و ازداد البعض اآلخر في تدقيق المدلول ليشمل أيضا أهداف

 ة . لتحقيقها و أهّمها العدالـــة الجنائيّ  التفريد العقابّي بأنــواعه الثالث أصال ضمــانا

فقد وال مناص من عرض بعض التعريفات، و استنتاج مفهوم مقبول للتفريد التشريعّي للعقوبة ؛ 

 قيل :

للعقوبة أن يراعي  L’individualisation législative"يقصد بالتفريد التشريعي ــ 1 

المشّرع كينونة العقوبة المقررة على قدر جسامة الفعل ، و تقّدر هذه الجسامة في ضوء أهميّة المصلحة 

 .(1)القانونية أو االجتماعية التي تنتهكها الجريمة"

مة جساوواضح من التعريف أّن تركيزه انصب حول ضرورة مراعاة المشّرع في تقريره للعقوبة مقدار 

اره يولي أنص ماديات الواقعة المرتكبة الّتي يفترض أن تتوافق مع أهميّة المصلحة المعتدى عليها ، و لم

 اهتماما بما يفترض أن يراعيه المشّرع من أهداف متوخاة من العقاب قبل تقريره أصال.

األفعال الماّسة بالمصالح يتمثّل في :"قيام المشّرع بالتّجريم و العقاب ، أي بتحديد  وقيل بأنّهــ  2 

المعتبرة و القيّم الثّابتة في المجتمع ، و تحديد عقوباتها على أساس من الجسامة التقريبية للوقائع 

المرتكبة... و هذه المهّمة التي يؤّديها في الواقع لن تعدو أن تكون مجرد تخصيص للعقــوبات المتنوعة 

ا جعل البعض يشكك في قيمة هذا الّنوع من التفريد في إمكان لألصنــاف المتعددة من الجرائـم ، و هذا م

 .)2(تحقيق األهداف "

و يفهم ضمنّيا من التعريف أّن مقتضيات التفريد التشريعي تتطلّب من المشّرع عند تحديده  

للجرائم و العقوبات المقابلة لها استحضار المصالح و القيّم المستقّرة في المجتمع من جهة و استهداف 

حقيق وظائف العقوبة من جهة أخرى .خاّصة كما جاء في التعريف أّن البعض يشكك في فعاليّة هذا ت

النوع من التفريد ألنّه وفق نظرهم "..تفريد مجازي ألّن المشّرع في ممارسته لن يكون بوسعه أن يعرف 

                                                             

 734، ص ظرية العامة لقانون العقوباتالنّ سليمان عبد المنعم ،  (1)

 3éme édition,p141 et ss Individualisation de la peine,’,L Salielle(2( 
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ـــــوبة المناسبة لحــالة مسبقا األفراد الّذين سيقدمون على ارتكاب هذه األفعال حتى يتمكن من تقرير العق

 ، حتّى  يتحقق الهدف المبتغى.(1)كل واحد منهم  بمفردها.." 

و يتحدد هذا اإلطار على  الجنائيّ  اإلطار القانونّي للجزاء"التفريد التشريعّي هو :و قيل بأّن  ــ3 

في القاعدة  ذلك أّن الجزاء هو الّذي به يتحقق عنصر االلزام ، ضوء الهدف منه في مرحلة التشريع

العقابيّة،و ألّن العدالة تقتضي ضرورة توقيعه من حيث المبدأ صيانة للقيم االجتماعيّة الّتي اعتدت 

 .)2(الجريمة عليها

قول صائب إلى حّد كبير ، و إن كان يحتاج إلى تدقيق أكثر ، فالتفريد التشريعّي يمثّل بالفعل الو  

مه جتمع و قين يرتسم مستهدفا بلوغ العدالة حماية لمصالح الماإلطار القانونّي للجزاء و الّذي يفترض أ

 و        فحسب ألّن األطر األخرى الموضوعياألساسيّة، و لكّنا نرى أنّه يمثّل اإلطار القانوني 

ينتظم  ولها آليات و مظاهر أخرى للتفريد ينظم  بها  اإلجرائية أو  القضائيّةالموسومة بالصبغة 

 التفريد القضائّي و التفريد التنفيذّي للعقوبة الجزائيّة.بمقتضاها و هما : 

كما عّرف بأنّه :" ذلك الّذي يتوالّه المشّرع ذاته محاوال به أن يجعل من العقوبة جزاء  ــ 4 

مناسبا و متالئما مع الخطورة الماديّة للجريمة من ناحّية ، بما تتضّمنه الجريمة من خطر على المجتمع 

حدثه من ضرر ، و مع الظروف الشخصيّة للجاني الّتي يمكن له أن يتوقعها أو يتنبّأ بها أو ما يمكن أن ت

 . (3)وقت تحديده للجريمة و العقوبة..."

و رغم دقّة هذا التعريف إالّ أنّه انصّب حول بيان معايير و آليات التفريد التشريعّي و لم يرّكز  

 ان قد أّكدتعّبر عن المفهوم بالمعنى الصحيح ، و إن كعلى بيان جوهره و عنـــاصره األسـاسيّة الّتي 

تحقيق  ةإمكانيمدى  حول بحث كغيره من التعريفات أّن أمره موكول إلى المشّرع الّذي سينصّب انشغاله

 المالئمة بين الجريمة ، العقوبة و المجرم .

إّن أهّم ما أجمعت هذه التحديدات عليه إسناد أمر التّفريد التشريعي إلى المشّرع الّذي عليه في  

أثناء وضعه لنّصوص التّجريم استحضار المصالح و القّيم االجتماعيّة حتّى يمكنه من هذا المنطلق اعتبار 

تقرير العقوبات  ره، و بعدهاخطواس نوع االعتداء الواقع عليها و حجمه جريمة، ثم قيأّي اعتداء عليها 

مرحلة ـ أهّمها في هذه المرحلة على األقلّ وّما يضمن تحقيق أهداف العقوبة الجزائيّة بالمناسبة لكّل نوع 

 صياغة النّصوص التشريعيّة ــ ، العدالة الجنائيّة.

                                                             

(1)Salielle ,L’Individualisation de la peine ,p141 et ss,  

 .115،دط،)دون بلد : دون دارللنشر،دت(، ص  ، السياسة الجنائية(ينظر ، أحمد فتحي سرور2)

تفريد العقوبة في القانون الجنائي،"دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري و قوانين (مصطفى فهمي الجوهري ، 3)

 . 6(، ص0220،دط ،)القاهرة : دار النّهضة العربية ، بعض الدول العربية"
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يقـوم به عمل " ا للتفريــد التشريــعّي بأنّه :و يمكن من هذا المنطلق إعطاء تعريـــفا مبسط 

مستحضرا اءـ ، و الجز         المشّرع عند صيــاغته للنّصوص الجنــائيّة الموضوعيّة بشقيها ـ التكليــف

تداء عليها اسبة لكّل اعالعقوبات المن يقّررلها بميزان به ٌمقّدرا القيــّم و المصالح االجتماعيّة المعتبرة و 

 لعدالة". او أهّمها  أهداف العقوبةه ، بما يضمن تحقيق بالنّظر إلى طبيعته وجسامته و آثاره ومرتكبي

و شرح هذا التعريف ينطوي على بيان العناصر الّتي يقوم عليها التفريد التشريعّي للعقوبة، و  

 :المسّمى  قبل عرضها و بيان مضمونها حرّي تكملة المفهوم بالتّمييز بين هذا النوع من التفريد و ذلك

 . "التفريد القانونّي" 

 :التمييز بين التفريد التشريعي و التفريد القانوني للعقوبة: ثانيا 

L’individualisation législative et L’individualisation légale 

لها ، فاعتبرهما  اختلف الرأي الفقهّي حول مفهوم التفريد التشريعّي للعقوبة و التفريد القانونيّ  

، و أنكر البعض الفكرة أصال (1)التشريعي المقصود به التفريد القانونيّ البعض أمر واحد أي أّن التفريد 

على اعتبار أّن التفريد القانوني أو التشريعي يتناقض أصال مع مفهوم التفريد باعتباره عمال واقعيّا ال 

 .(2)أصال ، و بالتّالي ال وجود إاّل للتفريد القضائّي  و التفريد التنفيذي يمكن أن يتواّله المشّرع

و الرأي ،أّن التفريد التشريعي ّ حقيقة واقعيّة له عناصره الّتى تكشف عن مفهومه و له معاييره  

عدالة و تدرك الأالتّي عليها يرتكز و له آلياته الّتي بها يتجّسد ومن دونه لن تتحقق المالئمة أوالتناسب 

نه، ان بعضا مكلتفريد القــانونّي و إن الجنائيّة ، وهو ليس مجّرد مجاز هذا من جهة؛كما أنّه ال يعني ا

 نوجزها في اآلتي : فثّمة فروق بينهما

سبق تحديد مدلول التفريد التشريعّي ، وال ضرر من تأكيده في هذا ــ من حيث المفهوم : 1 

 ألمراال يلتبس والعنصر حتّى يتجلّى الفارق بينه وبين التفريد القانوني فتضبط المعاني االصطالحيّة لهما 

 بينهما :

فالتفريــد التشريــعّي هو :" عمل يقـوم به المشّرع عند صيــاغته للنّصوص الجنائّية  ـ أ 

لها ٌمقّدرا القيــّم و المصالح االجتماعيّة المعتبرة و مستحضرا الموضوعيّة بشقيها ـ التكليف و الجزاءـ ، 

                                                             

توجيه السياسة الجنائية نحو فردية محمود محمود مصطفى ، ؛6، ص تفريد العقوبة(ينظر فهمي الجوهري، 1)

 ؛141ـ140(، ص 1939)القاهرة:فبراير 2، العدد9و االقتصاد،السنة  مجلة القانونالعقاب،

 ؛551،ص" القانون الجنائي "المدخل و أصول النظرية العامة(ينظر ، على راشد ، 2)

saleilles; L’individualisation de la péne ,p202 
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العقوبات المناسبة لكّل اعتداء عليها بالّنظر إلى طبيعته وجسـامته و آثاره ومرتكبيه ، بما  يقّرربميزان به 

 و أهّمها العدالة".  أهداف العقوبةيضمن تحقيق 

عند صيــاغته للّنصوص الجنــائّية  المشـّرعأّما التفريد القانوني فهو:" كل ّعمل يقـوم به ــ ب 

 سعيا منه إلى،ـ  لتنفيذيالقضـائي و ابشقيهـا ـ  اإلجــرائيّةـ و  و الجزاء التكليــفبشقيها ـ  الموضــوعيّة

اءات ء و اإلجراإلحاطة بأغلب االعتبارات الواقعيّة أو االفتراضيّة المتعلّقة بالجريمة ، المجرم، الجزا

 تكريسا لمبدأ المالئمة بين األربع ضمانا لتحقيق أهداف العقاب ". 

 أّن كالهما مخّول للمشّرع ، و إن كان التفريـد القانوني أشمل ألّنه جلّي من المفهومين ،و  

القـاضي  بمقتضاها ــ باإلضافة إلى ما يتضّمنه التفريد التشريعي ــ ، النّصوص القانونيّة اّلتي يقوميتضّمن

ة ـاسببعمله حتى ال ينآى عن مبدأ الشرعيّة و يمارس على ضوئها سلطته بما يضمن نطقه بعقـوبة منـ

لك ت يتضّمنا لكّل واقعة تعرض أمـــامه بحيثيـاتها و مالبســاتها و ظــروف ارتكـابها و مرتكبيها ، كم

ا المتخّصصين ة و قضاتهالنّصــوص القانونيّة الّتي باالستناد إليها تباشر اإلدارة التّنفيذية بإطاراتها العامل

 اف المبتغاة .و هياكلها تنفيــذ العقــوبات بما يضمن تحقيــق األهد

 يعتبر مجال التفريد التشريعي أضيق منه بالنسبة للتفريد القانوني:ــ من حيث المجال:2 

فاألّول قاصر على تحديد المعالم و المبادئ العاّمة التي يرسم بها المشّرع سياسته الجنائّية  ــ أ 

ال ضيّق إالّ أنّه بالغ األهميّة ـالمجوغ العدالة ، و دوره في هذا يّة  لمواجهة الجريمة ومن ثّم بلالموضوع

و تقسيــم االعتداءات الواقعة عليها و (1)و في منتهى الّصعـوبة ألّن ضبط المصالح و القيّم االجتماعيّة 

 ودة ليس باألمر الهيّن مطلقــا .بل لها للوصول إلى الغـاية المنشتقريــر المقـا

في المقابل يتّسع نطاق التفريد القانوني كما وّضحنا في المفهوم ليشمل المجال القضائّي و  ــ ب 

لتي األّسس اه التّنفيذي على حد سواء،  فيمتد دور المشّرع بالنّسبة لهذا النوع من التفريد ليضع بمقتضا

تجعل له  و   ل محّددـبشكاسبة ـعلى تكييف الوقائع المعروضة عليه و اختيار العقوبة المن تساعد القاضي

ادا سلطة في هذا المجال مضبوطة بضوابط محكمة ؛ ويزداد دور المشّرع في التفريد القانوني امتد

تي بها يضمن هياكل الّ الّتي تمّكنها  من توقيع هذه العقوبة و يتيح لها ال ليسطر للسلطة التنفيذيّة القواعد

 جوة .ردائما تحقيق األهداف الم

                                                             

( و لعّل هذا األمر هو الذي جعل القوانين العقابية الحديثة تعاني من عدم االستقرار القانوني بخالف التشريع الجنائي 1)

 االسالمي الذي يعتمد في تقريره للمصالح و تقسيمه لها على المرجعية الدينية اإلسالمية .
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: التشريعّي  ةهذا المنطلق أن نعتبر التفريد القانوني هو التفريد العقابي بأنواعه الثالث و يمكننا من 

 و القضائّي و التنفيذّي .

المشّرع، و مع  د القانونّي من اختصاصـالتفريد التشريعّي و التفريــ من حيث االختصاص : 3 

 ذلك فإن ّ:

 التفريد التشريعي يمارسه المشّرع أصالة عن نفسه و ال يشرك معه غيره كأصل. ــأ  

أّما التفريد القانوني فرغم أنّه في األصل مخّول للمشّرع إاّل أّن هذا األخير يشرك في الغالب ـ  ب 

هده فر جبتضا غيره في عمليّة التناسب أوالمالئمة إن صّح تسميتها بذلك ، ألّن توفيقه في إنجاحها مرهون

ذ حسن تنفي مع جهود القضاة القائمين على تطبيق النّصوص الجنائيّة و اإلدارة التنفيذيّة الساهرة على

 األحكام الجزائيّة المتضّمنة للعقوبات بشكل خاّص.

و عليه ، فإنّنا و كما قال أحد شّراح القانون "...ال نرى محالّ لتسميّة التفريد التشريعّي بأنّه تفريد  

، بل إّن هذا التفريد ليس إاّل معيارا قانونيًّا للجزاء الّذي القانون قانونّي، ألّن جميع أنواع التفريد ينظمها

 .(1)يجوز توقيعه"

 

 : انيالفرع الث

 .د التشريعي للعقوبةـــأهميّة التفري

للعقوبة  لتحديد أهميّة التفريد التشريعّي للعقوبة ال مناص من الرجوع إلى الخصائص الجوهريّة 

اسب" ؛ بدأ التن:" مبمقتضاه يتّم تكريس مبدأ آخر هو و بالذات خاصيتا المساواة و العدالة ، ذلك أنّه مبدأ

د ور التفريهذا وإّن له بالنّسبة للقـاضي دور ال يمكن بأّي حال تجاهله علينا تأكيده حتّى ال يضمر د

 : نالمواليي في العنصرين توضيح هذه األهميّة نو عليه ، يمك ؛ّي في ثنايا الممارسات القضائيّةالتشريع

سبق التأكيد على أّن تحقيق مبدأ التناسب أو المالئمة ،  :ـ أهميّته في تكريس مبدأ التناسبأّوال 

وفي هذا المقام نؤّكد على أّن التفريد التشريعّي للعقوبة ،(2)يستوجب ابتداء استبعاد مبدأ الشرعية المشددة 

                                                             

 .115، ص  السياسة الجنائيّة(أحمد فتحي سرور، 1)

 .و ما بعدها 13،صالباب األّول ،الفصل األّول(ينظر ، 2)
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ـ وبة و موائمتهاــالوسائل القانونية الّتي بمقتضاها يمكن أن يحصل التوافق بين شرعيّة العقهو وسيلة من 

  ذلك أّن:؛مع الواقعة المرتكبة و مرتكبها و آثارها من النّاحية النّوعيّة والكميّة على األقّل 

ها وضع المشّرع نصوص قانونية تتضّمن عقوبات مختلفة في نوعها و متفاوتة في شّدت ـ 1 

، ابيةاعدة العقفي مرحلة بناء الق يجعله الوحيد القادر على تسطير اإلطار القانوني العام للتناسب  و ذلك

 و من جهة بحكم قدرته على استيعاب القيم و المصالح االجتماعية المستأهلة للحماية الجنائيّة من جهة

ة و غة األهميّ سيصل ال محالة إلى نتيجة بالأخرى وزنها بميزان العدالة الذي بقدر سعيه لتحقيق المساواة 

 ختالف هو، هذا االشخاص نظرا لالختالف األكيد بينهمهي عدم التسوية في الحكم على الوقائع و بين األ

 مناط عدم المساواة وهو مقتضى التناسب. 

ه يبقى مدى مسؤوليّة مرتكب الجريمة ، إالّ أنّ  ّن أساس التفريد التشريعّي للعقوبة هورغم أ ـ 2 

ة و دأ الشرعيّ الوسيلة القانونية الصحيحة لتكريس مبدأ التناسب حتى ال يتّم بأّي حال من األحوال خرق مب

لجريمة، احقيق التناسب الفعلي بين أو السعي لت،لحريّات بمبرر البحث عن الموائمةانتهاك الحقوق و ا

الت بين الحا نهجا علميا يقّدر فيه الفروقو المشّرع في عملية تقرير العقوبات ينتهج مالمجرم و الجزاء.

عمد ي،لذا شخاصالّتي يمكن تصّورها بين األ االعتبار الفروق األساسيّة لتي يتوقّع وقوعها كما يأخذ بنظرا

 تنويع العقوبات بالقدر المستطاع بالشكل الذي يمكن أن يوائم الغالبيّة العظمى منهم. 

للعقوبات وسعيا منه إلى تحقيق التناسب المطلوب  في مرحلة هذا ، و المشّرع في تقريره  ـ 3 

التشريع يعتمد على معايير معيّنة لتفريد الجزاء الجنائّي و بشكل خاص تفريد العقوبة ،بمعنى أّن انتقاؤه 

للعقوبات على تنوعها و ضبطه لمقاديرها سواء كانت محددة بحد واحد أومتراوحة بين حدين  ليس انتقاء 

،و هذه المعايير إنّما وضعت  (1)إنّما انتقاء عمدته معايير سنتناولها تفصيال في المبحث الموالي عشوائيا و

لضمان أقصى قدر من التناسب ، حتى مع التسليم بأّن تجسد هذا التناسب عمليا يتاتّى في مرحلة تطبيق 

آلخر إاّل إذا أحسن العقوبة على يد القاضي الذي لن يستطيع ممارسة سلطته في تفريد العقوبة هو ا

 المشّرع وضع اإلطار العام للتناسب ، على ما سنتناول في الفقرة الموالية .

إّن التطبيق الفعلّي للقواعد القانونيّة يكون على ـ أهميّة التفريد التشريعي بالنّسبة للقاضي: ثانيا 

كم أّن الوقائع تعرض على يد القضاة ،فهم المؤّهلون إلخراج الّنصوص التشريعّية للواقع العملّي، بح

تبدأ باختيار نوع الجزاء و  اختالفها أمامهم ؛ و دور القاضي في المجال الجزائي شاّق ألّن مسؤوليّته ال

 ؛ فمهمته صعبة ذلك :دال تنتهي بضبط مقداره المحدّ 

                                                             

 .و ما بعدها 266، ص(ينظر المبحث الثاني من هذا الفصل :"معايير التفريد التشريعي للعقوبة "1)
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الّذي رسمه أنّها تبدأ من دراسة الحاالت المعروضة أمامه حالة بحالة و تكييفها وفق النّموذج  ـ 1 

من  ّرع دائماى ما اختاره المشالمشّرع لكّل جريمة  ثّم تكييف العقـوبة المناسبة لكّل حالة بالنّظر إل

ما ه أن يخضع لوألنّه مكبّل بمبدأ الشرعيّة علي أنّها تحقق العدالة بين األفراد.وبات ارتضاها و رأى عق

حتّى مع  لمندرجة مسبقا ضمن خيارات المشّرع ،قّرره المشّرع و يختار ما يراه مناسبا من العقوبات ا

ها أن م من خاللالتسليم بأنّها شرعيّة مرنة بحكم أّن التشريعات منحت القضاة سلطة تقديريّة معيّنة يمكنه

 يحققوا نوعا آخر من التفريد هو الفريد القضائي.

و قدرا   وبات نوعاـد العقـهو ما توّصل إليه المشّرع في عمليّة تحديالقضائي ّ عمل الأساس و  ـ 2  

، و بقدر ما أحسن المشّرع في تفريد العقوبة سٌهلت المهّمة على القاضي . و ال يمكن التسليم المطلق 

بقول من قال أّن"...التفريد التشريعي للجزاء الجنائي ال يكفي لضمان المساواة الحقيقيّة بين المخاطبين 

رى فإّن تحقيق المساواة الفعليّة ليست قضيّة المشّرع بل قضيّة بأحكام القانون الجنائّي ، أو بعبارة أخ

 األمرألّن  ،(1)القاضي الجنائّي الّذي يملك سلطة تقديرية في وزن العقوبة بالنّسبة إلى الجريمة و المجرم"

لما إن كان يصدق على القواعد العقابيّة المنصوص عليها في القوانين الجزائيّة الوضعيّة فاألمر بالنّسبة 

اإلالهّي المنزه و الذي فيه إحاطة  بشؤون  هنائّي االسالمّي مختلف بحكم مصدرجاد به التشريع الج

 ومصالح العباد و البالد.

ـد الجزاءات الجنائيّة بشكل عام ، و ضاة مفاتيح تفريفالمشّرع الحكيم أعطى للحكام و أعطى للق 

اص و ذلك ـالفعليّة خاّصة بالنّسبة لجرائم الحدود و القصلم يترك األمر للقضاة مطلقا في تجسيد المساواة 

أنواع التفريد: التشريــعّي و القضائّي  بتقديره للعقوبات المقّررة مقابل لها تقديرا حقق فيه عّز و جل كلّ 

 ، و ضمن بذلك تكريس المساواة الحقيقيّة . (2)و التنفيذيّ 

زير فخاصيّة المرونة التي يتّسم بها التشريع أّما على مستوى العقوبات المقّررة لجرائم التع 

ة ان العدالوزنها بميزواإلسالمي اقتضت منح  القضاة سلطة معينة ليثبتوا بها قدرتهم على تقدير األمور 

لشرعيّة اعيت المصلحة والّتي تبقى نسبيّة ما دامت ثمرة اجتهاد بشرّي احتمال الصواب فيه ثابت إن ر

 خطأ . مال الزيغ عن الحّق و العدل أيضا وارد بقصد أوفي التقدير ، كما أّن احت

                                                             

 .132،صالمساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة(أحمد شوقي عمر أبو خطوة،1)

 .و ما بعدها 341،ص (ينظر، الفصل الثاني من هذا الباب 2)
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ومهما حاولنا إثبات أهميّة التفريد التشريعّي للعقوبة سواء باعتباره آليّة يتّم بها تجسيد مبدأ  

 دوره في ارينطلق منه القاضي ويعتمد عليه في ممارساته القضائية أو باعتب التناسب أو باعتباره أساسا

 ذا التفريد . م عليها هتحقيق العدالة الجنائيّة فلن يتأتّى لنا ذلك إالّ إذا استوعبنا أبعاد العناصر التّي يقو

 :المطلب الثاني

 .وبةقعي للعناصر التفريد التشريع

فهو كما عّرفناه بالرجوع إلى المفهوم نستخلص أهّم العناصر الّتي يقوم عليها التفريد التشريعّي ،  

 تكليــف وسلفا :" عمل يقـوم به المشّرع عند صيــاغته للنّصوص الجنــائيّة الموضوعيّة بشقيها ـ ال

 العقوبات ريقرّ لها بميزان به ٌمقّدرا القيــّم و المصالح االجتماعيّة المعتبرة و مستحضرا الجزاءـ ، 

 أهدافحقيق تـامته  و آثاره ومرتكبيه ، بما يضمن المناسبة لكّل اعتداء عليها بالنّظر إلى طبيعته وجس

 و أهّمها العدالة".  العقوبة

و ال نقصد بهذه العناصر المعايير الّتي يعتمد عليها المشّرع لتقرير العقوبات المناسبة أو اآلليات  

ي فستحضارها ،بل إّن القصد منها األّسس الّتي يجب ايد في حّد ذاتهالّتي تساعده على تجسيد مبدأ التفر

دها؛و نحسبها او أبع      عمليّة التشريع عند صياغته للّنصوص الجنائيّة بألفاظها وعباراتها و مضمونها 

بة لك العقــوذأهداف أو وظيفة العقوبة ومن بعد و القيّم المعتبرة في المجتمع ، المصالحهي: ثالثة عناصر

 قّررة نوعا و قدرا، و بيانها على هذا النّسق يكون في اآلتي:المنـاسبة م

 الفرع األّول:

 المصلحة المعتبرة في الشريعة و القانون.

فإن كانت  يعبّر عن كّل ما يتّم به إشباع الحاجات اإلنسانيّة الماديّة و المعنويّة بالمصلحة ، 

 ال يقع فيلقوانين الوضعيّة ، و لكن اإلشكمشروعة حضيت بالحماية سواء في التشريع اإلسالمّي أو في ا

 ة.الجنائيّ  تحديد المصالح االجتماعيّة التي تحتاج إلى نوع خاّص من الحماية القانونيّة و هي الحماية

إّن تحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائّية أمر فيه اختالف كبير ال على مستوى  في الحقيقة ، 

لوضعّية و القانونّي الوضعّي فحسب ، بل حتّى على مستوى التشريعات االتصّورين الشرعّي اإلسالمّي 

عليها  لّتي يٌعتمداتلك الفلسفات الّتي تعتبر المرجعيّة  ، ذاتها لتباين الفلسفات الّتي يؤمن بها كّل مشّرع

ن أفراد مى مالعظ أساسا لضبط و ترتيب المصالح الجوهريّة و القيّم االجتماعيّة الّراسخة في كيان الغالبيّة

 المجتمع تيسيرا لوضع حماية كافية لها . 
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بداية، و ألنّها  من هذا المنطلق ، كان لزاما تحديد المصلحة وفق التصّور الشرعّي  والقانونيّ  

تصنيفها  أيضا عرض مبدأ له وزنه في عمليّة المفــاضلة بينها و من ثمّ  أقسام و مراتب فمن الضروريّ 

 المصالح و القيّم محّل الحماية الجنائيّة . بين  مبدأ التوازنو هو 

حرص المشّرع الحكيم على حماية المجتمع اإلسالمي ـ المصلحة وأقسامها في الشريعة:  أّوال 

لقيم األصيلة و المصالح ابكّل الوسائل الّتي تضمن بقاءه فاضال، فجّرم صورا من السلوكات تثبيتا لكّل 

يعة بالّضرورات فقد قيل إنّه: " البّد منها في قيام مصالح الّدين والدنيا المعتبرة واّلتي سّماها علماء الشر

؛ وفي األخرى ، ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة

،  "الكلّيات"تداء يقع على هذه الضرورات. وإّن أّي اع(1)فوت النّجاة والنّعيم والرجوع بالخسران المبين" 

  :و الضرورات أو المصالح محّل الحماية ال تخرج عن خمسبجزاء قّدره الشرع تقديرا محكما؛ يقابل

إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحّق ، فاعبد هللا مخلصا له يقول عّز و جّل في كتابه العزيز : ــ الّدين: 1 

؛ وإخالص الّدين هلل المعبود يكون بعدم الشرك به وعدم محاربته و رسوله المصطفى  3الزمر /الّدين

وكذا الّذين آمـنوا برسالته واتّبعوا شرعته، ألّن في اقتراف هذه  المحّرمات اعتداء صارخا على الّدين 

خ الطاهر بن الحنيف الّذي أمر العاّمة والخاّصة بالحفاظ عليه والذّب عن تعاليمه؛ في ذلك يقول الشي

عاشور: "حفظ الّديــن بالنّسبة لعمـوم األّمة ، أي دفع كّل مــا من شـأنه أن ينقض أصــول الّدين القطعّية 

، ويـدخل في ذلك حمــاية البيضة والذّب عن الحوزة اإلسالميّة بإبقاء وسائل تلقي الّدين من األّمة 

 .(2)"حاضرها وآتيها

وأنفقوا في سبيل هللا ، وال تلقوا بأيديكم إلى ﴿: يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ــ النّفس 2 

 .195البقرة/﴾التهلكة ، وأحسنوا ، إّن هللا يحّب المحسنين

إّن النّهي عن إلقاء النّفس إلى التهلكة ينصرف إلى كّل صور االعتداء عليها سواء بإزهاقها ، أو بإتالفها 

" في سياق النّهي ،  وال تـلقواوفي ذلك يقول الشيخ الطاهر بن عاشور :" ..ووقوع فعل " كليّا أو جزئيّا ؛

يقتضي عموم كّل إلقاء باليد للتهلكة،أي كّل تسّبب في الهالك عن عمد، فيكون منهيّا عنه محّرما ، ما لم 

تحقق حصول  ليوجد مقتض إلزالة ذلك التحريم ، وهو ما يكون حفظه مقّدما على حفظ النّفس مع حصو

 . (3)" حفظه بسـبب اإللقاء بالّنفس إلى الهـالك أو حفـظ بعضه بسـبب ذلك

                                                             

 .8/ 2، ج الموافقاتالشاطبي ،  (1)

 1985دط ، )الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب ، تونس : الشرركة التونسرية للتوزيرع ،  ، مقاصد الشريعةمحمد الطاهر بن عاشور ،  (2)

 .  80م،( ، ص

 . 215/  2، ج تفسير التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور محمد  (3)



 الفصل األّول :                                                     التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

238 

 

ولعّل أهّم مظاهر اإللقاء إلى التهلكة قتل الّنفس بغير حّق ، أو إتالف عضو من األعضاء ظلما  

 ال العمد وـوالموجبة للقصاص في ح ، وعدوانا،أو كما تسّمى :الجنايات الواقعة على الّنفس أو ما دونها

 للديّة أو الكفارة في حال الخطأ.

ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البّر والبحر ورزقناهم من يقول سبحانه وتعالى: ــ العقل : 3 

 .70اإلسراء/الطيّبات وفضلّناهم على كثير مّمن خلقنا تفضيال

عمدة التكليف ، وبه يعرف هللا ويفهم  جاء في تفسير هذه اآلية أّن التفضيل :" إنّما كان بالعقل الّذي هو 

كالمه ، ويوصل إلى نعيمه ، وتصديق رسله إالّ أنّه لّما لم ينهض بكّل المراد من العبد ، بعثت الرسل وأنزلت 

ـنى (1)الكتب." وقد أوجب الشرع الحفاظ على هذه الضرورة ، منعا لفساد عظيم قد يصيب األّمة جمعاء ، إذا ج

يا أيّها الّذين ءامنوا إنّما الخمر والميسر واالنصاب بالخمر ؛ في ذلك يقول موالنا جّل جالله :األفراد على عقولهم 

واالزالم رجس من عمل الشيطـن فاجتنبوه لعلّكم تفلحون.إنّما يريد الشيطـن أن يوقع بينكم العدوة والبغضاء في 

إن كان هذا النّّص قد جّرم 91-90المائدة /.نالخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر هللا وعن الصلوة ، فهل انتم منتهو

 فعل الشرب لما فيه من االجتراء على العقل .

زنى وهي أكبر الجرائم عليها بارتكاب جريمة ال االعتداء :وهو ضرورة يكونالعرض –4 

  .اوتةو فرض لذلك عقوبات متفا أوجب الشرع حماية أعراض الّناس،أو بقذف األبرياء؛ لذاألخالقيّة،

: يعتبر المال عطاء من عطايا المنعم المتفضل، وقد ورد مقرونا بالولد في أكثر من المال ــ5 

ال وبنـين وأمددناكم بأموموضع مـن القرآن الكريم لتعلقه بالحياة اإلنسانية، يقول سبحانه وتعالى: 

هللا  عنده أجر  وأوالدكم فتنة وإنّما أموالكم و يقـــول عّز من قائل : ،6 /اإلسراءوجعلناكم أكثر نفيرا

والدكم فتنة واعلموا أنّما أموالكم وأ :،ويؤّكد جّل جالله على هذه الضرورة بقوله14التغابن / عظيـم

 .28 /األنفالوأّن هللا عنده أجر عظيم

فالمال والولد فتنة يبتلى بهما الفرد ؛ فمن ابتغى من ورائهما رضا الباري ،وعمل على ذلك فله  

أجر عظيم، ومن ابتغى غير ذلك فله سـوء العقبى .وإّن من مظاهر االعتداء على حرمة المال الموجبة 

ال تأكلوا أموالكم بينكم يا أيّها الّذين آمنوا للعقاب ، أخذه ظلما وأكله باطال ؛ يقول سبحانه وتعالى: 

                                                             

 .294/ 10، ج الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  (1)
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وأكل أموال النّاس بالباطل قد يكون بالّسرقة . 29النّساء/بالباطل ، إالّ ّأن تكون تجارة عن تراض منكم

 أو بالحرابة ، ولهذا فرض المشّرع الحكيم لصيانته حماية خاّصة .

على قيمة  اتجاوزها تدور حول هذه الكلّيات ، و أّي مساس بها يعتبر إّن المصالح الشرعيّة كلّ  

 مهايحتّ  التي فإن كانت من الضرورات ،ة ثابتة يقوم عليها الكيان االجتماعي برّمتهة أساسيّ اجتماعيّ 

 لحد أولالمجتمع و بقاؤه منسجما ،اعتبرت الشريعة االسالمية االعتداء عليها جريمة موجبة  استقرار

لغالب ، هذا المبحث ـ صفة االمتهان في االقصاص ألنّها تتخذ ـ على ما سنؤكد في المطلب الثاني من 

 فأثرها جسيم و طبيعة بعضها خاّصة يقتضي فيها التفريد المماثلة المطلقة.

المجتمع  و توجد باإلضافة إلى هذه الضرورات مصالح أخرى قد يكون تهديدها ألمن واستقرار 

 و      ة .ن الجرائم التعزيريأقل ّمن تلك المحصورة بالكتاب و السنّة، و صنّفت االعتداءات عليها ضم

 ة في ضبطهاواسع جدا فمن غير الممكن تحديدها عددا ؛ ومع ذلك، فقد اجتهد فقهاء الّشريع يعتبر مجالها

 بتقسيمها وفق معايير من المستبعد  انـفالت أّي جريمة منها مهما كانت مبتكرة. 

مقّدرة لها بنّص قرآني أو بحديث  و"الجرائم التّعزيرية هي الّتي لم ينّص الّشـارع على عقوبة 

ة بكثرة نبـوّي، مع ثبـوت نهي الّشارع عنها ،ألنّها فساد في األرض، أو تؤّدي إلى فساد فيها؛ وإنّها لكثير

 .(1)  وسوس به إبليـس في نفسه من ضروب اإليذاء"ما يبـتكر ابن آدم من فنون اإلجرام وما ي

 :   (2)وق المعتدى عليها، ووفقها تقّسم إلىالمعتدى عليها بهذه الجرائم فأساسه الحق ا عن المصالحأمّ  

اعتداءات واقعة على حقوق هللا ، وتسّمى التّعزيـر لحّق هللا ، وهو كّل اعتـداء على مصالح -1 

 العاّمــــــة.

اعتداء على مصلحة اعتداءات واقعة على حقوق األفراد وتسّمى :التّعزير لحّق الفرد،وهو كّل -2 

 خاّصــــــة.

 اعتداءات ماسة بالّضربين من الحقوق وإن كان المساس بأحدهما قد يكون مغلّبا على اآلخر. -3 

 :(3)يتمثّل في وأفضل تقسيم في نظرنا أورده أحد فقهاء الشريعة و   

 و يمكن حصرها في ثالثة أنواع هي :المعاصي بأنواعها المختلفــــة:ـ 1 

 نوع شرع في جنسه حّد ولكن ال حّد فيه ، كالّسرقة من غير حرز وسرقة ما دون النّصـاب. -أ 

                                                             

 . 123، ص الجريمةأبو زهرة،  (1)

 . 67-57صم(، 1966،)دون بلد : دار الفكر،4ط ، التّعزير في الشريعة اإلسالميةينظر،عبد العزيز عامر، (2)

 . 156-1/132، ج اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي التّشريع الجنائيينظر ، عبد القادر عودة ، (3)
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نوع شرع فيه الحّد ولكن امتنع التّنفيـذ فيه إّما للشبهة أو لسبب خاّص بالجـاني كقتل الوالد -ب 

 ولده وكسرقة الفروع من أصولهم .

وع أكثر المعاصي مثل: آكل الربا  وآكل نوع لم يشرع فيه وال في جنسه الحّد؛ ومن هذا النّ  -ج 

 الميتة  وتطفيف الكيل .

إذ قد تقتضي المصلحة تجريم بعض األفعال وتقرير  :األفعال المجّرمة للمصلحة العاّمـة-2 

زوال   جزاءات تعزيريّة عليها ؛ وهذا التّجريم والعقاب موقوت بموجبه ، لذا يجوز العدول عنه عند

 الموجب .

و هي كثيرة كالمخالفات الواقعة في إطار األسرة بصورها ، وتكرار إتيان  المـخالفــــات:-3 

 . المكروهات بأنواعها واعتياد ترك الواجبات بضروبها، واعتياد ارتكاب الصغائر على اختالفها

 كونو التي ت   قانونا  المصالح المعتبرةإّن تحديد ـ المصلحة و أقسامها في القانون: ثانيا 

و السبب يرجع إلى اختالف وجهات النّظر فيما يمكن  األجدر بالحماية الجنائيّة أمر في غاية الصعوبة ،

االختالف فلسفي أكثر منه قانونّي ؛ و لن نخوض فيه حتى ال يضيع هدفنا  اعتباره مصلحة أصال .و مرد

ام و إهرنج و من ـلح مثل بنتاــحسبنا التأكيد على أّن هناك من حاول تحديد هذه المصو ،من الدراسة

بعدهم روسكو باوند الذي نّظر للمصالح و عكف على دراسة الظاهرة القانونيّة كظاهرة اجتماعيّة ، و 

أّما  ، " مصالح فرديّة ، مصالح عاّمة و مصالح اجتماعيّة  قّسم بذلك المصالح إلى ثالث مجموعات:

ة قانونيّة بينما تعبّر المصلحة االجتماعيّة عن مطالب العاّمة فتعبّر عن مطالب الجماعة باعتبارها شخصيّ 

 .(1)الجماعة كمجتمع إنساني " 

باوند في تصنيفه للمصالح االجتماعيّة محّل الحماية بالنّظر إلى مضمونها و الهدف  واستمرّ  

 :(2)المبتغى منها لتصل وفق نظريّته إلى خمس مجموعات 

،بكّل ما يحمله هذا األمن من معاني تندرج  أمن الجماعةمصالح هدفها المحافظة على  األولى ــ 

 ضمن فكرتي : السالمة العاّمة و السالم العام .

                                                             

 .107ـ 106"، صالنظرية العامة للتجريم "دراسة في فلسفة القانون الجنائيينظر ، أحمد محمد خليفة ،  )1(

أصول التجريم و العقاب في ؛ محمود طه جالل ، 108ـ  107، ص المرجع السابقأحمد محمد خليفة ، ينظر، )2(

المجلّة الجنائيّة القوميّة، العدد مقال في ، يّةمفهوم المصلحة القانون؛ عادل عازر، 140،ص  الجنائية المعاصرةالسياسة 

 .356،ص1972الثالث،نوفمبر ، 
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، الّتي تعتبر األّسس الّتي يقوم عليها الثانية ــ مصالح هدفها المحافظة على النّظم االجتماعيّة  

و شؤون  و شؤون االقتصـــاد الكيان االجتمــاعّي برّمته من شؤون األسـرة و شؤون السيـاسة والحكم

 الّديــن و العقائد و الحريّات العامة...و غيرها.

و       ،المستمدة من الديانات والعقائد الثالثة ــ مصالح هدفها المحافظة على األخالق العاّمة 

 الفلسفات الّتي تؤمن بها الجماعة و ترى أنّها تستأهل الحماية .

،بضمان استغاللها على أمثل  المحافظة على الثروة الطبيعية للجماعةالرابعة ــ مصالح هدفها  

 وجــه.

انب حياته بكّل جو ،الخامسة ـ مصالح هدفها حماية الفرد الذي يعتبر في حد ذاته مصلحة 

بأنواع و صّحته الجسديّة و سالمته العقليّة و ملكيّته الخاّصة و حريّته و عرضه وحقوقهالشخصيّة،

للمصالح محّل الحماية الجنائيّة بالذات، فتحديدها ـ و إن كانت تدور حول األقسام  أّما بالنّسبة 

و ووزنها  و من منطلق ضبط أهميّتهاج فيه،مرهون بقيمتها في إطار القسم الّذي تندر ـالمذكورة سالفا 

تمرارية تعّلقها باسلفإن ثبت أنّها تحتاج حماية مشّددة   يحّدد المشّرع نوع الحماية القانونيّة الكفيلة بها؛

 ع الحمايةالكيان الجتماعّي و استقراره وأمنه فال مناص من فرض حماية جنائيّة لها ألنّها أشّد أنوا

نع في ة وال ماالقانونيّة على اإلطالق بل و قد تقّرر لذات المصلحة حماية أخرى في غير القوانين الجزائيّ 

 كن تبقى الحماية الجزائية األشّد و األضمن للذّب عن كّل هذه المصالح . ذلك ، و ل

واختارت التشريعات الحديثة تقسيم االعتداءات الواقعة على المصالح الجوهريّة بالنّظر إلى  

خطورتها من جهة و جسامتها من جهة أخرى ، و المعتمد في أغلبها التقسيم الثالثي إلى : جنايات ، جنح 

 :(1)ات ، و تندرج تحت كل صنف أنواع تتفاوت في درجة خطورتها و بيانهاكما يليو مخالف

أكثرها مسـاسـا و تعتبر أخطر صور االعتداء على المصـالح  األساسيّة و :(2)أّوالـ الجنايات  

 بحقـوق األفراد و بالنّظام العام وأمن وسالمة الوطن و لهذا فرضت لها كما وضحنا في الباب األّول أشدّ 

 وأردع العقوبات الجزائية نوعا وقدرا؛ وفيما يلي بيان أنواعها:

: منها جرائـم القتل ، جرائم الّسرقة إذا اقترنت بظرف مشّدد ، الجنايات الماّسة بحقوق األفراد-1 

 وغيرها .…كحمل الّسالح أو استعمال العنف أو التسلّق

                                                             

، المتضمن  1966يونيو 8الموافق ل  1386صفر  18المؤّرخ في  156ـ 66ذج الجزائري ؛  األمر ( لقد اختارنا النمو1)

 المعدل و المتمم.  1966جوان  11الصادرة في  48جريدة الرسمية عددقانون العقوبات ، ال

 .2/707،ج لسان العربابن منظور،.": هي "الذّنب والجرم الجناية لغة(2)
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منها جرائـم الخيانـة والتّجّسـس؛  الوطن:الجنايات الماّسة بالنّظام العـام أو بأمن وسالمة -2 

ة ؛ كذلك ة بالّدولجرائم التّعدي على الّدفاع الوطني أو االقتصاد الوطني ؛جرائم التّقتيل والتّخريب المخلّ 

 جرائم المساهمة في حركات التمرد و العصيان الخطيرة ،...وغيرها.

ـة بحّق من حقوق األفراد أو بالنّظام العام و تتمثل في تلك االعتداءات الماسّ الجـــــــنح: -ثانيا  

 فروضة لهاوأمن وسالمة الوطن ، غير أنّها أقّل جسامة من الجنايات ؛ فخطورتها أقّل ؛ والعقوبات الم

 أقّل شّدة ،  و هي األخرى أنواع منها :

لبسيطة : كالقتل الخطأ والجرح الخطأ ، كذلك جرائم الّسرقة االجنح الماّسة بحقوق األفراد -1 

 ..وغيرها.

: كجرائم اإلهانة والـتّعدي على الموّظف الجنح الماّسة بالنّظام العام وأمن و سالمة الوطن  -2 

 ، جرائم تقليـد أختام الّدولة ، و كذا جرائم االختالس و الغدر الجنحيّة  ...و غيرها .

األفراد أو بالنّظام العام واألمن : اعتداءات بسيطة قد تكون ماّسة بحقوق (1)المخـــــالفات -ثالثا  

العمومي، و ال تصل درجة خطورتها الجنايات والجنح من حيث األضرار والجسامة؛ ولهذا،نجد 

التشريعات تفرض عليها عقوبات أقّل شدة ؛ و هذا الّنوع من الجرائم هو األكثر ارتكابا في المجتمع 

 ،ومن أنواعها :

: كجرائم الّضرب والجرح أو أعمـال العنف و التّعديالّتي مخالفات ماّسة بحقوق األفراد -1 

ـقها يوما والّتي لم يسب  15تفضي إلى إحداث مرض أو عجز جزئـي بالمجني عليه لمّدة  ال تتجاوز 

 إصرار أو ترّصد  ولم تستعمل فيها أسلحة... وغيرها.

واقعة على الموّظـف العام كتلك االعتداء المخالفات ماّسة بالنّظام العام واألمن العمومي :-2 

ة ءات الماسّ المكلّف بخدمة عمومية، وذلك بإهانته قوال أو إشارة أو بغيرها من األساليب؛ كتلك االعتدا

 براحة المواطن، ...وغيرها.

                                                             

 ::"المضاّدة، وتخالف األمران أي لم يتّفقا . والخالف أو الَخلف و الخالفة هـو الفاسد من النّاس؛ يقالالخالف في اللّغة(1)

 .1241-2/1239،جلسان العربابن منظور ،. فالن خالف أهل بيته وخالفتهم أي أحمقهم ،أو من ال خير فيه "



 الفصل األّول :                                                     التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

243 

 

صعوبة تحديد وصف بالنّاحية الموضوعيّة من ق بعضها ؛يتعلّ (1)وقد ُوّجهت لهذا التّقسيم عّدة انتقادات 

أي الوسائل التي تضعها   بالنّاحية التنفيذيةو طبيعة  بعض االعتداءات و يتعلّق البعض اآلخر 

 التشريعات الجزائية لتنفيـذ العقوبات المقّررة لهذه االعتداءات إذ ال يظهر التفريد فيها جليّا.

.و هو تقسيم  (2)ائم: جنح ومخالفات،فّضلت شرائع أخرى التّقسيم الثّنائي لالعتداءات أو الجر ذاوله 

 موسوم بالشكليّة فمآله التّقسيم الثاّلثي الّسابق البيان.

و عليه ، إذا ما قارنّا بين المصالح و أقسامها و أقسام االعتداءات الواقعة عليها وفق منظور  

ثر ّشرعي أكصنيف الالّشريعـة اإلسالميـة ووفق منظور القوانين الجزائيّة الحديثة  نجد التحديد و التّ 

لموازنة اعند عرض كيفية تقرير العقوبة وقبلها في تحديد كيفية  ضبطا وأكثر دقّة. وسنلمس ذلك بجالء

 ة عند التعارض و ذلك في العنصر الموالي :بين القيم و المصالح االجتماعية خاص

قبل عرض التصّورين :  في الشريعة و القانون ــ مبدأ التوازن بين القيم و المصالح ثالثا 

الشرعي و القانوني لفكرة أو مبدأ التوازن بين القيّم و المصالح ، حرّي بنا إعطاء تعريف مبّسط للتوازن 

و المصالح   " تلك العالقة بين القيّم : العقوبات ؛ حيث ينصرف مدلوله إلىالمطلوب مراعاته عند تقرير 

و دراستها على          وم على أساس تقييم هذه القيّم و المصالحو اّلتي تقالجتماعيّة،المتباينة في أهمّيتها ا

ضوء أهميّة دورها االجتماعي ، وصوال إلى تنظيم أو فّض ما قد ينشأ بينها من صراع ، و على نحو 

. و التعريف واضح و إن كانت إسقاطاته في الشريعة تختلف نوعا ما  (3)يشبع حاجات الفرد و المجتمع "

 كون في اآلتي:يعنها في القانون ، و بيانها على هذا النّسق 

مسألة المفاضلة بين القيم و المصالح في  :إنفي الشريعة مبدأ التوازن بين القيم و المصالح أّوالـ 

التعارض بشكل خاّص و ترتيبها عند التزاحم مرهون  التشريع اإلسالمي ، و فكرة الموازنة بينها عند

"،وقد أشرنا سابقا إلى أهّمها وهو حفظ  "المقاصد العاّمةأّول يطلق عليه علماء الشريعة : ضابطبمعرفة 

هو حاجّي أيضا مقصد ، و تحقيق ما فيه تحسين ألحوال  الضرورات الخمس ، و إن اعتبر توفير ما

هذا  ، اليسير و لكنّه ممكناألمر و ترتيبها أو خلق التوازن بينها ليس ب األفراد و الجماعة مقصد أيضا

و حقوق و هي ذاتها حقوق الجماعة بحقوق هللا  يعرف بضابط آخر من ناحيّة ؛و كذا مدى اإلحاطة

                                                             

؛جندي عبد 196-193م(،ص1979،)دار الفكر العربي،4،طمبادئ القسم العام من التشريع العقابيينظر،رؤوف عبيد ،(1)

قانون ؛مأمون سالمة،49-3/11قانونية،دت(، مجلد،دط،)بيروت،لبنان:دار المؤلّفات الالموسوعة الجنائيةالمالك، 

 .105-101م(،ص1990،)القاهرة:دار الفكر العربي،3(، طالعقوبات)القسم العام

(2)Marc Ancel, les Codes, Pénaux  Européens.                                                                                    

 .197، ص ، أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائيّة المعاصرة (محمود طه جالل  3)
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والنّظر في الغالب منها هو مناط التوازن المطلوب ،هذا من ناحيّة أخرى؛ و تفصيل هذان  األفراد

 :(1)ون كاآلتيالّضابطان يك

   :و قد حصرها فقهاء الشريعة كما أشرنا في ثالثة:الّضابط األّول ـ معرفة المقاصد العاّمة 

        لعقل ، النّسل و المال؛و كّل ما به تكفل، او هي الدين ، الّنفس:ــ حفظ الضرورات الخمس1 

من و النّظــام و ضــاع األان و تحمى هذه الضرورات ضروري، فإن فقد عّمت الفوضى و اختّل تصـ و

 ـان    في المجتمع ، و كثرت مظاهرالفساد و انتشر.ماأل

وكلّما فيه تيسير لألفراد حاجّي، ويدخل بذلك كّل ما به يرفع الحرج ــ توفير الحاجيّات للنّاس :2 

عّم م و ال تهو تخفف المشقة عنهم و به تتيّسر المعامالت بينهم،  فإن فقد ال يحدث اختالل في نظام حيات

 الفوضى، و لكن ينالهم بعض الحرج.

و كّل ما يعود إلى فضائل األخالق و أحسن ــ تحقيق التحسينيات لألفراد و للجماعة: 3  

و    عم الفوضىتالسلوكات و كّل ما به يسعى الفرد إلى المثاليّة في ممارسة الحياة تحسينّي ؛ فإن فقد لم 

ل عن عدت الميومجتمع ، و لم لم ينل األفراد حرج و ال ضيق و إنّما ابتلم يختل النظام و االستقرار في ال

 الكمال االنســـاني    و المثالية الساميّة .

ظر إلى أهميّة كّل منها مقدور عليه ، و هي ، يجعل ترتيبها بالنّ بين الثالثة خلق التوازنو  

لضرورّي ، ما هو حاجّي ترجح الكفّة لبالترتيب الّذي عرضناه مرتّبة؛ فالمفاضلة بين ما هو ضرورّي و 

ا الشرع و التعارض بين الحاجّي و التحسيني يجعل كفة التحسيني مرجوحة و هكذا؛ و الفيصل فيهم جميع

بهــذا الترتيب  و          . و إّن االعتداء أو التجاوز على هذه المقاصد ــ وهي قيم و مصالح في ذاتها ــ

ه را، ومن ثّم ففرض جزاء متناسب شّدة و ضعفا أو تخفيفا تقتضييتوافق طردّيا معه جسامة و خط

 المصلحة.

رغم ثبوت الضابط األّول يبقى مرهون بمدى إدراك ، و تحقق مبدأ التوازن من هذا المنطلق  

 أنواع الحقوق و كذا حدود التمييز بينها و كيفية تغليب بعضها على بعض . 

                                                             

التشريع الجنائّي اإلسالمّي مقارنا بالقانون ؛عبد القادر عودة،   320ـ318/ 2، جالموافقات الشاطبي ،  (ينظر ، 1)

،ط أصول النّظام الجنائي االسالمي فيمحمد سليم العوا ، ،123ص، الجريمةأبو زهرة،  ؛ 206ــ  202 /1، ج الوضعي

 .115،113،121(،ص 2006، )القاهرة: شركة نهضة مصر للطباعة و النّشر، 2
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: من متطلبات التفريد التشريعي و اّلتي تدخل حقوق األفرادالّضابط الثاني ــ معرفة حقوق هللا و  

قهاء ال محالة في عناصره ، و من الضروري االحاطة بها حقوق ّللّا و حقوق الجماعة ، و هي عند ف

فظ  و ح     االشريعة معلومة بالشرع . و قد اعتبر كل ّحق ّلّل  حقّا للجماعة  ألّن هدفه تحقيق مصالحه

 طبيقها أوقّرر بشأنها أحكاما ال يفترض إهمال إقامتها أو تجاهل مضمونها أو إسقاط تنظامها و لهذا ت

تيفائها تمّسك باسالعفو عن متجاوزها ؛ أّما حقوق األفراد الخالصة فلهم في شأنها الحريّة الكاملة سواء بال

 أو التنازل عنها و ترك المطالبة بها .

تعرف حقوق الجماعة و حقوق األفراد آليا فكثيرا ما و األمر، ال يسير دائما بسالسة بحيث  

يختلط  بعضها ببعض ، لهذا مّيز الفقهاء بين أنواع الحقوق حتّى يتيسر عندهم  خلق التوازن المطلوب 

و      بينها ، فجعلوا قاعدة تغليب بعضها على البعض اآلخر هي الفيصل بينها و المرّجح و هي الحكم،

 :(1)مثال ذلك ذكروا 

ذا كان الحّق خالصا هلل أي حق عام يمّس النّظام العام أو اآلداب العاّمة ، فإّن تهديده أو ــ إ1 

ج ن فرض سيااالعتداء عليه يؤثّر على أمن الجماعة و استقرارهاو تماسكها و قّوتها ، و لهذا ال مناص م

 ون عاّمة.متين يحميها ، و هذا السياج ال مجال لتجاوزه أو خرقه ألّن البلوى فيه ستك

و إذا كانت األفعال تمّس حقوق لألفراد و لكن حّق الجماعة فيه غالب ، كالقذف رّجح حق ــ2 

 .الحد على القاذف و ليس من ثّم للمقذوف أن يتنازل أو يعفو بالتالي إقام الجماعة و يتقّرر

كاالعتداءات الواقعة و إذا كانت األفعال تمّس حقوق الجماعة و لكن حق الفرد فيه غالب  ـ 3 

أنها إلى ش على النّفس أو ما دونها ، فرغم أّن أمن الجماعة و طمأنينتها تمّس و لكن ُخّول األمر في 

 لغالب .الفرد ، فله أن يتمّسك بحقه في القصاص أو الديّة و له أيضا أن يعفو ألّن حقّه فيها هو ا

الصة ، فلهم عند االقتضاء المطالبة باستيفائها أّما إذا كانت األفعال تمّس حقوق األفراد الخ ــ 4 

 ولهم اختيار التنازل عنها أو العفو.

بالحّق من جهة و تقرير العفو من جهة أخرى ، كّرس علماء الشريعة االسالميّة مبدأ التـوازن   

بدأ و بين المصالح و القيّم المتعــارضة ، و من هذا المنطلق ُوضعت العقوبــات الشرعيّة مجّسدة الم

محقّقة للعدالة في أسمى صورها و معانهيها ، و لعلنا بالرجوع إلى ما سبق ذكره في تقسيمات الفقهاء 

                                                             

التشريع الجنائّي اإلسالمّي مقارنا بالقانون عبد القادر عودة، ؛ 320ـ318/ 2، ج الموافقاتالشاطبي ، ينظر ، (1)

،ط في أصول النّظام الجنائي االسالميمحمد سليم العوا ، ؛ 123ص، الجريمةأبو زهرة، ؛ 206ــ  520 /1، ج الوضعي

 .115،113،121(،ص 2006، )القاهرة: شركة نهضة مصر للطباعة و النّشر، 2
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و االحاطة     لمظاهر االعتداءعلى المصالح بأنواعها أو تقسيمات الجرائم ما يؤّكد أبعاد االدراك

 الشرعيّة لمصالح العباد و البالد معا . 

ا؟ هذا ة تسطير ضوابط صحيحة تمّكن من تحقيق مبدأ التوازن و لو نسبيفهل استطاعت القوانين الحديث

 ما سنستشفه من خالل العنصر الموالي :

سبق تحديد مدلول التوازن ، وهو في  :في القانون ثانيا ــ مبدأ التوازن بين القيم و المصالح 

الحقيقة مرهون على مستوى القوانين بأمرين أو ضابطين، يتعلّق األّول بطبيعة الحقوق و المصالح من 

حيث كونها مطلقة أم نسبية ، ثابتة أم متغّيرة؛ و يتعّلق الثّاني بمعيار تقييم هذه الحقوق و المصالح 

 :(1)كون كما يلي المختلفة، و بيانهما بهذا الترتيب ي

اختلفت االتجــــاهات حول تحديد طبيـعة  :الضابط األّول ــ طبيعة الحقـــــوق و المصالح  

ى تي تملي علذلك بسبب اشكاليّة تحديد األّسس الّ الحقــوق و المصالح الجديرة بالحماية الجنائيّة ، و 

 الجماعة السلوكات الواجب اتباعها أو عدم اتباعها. 

د  قيقة إّن المسألة رغم أهميّتها يطغى عليها الطابع الفلسفي ، و كما أشرت سابقا مرفي الح  

و الفلسفات الّتي يؤمن بها أنصـار هذه االتجـاهات ، و هي  اإليديولوجياتاالختالف تعدد المذاهب و 

: المذهب الطبيعي ، المذهب الوضعي و المذاهب الوسطيّة؛ و لن (2)ترجع بشكل عام إلى ثالثة مذاهب 

المذهب نخوض في أفكار المذهبين األَول و الثّاني ألّن فيهما غلّو كبير و تعّصب غير مبررين ، ذلك أّن 

، و  لإلنسانيزعم وجود قانون طبيعي سابق على وجود الجماعة و مصدره الحقوق الطبيعيّة   الطبيعي

و العقاب     و بالتالي فإّن سلطة التجريمحول فكرتين رئيسيتين : الحريّة و المساواة ، الّتي تدور 

ة ضمانا لتحقيق االستقرار و األمن في ة الفرديّ السلوك التي تحقق الحماية للحريّ  قاصرة على إقرار نماذج

ذلك و هو الذي يمكنه من و القانون الطبيعي هو القانون األزلي الثابت الذي يمكنه .    الوسط االجتماعي 

 .(3)هذا المنطلق تحقيق العدل العام

                                                             

؛ عصام عفيفي عبد  197، ص أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائيّة المعاصرة  (ينظر ، محمود طه جالل،1)

،)القاهرة : دار 1"، طدراسة مقارنة بين القانون الوضعّي و افقه الجنائي اإلسالميّ تجزئة القاعدة الجنائية " البصير ، 

 و ما بعدها .254ص (، 2003النهضة العربيّة ، 

(، 2000،)القاهرة : منشأة المعارف ،  المدخل إلى القانونينظر حول مضمون هذه المذاهب ، حسن كيرة، (2)

 92ـ90،ص

 .77ـ  76،صالتجريم و العقابأصول ينظر ، محمود طه جالل ، (3)
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المفترض إّن هذه الرؤية ، فيها كما أشرت غلّو كبير ،ذلك أن مجرد تقرير نماذج للسلوكات  

ا هن تكون لحمايتها للحريّات الفرديّة غير كاف لتحقيق األمن االجتماعي، كما أّن هذه الحريّة البد أ

 عا . مضوابط محددة و المساواة تتطلب لتحققها شروط ، و العدل المطلوب هو العدل العام و الخاّص 

الذي يرى على عكس ذلك ،إذ السلطة داخل الجماعة هي مصدر الحقوق المذهب الوضعيو   

قواعد فهي التي تكشف عنها وتعلن عنها و تضمن نفاذها و لو بالقوة عند االقتضاء ، بل و قد  تقرر 

قانونية ترى ضرورتها لحماية حقوق الجماعة حتى و لو أدى ذلك إلى إهدار حقوق األفراد أو ما تقرره 

قواعد القانون الطبيعي . و بالتالي فإّن سلطة التجريم و العقاب  بيد الجماعة و هي من هذا المنطلق 

 سلوكات والعقاب عليها بمقتضىتشاء من  تقوم بتجريم ما تشاء من حقوق و هي التي المخولة بتقرير ما

تي يمكنها بممارستها على هذا النحو اهدار الحقوق الفردية و التضييق على الحريّات ة الّ سلطتها التحكميّ 

 .(1)ضمانا لتحقيق العدل الخاص 

ظهرت المذاهب الوسطية التي استهدفت وضع نظرية الظاهر في هذا المذهب ، غلّو و نظرا لل 

الجماعة في التجريم و العقاب و من ثّم ضبط ما يمكن اعتبار من الحقوق و  صحيحة تحدد أساس حق

تحديد طبيعتها خاّصة كانت أو عامة،لخلق توازن معيّن بينها بمقتضاه يترتب ال محالة توازن آخر بين  

 :(2)فكرتي العدل العام و الخاّص . و لعّل أهّم هذه المذاهب ثالثة هي 

،حيث يرى أّن اإلنسان  Léon Duguitو رائده ديجي ــ مذهب التضامن االجتماعي : 1 

باعتبار كائن اجتماعي ال يستطيع بمفرده أن يحقق متطلبات االجتماع ، و لذا كان من الضروري أن 

يندمج مع غيره من بني جنسه فتكّونت من هذا االندماج رابطة بين أفراد المجتمع  أطلق عليها 

. و تحقق هذه الرابطة مرهون بوجود قواعد سلوكية يلتزم بها الفرد و الجماعة من االجتماعي"التضا:"

على حد سواء ، و مناط االلزام بهذه القواعد ليست السلطة أو الفرد و إنّما هو الشعــور العام بضرورة 

تحمى تلك الرابطة ؛ و  االنصياع لها باعتبارها الضمان الوحيد الّذي به يحمى التّضــامن االجتماعّي أو

من العدل أن تتدخل السلطة بما تملكه من قوة لضمان احترام تلك القواعد ال غير. و المعيــار الّذي تقاس 

به قواعد التجريــم و العقــاب هو مدى تعبيــرها عن فكرة التضــامن في المجتمع و مدى قدرتها على 

 .(3)فرض حمايتها له 

                                                             

 .78ـ  77،المرجع السابقينظر ، محمود طه جالل ، (1)

 .84ــ  79،  أصول التجريم و العقابينظر ، محمود طه جالل ، (2)

" ،دط  )القاهرة : دار الفكر العربي، النظم السياسية و القانون الدستوري " دراسة مقارنة(ينظر ، سليمان الطماوي ، 3)

 .53(،ص 1988
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السلوكات التي يرى األفراد و ترى  المصالح محّل الحماية هي كلّ  و عليه ، فإّن الحقوق و 

اب من الجماعة ضرورتها لقيام رابطة تضامنية بينهم ، و الجماعة تستمد سلطتها في التجريم و العق

فرد و منطلق فكرة التضامن في حد ذاته ؛و بقدر أهميّة تلك السلوكات و بقدر ثبوت التوافق بين ال

 ا تفرض السلطة صاحبة القوة  نوع الحماية المناسبة.الجماعة في شأنه

هذا المذهب له وزنه في مجال تحديد أساس سلطة الجماعة في التجريم و العقاب باعتبار  

األمر يتطلب باالضافة (1)التضامن االجتماعي يعتبر فعال مناط هذه السلطة ، و لكن كما يرى البعض 

تحديدا لغايته التي يستمد منها عدالته ، ألنّه التضامن  إلى ذلك ضبطا لمفهوم التضامن من جهة و

االجتماعي إن كان مخالفا لمقتضيات العدالة ال يمكن اعتماده أساسا شرعيا للتجريم أو للعقاب، و هو 

 الرأي عندنا .  

و يرى أن تلك القيم و المثل العليا و الحاجات التي يقوم عليها ــ مذهب الصالح المشترك: 2 

االجتماعي و التي بمقتضاها يتحقق االستقرار و األمن و العدل  داخل المجتمع هي الحقوق التي الكيان 

البد أن تراعى فيها مصالح األفراد و الجماعة على حد سواء ، و حمايتها من السلطة بقواعد التجريم و 

 .(2)عدالة العقاب مرهون دائما بمتطلبات الصالح المشترك الهادف بال ريب إلى المساواة و ال

ه حاجة يقوم مثال عليا و ما يكيّف على أنّ  و يبقى في نظرنا أمر تحديد ما يعتبر من القيم و ما يعدّ  

.  ه أو فلسفتهو بعقيدت  معين ،مرهون بما يؤمن به ذلك الكيان بأفراده و حكوماته ،  عليها كيان اجتماعيّ 

ائد و ال قواسم مشتركة ال تختلف بشأنها العق مع وجودى و األمر من هذا المنطلق فيه تباين جلّي حتّ 

 .   اإلنسانيالفلسفات و ال يختلف فيها األفراد و ال الجماعات لبعدها 

إّن ذلك القبول بتدخل السلطة في إضفاء وصف التجريم على سلوكات معيّنة ــ نظرية الرضا: 3 

ة منها ضمانا لتحقيق مصالحهم و و الّذي يرتضيه األفراد ألنفسهم  نظرا لشعورهم بالحاجة إلى حماي

؛ و هو األساس في التجريم و العقاب. فالبد أن ال يغيب عن الذهن أّن األصل في "الرضا"حمايتها هو 

األشياء و األفعال اإلباحة، و التّجريم استثناء و بالتّالي تدخل السلطة يفترض أن يكون في حدود هذا 

أن يتوافق مع ما يريده األفراد و يرتضونه و يشعرون االستثناء ؛و مناط تجريم السلوكات يفترض 

 .(3)بأهميّته كقيّم تتطّلب الحماية كونها مصالح ضرورية والزمة لهم في نظرهم

 و ليست ثابتة . ة ، كما أنّها متغّيرةالحقوق من هذا المنطلق ليست مطلقة بل نسبيّ  و 

                                                             

 .81ـ 80،صالمرجع نفسه(ينظر ، محمود طه جالل ، 1)

 .81ـ  80،ص أصول التجريم و العقابينظر ، محمود طه جالل ، (2)

 .84ـ  83،ص المرجع السابق (ينظر ، محمود طه جالل ،3)
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من منطلق ما يريده األفراد أو  هذه الحقوق و المصالح و في نظرنا ال يفترض أن يتم تحديد 

ها ،إاّل ليرتضونه ألنفسهم كقيم تتطلب حماية من سلطة قبلوا تدخلها لتحقيق نوع من الضبط و الحماية 

رض فإذا كانت سلطة لها شرعيتها من جهة ، و تمارس سلطتها في تحديد الحقوق و تعيين المصالح و 

خالق و خلفية و مرجعيّة أسسها ركيزة و صحيحة و ثابتة و متوافقة مع األ الحماية المناسبة لها من

ة و عادلة. و مقتضى عدالتها أن يكون هناك معيار منصف يتم به تقييم الحقوق الفردية و الجماعي

 المصالح مهما كان نوعها ، فما هو هذا المعيار في القوانين الوضعية ؟

إّن الدور المنوط بالسلطة في تحديد  قوق و المصالح المختلفة:تقييم الح الّضابط الثاني ــ معيار 

تلك  الحقوق و المصالح االجتماعية و فرض الحماية الكافية لها صعب ، وقد  يصعب أكثر كلما كانت

ينها  المصالح متعارضة  ودورها في المجتمع متفاوت فالمطلوب من السلطة هو خلق نوع من التوازن ب

حالة ثل هذه الملمساواة ذلك أن المساواة في حد ذاتها قذ تقتضي عدم المساواة كما في و التوازن ال يعني ا

ميعها من التعارض ، و يزداد األمر صعوبة إذا كانت المصالح متعارضة و دورها في المجتمع واحد فج

 جدير بالحماية ذاتها نوعا و قدرا ، فكيف يتحقق التوازن ؟  

المصالح هو دورها و وظيفتها في المجتمع و فعاليتها في تحقيق معيار التوازن بين الحقوق و  

فكرة التوازن بالتساوي و التوازن  في القوانين الحديثة التضامن االجتماعي ، و من هنا ظهرت

المتمثل في تحقيق التضامن االجتماعي  قيمتها و دورها فإن كانت المصالح متعارضة وكانت بالترجيح.

"؛ أّما إذا كانت مصالح التوازن بالتساوي، و هذا هو :"ن حيث الجدارة بالحمايةمتساوية ممتساويا فهي 

متعارضة متفاوتة من حيث دورها االجتماعي فال يفترض التسوية بينها في الحماية بل التوازن في هذه 

 . (1)"بــ :"التوازن بالترجيحالحالة يكون بالقيام بعملية المفاضلة بينها و تسمى عملية المفاضلة 

مهما كانت طبيعة المصالح و مهما كان دورها في المجتمع فإّن أمر تقييمها مرهـون بقدرة  

 الحمـاية المشّرع على خلق التــوازن بينها بال ضرر و ال إضرار و بقدرته وكفــاءته أيضا في اختيار

ألولى ـائية هي افالحمــاية الجنـالكــافية و المالئمة لكل المصالح . فإن كانت جديرة بالحماية المشّددة 

لتفريـد يسّمى با بالفرض ، و المسألة ال بد أن يتّم حسمها في مرحلة بنــاء القاعدة الجنائيّة ، بمقتضى ما

ء تقريــره و ئي أثنــاالتشريعي للجزاء و قيـــامه مرتبط إلى حد كبير بالوظيـفة الّتي يؤّديها الجـزاء الجنــا

 .  خاّصة منه العقوبة

 

 

                                                             

 .198ـ  196،صأصول التجريم و العقاب(ينظر ، محمود طه جالل ، 1)
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 الفرع الثــاني :

 وظيــفة العقــوبة .استحضار 

لوب من العقوبة األهداف المط إّن استحضار المشّرع لوظائف الجزاء الجنائي و بشكل خاصّ  

نه القاعدة الخطاب الّذي تتضمّ ف العناصر المهّمة في التفريد التشريعي . ، يعتبر أحدالمختارة بلوغها 

ل ألفاظه معيّنة،  إذ المفترض أن يكون هو في حد ذاته هادفا في صياغته من خالالجنائيّة له خصوصيّة 

ة الردع العام و الخاّص في مرحلة صناع و عبارته و في مضمونه من خالل أحكامه . و األمر بين

لتصورين االقاعدة الجنائيّة فيه نظر أّما تحقيق العدالة فمفترض وهو األصل ،و إن كان التباين بين 

 . عّي و الوضعّي ظاهر، و لعل بعضه قد تناولناه عند عرض مضمون خاصيّة العدالة الشر

ذا العنصر سنكتفي ببيان الهدف الردعي المفترض مراعاته من المشرع في مرحلة بناء في ه 

القاعدة الجنائيّة ، أّما العدالة كوظيفة ال بد للمشّرع من أخذها بنظر االعتبار و هدف يفترض أن يحققه 

 . (1)تفريد التشريعي نترك تفصيل البيان فيه  للمبحث الثاني من هذا الفصل منعا للتكرار ال

للتّشريع الجزائّي  لالنبثاق العقديّ  نّ إ: الهدف الردعي في تشريع العقوبات في الشريعة – أّوال 

لردع اتحقيق تبرز من خالل دور الخطاب الشرعي في  اإلسالمّي فاعليّة كبرى في منع ارتكاب الجرائم

 بنوعيه ،ذلك :

الوظيفة التّهديدية للخطاب الموّجه من المشّرع اإلسالمّي والمتضّمن عقوبات أخرويّةً   أنـ1 

عليها في آيات الوعد والوعيد الّتي تعرض ضروبا من التّعذيب الجسدّي ، ذكرنا بعض  منصوصا

لّطابع سومة في أغلبها باوالمتضّمن أيضا لعقوبات تشريعيّة مو "،العقوبة تقسيمات :" مالمحها في 

 ، وبعض العقوبات المفّوضة.المقّدرة من الحكيم الخبير، خاّصة تلك البدنيّ 

يُحقّق الخطاب الّشرعّي المقّرُر للعقوبة البدنيّة الّردَع بنوَعْيه العاّم والخاّص بحكم مصدره  ـ 2 

ينقاد في الغالب إلى احترام أحكام الّدين ؛ ذلك " أنّه يدرُك أنّه يكتسب شرفه بقبوله الّربّانّي؛ فالفرُد المسلم 

ويعتبر الذّنب أو اإلثم …مختارا أن يخضع ألحكام الّشريعة المنزلة ، وأّن معصيته لها تفقُدهُ هذا الّشرف 

نيّة ، وإهداره لما أضفاه هللا دليال على عدم تقدير المرء لذاته ، أي عدم احترام منه لقيمة الّشخصيّة اإلنسا

 . (2)…"فإذا به يأبى أن يرتّد إلى أسفل سافلين بجرمه ومعصيته… عليه من تكريم 

                                                             

 . وما بعدها265، ص الفصلذا (ينظر ، المبحث الثاني من ه1)

،د ط، )الرياض : دار  التّكافل االجتماعي في اإلسالم وأثره في منع الجريمة والوقاية منهاأحمد علي المحجوب ، ((2

 . 379م( ،  ص1992–هـ 1412النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتّدريب ، 
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كما أّن المجتمع باعتباره مخاَطبا هو اآلخر بتلك األحكام ، يتحّرز أيّما تحّرز، تفاديا لخرق  ـ 3 

في حال الّرضى بالمخالفات الّشرعيّة ستعُّم  كّل ما يمكن أن يُودَي بمصالحه ؛ ذلك أنّه يؤمن بأّن البلوى

ال محالة ؛ ونصوص التّشريع الجنائّي اإلسالمّي في صيغتَْيها "التّجريمية والعقابيّة" ليست قاصرة على 

اّمة تشمل كّل من آمن بالّدين الحنيف ، وتهديُدها لكافّة النّاس له دوره في منعهم ـالفرد الواحد ، بل هي ع

ام ـتصديقا لذلك ، يقول أحد علماء الّشريعة ، وهو اإلمو اصي الموجبة لسوء العاقبة .ـمن اقتراف المع

ارة أخرى ، ــأو بعب ،(1)اسد المتوقّعة" ـمشروعة لدرء المف –وبات ــالعق–ر ـــالقرافي ، إّن " الّزواج

 ل الفعل،ـع قبــموانة "ـــوبات الّشرعيّ ــفالعق

 .(2)ود إليه" ى الفعل وإيقـاعها بعده يمنع العوزواجر بعده ، بمعنى أّن العلم بشرعيّتها يمنع اإلقدام عل 

هذا وإّن ثقة الفرد والجماعة في التّشريع المطبّق عليهما ، تجعل االنسياق إلى االلتزام  ـ 4  

بأحكامه بما تتضّمنه من أوامر ونواه ، يكون حّرا ألنّه نابع عن اعتقاد جازم بعصمة وعدالة هذا التّشريع 

ق الّردع بشقَّْيه استحضاُر تلك المشمول برقابة عليا ال يُتصّوُر معها إفالٌت من العقاب األليم. فيكفي لتحقي

العقيدة ألّن لها على الّنفس سلطانا وثيقا وعلى العقل تأثيرا عميقا. فهي الّضابط لسلوك األفراد، يحفّزهم 

على االستمرار في التّمّسك بأهداب الّدين ، ويمنحهم القدرة على تصعيد إيمانهم، وهي خبرةٌ تساهم في 

يقول في الحديث  كيف ال ؟ والّرسول …فتنقشع الغشاوة عن قلوبهم تدفّق مشاعرهم ونُبل اختيارهم 

ال يزنـي الّزاني حيـن يزنـي وهو مؤمن ، وال يشرب الخمر حيـن يشرب وهو مؤمن ، وال ﴿ الّشريف 

.فنفُي صفة (3)يسرق حيـن يسرق وهو مؤمن ، وال ينهب نهبه يرفع النّاُس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن

المجرمين رادٌع مهّم جّدا لهم ، ألنّها الّسمة الّتي بها يفّرق بين عباد هللا الّصالحين وغيرهم اإليمان عن 

 من المفسدين.

فإن غابت العقيدة الّسمحة عن األذهان ، فإنّه يكفي استحضار نصوص العذاب لترشيد  ـ 5 

لخالق عّز وجّل لالسترجاع الّسلوك ، وتقويم االعوجاج واالنحراف ، في وقفة تأّمل وانقياد ونجوى مع ا

ولتحريك رصيد الّضمير ؛ فقد " جعل هللا من زواجر الحدود ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة 

، وخيفة من نكال الفضيحة ، ليكون ما حظر من محارمه ممنوعا ، وما أمر به من فروضه متبوعا ، 

 .(4)فتكون المصلحة أعّم والتّكليف أتّم "

                                                             

 . 1/213، ج الفروقالقرافي ، (1)

 .4/112، ج شرح فتح القدير؛ ابن الهمام ،  3/163، ج الحقائقتبيين الزيلعي ، (2)

؛ مسلم، كتاب اإليمان، باب 6274أخرجه البخاري ،كتاب الحدود، باب "من أمربضرب الحد في البيت " حديث رقم:(3)

 .، و اللفظ له 86،و باب " نقصان اإليمان بالمعاصي"، حديث رقق:72"تفاضل أهل اإليمان فيه..."، حديث رقم:

 .364، ص األحكام الّسلطانيّةالماوردي ، ( 4)
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تشريع عقوبة ذات طبيعة بدنيّة له فعّالية أكيدة في تحقيق الهدف الّردعّي المبتغى لمكافحة  إنّ  ـ 6 

الجريمة ؛ ذلك أّن من طبيعة البشر الخشية من العقاب الّشديد ، والّرهبة من األلم الواقع على البدن ؛ وإّنه 

بدنيّةً الشتراك النّاس  –مقّدرة وباألخّص ال –لمن الحكمة البالغة أن جعلت معظم العقوبات التّشريعّية 

جميعا في اإلحساس بألمها ؛ وفي ذلك يقول الشيخ الّطاهر بن عاشور :" لهذا كان معظم العقوبات أًذى 

؛ وال )1)في األبدان ، ألنّه األذى الّذي ال يختلف إحساس البشر في التّألّم منه ، خالف العقوبة بالمال "

ّشرعي الموجب للعقاب البدنّي من أثر في ردع الجناة بزرع االضطراب يخفى على أحد ما لقّوة النّّص ال

في نفوسهم حتّى ال يقدموا على ارتكاب الجرائم ؛ فإن أجرموا ترّددوا في العود إلى اإلجرام مخافةً من 

ى ألم العقاب . وإّن في ذلك إعذارا لكّل من تسّول له نفسه محاكاة الجناة بمقارفة الجرائم ، وهو ما يسمّ 

 بالّردع العاّم . 

يعتبر مبدأ الشرعيّة أهّم ضمانة للحقوق الهدف الردعي في تشريع العقوبات في القانون : ـ ثانيا 

قيق و الحريات و أهم وسيلة تبليغ تمارس بمقتضاها السلطة صالحياتها في فرض حمايتها من أجل تح

ا : شق تتضمنه من قواعد جزائية بشقيهصوص الجنائية بما نّ األمن و االستقرار داخل المجتمع . و ال

 در ما كانتو دقيقة و بقالنّصوص واضحة  التكليف وشق الجزاء هي وسيلة التبليغ،لذا بقدر ما كانت هذه

ا مو بقدر  ةاإلرادمضمونها يتوافق مع هذه المشّرع و قصده و بقدر ما كان  رة عن إرادةبّ صياغتها مع

زائية هذه األسس متحققة قي النصوص الجد و هو الردع . فهل ،حققت هدفها المنشو االقصد ثابتكان 

 ،حتى تضمن تحقيق وزيفتها الردعية ؟ اإلجابة على هذا السؤال نفصلها في النقاط اآلتية:

ّن عملية صياغة القواعد الجزائية مضنية ، خاّصة مع عدم امتالك المشّرع في الواقع ، إ ـ1  

ألدواتها و هي: اللّغة السليمة المعبّرة و المنطق الصحيح؛ و كما أوضح أحد شراح القانون بقوله :"..فإذا 

التطابق  تطابق المعنى اللّغوي مع المعنى المنطقيّللنّص كّنا بصدد نّص واضح و دقيق،أّما إذا اختّل هذا

 .(2)كنّا بصدد نّص غامض و منفلت تتعّدد تأويالته بشكل يثير الفوضى ..." 

و هو الثابت في أغلب التشريعات الجنائيّة ، إذ ال يخلو تشريع من بعض الغموض و الّنقص  

بر والتّعارض و التناقض . و األمر فيما عدا المسائل الجزائية يمكن تداركه فالخطأ في التأويل إن لم يج

يمكن تجاوزه نظرا لكون المصالح و الحقوق المحميّة بمقتضى قواعد غير جنائيّة أقّل أهميّة من تلك التي 

قّررت لها الحماية الجنائية ، كما أّن الجزاءات المّقررة عند خرق القواعد غير الجنائيّة أقّل وقعا و أخّف 

الخطأ في التأويل بالنّسبة للقواعد الجنائيّة أمره   نوعا و قدرا من تلك المقّررة في القواعد الجزائية ؛ أّما

                                                             

 .   100، ص مقاصد الّشريعةمحمد الطاهر بن عاشور ، (1)

 .171، ص أصول التجريم و العقاب في السياسة الجنائية المعاصرة(محمود طه جالل ،2)
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خطير ، ألّن الجزاءات المقّررة فيها تعتبر أشّدفاأللم فيها بدنّي كان أم نفسّي ال يمكن جبره و التّجاوز 

 ممن وقّع عليه العقاب غير متصّور. 

بية كونها مقتبسة و مرد العجز في تحقيق التطابق المذكور آنفا بالنسبة ألغلب التشريعات العر 

 رات ناقصةبشكل أو بآخر من التشريعات األجنبيّة ، فالترجمة تكون في كثير من األحيان ركيكة و العبا

د وقعه و المعاني ضائعة و المقاصد غير مدركة فكيف يمكن أن يوصل الخطاب الذي تتضّمنه تلك القواع

العبارات  و         ت األجنبيّة اللغة شحيحةالتهديدي فيتحقق الردع العام على األقل ّ؟ و في التشريعا

 ضعيفة و المقاصد ضائعة بين السياسات الجنائية على تطورها و تغير أهداف بين فكرة الردع و

 االصالح و بين أمل العدالة الجنائيّة المبتغاة.  

فكرة الردع  ؛ ائرة نحو إلغاء ـ، يجدها سلحركة التّشريع العقابّي الوضعيّ كما أن المستقرئ  ـ 2 

الّتي لم  لك الحركةولعّل في تفصيلنا للسياسات الجنائية الوضعيّة بمبادئها و أهدافها تعليال كافيا لمسيرة ت

وك ها الّسلفات تبّرر بتعُد تولي اهتماما كبيرا للهدف الّردعّي للعقاب بقدر ما أَْمَسْت تبحث عن فلس

 .ين بحّجة أنّهم مرضىتاة المجرم، وتدافع من خاللها عن عُ اإلجراميّ 

  ظاهر في مجال  الجزاء الجنائي  ، و يكشف عنه تردد كما أن عدم االستقرار القانوني ـ 3 

رغم (1)أو إلغائها  كاإلعدامع في كثير من القوانين العقابية الحديثة بين تقرير بعض العقوبات رّ المش

الخطيرة كفيل بتحقيق الهدف الردعّي فال اليقين بأّن مجّرد النّص عليها كعقاب على بعض الجرائم 

 ترتكب أصال أو تنخفض نسبة ارتكابها من األفراد.  و تقريَرهذه العقوبة لبعض الجرائم فيه افتقار

الّذي يُفتَرُض أن يراعيه المشّرع عند  تحديد الّسلوكات اإلجراميّة ، وتعيين العقوبات المقابلة لها  للتّفريد

الوقائع المرتكبة وطبيعتها أو جسامة آثارها ، وكذا مدى خطورتها . ومن خالل هذا باالستناد إلى ماّديات 

الموقف، يفقد التّشريع رسالته التّهديديّة والتّرهيبيّة مّما يدفع باألفراد إلى التّيقّن بأّن صدى تقرير عقوبة 

ترّددا بين االحتفاظ بها أو اإلعدام مثال ال يكاد ينفلت من سطور المدّونة العقابيّة اّلتي أضحى واضعها م

.و اإلشكال ذاته حاصل بالنّسبة للعقوبات الّسالبة للحّريّة ، إذ المشّرع غدا ذكرت سلفامحوها كما 

 مضطربا في تقريرها مترّددا بشأنها ، وال أدّل على ذلك من تلك المشاكل الّتي أثيرت

 . (2)" توحيد العقوبات السالبة للحّريّةحولها ، كمشكلة " 

                                                             
 ؛ 911-108، ص العقابعلم ؛ فتوح الّشاذلي، 467-669، ص شرح قانون العقوبات اللبناني، نجيب حسني،  ينظر(1)

 G.Vidal, Cours de Droit Criminel & de Science Pénitentiaire,T1 P634-640; Raymond Gassin,  Criminologie, 

3ème Edition, (Paris: Edition Dalloz,1994), P482-484     

 م.1983،عام  26الّسنة  102، مجلّة األمن العاّم، ع عقوبة اإلعدام بين اإللغاء واإلبقاءمحمد عبد الحميد أبو زيد ، 

محمود نجيب حسني ،  ؛658-581، صأصول علمي اإلجرام والعقاب؛ رؤوف عبيد،  513-131، ص المرجع السابق، فتوح الّشاذلي، (ينظر2)

 ؛78، ص 31م ؛ السنة 1961م (، مارس 1961القاهرة ، ،)القاهرة : مطبعة جامعة 1، مجلّة القانون واالقتصاد ،عتوحيد العقوبات الّسالبة للحّريّة 

        .  153-, T2, P151, Traité Théorique & Pratique du Droit Pénal FrançaisR. Garraud 
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المنطلق أّن المشّرع أصبح تائها بين اإلبقاء على تلك العقوبات بأنواعها أو  هذا و نؤّكد من  

 التّجاهاتاتقليصها إلى درجة اإللغاء ؛ وُحّق لنا أن نسّجل أّن سبب موقفه ناجم بال ريب عن تحّديات 

ي فسة أخفقت ، ألنّها سياالحديثة المعارضة للّسياسة العقابيّة الموضوعة لمواجهة الّظاهرة اإلجراميّة 

عُد الوسط االجتماعّي ، وأفلست في اإلصالح المنشود، وخفتت أصواتها في نفوس المجرمين ، فلم ت

 تحّرك مشاعرهم ولم تعّد توقظ ضمائرهم وأَْوَبتَهم .

دول عامرة بالّنصوص المقّررة لعقوبات سالبة للحّريّة ، وألنواعٍ الإّن القوانين العقابيّة ألغلب  

راد بتلك كثيرة جدا من الجرائم بدرجاتها المختلفة والمتفاوتة ؛ ورغم ذلك ، فإّن الواقع أثبت المباالة األف

عتاة المجرمين أصبحوا أكثر النّاس دراية بالعقوبات الّتي ستوقع عليهم ، حتّى قبيل أن  بل إنّ . الجزاءات

 يقترفوا جرائمهم، ومع ذلك ال نجدهم يترّددون في ارتكابها بل والعود إليها واالعتياد عليها.

مقّرر ال(1)قصور النّّص التّشريعيّ نستطيع أن نعطي حكما ابتدائيا مناطه : وتأسيسا  لما قلناه ، 

لوسائل ذاته يفتقد ع رّ المشكون للعقوبات عن أداء وظيفـته التّهديديّة والتّرهيبيّة لمنع الّسلوك اإلجرامّي ؛ ل

 ، فكيف يتم تقرير العقوبات ومن هي السلطة المختصة به؟تحقيق هذه الوظيفة

 الفرع الثالث :

 .في الشريعة و القانونتقريرالعقوبة 

تكتمل عناصر التفريد التشريعي للعقوبة ببيان كيفية تقريرها كما و نوعا وفق التصّورين   

 الشرعي و الوضعي، و المسألة فيها خالف سيتوَضح فيما يلي :

لن نتناول أقسام العقوبات كلها ألننا عرضنا أهمها في الباب ـ تقرير العقوبة في الشريعة:  أّوال 

ت وفق يد كيف يتم تقرير هذه العقوبادتأكيدنا في هذا العنصر سينحصر في تحاألول من الدراسة ، و 

 المصالح و بيان  ذلك يكون كما يلي :

عقوبات متفاوتة كّمـا ونوعا ، منعا لحصول أّي اختالل  حرص المشّرع الحكيم على تقريرلقد   

ضمن ما سّماه علماء الشريعة قد يفتك باألّمة ، وتثبيتا  لكّل لقيم  األصيلة الّتي وجدناها مدرجة 

بالضرورات والّتي وَضحناها سلفا و قيل إنّه: " البّد منها في قيام مصالح الّدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم 

                                                             

القصور التشريعي و سلطة (ينظر حول فكرة القصور التشريعي و مظاهرها و أبعادها، كمال عبد الواحد الجوهري ، 1)

،)دون بلد نشر : دون دار للنشر ،  1، رسالة دكتوراه منشورة، ط دراسة نظريّة و تطبيقيّة مقارنة القاضي الجنائي ،

1994.) 
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تجر مصالح الدنيا على استقامة ، بل على فساد وتهارج وفوت حياة ؛ وفي األخرى ، فوت النّجاة والنّعيم 

 . (1)والرجوع بالخسران المبين"  

مصلحة شرعية  تعتبرمحّل حماية  لّ جزاء وك داء يقع على هذه المصالح تقرر لهوإّن أّي اعـت  

 ابتا بالشرعتقديرا ث تكون مقـّدرةأن ّما مهما كانت طبيعتها ، والعقوبة المقررة على العدوان عليها إ

تم  كان االعتداءإن ذا هذي ال يعتريه النقص أو الغموض أو التعارض أو الخطأ المقدس و النص ال

ا كما و جعلهقّدرها الشرع محذ بارتكاب إحدى جرائم الحدود أو جرائم الدم الموجبة للقصاص أو الدية ، إ

انت غير كو إن       معلومة تكون تفويضيةرغم صبغتها البدنية  متفاوتة في الشدة و متنوعة وإما أن 

ن اكبته لسنمقدرة بالنص المقدس تظهر فيها المرونة و المالئمة و تظهر فيها أيضا شمولية التشريع و مو

ند عو هي كفيلة بمواجهة أي شكل جديد من أشكال اإلجرام ألنها مضبوطة  بضوابط سنبينها  التغيير

ت في لتأكيد على أّن تقرير العقوباذا العنصر اعرض سلطة المختصة بتقرير العقوبات . ويكفي في ه

قواعد  تحديد نوعّي و كمّي في عمومه ، و إن كان النّص الشرعّي اإلسالمّي يتضّمن مرحلة سنّها هو

 . أخرى تقرر وجوبا كيفيّة معيّنة للتنفيذ

العقوبات المفروضة لجرائم الحدود والقصاص مقدرة كما أشرت سابقا بإحكام شديد وحكمة و  

جم للزنى ، لجلد والرّ عيّنها المشّرع الحكيم تعيينا دقيقا وقّدرها تقديرا ثابتا: القطع للسرقة ، ا ذبالغة ، إ

ذا القطع الجلد للقذف ، ثّم ميّز بين عدد الجلدات  بحسب نوع الفعل و أثره ، وفرض القتل والصلب وك

 وهو تقدير ال عمدا وبغير حّق ،والنّفي للحرابة ، والقصاص لالعتداءات الواقعة على الّنفس أو ما دونها 

اسمة زيريّة حبة تعنظير له ، ال يخضع للزيادة وال للّنقصان إالّ ما كان من باب السياسة ويتّم بضّم عقو

 و هذا عين التفريد التشريعي للجزاء.لماّدة الفساد؛

فإنّها تشغل حّيزا  ى العقوبات التّفويضيّةة و تسمّ ا بالنّسبة للعقوبات المقررة للجرائم التعزيريّ أمّ  

و مقاديرها  ؛ومظاهر الفساد عديدة،، ألّن معاصي اإلنسان كثيرة كبيرا في التّشريع الجنائّي اإلسالميّ 

و        و تقديرها  اسلطة تحديده؛ لذا فالمختص بتقريرها له  ّرع الحكيمغير محّددة بكّم معيّن من المش

لها بالغ األهميّة في مجال التفريد تكييفها و فرضها بحسب الحالة، وال يحّده في ذلك سوى ّضوابط 

و  فإن كانت بدنية فحدودها إن اقتضت المصلحة التحديد  بين الجلدة و القتل سياسة . (2)القضائي للعقوبة

                                                             

 .8/ 2، ج الموافقاتالشاطبي ، (1)

( سنحدد هذه الضوابط فري الفصرل الثراني مرن هرذا البراب لتعلّقهرا بالسرلطة التقديريّرة للقاضري باعتبارهرا السرلطة المختصرة 2)

 .  وما بعدها 353، ص ي للعقوبةبالتفريد القضائ
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 ل من هذه الدراسةي الباب األوّ إن كانت خالف ذلك فنوعها أو مقدارها مظاهره شتى كنّا قد بيّنا بعضه ف

 .  (1)و لنا حولها مقال آخر في فصل التفريد القضائي

 

سبق بيان االعتبارات التي بمقتضاها تتقرر العقوبة في  لقد :ـ تقرير العقوبة في القانون ثانيا 

ا ؛ ومن هذ القوانين الحديثة ، و لعّل أهمها جسامة االعتداء و أهميّة المصلحة محل الحماية الجنائية

ت ررت عقوباالمنطلق قررت التشريعات الجزائيّة عقوبات مشّددة للجرائم الموصوفة بأنّها جنايات ، و قٌ 

يطة أقّل منها نسبيا فرضت لألفعال المكيّفة على أنّها جنح ، و أخرى أخّف تقررت للجرائم البس

ى طبيعة أثناء تقريرها نظر إل عّن في طبيعة تلك العقوبات يجد المشّرعالموصوفة مخالفات.لكن المتم

قوبات عالحق الذي تصيبه عند توقيعها على المذنب هذا باإلضافة إلى جسامة االعتداء ، و لهذا وضع 

 ماّسة بالبدن و أخرى ماّسة بالحريّة و عقوبات ماّسة بالذّمة الماليّة و أخرى باالعتبار.

الّ أنّها تستبعد إ ،ام في تشريعاتها الجزائيّةنين الحديثة لعقوبة اإلعداالقوبعض ورغم تقرير ذا ، ه 

لحّق في االّدولة  تطبيقها بطرٍق شتّى ، منها : تخفيف الجزاء واستبداله بعقوبة سالبة للحّريّة ، منُح رئيس

صل حصلت وتح العفو ، أو وقُف تنفيذها ؛ ولعّل الّسبب في الّنفور من هذه العقوبة هو التّطّورات الّتي

ل لعقاب بشكجنائية المعاصرة  والّشاملة لُجملة نظرّيات تعكس تصّورات علماء اإلجرام وافي السياسة ال

قوبات إلغاء العخاص، من أولئك الّذين يجري سعيُهم حثيثا لتغيير اتّجاه الّسياسات الجنائيّة بمناداتهم ب

 لحقيقيّة للمجتمعلحمايةَ افي نظرهم ا، واستبدالها بالتّدابير التّقويميّة والوقائيّة الّتي تكفُل البدنيّة برّمتها

 واألفراد من عدوان اإلجرام بمظاهره المختلفة. 

ات القانونية الحديثة  لم ترتق بعُد في سّلم نودإنّنا لنجزم  أّن عقوبة اإلعدام حتى مع بقائها في الم 

ُق هذا صّور تطبيوله معيار مميّز ال يُت َمنهجا وقائما بذاته ، له ضوابطهالفكر القانوني لتشّكل نظاما مُ 

 ّراء .ذا ما قارنّاها مع القتل قصاصا وفق ما جاءت به الشريعة الغة إالجزاء  إالّ بتوافره خاصّ 

و عليه ، تعتمد التشريعات العقابيّة  بشكل أساسي على تقرير العقوبات الّسالبة للحّريّة والغرامات  

د أدنى و حائم ،و يظهر تقديرها لهذه العقوبات بجعلها متراوحة بين الجنائيّة لمواجهة أغلب صور الجر

عرضها في آخر أقصى ؛ و يبقى التقدير الكمّي و النّوعّي المضبوط لها مرهون بآليات قانونية أخرى سن

 المبحث الثاني من هذا الفصل.

 

 

                                                             

 .و ما بعدها 341، ص ( ينظر ، الفصل الثاني من هذا الباب 1)
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 المطلب الثالث :

 .السلطة المختصة بتقرير العقوبة في الشريعة و القانون

تختلف السلطة المختّصة بتقرير العقوبة في التشريع الجنائّي اإلسالمّي بحسب ما إذا كانت  

مبدأ لغم تبنيها ركما أّن القوانين الوضعيّة  ؛زير االعقوبة مقررة لجرائم الحدود و القصاص أم لجرائم التع

 فيريعيّة ل للسلطة التشالفصل بين السلطات في الغالب إالّ أنّها ميّزت بين االختصاص األصلي المخوّ 

دد السلطة ستثنائّي الموكول للسلطة التنفيذيّة . من خالل الفرعين المواليين تتحو اال القوانين سنّ 

 المختصة بتقرير العقوبات في الشريعة ثّم في القانون :

 : ّولالفرع األ

 السلطة المختصة بتقرير العقوبة في الشريعة.

ة المختّصة طمن حيث السل العقوبات المقدرة و التفويضيّة اإلسالمّي بينيميّز التشريع الجنائّي  

     و بيان ذلك يكون على النّحو التالي : ، بتقريرهما

ال خالف في كون السلطة  رة في الشريعة:دّ ـ السلطة المختصة بتقرير العقوبات المق أّوال 

، فالحدود سواء في شق التجريم منها أو شق  رة هي سلطة العليم الخبيردّ المختصة بتقرير العقوبات المق

الجزاء و جرائم الدم أيضا جميعها قررت بالوحي المنزه قرآنا عظيما أو سنّة ثابتة مؤكدة أو إجماعا 

 .(1)أحيانا باعتبار أّن مستنده النّصّ 

رة سلطة ال يأتيها الباطل من بين يديها و ال من خلفها ، سلطة جعلت النّصوص الشرعيّة المقرّ  

،ذلك أّن مصدرها إالهي، هذه القداسة،جعلت الّنّص ( 2) للعقوبات المقّدرة عموما تتّسم بقداسة فريدة

العقابي في مجال الحدود والقصـاص، يسمـو على كّل النّصـوص والتّشريعات األخرى ؛ وال مجال 

الحكمة اإللهيّة بمصالح للتّشكيك في عصمته و عدله ، لقيامه على أصول تشريعيّة سماويّـة، عنت فيها 

العباد والبالد في الدارين وعلى الدوام ؛ وليس من داع لالجتهاد في ابتـداع مصالح  جديدة ،ألنّها تظّل 

تحوم حول الخمسة المعروفة ال أكثر وهي :الّدين ، النّفس ، العقل ، العرض،   والمال . وقد فرضت لها 

لخبير للعقوبات المقّدرة ؛ واالجتهاد في هذا المجال بدعة واعتداء الشريعة الحماية الكافيّة بتقرير العليم ا

 .187البقرة/ تلك حدود هللا فال تقربوها ..على حدود هللا القائل : .

                                                             
 . 476-471، د ط ، تحقيق: محّمد شاكر ، ) د ت ( ،ص الّرسالةينظر، الشافعي ، محّمد بن إدريس ، (1)

،  1ط  ،  الشررعي وعالقتهرا بالرّدفاع دسرتوريّتها،  العقوبرة البدنيّرة فري الفقره اإلسرالميينظر، الحسيـني ، سرليمان جراد ، (2)

 . 135-132م ، د ت ( ، ص 1991 -هـ1411)القاهرة ، بيروت : دار الشروق ، 
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ولإلمام الشاطبي في هـذا الصدد قول سديد نّصه:".. أّما تحـريم الحالل وتحليل الحرام ، وما  

ع مبتدأ أو إنشاء عليه شرعيّة ألزمها العباد ؛ فليس لهم فيها تحّكم، فمن حّق هللا تعالى ، ألنّه تشري أشبهـه

إذ ليس للعقول تحسين وال تقبيح تحّلل به أو تحّرم؛فهو مجّرد تعـّد فيـما ليس لغير اللّـه فيـه نصيب ، 

 .(1)فلذلك لم يكن ألحد فيه خيرة " 

إّن قدسية السلطة المختصة بتقرير العقوبات المقدرة لجرائم الحدود و القصاص جعلت للّنّص  

له سبحانه تثاال لقوالعقابي قداسة تفرض التسليم بلزوم تطبيقها تطبيقا مطلقا ، ألنّه ال خيار للعباد فيها ام

م، ومن الخيرة من أمره وما كان لمومن وال مومنة إذا قضى هللا ورسوله أمرا أن تكونلهم: وتعالى 

  36ألحزاب/ .يعّص هللا ورسوله فقـد ظّل ظالال مـبينا

صاحب السلطة التّفويضيّة في مجال ّن إة :يّ السلطة المختصة بتقرير العقوبات التفويض ـ ثانيا  

وأولي األمر يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الّرسول  طبقا لقوله عز و جل :و  الجرائم التعزيرية

ولّي األمر، وهو في الدولة  اإلسالمية  صاحب اإلمامة الكبرى أي الخليفة أو السلطان  59النّساء/ منكم

 )2(شروطاأو حاكم البالد ؛ وإليه تسند وظائف كثيرة ومتباينة . وبحكم واليته  العاّمة، اشترط  األوائل 

حتّى يشغله باطمئنان ووقار؛ منها: العلم والورع ، توافرها فيه  قاعدة لتنصيبه في هذا المركز ،  جعلوا

باإلضافة إلى العدل واالجتهاد باعتباره خليفة يترأّس السلطات الثاّلث : التّشريعيّة والقضائيّة والتّنفيذّية 

 في الدولة .

" هي الّتي تخّول له سّن بعض القوانين وإصدار لوائح وأوامر  التّشريعيّةفالسلطة األولى "  

لى الفصل عالقدرة  " تمنحه القضائيّةميّة من شأنها تنسيق التّسيير الداخلي للبالد؛ والسلطة الثّانية "تنظي

ولة ؛ في المنازعات وفّض الخصومات بين أفراد الرعيّة ، لذلك يفترض أن يكون قاضي القضاة في الد

 .منها العقوبات  " ، فتوكل إليه أمر تنفيذ األحكام ، ولتنفيذيّةأّما السلطة األخيرة " ا

واضح أنّه في المرحلة األولى من قيام الدولة ، كان الحاكم هو صاحب السلطة التّفويضيّة في  

المجال الجنائي ، إذ هو الّذي ينهض بأعباء العقوبة التّعزيريّة سواء من ناحيّة تقريرها أو من ناحّية 

                                                             

، د ط ، ) مصر :  الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي ، إبراهيم بن موسى الّلخمي الغرناطي المالكي أبو إسحاق ، (1)

          .   2/263مطبعة المكتبة التجاريّة الكبرى ، د ت ( ، ج

، دراسة وتحقيق :د. طه جابر فيّاض العلواني،  1، طالمحصول في علم أصول الفقهينظر، الّرازي، فخر الّدين ، (2)

؛ الخالدي، محمود عبد المجيد ، 36-2/03م(، القسم الثّالث،ج1981، اإلمام محّمد بن سعود اإلسالميّة)مطبوعات جامعة 

 وما بعدها . 321م ( ، ص1980، )الكويت: دار البحوث العلمية  ، 1، ط قواعد نظام الحكم في التّشريع اإلسالمي
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في أغلب األحوال . والتّفويض مخّول له من الباري عّز وجّل القائل في كتابه  (1)تقديرها وتنفيذها 

وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردّوه إلى الّرسول وإلى أولي األمر منهم العزيز :  

والّرسول وأولي ، إضافة إلى اآلية الّتي تأمر بطاعة هللا  83النّساء /    لعلمه الّذين يستنبطونه منهم

لّما أرسل معاذ ؛ فقد ورد أنّه كما أّن هذا التّفويض مخّول للحاكم من المصطفى األمر الّسابقة الذكر.

بن جبل إلىاليمن قاضيا ، قال له : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال: أقضي بكتاب ّللّا ؛ قال : فإن لم 

قال: فإن لم تجد في سنّة رسول ّللّا ؟ قال: أجتهد رأيي وال آلو ؛ تجد في كتاب ّللّا ؟ قال: بسنّة رسول ّللّا ؛ 

 . )2(فقال عليه الصالة والسالم : الحمد ّلّل الّذي وفّق رسول رسول ّللّا لما يرضي رسول ّللاّ 

أّما في المراحل الالّحقة، فالتّفويض غدا من متطلّبات الحياة العصريّة على رحابة ميادينها  

تها، وتطّورات أساليبها ؛ مما أفـضى إلى تكثيف الجهود لزيادة تنظيم الوالية العاّمة وتشعّب مستلزما

وإعادة توزيع الوظائف على المسؤولين من ذوي الخبرة الفائقة والكفاءة العليـا. وبعد ما كان الخليفة أو 

أهل الحّل والعقد  الحـاكم هو المسؤول على تقريـر وتقديـر العقـوبـات التّفويضيّة وتنـفيـذها ،أضحى

يخضعون لشروط محّددة عند تعيينهم ، خاّصة أّن مهّمتهم  في الشّق التّفويضي من  ،  لكنّهم)3)عنهنائبين 

التّشريع الجزائي ليست قاصرة على تطبيق ما هو مسنون سابقا ، بل تتعدى إلى  سّن العقوبات عند 

تصّدى االقتضاء ؛ وأهّم هذه الشروط أن يكونوا أهل دراية بعلوم الّدين والدنيا ، ألنّه " ال يمكن أن ي

لالجتهاد في التّشريع اإلسالمي ، أو في أّي تشريع آخر ، من ال يملك القدرة العلميّة اّلتي تتوافر بفضل 

االختصاص ، وعلى أرفع مستوى علمي يحّدده له عصره ، وقد وضع األصوليون شروطا علمـيّة لبلوغ 

 .(4)" مرتبة االجتهاد ، يضاف إليها ثقافة العصر العاّمة والخبرة 

ومّما يعّضد ذلك  ما قّرره أحد فقهاء العصر الحديث عن أهل االجتهاد ، بقوله :" فإذا اختيـرت   

وضّمـت إليها جماعة مـن العدول أولي العلم  –يقصد شروط االجتهاد  –جماعة متوافرة فيهم المؤّهالت 

كّونت من هاتين الجماعتين ها تبشؤون الدنيا من قانونـيّة واقتصاديّة وتجاريّة واجتماعّية وصحيّة وغيـر

                                                             
 . 200م(، ص1980، دط، )مطبعة طربين ،  الفقه اإلسالمي المقارن مع المذاهبينظر، الدريني ، فتحي ، (1)

، واللّفررظ لرره؛ أبررو 1249أخرجرره ،الترمررذي ، كترراب األحكررام، برراب مررا جرراء فرري القاضرري كيررف يقضرري ، حررديث رقررم :(2)

 .   3119داود،كتاب األقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، حديث رقم : 

، رسررالة دكترروراه دولررة فرري  2، دراسررة مقارنررة ، ط  الّدولررة والسرريادة فرري الفقرره اإلسررالميينظررر، فتحرري ، عبررد الكررريم ، (3)

 .219-218م(، ص 1984الحقوق بجامعة القاهرة،)مكتبة وهبة، دار التّوفيق النّموذجيّة للطباعة والجمع اآللي، 

 .(1) هامش 14، ص الفقه اإلسالمي المقارنالدريني ، فتحي ، (4)
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ة ممثلة في كثير السلطة التشريعيّ  هاو الرأي عندنا أنّ ، )1 (جمعية تشريعيّة فيها األهليّة لالجتهاد بالرأي،"

 من الدول في البرلمانات .

 الفرع الثاني :

 السلطة المختصة بتقرير العقوبة في القانون.

تفاوتها إلى السلطة التشريعية و لكن يطرأ على  عها واألصل إسناد أمر تقرير العقوبات على تنوّ  

ل ذا األصل استثناء مقتضاه اشراك السلطة التنفيذية في األمر و لذلك مبررات ستتوّضح من خاله

 ين المواليين :عنصرال

 المصدر المباشر باعتبار التشريعاألصل في تحديد السلطة  المختصة بتقرير العقوبة:  ـ ّوال 

مخولة ة بتقرير العقوبات على اختالفها هي السلطة التشريعيّة اللجل القوانين،فإن السلطة المختص

 قوبات. بمقتضى الدساتير بسّن القواعد القانونية بأنواعها ومنها القواعد الجزائية المتضّمنة للع

و      بالحقوق  و السلطة التشريعية في أغلب الدول تكون منتخبة من المجتمع فهي األكثر دراية 

، فأسند إليها أمر تقرير الجزاءات الجنائيّة. لكن رغم  (2)على الموازنة بينها المصالح واألكثر قدرة 

و       بمبدأ الفصل بين السلطات إالّ أّن ذلك لم يمنع إشراك السلطة التنفيذية في عملية التجريم  هاتمّسك

 ل العقاب في حدود معيّنة تختلف من قانون إلى آخر.العقاب بمقتضى لوائح معيّنة لها وزنها في مجا

نّصت على أنّه :"  1996من دستور  112ون الجزائـري نجد بأّن المادة و على مستوى القان 

يمارس السلطة التشريعيّة برلمان يتكّون من غرفتين ، و هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس األمة. و 

؛ و في صدد بيانه للميادين التي تشّرع فيها هذه السلطة (3)له سيادة في إعداد القوانين و التصويت عليها "

تي يخّصصها منه على أنّه : " يشّرع البرلمان في الميادين الّ 140ادة بمقتضى  قوانين عادية نّص في الم

 له الدستور ، و كذلك في المجاالت اآلتية :

ــ حقوق األشخاص وواجباتهم األساسيّة ، ال سيما نظام الحريات العموميّة ، و حماية  الحريّات 1 

ــ قواعد قانون  7ـ .....  6ــ ....... 5...ــ . 4ــ ........ 3.،ــ .. 2ة ، وواجبات المواطنين ،.الفرديّ 

                                                             

 .15-12م( ، ص1988،) الكويت : دار القلم ،  17، ط  علم أصول الفقهعبد الوهاب خالّف ، (1)

؛ أكرم نشأت إبراهيم ، 154، صفي السياسة الجنائيّة المعاصرة أصول التجريم و العقاب(ينظر ، محمود طه جالل ،2)

 .74ـ66"، صالسياسة الجنائيّة "دراسة مقارنة

الذي يتعلق  1996ديسمبر  7المؤرخ في  438ـ96ر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ( الدستور الجزائري الصاد3)

الصادرة في تاريخ  76، الجريدة الرسمية  1996نوفمبر  28بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

 .1996ديسمبر 8
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و العقوبات المختلفة المطابقة      العقوبات ، و اإلجراءات الجزائية ، ال سيما تحديد الجنايات و الجنح ،

 .(1)لها ، والعفو الشامل و تسليم المجرمين ، و نظام السجون ،........"

ما تناولناه في الفقرة السابقة  ـ االستثناء :حلول السلطة التنفيذيّة محل السلطة التشريعيّة : ثانيا 

هو األصل في تحديد االختصاص ، و لكن ثّمة أحوال أخرى خاّصة محّددة حصرا في الدستور دائما ، 

عقوبات و تشّرع و غالبا بمقتضاها يمكن أن تحل السلطة التنفيذيّة محّل السلطة التشريعيّة فتجّرم و تقّرر 

ما يكون ذلك في مجال المخالفات ؛ و يكون ذلك بلوائح أو مراسيم تشريعيّة  محصورة في : حالة 

 .(2)الضرورة حالة التّفويض ، الحالة االستثنائيّة و حالة االستعجال 

العقوبات وفي الحقيقة ال نرى ضررا في إشراك السلطة التنفيذيّة في مجال التجريم أو في تقرير  

إن كانت المصلحة تقتضي ذلك ، على أن تمتلك المؤّهالت التي تمّكنها من ممارسة هذه السلطة من غير 

و تأكيدنا على هذه       تحّكم أوتعّسف و دون المساس بالحقوق و الحّريات العاّمة ، و في حدود ضّيقة .

اعدة األصليّة فاإلستثناء له حدوده و له حاالته الضوابط العاّمة مرّده أّن األمر لم يعد مجرد استثناء من الق

، ففي الواقع نجد السلطة التنفيذيّة مقحمة ال محالة في أمر التشريع، فباإلضافة للحاالت الخاّصة التي 

ذكرناها سابقا نجد على مستوى التشريع الجزائري مثال يعمد الدستور إشراك هذه السلطة في تشريع 

االستثنائية ، إذ في تحديده إلجراءات سّن القوانين بشكل عام يجعل لها مركزا العقوبات في غير الحاالت 

بالغ األهميّة بداية من منحها الحّق في المبادرة بتقديم مشاريع القوانين مرورا باستشارتها قبل عرض 

األمر على مجلس الدولة و إعطائها الحّق في االعتراض على المشروع بعد مصادقة البرلمان    ـ 

 .(3)لسلطة التشريعيّة عليه ـ عليه ا

إّن إعطاء السلطة التنفيذيّة سلطة واسعة في مجال تقرير العقوبات مبّررا ت هذا االستثناء :ــ  1 

مرّده أزمة الشرعيّة التي أصبحت تعاني منها القوانين العقابيّة الوضعيّة حيث لم تعد قادرة على استيعاب 

ائم حتّى مع اعتبارها جرائم بسيطة مكيّفة مخالفاتنظرا لكونها سريعة األشكال الكثيرة و المتجددة للجر

التغيّر، إذ أنّها مكبّلة بمبدأ الشرعيّة الذي بمقتضاه تنفرد السلطة التشريعيّة في البالد  بأمر التشريع 

                                                             

 .1996ديسمبر  7المؤرخ في  438ـ96(الدستور الجزائري. الصاد ر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1)

الّنظرية العامة  مدخل إلى العلوم القانونية" الوجيز فيذه الحاالت تفصيال ،محمد سعيد جعفور ، في توضيح ه( ينظر 2)

 .153ـ 144(، ص1998، دط، )الجزائر:دار األمل ، للقانون" 

 .1996من الدستور الجزائري 136،145(ينظر المادة 3)
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ق خاّصة في المجال الجزائّي؛و خروجا من األزمة عمدت الدول تعديل دساتيرها و خّولت من هذا المنطل

 للسلطة التنفيذيّة أمر التشريع في مجال المخالفات .

نموذجا واقعيّا لهذا التحّول سواء من خالل (1)لعّل التجربة الفرنسيّة أهم تطبيقات االستثناء :ـ  2 

و العقاب      و الّذي خّول سلطة موّسعة للسلطة التنفيذيّة في مجال التجريم 1958دستورها الصادر في 

بسبب المعارضة الشديدة لها ؛  1964التّي تّم إلغاؤها في الدستورالفرنسي الصادر  34بمقتضى المادة 

و المطبّق ابتداء من أّول  1992جويلية  22أو من خالل قانون العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في 

ي تفاديا لالنتقادإلى التوفيق بين الذي أعاد التجربة في ثوب جديد سعى فيه المشّرع الفرنس 1994مارس 

مبدأ الشرعيّة و مبدأ الفصل بين السلطات بتقسيمه لقانونه العقابي إلى قسمين هاّمين أحدهما تشريعي و 

و قد  الثاني الئحي له وزنه في مجال الحد من تعسف السلطة التنفيذية في مجال التجريم و العقاب.

في المسألة و رأى أنّه استطاع التوفيق بين مبدأ الشرعيّة و  مسلك المشّرع الفرنسيّ (2)استحسن البعض 

مبدأ الفصل بين السلطات حيث رسم للسلطة التنفيذيّة حدودا معيّنة لمنع تعّسفها في مجال التجريم و 

العقاب؛ و هو الرأي عندنا و إن كانت المسألة بالنّسبة لنا ليست إشكاليّة إسناد االختصاص لسلطة معّينة 

طات و إنّما مدى ما تتمتع به هذه السلطة من مؤّهالت وما يفترض أن تحتكم إليه من ضوابط من السل

و  من ناحيّةتمثّل العدالة و تسعى إلى تحقيقها بثبات في المجال الذي يتطلب الثبات بال تبديل و ال تغيير 

من ر و كّل جديدبمرونة حيث يمكن أن تواكب النّصوص في حّد ذاتها بصياغتها و مضمونها كّل متغيّ 

 . ناحيّة أخرى

إّن في توجيه المشّرع نحو  دور تجزئة القاعدة الجنائيّة في تكريس االستثناء و تفعيله :ــ  3 

لحّل أزمة الشرعيّة و من ثّم توزيع االختصاصات في تقرير الجرائم و (3)تجزئة القاعدة الجنائيّةأسلوب 

لتنفيذيّة ألمر فيه من الصواب ما يجعلنا نؤّكد عليه بدورنا ألنّه العقوبات بين السلطة التشريعيّة و السلطة ا

 من الوسائل الّتي نراها كفيلة بمواجهة ما اعتبرناه سابقا من "القصور التشريعي". 

و فكرة تجزئة القاعدة الجنائيّة مقتضاها أّن القواعد الجنائيّة يمكن أن يتوّزع شقاها "شق التكليف  

،  كما يمكن أن يتوزعا على القواعد الموّزعةو شق الجزاء" على نّصين جنائيين أو أكثر و تسّمى 

                                                             

،دط،)القاهرة :دار النهضة العربية، العقوبات الفرنسي الجديداالتجاهات الحديثة في قانون (ينظر ، محمد أبوالعال عقيدة ،1)

"دراسة مقارنة بين القانون  تجزئة القاعدة  الجنائيّةعصام عفيفي حسين عبد البصير ، و ما بعدها ؛ 15(،ص2004

 .225ـ223"، صالوضعّي و افقه الجنائي اإلسالميّ 

 .226،ص  ، المرجع السابق(ينظر ، عصام عفيفي حسين عبد البصير 2)

 و ما معدها. 229، ص  ، المرجع نفسهعصام عفيفي حسين عبد البصير (ينظر ،3)
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و      ّق الجزاء ،نّصين أحدهما جنائّي و اآلخر غير جنائّي بحيث يختّص النّص الجنائّي بتحديد ش

و      .القواعد الجنائيّة على بياضبتحديد شّق التكليف و يسّميها البعض  يختّص النّص غير الجنائيّ 

مهما كانت طبيعة  النّص غير الجنائّي المحال إليه سواء كان نّصا تشريعيا أو نّصا الئحيا فإّن له دوره 

كسب النّصوص مرونة معيّنة تتوافق و تصّور المشّرع في توجيه سياسة المشّرع التجريميّة فقط . وهذا ي

لألفعال غير المشروعة الّتي يمكن أن تحدث في المستقبل و يبقى استئثاره في تحديد شّق الجزاء 

موضوع في إطار عام من هذا التصّور أّما الاّلئحة الّصادرة عن السلطة التنفيذيّة فتدخلها يكون قاصرا 

 . (1)التوضيحعلى شّق التجريم كما سبق 

و الرأي عندنا بخصوص تجزئة القاعدة الجنائيّة ، أنّه حتى في شّق الجزاء يمكن إسناد بعض ما  

دالة و ضوابط العبة إن كانت تمتلك كما ـ أّكدنا سلفا ـ المؤهالت و تسترشد يتعلّق به إلى السلطة التنفيذيّ 

احد ودف غائّي هميعها و تكثيفها و توجيهها نحو تستهدف بلوغ العدالة الجنائيّة ؛ألّن الجهود ال بد من تج

 ريعيّة. و هو تحقيق هذه العدالة ، و يبقى تخطيط  حدود تدخل السلطة التنفيذيّة مخّول للسلطة التش

 

 

 

 

 

 

                                                             

ـ  229، صتجزئة القاعدة الجنائية(حول فكرة " تجزئة القاعدة الجنائية" ينظر ، عصام عفيف حسين عبد البصير ، 1)

 .194ـ  193؛محمود طه جالل، أصول التجريم و العقاب ، ص 233
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س التفريد التشريعي الركائز التي يقوم عليها ، و هي معايير معّينة يتّم االعتماد عليها نقصد بأسّ  

 لتشريعيّةا لّياتو تشمل هذه األسس أيضا اآلمن أجل تفريد العقوبة و ضمان تحقيق العدالة الجنائيّة ؛ 

ما عتها  و مهكانت طبي تجعل العقوبة المقررة من المشّرع تتناسب و الجرائم المختلفة مهماالتي مختلفة ال

 كان أثرها و مهما كانت حالة مرتكبها .

  تكشف المطالب الثالثة المواليّة على هذه األسس بجالء ، و فيها نعرض في : 

  

 المطلب األول : معايير التفريد التشريعي في الشريعة و القانون .

 المطلب الثاني : آليات التفريد التشريعي في الشريعة و القانون .

 المطلب الثالث : دور التفريد التشريعي في تحقيق العدالة الجنائية .

  

 بيانها علي هذا الترتيب و بالتفصيل يكون كما يلي:

 

 

 

 

 



 الفصل األّول :                                                     التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

265 

 

 ل :المطلب األوّ 

 معايير التفريد التشريعي في الشريعة و القانون .

هذه المعايير تفصح عن منهج المشّرع في تقرير وتقدير العقوبة كجزاء مناسب للجريمة، بحيث  

لمعايير  تفّرع اتجّسد المقابل الحقيقي لالعتداء الواقع ؛ وهو منهج محكم تتجلى فيه الحكمة والعدالة. وإنّ 

عات ّل التّشريجالّذي أمست  "، التّفريد العقابيكّرس مبدأ "يال يعكس اضطراب المنهج ، بل إنّنا وجدناه 

بات راتب العقومتكريسا حقيقيا . ولعّل السبب في هذا التنويع هو تفاوت  الجنائيّة الحديثة تسعى لتحقيقه،

نا لذا فإنّ  ؛الشرعيّة المترتّب عن تفاوت مراتب الجرائم ، ومدى مساسها بالمصالح الفرديّة والجماعيّة 

 المصلحة محّل الحماية. نعتقد أّن مصب كّل هذه المعايير هو

فرعان سيميّزان هذا المطلب ، تندرج تحت كّل منهما نماذج و تطبيقات ، نحسبها ستفصح عن  

 معايير تفريد العقاب سواء وفق  التصّورين الشرعّي و القانونّي:

 الفرع األّول :

 .التفريد التشريعي للعقوبة في الشريعةمعايير 

إّن المستقرئ ألنواع العقوبات في التّشريع الجنائي اإلسالمي ليجد تفاوتا ظاهرا بينها ، سواء  

مائة وبات : ،أو على مستوى مقادير تلك العقرجم،  جلد،  قطع،  قتلعلى مستوى طبيعة العقوبة  ذاتها : 

إّن هذا و،…صاصافقء العين ق،  قطع األيدي واألرجل من خالف،  قطع اليد،  ثمانون جلدة،  جلدة

ن كّل أالتفاوت ليومئ بأّن الشارع الحكيم وضع هذه العقوبات بهذه الصورة وفق معايير وأسس ارتأى 

 واحد منها يناسب مظهرا من مظاهر اإلجرام ، وهو كفيل بمواجهته بصرامة وعدالة أيضا .

: (1)هيالمعايير األساسيّة للجزاء في التّشريع العقابي اإلسالمي، ثالثة و على الرغم من أّن  

الذي يبحث فحسب في ظروفه معيار آثار الجريمة ، معيار طبيعة الجريمة و معيار شخصيّة المجرم 

هذا في إالّ أنّنا  اإلجتماعيّة و بيئته و بواعثه لإلجرام و غير ذلك مّما يتعلّق بملف الشخصيّة اإلجراميّة ؛

 منهج، ليتبيّن لنا فحسب –حدود وقصاص –العقوبات المقّدرة  المعتمدة في، نحاول بيان  المعايير  الفرع

أّما المعايير المعتمدة في التعازير  ؛ في تقريرها وتقديرها على حّد سـواء ةالعادلو حكمته المشّرع 

 : تينالتّاليّ  لعنصرينا؛ و عليه يمكن تقسيم الفرع إلى (2)التفريد القضائي الحقيقي فمجالها

                                                             

، دراسررة تحليليررة ألحكررام القصرراص والحرردود  الجريمررة والعقوبررة فرري الشررريعة اإلسررالميةينظررر ،عبررد الررّرحيم صرردقي ، (1)

 . 114م (، ص1987-هـ1408،)القاهرة : مكتبة النّهضة المصرية، 1،طوالتّعزير

 . وما بعدها342،ص ( ينظر ، الفصل الثاني من هذا الباب ، المبحث األّول 2)
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و يعتمد هذا المعيار أساسا لضبط و تقدير العقوبات  : أهم تطبيقاته معيار آثار الجريمة – أّوال  

 تطبيقاته المقررة للجرائم البالغة الخطورة على المجتمع و هي الحدود ، و يمكن بيان مضمونه و أهم ّ

 كما يلي :

و ينطوي على مدى خطورة ما ينجم عن ارتكاب الجريمة ،  :ـ مضمون معيار آثار الجريمة  1 

كل جتماعي بشال من النّاحيّة الماديّة المقدور على جبرها فحسب،وإّنما من ناحيّة المساس بالبنيان اال

 أساسي ؛ فكلّما تفاقم األثر المترتّب عن االعتداء، كلّما شّددت العقوبة .

المصالح  الّتي رأى المشّرع الحكيم أنّها تهّدد االستقرار في المجتمع المسلم،وأنّها تنتهك والجرائم 

الّتي ال تعّد ضروريّة لبقـائه منسجما فحسب ، بل ولصالحه، هي الّتي اتّخذت آثارها معيارا اختير على 

األعّم من  " تأخذ في الغالب  أساسه العقاب كّما وقدرا . ولعّل أعظم خطر في هذا الّنوع من الجرائم أنّها 

فاحتمال العود إليها واستفحالها  في  ( 1)"أي أنّها جرائم ال ترتكب بصفة عرضيّة األحوال صفة االمتهان،

 الوسط االجتماعي كبير .

ويظهر جليّا أّن الجرائم الّتي تترتّب عليها آثار جسيمة هي الحدود،لذا نجد هذا المعيار هو   

 كما سيتبيّن في الفرع التّالي .  –قوباتها المراعى في تقرير ع

وال يقتصر تطبيق معيار آثار الجريمة على النّوع الواحد من الجرائم بشكل عاّم ، بل ينصرف  

ك حدود ، سلإلى كّل جريمة تصنّف ضمن هذا النّوع ؛ فالمشّرع ، لّما عمد إلى إعمال هذا المعيار في ال

 ّضابط هو األثر النّاجم عن االعتداء ، مثال ذلك :ذات المسلك في كّل حّد ، إذ جعل ال

جريمة قطع الطريق ، عقوبتها الشرعيّة تتفاوت بحسب األثر المترتّب عنها ؛ فإن اكتفى  الجاني  

بأخذ المال قطعت يده ورجله من خالف ، ألنّه لم  يقتل؛ واألثر النّاجم عن فعله يتعلّق بحفظ المال 

؛ أّما إن امتد إجرامه إلى القتل ، فالجزاء المناسب العتدائه هو شرعا كمصلحة من المصالح المحميّة

وهي مصلحة أعظم من المصلحة ّن األثر هنا تعلّق بحفظ النّفس،القتل والصلب فضال عن القطع ، أل

تطبيقات - 2 على ما سيتم توضيحه.الّسابقة، فغلّظت العقوبة تبعا لذلك ؛ وتطبيقات هذا المعيار كثيرة ،

تصنّف الحدود ضمن أخطر الجرائم الفتّاكة الّتي تعصف بالمجتمع  معيار آثار الجريمة على الحدود :

وتقّوض أركانه، لما يترتّب عنها من عواقب تهّدد المصالح العاّمة والخاّصة على حّد سواء ؛ وقد أحاط 

ثيرة متفاوتة الشّدة، هي الحدود هللا سبحانه وتعالى بآثارها الجسيمة ، ففرض لمواجهتها عقوبات ك

                                                             

م(، 1976، دراسة مقارنة، دط،)دار التعاون للطبع والنّشر، الّنظام العقابي اإلسالميي،حافظ أبو الفتوح،أبو المعاط (1)

 .303ص
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؛وحتّى تتجلى لنا حكمته عّز وجّل في اصطفاء هذا المعيار،  لتحديد مقادير –الّسابق بيانها –الشرعيّة 

 عقوبات هذه الجرائم ، نحاول عرض بعض اآلثار النّاجمة عن كّل حّد في ما يلي : 

وإّن هذا ،(1)دين اإلسالم إلى الكفر " سبق تعريف الّرّدة بأنّها: " الرجوع عن حد الّرّدة : -أ 

التراجع يترتّب عليه من اآلثار ما ال يمكن جبره ، لكونها تتجاوز شخص الجاني لتهلك غيره من عاّمة 

المسلمين، إذ أّن المرتّد باعتناقه غير دين هللا الحنيف،يكون قد مّد أولى خطوات الجهاد لنشر معتقده الّذي 

،وإنّه لجهاد عظيم الوقع على األّمة لكونه يهـّدد بالدرجة األولى وحدتها، (2)يظّن واهما أنّه الهـدى

وبالدرجة الثانية استقرارها ، وبدرجات أخرى والءها للباري ، وإيمانها برسله ، وفي ذلك اعتداء على 

 أهّم ضرورة دعا الشرع لحمايتها وهي : الّدين ، قوام األمم والحضارات .

؛قال أهل التفسير: إّن الفتنة في هذه 217/البقرة..والفتنة أكبر من القتليقول سبحانه وتعالى:  

؛ فأّي بالء أعظم من بالء الكفر؟وأّي وصف يليق إلنعاته وقد تجاوز القتل ؟وأّي جزاء  (3)اآلية هي الكفر

يقدر على مكافحته سوى القتل حدا ؟ إنّها الحكمة البالغة في تقرير هذا العقاب ؛ فالمرتّد ال يؤتمن ألّن 

فرد مسلم يفتقر إلى اجتراءه على الّدين يجعله قادرا على اإلضرار بأّي أصل من أصول  الّدين ، وبأّي 

الحصانة العقدية المنيعة الكفيلة بدرء الفتنة عنه ؛ بل إّن رّدته عن دين علم دعوته إلى الفضيلة ، ونأيه 

 عن الرذيلة ، تجعله يسعى لتحطيم كّل القيم والفضائل سعيا ال يصده سوى االستئصال قبل االستفحال .

إنّما جزاء الّذين يحاربون هللا ورسوله لعزيز  يقول عز من قائل في كتابه ا حّد الحرابة : -ب 

يها وإذا تولّى سعى في االرض ليفسد ف..، ويقول أيضا : 33المائدة /…ويسعون في االرض فسادا 

 .205البقرة /ويهلك الحرث والنّسل وهللا ال يحّب الفساد

لقد بيّن العليم الخبير األثر البليغ لجرم المحاربين، وهو الفساد في األرض ، وأّي فساد أعظم   

وعلى رسوله األمين المختار ؟ أّي فساد أكبـر من شهر السالح  القوّي العزيزمن إعالن الحرب على 

عّز وجّل ،  المهيمنعلى المسلمين ، وترويعهم بالّسلب والهتك ؟ أّي فساد أمّر من السعي لتعطيل شرعة 

؟  يكفي وصف األذى االجتماعي المترتّب عن الحرابة  (4)وأّي فساد أقوى من قتال اإلخوة بعضهم بعضا

                                                             

 .10/74،ج، المغنيابن قدامة المقدسي (1)

؛ اللهيبري 195م(ص 1993،) القاهرة ، بيروت : دار الشروق ،11، طاإلنسان بين المادية واإلسالمينظر، محّمد قطب، (2)

،) جردة: تهامرة، 1، طالعقوبات المقرّدرة وحكمرة تشرريعها فري ضروء الكتراب والسرنّةهللا دخيرل هللا سرليمان الصررهيد،، مطيع 

 .6م( ،ص1983-هـ 1404

 . 2/330، ج ، تفسير التحرير والتنويرينظر ، الطاهر بن عاشور (3)

 . 129 /1،ج  في ظالل القرآنينظر ، ّسيد قطب ،(4)
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" وحتّى البغي بأنّه"إرهاب للمحكومين،وتمّرد على الحاكمين،وإهمال لكّل الفضائل اإلنسانيّة واالجتماعية

(1). 

الجريمة نظرة العليم الخبير ، فرآها تفوق آثار جريمة إّن المشّرع الحكيم نظر إلى آثار هذه  

الّسرقة وتفوق آثار جريمة القتل ، فشّدد العقاب أيّما تشديد ، ألّن جمعا كثيرا " من بني آدم ال يخلو من 

أنفس تغلب عليهم الخصلة السبعيّة ، لهم جراءة شديدة ، وقتال واجتماع ، فال يبالون بالقتل والنّهب ،وفي 

؛ وناسب ذلك القتل والصلب أو تقطيع األيدي واألرجل من خالف أو 2"…سدة أعظم من الّسرقةذلك مف

 النّفي من األرض ، حماية للـبيضة .

ال يخفى على أحد ما لشرب الخمر من آثار، بعضها يعود على الفرد  حّد شرب الخمر: -ج 

تلك  نفسه،وبعضها اآلخر يعود على الجماعة؛ونسّجل بداية أّن هذا الجرم اعتداء جريء على العقل،

لوقات عام والمخالصفة الخفيّة اّلتي ميّزنا بها المنعم تبارك أحسن الخالقين، وكّرمنا بها على سائر األن

ّضلناهم على ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البّر والبحر ورزقناهم من الطيّبات وف وعال :فقال جلّ 

 .70اإلسراء/ كثير مّمن خلقنا تفضيال

"إّن الشخص الّذي يتعاطى الخمر يصبح أقّل حساسية للتّنبيه قيل حول مفعول هذا السّم : 

.وإنّها   (3)الخارجي، كما تقّل قدرته العقلية على إعادة ترتيب وترابط األشياء اّلتي يرّكز عليها اهتمامه " 

إلبادة بطيئة ألعظم آالء هللا على البشر ، نعمة العقل الّذي به يفّكر ويستخير .فضال عن ذلك ، فإّن 

لمدمن على الشرب ال يخسر عقله فحسب ،بل وصّحته الجسدية كلّها، وفوقها راحته النّفسية واألسريّة ، ا

 .14المطففون / بل ران على قلوبهم مـا كانوا يكسبونوصدق هللا العظيم القائل في محكم التنزيل: 

تلك إذن هي آثار الخمر الخاّصة ؛ وإّن لها لمفاعيل أخرى تسقط على الهيئة االجتماعية فتزلزل  

أركانها وتقّوض دعائمها ، إذ غالبا ما يسلك الشارب سلوكيات غير حضاريّة تجاه المحيطين به ، فتكثر 

ذكر هللا ويزيّن له  المشاحنات وتتفشى البغضاء وتتأّزم األوضاع بين النّاس ، ويؤجج الشيطان صده عن

كّل أعماله ، فتتحّكم العداوة وتتفرق السبل بالجميع ، وترتكب المنكرات والفضائح باسم السكر وفقد 

 .السيطرة على قوى اإلدراك 
                                                             

 . 88، ص العقوبات المقدرةمطيع هللا دخيل هللا ، (1) 

، د ط ، تحقيق ومراجعة :السيّد سابق ، )القاهرة: دار الكتب الحديثة ، بغداد : مكتبة  حّجة هللا البالغةولّي هللا الدهلوي ، (2)

 .768/  2الثمني ، مطبعة االستقالل الكبرى ، د ت ( ، ج 

، دط،)دار  حكمررة التشررريع وفلسررفته؛علررّي أحمررد الجرجرراوي،  439،ص والعقررابأصررول علمرري اإلجرررام رؤوف عبيررد ،(3) 

 .  277-2/269الفكر، دت( ، ج
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ال يمكن مواجهتها إاّل بالعقاب المشّدد الكفيل (1)هذا،وثّمة آثار اقتصادية واجتماعية أخرى 

 كيم من خالل النّصوص الّسالفة الذكر .بمنعها،وهو ما أقّره الشارع الح

تعتبر هذه الجريمة من أبشع الجرائم لمساسها بأعراض األفراد والجماعات ؛ وإنّها  حّد الزنا:-د 

ن االعتداء على ّن فيها ملتلقى في النّفوس األبيّة استهجانا كبيرا، كما أّن القلوب النّقيّة تلفظها وتستقبحها أل

ب إّن ارتكافضال عن ذلك ، النّسل ما يخلط األنساب ، ويوقع في المنكرات فيشـّرد النّساء واألوالد ؛ ف

تّى إن ؛ وحسيرهايرة المنال ، تجعل الجاني أالفاحشة يؤّدي إلى الفاقة والفقر الشديد ، ألّن فيه ضراوة يس

 تعّسر نيلها ، باعها بما يملك وال يملك وهي له حرام .

، فتغدو إّن في االعتداء على العرض باالنغماس في الزنى ما يسقط شرف أسر راقيّة بين النّاس 

من أجل نزوة آنيّة في أسفل سافلين ، يهلك فيها الصالح بفساد الطالح  الزاني . كما أّن فيها من االعتداء 

على النّفس ما يورث العلل واألمراض الفتّاكة الّتي ينجر عنها الموت الزؤام بعد معاناة الداء العضال ، 

 .(2)إلى غير ذلك من العواقب الوخيمة

ثار هذه الجريمة،خاّصة منها ما يصيب المجتمع، شّدد هللا سبحانه وتعالى العقاب فنظرا لشناعة آ 

وا وال تقربعلى مقترفيها،بل عمد في نصوص كثيرة إلى إقرانها بالقتل، كما في قوله عّز وجّل: 

،وفي قوله 151األنعام/الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وال تقتلوا النّفس الّتي حّرم هللا إالّ بالحقّ 

 حقّ  إالّ بالهللاوال تقربوا الزنى ، إنّه كان فاحشة وساء سبيال ، وال تقتلوا النّفس الّتي حّرم أيضا:  

 تي حّرم هللا إالّ والّذين ال يدعون مع هللا إلـها آخر،وال يقتلون النّفس الّ ؛ كذا في قوله:33، 32اإلسراء/

 .68الفرقان/ بالحّق،وال يزنو ن

؛ إّن فيه أذى ال ا وعدوانا وظلما واحتقارا وبخسا إّن في قذف األبرياء كيدلقذف :حّد ا -هـ 

لوبهم، يقتصر على اإلحساس الفضيع بالتهمة،وإنّما يتعداه إلى الشعور الدائم بقسوة الغير وجفاء ق

 تولّد منهيونظرتهم العامرة بالريبة والشك، زيادة على سلوكهم الخاّص تجاه المقذوف،والّذي غالبا ما 

 لجميع . ابى ، حتّى مع ثبوت البراءة أمام النّفور والحيطة الشديدة في المعامالت ولو مع أولي القر

لعل أهّم اآلثار االجتماعيّة النّاجمة عن هذه الجريمة النكراء،يتمثّل في إشاعة الفاحشة بين النّاس  

وإعالن حرب دنسة ضّد شخصياتهم بكالم خبيث وبهتان قول زور ، كما يتمثّل في فتح أبواب الرذيلة 
                                                             

، دط ،)عمان ، األردن : مكتبة الرسرالة األحديرة ، مطبعرة الشررق  ، نظام اإلسالم " العبادة والعقوبة"ينظر، محّمد عقلة (1)

 . 160-159، ص  مقّدرة، العقوبات ال؛ اللهيبي 236م ( ، ص 1986–هـ 1406، 

 .213-212، ص المرجع السابقينظر ، محّمد عقلة ، (2)
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واألمزجة القذرة؛وإّن ما أعّده هللا لمثل هؤالء من عذاب يترجم بشاعة   (1)من قبل ذوي النّفوس العليلة

إّن الّذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في موقفهم إذ يقول سبحانه وتعالى : 

 .19النّور/الدنيا واآلخرة

بثمانين جلدة ، اللّعنة على قد شّرع العليم الخبير، إلى جانب العقاب الماّدي الردعي المقّدر  

الدنيا واآلخرة  إّن الّذين يرمون المحصنات الغافالت المومنات لعنوا فيالقاذف  في الدنيا واآلخرة فقال:

ا اصطفاه م؛ فما أخزى هذا الجزاء وما أشّد وقعه على النّفوس وما أعدل 23النّور/ولهم عذاب عظيم ..

 سبحانه أحكم الحاكمين.

جريمة يبتلى النّاس بها في أموالهم ، وخطورتها ليست قاصرة على السلب  ة:حّد الّسرق-و 

للعوز   رضة إّياهوالنّهب العدواني ، الّذي يعود على المجني عليه بالخسارة فتتقهقر وضعيّته الماديّة ، مع

و ذ يغدوالفقر والسؤال،بل خطورتها تتعّداه إلى الجماعة بما ينجم عنها من آثار اجتماعية وخيمة إ

 .الضحيّة عالة على غيره ؛إلى جانب االضطرابات العاّمة األخرى 

الّسرقة تتّخذ صفة االمتهان كغيرها من الحدود فتضفي عليها خطورة خاّصة بسبب ما يترتّب و  

عنها من إشاعة الخوف والفزع بين النّاس ، ومن زعزعة االستقرار وأمن الهيئة االجتماعيّة ، زيادة 

ف جرم أعظم من أخذ أموال الغير بغير حّق ، كأن يعتدي الّسارق على المسروق على احتمال اقترا

إّن ّللّا   :بالضرب أو الجرح أو حتّى القتل ، فيهلك ويهلك غيره ، وال يبالي بقول الّرسول الكريم 

ي شهركم تعالى حّرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إالّ بحقها ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، ف

 .(2)هذا ، أال هل بلّغت ؟ )ثـالثا(

"إّن السّراق إذا لم يكن ما يرّوعهم استمرءوا مال الجماعة ، وكلـبوا في طلبه غير وانين ،   

يكون جزاؤهم شديدا ألّن لهذا شاء العليم الخبير أن ، ( 3)"وتتفتّق أذهانهم عن حيل كثيرة يبتدعونها..

فالقطع حرب على النّفوس الطّماعة ، وتطهير لأليدي الجائرة ، وإحالل اعتداءهم على األّمة عظيم ؛ 

 لألمن والسلم في الوسط االجتماعي لألّمة.

                                                             

 .143،صالعقوبات المقّدرة؛ اللهيبي، 90،صلعقوبةينظر،محّمد أبو زهرة،ا(1)

 

 .سبق تخريجه(2)

 . 100-99، ص العقوبات المقّدرة؛ وينظر،اللهيبي ،  86، ص العقوبةأبو زهرة، (3)
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هذا عرض مختصر لبعض آثار جرائم الحدود،وإنّا نراه كافيا إلثبات مواءمة"معيار   

 الزيادة ، ال تجوز أثارالجريمة" كأساس اعتمده الباري عز وجل في تحديد مقادير الحدود تحديدا ثابتا

مان زي في كّل فيها وال النقصان، كما أنّها غير قابلة للتبديل أو التغيير لكونها من الثوابت الّتي تسر

 ومكان وتصلح أبدا .

هذا المعيار هو اآلخر يعتمد بالنسبة لنوع معّين  : و أهّم تطبيقاته معيار طبيعة الجريمة – ثانيا 

و يمكن بيان  ؛تلك الجرائم الواقعة على النّفس أو ما دونها  هي جرائم الدّم وبذاته من الجرائم و تسمى 

 مضمون هذا المعيار و أهم ّ تطبيقاته على النّحو التالي :

إلى طبيعة  يتمثّل هذا المعيار في تقرير العقوبة بالنّظر ـ مضمون معيار طبيعة الجريمة : 1 

نوع االعتداء ونوع الجزاء المقابل له،أي تطبيق المساواة الجريمة، بحيث يتحقق التماثل الكامل بين 

التاّمة بين الفعل ورد الفعل. فثمة جرائم يترتّب عنها من الضرر ما ال يخفّف من لوعته سوى ضرر 

مماثل ، وغالبا ما يقع ذلك في االعتداءات على النّفس أو ما دونها ؛ فاقتضت الحكمة اإللـهيّة أن يكون 

عتداء ،  قصاصا وذلك حقنا للدماء وإطفاء للغضب ، كما قال اإلمام ابن القيّم الجزاء من جنس ال

بل الجناية نجاسة والقصاص  الجوزية : "وبسفك الدماء تحقن الدماء، فلم تغسل الّنجاسة بالنّجاسة ،

 .(1)…"رة اطه

وجّل لعلمه  والمضّرة المقابلة للجرم المرتكب ليست مقصودة لذاتها ، وإنّما فرضها الباري عزّ  

األزلي أنّها تجلب مصالح أخرى قد تكون خفيّة  وقد تكون غير مدركة في حينها ؛في ذلك يقول العز بن 

عبد السالم : "ربما كانت أسباب المصالح مفاسد ، فيؤمر بها أو تباح ال لكونها مفاسد ، بل  لكونها مؤدية 

 .( 2)"…إلى مصالح ، وذلك كقطع األيدي المتآكلة حفظا لألرواح

إّن تطبيق هذا المعيار غير متصّور في كّل الجرائم ؛ فالجاني بالسكر ال يعقل عقابه بإسكاره مّرة  

 عة جريمتهأخرى ؛ فهذا الجزاء ال يردعه بل قد يستهويه فيعاود؛ والزاني ال يعقل زجره بعقوبة من طبي

ق الردع وبة ال يقتصر على تحقيذاتها ،ألّن العواقب ستكون أعظم، فضال عن أّن الهدف من تقرير العق

سوخها . ربنوعيه ،بل واإلصالح أيضا، لمكافحة اإلجرام؛والرذيلة ال تقضي على الرذيلة بل تساعد على 

  يل بذلك .فإن كان القصاص في بعض الجرائم ال يحقق الهدف المبتغى، أعرضنا عنه وطبّقنا المعيار الكف

تقرير وتقدير العقوبة : أّن من يعتدي على غيره بفقء ومثال تطبيق معيار طبيعة الجريمة في  

عينه، يجازى شرعا بفقء عينه هو اآلخر ، ردعا له من جهة ، وجبرا لخاطر المجني عليه أو وليّه من 
                                                             

 . 2/91، ج ،أعالم الموقّعينابن القيّم الجوزية  (1)

دط،مراجعة المرحوم بن التالميذ الشنقيطي،)بيروت.لبنان:دار المعرفة،  قواعد األحكام ،العّز بن عبد السالم ،  (2)

 .14/  1جدت(
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جهة ثانية ، إذ " ليس من المعقول أن يفقأ رجل عين آخر ويرى مفقوء العين المعتدي عليه يسير بين 

. قس على ذلك  كّل الجرائم الواقعة على النّفس أو ما دونها فيما أمكنت فيه (1).."النّاس بعينين مبصرتين

  .المماثلة والمساواة،ولنا حول تطبيق هذا المعيار توضيحات أخرى

يقوم معيار طبيعة الجريمة على  تطبيقات معيار طبيعة الجريمة على جرائم القصاص : - 2 

 القصاص مشتقّ  ؛ فالجزاء في جرائم– العقوبةورّد الفعل : – االعتداءأساس المماثلة المطلقة بين الفعل :

 ، ذلك أنّ  من جنس االعتداء ؛ ويتصّور تطبيق هذا المعيار على جرائم الدّم الواقعة على األشخاص عمدا

مماثلة ال رغم إمكانفهذا النّوع هو الّذي يفترض فيه العدوان ويمكن فيه القود ؛ أّما جرائم الدّم الخطئيّة ، 

بيعة طاط معيار فيها ، إالّ أّن الجاني ال يقاد بها ، النتفاء القصد وعدم ثبوت العمديّة . كيف يمكن إسق

 الجريمة على جرائم القصاص ؟

 إّن الجنايات الواقعة على األبدان بصفة عمديّة ال تخرج عن إحدى الجرائم التاليّة : القتل أو  

األعضاء.وإّن أسباب اقترافها غالبا ما تعود إلى طبيعة النّفس الجرح أو إتالف األطراف أو 

العليلة بحّب البقاء والسؤدد، وحّب الظهور واالستعالء والكمال ؛ فأضحى من المناسب مقابلة (2)البشرية

هذه األمراض بما يوافقها من الجزاء ،تحقيقا لنتائج مرضية تمنـع الجاني من تكرار فعلته وتردع غيره 

يجرح..."،ألنّه  اته؛ فشّرع العزيز العليم  القصاص " فمن قتل  يقتل،ومن قطع يقطع،ومن جرحعن محاك

صورة حيّة للمماثلة الّتي تطفئ الغضب وتهّدئ األوضاع ،أّما تنفيذه ، فيرجع فيه إلى القواعد المؤّصلة 

 والمستفيضة في كتب الفقه.

دان خطأ أو تلك اّلتي ال يمكن فيها القود لعدم إمكان  هذا، وإّن عقاب الجنايات الواقعة على األب         

المماثلة المطلقة ، اليكون من ذات طبيعة الجرم لشبهة العمد المنطوية أساسا على انتفاء القصد الجنائي ، 

بأحد األداءات  الماليّة: " الديّة ، األرش ، أو  -الجزاء األصلي–فاستبدل  أي: عدم ثبوت العدوان ،

 . (3) " حكومة العدل

وإنّا لنرى عين العدل فيما اتّخذه العليم الخبير، وفيما قّرره لنشر السكينة وتعميم الطمأنينة وفق           

ما تميل إليه الطبيعة البشرية عند استرجاعها لحقوقها المسلوبة من معاملة بالمثل مصداقا لقوله عّز وجّل 

                                                             

 .366، ص العقوبةأبو زهرة ، محّمد ، (1)

  .1/665،جالتشريع الجنائي اإلسالميينظر،عبد القادر عودة،(2)

هو :المال الّذي يقدره القاضي بمعرفة الخبراء فيما ليس فيه مقدار محّدد شرعا ،كاليد الشالء ونحوها مّما  ألرشا ( 3)

، )دمشق ،  2، ط ، القاموس الفقهي لغة واصطالحاذهب نفعه ، والجرح والتعطيل ونحوهما. ينظر ، سعدي أبو جيب 

الفقه ؛ وهبة الزحيلي،  26، صالتعريفات جاني ، ؛ الجر 20-19م ( ، ص 1988 –هـ  1408سوريا : دار الفكر ، 

 .  332 /6م ( ، ج 9841 -هـ1404، )دمشق ، سوريا : دار الفكر ،  1، ط  اإلسالمي وأدلته
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:دى عليكمفمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعت/وقوله :194البقرة ، وإن عاقبتم فعاقبوا

  .126النحل/.بمثل ما عوقبتم به.

 :الفرع الثاني

 انون .معايير التفريد التشريعي للعقوبة في الق

، جعل التشريعات الحديثة أيضا تعتمد  (1)ذي أفضنا في بيانه إّن السعي لتكريس مبدأ التناسب الّ  

على معايير معّينة تفصح ـ كما أشرنا في تمهيد المطلب ـ عن منهج المشّرع في تقرير و تقدير العقوبات 

جليّة في القوانين العقابية للدول . وعليه ، نحاول من خالل هذا الفرع بيان  المعايير تطبيقات هذهو ؛

في القانون و أهّم تطبيقاتها في فقرتين، نتناول في األولى :  مضمون معايير التفريد التشريعي للعقوبة

 المعيار الموضوعي باعتباره األصل ثّم نعرض في الفقرة الثانية المعيار الشخصي: 

و      تعتبر السلوكات اإلجراميّة بصورها المختلفة :تطبيقاته  أهمّ معيار الموضوعي و ال ـ أّوال 

 و      عقوبة؛عليه المشّرع في تفريده لل ذي يعتمدجسامتها المتفاوتة و خطورتها المتباينة ، األساس الّ 

يان مضمون المرتكبة . و بات الواقعة يسّمى هذا األساس : المعيار الموضوعي، ذلك أنّه يبحث في ماديّ 

  المعيار و أهّم تطبيقاته يكون على النّحو التالي:

إّن هذا المعيار هو " الّذي يعبّر عن فكرة  ــ مضمون المعيار الموضوعي و عناصره: 1 

تقوم على عناصر لها وزنها عند المشّرع في تقدير الجزاء  ، الّتي(2) " المسؤوليّة الجنائيّة الماديّة

  :كما يلي او عناصره المسؤوليّةهذه بيان مضمون  يمكنالمناسب . و

نظر وفق هذا المعيار إلى المصلحة المعتبرة قانونا الّتي يُ  ــ مضمون المعيار الموضوعي :أ  

 ّن المصلحةالجزائيّة ، و قد سبق لنا التأكيد على أيكون المشّرع قد حضاها بحماية خاّصة هي الحماية 

رحلة مليها في و يُرتكز ع تي يقوم عليها التفريد التشريعي للعقوبةة الّ تعتبر عنصرا من العناصر األساسيّ 

 .لقاعدة الجنائيّة بشقيهابناء ا

ة على المصلحة المحميّ  الجزاء يجب أن يتدرج وفقا لدرجة االعتداء الموضوعيّ و عليه فإّن "  

طبيعة  معأن يتناسب  فترضرة يُ قرّ م، يعني أّن إيالم العقوبة ال (3)ة.."ى بعدم المشروعيّ ... و هو ما يسمّ 

 .. أهميّتها أو دورها في المجتمعو و طبيعة الحّق أو المصلحة المعتدى عليها  من حيث نوعه االعتداء

                                                             

 . و ما بعدها 404،ص ( ينظر ، الباب األّول ، الفصل األّول ، المبحث الثاني 1)

 .31ص  ،الجزاء الجنائيسامي عبد الكريم محمود،  ( 2)

 .116، ص  السياسة الجنائيّةأحمد فتحي سرور ،  ( 3)
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و المعنويّة من         ما يكون االعتداء قد خلّفه من نتيجة إجراميّة بكّل آثارها الماديّة معمن جهة و هذا 

 .  ثانيةجهة 

و اختيار المشّرع للعقوبة المناسبة وفق هذا المعيار القائم على أساس الجسامة بقسميها ، غايته 

؛ و لهذا بقدر من أجله يفرض الجزاء ، سواء كان ردعا عاما أو خاصا  الذي تحقيق الهدف الردعيّ 

تقتضي طبيعة بلوغ الهدف. فقد "  صرامته و شّدته في اصطفاء العقوبة المقابلة لالعتداء بقدر ما ضمن

و ال سبيل إلى قياس هذه الدرجة إالّ بالنّظر إلى  لإلرهاب،األمور أن تبلغ العقوبة من الشدة درجة تكفي 

 . (1)قدار جسامة كّل جريمة من جانبها المادي"م

اّصة و قد تبيّن عند عرض عناصر التفريد التشريعي للعقوبة ، أّن استحضار وظائف العقوبة خ

 ؛جنائيّة ، و لهذا يجب على المشّرع أن يحسن صياغة القاعدة الالردعي منها له وزنه في مجال التفريد

 يهعل ىلمعتدانموذج السلوك االجرامي  دةً محدّ  ،و مرتبتها تهاو أهميّ  فبقدر ما كانت معبّرة عن المصلحة

لتهديدي في و كان للخطاب وقعه ا وفق المشّرع في تقرير العقوبة نوعا وقدرابقدر ما  ،و نتائجهبآثاره 

 الجزاء. في شقّ  كليف منه ووقعه الترهيبيّ التّ  شقّ 

تحديد عناصره ، و في الواقع هما  ، المناص من ر الموضوعيّ جوهر المعياللكشف عن 

 ة.عنصران يتعّلقان أساسا بالجسامة : جسامة االعتداء على المصلحة و جسامة النتيجة االجراميّ 

لم العقوبة أيعتمد المشّرع في تحقيقه للمناسبة المطلوبة بين  ـ عناصر المعيار الموضوعي: ب  

 على:المرتكبة  لجريمةو االمختارة 

 تتحدد هذه الجسامة كما أشرنا من قبل بالنّظر إلى و االعتداء على المصلحة:ـ جسامة  1ب 

ضرب أو البففرق بين االعتداء على الغير بالقتل و االعتداء عليه ، من حيث نوعه بداية  طبيعة االعتداء

                 الجرح أو االعتداء على ماله بالسرقة و فرق أيضا بين االعتداء على الغير بهتك العرض

و االعتداء عليه بالسّب أو الشتم...، ومن هذا المنطلق يفترض في المشّرع تحديد الوصف القانونّي  

و هو الذي يسّهل لمختلف صور السلوك اإلجرامّي ألّن هذا الوصف هو الذي يومئ بجسامة االعتداء 

 .  (2)التفريد هو التفريد القضائي على القاضي تكييف الوقائع التي تعرض أمامه تحقيقا لنوع آخر من

                                                             

،دط،)القاهرة: مطبعة دار التأليف و الترجمة و  موجز في العقوبات و مظاهر تفريد العقابعلي أحمد راشد ،  ( 1)

 .93ص  (،1949النّشر،

 

 .و ما بعدها 341،ص ( ينظر ، الفصل الثاني من هذا الباب  2)
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طبيعة االعتداء من حيث نوعه فحسب بل لن يستطيع المشّرع ضبط هذا الوصف بالنّظر إلى و  

واقع العتداء البين ا ففرق، أو المصلحة المعتدى عليها و أهميّتها في المجتمع طبيعة الحقّ لبالنّظر أيضا 

تدى عليه و عليه يفترض التمييز بين الحقوق المع .على الحق الخاّص و ذلك الواقع على الحّق العام ّ

 ألخيرةلهذه اة ة أم من المصالح العاّمة، ألّن الحماية الجنائيّ اعتبارها من المصالح الخاّصة أو الفرديّ ب

 يفترض أن تكون أشّد من تلك المقّررة للمصالح الفرديّة .

، تقسيما  على طبيعة االعتداءاعتمادا هذا و قد قّسمت أغلب التشريعات الحديثة الجرائم  

 الجناياتالمعتدى عليه قّسمت  على طبيعة الحقو استنادا  ؛إلى : جنايات ، جنح و مخالفات  (1)ثالثيا

، و قّسمت الجنح جنايات ماّسة بالنّظام العـام أو بأمن وسالمة الوطنو األفرادجنايات ماّسة بحقوق  :إلى

 إلى المخالفات كما قّسمت جنح ماّسة بالنّظام العام وأمن و سالمة الوطنوجنح ماّسة بحقوق األفراد إلى:

تندرج ضمن  و       . مخالفات ماّسة بالنّظام العام واألمن العمومي و: مخالفات ماّسة بحقوق األفراد 

ة باألشخاص ، الجرائم الماّسة هي : الجرائم الماسّ قٌسم من هذه األقسام تصنيفات أخرى للجرائم  كلّ 

 .(2)ةباألموال و الجرائم الماّسة بالمصلحة العامّ 

و تتحدد هذه الجسامة بالنّظر إلى اآلثار المترتبة جّراء  ـ جسامة النتيجة اإلجراميّة: 2ب  

ت من ها تتفاواالعتداء الحاصل ، إذ يفترض في المشّرع اإلحاطة بمختلف اآلثار الماديّة و المعنويّة ألنّ 

 . حيث وقعها و مدى الضرر المترتب عليها 

اءات الواقعة على نفس أو في االعتد اجليّ عادة ما يكون األثر المترتّب عن السلوك العدواني، و 

هما كانت مو . كما في جرائم االتّفاق أو التّحريض وكذا الشروع اخفيّ لكن قد يكون أحيانا مال الغير،و

كان أثرا  ا ملموسا كإحداث جروح بالغير أو إتالف ممتلكاته،أوسواء أكان أثرا ماديّ طبيعة ذلك األثر 

  .الحسبان  ال بد أن يضعه المشّرع في و الشتم أو القذفوسا كاالعتداء على الغير بالسّب ــمعنويا محس

                                                             
التّقسريم الثّنرائي للجررائم : جرنح ومخالفرات، كالتّشرريع اإليطرالي واإلسرباني والهولنردي، وبعرض أخرى تشريعات فّضلت  (1)

يرؤول إلرى التّقسريم الثاّلثري ،ألنّره يردمج جررائم الجنايرات  ذلك أنّهوسم بالشكليّة؛  ُووانتقد هذا التّقسيم  ؛التّشريعات الّسويسرية

، نحرو قرانون ينظر، حسرين جميرل   والجنح قي قسم واحد هو الجنح، ثّم يفّرقها إلى جرائم جسيمة و أخرى أقّل منها جسامة.

؛           235-230م(،ص1965-1964،دط ، )القرررراهرة:دار الرائررررد للطباعررررة ، عقررررابي موّحررررد للرررربالد العربيررررة ، دراسررررة ونقررررد

                    .Marx ,Les codes Pénaux européenavec la collaboration de y. vonne -Marc Ancel

                                                     

المؤّرخ في 156ـ 66( ينظر ، النّموذج الجزائري من خالل قانونه العقابي . قانون العقوبات الصادر بمقتضى األمر  2)

 . 1966يونيو 8الموافق ل  1386صفر  18
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تغييرا حسيّا ملموسا واقعا في العالم  عتبارهابا :(1)ية اإلجرامّ  النّتيجة هذهوقد اختلف حول  

كإزهاق الروح الّناشيء عن سلوك القتل، والحريق النّاشيء عن سلوك إشعال النّار، وانتقال -الخارجي،

ة وتلك المضّرة المعنويّ  المادي إليذاء الحّسيذلك ا اعتبارهابو أ –عن فعل الّسرقة  الناشئالحيازة 

ذات النّتيجة كالقتل  جرائم مادية مت الجرائم وفق االعتبار األّول إلى فقسّ  .الحاصلة من فعل االعتداء 

تيجة، كاالمتـناع عن ،ال يتطلّب الّركن الماّدي فيها قيام النّ ةجرائم شكليّ  ، ووالضرب والجرح والّسرقة

يتطّلب المشّرع فيها  حيث جرائم الضرر قّسمت الجرائم وفق االعتبار الثاني إلى، و اإلدالء  بالشهــادة 

كتفى فيها المشّرع بترتّب خطر معيّن ي حيث جرائم الخطر و ،ا بالمصلحة المحميّة جنائيّ  اإلضرار الفعليّ 

 . المصلحة المحميّة بضرر من األضرارعلى المصلحة، ويتمثّل هذا الخطر في تهديد 

و ستتضح هذه المفاهيم بجالء عند عرض بعض تطبيقات المعيار الموضوعي و ذلك في   

  العنصر الموالي :

ماذج الّتي يتّضح من خاللها منهج المشّرع نيمكن إعطاء  ـ بعض تطبيقات المعيار الموضوعي: 2 

 : و ذلك بالنّظر لعناصرهالموضوعي،بة اعتمادا على المعيار في تفريد العقو

لقد أخذت التشريعات الحديثة تحقيقا لمبدأ التفريد  جسامة االعتداء على المصلحة:ل بالنّسبة ـ أ 

ر بنظعليها  و نوع الحق أو المصلحة المعتدىالعقابي في مرحلة بناء القاعدة الجنائيّة طبيعة االعتداء 

ة ا المتمثل، و ترتبت آثاره ُضبطت األوصاف القانونيّة للسلوكات اإلجراميّة مااالعتبار ، و من خالله

 أساسا في العقوبة .

و المستقرئ للقوانين العقابيّة ، يجدها أوردت التقسيم العام للجرائم بالنّظر لجسامة االعتداء في  

حسب درجة بحة أو مخالفة القسم العام ، و حددت بذلك الوصف القانونّي لكّل قسم باعتباره جناية أو جن

دّرجت في  أنّها تإالّ  ة. و رغم أنّها لم تعّرف بالمعنى الدقيق أّي قسم من هذه األقسام الثالث هذا االعتداء

 ، فأصبح كّل قسم يعرف بالنّظر للعقوبة المقررة له . تقرير العقوبات لكّل منها 

 اأنواع الجرائم و أكثرها مساسو غالبا ما تفرض عقوبات مشددة للجنايات باعتبارها أخطر  

متراوحة بين اإلعدام ، و العقوبات  بالمصالح الجوهرية التي يقوم عليها الكيان االجتماعّي ؛ و هي

و الّتي تتجاوز مدتها كما في التشريع الجزائري مثال  ـ السجن ـ السالبة للحريّة المؤبّدة أو طويلة المدى

اية ، وقد ي درجة باعتبارها أقّل خطورة و أقّل جسامة من الجنخمس سنوات . و الجنحة المرتبة في ثان

قّررت لها عقوبات أقّل متراوحة بين الحبس قصير المدى و الغرامة المحدودة القيمة بحد أدنى هو أقصى 

                                                             
-125، صشرررح قررانون العقوبررات؛عبررد هللا سليمان،139-136(،صقانون العقوبات)القسررم العررامينظررر ،مررأمون سررالمة، (1)

126 . 
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ما يفرض للمخالفة باعتبارها أبسط أنواع الجرائم، و التي قّررت لها القوانين إضافة إلى الغرامة الحبس 

 مدى حيث ال يفترض أن يتجاوز حده األقصى الحد األدنى المقرر للجنحة.  قصير ال

ـ بالنّظر محدد كّل سلوك مجّرم قانونا  تضّمن القسم الخاص من القوانين العقابيّة للدول ،يهذا ، و 

ة الممّيزة له عن غيره كالقتل و دائما للمصلحة المعتدى عليها و جسامتهاـ بوصفه و بأركانه الخاصّ 

تتغّير من ثّم العقوبة و بالظروف التي يمكن أن تقترن بها فتتغيّر جسامة االعتداء السرقة و الضرب ...و

 . (1)اإلعفاءببالتشديد أو التخفيف أو المقّررة له 

المقررة في التشريعات العقابية للدول ، لتأكيد أخذها بجسامة  تطبيقاتولن نستطيع إعطاء كّل ال 

كّنا اخترنا التشريع العقابي الجزائري نموذجا ، حيث أورد المشّرع في االعتداء لتقرير العقوبات ، ول

قسمه الخاص تطبيقات التقسيم الثالثي للجرائم بالنّظر لجسامتها ـ المنصوص عليه في القسم العام ـ على 

 :(2)التالي النّحو

       و صنّفها المشّرع بالنظر إلى المصلحة المعتدى عليها إلى : أـ الجنايات: 

 263-  261): منها جرائـم القتل المنصوص عليها في المواد جنايات ماّسة بحقوق األفراد-1أ 

، كحمل الّسالح أو استعمال العنف أو م الّسرقة إذا اقترنت بظرف مشّددق،ع، ج(، جرائ

( ق،ع،ج، 358-351)، هذه الجرائم منصوص عليها في المواد المشددة  من الّظروف اوغيره…التسلّق

. 

 منها جرائـم الخيانـة والتّجّسـس جنايات ماّسة بالنّظام العـام أو بأمن وسالمة الوطن:-2أ 

فاع ق،ع،ج( والمعاقب عليها باإلعدام؛ جرائم التّعدي على الدّ  ،64-61)المنصوص عليها في المواد

ّسجن ع ج (  والمعاقب عليها بال ق 76-65الوطني أو االقتصاد الوطني المنصوص عليها في المواد )

ت إلى المؤبّد أو بالّسجن المؤقّت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، أو الّسجن المؤقّت من خمس سنوا

 69،73) سنوات المنصوص عليها في المواد  5اء تلك المعاقب عليها من سنة إلى باستثن -عشر سنوات 

ليها في ؛جرائم التّقتيل والتّخريب المخلّة بالّدولة المنصوص ع–ق ،ع ،ج(، فهي جنايات جنحيّة 76،

 ،ق،ع،ج( والمعاقب عليها أيضا باإلعدام أو الّسجن المؤّقت من عشر سنوات إلى87– 84المواد)

ق ،ع  90– 88)نة ؛ كذلك جرائم المساهمة في حركات التمرد المنصوص عليها في المواد عشرين س

 ،ج ( المعاقب عليها إّما باإلعدام أو بالّسجن المؤبّد ، وغيرها.. 

                                                             

 ( ينظر ، المطلب الثاني ، من هذا المبحث. 1)

  1966يونيو 8الموافق ل  1386صفر  18المؤّرخ في 156ـ 66، قانون العقوبات الصادر بمقتضى األمر (ينظر 2)
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            و قّسمها المشّرع هي األخرى بالنّظر إلى المصلحة المعتدى عليها إلى : نح:الج -2ج 

: جرائم القتل الخطأ والجرح الخطأ المنصوص عليها في المواد جنح ماّسة بحقوق األفراد -  

-361المنصوص عليها في المواد) البسيطة ق،ع،ج(، كذلك جرائم الّسرقة 290- 188

 .ع.ج(,وغيرها.ق364

جرائم اإلهانة والـتّعدي على و منها : جنح ماّسة بالنّظام العام وأمن و سالمة الوطن  - 

عليها  ،ع،ج( ، جرائم تقليـد أختام الّدولة المنصوصق148-144الموّظف  المنصوص عليها في المواد )

ها في ،ج ( ، و كذا جرائم االختالس و الغدر الجنحيّة  المنصـوص عليق ،ع 213 -208في المـواد ) 

 ق،ع،ج( ، و غيرها من الجنح .125 -123المواد ) 

       النظر إلى المصلحة المعتدى عليها إلى :بو قّسمت أيضا : ـالفاتالمخـ3ج 

الّتي  جرائم الّضرب والجرح أو أعمـال العنف و التّعدي منها:مخالفات ماّسة بحقوق األفراد  - 

ـقها  يوما والّتي لم يسب  15تفضي إلى إحداث مرض أو عجز جزئـي بالمجني عليه لمّدة  ال تتجاوز 

 ق،ع،ج (. 442)إصرار أو ترّصد  ولم تستعمل فيها أسلحة، والمنصوص عليها في المادة 

جرائم االعتداء على الموّظـف العام ومنها  مخالفات ماّسة بالنّظام العام واألمن العمومي : - 

ها في ساليب، والمنصوص عليالمكلّف بخدمة عمومية، وذلك بإهانته قوال أو إشارة أو بغيرها من األ

،ع،ج(  ق 453من ق،ع،ج(؛ الجرائم الماّسة براحة المواطن، المنصوص عليها في الماّدة) 440الماّدة )

 وغيرها.

تحقيقا لمبدأ التفريد العقابي في مرحلة بناء القاعدة  ـ بالنّسبة لجسامة النتيجة اإلجراميّة:ب  

من  اميّ لوك اإلجرالقائم أساسا على الس النّظر إلى ركنها الماديّ الجنائيّة ميّزت التشريعات بين الجرائم ب

ئم ضرر و جهة و النتيجة اإلجراميّة من جهة ثانية ، ومن خالل هذه األخيرة قّسمت الجرائم إلى : جرا

 جرائم خطر ، و تباينت من ثّم آثارها العقابيّة .

كالقتل و السرقة و النّصب و السّب و القذف و رغم أّن أغلب الجرائم تصنّف من جرائم الضرر  

أو التآمر على أمن الدولة و الهتك ...و القليل منها فقط يعتبر من جرائم الخطر كالتحريض على الجريمة 

و كحيازة سالح دون ترخيص حتى مع عدم استعماله و كالتزوير حتى مع عدم استعمال المزّور للعدوان 

جسامة الضرر و رأتها مناسبة لبت عليهما معا عقوبات ة رتّ لتشريعات العقابيّ ، إالّ أّن ا (1)... على الغير

 جسامة الخطر و مدى تهديده للمصالح من جهة أخرى.

                                                             

( ويعتبر موضوع الجرائم ذات الخطر أحد موضوعات المؤتمر الدولي العاشر لقانون العقوبات المنعقد في إيطاليا في  1)

 .280"،صشرح قانون العقوبات "القسم العام، ينظر ، محمود محمود مصطفى ، 1969سبتمبر 
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و النّماذج التطبيقيّة لهذه الجرائم نلمسها من خالل األمثلة التي سقناها سابقا عند عرض الجنايات  

هي جليّة و كافيّة للبيان و لهذا ال نرى ضرورة  و الجنح و المخالفات طبقا للنموذج الجزائري ، و

 .(1)لإلطناب في التمثيل منعا للتكرار

بمجّرد تحقق ركنها  إّن الجريمة ال يكتمل بنيانها القانونيّ :و تطبيقاته المعيار الشخصيّ ـ  ثانيا 

تكب تعلّق بمريالمادّي ، ألّن المسؤوليّة الجزائيّة تقوم أساسا على ركن آخر معنوّي أو شخصّي أو أدبّي 

يحة عند ، حيث البد للمشّرع من أخذه في الحسبان حتّى تكون نتيجة المعادلة صحالجريمة في حّد ذاته

ون على مضمونه و بعض تطبيقاته أو إسقاطاته يك تقرير العقاب، و هذا هو المعيار الشخصّي . و بيان

    النّحو التالي :

في نظرنا عن فكرة المسؤوليّة هذا المعيار يعّبر  : و عناصره ــ مضمون المعيار الشخصيّ  1 

حديد تعند ليس للمشّرع أن يتغاضى عنها الجنائيّة المعنويّة أو الشخصيّة ، و هي تقوم على عناصر 

 :كما يلياألساسية و عناصره   الشخصي ون المعيارـيمكن بيان مضمعليه ، . والعقوبة المالئمة 

إّن متطلّبات التناسب في المسائل الجزائيّة تقتضي أن يقّدر :ــ مضمون المعيار الشخصيّ أ  

؛ ألّن (2)إلى الجاني.."ذي يمكن إسناده أو درجة الخطأ الّ  إلى درجة اإلثم الجنائيّ الجزاء " بالنّظر 

 . الجنائيّ  الجزاء و آخرها : أّولها الجريمة و ثانيها المجرم المعادلة ال تتحقق إالّ بثالثة معالم 

بيّنا كيف أّن التشريعات القديمة لم  (3)لنظام التفريد العقابي يو لعلنا عند عرض التأصيل التاريخ 

أّما في  ؛تأخذ المجرم في تقديراتها ، ال في بحث مدى مسؤوليّته و ال في اختيار العقوبات المناسبة له 

ذي هو المحور الّ المجرم نظرا للتوّجه نحو تكريس مبدأ التفريد العقابي أصبح و ظّل التشريعات الحديثة 

و         ، و ال أدّل على ذلك من تلك المؤتمرات و التوصّيات بأكملها تدور حوله السياسة الجنائيّة

و إّن مبّرر هذا التوجه هو العدالة الجنائيّة ، ذلك  .ةالمجرم و الشخصيّة اإلجراميّ ها بالقواعد المتعلّقة كلّ 

هذه  تكبت ، فإنّ إذا كانت العدالة تحتم وجود مقابل للجريمة التي ارأنّه كما قال أحد شّراح القانون :" ..

ذي يضعه الّ  وجود عالقة بين خطأ الجاني و بين الجزاء الجنائيّ  العدالة تقتضي في الوقت ذاته

ه محكوم باعتبار وحيد ال يجوز تجاهله هو ا مبدأ فرض الجزاء ذاته في مرحلة التشريع فإنّ ع... أمّ المشرّ 

 .(4)" مبدأ العدالة

                                                             

 السابق . ( ينظر ، العنصر 1)

 .32،ص  الجزاء الجنائيّ ( سامي عبد الكريم محمود،  2)

 .و ما بعدها 118، ص ( ينظر ، الباب األّول ، الفصل الثاني  3)

 .117ـ116،صالسياسة الجنائيّةأحمد فتحي سرور ،  ( 4)
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و       يتوافق مع مدى انصراف إرادته نحو اإلضرار بالغيرتحميل الجاني المسؤوليّة الجزائيّة ف 

 ذا اعتبرتو له وكه العدوانّي؛ـقصده نحو تحقيق النّتيجة اإلجراميّة المترتبة أصال عن سل اتّجاهمدى 

المشّرع  يجب على حيثتي يقوم عليها المعيار الشخصّي عنصرا من العناصر األساسيّة الّ  درجة اإلذناب

شّرع ة لدى المأن يرّكز عليها كثيرا أثناء تحديده للعقوبة . و رغم أّن الشخصيّة اإلجراميّة ليست معروف

ـ ،  يد القضائيباعتباره كيان مجّرد ـ بخالف القاضي على ما سنتناول في التفر ء المجرم ألنّه يتعامل إزا

و أهّمها :  لشخصيّة اإلجراميّةبا المتعلقة متوقّعةال اتالسيمإالّ أنّه يعرف أو يفترض به معرفة بعض 

المعيار  عنصرا آخر من عناصر درجة الخطورة اإلجراميّة، و لهذا يمكن اعتبار  اإلجراميّة ةخطورال

       ؛ بيان هذان العنصران بهذا الترتيب يكون كما يلي: الشخصيّ 

تحديدهما ، لكّل واحد منهما درجته الّتي هما عنصران سبق  :ـ عناصر المعيار الشخصيّ   ب 

 . له تتقّرر بمقتضاها مسؤوليّة الجاني و من ثّم تتحدد العقوبة المناسبة

و    إّن العالقة السببيّة الّنفسيّة اّلتي تربط بين السلوك اإلجرامّي المرتكب ـ درجة اإلذناب : 1ب 

ذي تتحدد بمقتضاه المسؤوليّة  الضابط الّ تكشف عن إرادته الباطنيّة هي  تيو الّ  ،"فاعله" الجاني

و           هما : القصد الجنائيّ أساسيان ، ة؛ هذه المسؤوليّة القائمة هي األخرى على عنصران الجزائيّ 

   .، بهما تتحدد درجة اإلذناب (1)الخطأ

متّجهة الجاني حيث تكون إرادة  باإلرادة اإلجراميّةو قد عبّر أحد شّراح القانون عن تلك العالقة  

" القصد        نحو تحقيق كّل عناصر الركن المادّي و مسيطرة عليها و قادرة على توجيهها و هذا هو:

و قد تكون اإلرادة مسيطرة على جزء فقط من الركن المادّي هو السلوك فاقدة السيطرة  اإلجرامّي" ،

 .(2)على الجزء اآلخر و هو النتيجة و هذا هو "الخطأ"

و عليه ، فدرجة اإلذناب تختلف بحسب ما إذا كان السلوك المرتكب ، ارتكب مع ثبوت القصد   

ة ريمة عمديّ و يقرر المشّرع من هذا المنطلق العقوبة على أساس أنّها ج بالعمدوبالتالي يوصف  الجنائيّ 

المشّرع  ريرها منبالخطأ و العقوبة المفترض تق هوصف فيغّلب؛ أم ارتكب السلوك مع انتفاء هذا القصد 

 تكون بالضرورة عن جريمة خطئيّة.   

نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر أركانها الجاني  اتجاه إرادة ": هو القصد الجنائيّ  - 

و بـإرادة مدركة وواعية إلى إحداث النّتيجة اإلجراميّة المعاقب عليها. أي إنصراف نيّته  ،  (3)القانونيّة.."

                                                             

  و ما بعدها. 427،ص  ، شرح قانون العقوبات "القسم العام " ى( ينظر ، محمود محمود مصطف 1)

 . 217،ص قانون العقوبات القسم العام( ينظر ، عبّود سّراج ،  2)

 .276ص  مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، رؤوف عبيد،( ينظر ،  3)
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وإدراكه أّن مواصفات الواقعة الّتي يرتكبها تنطبـق على مـواصفات النّموذج  علم الجانييشترط لثبوته 

 هانحو ارتكاب إرادتهأو  تهانصراف نيّ  ، ومع تمتّعه باألهلـيّة الكاملة لتحّمل تبعات فعله القانوني للجريمة،

 ، وهو ما يطلق عليه:"شرط اإلرادة اآلثمة".

فقد يكون عاّما أو خاّصا، وقد يكون مبـاشرا أو غير مباشر، : (1)صوروللقصد الجنائي عّدة  

ما يهّمنا في هذا المقام التأكيد على أنّه و وفق هذه الصور و غيرها و ؛ ...وقـد يكون محّددا أو غير محّدد

 يؤّسس المشّرع المسؤوليّة الجزائيّة تخفيفا وتشديدا. 

ال يتّفق مع الحيـطة الّتي تتطـّلبهـا الحيـاة عُّرف الخطأ بأنّه : " التصّرف الّذي الخطأ :  - 

.وجرائم الخطأ تفتقر إلى عنصر العمد؛ والخطأ فيها:إّما أن يكون في القصد أو في الفعل، ( 2) االجتماعية"

ل ذلك من يرى شيئا يحسبه صيدا، فإذا هو إنسان، فالغلط وقع في اعتقاده هو وقصده؛ ومثـال الخطأ اومث

هدفا معيّـنا بذاته فتنحرف الّرمية، فتصيب شخصا، فالغلط وقع في التّصويب للهدف في الفعل كمن يرمي 

 .    (3)أي في الفعل

للخطأ في قانون العقوبـات ُصَوٌر متعّددة : فقد يكون باإلهمـال أو الّرعـونة وسـوء التّقدير، و  

من قانون   288 المادة أو بعدم االنتباه وعدم الحيطة، أو بعدم مراعاة األنظمة، وهو ما أوضحته

اإلخالل بواجبات الحيطة  على ألّولينطوي اتوافر عنصرين بالخطأ ال يقوم إالّ و. العقوبات الجزائري

و يتمثّل     ،ة والحذر، ويكون متوّسط الحيطة والحذر لدى الّشخص العادي هو معيار المساءلة الجنائيّ 

   . (4) العالقة النّفسية بين اإلرادة اآلثمة والنّتيجة اإلجراميّة ، بحيث ال بّد من تحقق الضرر في تلك الثاني

عدم إمكـان  آثارا منها:في الجرائم غير العمديّة  على تخلّف القصد الجنائيّ المشّرع ويرتّب  

المساهم بقدر من الّضرر توافر نيّة اإلضرار؛ وكذا االشتراك ألّن عدم جرائم الخطأ ل تصّور الشـروع في

 ّ العقوبات المقررة للجريمة الخطئّية  مقادير ، و عندما يتطلب األمر فرض العقاب فإنّ (5)يعّد فاعال أصليا

  عن تلك المقررة عن الجريمة العمديّة .يفترض أن تختلف 

                                                             

و  306، ص  مبادئ القسم العام من التشريع العقابي ؛ رؤوف عبيد  ،340،ص، قانون العقوباتينظر،مأمون سالمة ( 1)

 ما بعدها.

 .1/229،ج شرح قانون العقوبات الجزائريعبد هللا سليمان، ( 2)

شرح قانون العقوبات ؛محمود محمود مصطفى ، 242، ص  ، قانون العقوبات "القسم العام"(ينظر ، عبود السراج  3)

  .446 ، ص "القسم العام"

 .238-1/229،ج نفسهالمرجع ينظر ،عبد هللا سليمان ، ( 4)

 .113صالوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري ،)القسم العام(،ينظر ،إبراهيم الشباسي، ( 5)
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للعقاب بشكل أساسي على جسامة  هيعتمد المشّرع في تقرير :ـ درجة الخطورة اإلجراميّة  2ب 

ات السلوك اإلجرامي المرتكب  ـ كما أوضحنا سابقا ـ ، و كذا مدى تدّخل إرادته في إحداثها؛ و ماديّ 

كب الجريمة ، و لهذا يجب أخذ خطورة المجرم أيضا تالحّق أّن هذه الجسامة تومئ بدرجة خطورة مر

ا أن يستخلص بعض العوامل الّتي من شأنها التأثير في بنظر االعتبار ذلك أّن " .. الشارع يستطيع مقّدم

، و أن يدخلها في حسابه عند تحديد أهليّة الجاني لتحّمل المسؤوليّة ، أو الداللة على خطورته اإلجراميّة

 .(1)العقوبة و قياسها .." 

جنائيّة بين و من هذا المنطلق ، نجد التشريعات العقابيّة الحديثة أصبحت تفّرق من حيث األهليّة ال

من الجزاءات ، فالمجرم الحدث تختلف مسؤوليّته  اخاص اتفرض لكّل صنف نوعو أصناف المجرمين 

و من حيث درجة  .كما أّن خطورته مهما بلغت ال تصل خطورة الراشدرة للراشد الجزائيّة عن تلك المقرّ 

لمن ثبتت فيه حالة العود عقوبة مشّددة و لمن ارتكب جريمته مع سبق إصرار أو  رض خطورة تفهذه ال

الحاالت أنّه ال توجد قواعد موحدة تتحدد بمقتضاها من غم على الر .. وو هكذاترّصد أيضا عقوبة أشّد 

عة من أو مجمو ايجدها أوردت في قسمها العام ظرف عموماإالّ أّن المتصفّح للقوانين العقابيّة  ،الخطرة

كظرف العود و في القسم الخاص جة معّينة من الخطورة اإلجراميّة، الظروف تعتبرها تكشف عن در

تفرض عقوبات مشدد إذا اقترنت جرائم معيّنة بظروف خاّصة تقتضي  الجرائم مفرداتأثناء عرض 

 .(2)مظهر من مظاهر التفريد التشريعي للعقوبة و لو التشديد كّل ذلك من أجل تحقيق 

 و اعتماده عليها عند تقرير عناصر المعيار الشخصير المشّرع بكيفيّة تأثّ و يمكن توضيح  

 لعقوبات من خالل بعض النّماذج التي نوردها فيما يلي:  ا

ال يمكننا بأّي حال عرض كّل تطبيقات المعيار  ــ بعض تطبيقات المعيار الشخصي : 2 

بانتقاء  و ذلك لمعيار الموضوعيلتطبيقات االشخصي ، ولهذا سننتهج ذات المنهج الذي سلكناه بالّنسبة 

  بعض النماذج التوضيحيّة على النّحو التالي:

و أهّمها على اإلطالق تقسيم الجرائم  بالنّظر إلى ركنها المعنويّ   درجة اإلذناب:ـ نماذج عن أ  

و أخرى ة يّ جرائم عمدإلى : أي مدى توافر القصد الجنائّي أو انتفائه ، و بالتالي درجة إذناب مرتكبها 

ات يع العقوبو مثالها في تشر سبة للثانية ؛و تقرير عقوبة مشددة بالنّسبة لألولى و أخّف بالنّ  ةخطئيّ 

 الجزائري:

                                                             

،دط،)القاهرة: مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و  موجز في العقوبات و مظاهر تفريد العقاب(علي أحمد راشد ،  1)

 .94(، 1949النّشر،

 ( ينظر ، المطلب الثاني من هذا المبحث . 2)
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رت لها عقوبات متفاوتة في كّل الجرائم الموصوفة بالعمد تقرّ  :لقصد الجنائيبالنّسبة لـ  1أ  

من  انونا ، وقشّدتها و مناط التشديد هو انصراف نيّة و إرادة فاعلها إلى ارتكابها رغم العلم بتجريمها 

 ذلك:  

منه على أنّه :" يعاقب باإلعدام كّل من ارتكب جريمة  261 المادة تنصّ حيث : القتل العمد ـ  

دد المشّرع شفقد  ،و القتل المقصود في هذا النّص هو القتل العمد ..."  أو التسميم  قتل أو قتل األصول

ائي ، إذ يكفي تحقق القصد الجنالذي أدى إلى ارتكابها والباعثالعقوبة بصرف النّظر عن الدافع 

 بعنصريه .

تتفاوت العقوبة المقررة لفاعلها بحسب ما ترتب عنها من و  :مال العنف العمديّة األخرىأع  ـ 

ه : " من قانون العقوبات على أنّ  264الجزئّي حيث نّصت المادة أضرار كالمرض أو العجز الكلّي أو 

عاقب يكّل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أيّعمل آخر من أعمال العنف أو االعتداء 

زيد العمل لمدة ت لبالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ....إذا نتج عن هذه األنواع من العنف عجز 

 ..عن خمسة عشر يوما .

و إذا ترتب على أعمال  الموّضحة أعاله ، فقد أو بتر إحدى األعضاء أو الحرمان من استعماله  

فضى أو فقد البصر ....فيعاقب الجاني بالسجن من خمس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات ....و إذا أ

 من عشرالضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن 

   سنوات إلى عشرين سنة".

الجريمة بروعنة أو لعدم احتياط  أخذ المشّرع بنظر االعتبار احتمال ارتكابـ بالنّسبة للخطأ: 2أ 

ها و من سابقت ، وقرر من عقوبات أقّل شدة مراعاته لألنظمة مأو لعدم انتباه أو إلهمال من الجاني أو لعد

  إن كانت هي األخرى متفاوتة في شدتها بالنّظر إلى ما نتج عنها و منها:

 من قانون العقوبات الّتي جاء فيها:" كّل من قتل 288المنصوص عليه في المادة ـ القتل الخطأ : 

مراعاته األنظمة يعاقب بالحبس من خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو إهماله أو عدم 

و إن كان قد اختلف حول صور الخطأ في هذا النّص ما إذا  ."؛أشهر إلى ثالث سنوات و بغرامة. ستة

و الرأي عندنا أنّها واردة حصرا منعا للتوّسع في تكييف ،(1)كانت محددة حصرا أم على سبيل المثال

 ،رتكاب الجرائماى مع تعّمدهم فيف على الجناة حتّ خالوقائع بالخطأ من طرف القضاة  و من ثّم التّ 

 فاحترام الوصف المحدد من المشّرع طبقا للصور الواردة في هذا النّص تقتضيها العدالة الجنائيّة. 

                                                             

  233ص ، ،شرح قانون العقوبات"القسم العام"( ينظر ، عبد هللا سليمان  1)
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من قانون العقوبات حيث جاء فيها :"إذا نتج  289المنصوص عليه في المادة  ـ الجرح الخطأ: 

جاوز تأدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة عن الرعونة أو عن عدم االحتياط إصابة أو جرح أو مرض 

وبة ذات ثالثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة..."؛ و الفرق جلّي بين عق

في  فتخفيال في حالة ارتكابها عمدا و حالة الخطأ و النّص القانوني صريح في تقدير المشّرع الاألفع

  الحالة األخيرة إعماال للمعيار الشخصّي. 

شخصيّة مرتكب بالنّظر دائما للركن المعنوي الّذي يبحث في  درجة الخطورة:نماذج عن  ـب  

مدى خطورة الجاني قبل تقريره للعقاب رغم عدم معرفته به الجريمة ، يأخذ المشّرع ـ كما سبق البيان ـ 

و غير مستبعدة        على افتراض هذه الخطورة لكونها متصّورة ك أنّه ثّمة من العوامل ما يساعده، ذل

و مرتكبي الجرائم مع سبق اإلصرار أو العائدين إلى اإلجرام : إطالقا بالنّسبة بكثير من الجناة منهم 

و هذه الحاالت ال نجدها على مستوى الجرائم التقليدية فحسب بل حتى على مستوى ،( 1)د الترصّ 

 . (2)و اّلتي يوصف مرتكبها بالمجرم الذكّي كالجرائم المعلوماتية بصورها  منها المستحدث

في القسم  او قد رّكزت التشريعات العقابية الحديثة على العود فأوردت له أحكاما عمدت إيراده 

رجة تي تومئ بددة الّ العام كما سبقت اإلشارة و لن نطنب في بيانه و بيان الظروف األخرى المشدّ 

إحاطة  و نكتفي بالتأكيد فحسب على أهميّة ألنّنا سنتعرض لها في المطلب الموالي . ،خطورة الجاني

 دالتها.عند تقريره للعقوبة ضمانا لتحقيق عالمشّرع بدرجة الخطورة اإلجراميّة 

 المطلب الثاني :

 آليات التفريد التشريعي في الشريعة و القانون.

يتّم ضبط مقدار العقوبة الجزائيّة بحيث يتحّقق ّن مظاهر التفريد التشريعّي عديدة بمقتضاها  إ 

العقـوبة ة جسيد فردي بين الجريمة المرتكبة والمقابل لها . و لعّل أهّم اآلليات المعتمدة لتفعليّ التّناسب ال

سباب ينا آخر ألحّي تنويـعها، و تكييفها نّصا بالتخفيف أو باإلعفاء حينا و بالتشديد على المستوى التشريع

رعّي و عّدة يأخذها المشّرع بنظر االعتبار .نتناول على التوالي هذه اآلليات  وفق المنظورين الش

 القانونّي في فروع هذا المطلب الثالثة : 

 

                                                             

 و غيرها من قانون العقوبات الجزائري. 265،266و  60ـ 54( ينظر ، المواد  1)

جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآلليّة، ( يظر حول خصائص الجرائم المعلوماتية و أحكامها ،رشيدة بوكر،  2)

، الحماية الجنائيّة لمعطيات الحاسب وما بعدها؛محمد خليفة  89(، ص2012)بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية ،،1ط

 ؛33(،ص 2007، )اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة ، اآللي
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 :الفــرع األّول 

 الشريعة و القانون. ذار المخّففة للعقوبة في األع

المقّررة سواء في الشريعة أو في القانون وجه من وجوه التفريد (1)ذار المخففة تعتبر األع 

التشريعي للعقوبة ؛ و هي إن تقررت نّصا و تحققت واقعا ألزم القاضي بترتيب أثرها المخفّف والذي 

العقوبة المقررة أصال للفعل وجوبا . و تنقسم بدورها إلى أعذار عاّمة و أخرى مقدار يقتضي النزول ب

و        خاّصة ، و رغم أّن تطبيقاتها معدودة إالّ أنّنا سنحاول عرض المتفق فيها بين الشريعة و القانون 

 المشتركة على مستوى التشريعات العقابية للدول :

، بحيث يكفي تثبت ل كّل أنواع الجرائم أو أغلبهاسريانها يشمو :العاّمة ذار المخفّفةاألع ـ أّوال 

 في: ؛ و تنحصر وجدت و من ثّم ترتيب أثره مباشرةالقاضي من توافر العذر و تحقق شروطه إن 

تعتبر اإلرادة و ما ينطوي تحتها من شروط أهمها : صغر السّن في الشريعة و القانونــ  1 

هونة المسؤولية الجزائيّة عن أّي فعل مجّرم يرتكب، و هي مر اإلدراك ، عنصرا له وزنه في تقرير

 إذا لم ببلوغ الشخص سّن معيّنة و األمر ال خالف فيه إن كانت إرادة الشخص تاّمة ببلوغه هذه السنّ 

 لمسؤولّيةايعترضها أي مانع من موانع المسؤولية  و منها صغر السّن ، فاألهلية تاّمة و عليه يتحّمل 

ا، و لشخص صغيراملة .لكن األمر قد يصعب إذا تعلق بتحديد المرحلة العمريّة التي يعّد فيها االجزائيّة ك

 مدا .يزداد صعوبة إذا تعلق األمر بتكييف األثر المترتب على الجرائم التي يكون قد ارتكبها متع

لعقابية و المسألة فيها خالف بين الشريعة و القانون بل و خالف آخر على مستوى التشريعات ا  

صغر  ذاتها ، و من هذا المنطلق سنعرض بإيجاز صغر السّن في الشريعة ثم في القانون مع بيان أثر

 السّن في تخفيف العقوبة : 

يقّسم فقهاء الشريعة االسالمية المراحل العمريّة لالنسان إلى ثالثة صغر السّن في الشريعة :ــ  أ

 يتعلّق بالمسؤولية الجزائية، و هي :، و يرتبون عن كّل مرحلة أثرا فيما (2)

                                                             

عقوبة .."سيّد هي :"وقائع تقترن بالجريـمة فتخّفف من المسؤولية وبالتّالي تخّفف من الاألعذار القانـونيّة المخـفّفة:(1)

 . 11صم(،1982دط، )القاهرة،دار الفكر العربي، ،الّظروف المشّددة والمخفّفة في قانون العقوباتحسن البغّال،

رتّب عليها ، مع من قانون العقوبات الجزائري بأنّها:"حاالت محّددةفي القانون على سبيل الحصر يت 52وقد عّرفتها المادة 

؛ ومع ذلك انت مخفّفةكقيام الجريمة والمسؤوليّة، إّما عدم عقاب المتّهم إذا كانت أعذار معفيّـة، وإّما تخفيـف العقوبة إذا 

 اء أن يطبق تدابير األمن على المعفى عنه.." . يجوز للقاضي في حالة اإلعف

 .604-1/601، جالتشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي (ينظر ، عبد القادر عودة ،2)
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تبدأ من الميالد و حتّى بلوغ سّن السابعة ، و يعتبر الصغير في هذه ـ مرحلة انعدام اإلدراك : 1أ  

 المرحلة صبّي غير مميّز ، فأهليّته منعدمة تماما.

الصغير و تبدأ بوصول الصغير السابعة و تنتهي ببلوغه ، و يعد ــ مرحلة اإلدراك الضعيف : 2أ 

 في هذه المرحلة صبّي مميّز ، فأهليّته ليست منعدمة بالكامل و لكنّها ناقصة .

في تحديده و هو متراوح  و تكون بالبلوغ ، على اختالف بين الفقهاءــ مرحلة اإلدراك التاّم: 3أ 

 بين الخامسة عشرة سنة و الثماني عشرة كاملة . 

يعتبر صغير السّن في التشريعات العقابية الحديثة حدث ال بد من في القانون : ـ صغر السن ب 

معاملته فيما يتعلق بالمسائل الجزائية معاملة تختلف عن تلك المقررة للراشدين. و اعتبار الشخص قاصر 

أو حدث مرهون أيضا بالمرحلة العمريّة التي يكون قد بلغها ، و إن كانت هي األخرى متفاوتة حتى مع 

ول كونها مرتبطة بعدم بلوغ الصغير سن الرشد الجنائي . و قد فّرقت القوانين بين فئات االتفاق ح

 : (1)األحداث و رتبت لكل فئة أثرا معّينا فيما يتعلق بمدى مسؤوليتها الجنائيّة ؛ و هي 

 (2):اختلفت التشريعات ــ فئة األحداث الذين لم يكملوا الســـابعة أو الثالثة عشرمن العمر 1ب 

في ضبط سّن الحداثة و لن نخوض في خالفهم ألنّنا أثرنا تحديد متوسط المرحلة العمريّة بالنّسبة لهذه 

الفئة بالنّظر إلى حدها األقصى ، و هو عند البعض السابعة و في الغالب ثالثة عشرة سنة كاملة . بحيث 

لقوانين يبقى الشخص حدثا إلى أن أّن كل من لم يبلغ السابعة في الحالة األولى يعتبر حدثا و في أغلب ا

 يصل الثالثة عشرة من العمر؛ و في هذه المرحلة العمرية يعتبر اإلدراك منعدم.

:يبقى الشخص حدثا ما دام لم يبلغ بعد ــ فئة األحداث ما بين الثالثة عشر و الثامنة عشر  2ب 

 كاملة .سن الرشد الجزائي و هو في أغلب القوانين العقابية ثمانية عشرة سنة 

و اإلدراك عند هذه الفئة ثابت و إن كان يعتريه الضعف، فال يفترض التسوية في الحكم بين الراشد و 

 الحدث لكمال االدراك عند األّول و نقصه عند الثاني .

                                                             

؛محمود 307ـ 306(،ص1985، دط،)دمشق: المطبعة الجديدة ، قانون العقوبات "القسم العام"ينظر، عبّود السّراج ، (1)

؛ وهناك عدة تقسيمات لفئات القصر و منها على سبيل 653، ص  قانون العقوبات "القسم العام" شرحمحمود مصطفى ، 

تضّم من أتّم الّسابعة من عمره ولم يكمل الثّانيـة  األولىالقّصر ثالث فئات: حيث قسم  المشّرع الّلبناني المثال ما اختاره

تضّم  الثّالثة، و" المراهق " يـة عشرة ولم يتّم الخامسـة عشرة وهو تضّم من أتـّم الثّانالثّانية " ، و" الولد عشرة ويسّمى 

مذّكرات في قانون العقوبات ينظر،محّمد زكي أبو عامر، ." الفتى "من أتّم الخامسة عشرة ولم يتّم الثامنة عشرة وهو 

 .130-129، ص اللّبناني،)القسم العام(

"،رسالة ماجستير نوقشت في جامعة القاهرة  القانونية " دراسة مقارنةاألعذار (ينظر ، صالح عبيد محمد الغول ،2)

 و ما بعدها . 92(،ص2001،منشورة، دط،)القاهرة:دار النهضة العربية،
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فيما يتعلق بالمرحلة (1)ال خالف بين الشريعة و القانونــ أثر صغر السّن في تخفيف العقوبة:ج   

للشخص و الّتي تبدأ من الميالد و تنتهي بالنّسبة للشريعة و بعض القوانين ببلوغ السابعة  العمريّة األولى

و في أغلب القوانين ببلوغ الثالثة عشرة سنة ؛ حيث تنعدم المسؤولية الجزائية للشخص مطلقا . ويعتبر 

يّا النتفاء االدراك صغر السّن في هذه المرحلة مانع من موانع المسؤلية الجزائية بحيث تسقط العقوبة آل

 تماما.

 بحيث قد تسقط العقوبة و لكن تفرض عليهم :بالنسبة للمرحلة الثانية لكن األمر يختلف  

ضها رو تبقى العقوبات التي يمكن ف جزاءات تأديبية و قد تفرض عليهم عقوبات تعزيرية(2)في الشريعة 

ابه لجريمة حديّة و ال يقتص منه مطلقا عليه تعزيرية ال تصل إلى مقدار الحد في الحدود حتى مع ارتك

 جبة للقصاص. وحدى الجرائم المإى مع ارتكابه حتّ 

جرائمهم ليست إن كانت تدابير الحماية و قد توقع عليهمعقوبات خفيفة تفرض(3)و في القانون 

بالخطرة  أو الجسيمة، فإن كانت من الجرائم الخطرة طبقت عليهم العقوبات األصلية المقررة لمثل فعلهم 

 مع تخفيفها على نحو يتناسب و نقص أهليتهم و التخفيف هنا وجوبي. 

القوانين الحديثة الشريعة و كذا قد عرفت لــ تجاوز الدفاع الشرعي في الشريعة و القانون : 2 

مكن سببا ي تبرو اع  ؛أو كما يسميه فقهاء الشريعة اإلسالمية دفع الصائلحالة تجاوز حّق الّدفاع الّشرعي 

جنائي هذا السبب على مستوى التشريع البمقتضاه أن تخفف العقوبة ضمانا لتحقيق العدالة ، و بيان 

 اإلسالمي و القانون يكون على النّحو التالي :

إّن استعمال قدرا من القّوة في الدفاع ال تتناسب مع قّوة تجاوز الدفاع الشرعي في الشريعة:ــ أ  

الدفاع الشرعي األخرى كاملة ألّن  االعتداء يجعل الفعل يكيّف آليا على أنّه تجاوز حتّى مع تحقق  شروط

. و (4)يس له أن يستعمل الكثيرالمدافع مقيّد بدفع االعتداء بأيسر ما يندفع به ، فإذا كان يندفع بالقليل فل

متعلقة أيضا بطبيعة الحق المعتدى عليه فدفع الصائل يمكن تصوره لرد  اإلسالميةالمسألة في الشريعة 

، و  األثر المترتب على التجاوز يتوافق مع عا على الّنفس أو المال أو العرضاالعتداء سواء كان واق

 بين فعل االعتداء و فعل الدفاع  .طبيعة الحق المعتدى عليه و مقدار التفاوت 

                                                             

 ؛602-1/601، جالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي(ينظر ، عبد القادر عودة ، 1)

 .1/604، ج قالمرجع الساب(ينظر ، عبد القادر عودة ، 2)

، األعذار ؛عبد العزيز محمد محسن 253، ص شرح قانون العقوبات ،القسم العام (ينظر ،محمود محمود مصطفى ، 3)

، دراسة مقارنة ،دط،)القاهرة: دار النهضة العربية ، العقاب في الفقه االسالمي و القانون الوضعي القانونية المخففة من

 .83ــ70(، ص 1997

 .488ـ486، ص التشريع الجنائي األسالمي مقارنا بالقانون الوضعيلقادر عودة ، (ينظر ، عبد ا4)
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كما سبق التوضيح ، إّن السلوك المرتكب من الشخص ــ تجاوز الدفاع الشرعي في القانون : ب 

و (1)ال يمكن تكييفه دفاعا شرعّيا إالّ بتوافر أركانه بل و بشمولية كّل ركن على شروط يفترض تحققها 

ب بين الفعل و رد الفعل سواء من حيث القّوة أو من حيث لعّل أهّمها بالنسبة لفعل االعتداء شرط التناس

 الجسامة .

و رغم أّن تقدير التناسب أمر نسبّي قد ينظر فيه إلى الوسيلة المستعملة في الدفاع أو إلى مقدار  

..فإّن معيار التقدير يبقى معيارا موضوعيا ال قوة طرفي الخصومة ـ المعتدي و المعتدى عليه ـ أو .

؛ (2)إلى باقي الشروط  حكم على المتّهم بالبراءة  باإلضافةاثلة التامة فإذا ثبت هذا التناسب يتطلب المم

فإن انتفى هذا الشرط بأن كان فعل الدفاع يفوق فعل االعتداء اعتبرت جريمة معاقب عليها و كّيفت 

 الحالة بحالة تجاوز الدفاع الشرعي و ترتب من ثّم األثر القانوني عليها بالنّظر مدى مسؤوليّة المدافع . 

ب على حالة تجاوز الدفاع ّن األثر المترتإ ــ أثر تجاوز الدفاع الشرعي في تخفيف العقوبة: ج 

الذي يؤدي العمد الشرعي سواء في الشريعة أو القانون مرهونة بمدى مسؤولية المدافع المتراوحة بين 

الذي يؤدي تحققه إلى قيام  الخطأ ثبوته إلى قيام المسؤولية الجزائية المخففة و لكن عن جريمة عمدية ، و

مسؤولية و لكن عن جريمة خطئيّة في القانون أما في الشريعة المسؤولية تسقط  كليا في الخطأ ، و قد ال 

إذا كانبلغ الشخص حدا فقد بمقتضــاه السيطرة كليا على ارادته فال مسؤولية تقع  ال العمد و ال الخطأيثبت 

 . (3)عليه النتفــاء الركن المعنوي 

و يبقى تخفيف العقوبة أمر متصّور في الغالب حتى مع تحقق حالة التجاوز و إن كان شرط  

نون من قا 277فقد نّصت المادة ترتيبه متعلق بحسن نيّة المدافع حتّى مع عدم تقرير ذلك صراحة ،

ذار إذا على أنّه : " يستفيد مرتكب جرائـم القتل و الجرح والضرب من األع مثال العقوبات الجزائري

 .دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديـد من أحد األشخاص "

إّن المتصفح ألحكام الشريعة اإلسالمية في ــ الشبهة في الشريعة و الشّك في القانون : 3 

ر العقوبة و من ثّم تفريدها ، وقد أوقفنا مبدأ "درء المجال الجنائي يجدها زاخرة بمبادئ لها وزنها في تقدي

الحدود بالشبهات" لمسنا فيه قمة العدالة ؛ كما أوقفتنا قاعدة " تفسير الشك لصالح المتهم" المعمول بها في 

                                                             
شروط الدفاع الشرعي هي :" أون يكون هناك اعتداء أو عدوان ، أن يكون هذا االعتداء حاال ، أن ال يمكن دفع االعتداء بطريق )1(

شرح قانون العقوبات ،القسم محمود محمود مصطفى ، آخر ، أن يدفع االعتداء بالقوة الالزمة لدفعه أي متناسبا مع فعل االعتداء ". 

 و ما يليها . 478،صالوضعي التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانونيها ؛عبد القادر عودة ،و ما يل 220،ص   العام

 .257ـ243،صالمرجع السابق(ينطر ، محمود محمود مصطفى ،2)

األعذار القانونية في الفقه االسالمي ؛عبد العزيز محمد محسن، 263ـ  260، صالمرجع نفسه(ينظر ، محمود محمود مصطفى ، 3)

 .126ـ125، ص لقانون الوضعيو ا
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تحقيقا للتفريد العقابي. من هذا   ةالقوانين الحديثة و رأينا لها أيضا وزنها في مجال تخفيف العقوب

 ما يلي:كرنا الوقوف على كّل منهما و ذلك المنطلق اخت

إذا كان نظام العقوبات الشرعية ُوسم بالشّدة ،فقد أحيط بجملة من  ـ الشبهة في الشريعة : أ 

ة لّق بكيفيّ ، وبعضها اآلخر يتعّصةالمبادئ الشرعيّة، بعضها يتعلّق بصّحة الحكم بالعقوبة المقّدرة خا

بوت مقّدرة ، ثوضمانا  لحسن تطبيقه ؛ ونعني بصّحة الحكم بالعقوبة التنفيذها حماية لهذا النّظام أّوال 

وينفي  ه العقوبةبالجريمة بكامل أركانها ، وانتفاء أّي شبهة عنها ألّن هذه األخيرة  تعتبر أهّم ما تُدرأ 

 صّحة الحكم بها.

العرض  و عليه سنعرض بداية مضمون مبدأ درء الحدود بالشبهات و أنواع الشبهات ثم نردف 

 بتحديد مدى امكانية تطبيق المبدأ على مستوى التعازير، و ذلك على النحو التالي:

ما لم يتيقّن من كونه حراما أو حالال "  هي  : "..(  1)الشبهةّن إـ مبدأ درأ الحدود بالشبهـات : 1أ 

 . (3)بأنّها :" ما يشبه الثابت وليس بثــابت ، أوهي وجــود المبيح صــورة ال حقيقة "  ت أيضا؛ وعّرف (2)

فهذا التعريف األخير يشير إلى أّن مدلول الشبهة ينصرف إلى مدى شرعيّة الفعل المرتكب ،  

لحكم عل اوهو تعريف عاّم ، وأخّص منه األّول الدال على وجود أمر يقترن بالواقعة محّل النّظر ، يج

جتماعهما اعليها مترددا بين الحّل والحرمة ؛ وهذا الترّدد سببه حصول مقابلة بين أمرين ال ُيتصّور 

 :ثبوت الحّد أو الجرم و عدم ثبوته .

يخرج الفعل من دائرة األفعال قد الشبهة في المجال الجنائي تنطوي على :وجود مسّوغ شرعي ف 

 .و قد يؤدي إلى تغيير تكييفهّرما ، رغم كونه فعال مجأصال المعاقب عليها 

:القرينة الدالّة على حصول الّلبس في شرعيّة الفعل أو في  بالمسّوغ الشرعيونقصد   

ثبوتالمسؤوليّة الجنائيّة للفاعل أوفي أدلة إثبات الواقعة المرتكبة.ومناط خروج الفعل من دائرة العقاب 

، و بقاء الفعل مجّرما".المسّوغبواّلذي عبّرنا عنه:"المفترض هو وجود ذلك المبيح الصوري المنّوه به، 

لمسّوغ ، فإّن حكم هذا ال المرتكب ككّل ، أو بعبارة أدقّ سببه أّن شرعيّة المسّوغ ال تعني شرعيّة الفع

 رغم تأثيره على الجزاء الجنائي.منفك عن حكم الفعل الجرمي،

                                                             
وجراء فري  ؛ 2190 /4، ج لسران العررب؛ ابرن منظرور ،  396، ص ، مختار الصرحاحالرازي : "االلتباس"لغةالهي في  )1)

المعجرم مجموعرة مرن العلمراء ، .المعجم الوسيط أنّها :. "ما التبس أمره فال يدرى أحالل هو أم حرام ، وحرّق هرو أم باطرل "

 . 1/471، )دمشق : مجمع اللّغة العربية ، دت ( ، ج 2، ط  الوسيط

 .  141، صكتاب التعريفات الجرجاني ،  (2)

 . 36/ 7ج ، بدائع الصنائع ،الكاساني (3)
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إلى اعتبار مستند هذا المبدأ الشرعي نّصا روي عن وقد اختلف الّرأي حوله، فذهب األكثرون  

 ادرؤوا الحدود عن :قال رسـول هللا  فعن عائشة رضي هللا عنها ، قالت :  الرسول الكريم  

لمسلميـن مااستطعتم ، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيـله ؛ فإّن اإلمام أن يخطئ في العفو خيـر من أن ا

من ها يتزّعمو اعتباره قاعدة فقهيّة ال نّصيّة ؛ أخرى في حين رّجحت فئة ،(1) العقوبة  يخطئ في

أصل مبدأ "درء العقوبة ف، (3)، ومن المتأخرين الدكتور سليم العوا(2)اإلمام القرافي في فروقه المتقدمين

عتريها بعض بالشبهة " عندهم أنّه قاعدة فقهية ال نصيّة، ذلك أّن اآلثار المستدّل بها في الّرأي األّول ي

 . الضعف خاّصة من جهة اإلسناد

جاج بها ،إالّ أّن له وجهة نظر خاّصة في مدى جواز االحترغم تفنيده لنصيّة المبدأالثاني الّرأي  و 

، ليس ات"أّن مضمون "درء الحدود بالشبه وعندنا .وإعمالها في مجال العقاب، لكن كقاعدة فقهيّة فحسب

ر أصحابه من آثا،أم أثرا فيه ما يخالف الشرع في شيء ، سواء كان هذا المبدأ نّصا ثابتا عن الرسول 

 أم كان قاعدة فقهيّة توّصل إليها االجتهاد.رضوان هللا عليهم،

 

وفق ضوابط محّددة سلفا ، تتعلّق بالشبهة ، ويستحسن و لكن تطبيق المبدأ  و ال مناص من  

أنواع  يمكن بيانا التطبيق،فال يدرأ الحّد أو العقوبة عموما إالّ إذا كانت الشبهة قويّة؛ والتضييق من هذ

 الشبهات في الفرع الموالي : 

في كتب الفقه –حدودا وقصاصا –المستقرئ ألحكام العقوبات المقّدرة   نّ إ:واع الشبهـــات أنـ 2أ 

، يجد فقهاء المذاهب قد عكفوا  على إبانة هذه الشبهات أثناء دراستهم لكّل حّد وإن كانوا اختلفوا في 

 تقسيما ثالثيا هو : شبهة اشتباه أو شبهة الفعل ، وشبهة حكميّة تتعلّق  (4)تقسيمها ، فاختار الحنفية 

تقسيما ثالثيا هو : (5)بالمحّل أو الملك ، وأضاف أبو حنيفة قسما آخر هو شبهة العقد . وفّضل الشافعية 

شبهة في المحّل ، شبهة في الفاعل ، وأخرى في الجهة .هذان المذهبان هما األكثر توّسعا في بحث أنواع 

                                                             
 9، ج السرنن الكبررى؛واللّفرظ له؛البيهقي،1344أخرجه،الترمذي،كتاب الحردود،باب مرا جراء فري درء الحدود،حرديث رقرم:(1)

أخرجره ،ابرن ماجره ، كتراب الحردود ، براب السرتر علرى فة إلرى آثرار أخررى عرن الرسرول الكرريم منهرا مرا هذا باالضا. 123/

 . 2535المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، حديث رقم: 

 . 174-4/172، جالفروق ينظر ، القرافي ، (2)

 . 97-96، ص في أصول النّظام الجنائي اإلسالميينظر ، سليم العوا ، (3)

 . 150/  3، ج حاشية رّد المحتارينظر، ابن عابدين ، (4)

 . 2/137، ج قواعد األحكام؛ العّز بن عبد السالم ،  2/268، جالمهذّب ينظر، الشيرازي ، (5)
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د هذه األنواع مّوزعة في ثنايا أحكام الشبهات ؛ أّما المالكية والحنابلة ، فالمّطلع على كتب مذاهبهم يج

  الحدود والقصاص .

شبهات الدارئة كما اجتهد علماء الشريعة المحدثون في ضبط هذه القاعدة ، بإعادة تصنيف ال 

تصنيفا يتيّسر معه التطبيق العملي لها؛من هؤالء الشيخ أبو زهرة الّذي صنّفها تصنيفا  للعقوبات المقّدرة

جنائي، ومنها ما منها: ما يتعلّق بركن الجريمة ، ومنها ما يتعلّق بالجهل النافي للقصد ال،ذلك أّن (1)رباعيا

 ، وأخيرا ما يتعلق بتطبيق النّصوص على الجزئيات والخفاء في التطبيق في بعضها .يتعلّق باإلثبات

لى ثالثة هذا وقد سلك الدكتور أبو المعاطي أبو الفتوحالمسلك ذاته في عرضها،غير أنّه رّدها إ 

 : (2)هيو،نعتمدها في دراستنا أنواع 

وهي على العموم ترد على أسباب اإلباحة  الشبهات المتعلّقة بالركن الشرعي للجريمة : - 

 سرقة الوالد مال  ـ ومن أمثلتها : –حدودا وقصاصا  –لقطعيّة النّصوص المقّررة للعقوبات المقّدرة 

األصل أّن عقوبة الّسرقة القطع ؛ غير أنّها ساقطة في هذه الحال لصفة الجاني، رغم ثبوت :(3)ولده 

الجريمة ثبوتا يقينيا ،ورغم استيفاء شروط استحقاق العقوبة ؛ وبعبارة أوضح، فإّن أبّوة الّسارق درأت 

    :ولـ، وقد استدلوا على رأيهم بقول الرس (4)مال ابنه. هذا مذهب جمهور الفقهاءعنه الحّد لحقّه في 

وظاهر أّن الشبهة هنا تعلّقت بالملك ؛ فليس من المتصّور أن يعاقب شخص على  ،  )(5أنت ومالك  ألبيك

 سرقة ماله .

                                                             

 . 200، صالعقوبة ينظر ، أبو زهرة ، (1)

 . 244، ص  النّظام العقابي اإلسالميينظر أبو المعاطي أبو الفتوح ، (2)

. أخرجه ، الترمذي ، كتراب الرديّات ال يقاد الوالد بالولد:يلحق بهذا النّموذج قتل الوالد بالولد؛ فاألبّوة تمنع القود لقوله (3)

؛ ابن ماجه ، كتاب الديّات، باب ال يقترل الوالرد بالولرد  1320، باب ما جاء في الّرجل يقتل ابنه يقاد منه أم ال ، حديث رقم :

.وهرذا الحكرم شربهة تردرأ القصراص  141-94؛ أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنّة ، حديث رقم :  2652، حديث رقم : 

،  الشرررح الكبيررر؛ أبررو البركررات سرريّد أحمررد الرردر ديررر ،  7/235، ج برردائع الصررنائععررن األب باتّفرراق . ينظررر ، الكاسرراني ، 

 . 2/293، ج ، بداية المجتهد؛ابن رشد 242 /4"مطبوع مع حاشية الدسوقي " ، ج

 . 10/285، ج المغني؛ ابن قدامة ،  2/327؛ ا بن رشد ، المرجع نفسه ، ج 7/423، ج ، نهاية المحتاجينظر ، الّرملي (4)

؛ أبرو داود ، كتراب البيروع، براب  2282أخرجه ، ابن ماجه ، كتاب التجارات ،باب ما للرجل ومال ولرده ، حرديث رقرم: (5)

الصرحابة ، مسرند عبرد هللا برن عمررو  ؛مسند أحمد ، مسرند المكثررين مرن 3063في الرجل يأكل من مال ولده ، حديث رقم: 

 . 6391بن العاص ، حديث رقم :
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سرقة أحد الزوجين من مال اآلخر ، بما سبق ذكره ، فيدرء الحّد عنه ؛ (1)ألحق كثير من فقهاء المذاهب

الميثاق الّذي يربطهما جعلهما شريكين في حقوق كثيرة ومنها المال ؛ فإن وقع اعتداء عليه من ذلك أّن 

 أحدهما ، فشبهة الحّق كفيلة بإسقاط العقوبة عنه .

غير أنّنا نرى ضرورة االحتياط ، خاّصة في الحالة األخيرة ، وذلك بوقف تطبيق قاعدة "درء  

 لسبب  بأنالّسرقة ، ومآل المال المسروق؛فإن ثبتت  شرعيّة ا الحدود بالشبهات "إلى حين تقّصي أسباب

 إنفاقه كان المالك الحقيقي يبخل على زوجه بالعطاء المفروض شرعا، وكان مآل المسروق شرعيا بأن تمّ 

 في حدود االحتياجات المعروفة شرعا وعرفا ، درء الحّد .

في شرعية الزواج بال شهود أو بغير ولّي : إّن اختالف الفقهاء  الزواج بال شهود أو بغير وليّ - 

 في حّد ذاته ، شبهة يدرء بها الحّد ؛ ويتمثّل هذا االختالف في :

 

اشترط اإلمام مالك اإلشهاد في النّكاح ، بل وتقييده باإلعالن؛وهو ما ذهب إليه اإلمامان الشافعي وأبو 

ال   نكاح إالّ بولّي    ، وقد استدلّوا على رأيهم بقول رسول هللا  (2)حنيفة و المشهور عن اإلمام أحمد

كّل نكاح لم يحضره أربعة قال:  ،وكذا ما روته عائشة، رضي هللا عنها،أن الرسول (3)وشاهدي عدل

 .(4)، فهو سفاح : خاطب ، وولّي ، وشاهدان

الزوجين معا ، حّد الزنى جلدا أو ، أوجب المالكية الحّد على استنادا إلى هذه الحجج وغيرها   

( 5)وفضل باقي الفقهاء ،بتمامه ، وال يلتمس لهما أي عذر رجما إن تم الدخول وأقرا به ، أو شهد أربعة

 درء الحد في هذه الحال ألن اإلشهاد مستحب ويصح النكاح دونه ؛ وكذا الحال بالنسبة لغياب الولي .

                                                             
 2/377، جالمرجرع الّسرابق؛ابن رشرد ، 3/150، ج حاشيته؛ابن عابدين ،  2/429، ج أحكام القرآنينظر ، الجصاص ، (1)

 .10/287،جالمرجع الّسابق؛ابن قدامة،7/424، ج نهاية المحتاج؛ الّرملي ، 

برررردائع ؛ الكاسرررراني ،  2/216،جحاشررررية الدسرررروقي؛2/15، ج ة المجتهررررد ونهايررررة المقتصرررردبدايررررينظررررر أبررررن رشررررد،  (2)

  .8 /7ج المغني،؛ ابن قدامة،  5/19م(،ج1968،د ط،)كتاب الشعب، ألم ؛ الشافعي،أبو عبد هللا ،ا 3/1376،جالصنائع

، 13495،10222، كتاب النّكاح ، باب ال نكراح إالّ بشراهدين عردلين ، حرديث رقرم: السنن الكبرىأخرجه ، البيهقي ،  (3)

  .7/124ج

 . 3/224، ج 19، في النّكاح ، حديث رقم : السننأخرجه الدار قطني ، (4)

 .2/404، جالمدّونة ؛مالك،  7/8، جالمغني؛ ابن قدامة،3/8، جحاشيتهينظر،ابن عابدين، (5)
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د سد التي قفيه مراعاة لمصالح األفراد،وذلك بدرء المفا ،ألنّ هذا و نرجح رأي المالكية في إيجاب الحد

دود تترتب على مثل هذه التصرفات؛وإنا لنراه رأيا سديدا إلى حد كبير وفق تطبيق مبدأ" درء الح

 مصالح". تطبيقا لقاعدة أخرى فحواها: "درء المفاسد أولى من جلب ال  و بالشبهات"،في مثل هذه العقود

القصد الجنائي هو الّذي يمثّل الركن األدبي أو المعنوي  المتعلّقة بالقصد الجنائي :الشبهات  - 

م لأو في مدى ع للجريمة ، والشبهات الّتي يمكن أن تتعـلّق به قد تكون في إرادة الفعل المحّرم في ذاته ،

 الجاني بالتحريم . و يمكن توضيح ذلك بإيجاز في النّقطتين التاليتين :

: نعني بها انصراف نيّة الجاني الرتكاب الفعل المحّرم مع وعيه بالنتيجة  إرادة الفعل المحّرم - 

ي إلرادة ،هالّتي يمكن أن تنجّر عنه.وأحسن األمثلة اّلتي يمكن إيرادها في الشبهات المتعلّقة بهذه ا

ن ا النّوع مالجنائي في هذالجنايات الواقعة على النفس أو ما دونها والمرتكبة خطأ؛ فإنّنا نرى القصد 

فإّن  االعتداءات المحّرمة ، غير متحقق بصورة كاملة ، حيث يترتّب الجزاء المفترض لها ؛ لذلك ،

ّما األمثلة .ألديّـة العقوبة األصليّة للجرائم الخطئية تدرأ لشبهة العدوان أو العمد ، وقد أبدلها المشّرع با

المختلف  لباطلة أوادة الفعل المحّرم لذاته ، وأكثرها في عقود الزواج الّتي أوردها الفقهاء والمتعّلقة بإرا

إّن حدود ؛ وة للــرنا؛ وعليه ، فهي  ليست دارئـرى أّن أغلبها غير متصّور في عصــفي حكمها ، فإنّنا ن

ب امن الصو كثيرا من الفقهاء توّسعوا في تطبيق مبدأ "الدرء بالشبهة " عليها ، وال نحسب هذه التوسعة

ستفحال لما ينجم عنها من عواقب إذ أنّها تؤدي إلى فتح باب االدعاء الباطل، وما يترتّب عنه من ا

 الفواحش بحّجة الشبهات ، وهو مظهر من مظاهر اإلجرام الصريح .

لئن كانت الشبهات المتعلّقة بعلم الجاني بتحريم الفعل محتملة وحاصلة في  العلم بتحريم الفعل :- 

وساط اّصة في أخبداية ظهور اإلسالم لجهل الّناس بأحكامه ، فإنّها نادرة ومحدودة بعد انتشاره وعالميّته 

ادعاء ي فالمسلمين ، إذ أّن أحكام الحدود والقصاص أضحت معلومة من العاّمة والخاّصة وال عذر ألحد 

 الجهل بتحريمها لدرء العقوبة عنه .

ذكر الزنى  بالشام ، واألصل في درء الحّد لشبهة العلم بالتحريم ،ما روي عن سعيد بن المسّيب أنّه قال: 

فقال رجل : قد زنيت البارحة . فقالوا :ما تقول ؟ فقال : أو حّرمه ّللّا ؟ ما علمت أّن ّللّا حّرمه  فكتب إلى 

 .((1 ﴾إن كان علم أّن اللّـه حّرمه ، فحـدّوه ، وإن لم يكن علم فعلّمـوه ، فإن عاد  فحدّوه فقال :،  عمر

اإلسالمي حرصه الشديد على إثبات أهّم ما يمّيز التشريع العقابي  إنّ :الشبهات المتعلّقة باإلثبات ــ 

وإن كانت محّددة بالشهادة واإلقرار والقرينة  وإقامة أدلة اإلثبات، -حدودا و قصاصا–الجرائم الخطيرة 
                                                             

، تحقيررق حبيررب الرررحمن األعظمرري ، )بيررروت : الكتررب  2، )القسررم الثرراني( ، ط  فرري مصررنّفه، أخرجرره ، عبررد الرررزاق (1)

،دط، تحقيرق : تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير؛ابن حجر،7/403،ج13643هـ (،حديث رقم 1403اإلسالمي ، 

 .   4/61م (،ج 1964–هـ 1384السيّد عبد هللا هاشم اليماني المدني ، )المدينة المنّورة : 
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،إالّ أّن الشرع حرص على ضبطها أكثر بوضع شروط صارمة لتنفيذ العقوبة؛يمكن ذكر أحياناالظاهرة 

 : (1)تفصيل في اختالف المذاهب الفقهيّة حولها بالبعضها 

 اشتراط شاهدين في معظم الجرائم ، وأربعة في جريمة الزنى .-1 

 شهادة معاينة ال شهادة سماعية .اشتراط  -2 

 عدالة الشهود واستمرارهم في الشهادة إلى حين التنفيذ  .-3 

 اشتراط ألفاظ صريحة وقاطعة في داللتها على الفعل المرتكب .-4 

 اشتراط الذكورة في الشهود في بعض الجرائم وعدم التأّخر في اإلدالء بالشهادة .-5 

األحوال كالزنى مثال،عند بعض الفقهاء كالحنفية   اشتراط تكرار اإلقرار في بعض-6 

والقضايا المتعّلقة بإثبات جرائم الحدود والقصاص ؛ وإّن أّي اختالل  ؛وغيرها من الشروط(2)والحنابلة

 يقع فيها يعتبر شبهة يمكن أن تدرأ العقوبة المقّدرة.

إن الهيئة المكلّفة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة ال بّد أن تكون على كفاءة عالية سواء في طرق   

إثباتها لهذه الجرائم أو في علمها بأحكام اإلثبات عموما ، درءا لتوسعة تطبيق نظام العقوبات المقّدرة 

، نشير إلى أّن الفقهاء بغير ضوابط وبغير حـّق أحيانا . وقبل أن نختم البسط حول أنواع الشبهات 

للتمييز بين ما يعتبر شبهة وما ال يعتبر، وإن كانوا اختلفوا في بعضها. وإّن ( 3)وضعوا بعض الضوابط

"؛ فكلّما كانت الشبهة قوية وجب تطبيق مبدأ " درء الحدود قوة الشبهة"في نظرنا أهّم هذه الضوابط 

فة فال يترتّب أثرها بتطبيقه وحتّى إن درء الحّد أو بالشبهات " وترتيب أثاره،أّما إن كانت الشبهة ضعي

العقوبة األصليّة المقّررة للفعل  بأن أسقط، فالّرأي توقيع عقوبة أخرى تعزيرية "درءا للشبهات" أيضا 

؛وإن كنّا نرى أّن تحديد مجال مبدأ درء العقـوبة بالشبهة ما زال يحتاج لضبط أكثر خاّصة فيما يتعلّق 

تبرة شرعا،ألّن كثيرا من التطبيقات الواردة في كتب الفقه رغم صّحتها إالّ أّن بعضها لم بالشبهـات المع

قد يسري عليها المبدأ وهي (4)يعد متصّور الوقوع في عصرنا،بل قد استحدثت صور أخرى للشبهات

 أولى باالهتمام.  

                                                             

 . 235-219،ص العقوبة؛ أبو زهرة،  9/64، ج المغني؛ابن قدامة ،  7/50،ج ، بدائع الصنائعينظر، الكاساني (1)

 .  235-219،ص العقوبة؛ أبو زهرة،  9/64، ج المغني؛ابن قدامة ،  7/50،ج ، بدائع الصنائعينظر، الكاساني  (2)

 . 239-237،صالسابق؛أبو زهرة، المرجع 9/64،ج،مغني المحتاج؛الشربيني5/250،جفتح القديرينظر،ابن الهمام ، (3)

الجرررائم المعلوماتيررة  –القرصررنة اإلعالمية،الّسرررقات الواقعررة علررى األمرروال االلكترونيررة -مثررل تكييررف جرررائم الجوسررـسة(4)

،وأيضا تكييف جررائم نقرل األمرراض الفتاكرة كاإليردز وغيرره مرن األوبئرة المعديرة والشربهات المتعلّقرة بهرا ،ومردى بصورها 

 هذه الفعال. عن ثبوت المسؤوليّة الجنائيّة 
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قانونا في باب تفسير  إّن قاعدة " تفسير الشك لصالح المتهم" المقّررةـ الشّك في القانون :  ب 

النّصوص الجزائية تشبه إلى حد ما "مبدأ درء الحدود بالشبهات"، و هي "قاعدة من قواعد االثبات تتفّرع 

. و ألّن القاضي ملزم بإدراك إرادة المشّرع من خالل (1)عن أصل البراءة المفترض في المتهم "

لة تفسير الشك لصالح المتهم لعجزه عن نصوصه حتى يمكنه تطبيقها بشكل صحيح ،فال يفترض به محاو

استيعاب  تلك االرادة بل إّن تطبيق القاعدة يكون إذا تعّلق األمر بأدلة إثبات التهمة ال غير أو إذا تساوت 

لدى المفّسر الفروض المحتملة الدالة على قصد المشّرع و إرادته الحقيقية فيجب في هذه الحالة ترجيح 

 .(2)تحقق صالح المتهمالفرض أو الوجه الذي به ي

سنحدد بداية اآلثار المترتبة على ثبوت الشبهة ثم ـ أثر الشبهة و الشّك في تخفيف العقوبة : ج 

 نتبعها ببيان لما يترتب عن ثبوت الشك بالنسبة للمسائل الجنائيّة :

العمليّة إّن المتصفّح ألنواع الشبهات والنماذج ":آثار تطبيق مبدأ "درء الحدود بالشبهاتـ  1ج 

،ألّن منها ما (3)الّتي أوردها الفقهاء على اختالف مذاهبهم للتدليل عليها، ليجد تفاوتا صارخا فيما بينها

يرتقي ألن يسقط العقوبة ويمحو الوصف التجريمي للواقعة المرتكبة،ومنها ما يعتريه ضعف يجعل 

 لتعزير عليها .العقوبة المقّدرة تسقط حقيقة ،لكن الواقعة تظّل مجّرمة وتستحق ا

:فإّما أن تسقط العقوبة (4)ومن ثّم ، فإّن اآلثار المترتّبة على تطبيق القاعدة ال تخرج عن احتمالين 

 فحسبنوّضح سالمقّدرة ويبّرأ المتّهم مّما نسب إليه ، وإّما أن تسقط ولكن تفرض عليه عقوبة تعزيرية. و

االحتمال الثاني النطوائه على التخفيف أما اسقاط العقوبة كليا فنتركه للفرع الثاني من المطلب كما 

 :كما يليو ذلك  ازيرتطبيق المبدأ على التع إمكانيةسنعرض مدى 

ال يتحقق هذا األثر إالّ إذا كانت الشبهة ضعيفة ، حيث إبدال العقوبة المقّدرة بعقوبة تعزيرية : - 

أخرى بف التجريمي للواقعة ، لكن تسقط العقوبة المقّدرة المقّررة أصال لها ، وتستبدل يبقى الوص

 يصطفيها اإلمام أو ولّي األمر أو القاضي حسب ما يراه مناسبا للمصلحة .

                                                             

"، دط،) القاهرة: تجزئة العقوبة "نحو سياسة جنائية جديدة دراسة تحليلية تاصيلية مقارنة(عصام عفيفي عبد البصير،  1)

 .120(،ص2004النهضة العربية،  دار

، قانون العقوبات القسم ؛عبّود السّراج 86"، ص شرح قانون العقوبات "القسم العام(ينظر، محمود محمود مصطفى ، 2)

 .83ـ82، ص العام

  . 239-237ص العقوبة ،حول مراتب الشبهات، ينظر ، أبو زهرة ، (3)

 . 216-1/214،جالتّشريع الجنائي اإلسالميالقادر عودة،؛عبد 240-239، صالمرجع نفسهينظر، أبو زهرة،(4)
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رض لذا  يفت ؛إّن لسلطات التحقيق الجنائي دورا كبيرا في إثبات أو نفي الشبهات بأنواعها المختلفة هذاو

ي ذلك ضمان عدالة العقوبة المحكوم بها ، تستوي ف من أجل –نظام التحقيق –هذا النظام االهتمام ب

 الحدود والقصاص والتعازير . 

درء الحدود :هل يقتصر تطبيق مبدأ طرحه فيما يتعلق بتطبيقات المبدأالّذي يمكن  اإلشكالو 

  ؟ ةفتدرأ هي األخرى بالشبهعلى الحدود والعقوبات المقّدرة ،أم  يتعدى إلى التعزيرات بالشبهات 

جرائم  ىلعمبدأ الجرت الكتابات الفقهية األصيلة على إعمال :درء العقوبة التعزيرية بالشبهة ـ  

 -فّظبتح–لمبدأ، خال ما أوردته اتللم نقف على تطبيقفالحدود والقصاص أّما في مجال التعزيرات ، 

 لعقوبات .ااإلسالمي ، من إجازة سريانه مطلقا على كّل الدراسات الحديثـة في مجال التّشريع الجنائي 

في هذا الخصوص ، إذ اجتهد في مناقـشة االتجاه (1)بحث الدكتور سليم العوا يوقد أعجبن  

خالصته المعارض لتطبيق المبدأ على العقوبة التعزيرية ، فضال عن تقّديمه تقويما شامال لهذا المبدأ ؛ 

أو تخفف من العقوبة الجرائم المرتكبة ؛فالشبهة الّتي يمكن أن تسقط أثر الشبهات يختلف بحسب أنّ 

قد ترتقي إلسقاط الحّد أو القصاص،والعكس صحيح، رغم أّن الفقهاء اختلفوا في كثير من  يةالتعزير

الشبهات نظرا الختالفهم في بعض الفروع الفقهيّة ، وبالتالي تباينت اختياراتهم للشبهة المعتبرة في إسقاط 

 ، وكذا أثـرها على كّل نوع من أنواع العقوبات الشرعيّة .أو تخفيفهاالعقوبة 

أّن فرض العقوبة التعزيرية ، رغم ثبوت الشبهة ، فضال عن أنّه ال يحقق الهدف الردعي  ماك 

فإنّه  –الحتمال عدم استحقاق الشخص لـه ، وقد يؤثّر سلبا ، وذلك بقلب البريء جانيا -للعقاب ، 

 ". بالشكال يزول  اليقين"و" األصل براءة الذّمة": (2)يتعارض مع قاعدتين في الفقه اإلسالمي، هما

إّن األخذ بالمبدأ يعتبر وسيلة  من وساءل تحقيق التطابق بين السلوك المجّرم والنّص التجريمي  

يعني  من جهة والنّّص العقابي كمقابل مناسب ، وصوال إلى جزاء عادل ؛ وعدم تحقق هذا التطابق ال

أو عدم  النّظر دون غيره، عدم صالحية النّص العقابي، بل يحتمل انتفاء مناسبته للفعل الجرمي محلّ 

 مبدأ كأصلالتشريع العقابي اإلسالمي ، ال يقوم على هذا ال كما أنّ استحقاق الشخص لهذا العقاب أصال.

 .لحقيقة ثابت بل هو  وسيلة من وسائل التحقيق الجنائي المقّررة شرعا والمعتمد عليها للوصول إلى ا

فضال عن كّل ذلك ، فإّن الهدف من األخذ بمبدأ "درء الحدود بالشبهات " ، بضوابطه الشرعية  ضمان و 

تحقيق العدالة ؛ وهذه األخيرة ال نحسبها تنصرف دوما إلى الحكم باإلدانة وتقرير العقاب تفريد العقوبة و 

                                                             
  .108-104، ص في أصول النّظام الجنائي اإلسالميينظر ، محّمد سليم العوا ، (1)

؛ العّز بن عبد السالم 46،48،صاألشباه والنظائر في الفروعينظر، السيوطي ، جالل الّدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (2)

 . 2/26، ج قواعد األحكام، 
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قاعدة تفسير الشك ثار تطبيق آـ  2ج.براءة الماثل أمام القضاء بالتخفيف وقد تنطوي على ، فقد تكون 

ّم حظر صوص الجنائيّة و من ثنّ ق لليّ رغم اعتماد القوانين الحديثة لقاعدة التفسير الض:لصالح المتهم

 ، إالّ أّن األمريصبح مقبوال إذا تعلق بقياس لصالح المتهم .(1)القياس فيما يتعلق بها تمّسكا بمبدأ الشرعيّة

إّن القياس إذا أدى إلى استفادة المتهم من سبب من أسباب اإلباحة أو مانع للعقاب أو عذر مخفف  

، و عليه ومن باب أولى يمكن اعتبار الشك في حد ذاته سببا بمقتضاه قد ال يسقط العقاب (2)فهو مقبول 

عليه عقوبة أخرى كليا و إنما ال تطبق على الشخص العقوبة األصليّة المقررة لمثل فعله بل تفرض 

 مخففة .

و تبقى تطبيقات قاعدة تفسير الشك لمصلحة المتهم محدودة  و متعلقة كما سبق البيان بأدلة  

لق فيما يتع ""الشكاإلثبات فحسب ، كما أّن التشريعات الحديثة لم تضبط بشكل دقيق اآلثار المترتبة على 

ملة في لة المستعالنظر إلى محله ـ فقد يكون في الوسيبالمسائل الجنائيّة ، خاّصة وأنّه يتفاوت في نظرنا ب

ة ارتكاب الجريمة ، قد يكون شك في إسناد وقائع معّينة للشخص ، قد يكون شك في إسناد النتيج

ة تدرج االجرامية للشخص، قد يتعلق الشك بأدلة اإلثبات .....ــ، ومن هذا المنطلق كان حرّي مراعا

صالح لطها عند االقتضاء بالنّظر إلى ثبوت شك معيّن يمكن تفسيره معيّن في فرض العقوبات أو اسقا

 المتهم . 

سريان العذر  و تتعلّق هذه األعذار بجرائم معيّنة بذاتها،حيث أنّ :الخاّصة ذار المخفّفةـ األع ثانيا 

نجده في التشريع الجنائي اإلسالمي في صدد ، و تطبيقاتها  (3)يقتصر عليها دون غيرها من الجرائم

جريمة على حدى وكذا في القانون حيث نجدها في القسم الخاص من التشريعات  عرض الفقهاء لكلّ 

 العقابية للدول . و يمكننا بيان أهّمها على النحو التالي :

قد يكون مرّد التخفيف بالنّسبة لجرائم معيّنة تعّرض ــ عذر االستفزاز في الشريعة و القانون : 1 

ارتكب ذي التّحكم في أفعاله و في اختياره، خاّصة إن كان الفعل الّ  نع عاجزاالجاني الستفزاز يجعله 

                                                             

  . و ما بعدها 22،ص (ينظر ، الباب األول ،الفصل األول 1)

م ، ص شرح قانون العقوبات القسم العا؛محمود مصطفى ، 83،صقانون العقوبات القسم العام،عبود السراج ، (ينظر 2)

، القاهرة 16،رقم 2، العدد1974مجلة القانون و االقتصاد، الشرعية الجنائية ،؛ عبد األحد جمال الدين ، 93ــ89

 .154،ص

بة على جريمة معيّنة أو وذار المخففة الخاصة بأنّها :"تلك التي ينحصر أو يقتصر أثرها في تخفيف العق(عرفت األع 3)

أصيلية في القانون ، تفريد العقوبة في القانون الجنائي "دراسة تحليلية تعلى جرائم محددة".مصطفى فهمي الجوهري 

 .15(، ص 2002ة"،دط،)القاهرة:دار النهضة العربية ،المصري و قوانين بعض الدول العربي
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االستفزاز شروطه  و له مجاله ، يمكن لعذر بشعوره و كيانه كالتلبّس بالزنا.و  امباشر افيه مساس إزاءه

 ق التصّوين الشرعّي و القانونّي في اآلتي :ايجاز بيـانها وف

لم يتعّرض فقهاء الشريعة لالستفزاز كعذر مخفف للعقوبة ــ عذر االستفزاز في الشريعة: أ 

 ا المسّمىبالنّسبة لمرتكب جريمة القتل أو الضرب أو الجرح في حالة مفاجئته لشريكه في حالة زنا بهذ

رغم عدم  لنّسبة لهذا الزوج في صدد عرضهم لحكم إقامته للحدأو المصطلح ، و لكنّهم بيّنوا الحكم با

قوبة م أّن العأاختصاصه بذلك إذ أنّها مخّولة لإلمام أو من ينوبه ، فهل يقتّص منه أم يعفى من العقاب ؟ 

سنده و  منهما ستخفف عنه لعذر االستفزاز؟اختلفت اآلراء الفقهيّة في المسألة  و أخذت اتجاهين لكلّ 

 بيانهما بإيجاز يكون كما يلي: مبّرراته

يرى عدم جواز قتل الزوج لزوجته في حالة مفاجأتها بالزنى هي و من :(1)ــ االتجاه األّول  1أ 

معها أو أحدهما ، فإن فعل ذلك عوقب بالعقوبة األصليّة المقّررة لمثل فعله و هي القصاص؛ذلك أّن إقامة 

 أو من ينوبه  سواء ضبط الحالة الزوج نفسه أم الغير .الحدود ومنها حد الزنا مخّول لولّي األمر 

لعامرة إرادته ا فهذا االتّجاه لم يأخذ بنظر االعتبار ال الحالة النّفسيّة للزوج وال تأثير المفاجأة على

 بمشاعر الغيرة و الغضب و االنفعال ومن ثّم أغلق باب تبرير الفعل بالعذر كلّيا.

جمهور الفقهاء جواز قتل الزوج لزوجته و من معها أو أحدهما في يرى  :(2)ــ االتجاه الثاني2أ 

حالة ثبوت التلبس بالزنا بأّي طريق لالثبات سواء باإلقرار أو بشهادة أربعة شهود؛ ومن ثّم ال قصاص 

 عليه و ال ديّة .

نا لزو رغم االختالف حول تبرير إسقاط العقوبة على الزوج أوعلى الغير ممن يضبط حالة التلبس با

 غيره على إقامة لحد أو تغيير لمنكر، فإّن هذا االتجاه لم يولي اهتماما كبيرا بتجاوز هذا الزوج أو

 اختصاصات ولّي األمر أو من ينوبه في إقامة و الحدود فأسقطت العقوبة مطلقا .

ها الجاني أخذت القوانين العقابية الحالة النّفسيّة الّتي يكون عليــ عذر االستفزاز في القانون : ب 

، و هو يفاجئ شريكه بالخيانة الزوجيّة ، إذ يكون في الغالب عاجزا عن التحّكم في اختياراته و السيطرة 

                                                             

؛ الزيلعي، تبيين الحقائق شرح 7/57(،ج1986،)بيروت : دار الكتب العلمية ، 2( ينظر ، الكاساني ، بدائع الصنائع ،ط1)

 .3/171النشر،دت(، ج،)لبنان : دار المعرفة للطباعة و 2كنز الدقائق ، ط

؛ابن قدامة ، المغني 4/150(، ج1958(ينظر ، الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج ،دط، ) د ب :مصطفى الحلبي ، 2)

؛الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر خليل 10/353هـ(،ج 1348،)مصر : مطبعة المنار ،1على مختصر الخرقي،ط

 ما بعدها. 1/755ع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، ج؛ أيضا ينظر ، عبد القادر عودة، التشري8/80،ج
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على أفعاله و ال يجد أمامه سوى افراغ شحنة ألمه و غضبه بارتكاب جريمة قتل أو ضرب أو جرح . و 

 لعقوبة األصليّة المقّررة لمثل فعله .رغم توافر أركان الجريمة كاملةإالّ أّن العذر يحول دون تطبيق ا

 :(1)لكّن التشريعات الحديثة رهنت تكييف الواقعة بأنّها حالة "استفزاز" بشروط أهّمها 

لكي يستفيد مرتكب الجريمة من العذر المخفف البد من أن يكون زوجا ــ صفة الجاني : 1ب 

بالنّسبة لتشريعات أخرى كقانون بالنسبة لبعض التشريعات كالتشريع المصري ، و زوجا أوزوجة 

العقوبات االتحادي ـ اإلماراتي ـ يمتد أثر العذر ليشمل أيضا األب أو األخ ، و اثبات الصفة مهما كانت 

 .  (2)يرجع فيه إلى القوانين المنظمة لألحوال الشخصيّة

و في نظرنا ، يفترض أن يمتد أثر العذر ليشمل األقـــارب على األقل حتى الدرجة الرابعة ، ألّن  

ضب امرة بالغالعلّة في تقرير العذر في حد ذاته هي تلك الغيرة و ذلك األلم النفسّي و تلك المشاعر الع

و  ،بالمجني عليه  للمساس بعرض القريب،  خاّصة ممن تربطهم رابطة دموية مباشرة أو غير مباشرة

 أن يكون " مهما كان الفاعل إذ يكفي كما سبق القول جريمة االعتداء على العرضهي علّة تبرر ارتكاب 

 قريبا حتى الدرجة الرابعة" .

إّن سبب االنفعال و الغضب أو الحالة النّفسيّة المصدومة  التي ــ المفجأة بالتلبّس بالزنا:2ب 

ثقته ليتصّوره  ة أو األب أو األخ أو القريب عندنا ــ هو تفاجؤه بأمر لم يكيكون عليها الزوج ـ أو الزوج

يقين ا  فهو الفي المجني عليه من جهة ، و لمشاهدته بأّم العين التي ال يمكن تكذيبها أو الشّك في مشهده

 بالتلبّس بالرذيلة .

ني عليه و ترصده له و عنصر المفاجأة يبقى ثابت و متحقق حتّى مع شّك الجاني في سلوك المج 

ضب مهما لتأكيد شّكه بيقين رؤية عينه ، مادامت الحالة الّتي وجده عليها تلبس مثير لكل مشاعر الغ

 في تقرير كانت الوضعية التي تّم ضبطه عليها. و هذان العنصران " المفاجأة و التلبّس " لهما وزنهما

 ففة .المسؤولية الجزائية للفاعل و هي في الغالب مسؤولية مخ

و مقتضى هذا الشرط أن يكون فعل االعتداء معاصرا لزمن ــ ارتكاب الجريمة في الحال : 3ب 

ارتكاب جريمة الزنا ، ما دام الشعور باالستفزاز متحقق  و ثورة الغضب ما زالت في قّمتها .فهذا 

                                                             

يّة المخّففة من العقاب في الفقه االسالمي و القانون الوضعّي ، (ينظر ، عبد العزيز محمد محسن ، األعذار القانون1)

 و ما بعدها . 135و ما بعدها ؛ صالح عبيد محمد الغول ، األعذار القانونّية 135ص

المرجع و ما بعدها ؛ صالح عبيد محمد الغول ،  135، ص المرجع السابقبد العزيز محمد محسن ، عينظر ، (2)

 و ما بعدها . 135السابق،
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ه عن السيطرة على التزامنهو القرينة الدالة على عدم قدرة الفاعل على اسيعاب ما يشاهده و من ثم عجز

 نفسه و ضبط ردود فعله.

لقد سبق تأكيد االختالف الفقهي حول مسالة قتل ـ أثر عذر االستفزاز في تخفيف العقوبة : ج 

إقامة  لمنكر أو س بالزنا بل و حتى قتل الغير لها تغييرابّ الزوج لزوجته ومن معها أو أحدهما في حالة التل

ص ولّي ّن إقامة الحدود من اختصاتوقيع العقوبة قصاصا على اعتبار ألحد ، و رأينا أّن اتجاه رجح 

ى اتجاه األمر أو من ينوبه بصرف النّظر على عذر االستفزاز خاّصة إن كان القاتل زوجا ؛ في حين رأ

صاصات آخر إسقاط العقوبة مطلقا سواء كان الفاعل زوجا أو الغير بصرف النّظر عن التجاوز على اخت

 ي إقامة الحدود .ولي األمر ف

عندنا ، ما ذهب إليه الجمهور من إسقاط للقصاص و الديّة معا في حالة ثبوت التلّبس  الّراجحو 

ى لتجاوز علبالزنا سواء كان الفاعل الزوج أو الغير ، و لكن كان يفترض أن يؤخذ بنظر االعتبار أيضا ا

حدود من عّم الفوضى بإقامة األشخاص للاختصاصات ولّي األمر أو من ينوبه في إقامة الحدود حتى ال ت

أركان و  غير الرجوع فيها ألصحاب االختصاص خاّصة و أن ّ كّل حد من حدود هللا و منها حد الزنا لها

ة التي شروط ال بد من التثّبت في مدى تحققها ، و قد ال يملك األشخاص العاديين المؤهالت الشرعيّ 

ل وبه من أهتلك الوقائع كالدولة ممثلة في ولي األمر أو من ين تجعلهم قادرين على التحقق من ثبوت مثل

 االختصاص .

ومن هذا المنطلق ، نرى أنّه كان من مفروض تكييف واقعة التجاوز على اختصاصت ولّي  

صل ياألمر باعتبارها جريمة تعزيرية يمكن تصنيفها ضمن المعاصي المستوجبة للعقاب ، على أن ال 

و الغير أقصاص ؛ بمعنى كان األحرى إسقاط  عقوبة القصاص أو الديّة على الزوج إلى درجة الحّد أو ال

لى في حالة ضبط حالة التتبس بالزنا وفق ما ذهب إليه الجمهور مع فرض عقوبة تعزيرية مخّففة ع

 معصيّة التجاوز على اختصاصات ولّي األمر  للمصلحة . 

بقا كافيا لتقرير مسؤولية جزائية مخفّفة ، بل إّن ّن تحقق الشروط المذكورة ساإّما في القانون فأ 

التكييف القانوني للواقعة يتغّير بقّوة القانون فإن كانت جناية في أصلها تصبح باقترانها بالعذر جنحة و 

 . (1)تأخذ حكم الجنح في كّل ما يترتب عليها 

و ينطبق هذا األثر على كّل الجرائم المرتكبة بدافع االستفزاز أو ما في حكمه ، فعلى سبيل  

من قانون العقوبات الجزائري على أنّه : " يستفيد مرتكب جرائـم القتل و  277نّصت المادة المثال  

                                                             

 .147، ص  األعذار القانونيّة المخففة للعقاب(ينظر ، عبد العزيز محمد محسن ،  1)
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تخفيف  و الجرح والضرب من األعذار إذا دفعه إلى ارتكابها وقوع ضرب شديـد من أحد األشخاص " ،

 العقوبة سببه أّن االنفعال الشديد قد يُفقـد الشخص إرادته فيعسر عليه التّحكُّم في سلوكه . 

و ثمة جرائم أخرى ينطبق عليها حكم هذا العذر و هي محددة حصرا و يترتب عليها أثر عذر  

ّما عن كيفّيته فمن بين التشريعات التي ضبطت طريقة التخفيف التشريع و هو التخفيف؛ أ (1)االستفزاز

 :"إذا ثبت العذر فتخفّض العقوبة على الوجه األتي:أنّهع،ج على ق، 283ةنّصت المادالجزائري حيث 

 .الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعلّق األمر بجناية عقوبتها اإلعدام أو الّسجن المؤبّد-1

 ستّة أشهر إلى سنتين إذا تعلّق األمر بأيّة جريمة أخرى .الحبس من -2

 الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر إذا تعلّق األمر بجنحة .-3

ي من هذه المادة يجوز أن يحكم أيضا على الجان 2و1و في الحاالت المنصوص عليها في الفقرتين 

 بالمنع من اإلقامة لمدة خمس سنوات إلى عشر سنوات على األكثر".

خفيف لرأفة والتّ االّتي ُنّص عليها قانونا والمقرونة بأحد األعذار،تستحق حقيقة  إّن معظم الحاالت        

 قتضي العفوتلدرجة بقّوته حتّى إن بلغ التّخفيفأبسط العقوبات أو أُسقط الجزاء مطلقا،إذا ارتقى العذر

 .    .علىالجاني

عتبر التشريع الجنائي اإلسالمي القرابة اــ عذر القرابة في الشريعة و التبليغ في القانون: 2 

لتبليغ من ابعض القوانين الحديثة  تعتبراسببا من أسباب تخفيف العقوبة بالنّسبة لبعض الجرائم ، كما 

 ا يلي: جاز يكون كمدواعى التخفيف تشجيعا للجناة على العدول عن جرائمهم، و بيان هذان السببان بإي

 

إّن صلة القرابة لها وزنها فيما يتعلّق بالمسائلة الجزائيّة في ــ عذر األبّوة في الشريعة : أ 

الشريعة بالنّسبة لبعض الجرائم كنّا قد بيّنا إحداها عند عرض الشبهة التي تدرأ بها الحدود بسبب 

 جرائم الدم المستوجبة للقصاص .، و يمكن أن تكون سببا يقتضي التخفيف في بعض (2)القرابة

ال تسري أحكام التخفيف بالنّسبة لكل أنواع القرابة بل فقط القرابة المباشرة و ـ نوع القرابة :1أ 

بالذات األبّوة ؛بمعنى أّن ثبوت ارتكاب األب لجريمة قتل ابنه قد يؤدي إلى أسقاط العقوبة أحيانا و قد 

                                                             

  ق،ع،ج. من 420و 281،199،205،197،404-278،المواد :(ينظر في التشريع الجزائري 1)

ّمة على أساس أنّه يمكن تصّورها في الكثير من الجرائم ، و قد ( لقد اعتبرنا الشبهة سببا من أسباب التخفيف العا 2)

  .رجحنا تطبيق مبدأ " درأ الحدود بالشبهات " بالنّسبة لجرائم الحدود و القصاص و التعازير ، ينظر ، العنصر السابق
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بّوة المقصودة في هذا المقام تتمثّل في األصول فقط ، كاألب و يؤدي إلى تخفيفها بحسب األحوال . و األ

 الجد و األم و الجدة ... 

أنّه إذا كان القتيل جزءا من القاتل  (1)يرى جمهور الفقهاءـ أثر القرابة في تخفيف العقوبة: 2أ 

 (2)الوالد بولده" سقط القصاص مطلقا و صورته أن يقتل الوالد ولده لقوله صلى هللا عليه وسلم " ال يقاد 

و الحديث ثابت و صريح في إسقط القصاص على الوالد ، و كذا لحديثه عليه الصالة و السالم : " أنت و 

هذا الرأي بتأكيدهم على ضرورة التثّبت من سبب القتل ، فإن كان (4)و خالف المالكيّة  . (3)مالك ألبيك "

في ذلك سقط عنه القود للشك في القصد و ترتبت  قد ترتب نتيجة لضربه تأديبا له مهما كانت الوسيلة

الديّة ، أّما إن تعّمد قتله بأن أضجعه فذبحه أو قطع أعضائه أو ما شابه ذلك و انتفت الشبهة فهو 

 القصاص.

عندنا ما ذهب إليه المالكيّة من التخفيف في حالة انتفاء قصد القتل و ترتيب الدّية  الّراجحو   

 لجرم بل و يفترض فرض عقوبة تعزيرية للمعصيّة . بشرط تغليظها لجسامة ا

إّن دراسة ااألسباب القانونيّة المخفّفة الخاّصة جميعا أمر قد يطول ـ عذر التبليغ في القانون:ب  

ارا على لكثرة الجرائم التي تتعلق بها هذه األسباب رغم أنّها محددة حصرا بالنّص ، و قد وقع اختي

 التبليغ الذي رأينا له أهميّة بالغة في محال التفريد العقابي.بعضها ، و منها عذر 

لقد اعتبر التبليغ سببا يقتضي التخفيف بالنّسبة للبعض الجرائم ـ نوع الجرائم المبلّغ عنها :1ب 

:" يستفيد  من قانون العقوبات الجزائري 92الموسومة بالخطورة الكبيرة ، من ذلك ما نّصت عليه المادة 

اء بعد انته الجنايات و الجنح ضد أمن الدولة بتخفيض  العقوبة درجة واحدة إذا حصل التبليغ المبلّغ عن

عد بى الجناة تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في المتابعات ، و كذا من مّكن من القبض عل

 بدء المتابعات" .

ور أّن التخفيف في هذه الحالة وظاهر من النّص المذكـ أثر التبليغ في تخفيف العقوبة:  2ب 

وجوبي ومقداره درجة واحدة ، و إن كان مدلول الدرجة عندنا غامض يحتاج إلى إعادة ضبط و تحديد 

                                                             

و ما  9/359،ج المغني؛ابن قدامة ، 2/186،ج المهذّب؛ الشيرازي، 9/235، ج الصنائعبدائع (ينظر ، الكاساني ،  1)

 بعدها .

 .4/18ذّي ، السنن، باب "ما جاء في الرجل يقتل ابنه أيقاد منه أم ال ؟ ج(أخرجه الترم 2)

نبل ، المسند ، ؛ ابن ح/2،ج 2291(أخرجه ابن ماجة، كتاب التجارات ، باب ما للرجل من مال ولده ، حديث رقم  3)

 .6608رقم الحديث 

؛ 2/300، ج بداية المجتهد و نهاية المقتصدابن رشد، ؛  108215ـ6/106، جالمدونة الكبرىينظر ،األمام مالك ، ( 4)

 .119ـ2/115، ج التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيينظر ، عبد القادر عودة ، و 
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من قانون العقوبات  283أكثر لكيفيّة التخفيف ، و كان حرّي بالمشّرع االكتفاء  باإلحالة  لنّص المادة 

 ف بالنّص ما يحسم الخالف حول معنى الدرجة .السابق ذكرها،ففيها من الضبط لكيفيّة التخفي

 الفــرع الّثاني:

 الشريعة و القانون. ذار المعفيّة من العقاب في األع

عفاء من العقوبة سواء تلك المقررة في التشريع ة إلى اإلنعالج في هذا الفرع أهّم األعذار المؤديّ  

الفها ول على اختعليها في التشريعات العقابيّة للدالجنائي اإلسالمي رغم قلّتها و دقّتها أو تلك المنصوص 

 ، و ذلك في الفقرتين المواليتين:

نركز في عرضنا لهذه األعذار على أهّمها في ذار المعفية من العقاب في الشريعة :ـ األع أّوال 

 :نظرنا و هي : الشبهة و العفو و الصلح و كذا التوبة، بيانها على هذا النّسق يكون كما يلي

سبق وبيّنا دور الشبهة في التخفيف من العقاب ، وفي هذا :لعقوبة المقّدرةل ةطقسالشبهة الم ـ 1 

هي ال تكون إذا كانت قويّة؛وعن الشخص و إعفائه منها  درأ العقوبة المقّدرة العنصر سنؤّكد دورها في 

 . -الشرعي أو المعنوي -كذلك إالّ إذا تعلّقت بأحد أركان الجريمة

وصورة سقوط العقوبة المقّدرة وبراءة المتّهم لشبهة في الشبهة المتعلّقة بالركن الشرعّي :ــ أ  

في حكم الفعل كما في النّكاح (1)الركن الشرعي للجريمة ، ال نتصّورها  إاّل في حالتي:اختالف الفقهاء

لشهود عن شهادتهم أو بغير شهود أو بغير ولّي ،أو في ثبوت هذا الفعل ثبوتا يقينيا،كما في حالة عدول ا

ع اإلسالمي ما معتمد نظام اإلثبات في التشري،خاّصة وأّن الشهادة واإلقرار ه(2)تراجع الجاني عن إقراره

رة إلحاق عقوبة تعزيرية بالشخص إذا ما توافرت قرائن أخرى تدينه إن كنّا نرى في هذه الحالة األخي، و

 كوجوده في موضع ريبة بالنّسبة لحّد الزنى.

أّما بالنّسبة سقوط العقوبة المقّدرة وبراءة المتّهم لشبهة ـ الشبهة المتعلّقة بالركن المعنوي : ب 

ا إاّل في الجرائم الواقعة على تصورهفي حالة انتفاء القصد الجنائي ، فال ن يفي الركن المعنوي ،أ

ألصل فيها براءة المتّهم لعدم ونرى أّن ا. -على الّنفس أو ما دونها خطأ  الواقعة الجنايات –األبدان خطأ 

الفعل، كما أّن حرمتها مثلما قال الشيخ أبو زهرة :"صوريّة ، ويكون الفاعل في مرتبة العفو في ة إراد

كسرقة األب  -كذا في بعض االعتداءات الواقعة على األموال من أشخاص معيّنين بذاتهم؛ (3)الحقيقة  "

 .-من مال ابنه والزوجة من مال زوجها 

 

                                                             
يراعى الخالف إذا ما وقع بين فقهاء المذاهب المشهورة ؛ أّما إذا شذّ رأي بقول أو بحكم في مسألة فال مسّوغ العتماده (1)

، دط ، ضبط األشباه والّنظائر في الفروعفي إسقاط العقوبات؛ينظر ، السيوطي ، جالل الّدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، 

 . 137هـ (، ص 1359صطفى محّمد ، وتعليق:الشيخ علّي مالكي،)مصر:مطبعة م

 .310-309،صفي أصول النّظام الجنائي اإلسالمي؛ سليم العوا، 1/215،جالمرجع الّسابقينظر،عبد القادر عودة،(2)

 . 239، صالعقوبة أبو زهرة ، (3)
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وما مصدره إلهي هو قوله تعالى :–الجنايات الخطئية –نعتقد أّن العفو في الصورة األولى  و 

كـان لمـومـن أن يقتـل مـومنا إالّ خطأ ، ومن قتـل مـومنا خطأ فتحريـــر رقبـة مـومنة وديّة مسلّمـة إلى 

عل لم يبّرأ فقد فرضت عليه .فإن اعترض على ذلك بالقول:إّن الفا 92النّساء /أهله  ، إالّ أن يّّصدقوا

،  (1)وهي عند جمهور الفقهاء عقوبة بديلة عن القصاصهي عتق رقبة مومنة،وكذا الديّة ،الكفّارة ، و

: إّن تصّورنا  للكّفارة أنّها ليست عقوبة خالصة بل دائرة بين العقوبة والعبادة والوصف الثّاني غالب قلنا

عليها، فضال عن أّن كفّارة العتق غير متصّورة التطبيق في عصر ولّى فيه نظام الرّق ؛فإن تصدق 

سواء عند العفو عن جرائم  بقيمتها ، فذلك مندوب لمن استطاع إليه سبيال.أّما الديّة وإن كانت مفروضة

قد تقّررت ، أو في الجنايات الخطئية ، فإنّا نراها -الجنايات العمدية الواقعة على الّنفس أو ما دونها –الدم 

 .  جبرا للضرر

وخالصة القول ، إّن هذه الحاالت تسقط العقوبة المقّدرة وتمحو أيضا الوصف الجرمي للواقعة   

 عّلقة بها.المرتكبة لقّوة الشبهة المت

، لصلحالقاعدة العاّمة في الحدود أنّها ليست مشمولة بأحكام العفو و ال ا:(2)ـ العفو و الصلح 2 

 إاّل في بعض األحوال :ألنّها تمّس بالدرجة األولى مصالح عاّمة؛ 

ر ـ مضمون العذر:أ  واستـثنى  ،سبة لجرائم الحدودالعفو و الصلح كمبدأ أصيل بالنّ  ال يمكن تصوُّ

يها تي يقع فسبة لبعض الجرائم الّ الشرع من هذه القـاعدة حالة يجوز فيها الحكم بالعفو في الحـّد بالنّ 

 أو الجماعة هللا أو حقّ  العبد على حقّ  ب فيها حقّ تي يغلّ لفرد أو أكثر أي الّ  شخصيّ  االعتداء على حقّ 

 .ام ذلك إذا لم يُرفع األمر إلى اإلم، ويكون تكون حقوق عباد خالصة

الخالصة ى حقوق األفرد لتي يكون االعتداء فيها واقع عسبة للجرائم الّ بالنّ  :الصلحالعفو و  ـ أثرب  

  .بالصفح أو العفوفي بعض الحاالت التنازل عن حقهم في المطالبة باقتضاء العقاب  لهم

، فإن كان بمقابل  بعدهنّسبة لجميع صور جرائم الدم متصّور فيه العفو قبل بلوغها اإلمام أو و األمر بال

ف صلحا ، أّما إن كان بغير مقابل فهو العفو ، و يبقى الفعل المرتكب جريمة مهما تّم الصلح يًّ هو الديّة كُ 

 .  (1)أو العفوعن العقاب

                                                             
،  العقرابي اإلسرالميالنّظرام ؛ أبو المعراطي أبرو الفتروح ،  190-188، ص الجريمة والعقوبةينظر، عبد الّرحيم صدقي ، (1)

نظرام اإلسرالم عبرادة محمرد عقلرة ،؛ 195، ص موجز أحكام الّشريعة اإلسالميّة في التّجريم والعقرابحمد هبة ، أ؛  418ص

  . 668 /1، جالتّشريع الجنائي اإلسالمي؛ عبد القادر عودة ، 258، ص وعقوبة

منه ، ألّن فيه  ألّول الفصل الثاني من هذا الباب ، المبحث ا( لنا حول مسألة العفو و الصلح تحليالت أخرى نتناولها في 2)

 378الفصل الثاني،صشق يتعلق بالتفريد التشريعي فعمدنا إيراده في هذا المقام و شق قضائي نورده في مقامه ، ينظر ، 

 و ما بعدها.
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و هي:"  رجوع المرء عن المعصية و ندمه عليها مع عزمه على عدم معاودتها مرة ـ التوبة : 3 

 من األسباب التي بمقتضاها يمكن أن يجازى الجاني التائب بالعفو عنه .و لهذا اعتبرت ( 2)أخرى "

عرفها التشريع الجنائي اإلسالمي و اعتبرها من أسباب اإلعفاء من العقاب ـ مضمون التوبة:أ 

ولها سبة لبعض الجرائم بالنّص التشريعّي و أهّمها جريمة الحرابة بشكل خاص و بشروط لنا حنّ بال

وا دا أن يقتّلما جزاء الذين يحاربون هللا و رسوله و يسعون في األرض فسانّ إ ﴿تفصيل آخر،لقوله تعالى : 

لهم في  و      في الدنياأو يصلّبوا أو تقّطع أيديهم و أرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي 

 ﴾ حيماآلخرة عذاب عظيم ، إاّل الّلذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن ّللّا غفور ر

 .34ـ33المائدة/

ى دذا أبأثر توبة المحارب هو سقوط العقوبة عنه إ نّ ظاهر من اآلية الكريمة أ ـ أثر التوبة:ب  

يعي ريد التشرتوبته قبل القدرة عليه  أي قبل أن تتمكن منه الدولة بأجهزتها ؛ و هو مظهر من مزاهر التف

 للعقوبة مقّرر بالنّص المقدس . 

 و اإلشكال يطرح بالنّسبة للجرائم األخرى هل يسري عليها ذات األثر بتوبة مرتكبها ؟ 

ى بشكل عام يعتبر في نظرنا من آليات التفريد إّن تعميم أحكام التوبة بالنّسبة للجرائم األخر 

ن تاب الى :" فمالقضائي الّتي لنا حولها مقال، و فيه من المصلحة الشرعيّة ما ال يمكن إنكاره ، لقوله تع

شروط  و، و لكن بضوابط 39هللا غفور رحيم " المائدة/ نّ من بعد ظلمه و أصلح فإن هللا يتوب عليه إ

 ها .سنسعى إلى بيانها في حين

لقد أقّرت التشريعات الحديثة بعض األسباب ـ األعذار المعفية من العقاب في القانون :  ثانيا 

و البعض اآلخر تقتضيه     الحائلة دون اقتضاء الدولة لحقّها في العقاب ، بعضها مرده صلة القرابة 

أمن الدولة ، و بيانها بإيجاز ة عندما يبدي الجاني توبته بكشفه عن تلك الجرائم الماّسة بالمصلحة العامّ 

 :(3)يكون كاآلتي 

تدرج القوانين الجزائيّة ضمن األعذار المعفيّة من العقاب القرابة بالنّسبة لجريمة ـ القرابة : 1 

 إخفاء أشخاص فاّرين من العدالة .

                                                                                                                                                                                              

 . 160(، ص2006، ،)مصر: نهضة مصر للطباعة2سليم العوا، في أصول النظام الجنائي االسالمي،ط (ينظر،1)

،دط،)القاهرة: دار النّهضة العربية ،  العقوبات البديلة في الفقه اإلسالمي(محمد محمد مصباح القاضي ، 2)

 .111(،ص1997

تفريد العقوبة في القانون الجنائي" دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري و قوانين (ينظر ، فهمي الجوهري ، 3)

 و ما بعدها . 31(، ص 2002دط ، )القاهرة : دار النهضة العربية ، بعض الدول العربية "،
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أخذت التشريعات الحديثة في هذه الحالة بعين االعتبار االعتبارات  ـ مضمون عذر القرابة :أ 

يبه ستجارة قراالنسانيّة التّي تدفع القريب بحكم رابطة الدم أو بحكم رابطة المصاهرة إلى االستجابة ال

الهارب من العدالة بصرف النّظر عن طبيعة جريمته . من ذلك مثال ، ما نّصت عليه 

 ومن قانون العقوبات الجزائري  حيث جاء فيها : " يعفى األقارب  91،180،368،373،377:دواالم

 بعة من ........."ااألصهار حتّى الدرجة الر

إّن أثر القرابة ظاهر بالنّسبة للعقوبة حيث تسقط كلّيا بالنّسبة ـ أثر القرابة بالنّسبة للعقوبة: ب 

لقاعدة المتعلقة بدرجة القرابة وفق ما هو منصوص عليه في لهذا النّوع من الجرائم فقط و بالشروط ا

ر ضا إلى غيالجنائيّة ال غير ، فال يمتد سريان العفو إلى كل من له صفة قريب بشكل مطلق و ال يمتد أي

يجوز  الجرائم المحددة بالنّص . فإن تحققت الشروط وجب على القضاء إعفاء الجاني من العقاب و ال

 آخر .إخضاعه ألّي جزاء 

مراعاة منها للمصلحة العاّمة انتهجت التشريعات الحديثة منهج التشريع اإلسالمي ـ التوبة:2 

 الدولة . بتقريرها للتوبة كعذر تدرء به مفاسد كثيرة خاّصة إذا تعلّق األمر بالجرائم الماّسة بأمن

و   بأمن الدولة ، أنّهمقتضى  توبة الجاني بالنّسبة للجنايات و الجنح الماّسة  ـ مضمون العذر:أ 

تشجيعا للجناة على العدول عن ارتكاب جرائمهم خاّصة إن كانت مرتكبة باالتفاق و استهدفت بها مصالح 

الدولة الّتي هي في الحقيقة مصالح عاّمة و يعود ضررها ال محالة على كّل فرد فيها ، تقّرر إعفاء المبلغ 

ت صورة اشتراكه فيها ؛ و ذلك لكشفه عنها لسلطات عن هذا النوع من الجرائم من العقاب مهما كان

الدولة قبل تمامها و قبل اتّخاذ إجراءات المتابعة إزائها  و كذا إذا مّكن هذا المبلّغ أجهزة الدولة من 

 .(1)القبض على غيره من الجناة حتى و لو بدأت اإلجراءات 

العقاب ليست هي موانع العقاب ألّن هذه  إّن األعذار المعفيّة منـ أثر التوبة بالنّسبة للعقوبة : ب 

األخيرة بمقتضاها تنتفي المسؤوليّة الجزائيّة للشخص مرتكب الجريمة فيحكم ببرائته ، أّما في حالة قيام 

العذر المسؤولية عن الجريمة تبقى قائمة و أثر العذر ينصرف فحسب إلى العقوبة األصليّة المقّررة لمثل 

نها ، و لكن يمكن أن تترتب عليه المسؤوليّة المدنيّة كما يمكن أن تترتب عليه ذلك الفعل فيعفى الجاني م

 .  (2)عقوبات تكميليّة أو تدابير بحسب األحوال

هذا وثّمة من األعذار المعفيّة ما يتعلّق بمصلحة القاصر المخطوفة إذا تزوجها الخاطف بعقد  

أّن مثل هذا الزواج فيه من االعتداء على مصلحة شرعي ، و لم نشأ إيراد هذا العذر  العتقادنا الجازم 

                                                             

من قانون العقوبات الجزائري ؛ و ينظر ، منصور   92،  403ـ  400،  205،  199،  197،   177(ينظر ، المواد :1)

( ، ص 2003اعة ، ، دط ، ) الجزائر : دار الهدى  للطب الوجيز في القانون الجنائي العام " فقه و قضايا "رحماني ، 

 . 192ـ  191

 . 283ـ  282(،  2006، ) الجزائر : دار هومة ، 3، ط الوجيز في القانون الجزائي العام(ينظر ،أحسن بوسقيعة ، 2)



 الفصل األّول :                                                     التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

307 

 

القاصر ما ال يمكن جبره بوثيقة العقد التي النراها تجبر الضرر الذي يكون قد لحق القاصر بداية 

باالعتداء على عرضها  ثّم بتسليمها للمعتدي بزويجها إياه مكرهة هي أم راضية ــ ألّن رضاها ال يعتد 

قها في الغالب بضحيّة أخرى ترافقها؛ و تأبى القوانين إاّل اعتبار زواج به فهي قاصرــ ، وبعدها بطال

الخاطف بالمخطوفة عذرا معفيا من العقاب ، فأّي نوع من الحماية تبتغي هذه القوانين فرضها للقاصر؟ 

 و نحسب في تقرير هذا العذر اعتداء صارخ على حقوق الطفل القاصر ال حماية له .

 الفــرع الّثالث:

 للعقوبة في الشريعة و القانون. ّددةالظروف المش

لقد عُرف نظام تشديد العقاب في التشريع الجنائي اإلسالمي في باب "السياسة الشرعيّة "، الّتي  

قوانين كما عرف على مستوى ال ؛تنطوي على تغليظ العقوبة تحقيقا لهدفها الّردعي وضمانا لعدالتها 

 تّى ، معالجة هذا النظام تكون كما يلي:العقابية للدول و له تطبيقات ش

 إّن المستقرئ ألحكام الشريعة في هذا المجال ،ليجد السياسة الشريعة:تشديد العقوبة في ـ  أّوال 

ه و لكنّ  مطبّقة في العقوبات المقّدرة وكذا التّفويضية ؛ وإن كانت في هذه األخيرة أجلى وأوسع  الشرعيّة 

. وحتّى يتيّسـر لنا (1)ل لسلطة القضاء التقديرية وّ للتفريد العقابي ألنّه مخيدخل ضمن اآلليات القضائية 

نتناول بداية التشديد في جرائم ، المقدرةالعقوبات الشرعيّة  على مستوى بيان تطبيقات هذا النّظـام الحازم 

 : الحدود ثّم في القصاص على التوالي

تعتبر جرائم الحدود من أخطر الجرائم على اإلطالق؛لذلك فإّن : جرائم الحدودالتّشديد في  –1 

طبيعة العقوبات المقّررة لها شديدة باألصل وهي ال تخرج عن:القتل ،القطع ،الّصلب،أوالجلد ،وكلّها 

 .(2)نظام الحدود كّنا قد وّضحناها عند عرض جزاءات بدنيّة أليمة صارمة وشديدة 

أّن تقدير لقد أّكدنا عند عرض عناصر التفريد التشريعي الحماية :نّظر للقيم محّل ـ التشديد بالأ 

ي فالمتمثّلة ،روعي فيه التّفاوُت بين القيم الخمس المحميّة شرعا، و ةللعقوبات الشرعيّ العليم الحكيم 

 لتهاتق ، ثّم والمال ؛ فجاءت عقوبة االعتداء على الّدين أشّدها على اإلطال عرضالّدين،النّفس،العقل ،ال

 القيم.ذه هباقي العقوبات متدّرجة في شّدتها  تبعا لذلك التّفاوت بين 

يّن عند عرض مبدأ التوازن بين المصالح و القيم المحميّة أّن الشرع و ضمانا لتحقيق المبدأ كما تب 

فّرق بين ما يعتبر حقا هلل تعالى أي حق الجماعة و ما يعد من حقوق األفراد و فرض من هذا المنطلق 

                                                             

 . و ما بعدها379، ص ينظر ، الفصل الثاني من الباب الثاني ، اآلليات المتعلقة بتكييف العقوبة نوعا و كما(1)

  و ما بعدها. 68ثاني، ص ، المبحث الاألّول(ينظر ، الباب األّول ، الفصل 2)
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تنفرد به لحازمة ما عقوبات تختلف في شّدتها بالنّظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه و قّرر من األحكام ا

 العقوبات الحديّة دون غيرها .

العتبارات قد تتـعلّق بالتشديد العقـوبة  تقديرنلمس التّـفاوت في نّظر لصفة الجاني:ـ التشديد بالب  

اما ،هذه عبشخص الجاني كما في حّد الزنا الّذي ينطوي في األصل على جلد الزاني مائـة جلدة وتغريبه 

ة والزاني  الزاني: وتعالى  قول سبحانهيشّدد إلى الّرجم إذا ما كان الشخص محصنا ؛العقوبة اّلتي قد ت

م اآلخر   واليوفاجلدوا كّل واحد منهما مائة جلدة وال تاخذكم بهما رأفة في دين هللا إن كنتم تومنون باهلل

 .2 /النّور وليشهد عذابهما طائفة من المومنين

هو العقوبة المقّدرة لهذه الجناية؛وقد جاءت السنّة المطّهرة لتخّصص الّنّص القرآني  فالجلد 

 عن عبادة بن الّصامت ، رضي هللا عنه قال:  وتفّصله بإضافة الرجم و النّفي إلى الجلد ؛ إذ  ثبت فيها

بالبكر : جلد مائة ونفي سنة خذوا عنّي ، خذوا عنّي  قد جعل ّللّا لهّن سبيال ، البكر    :قال رسول ّللّا  

 .(1)   ،والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم

؛ فاألّول جعل له الرجم جزاء تفريدا للعقوبة بين عقوبة المحصن وغير المحصن  بهذا فّرق  

ولنا رجعة  .وفاقا إضافة إلى الجلد المنصوص عليه في الكتاب ، والثّاني جعل له الّنفي فضال عن الجلد 

 من هذا الباب. نيالفصل الثافي الموضوع حين نعرض كيفيّة تنفيذ هذه العقوبات في 

ّن مظاهر التفريد بالتشديد تتجّسد حتى على مستوى إـ التشديد بالنّظر لجسامة الجريمة : ج 

الجريمة ذاتها كما في حّد الحرابة ؛ فقد ذهب الفقهاء إلى جعل عقوبة قاطع الطريق هي قطع يده ورجله 

من خالف إن أخذ المال ولم يقتل ،والقتـل إن قتـل ولم يأخذ المال ،والقتل أو الصلب بعد قطع اليد 

على ما سنرى –خذ المال وقتل ، والّنفي إن أخاف دون أن يأخذ المال أو يقتل والّرجل أو دون قطع إن أ

 .  (2)-الحقا

فليـس من العدل أن يكون جزاء من اقتـصر فعله على إخافـة النّاس كالّذي أخافهم وسلب أموالهم  

ذا قال سبحانه و و له .)3)أو كالّذي سلبهم وقتـلهم، فجسامة الجرم لها دورها في تقدير العقوبة المناسبة

إنّما جزاء اللّذين يحاربون ّللّا و رسوله و يسعون في األرض فسادا أن يقتّلوا  ﴿تعالى  في محكم تنزيله : 

أو يصلّبوا أو تقّطع أيديهم و أرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ذلك لهم خزي في الدّنيا و لهم في 

                                                             
  .3199أخرجه،مـسام ، كتاب الحدود ، باب حّد الزنى ، حديث رقم : (1)

 و ما بعدها. 406،صالتفريد التنفيذي للعقوبة مبحث (ينظر ، الفصل الثاني ، من هذا الباب ،2)

 .34/217، جمجموع الفتاوى ينظر ،ابن تيمية ، (3)
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اهر بداية من ألفاظ اآلية الكريمة فلم يقل سبحانه "أن ، و التشديد ظ 33المائدة /  ﴾ اآلخرة عذاب عظيم

أو تقطع " :و لم يقل  ﴾يصلّبوا أن  ﴿و لم يقل : "أن يصلبوا " بل قال : ﴾يقتّلواأن  ﴿يقتلوا " بل قال :

ّم يظهر . ث ﴾ أيديهم و أرجلهم من خالف تقّطع أن ﴿: هم من خالف " بل قال عّز من قائلأيديهم و أرجل

 التدرج في التشديد بحسب جسامة الجرم و أثره.التفاوت و 

تعود إلى شموله ألكثر من و جعلها متفاوتة  في الشدة لعل حكمة تنويع عقوبات هذا الحّد و  

ـوّي هـو القو..جريمة،إذ في الحرابة اعتداء على الّدين،باالجتراء على إعالن الحرب على هللا و

.فإنّـك .،وإعالن الحرب على رسوله المختار الّذي قال فيه سبحانه وتعالى : 19الشورى / ..العـزيز

اسب بين .كما أّن فيها اعتداء على األنفس والحرمات واألموال،فلكي يحصل التن 48الطور /بأعيننا..

تفاوتا د شديمن حيث التالجريمة المرتكبة والجزاء المقابل لها، تعـددت عقوبات حّد الحرابة وتفاوتت 

 ملحوظـا .

يـأيّها الّذين ءامنوا كتب يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ـ التشديد في القصاص :  2 

عليكم القصـاص في القتلى ، الحـّر بالحـّر والعبد بالعبد واالنثى باالنثى  ، فمن عفي له من أخيه شيء 

من ّربكم ورحمة ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب فاتّبـاع بالمعروف وأداء إليه بإحسـان ، ذلك تخفيف 

لضوابط المقررة في اآلية ، أي أّن عقوبة القاتل المتعّمد هي اإلعدام قصاصا با 178البقرة/  أليم

، و لكن إذا ما اقترن فعل القتل بظرف من الظروف اآلتية يتغير تكييف العقوبة بالتشديد ، و بيان الكريمة

 :(1)تالي ذلك يكون على النّحو ال

إّن  عقوبة اإلعدام قصاصا مفروضة على ـ تشديد عقوبة القتل العمد في جريمة الحرابة :أ  

جرائم القتل العمد ، فإن تّمت هذه الجرائم أثناء ارتكاب جريمة الحرابة تقّرر اإلعدام و لكن بوصفه 

التشديد في تغيير تكييف .و مظهر (2)تشديدا على القاتل عند جمهور الفقهاء يّة ال قصاصا عقوبة حد

ر وّ ر العفو و الصلح و يتصوّ العقوبة من القصاص إلى الحد أنّه في األولى ـ اإلعدام قصاصا ـ يتص

أي الديّة و تتصّور الشفاعة و ال يتصّور قتل الوالد بولده أّما إن اعتبرت الواقعة جريمة حديّة ـ  البديل

ام الخاّصة فال عفو وال صلح و ال ديّة بديلة و ال شفاعة و اإلعدام حدا ـ  فال يخضع الحد لمثل هذه األحك

 يمكن أن يقاد الوالد بولده.

                                                             

،)االسكندرية : دار الفكر الجامعي ، 1، ط  فردية القوبة و أثرها في الفقه اإلسالمي، ابراهيم رمضان عطايا، ( ينظر 1)

 .182ـ  151(، ص 2007

،  المغنرررري؛ ابررررن قدامررررة ،  140-6/139، جاألم؛ اإلمررررام الشررررافعي، ، 3/235، جتبيررررين الحقررررائقينظر،الزيلعرررري ، ( 2) 

  .15/348، ج المدونة الكبرىاإلمام مالك، و ما بعدها؛  10/302ج
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من أجل أخذ المال ّم و صورته أن يكون القتل قد ت القتل غيلة: ـ التشديد بتغيير تكييف عقوبةب  

لجريمة الحرابة الذين اعتبروه أقرب (1)دون أن يكون المقتول قادرا على طلب الغوث عند فقهاء المالكية 

منه إلى القتل العمد ، فجعلوا عقوبة مرتكبه حدا ال قصاصا .   و هو رأي صواب عندنا لشناعة الفعل " 

" استدراج          و خّسة الوسيلة و هي القتل " و تفاهة الدافع و هو " الطمع في ممتلكات الغير "

 ذّر فيه طلب العون و الغوث " خاّصة إن ثبت أن الضحيّة قاصر. الضحيّة إلى مكان يتع

و      ها سلفابيّناة هي اآلثار المترتبة على تغيير تكييف القتل من القصاص إلى الحد كما و جليّ  

 كلّها تومئ بالتشديد المناسب لمثل هذا الفعل.

و هو    يّةائم القتل العمدحدد المبدأ في جرـ التشديد في القصاص بقتل الجماعة بالواحد: ج  

لقاتل االقصاص ألّن المساواة مطلوبة في جرائم الدم و المماثلة مشروطة؛ و ال إشكال يحصل إن كان 

ل يقتّص واحد و المقتول واحد فالقصاص رجل برجل متصّور ،لكن إذا تعدد الجناة  و القتيل واحد ، فه

 من الجماعة بالواحد ؟

إذا تعذّر تمييز أّي الضربات كانت القاتلة تقتل الجماعة بالواحد، لما  أنّه(2)رأى جمهور الفقهاء  

لو تماأل عليه أهل  ﴿ثبت عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه و أرضاه أّنه قتل سبعة بواحد و قال :

و نرى أّن هذا مظهر من مظاهر التفريد التشريعي بالتشديد سواء كان  .(3)﴾صنعاء لقتلتهم جميعا به

 ّص اآلية الموجبة للقصاص بإطالق في جرائم القتل العمديّة بال شك أو شبهة ، أو كان الثابتمستنده ن

 أّن المصلحة تقتضي التشديد بقتل الجماعة بالواحد قصاصا.  كما، عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

؛ أّما التّشديد -الحدود والقصاص -لعقوبات المقّدرة لالتّشديد األصلي بلّق يتعما ذكرناه، هذا و إّن  

 ات تتعلّقفيها سياسةً ، فيكون غالبا بإضافة عقـوبة تعزيرية يصطفيها القاضي بالنّظر إلى عّدة معطي

 نبيّنها الحقا.بشخص الجاني ، 

تشديـد ضيّق المشـّرع الوضعي سلطـة القضاة في  :تشديد العقوبة في القوانين الوضعيةـ  ثانيا 

العقاب إلى أبعد الحدود ، بحصره أسباب التّشديد و كيفيّتـه في قانونه العقابي بقسَميه العاّم والخاّص 

ـة سلطة القضاء في إعمال يّ .وهذا التّضييق ال ينفي أخذ التّشريعات الحديثة بنظام التشديد، لّكنه يؤّكد نسب

بالنّّص القانـوني ؛ فجّل دواعي التّشديد محّددة قانونا بما هذا النّظام ، والّتي ال نراها تتعّدى ما هو مقّرر 

                                                             

 .4/343،ج شرح منح الجليل محمد، عليش ؛4/394،جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، ينظر ، الدسوقي(1)

؛ عبد القادر 2/176،جالمهذّب،الشيرازي،6/114،جتبيين الحقائق، ؛الزيلعي 9/366،جالمغني ينظر ، ابن قدامة ، (2)

 .41ـ2/39،ج التشريع الجنائّي اإلسالمّي مقارنا بالقانون الوضعيّ عودة ، 

 .4/440لّهم؟ ج( أخرجه البخاري، صحيحه ، كتاب الدّيات ،باب ما أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتّص منهم ك3)
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والعقوبة أّيا ما كانت تظّل متراوحة بين الحّدين  .(1)" بالّظروف المشّددة القانونيّة ":يصطلح عليه 

، و جواز المفاضلة بين أكثر من عقوبة للجريمة الواحدة يظّل رهين رين قانونا من الّناحية الكميّةالمقرّ 

 النّّص في كّل األحوال .

 ، يمكن بيان بعضها بإيجاز فيما يلي : (2)وظروف التّشديد في القوانين العقابية متنّوعة 

تعرف هذه الظروف بالنّظر إلى مجال تطبيقها، فإن  الّظروف المشّددة العاّمة و الخاّصة:- 1 

دولة، أّما لعقابي للاكانت شاملة لكّل الجرائم أو لعدد معيّن منها فهي عاّمة، و غالبا ما ينّص عليها القانون 

 ي إذا كانت قاصرة على جريـمة بعينها أو فئة محّددة من الجرائم ، فهي خاّصة و ينّص عليها ف

 . (3)لقانون العقابيالقسم الخاّص من ا

جّل التّشريـعات العقابيّة الحديثة على اعتبـار العود  اتّفقتقد ل ّمة  :دة العاـ الظروف المشدّ  أ 

 عن خطورة ظرفا مشّددا عاّما ، وإّن هذه الحالة ذات أهميّة بالغة في المجال الجنـائي، ألنّها تكشف

الته ّكد المباإجراميـة توجب معاملة جزائيّة مشّددة ؛ فإصرار المجرم على االنحراف بتكراره للجرائـم يؤ

ّت ني حكم باالجاموقّعة عليه في الّسابق ، ألّن هذه الحالة تفترض :أن يكون قد صدر في حّق بالعقوبة ال

 و أن ترتكب جريـمة جديـدة مستقلّـة بذاتها عن األولى .، بعقوبة جنائيّة 

من ق،ع،ج الّتي جاء فيها : " كّل  من حكم عليه بحكم نهائي  54و هو ما نّصت عليه المادة  

رتكب جناية ثانيـة معاقبا عليها بعقـوبة أصليّة هي الّسجن المؤبّد فيجوز الحكم عليه بعقوبة جناية وا

باإلعدام إذا كانت الجناية الثّانية قد أّدت إلى موت إنسان . وإذا كانت الجناية الثّانية معاقبا عليها بالّسجن 

 المؤقّت، فإنّه يجوز رفع العقوبة إلى الّسجن المؤبّد".

                                                             

،)القررررراهرة:دار الشرررررعب،دار النّهضرررررة 2"،طالقانون الجنائي"المررررردخل و أصرررررول النّظريرررررة العاّمرررررةينظر،علرررررّي راشرررررد،(1)

الّظرررروف وهنررراك مرررن يصرررنّف الّظرررروف إلرررى قضرررائية وقانونية،ينظر،البغّال،سررريّد حسرررن ،-.609م (، ص1974العربيرررة،

 . 13م( ، ص1982،د ط ،)القاهرة:دار الفكر العربي ،المشّددة والمخفّفة في قانون العقوبات فقها وقضاء

المشّددة،لم نشأ ذكرها كلّها و رّكزنا على أهّمها،و لتفصيل أكثر،ينظر، عوض محي  هناك عّدة تقسيمات للّظروف(2)

 ،ع 43م، مجلّة المحاماة،السنة 1964،تقرير مقّدم للجمعية الدولية للقانون الجنائي بباريس عام الّظروف المشّددةالّدين، 

droit pénal  raité théorique et pratique duT ,R.Garraud؛1120-1118م، ص1963ماي 9

.P692-,T2français 

النّظريررة العاّمررة ؛محّمررد هشررام أحمررد أبررو الفترروح بدوي،16، صالّظررروف المشررّددة و المخفّفررةنظررر، سرريّد حسررن البغّررال ،ي(3)

 و ما بعدها ؛ 93م، ص1980، رسالة دكتوراه،جامعة القاهرة ، كليّة الحقوق ،للّظروف المشّددة

Garraud, IBID,T2,P711et S .George Vidal, Cour de droit criminel et de science 

pénitentiaire, , T1, P408. 
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قوانين ظروفا أخرى، صنّفتها ضمن الّظروف المشّددة العاّمة كصفة الموّظف و أضافت بعض ال 

في تعميم كثير (2). وتوّسع المشـّرع اإليطالي(1)وحالة ارتكاب الجريمة داخل الّسجن في التّشريع الفرنسي

من ق،ع منها:الباعث  61من الّظروف إذ وصل عددها أحد عشر ظرفا عاّما نّص عليها في المادة 

الجانب الموضوعي وكثير منها يتعلّق ب… الدنيء، وحشيّـة الوسيلة ، جسامة الضرر الّناجم عن الجريمة 

. وإنّا لم نقف على أّي تشريع آخر سلك مسلك المشـّرع اإليطالي في هذا الجانب ؛ ولعّل للواقعة الجرمية

اّمة في نّص واحد، وحتّى لو ُحّددت سلفا في القانون الّسبب يعود إلى عدم إمكان حصر كّل الّظروف الع

 ، فقد يتعذّر سريانها على كّل الجرائم ، أو على الّدوام باعتبار سنن التّغيير. 

ر منها يتعلّق بالّركن المعنوي للجريمة أي القصد الجنائي، كثيوّصة :الظروف المشددة الخاب ـ  

ق اإلصرار أو الترّصد، وبعضها يتعّلق ؛ كسبعلى األشخاصواقعة وغالبا ما نجدها في االعتداءات ال

بشخص الجاني كصفة الطبيب في اإلجهاض و صفة الخادم في الّسرقة ، فالخطورة الموجبة للّتشديد في 

 . (3)-الجاني -هذه الحالة إّما أن تكُمن في الجريمة ذاتها أو في الّشخص مرتكبها

في القسـم الخاّص من القوانين العقابية، وإّن المستقرئ  هذا النّوع من الّظـروف نجده متنـاثرا 

لنصوص هذا القسم ليلحظ حرص المشّرع الوضعي على زيادة العقاب المقّرر للجريمة كلّما عظم 

مفترض فيها وإن كان قد أغفل كثيرا من الحاالت ال –االعتداء  على المصلحة محّل الحمايـة القانونيـة 

 .-لثّوابت االجتماعية التّشديـد،  حفاظا على ا

: تصنّف ظروف تشديـد العقوبة بالنّظر إلى طبيعتها الّظروف المشّددة الماديّة والشخصيّة- 2 

 . (4)إلى : ماديّة أو موضوعيّة و شخصيّة 

وتعّد الّظروف المشـّددة موضوعيّة، إذا تعلّقت ة :الموضوعيّ الماديّة أو دة ـ الظروف المشدّ  أ 

للجريـمة أو بأحد عناصره: الفعل أو الّنتيجة، فثبوت الخطر في أحدهما يستدعي تغليظ بالّركن المادي 

. ونماذج هذا الّصنف من الّظروف كثيـرة ، منها ما يتعلّق بمكان (5)العقـوبة بما يحقّق التّناسب المبتَغى

 :(1)وزمان ارتكاب الجرم ، ومنها ما يتعلّق بوسيـلة التّنفيذ ، وبيانها كاآلتي

                                                             

(1)René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal,T2, P716-720   

(2)Marc Ancel, Les Codes Pénaux Européens, T2 

الّظررروف المشررّددة  ومررا بعدها؛سرريّد حسررن البغّررال ،   125،صالعاّمررة للّظررروف المشررّددةالنّظريررة ينظر،محّمررد هشررام أبررو الفتوح،(3)

 .  15،صوالمخفّفة في قانون العقوبات فقها وقضاء 

أضاف البعض صنفا ثالثا هو:الّظروف المشدّدة المزدوجة،فهي شخصيّة المصدر بالنّظر إلى صفة الجاني الشخصيّة، وعينية األثر (4)

الجرمي،كصفة الطبيب في اإلجهاض وصفة الخادم في الّسرقة... فهذه الّظروف ترفع من جسامة الفعل،وخطورة  باعتبار الوصف

  . 775،  صشرح قانون العقوبات اللّبنانيمرتكبه في ذات الوقت.ينظر،محمود نجيب حسني،

 ؛ 1/704"، ج الوسيط في قانون العقوبات،"القسم العامينظر، أحمد فتحي سرور،(5)
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كثيٌر من التّشريعات العقابية تشـّدد العقوبة على مرتكب الّسرقة في الطرق العموميّة أو وسائل  

من ق،ع على أنّه:" يعاقب بالّسجن 352النّقل العاّمة ، منها التّشريع الجزائري الّذي نّص في المادة 

يّة أو المركبات المؤقّت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كّل من ارتكب الّسرقة في الطرق العموم

المستعملة لنقل المسافرين أو المراسالت أو البضائع أو في داخل نطاق السكك الحديديّة أو المحطات 

والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التّفريـغ ، وذلك إذا اقترنت الّسرقة  بظرف على األقّل ، من 

تكون العقوبة الّسجن المؤقّت من خمس  . وفي الحاالت األخرى353الّظروف المشـار إليها في المادة 

  .(2)كثير من القوانين العقابية للدول  ولهذا النّّص نظائره في؛ إلى عشر سنوات"

ومثال التّشديد بسبب زمن ارتكاب الجريمة:الّسرقات الواقعة ليال،فقد نّصت جّل القوانين العقابية  

 الّتي جاء فيها: 354على تغليظ عقوبتها، منها المشّرع الجزائري في المادة 

يعاقب بالّسجن المؤقّت من خمس إلى عشر سنوات كّل من ارتكب الّسرقة مع توافر ظرف من  "

لى ارتكاب ما يترتّب ع هوولعّل سبب التّشديد  ؛إذا ارتكبت الّسرقة ليال.." - 2 ...تية:الّظروف اآل

لى أمالك عوطمأنينة األفراد ، فضال عن االعتداء  لجريمة في هذا التّوقيت المتأّخر،من زعزعة سكينةا

 . "الغير دون مسّوغ شرعي

أّمـا التّشديد بسبب وسيلة تنفيذ الجريمة،فمثاله: استعمال األسلحة أو الّسموم أو التّعذيب لإلجرام،  

ن م 351سواء في االعتداءات الواقعة على األشخاص أو على األموال، وهو ما نّصت عليه المـادة 

 ة كلّما كانتمن هذا القانون . فالوسيل 262و261، 353قانون العقوبات الجزائري وأيضا المواد

 تقرير ما فناسبومؤل  وّياحدى المصالح المحميّة قانونا، قخطورتها شديدة ، كلّما  كان االعتداء بها على إ

 عقاب مغلّظ لذلك .

والّتشديد بالنّظر إلى النّتيجة اإلجراميّة المحّققة، غالبا ما يقّرر إذا تعلّق األمر باالعتداءات الواقعة  

عاقته ؛ إإلى الوفاة أو إلى العجز الكّلي أو الجزئي ببتر عضو من الجسم أو  على األشخاص والمؤديّة

 وكّل هذه نتائج جسيمة من الّصعب بل قد يستحيل جبرها، حتّى مع فرض الجزاء المشّدد.

                                                                                                                                                                                              
G.vidal, Cours de Droit criminel, T1,P411  . 

شررررح قرررانون ومرررا بعررردها؛محمود محمرررود مصطفى، 135، ص المرجرررع الّسرررابقينظرررر ،محّمرررد هشرررام أبرررو الفتررروح ، (1)

 .   263-261م (،ص1969،)القاهرة :دار النّهضة العربية ،8طالعقوبات"القسم العام "،

(2)Marc Ancel, LesCodes Pénaux Europeens,T2. 

ون التّعليق علرى قران؛مصرطفى مجردي هرجرة،775صشررح قرانون العقوبرات اللّبنراني "القسرم العرام"،محمود نجيب حسرني، 

 وما بعدها. 1226م(، ص1995طبوعات،، )اإلسكندرية:دار الم3،ط العقوبات في ضوء الفقه والقضاء 
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 264وقد نّصت التّشريعات العقابيّة الحديثة على هذه األحوال ، من ذلك ما جاءت به المادة        

ف الخطئّية المتعلّقة بأعمال العن ق،ع،ج 289ق،ع، ج فيما يخّص  أعمال العنف العمديّـة ، وكذا المادة

تائج خيمة النّ النّاجمة عن    الّرعونة أو عدم االحتياط.كما أورد المشّرع الفرنسي مثل هذه الجرائم الو

، الّتي من قانـون العقوبات 309وشّدد العقاب عليها، ووضع بعض المواد في هذا الخصوص منها:المادة 

إحدى  تنّص على جرائـم الّضرب أو الجرح المفضي إلى العجز بالقطع أو البتر أو كّف البصر أو فقد

 .العينين 

هذه بعض الّصور الّتي رأت التّشريعات الوضعيّة ضرورة تغليظ العقاب فيها ، وهي كما سبق  

 من الجريمة . القول مرتبطة بالجانب الماّدي أو الموضـوعي 

بشخصيّة الجاني ، نعرض  هاتعلّق ها و على اعتبارولبيان ة :دة الشخصيّ ـ الظروف المشدّ  ب 

بعض األمثلة سواء في التّشريع الجزائـري أو التّشريعات األخرى ؛ وقبل ذلك نشيـر إلى أنّها عُرفت 

،وإّن تحديد هـذه الّظروف (1)بارتباطها  "بالّركن المعنوي للجريمة واإلجرام الّشخصي للمجرم"

الشخصيّـة مرهون بثبوت صفات خاّصة في المجـرم، وكذا توافر درجة معيّنة من القصد الجنائي ، 

 فيما يلي :بعضها ويمكن بيان 

مشّددا وهو يتعلّق بالّركن المعنوي شخصيا ظرفا  سبَق اإلصرارتَعتبر جّل التّشريـعاُت العقابيّـة  

وغالبا ما  أدق ، باإلرادة الجنائيّة للجاني وما يكمن فيها من خطورة . للجريمة أو بعبارة أخرى

يكون سبق اإلصرار أو الترّصد في االعتداءات الواقعة على األشخاص ، لذلك  ارتأت محكمـة النّقض 

المصرية اعتبـاره ظرفا عاّما موجبـا للتّشديـد في كّل من جرائـم:  القتـل  والجرح والضرب ونّصت في 

أحكامها على أّن : " سبـق اإلصرار وهو ظرف مشـّدد عاّم في جرائم القتـل و الجرح و الضرب  أحد

وكلّما طال الّزمن بيـن الباعث عليها وبيـن … يتحقّـق بإعداد وسيلة الجريـمة ورسم خّطة تنفيذها 

أو ظرف، بل  وقوعها صّح افتراض قيامه، وهو يتحقّق كذلك ولو كانت خّطة التّنفيذ معّلقة على شرط

وهو  ؛(2)ولو كانـت نيّة القتل لدى الجاني غير محّددة ، قصد بها شخصا معيّنا أو غير معيّن صادقة.."

 رأي سديد يمكن اعتماده في هذا النّوع من الجرائم .

                                                             

  .14،صالّظروف المشّددة والمخفّفةسيّد حسن البغّال،(1)

مجموعررررة األحكررررام الصررررادرة مررررن الهيئررررة العاّمررررة للمررررواد الجنائيّررررة ومررررن الرررردائرة م، 1970 /01 /26ينظررررر،نقض (2)

 1،ع1970،مرررررررررن ينررررررررراير إلىمرررررررررارس21م(،السرررررررررنة1971،)القاهرة: مطبعرررررررررة دار القضررررررررراء العرررررررررالي ،الجنائيّرررررررررة

 وما بعدها . 905،صءالتّعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضا؛مصطفى مجدي هرجه، 157،ص1،المجلّد
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ليه عند تقرير العقوبة ، الّدنيء لإلجرام يعتبر ظرفا شخصيـا مشّددا يُنَظر إ (1)الباعثكما أّن  

. وقد نّصت عليه التّشريعات األقصى بمقتضى سلطته التّقديرية يستطيع القاضي رفعها إلى حّدها وبثبوته

 على 263العقابيّة في قسمها الخاّص من بينها التّشريع الجزائري اّلذي نّص في الماّدة

جنحة هذه ال بـيالقتل باإلعدام إذا كان الغرض منه إّما إعداد أو تسهيـل فرار مرتك أنّه:".. يعاقـب على 

 أو الشـركاء فيـها أو ضمان تخلّصهم منها ". 

ليس هذا فحسب بل ثّمة صفات خاّصة نّصت عليها القوانين العقابيّة ، توجب تشديـد العقوبة إذا  

المجني بأو الخادم أو الطبيـب،وكذا عالقة الجاني  صفـة الموّظفما توافرت في شخص الجاني، منها: 

 ه األحوالعليه المتجّسدة غالبا في اعتداء الفروع على األصول سواء بالضرب أو بالقتل أو الجرح. وهذ

-353-143– 306الموادنّصت عليها جّل التّشريعات العقابيّة ، منها قانـون العقـوبات الجزائري في 

 . وانينالق غيره من، و-261

 عن أو ظروف التّشديد في القوانين الوضعيّة ؛ أّما سبابألّور العام ا هو التصهذفي الواقع إّن  

الدول فيما يتعلّق بهذه المسألة  تنظيٌم موّحد بين إذ ال يوجد؛ آخرإلى تشريع من  فتختلفكيفيّة التّشديد 

م المشّرع خطورة الّظرف في كّ ح،كما أّن أثر تلك الّظروف يختلف من جريمة إلى أخرى ، وغالبا ما ي

وتشديد العقاب  . عادل يّ ضمانا لتفريد تشريعحّد ذاته أثنـاء تقديره للعقـوبة بما يراه محّققـا لمبدأ التنـاسب 

 :(2)في القوانين عموما يتّخذ عّدة مظاهر

 فقد يكون بإحالل عقوبة الجناية محّل عقوبة الجنحة المقّررة أصال للجريمة؛  - 

ا كما في الحاالت الّتي تضاعف فيها الغرامة أو تمـّدد وقد  -  يكون بزيـادة مقدار العقـوبة كمًّ

 العقوبة الـّسالبة للحريّة.

وقد يكون بإبدال نوع العقوبة، كما في حالة تشديد عقوبة الّسجن ، وهي سالبة للحريّة بعـقوبة  - 

 اإلعدام وهي سالبة للـحــياة.

أخرى للعقوبة األصليّة؛ من ذلك إضافة عقوبة ماليّة لعقوبة أخـرى وقد يكون بإضافة عقوبة - 

 سالبـة للحريّـة .

                                                             

، شرح مصطفى هو :"القّوة المحّركة لإلرادة أو هو العامل النّفسي الذّي  يدعو إلى التّفكير في الجريمة".محمودلباعث ا(1)

 .397ص قانون العقوبات "القسم العام "،

 وما بعدها. 305، صالنّظرية العاّمة للّظروف المشّددةينظر ،محّمد هشام أبو الفتوح،(2)
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، فإّن سلطة القضاة في التّشديـد محدودة في ظـّل القوانيـن قرةفي بدايـة الف القولوكما سبق  

فريد و إن كانت لها آليات و تطبيقات قضائيّة سندركها عند عرض الت ،ّرره المشّرعبما يق الوضعيّـة

  .(1)القضائي للعقوبة

 : المطلب الثالث

 . ةفي تحقيق العدالة الجنائيّ  دور التفريد التشريعيّ 

الضوابط الواجب مراعاتها عند تقرير العقوبات َمْهَما بََدْت طبيعتُها هي العدالةُ ، كما حد أهم أ 

يؤّديَه العقاب سواء كان مقررا هي هدٌف يُفتَرُض أن و؛  مقررها أيّا كان خصائص العقوبةأهّم  ىحدإ أنّها

 في التشريع الجنائي اإلسالمي ، أو في القوانين الوضعية .

الهدف ، ال مناَص من الوقوف على بعض االعتبارات التي هذا لكي يتسنّى لنا إثبات بلوغ  

رات ، للعدالة الجزائية . هذه االعتباالتفريد التشريعي مدى تحقيق عن نراها وسائَل نتحّرى بواسطتها 

عرفنا  بعضها اآلخر بسياسته في العقاب ، خاّصة و قدق يتعلّ و، بسياسة المشّرع التجريميّة يتعلق بعضها 

:" عمل يقـوم به المشّرع عند صيــاغته للّنصوص الجنــائيّة الموضوعّية أّن التفريد التشريعي سلفا 

لها بميزان به ٌمقّدرا و   الجتماعيّة المعتبرةالقيــّم و المصالح امستحضرا بشقيها ـ التكليــف و الجزاءـ ، 

العقوبات المناسبة لكّل اعتداء عليها بالنّظر إلى طبيعته وجسـامته و آثاره ومرتكبيه ، بما يضمن  يقّرر

 و أهّمها العدالة". أهداف العقوبةتحقيق 

ال مناص من عرض األساس الذي تقوم عليه  وحتى يكتمل الطرح بهذا المفهوم المقّدم ،  

ة كيف رسم المشَرع سياسته العقابيّ  ثمّ  ،ةمن خالل سياسة المشّرع التجريميّ  ة و الذي يظهرالعدالة الجنائيّ 

 بيانهما يكون على النحو التالي: وبة؟ فرعين سيمَيزان هذا المطلب مستهدفا بلوغ العدالة المطل

 الفرع األّول :

 ة.أساس العدالة الجنائيّ  سياسة التجريم

لقد أّكدنا سابقا أّن التفريد التشريعي يقوم على عناصر أّولها و أهّمها تحديد القيم و المصالح محّل  

حديده لما كان تالحماية الجزائية ، ألنّه بهذا التحديد يكون قد بدأ في التخطيط لسياسته التجريمية ؛ و ك

ختالل في اسس ركيزة  و ترتبت اآلثار المستهدفة منها، فإن حصل مضبوطا قامت العدالة الجنائيّة على أ

 ضبط ما يعتبر من المصالح أو في تقديرها تزعزع نظام العدالة برّمته و ضاعت أهدافها. 

                                                             

 .(ينظر، الباب الثاني ، الفصل الثاني ، المبحث الثاني 1)
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و مسألة تقييم سياسة المشّرع التجريميّة تتأتّى من خالل تقييم كيفيّة تحديده للمصالح و وزنها ، و  

 ن الشرعّي و القانونّي يكون على النّحو اآلتي: بيان ذلك وفق التصّوري

نعطي بداية تقييم شامل   ـ تقييم تحديد القيم و المصالح و تقسيمها في الشريعة و القانون : أّوال 

نّحو لو ذلك على ا ،يم بعد ذلك كيفيّة تقسيمها لكيفيّة تحدد القيم و المصالح في الشريعة ثّم في القانون و ن

  التالي:

تختلف الشريعة عن القانون في ضبطها و تحديدها للمصالح  :تقييم تحديد القيم و المصالحـ 1 

 ذلك أّن :

في التشريع ّن المصالح أ رأينا في المبحث األّول من هذا الفصلـ المصالح في الشريعة: أ 

ن قيم تعتبر بما تتضّمنه مالخمس" ،  الكليّات": ما سّماه فقهاء الشريعةحول تحوم كلّها  اإلسالمّي 

 حمايتها ضرورة تقتضيها العدالة و بما تمتاز به من شموليّة تجعل النّأي عنها ضرب من ضروب

جاوز على ت ذه الكلياتمساس بهال و يعتبر االختالل ، و هي : الدين ، النّفس، العقل، العرض و المال .

  .رّمتهة ثابتة يقوم عليها الكيان االجتماعي باجتماعيّ  مصلحة

مستبعد أو  العام ألمنبا تعلّقها و توجد باإلضافة إلى هذه الضرورات مصالح أخرى قد يكون  

الح شرعّية و لكن تبقى مكيّفة على أنّها مصأقل و سالمته  عاستقرار المجتمارتباطها بمتطلبات و ضئيل 

  . معتبرة و المساس بها يعد جريمة تعزيريّة

و مناط تحديد المصالح من هذا المنطلق هو " الشرعية " ، و هي مستنبطة بشكل عام مهما  

تعددت و مهما تباينت و تنوعت من مصدر واحد هو مبادئ الشريعة اإلسالمية العصماء بنصوصها 

 المقدسة و مقاصدها الهادفة العادلة . 

ف الظاهر في تحديد ما يعتبر في أّكدنا في المبحث السابق االختال ـ المصالح في القانون:ب  

نظر القانون مصلحة ، و مرد االختالف التباين في الفلسفات التي يؤمن بها كّل مشّرع و المرجعية التي 

 .و أهّم  تحديد سجله الفقه الجنائي للمصالح تحديديستند إليها  في تكييف ما يعتبر قيما أو مصالح معتبرة 

مصالح عاّمة و بعضها ،   مصالح فرديّة و اعتبر بعضهااجتماعيّة ،  لها نظرة روسكو باوند الذي نّظر

مطالب الجماعة باعتبارها شخصيّة قانونيّة  تلك المعّبرة عنالعاّمة معتبرا المصالح  اجتماعيّة، أخرىو

 .(1)بينما تعبّر المصلحة االجتماعيّة عن مطالب الجماعة كمجتمع إنساني 

ن تحديد المصالح ، فإننا نراه غير مضبوط بضوابط محكمة ، ومهما كان اجتهاد باوند في شأ 

خاّصة و أّن المصالح متداخلة في الغالب فال توجد مصلحة فردية خالصة و ال مصلحة عامة خالصة ؛ 

                                                             

 .107ـ 106"، ،صالنظرية العامة للتجريم "دراسة في فلسفة القانون الجنائيينظر ، أحمد محمد خليفة ،   )1(
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هذا و ال يفترض أن يتم التمييز بين المصالح العاّمة و المصالح اإلجتماعية ألنّه يكفي تعبيرها عن 

يسر االعتراف بها قانونا ، رغم أّن تقصير التشريع في االعتراف بها لقصوره مطالب المجتمع حتى يت

نظرا لكون مصدره بشري ال ينفي اعتبار الكثير من المطالب الفردية أو الجماعيّة مصالح يفترض أخذها 

 بنظر االعتبار .

في  الشريعة ثمّ ة تقسيم المصالح في نعطي تقييما مختصرا لكيفيّ  ـ تقييم كيفية تقسيم المصالح: 2 

 حو التالي:القانون على النّ 

فإن تقسيم المصالح في التشريع اإلسالمي مرتبط بطبيعتها ،  :ـ أقسام المصالح في الشريعةأ 

ها جريمة و بقاؤه منسجما ،اعتبر االعتداء عليككل  عاستقرار المجتمها تطلبي التي من الضرورات كانت

 يم بعضها عظصفة االمتهان في الغالب ، فأثر وّضحنا سلفا ـالتخاذها ـ كما  والقصاصموجبة للحد 

رّد  عتداء" وبين الفعل " اال فيها التفريد المماثلة المطلقة تطلبخاّصة ي اآلخر و طبيعة بعضها ةماجسال

 .الفعل "العقاب"

 .و عليه فتحديدها حصرا ثابت و بيانها بأركانها و شروطها و عناصرها مطلوب 

ك المصالح ال تهدد بشكل مباشر المجتمع ككّل بأن كانت خطورتها و أثرها أقّل و أّما إن كانت تل 

طبيعتها ال تطلب المماثلة المطلقة بين الفعل و رد الفعل لعدم إمكانها أو لعدم مناسبة المماثلة فيها، فترتب 

على فعله فقهاء الّشريعة و هو ما عكف ، لكن ضبطه متصّور واسع هذا القسم  و مجالفي مرتبة أدنى . 

صورة من صور من المستبعد  انـفالت أّي إذ  نراها جد محكمة  ها وفق معاييرصنيفت بتحديدها و

 . (1)، فنماذجها مسطرة بإحكام و سندها الشرعّي ثابت  منها مهما كانت مبتكرةالجرائم 

 للمصالح وفق نظرة  رغم ما ذكرنا بشأن التحديد القانونيّ  ـ أقسام المصالح في القانون:ب  

مضمونها و  حيث أخذ بنظر االعتبارللمصالح االجتماعيّة محّل الحماية  تقسيمهفي  إاّل أنّه أعجبنا باوند

 :(2)إلى خمس مجموعات  فصنّفهاالهدف المبتغى منها 

 مصالح هدفها المحافظة على أمن الجماعة  ـ 

  مصالح هدفها المحافظة على النّظم االجتماعيّةـ  

 مصالح هدفها المحافظة على األخالق العاّمةـ  

 مصالح هدفها المحــافظة على الثروة الطبيعية للجمــاعةـ  

                                                             

 . و ما بعدها 68،ص( ينظر ، الباب األّول ، الفصل األّول ، المبحث الثاني 1)

  .المبحثينظر، المطلب الثاني من هذا  )2(
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  مصالح هدفها حماية الفردـ  

يمكن دمجه  هذه المجموعات و هو تقسيم موسوم بالعمومية و لكن له وزنه و إن كان بعض 

ئيّة للمصالح محّل الحماية الجنا تصنيفهأّما ضمن قسم واحد لالشتراك في المضمون و في الهدف . 

 د المشّرعمرهون بقيمتها في إطار القسم الّذي تندرج فيه ، و من منطلق ضبط أهميّتها و ووزنها يحدّ ف

  نوع الحماية القانونيّة الكفيلة بها.

 التشريعات الحديثة تقسم االعتداءات الواقعة على المصالح الجوهريّة بالنّظر إلىأغلب و 

إلى : جنايات ، جنح و ـ كما بّينا سابقا ـ  اثالثي تقسيما خطورتها من جهة و جسامتها من جهة أخرى 

و الوجيهة التي وجهت لهذا التقسيم باعتبار عدم و جود معيار  (1)رغم االنتقادات الكثيرة  ؛مخالفات 

لى بعض المصالح . فنجد عملي يبرر التقسيم خاّصة بالنّسبة لبعض االعتداءات الواقعة ع أوموضوعي 

تكييف القوانين لها متفاوت ال على مستوى تشريعات الدول المختلفة بل حتى على مستوى التشريع ذاته، 

إذ نجد المشّرع مترّددا في اعتبار اعتداءات معيّنة جنايات على أساس طبيعتها و خطورتها أم جنح 

وضة عليها يحصل ذات اإلشكال حول تكييفها و ما باعتبار عقوبتها بل و بالنّظر أيضا إلى العقوبة المفر

 .  موضوعيّة ـ القانون الواجب التطبيق ـ أو إجرائيّة يترتب عليه من آثار

سنعتمد في التقييم على ما تناولناه في ـ تقييم تطبيق مبدأ التوازن بين القيم و المصالح:  ثانيا 

 الشرعّي و القانونّي، و ذلك كما يلي: ينمضمون المبدأ في حّد ذاته وفق التصّور

على تعارضها من بين القيم و المصالح  الموازنة إن ـ تقييم تطبيق مبدأ التوازن في الشريعة: 1 

 :بمعرفة  ةفي التشريع اإلسالمي مرهونجهة و تفاوتها 

حفظ الضرورات  يتها في مجالأهمّ مضمونها و سابقا  بيّناوقد للشريعة : المقاصد العاّمة ـ  أ 

سين تحقيق ما فيه تح حتّى في مجالمقصد ، وات باعتبارها أيضا حاجيّ ال توفيرأو في مجال الخمس 

لشرع واحد ابل و محقق ما دام أصل  و ترتيبها أو خلق التوازن بينها ممكن ؛ ألحوال األفراد و الجماعة

 و هو الحكم عند التعارض .

                                                             
الموسرروعة ؛جنرردي عبررد المالررك، 196-193،ص مبررادئ القسرم العررام مررن التشررريع العقرابيينظررر،رؤوف عبيررد ، ( ينظرر ، 1)

  .105-101(، صقانون العقوبات)القسم العام؛مأمون سالمة،49-3/11، مجلدالجنائية
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نلمسها بجالء على مستوى أركان كل جريمة حدّية  أّما عن تطبيقات هذه القاصد فكثيرة 

و     فرض تلك األركانف، (1)بشروطها و مفترضاتها و كّل جريمة من جرائم الدم المستوجبة للقصاص 

اشتراط شروط دقيقة لتكييف الواقعة بأنّها جريمة حّدية ال غيرها أو جريمة دم عمدية أمر اقتضته مقاصد 

 الشريعة ونرى أّن الهدف األسمى من تقريرها هو ضمان بلوغ العدالة. 

هذا و قد ثبت لدينا من خالل عرض مضمون معايير التفريد التشريعي للعقوبة أنّها تدور كلّها  

ر خذها معياك المقاصد ، سواء بأخذها آثار الجريمة معيارا لتقدير العقوبة كما في الحدود أو بأحول تل

معيار طبيعة الجريمة لتقرير القصاص كما في جرائم الدم أو في نظرها لشخصية المجرم و اعتباره ال

 المعّول عليه في الغالب لتقدير العقوبات المقررة لجرائم التعزير. 

و قد جاءت تلك الحقوق مرسومة بنّصوص مقدسة شاملة   و حقوق األفراد :ـ  حقوق هللا ب  

و     .(2)لبيان دقيق للجرائم الماسة بحقوق هللا و تلك الماسة بحقوق األفراد و ال مجال للشك فيها مطلقا 

 قد افضنا في بيانها عند عرضنا لكيفية تقرير العقوبات في المبحث األول.

لة التعارض بين المصالح يسير إن وقع بين ما يعتبر من حقوق هللا أو و األمر الفصل في حا 

لفردية افالتوازن يقتضي تغليب مصلحة الجماعة على المصلحة ، د االجماعة و ما يعد من الحقوق األفر

سم حو تّم   د معاا؛ لكن قد يصعب بالنسبة للمصالح المتداخلة و التي يكون فيها حقوق هللا و حقوق األفر

مستهدفة ال التعارض بالموازنة بينها و ذلك بتغليب إحداها على األخرى مع مراعاة مقاصد الشرع دائما

 .يقينا تحقيق العدالة في أسمى صورها و معانيها

 في القانون مرتبطالتوازن بين الحقوق و المصالح  ـ تقييم تطبيق مبدأ التوازن في القانون: 2 

 .المجتمع و فعاليتها في تحقيق التضامن االجتماعي  دورها و وظيفتها فيب

 : (3)و يعطى لتأكيد تطبيق مبدأ التوازن في شق التجريم نماذج منها   

ـ القواعد المتعلقة بتنظيم حق النّقد فالتشريع يضع حدودا فاصلة بين التجريم و اإلباحة بالنّسبة  أ 

 لممارسة هذا الحق و ذلك على أساس من التوازن بين القيمة االجتماعية للدور الذي يمكن أن 

ري اء اإلدااء اآلديؤديه هذا الحق للمجتمع بما ينطوي تحته من اعتباره وسيلة رقابية يمارسها الشعب إز

  ، و بين حرمة الحياة الخاّصة .

                                                             

. عرض المؤلف األحكام 2، ج الوضعيالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون ( ينظر ، عبد القادر عودة ،  1)

 الخاّصة بكل جريمة بأركانها و شروطها و أفاض في بيان ضوابط تنفيذها .

 و ما بعدها. 10، ص( ينظر ، الباب األول ، الفصل األول  2)

 .272ـ271، صالمرجع السابق( ينظر ، محمود طه جالل ،  3)
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القواعد المتعلقة بحماية الحق في سالمة الجسم ، فالمشّرع يرسم حدودا بين تجريم االعتداء ـ ب  

صلحة و م   على هذا الحق و إباحته على أساس من التوازن إذا انطوى على االعتداء قيمة أخرى أهم 

   .أعم وهي التطبيب ...

ـ فكرة التوازن بالتساوي و التوازن بالترجيح  عليه يمكننا القول أّن القوانين الحديثة لّما تبنّتو  

، أدركت بما ال يدع مجاال للشك أنّه من الضروري وضع معيارا للمفاضلة بين  كما وضحنا سابقا ـ

 " القيمة االجتماعية المصالح المتعارضة في الغالب و المتماثلة في بعض األحيان، و ما هذا المعيار إالّ 

للمصلحة و الدور الذي تلعبه في تحقيق أهداف المجتمع و التي تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا للعقيدة 

 . (1)السياسية أو الفكريّة التي يؤمن بها"

 

 الفرع الثاني :

 السياسة العقابيّة هدفها تحقيق العدالة الجنائيّة.

ة التي يكون قد ة من خالل السياسة العقابيّ العدالة الجنائيّ تشريع في تحقيق أّي يظهر توفيق  

يضا من انتهجها ، و مالمح هذه السياسة تظهر بداية من المعايير المعتمدة عند تقرير العقوبات و أ

 اآلليات التي يكون بمقتضاها المشّرع مارس سلطته في التفريد العقابي.

أثرها في  تحديدتحقيق العدالة الجنائية ، حرّي بنا السياسة العقابية المختارة في  دوربيان لو  

 : بداية ثّم مدى فعاليّتها في تحقيق هذه العدالة مجال التفريد التشريعي للعقوبة 

إّن العدالة في المسائل الجنائيّة مرتبطة ـ أثر العدالة في مجال التفريد التشريعي للعقوبة : أّوال 

من فلمصالح ، وازنة بين الحقوق و اـامه بعمليّة المـّرع بعد قيـمشإلى حد كبير بالجزاء الذي يقّرره ال

ظلم و العدوان ضروري التصدي له باليخرق سياج الحقوق باالعتدء أو يتجاوز على مصالح غيره 

 بفرض عقاب عليه ألّن هذا الجزاء هو عنوان العدالة الجنائيّة .

ى ككّل ، و قائمة في ضمير كّل إنسان حتّ ة متأّصلة في ضمير المجتمع و العدالة قيمة أخالقيّ  

في د الذي يكو إن كان مجرما ، و هي في مرحلة بناء القاعدة الجنائية بشقيها تعني العدل الحقيقي المجر

 ن األشخاصلتحققه التسوية في الحكم على الوقائع و على األشخاص كلما كانت تلك الوقائع متماثلة و كا

اص في سوية في الحكم على الوقائع كلما كانت متباينة أو كان األشخفي مراكز متشابهة ، و عدم الت

 مراكز مختلف بعضها عن بعض.  

                                                             

  .198،ص أصول التجريم و العقاب(ينظر ، محمود طه جالل ، 1)
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و يظهر أثر فكرة العدالة في مجال التفريد التشريعي للعقوبة من خالل تمييز المشّرع بين الجناة   

 قيم المعتدىاألفعال اإلجرامية بالنّظر لطبيعة المختلف الراشد منهم و الحدث ، و من خالل تمييزه بين 

 زاء موسومجعليها و أيضا من خالل تمييزه بين مسؤولية المتعّمد و المخطئ . فهذا التمييز هدفه تقرير 

قرير تبالعدالة ، و لعلنا عند عرض آليات التفريد التشريعي لمسنا كيف أّن المشّرع و هو في صدد 

إّن  التشديد و تارة بظروف التخفيف حرصا منه على سّن عقوبة عادلة بلالعقوبات أخذ تارة بظروف 

 .في بعض األحيانحرصه هذا قد جعله يقّرر إعفاء مرتكب الجريمة كليّا من العقاب 

مكّرسة سواء على مستوى التشريع الجنائّي عموما و تطبيقات هذه االعتبارات وجدناها   

ـ  ب السابق في المطل ـ ما دمنا قد بّينا أهّمها ليس لنا في هذا المقام اإلسالمّي أو في القوانين الوضعية ، و

 :     هذه اآلليات في تحقيق العدالة المطلوبة  دورتقييم إالّ 

تقريرها كما سبق البيان ثابت في الشريعة وفي القانون  :للعقوبة فةألعذار المخفّ بالنّسبة لـ 1 

ثابت و  و ترتيب آثارها المنطوية على التخفيف أيضا؛ و إن كانت ثّمة فروق بينهما من حيث مضمونها 

نقدر ستالفات تلك االخ نا تأسيسا علىإن كانت ثّمة فروق بين الشريعة و القانون في كيفية التخفيف .و لعل

 العدالة الجنائية :ها في تحقيق دور

اختلفت الشريعة عن القانون في ضبط المرحلة العمريّة للطفل و التي يعتبر خاللها  أ ـ 

رة ا يقرر ضروو المسألة من هذا الجانب ال أثر لها فيما يتعلق بفكرة العدالة مادام كالهم،"صغير السن" 

 بات المشددة عنه مطلقا .إخضاعه للمسؤولية المخففة قبل بلوغه سن الرشد و استبعاد العقو

ة على الصغير قبل أّما عن كيفية التخفيف فالشريعة السمحاء لم تجز فرض أيّة عقوبة جنائيّ  

ة و التي تعتبر أخطر أنواع الجرائم و أكثرها مساسا بالمجتمع ، ى و إن ارتكب جريمة حديّ البلوغ حتّ 

الحرجة احتضان الصغير و إخضاعه لقواعد  ةمريّ تقتضي في هذه المرحلة الع ةاإلنسانيّ ألّن العدالة و

ى إن فرضت عليه جزاءات فهي جزاءات تأديبية ال غير . لكن القوانين بشكل التهذيب و التوجيه و حتّ 

عام أقّرت من جهة المسؤولية التأديبية كما أجازت توقيع بعض العقوبات الّتي قد تصل أحيانا إلى السجن 

 سمو أحكام الشريعة في تقرير هذا األثر العادل لهذا العذرفالجواب ظاهر  فأيّهما أقرب إلى العدالة ؟ .(1)

 المخفف ثابت.

                                                             

"دراسة  ، األعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقه االسالمي و القانون الوضعي( ينظر ، عبد العزيز محمد حسن  1)

 .87ـ 85مقارنة"، ص 
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اختلفت الشريعة عن القانون أيضا في تكييف الدفاع الشرعي  ، فاعتبر في الشريعة  ب ـ   

؛  (2)من أسباب اإلباحةض أدرجو  و اعتبر في القانون حقا، (1)على أرجح اآلراء واجبا يأثم تاركه شرعا

 ة كاملة و لكنّها مخفّفة .أّما حكم التجاوز في الدفاع فمتفق على اعتباره موجب للمسؤوليّة الجزائيّ 

حرصا منها و مع هذا االتفاق تتميّز الشريعة في مساءلة المتجاوز بتفريقها بين عمده و خطئه   

لكن على  فةمخفّ الالعقوبة  دا فرضت عليه، فإن تجاوز متعمّ ة بأبعد حدودها على تحقيق العدالة الجنائيّ 

ده الجازم مثال بلزوم اعتدائه و تناسبه مع اأّما إن انتفى القصد فكان التجاوز خطأ منه العتق ةجريمة عمديّ 

   .  (3)خطئيّهعلى جريمة لكن فة تقررت عليه عقوبة مخفّ  المهدد لهالخطر 

و يتعّلقان في الغالب  العقابو الشبهة في الشريعة كالشك في القانون معتبر في تخفيف ج ـ  

 ، أّما قاعدة "تفسير الشكّ (4)فةقبل أن يرتب آثارها المخفّ  الشرع، لكن األولى "الشبهة " ضبطها  باإلثبات

لى ضبط سواء من حيث مضمونها أو من حيث آثارها ، و هذا ما جعل إلصالح المتهم " ال تزال تحتاج 

سبّي و مرهون بسلطة القضاء في تطبيقها ألّن المشّرع لم أمر ن بمقتضى هذه القاعدة بلوغها العدالة

 يضبطها بدقة كما تبيّن لنا.

و     إالّ أّن أحكامه تختلف بين الشريعة ،كعذرفرغم االتفاق حول تقريره أّما االستفزاز  د ـ 

و  ،القانون سواء من حيث التكييف الذي بمقتضاه اعتبر الشرع الفعل دفاعا عن العرض و هو واجب 

صال على أالتي تتأسس  مساس بالعدالة الجنائيّةاعتبره القانون جريمة ؛ و هذا التكييف األخير فيه 

ألسرة المصالح و القيم المعتبرة في المجتمع ،فإن كانت المصلحة االجتماعية المتمثلة في حماية ا

لعرض فمن االغير عن هذا  باعتبارها اللبنة األم في المجتمع تقتضي أن يدافع الزوج أو القريب أو حتى

م أّن ألزوجية ؛ المفترض إسقاط كّل متابعة جزائية عن المدافع مادام قد ثبت يقينا فعل الزنا أو الخيانة ا

 القوانين الحديثة ال تعتبر العرض بصور االعتداء عليه مصلحة جديرة بحماية مشددة.  

و األمر بالنّسبة لتقرير المسؤوليّة المخففة بعد تحقق الشروط تتطلبه العدالة ، و إن كانت   

الشريعة تختلف عن القانون في هذا األثر فتقرر إسقاط العقوبة كليّا على الفاعل مهما كانت صفته ألّن 

ا ما ذكرناه في جواز المصلحة عاّمة بال ريب و البلوى بارتكاب جريمة الزنا تشمل المجتمع ككّل ؛ أمّ 

توقيع عقوبة تعزيرية و هي صورة من صور التخفيف فمرده التجاوز على اختصاصات الدولة في 

 اقتضاء العقاب ال الدفاع في حد ذاته.

                                                             

 وما بعدها. 474 /1( ينظر ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانون الوضعي ، ج 1)

 و ما بعدها. 142، ص القسم العامشرح قانون العقوبات (ينظر ، محمود محمود مصطفى ،  2)

 .487ينظر، عبد القادر عودة ، المرجع نفسه ،ص(3) 

 .( ينظر ، المطلب الثاني من هذا البحث  4)
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هذا ، و بالنّسبة لألعذار األخرى التي بيّنا أهمها كالقرابة و التبليغ فنرى أن تبرير تقريرها  

ها أّن آثار عدالة اإلنسانية التي نراها أوسع من العدالة الجنائيّة؛ كمافي حد ذاته مظهر من مظاهر ال

 المتراوحة بين التخفيف و اإلعفاء يدخل ال محالة في ميزان هذه العدالة.   

التشريعات  كذاالتشريع الجنائّي اإلسالمّي و  ضيّق : ذار المعفيّة من العقابألعبالنّسبة ل ـ 2 

تكابه من ثبت ار ، ألّن العدالة الجنائيّة تقتضي توقيع العقاب على كلّ العقابية الوضعيّة في تقرير العفو 

 و       لةجريمة تحقيقا للردع العام و الخاص على حّد سواء و إرضاء للشعور العام بعدالة أجهزة الدو

 عتداء على حقوق و مصالح غيره .قّوتها في فرض أحكامها على كّل من تسّول له نفسه اال

اقتضته و اإلعفاء من العقاب في مظاهره المعدودة التي سقناها سابقا في الشريعة أو في القانون  

ني و و الصلح مع المجتمع بتراجع الجاسواء تجّسد في صورة الصلح بين األفراد أ ،المصلحة العامة

ال ريب بكامل. و المصلحة العامة بمظاهرها تتوافق  يتوبته أو تبليغه عن جرم قد يودي بكيان اجتماع

 مع مقتضيات العدالة في أّي مجتمع مهما كانت مرجعيّة مشّرعه . 

و لنا أن نتحفّظ بشّدة عن موقف القوانين الحديثة من جريمة هتك عرض القاصر ، حيث تقرر  

 ولق ساقط . العقاب من هذا المنطإعفاء الجاني من أيّة متابعة جزائية إذا ثبت زواجه من المخطوفة ، و 

و        فيه خرق صارخ للعدالة اإلنسانية بشكل عامنرى أّن هذا العفو حتّى مع رضا القاصر ووليّها 

 حكم صغرهاالعدالة الجنائيّة بشكل خاّص . أمن العدل مكافئة الجاني بتسهيل زواجه من قاصر ال تدرك ب

تنظيم و  و  ة أسرة تحتاج إلى رعاية و حسن تسييرها مسؤوليّ معنى الزواج أصال ؟ أم من العدالة تحميل

هي  لى فعلعمجتمع يعاقبها ؟ أم من العدالة أن يبقى ال هي ما تزال في حاجة إلى رعاية و توجيه وتربية

؟؟ إّن ما و حملها بضحيّة أخرى غير مستبعد؟ رة ألّن طالقها في الغالب متصوّ تبقى ضحيّ فيه ضحيّة؟ و 

  ين عدالة في شأن هذه المسألة نراه اعتداء كبير على حقوق الطفل .تراه القوان

سبق بيان سياسة المشّرع اإلسالمّي في التشديد بالنّسبة  :ةللعقوب ّددةلظروف المشسبة لبالنّ  ـ 3 

سواء بالنّظر للقيمة ( 1)اهر عدالتها ـاسة مظـلجرائم الحدود و القصاص؛ و قد أّكدنا عند عرض هذه السي

أكيد في المعتدى عليها أو بالنّظر لجسامة الفعل أو صفة الفاعل أو طبيعة الجرم في حّد ذاته. و يكفي التّ 

، أّما  رّباني و هو مصدر العدالة الحقيقية هذا المقام على أّن التشديد في كّل العقوبات المقّدرة مصدره

و جرائم الدّم أو الجرائم التعزيرية فهو التشديد سياسة سواء تعلّق األمر بجريمة من الجرائم الحديّة أ

                                                             

  من هذا المبحث .( ينظر ، المطلب الثاني ،  1)
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تي تقتضيها العدالة على ما ته الّ االمجال الخصب لممارسة القاضي سلطته في التفريد العقابي و له مبّرر

 . (1)سنرى الحقا

لربطه  نظام تشديد العقوباتقد أعجبنا تقييم أحد شّراح القانون لفأّما على مستوى القوانين  

 (2)للعدالة الجنائيّة، حيث و بعد دراسته المستفيضة لقواعد هذا النّظام توّصل إلى نتائج أهّمهامدى تحقيقه ب

 :  

اقتران الجرائم ببعض الظروف ، إالّ أنّه لم  بالنظر إلىأّن المشّرع رغم تشديده للعقوبات  ـ  أ  

ألثر افي معاملته بين يضع عقوبات مشددة متناسبة مع أهميّة تلك الظروف ، بل نجده أحيانا يسّوي 

ّن أالمترتب على اقتران جريمة من الجرائم بظرف مشدد عام و تلك المقترنة بظرف شدد خاص ، رغم 

خطورة  و أقلّ   ةالعدالة تقتضي عدم التسوية بينهما على اعتبار أّن األخيرة ـ الظروف الخاّصةـ أقّل أهميّ 

 و أقّل مساسا بالمصالح العامة .

خطورة الظرف و مدى عمومي و  ءتقرر عقوبات مشددة تتوافق و طبيعة االعتدافكان األعدل أن  

عا و تصوره بالنسبة للجرائم أو خصوصيته ، فإن كان الظرف عاما فيفترض ان يكون التشديد أكثر نو

عة ين في طبيقدرا و درجة من الظرف الخاّص؛ فالعدالة قد تقتضي عدم التسوية في التشديد ما دام ثمة تبا

 رف.الظ

أّن اختيارات المشّرع للعقوبات عند اقتران الجرائم بظروف التشديد تتنافى أحيانا مع العدالة  ب ـ 

حقق تتيف بها الجنائيّة، و مثالها : الغرامات التي ثبت عجزها عن تحقيق الردع في الحاالت العادية ، فك

 العدالة الجنائية مع اقترانها بظرف مشدد.

إّن مبدأ العدالة الكاملة يقتضي تكييف العود ظرفا مشددا عاما و لكن بجعله جوازيا حتى يمكن  ج ـ 

بوت للقاضي ممارسة سلطته في التفريد العقابي بالنظر لظروف أخرى قد يكون فيها ما يؤّكد عدم ث

 إصرار الجاني على سلوكه االجرامي.

وافق و العدالة المطلوبة ، فالجاني حتى و إن ارتكب كما أّن التشديد في حالة تعدد الجرائم ال يت د ـ 

  ؟العدالة  مائة سرقة قبل الحكم عليه ال تفرض عليه إالّ عقوبة حبس لسنوات معدودة ، فهل يتفق ذلك مع

في الفقرة سياسة العقابية لفي ، و هذا ما سنؤّكده في تقييمنا لأغلب الظّن الجواب سيكون بالنّ   

    الموالية .

                                                             

 . بعدهاوما  341،ص( ينظر الفصل الثاني من هذا الباب 1)

 و ما بعدها . 266، ص  النّظرية العاّمة للظروف المشددة( ينظر ، هشام أبو الفتوح ،  2)
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تظهر سياسة المشّرع العقابية من ـ مدى فعالية السياسة العقابية في تحقيق العدالة الجنائية:  ثانيا 

كون قد ت الّتي يخالل المعايير التي يكون قد اعتمدها بداية لتقرير العقوبات ، ثّم من خالل أنواع العقوبا

 توّصل إلى اختيارها لقناعته بجدارتها بتحقيق العدالة الجنائيّة.

اإلسالمية ة بتطبيقاتها في الشريعة ة العقابيّ يه يمكننا إعطاء تقييم شامل لهذه السياسة التشريعيّ و عل 

 و في القانون ، و ذلك على النّحو التالي:

نحدد في هذا العنصر مدى فعاليّة  ـ فعالية معايير التفريد العقابي في تحقيق العدالة الجنائية: 1 

 .  القوانين معايير التفريد التشريعي للعقوبة المعتمدة على مستوى الشريعة ثم تلك المعتمدة على مستوى

آثار الجريمة معيارا على أساسه قدر عقوبات أّن المشّرع اعتمد لقد أّكدنا ـ في الشريعة : أ  

لعقوبات جرائم الدّم وهي القصاص ؛ و لتأكيد معيار طبيعة الجريمة في تقديره  الحدود و اعتمد على

و    فعالية هذا المعيار في تحقيق العدالة الجنائية ـ بعد عرضنا المستفيض آلثار كل جريمة من الحدود

ريمة الطبيعة الخاّصة جدا للجرائم المستوجبة للقصاص ـ ، ال مناص من محاولة إسقاط معيار طبيعة الج

 جرائم و ذلك على النحو التالي:  على هذا القسمان المهّمان من ال (1)و معيار شخصية المجرم

بيان مدى  يمكن مدى مواءمة معيار طبيعة الجريمة ومعيار شخصيّة المجرم للحدود :- أ 

 :  كما يليمواءمة كّل من معيار طبيعة الجريمة ومعيار شخصية المجرم لجرائم الحدود 

 مقتضاهريمة معيار طبيعة الج إنّ مدى مواءمة معيار طبيعة الجريمة لجرائم الحدود : -1أ          

المعيار ال  و هذا"القصاص" ؛ أي، -الجزاء–، ورد الفعل  -االعتداء –تحقيق المماثلة المطلقة بين الفعل 

  أّن :يصلح اعتماده في تقرير العقوبات بالنّسبة لجرائم الحدود ذلك 

كأخطر الحدود الشرعيّة ، إحساس دفين يَقّر في قلب المرتّد فيصّور له بطالن دين هللا  الّرّدة   

نّه من الحنيف ، ويرّغبه في شرعة ضالّة  فيراها الهدى ويرتضيها لنفسه، ويسوق إليها من حوله. وإ

اية لمقام جنفي هذا ا غير المتصّور مقابلة هذا اإلحساس الضاّل بما يماثله ردعا للجاني ، ألّن  القصاص

 استجابة لما يراه المرتد "الهدى" وهو بذلك ثواب ال عقاب  . ألنّهعلى الّدين ، 

، فإنّنا نفنّد مواءمة معيار طبيعة الجريمة لحّد الّرّدة ، و مع ذلك نقّر أنّه في أيام االستتابة  عليهو 

 اع الجانيامه يسلك ذات المسلك في إقنالثالثة يعمل هذا المعيار ضمنيا،إذ أّن القاضي أو من يقوم مق

 باإلقالع عن فعله واعتقاده ، والعودة إلى دين الحّق والفضيلة.

                                                             

(إّن مضمون معيار شخصيّة المجرم ستتجّلى أكثر عند عرض معايير التفريد القضائي للعقوبة ألّن مجاله جرائم  1)

 للعدالة الجنائيّة . التعازير حيث تتوّسع  سلطة القضاء فيعتمد ه القاضي الجنائي ضمانا
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من الخطورة ما جعل العليم الخبير يختار معيار آثار الجريمة في الحرابة هذا، وإّن في  

مقياسا يفرض العقاب  اصطفاء الجزاء المناسب لها ، ذلك أّن هذا الحّد ال يتّسم بطبيعة واحدة يمكن جعلها

وكّل واحدة من هذه …على أساسه؛ فالحرابة قد تتّم بسلب أموال النّاس أو بقتلهم أوهتك أعراضهم

الجرائم يطبعها طابع خاص ؛وعليه،ال يمكن أبدا تطبيق معيار طبيعة الجريمة منفردا عليها جميعا،حتّى 

 (1)ى"تغليب الحّق الفردي على الحّق العام"ولو اقترفت جريمة واحدة من جرائم الحرابة إذ يؤدي ذلك إل

 .للمجتمع برّمتهألّن االعتداء موّجه أصال يتعارض مع مقتضيات العدالة وهو تغليب 

 ة اعتمادهألّن مفسد الزنا،و الشربكما أّن معيار طبيعة الجريمة ال يليق تطبيقه في حّدي           

مثّل في كأساس لفرض العقوبة ، أعظم من المصلحة أو المصالح المبتغى تحقيقها. فطبيعة شرب الخمر تت

 عرض ، فالاغتيال العقل ؛ فليس من المقبول مقابلته بالمثل ، كما أّن طبيعة الزنا تتمثّل في هتك ال

 . القذفّد ة الكبرى ، واألمر سواء فيما يخّص حيتصّور مقابلته بمثله وإالّ عّمت البلوى وحلّت المحن

المشّرع لّما عمد إلى إعمال معيار آثار الجريمة ، نظر إلى خطورة ف الّسرقةأّما بالنّسبة لحّد  

 فرأى من اإلنصاف ؛ونظر أيضا إلى طبيعة الجريمة،ثابتاحتمال تكرارها  المجتمع خاّصة والفعل على 

اليّة لهذا الحّد جعلت المماثلة فيه متصّورة ، وذلك بتقرير أحكام خاّصة فالطبيعة الم تطبيقه هو اآلخر؛

تنطوي على : "رّد األشياء المسروقة" أو" تتطلبها العدالة و تناسب االعتداء الحاصل وهي أحكام 

 .(2) -عند من يقول بالجمع بين العقوبة والضمان –ضمانها "إن كان ممكنا 

بالنّسبة لجرائم الحدود هو التكريس الفعلي للعدالة  الجريمة " معيار "آثار و عليه نؤّكد بأنّ  

ن حي في بعض األحوالمعيارا طبيعة الجريمة وشخصيّة المجرم  إعمالإجازة ، حتّى مع الجنائيّة 

  يمارس القاضي سلطته في التفريد على ما سيتضح في الفصل الثاني من هذا الباب.

في بحث إّن معيار شخصيّة المجرم ي لجرائم الحدود:مدى مواءمة معيار شخصيّة المجرم -2أ 

فهل اعتمد هذا المعيار في …  بواعثه و دوافعه لإلجرام سوابقه بيئته االجتماعيّةشخصيّة الجاني : 

            تقرير الحدود الشرعيّة ، أم إّن الشارع أقصاه ولم يأخذه بعين االعتبار ؟
                                                             

 .174، ص ، الجريمة والعقوبةعبد الّرحيم صدقي  ( 1)

 عقراب ، أحردهماال فررضعنرد معرا رّجح إعمرال معيرارين   ومع تفنيد مواءمة معيار طبيعة الجريمة لحّد الحرابة ، فإّن الّرأي

البرا ؛ وغ "مجررمثابت وهو "معيار آثار الجريمة" ، واآلخر متغيّر وهو إّما "معيار طبيعة الجريمرة " أو "معيرار شخصريّة ال

د تعلّررق األمررر ا يطبّررق عنررمرا يطبّررق هررذا األخيررر إذا تعلّررـقت الحرابررة بإحرردى الجرررائم التّعزيريّرة ، أّمررا المتغيّررر األّول فغالبررا مرر

دخل ترو  ؛    517، صالمرجرع السرابق،عبرد الرّرحيم صردقي  ، ينظرر،، وهو المختار عندنا-قتل،ضرب،جرح–الدّم  بجرائم

 .المسألة في مثل هذه الحاالت في التفريد القضائي للعقوبة على ما سيتوّضح في الفصل الثاني من هذا الباب

 ، دراسة ة المدنيّة والجنائيّة في الفقه اإلسالمينظرية الضمان أو أحكام المسؤوليالّزحيلي ، وهبة ، ينظر ،  ( 2)

 .15م( ، ص1982-هـ1402مقارنة،دط،)دمشق:دار الفكر ، 
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 واحدةمعيار شخصيّة المجرم إالّ في حالة ال تقتضي تطبيق العدالة ، نرى أّن  الـّرّدةحّد  ففي 

يظهر وليه الحّد عفإّن حالته تؤخذ بعين االعتبار ؛ فال يقام  و عليه وهي حالة ثبوت اإلكراه على المرتّد ،

ي لنّظر فلّوغ شرعي ذلك في األيّام الّتي يستتاب فيها ؛ أّما بعد ذلك أو إذا لم يثبت اإلكراه أصال ، فال مس

 شخصيّة الجاني ، وبالتّالي ال مسوغ لتغيير المقّرر له .

ال يكون من العدالة تنويع العقوبات بالنّسبة لحّد الّرّدة تبعا ألحوال وظروف الجناة ،قد  و إنّ هذا          

بتقرير عقوبة شديدة، ثابتة ،  فاألنسب .     (1) "الّدينهذه الجريمة تمّس عماد المجتمع المسلم وهو "ألّن 

ألّن آثار الّرّدة تظّل باقّية  األعدل؛وقد رأى المشّرع الحكيم أّن القتل هو الجزاء منصفة لهذا الدين قاسيّة و

 .حيّا ما بقي المرتدّ 

علّق تر إاّل إذا ، فقد سبقت اإلشارة إلى أّن معيار شخصيّة المجرم ال يدخل في االعتبا الحرابةأّما 

 مظهر آخرلتكريسا  بإحدى الجرائم التّعزيريّة ،ويكون تطبيقه بالموازاة مع معيار آثار الجريمة األمر

  . للتفريد و هو التفريد القضائي للعقوبة

و إلكراه"؛ي حالة فريدة هي:"حالة اإالّ ف مقبوالشرب الوال نحسب تطبيق هذا المعيار في حّد    

آثار  معيارفالعدالة تقتضي إعمال ، أّما في باقي األحوال؛نظر االعتبارب يمكن أخذهظرف شخصّي هو 

 . برّمته القيم الشرعيّة التي يرتكز عليها الكيان االجتماعيألّن الجناية واقعة على إحدى  الجريمة

لعقوبة الزاني والزانية  جلّ كيفيّة تشديد وتخفيف الباري عّز و اتّضح لنا،  الزناوفي حّد  

اة من حيث اإلحصان ، فشّرع القتل رجما للمحصن ،والجلد مع التغريب  لغيره مستندين إلى أحوال الجن

،وهو العدل من ربّنا   (2)؛ ونعتقد أّن هذا اعتماد نسبي لمعيار شخصيّة المجرم في تقرير العقاب

الكريم،مع تغليب اعتماد معيار آخر أساسا وهو معيار"أثار الجريمة"،ألّن تطبيق المعيار األّول مطلقا 

 ؛وهذا سيؤدي حتما إلى االنتقاص من عدالة العقوبة الشرعيّة .(3)خّل بالمساواة المفترضة بين الجناةي

القاذف يكون فبالعدالة ،ألّن تطبيقه سيخّل القذفويستبعد معيار شخصيّة المجرم مطلقا في حّد  

 ،لّسرقةلبة قد تعّدى على إحدى المصالح الضرورية المصبوغة بالطابع العاّم. واألمر سواء بالنّسبفعله 

 رهباعتباال فال مجال العتماد معيار شخصيّة المجرم لتقرير الجزاء األوفى لهذه الجريمة حفاظا على الم

 .فراد المجتمعو حفاظا على استقرار و طمأنينة و سكينة أ أحد مقّومات الحياة االجتماعيّة

                                                             
 . 180،ص الجريمة والعقوبةينظر ، عبد الّرحيم صدقي ،  ( 1)

هناك من يرى اإلحصان حالة اجتماعيّة ، وهي تتعلّق بشخصيّة المجرم الذاتيّة ، وعليه ، فمعيار شخصيّة الجاني غيرر  ( 2)

 . 162، ص المرجع نفسهمعتبر في حّد الزنا ؛ وإنّا نخالف هذا الّرأي قطعا . ينظر ، عبد الّرحيم صدقي ، 

 . 635 /1،جاإلسالميالتشريع الجنائي ينظر ، عبد القادر عودة ،  ( 3)
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وبعد ، فإنّنا نقّر أّن معيار آثار الجريمة ،هو المعتمد في كّل الحدود بشكل أصيل، وهو المعيار  

 .رهاو هو الضمان األكيد لبلوغ العدالة الجنائية في أسمى مظاه األنسب لهذا النّوع من الجرائم

ذه هينقسم بحث  مدى مواءمة معياري آثار الجريمة وشخصية المجرم لجرائم القصاص:- ب

 المسألة إلى عنصرين ، كل واحد منهما نتناول فيه معيارا حسب ما يلي :

قد أثبتنا تطبيق هذا المعيار في ل:  مدى مواءمة معيار آثار الجريمة لجرائم القصاص -1ب 

جرائم القصاص مختلف تماما، ألّن هذا النّوع من االعتداءات يغلب فيه األمر في لكن الحدود، جرائم 

حّق الفرد على حّق الجماعة؛ فاألصل أّن المصلحة المعتدى عليها هي لشخص أو لجماعة معّينة بذاتها؛ 

فالمجرم ال يهدف من وراء قتل أو جرح أو ضرب أو قطع غيره زعزعة الكيان االجتماعي بقدر ما 

فعله ال يتجاوز بدن المجني عليه، واألثر المترتّب على الجناية سواء أكانت ف،(1) ء خصمهيصبو إلى إيذا

عمديّة أم خطئيّة خاّص يتمثّل :إّما في إزهاق روح الشخص بالقتل،أو قطع يده، أو رجله، أو فقء عينه 

ا تخلّف غالبا وهو أثر مباشر.وثّمة أثر آخر عاّم يتمثّل في كون جرائم الدّم على تنّوعه… أو جرحه 

أناسا معاقين يشّكلون شريحة اجتماعيّة عاطلة،غير منتجة، وإن فعلت فعطاؤها نسبّي، هذا األثر 

و ال مناص من أنّه على المجرم  الوفاقجزاء الاالجتماعي فيه من المضرة ما ال يمكن جبره إالّ بصّب 

 .ال غير هو القصاص

 راءزدطبيعة النّفس البشرية في ا عقوبات قد راعى عّز وجّل بتقريره لهذا النوع من الو 

غليل أهل  العدل أن يقابل القتل بالقتل ألّن في القتل شفاء لغيظ ورأى أّن من  والعاهات الجسدية ؛ 

سديّه و جحتى ال يبقى الجاني متمتعا بسالمة  من قطع طرف أو أطراف غيره قطع العدل ،ومن الضحيّة 

ّل كوفي  ،…من فقء عين غيرهفقء عين  العدالة أيضا ،ومنعاجزا يعيش المجنّي عليه عليال مغيظا و

ا أولي األلباب ولكم في القصاص حياة ي: لقوله تعالىالقصاص حياة  فالعدالة اإلالهيّة قضت بأّن فياألحوال 

 .179البقرة/ لعلّكم تتقون

لتقرير العقاب  كأساسد معيار آثار الجريمة ااعتمال يمكن هذا الّنوع من الجرائم و عليه فإّن  

لجريمة امعيار طبيعة  جيح اعتمادتر ماديّة و معنوية يجعل  آثار إّن ما يترتب عليها من، بل عليه 

 .بالنّسبة لكل جرائم الدّم هو األقرب للعدالة بل هو التجسيد الفعلي للعدالة الجنائية

إلى شخصيّة الجاني إّن النّظر  :يار شخصيّة المجرم لجرائم القصاصمدى مواءمة مع -2ب 

في جرائم الدم، يؤّدي بال ريب إلى إحياء الضغائن ومظالم العصور القديمة ، حيث يسقّط العقاب عن 

                                                             
 .  199، ص الجريمة  والعقوبةينظر ، عبد الّرحيم صدقي ،  ( 1)
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الشريف ويشدد على الوضيع؛ كما أّن فرض عقوبات متفاوتة ومتباينة على الجناة في الجرم الواحد 

يجري السعي حثيثا  ،وهي أعراف (1)يشّكك في عدالتها ويؤّدي بالضرورة إلى االنتقام واألخذ بالثأر

و      ولن يتأتّى ذلك إالّ بتطبيق مبدأ المساواة بين األفراد أيّا ما كانت مكانتهم االجتماعيةللقضاء عليها 

 وضعيتهم الخاّصة. 

، ألنّه يتنافى مع عدالة جرائم الدّم وعليه، فإنّه ال مجال إلعمال معيار شخصيّة المجرم في  

وع من نّ هذا ال ات البدنية الخالصة علىبوعقفرض الفي  تعالى تهإالّ اإلقرار بحكم لناوليس ، الجزاء

 .ةالفعليّ  لةبتحقيق العدا، فالنّظر إلى طبيعة الجريمة وتقرير عقوبة من جنسها هو وحده الكفيل جرائمال

 الموضوعيّ  إّن التفريد التشريعّي للعقوبة يتطّلب من المشّرع اعتماد المعيار ـ في القانون: ب 

عتماد الكن، و رغم ضمانا لتحقيق العدالة الجنائيّة. و المعيار الشخصيّ  عقوبة رادعة قريرضمانا لت

عجزت  المعيارين معا إالّ أّن ذلك لم يحل دون ترتب بعض اآلثار و النتائج غير المتوقعة،و الّتي

 التشريعات العقابية عن تفاديها و أهّمها :

وفق هذا المعيار تقسيم الجرائم بالنّظر إلى جسامتها  حيث تمّ   الموضوعي:لمعيار لـ بالنّسبة  أ 

 : على اعتبار(2)ُوّجهت له عّدة انتقادات تقسيما ثالثيا

دقيق ومضبوط للجناية أو الجنحة، كما أنّه ال يقـوم على  تقسيم عاجز عن وضع تعريف أنّه ـ 1أ  

جسامة  لجعله كما أنّه غير منطقيأساس حقيقي من فروق في طبيعة الجرائم المختلفة أو في أركانها ؛ 

  الجريمة متوقفة على نوع عقوبتها؛ وكان العكس هو األولى. 

ادا دائما على المعيار الموضوعي ، لم أنّه و بالنّظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه و اعتم ـ 2أ 

ن كانت  حتى و إة بما يندرج تحتها من قيم و حقوق جديرة بحماية مشددة يضبط المشّرع المصالح العامّ 

نائيّة و جتتضّمن مصالح فردية ، و ال المصالح الفرديّة بما يندرج تحتها من قيم بعضها يحتاج حماية 

بط هذه ن الحماية القانونيّة . و قد ترتب على عدم الدقة في ضالبعض اآلخر قد تكفيه أنواع أخرى م

لتي و ا   المصالح نوع من اختالل في تقرير العقوبات المناسبة لكل نوع من الحقوق المعتدى عليها

وتة في وجدناها ـ على ما سنؤكد الحقا ـ متراوحة بين سلب الحرية "سجن أو حبس" و الغرامات المتفا

 مقاديرها فحسب.

                                                             
 . 201، ص الجريمة والعقوبةينظر ، عبد الّرحيم صدقي ،  ( 1)

، الموسروعة الجنائيرة؛جنردي عبرد المالرك، 196-193،ص مبرادئ القسرم العرام مرن التشرريع العقرابيينظر،رؤوف عبيد ، ( 2)

 .105-101(، صقانون العقوبات)القسم العام؛مأمون سالمة،49-3/11مجلد
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أنّه و اعتمادا على النتيجة اإلجراميّة المترتبة على السلوك المرتكب قسمت الجرائم إلى  ـ3أ 

 قيا للجزاءنلمس تفريدا حقي ثار العقابية المترتبة عليها الآلجرائم ضرر و جرائم خطر و لكن من حيث ا

لصواب أن نفسها ؛ و اما دام الوصف القانوني للسلوك يبقى ذاته "جناية أو جنحة " و العقوبة هي أيضا 

لضرر ى مقدار ايتّم التمييز على األقل بين هذه الجرائم من حيث العقوبات  المقررة لكّل منها بالنّظر إل

 االذي وجدناه مكرس هذا الحلّ  النّاجم عنها و قيمة الخطر المهدد للمصلحة محّل الحماية

 .(1)ةسبيّ كالغرامة النّ  سبة لبعض التشريعاتفحسب في تقدير بعض أنواع الغرامات بالنّ 

إّن اعتماد هذا المعيار في تقرير العقوبة المناسبة له أهميته  ب ـ بالنّسبة للمعيار الشخصّي: 

د وفقت قالبالغة حتى و إن تّم بشكل ثانوي ، خاّصة أنّه يتعلّق بمدى مسؤوليّة مرتكب الجريمة . و 

ى فيه في شق الجزاء الذي راع بجالء آثاره التشريعات في األخذ بهذا المعيار إلى حد بعيد و ظهرت

 : بـالمشّرع شخصيّة الجاني ، و ذلك 

تمييزه بين المجرم المتعّمد و المخطئ حيث رتب ألفعال كل منهما عقوبات متفاوتة في   ـ 1ب 

ذلك أّن ".. التجريم يعني وجود الجزاء، بل إنه ال جريمة بدون  شدتها تحقيقا للتفريد التشريعي للعقوبة .

، وهذا (2)جزاء يعّبر عن تأنيب الدولة. .هذا التأنيب يفترض عدم توجيهه لغير المسؤول عن جرمه.." 

 من مقتضيات العدالة الجنائيّة.

التي  المعفية حتى األعذار المخففة أو أوة خاصّ دة تقريره لبعض الظروف الشخصيّة المشدّ  ـ 2ب 

و   اإعادة تنظير وذلك بتوحيده، و إن كانت تحتاج إلى آثارا مختلفة من حيث العقوبات رتب عليها

المخّول  ى يتيسر للقاضي تطبيقها، ألّن المشّرع هوحتّ ة لقانون العقوبات عامّ الوضعها ضمن األحكام 

 .بتسطير إطارها العام

بالمعيار الموضوعي بشكل أساسي مستهدفة بتقريرها تارت التشريعات الحديثة األخذ خالقد  

و     الجريمة ألنواع معيّنة من العقوبات تحقيق الردع و ضمان نسبة معيّنة من التناسب أو المالئمة بين

سعيا و لو بشكل ثانوي  على المعيار الشخصي العقوبة المقابلة ؛و لم تتجاهل شخصيّة المجرم فاعتمدت 

                                                             
تكون بنّص قانوني يحّدد مبلغها ، بالنّظر إلى مقدار الّضرر النّراجم عرن الجريمرة ، أو الرّربح المحقّرق  الغرامة النّسبيّة : (1)

طيع القاضري اعتمرادا عليهرا أن يضربط مبلرغ أو المراد تحقيقه ؛ وغالبا مرا يظهرر هرذا التحديرد فري صرورة نسربٍة معيّنرٍة ، يسرت

؛ جنردي عبرد  590-589، ص القانون الجنائي ، المدخل وأصول النظرية العامةينظر ، علي راشد ، الغرامة المحكوم بها .

 ؛ 5/122، ج الموسوعة الجنائيةالمالك ، 

G. Stéfani, Levasseur , Criminologie & Science  Pénitentiaire , P 292 ;  Merle -Vitu , Traité 

de Droit Criminel , P 873.                                                               

 .117، ص  السياسة الجنائيّة( فتحي سرور ،  2)



 الفصل األّول :                                                     التفريد التشريعي للعقوبة و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّة.

332 

 

و توفيقها في اعتماد المعيارين  مرهون بأنواع العقوبات التي اختارتها لضمان دلة،منها لتقرير عقوبة عا

  :العنصر الموالي في همن  تثبت؛هذا ما سنتحقيق العدالة الجنائيّة

يعتبر تنويع العقوبات أحد أهّم الضمانات  ة:ق العدالة الجنائيّ يالعقوبات ضمانة لتحق عتنويـ  2 

الجنائّي  ي التشريعفة ؛ و لعلّنا عند عرض أقسام العقوبات سواء المّقررة الجنائيّ  ة لتحقيق العدالةالتشريعيّ 

منهما  في كلّ  ةو خاصّ  اإلسالمّي أو في القوانين الوضعيّة لمسنا هذا التنّوع و إن كانت ذات طبيعة ممّيزة

نا من يتبيّن لسهذا ما  مّما جعلها تتفاوت في الدور األساسي المنوط بها و هو تحقيق العدالة الجنائية ؛ و

 خالل العنصرين اآلتيين:

الجريمة عُدواٌن يقع على قيمة أو  إنّ  و دورها في تحقيق العدالة الجنائية: الشرعيّةالعقوبات ـ أ  

و       وقيتزعزع به التوازن المطلوب بين الحق ، عدوانة األصيلةأكثَر من القيم االجتماعية الشرعيّ 

 امنيع ااجفرضت الشريعة سيمنعها  من أجلو ، بمعانيها المختلفة للعدالة الهذا اعتبرت خرق المصالح؛و

  .كّل تلك القيم ى بهحميعاد به التوازن وتمن العقوبات 

مقّدر تقديرا محكما من العليم الخبير بأّن شّق منها عند عرض النّظم العقابية الشرعيّة لمسنا قد و  

بالنّص المقّدس و قد تّم تقريره باالعتماد على معايير جسد بها المشّرع الحكيم مبدأ التفريد العقابي بإحكام 

ضمان تحقيق العدالة  هدفهاو على الدوام عمدتها الشرع ض تفويضا مضبوطا بضوابط مفوّ  شقّ ، و

 ترتكز علىالتي ة البدنيّ   أغلب العقوبات الشرعيّة مقّدرة أو مفّوضة مصبوغة بالصبغة . و الجنائيّة

ها تقتضي المساواة وتتطّلب المناسبة وتستهدُف إرضاء الشعور ذلك أنّ ، (1) العدلاإلنصاف و  من أساس

 : فهي  ، و هذه هي العدالة الفعليّة العام والخاص 

يتّم وفق توقيعها ؛ وارْت فيه شروط تطبيقهفامن تو كلّ فسريانها يشمل المساواة ؛ قتضي ت -أ 

العدالة ، بل إن (2)حاالت المتماثلة لكّل السبة ة واحدة بالنّ ، وبكيفيّ  القواعد الشرعيّة المقررة لكّل منها

يسرَي ألُم العقوبة بشكٍل متساٍو لكونه واقعا يصبغ العقاب الشرعي بالصبغة البدنية حتّى أن  اإللهيّة قّدرت

 . بشريحساس الاإلفيه وقع ال يتفاوت على الجسد وهو 

التّسوية في العقوبات مع تفاوت الجرائم غير  " أنّ العدالة قد ال تتطلّب المماثلة ، ذلك لكن  

مستحسن ، بل مناٍف للحكمة والمصلحة ..وكذلك التفاوت في العقوبات مع استواء الجرائم قبيٌح في الفطر 

أخذ والمشّرعُ الحكيُم .  ( 3)والعقول ؛ وكالهما تأباه حكمة الرب تعالى ، وعدله وإحسانه إلى خلقه .."

                                                             
(1 ) Dr Muhammad Muslehieddin, Philosophy of islamic law and The 

orientalists,(Pakistan :AshfacMirsa Copyright by Islamic Publications,Limited),P.101-280.                                                                                          

 .  وما بعدها341، صمن هذا الباب الثانيالفصل ينظر ،  ( 2)

  . 103 2، ج/ الموقعينأعالم ابن القيم الجوزية ،  ( 3)
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فقّرر المماثلةَ النوعّية بين الفعل المرتكب والمقابل له ، وذلك في  ، كّل هذا التفاوت بعين االعتبار

ة المتعلّقة بآثار الجريمة وحّكم االعتبارات الموضوعيّ ؛ (1)الجرائم الواقعة على البدن والمستأهلة للقصاص

في  باألخصّ ة ولم يغفل االعتبارات الشخصيّ  ؛كالحدود  ككلّ  ياالجتماعكيان في الجرائم الماّسة بال

مساواة ضمانا قد يكون تحققها بعدم الال تعني دوما المماثلة بل المساواة و عليه ف .الجرائم التعزيرية 

 . لتحقيق العدالة الجنائيّة

في عادلة ، وقد بيّنّا  حتى تكونالمناسبة تحقق مبدأ  عامبشكل  الشرعيّةب العقوبة وتتطلّ  -ب 

ة للجزاء حّكمها حال وضعه هذا المبدأ باتّخاذه معاييَر شرعيّ  الحكيمكيف راعى المشّرع المطلب السابق 

اقتضت   اإلسالمّي فقدض من التشريع الجنائيّ سبة للقسم المفوّ بالنّ  حتّىو. جريمة  لكلّ  رةالمقدّ  للعقوبات

عدد من المعايير في ذات الوقت مع تغليب أحدها بالنّظر إلى كّل اعتماد  تهالدالعنظرا ة المصلحة الشرعيّ 

ة وتدّرجها وتفاوتها في الشدّ رغم طبيعتها المشتركة ع العقوبات البدنية يالحكمة البالغة في تنو حالة فكانت

  .عين التفريد العقابي   وو ه بحسب مساسها بالمصالح الجوهرية لألّمة

إحساسه بظلم يمتّص أ أعصابه ، وتقّر سريرته ، وتهدّ هدف به إشفاء غيظ المجني عليه و  ـ ج 

توقيعا صارما . لقد كتب هللا  اتوقيع الجزاء الوفاق إالّ أو يحققه  ال يشفيهو، الغيرغيره له وبالمهانة أمام 

سبحانه وتعالى القصاص ، ال أخذا بالثأر ، وال انتقاما من المعتدي ، بل جبرا لخاطر الضحية أو وليّه ، 

: أليس الحق سبحانه يقول؛تنتج إذا ما انعدم تنفيذ العقاب وعالجا آنيا نافعا لكل األسقام التي يمكن أن

ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي األلباب./ 179البقرة . 

ما كان فعل وثيقةٌ بالعدالة؛فكلّ  ة في الفقه اإلسالميّ العقوبة البدنيّ  " نّ و يكفي التأكيد على أ  

ة مالئمة لهذا ما كانت العقوبة البدنيّ ة سافرة وجرأة في غير موضوعها،كلّ الغير فيه قوّ  االعتداء على

 .(2)عن المجتمع إلى غير ما أريد له" ى ال ينخلع وصف الدفاع الشرعيّ الفجور والسفور حتّ 

  الحديثةتعتمد التشريعات العقابيّة  ـ العقوبات القانونيّة و دورها في تحقيق العدالة الجنائية:ب  

قيقيّة لحمايةَ الحتكفُل في نظرهم الكونها بشكل أساسي  الجنائيّة ةوالغرامعلى العقوبات الّسالبة للحّريّة،

قها ستبعد تطبيتأنّها لعقوبة اإلعدام إالّ  بعض الدول ورغم تقرير.و تضمن تحقيق العدالة الحقيقيةللمجتمع 

 .و وقُف تنفيذه أبة سالبة للحّريّة،واستبداله بعقو: تخفيف الجزاء بطرٍق شتّى، منها

ـ كما في المناداة بفكرة العدالة في مجال الجزاء   الرائدةلمدرسة التقليدية الجديدة اكانت و قد   

 ةها يجُب أن يستهدف تحقيق العدال؛ فتوقيع العقاب وفق ما ذهب إليه أنصارُ وّضحنا في الباب األّول ـ 

                                                             
 .وما بعدها 370 ، صالفصل الثاني،  الباب األّولينظر ،  (1)

 . 12ص،  العقوبة البدنية في الفقه اإلسالميالحسيني سليمان جاد،  ( 2)
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النداء  اراستمرو رغم  .(1)التناسب الفعلي بين الجريمة والمجرم والعقوبةالمطلقة ، والتي تشُمل تحقق 

بدعوى  تشريعيا الواقع العملي أثْبَت أن تخفيف العقوبات الجزائية إالّ أنّ بفكرة العدالة في العصر الحديث 

 قررةالعقوبات الم حقيقةً لم تعُْد  ، أّدى إلى نتائج جد سلبية إذْ اد عن القساوة والتشديد في فرضهااالبتع

 :كما اتضح لنا، ألنها  بالعدالة سواء السالبة للحرية أو الغرامات تُْرضي الشعور العام

  .الجرائم غلبها مقّررة ألخاصة أنّ الحقيقي للفعل اإلجرامي  ال تمثّل في الغالب المقابل-أ 

 والجوهرية للمجتمع .ال تمثل فعال الحماية القانونية الواجبة للمصالح األساسية  -ب 

 ال تشفي غيظ المجني عليه .    -ج 

، رغم أنها تمثل الجزاء المناسب لالعتداء على المقررة في بعض التشريعاتعقوبة اإلعدام  و 

تؤول إلى عقوبة سالبة و غالبا ما  تقريرها محدود إال أنّ و لكثير من الجرائم الخطيرة النفس عمدا 

بالعفو ؛ وفي ذلك إهدار كامل وصارخ للعدالة الجزائية ؛ وهو  لمجرمينعم اللحرية طويلة المدى إلى أن 

ة أحُد أهم األسباب التي جعلت مسيرة اإلجرام تتواصل ، وأحد أهم العوامل التي أّدْت إلى اهتزاز ثق

  الجنائيّة. في العدالةاألفراد 

تطلُّب من المشرع أكثَر من الجزاء يو بين الجريمة والمجرم تحقيق المناسبة الفعليّة كما أّن  ـ د 

؛  العقوبة بين ذروتين دنيا و قصوى سواء كانت عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مجّرد حصر

ها بابط يسترشد جملة ضوو يحتاج أيضا ، تنويع العقوبات من المشّرع فالقاضي يحتاج فضال عن ذلك 

بتحقيق  ةلكفيلمجرم و المصلحة المعتدى عليها و و الجريمة مع امناسبة خياراته حتى تكون تقدير ال عند

 حتى وإن كانت المماثلة نسبية.   العدالة المرجوة 

ال تُحـقق آالما  تا كانأيّ العقوبات القانونيّة  ؛ والمساواةَ من مقتضيات العدالة ،  هذا وإنّ  هـ ـ 

و    ، البعض اآلخرأشّد منه على  البعض؛ فوقعُها على (2)سبة لجميع المحكوم عليهم بهاساوية بالنّ تم

تتحول إلى عقوبة ف،  (3)اإلكراه البدنيتنفيذها يؤول إلى  يجعلإن كانت غرامات  هاعن تسديد مبلغ العجز

 سالبة للحرية لم تقّرْر أساسا لمواجهة مثل هذه الجريمة ؛ وهذا يعني انتفاء المناسبة .

                                                             
 ؛  52-50، ص علم العقابينظر ، فتوح الشاذلي ،  ( 1)

R.Merle et A.Vitu, Traité de Droit Criminel, T1 , P107-109 

  ؛114، صشرح قانون العقوبات البغداديينظر، حمودي الجاسم ،  ( 2)

. , T1 / 871 Traité de Droit CriminelRoger Merle et Vitu, 

  .668،صالوسيط في قانون العقوبات؛أحمد فتحي سرور،667،ص"القسم العام"قانون العقوبات، ينظر، مأمون سالمة (3)
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ة الخاص ، فالواقُع أن أيلولتها للخزينة العامّ  أما عن مدى إرضاء الغرامة الجنائية للشعورو ـ  

طره لخالو أن المشرع خصص ولو جزءا من المبلغ المحكوم به للمجني عليه جبرا ف،  هدون تحقق حولي

 . الشعور بالعدالةلكان أفضَل ولَتحقق الهدف المبتغى وألَدى ذلك إلى  هظو شفاء لغي

ة ، ال يعني أبدا ضرورة رّدها كلّيا الغرامة الجنائية في تحقيق العدالة الجزائيّ  لدورتفنيُدنا إّن  

تفيد قد تُفيُد كبديل للحبس قصير المّدة ، وقد ها نّ ألنظامها ،  مراجعةإنّا نرى ضرورة كنظام عقابي ، بل 

و من هذا المنطلق نؤّكد أّن  وليس من العدل حذفُها من التقنينات . (1)نواع معيّنة من الجرائمأل كمقابل

 .عدالتها قد تتأتّى بتفريدها قضائيّا

 

 

 

سواء بكّل مضمونه و بما له من فعاليّة في مجال تحقيق العدالة الجنائيّة التشريعّي  تفريدال إنّ  

طريق  عن إلى تكريس واقعيّ يحتاج ر القانوني، وفق المنظور الشرعي اإلسالمي أو وفق التصوّ 

 إالّ أنّ  ؛ ةينطلق منه القاضي ويعتمد عليه في ممارساته القضائي أساسا شك بال ديع و هو،القضاء

سبة وبة المناالعق انتقاءكبيرة ألّن المطلوب منه أن يحسن ممارسة سلطته في مسؤوليّة هذا األخير 

ينها ها و تبالكّل الحاالت الّتي تعرض أمامه على اختالف ظروفها و شخصيّات مرتكبيها و على تعدد

 حينا و تشابهها حينا آخر .

ات و آليّ  يفترض اعتماده على معاييرو متطلبات  هذا التقدير القضائي للعقوبة له هو اآلخر 

د ـبالتفري المتعلّق الل الفصل المواليـله من خـما سنتولّى تحلي، و هو لضمان تحقيق العدالة الجنائيّة

ا هو فم . اريذي أو إدـوعي و آخر تنفيـموض : شقّ  دـامل لشقين من التفريـقوبة  و الشللع القضائي

 ائية؟ـلجنلعدالة اتحقيق ا ا في مجالـدورهما هو ـوبة و مـائي و التنفيذي للعقــون التفريد القضــمضم

 
                                                             

( 1)Samir El Ganzoury , L'Amende Pénale, L'amende Pénale , Etude Comparée             

 ؛ 392ـ039 /11م مج1968يوليو  2،علمجلة الجنائية القوميةا 

Leszeck Lernell, Certains aspects philosophiques & sociologiques de procédure des peines    

 , R.S.C. N° Juillet-Septembre 1979 , P486-495.  
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كالھما مخّول ألجھزة ف،أنواع التفرید العقابينوعان متالزمان منالتفرید القضائي و التنفیذي 

، أولھم األجھزة المساعدةسواء كانوا قضاة حكم مع قضاتھاإّما ممثلة في الدولة ،قضائّیة معتمدة لدى 

معّینین على مستوى المؤسّسات العقابّیة؛و إّما ممثلة في ةاألحكام الجزائیّ تطبیق قائمین علىقضاة تنفیذ

بمسؤولیھا و مسّیریھا و ھیاكلھا اإلدارّیة و إطارتھا الساھرة على حسن أو السجون تلك المؤّسسات إدارة

.المنشودةتنفیذ تلك األحكام بما یضمن تحقیق العدالة الجنائّیة

یفترض في القضاة اعتمادھا الّتيالخاّصة و آلّیاتھ ، للتفرید القضائي معاییره و في الحقیقة

للتفرید التنفیذي و إن كانت لھ الصبغة القضائّیة آلیاتھ الّتي ینفرد بھا، كما ، لتحقیق العدالة المطلوبة 

و .على تنفیذ األحكام الجزائّیةمبدأ اإلشراف القضائيلباألخّص باعتماد التشریعات العقابّیة الحدیثة 

یصبو إلیھ كّل تشریع جنائي سواء كانت مرجعّیتھ الذيطموحھي الالعدالة الجنائّیة و بال أدنى شك

تباین تمنھما تتشابھ أحیانا وكّل واحد المعتمدة فيالشریعة اإلسالمّیة أو أّي قانون وضعّي و لكن الوسائل 

خالل مضمون ھذا الفصل نقف على مقامات التوافق بین ما جادت بھ الشریعة أحیانا أخرى ، و لعلّنا من 

السمحاء و ما استحدثتھ القوانین الحدیثة فنؤّكد ضرورة التمّسك بھا و على مقامات القصور فنعّزّ◌زھا 

.بموضوعّیة ھادفة 

تفرید الو بشكل موّسعاألّول، عالجنا في إلى مبحثینمن ھذا المنطلق ، تّم تقسیم الفصل 
معاییره و آلّیاتھ و حاولنا تأكید دوره في تحقیق العدالة بمفھومھ و السلطة المختصة بھ و بالقضائي

بمفھومھ و السلطة المختّصة بھ بآلّیاتھ المختلفة التفرید التنفیذيالثانيو تناولنا في المبحث . الجنائّیة 

حولنا تأكید دوره ھو اآلخر في تحقیق العدالة كماالمقّررة على مستوى التشریع اإلسالمّي و في القانون

.الجنائّیة المستھدفة

:یكون كما یلي سقتفصیلھما على ھذا النّ 
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، بل إّن الكثیر رید العقابي في نظر أغلب الفقھاءیعتبر التفرید القضائي أھّم نوع من أنواع التف

على حالة لكّل ذلك أّنھ ینطوي على انتقاء و تقدیر الجزاء ،المظھر األصلي و الوحید للتفریدیراه ھو

العقوبة المناسبة لكّل اختیارمن سلطان یمكنھ أوتيو ھذا األمر ال یتأتى للمشّرع بل القاضي بما حدة

تّم یضحایا وعلى أساس أّن الدعاوى و الخصومات و األشخاص جناة بحسب ظروفھ و أحوالھ مجرم 

. مشّرع ال على الیھعرضھم عل

مبدأ التفرید ا فعلیّ إالّ أّننا نرى بأّن التفرید القضائي بھ یتجّسد و رغم اختالفنا حول ھذه الّنظرة، 

تي تتطلّبھا إن تحققت مفترضاتھ الّ سلطتھ التقدیرّیة باستحقاق من خاللالقاضيھ، فیمارسواقعّیاالعقابي 

ء في او اعتماد القاضي سو. ص و التأھیلخصّ خاّصة منھا التخصوصّیة الخصومة في المادة الجزائّیة

وسومة األحكام القضائّیة متجعللتفرید العقوبة المنظور اإلسالمي أو القانوني على معاییر محكمة 

لضبط العقوبة المناسبة تجعلھ قادرا على معّینة آللّیات ھكما أّن استعمالبالعدالة مھما كان مضمونھا؛

. وب منھ تحقیقھا على مستوى ساحات القضاء إدراك العدالة الجنائّیة المطل

ما ھي مفھوم التفرید القضائي وما:أھّمھاتإشكاالفي الحقیقة یثیر موضوع التفرید القضائي 

؟ و ھل فعال لھذا النوع من التفرید عاییر و اآللیات التي یقوم علیھاالسلطة المختّصة بھ؟ماھي أھّم الم

و لإلحاطة بالموضوع وفق لإلجابة عن ھذه االستفھامات ائّیة؟ـالجنابي دور في تحقیق العدالة ـالعق

:و ھي ، تّم تقسیم المبحث إلى ثالثة مطالب موّسعةالتصّور اإلسالمي أو القانوني

.و السلطة المختصة بھالتفرید القضائيمفھوم: لالمطلب األوّ 

.القضائي في الشریعة و القانونالتفریدمعاییر: انيالمطلب الث

.ره في تحقیق العدالة الجنائیةوو دآلیات التفرید القضائي:المطلب الثالث 

:معالجتھا بالتفصیل تكون كاآلتي
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:المطلب األّول

.ة بھالمختصّ و السلطة للعقوبة مفھوم التفرید القضائيّ 

وتي سیقت للوقوف على مفھوم التفرید القضائي، و ھللتعریفات الّ دقیقاعرضا یتضّمن المطلب 

الكثیر من المعطیات التي بمقتضاه تتحدد لنا معـاییر و آلیـات التفرید القضائي لشمولیتھضروري عرض

للعقوبة و التي تعتبر محور المطلبین الثاني و الثالث من المبحث ؛و ال مناص بعد ضبط المفھوم من 

وضوابط ممارستھا عملّیاالجھة التي تسند إلیھا مھّمة تكریس المبدأ ر ھذا التفرید و عناصتحدید 

:ھذا المضمون نفصلھ في الفرعین اآلتیین.لسلطتھـا

:الفرع األّول
:و عناصره وبةـللعقد القضائيّ ـوم التفریـمفھ

تي جاد بھا الفقھ الجنائي ات الّ عریفتحدید مفھوم التفرید القضائي یقتضي مّنا عرض أھّم الت

، على اعتبار باعھ في بیان مضمونھ مصريالفقھ الوعلى أساس أسبقّیتھ في المناداة بھ المقارن 

: یليمابیان ذلك یكون فیو؛خاللھ استخالص عناصر ھذا التفریدللوصول إلى تعریف یمكن من 

باعتباره من أھّم اختلفت تعریفات الفقھاء للتفرید القضائّي :مفھوم التفرید القضائي للعقوبةـأّوال

الفقھ المصري ثمّ المقارنالجنائي ما جاء بھ الفقھ وفقھا أھمّ عرضبدایة وقد آثرنا ،أنواع التفرید

.  وصوال إلى تحدید التعریف المختار 

ظھرت في الفقھ الجنائي المقارن عدة اتجاھات سعت كلّھا إلى :في الفقھ الجنائي المقارنـ1

:اإلحاطة بمفھوم التفرید القضائي ، أھّمھا على اإلطالق 

ریموند سالي  الفقیھیمثلھ شّراح القانون الفرنسي بشكل خاّص و على رأسھم : )1(لاالتجاه األوّ ـ أ

RaymandSaleilles، ّد الحقیقي ، و یمارسھ القاضي ـھو التفریى أّن التفرید القضائيأرذيال

، أطروحة دكتوراه "دراسة مقارنة"نظریة التفرید القضائي للجزاء الجنائي ،محمد عبد العزیز قناوي محمد ، ینظر،)1(

؛7-6ص أحمد عوض بالل،جامعة القاھرة ، كلیة الحقوق ، غیر منشورة،:مأمون سالمة ،د: في الحقوق إشراف د

, p144_149.de la peineL’individualisation,Saleilles(Raymand)
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بمفرده ألّنھ الوحید القادر على معرفة الجاني، بخالف المشّرع الذي ال درایة لھ بالمجرمین ألّنھم ال 

.یعرضون علیھ أصال

و یفترض أن و التفرید من ھذا المنطلق یتطلب وضع عدد من العقوبات تحت تصّرف القاضي 

و مّدتھا ، و من رھااقدمو متفاوتة في ا تبعا لتباین و اختالف الجناة ،في طبیعتھتكون عقوبات متباینة

:ھنا تعترض القاضي مشكلتین أساسیتین 

.تتعلّق بتحدید مدتھا-الثانیةتتعلّق باختیار نوع العقوبة في حد ذاتھا؛ و -األولى

یملك القضاة سلطات معتبرة في مجال و حّل المشكلة الثانیة وفق ھذا االتجاه بسیط و ممكن ، إذ 

تحدید مدة العقوبة حیث یتوقف ضبطھا على تقییم الفعل المرتكب و مدى خطورتھ ؛ و تبقى المشكلة 

.یناألخطر و األھّم ھي اختیار نوع العقوبة تبعا للتصنیف الّنفسي للمتھم

ة و مختلفة في طبیعتھا وضع فئات متعّددالمشكلة األولى،لحلّ إذن إّن التفرید القضائي یقتضي

و فیستطیع تطبیقھا وفقا لكّل شخص؛ھابینختیارو في نظامھا من العقوبات حتى یكون أمام القاضي اال

"بنظام العقوبات المتوازیة أوالمتقابلة":ىعلى اعتبار أّنھ یملك مقیاسین للعقوبات أو كما یسمّ 
Les peines parallèles 1(، یختار من ھاتین المجموعتین العقوبة المناسبة تبعا لطبیعة الجاني(.

التركیز على الفعل المرتكب المحّقق في وبة فال یمكنبتحدید نظام العقو عندما یتعلّق األمر 

أن یصبو جة الّتي یرجى تحققھا والھدف الّذي یفترضن أن یتحّول االھتمام إلى الّنتیالماضي، بل ال بد م

و ما عن بعضھماوحسب رأي سالي على القاضي أن یملك قاعدتین مختلفتین تما. إلیھ ھذا الّنظام

:)2(لتفرید العقوبةالوقتمتالزمتین في ذات

وفق La criminalitéactiveط یتبعا لإلجرام الفّعال أو الّنشیقّدر مدة العقوبةأن :األولى

ة ؛الّتي مازالت باقیّ التقلیديوھذا یتناسب مع فكرة الجزاءما حّددت بھ صفات الفعل ، 

أي تبعا لإلجرام السلبي للشخص أي تبعا لجوھر طبیعتھ ھویحدد طبیعة العقوبةأن :الثانیةو

دھا؛ و ھذه الدرجة من اإلجرام السلبي و ھذا یتناسب مع فكرة أھداف العقوبة و تفریفي حد ذاتھ المجرم

La criminalité subjéctiveغالبا ما تتحدد في واقع األمر عن طریق الكشف عن األسباب الذاتیة 

.الدافعة إلى اإلجرام إلمكان استئصالھا  

(1)Saleilles(Raymand) ,L’individualisation de la peine, p 158 .

(2)Saleilles(Raymand) ,IBID, p 158.
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و علیھ ،فإّنھ البد من إنشاء فئات مختلفة من العقوبات تالئم الفئات المختلفة من المجرمین ، 

ن بالصدفةفئة المجرمی: ـ حسب رأي سالي دائماـومن ثم ّ یجب تصنیف المجرمین  إلى فئــات ثالثة
متأّصلالمجرمین بإجرامو أو سطحيالمجرمین بإجرام ظاھريو ممن لیس لھم إجرام خاص بھم
أن تناسبھ فئات ذي یجب فھذا ھو التقسیـم األساسي للمجرمین و الّ . وھـؤالء غیر قابلین لإلصالح 

.)1(األمنیةأو االحترازیةو اإلصالحیة، الترھیبیة : العقوبات الثالثة

على تخلي المشّرع عن ینطوي ائي للعقوبة وفق ھذا االتجاه التفرید القض:انياه الثاالتجـ ب

جزء كبیر من سلطتھ للقاضي، ذلك أّنھ عاجز عن تحدید و ضبط العقوبة مسبقا حتى تتالئم مع كّل 

یتدخل قد ألن ّ القاضي و بإدراج نظام العقوبات الحدّیة تكون قد فتحت ثغرة في مبدأ الشرعیة. جریمة 

یمارسھا فیما بین الحدین األقصى على األقّل ،ة في تحدید العقوبة المناسبة بما یتمتع بھ من سلطة تقدیریّ 

و األدنى للعقوبة المعّینین تشریعّیا ؛كما أّن في إدراج نظام الظروف المخّففة غیر المحددة حصرا بالنّص 

و لو جزئیا و ھو القانوني تنازل جلّي من المشّرع مّما یمنح القاضي في المـادة الجزائیة دورا ابتكاریا

.)2(ة تمّسكا منھ بمبدأ الشرعیّ ما یحتكره المشّرع كأصل عام 

والھو التفرید القضائيیباشره القاضي من تحدید للعقوبة،ما"یرى أّن :الثالثاالتجاه ـ ج

بمساعدیھ من مع االستعانة-، لفحص القاضي بنفسھابھ لصفة التفرید الشخصي الحقیقيخالف في اكتس

.)3("فرضھ العقوبة المالئمة طبقا لتشخیصھوحالة كّل مجرم بالذات،–الخبراء و الباحثین

و موائمة بین العقوبة ن مما یقوم بھ القاضي ینطوي على فھذا التعریف أّكد أّن التفرید القضائيّ 

.  للشخصّیة اإلجرامّیةھالمجرم و ھذه الموائمة أساسھا فحص

أي الرئیسي في تفرید العقوبة،بالدور اضي الق" قیامھو اآلخر على یؤّكد :رابعاه الاالتج

و ذلك بما لھ من سلطة تقدیریة تخّول لھ بحث ظروف ارتكابھ ھا وفقا لظروف الجریمة و مرتكبھا،موائمت

تي تتناسب مع ظروف كّل ة، و تمّكنھ من الحكم بالعقوبة الّ تھ و ظروفھ االجتماعیّ للجریمة و شخصیّ 

.)4("مذنب

(1 )Saleilles(Raymand) ,L’individualisation de la peine, p 172-171 et suiv ;

فبرایر 2ع9س /1، مجلة القانون و االقتصاد،مج الجنائیة نحو فردیة العقابتوجیھ السیاسة محمود محمود مصطفى ،

.14، ص1939

.8،صالمرجع السابقینظر ،محمد عبد العزیز القناوي محمد، ) 2(

.27، ،صالحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، إبراھیم أكرم نشأت) 3(

، المجلة التقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة ، بین القانون اإلیطالي و القانون المصريالسلطة ،سمیر الجنزوري ) 4(

.170،ص1،ع11الجنائیة القومیة، مج 
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و جاھات السابق عرضھا یمكننا إعطاء تقدیر أّولي لالتّ : جاھات لھذه االتّ التقدیر الشخصيّ ـ د

:للعقوبة كما یليتي سعت إلى ضبط مدلول و مضمون التفرید القضائيّ الّ 

لألسباب التي أوردھا ال غیرال یمكننا التسلیم أّن التفرید القضائي ھو التفرید الحقیقيـ1د

ى مع عدم یمارسھ المشّرع حتّ أحدھا:ستویات ثالثة متكاملة فیما بینھاذلك أّن  للتفرید العقابي م، "سالي"

مثول الجناة أمامھ و ھو التفرید التشریعي الذي یرتكز على عناصر و یقوم على معاییر و یستند إلى 

علیھایقومیمارسھ القاضي ھو التفرید القضائي و لھ ھو اآلخر عناصر الثانيو ؛ سابقابّیناھا آلیات 

أو یفترض ذلك كما سیتضح من معاییر یعتمدھا و لھ آلیات بھا یتیسر اختیار و تقدیر العقوبة المناسبة و 

ذات تمارسھ اإلدارة العقابیة الساھرة على تنفیذ األحكام الجزائّیة بأجھزتھالثالثو ا؛ھذا المبحثخالل

.ھو التفرید التنفیذيوـ قضائّیةإداریة و المزدوجة ـ االختصاصات 

لسلطة القاضي في تفرید العقوبة بجعلھا تنطوي على اختیار نوع العقوبة " سالي"إّن تحدید ـ2د

فلیس لھ للمجرمین الثالثيّ أّما تصنیفھ؛و ضبط مدتھا تحدید سلیم إلى حد بعید على ما سنبّین الحقا

التصنیف أمر فیھ نظر ألّنھ كان من باب أولى التأكید على ذلكو فرض عقوبات بالّنظر ل، اسویّ اأساس

ـ3د.ى تتیسر مھمة القاضي في التفریدضرورة تنویع المشّرع للعقوبات حتّ 
كما أّن حصر وسائل التفرید القضائي في جعل العقوبات متراوحة بین حدین بینھما یمارس القاضي 

و كذا في االعتراف بنظام الظروف المخففة غیر المنصوص علیھا ،سلطتھ في تقدیر العقوبةالجنائيّ 

على األقل بالتنویع أكثر في ب أكثر من ذلكتي تتطلّ عارض و العدالة الجنائّیة الّ تیقد أمر ؛فحسبسلفا 

و تبقى .العقوبات و بوضع معاییر أو ضوابط منصفة یتیسر بھا تقدیر العقوبة

طلق منھ الفقھ المصري ذي انالّ صلاألفي الفقھ المقارن التعریفات التي أعطیت للتفرید القضائي للعقوبة 

.امفھوم ، و منھ سنختار تعریفا نحسبھ جامعالفي ضبط على رحابتھ

لقد أسھم الفقھاء المصریون :و المفھوم المختارمفھوم التفرید القضائي في الفقھ المصري-2

أھّم تحدیداتھم للتفرید القضائيبنصیب وافر في بیان معالم التفرید العقابي بشكل دقیق،لذا عمدنا إیراد

:؛ و ذلك كما یليللعناصر التي یقوم علیھا ھذا التفریداو كاشفانراه جامعمفھوماختیار وصوال إلى 
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مدارسیقت جملة من التعریفات تدور جلّھا حول :مفھوم التفرید القضائي في الفقھ المصري -أ

التفرید القضائي یتواله القاضي في حدود القواعد و المبادئ التي یقّررھا المشّرع بقصد ":واحد ھو أّن 

.)1("الحكم بالعقوبة المناسبة للجریمة و لظروف مرتكبھا 

، "مبدأ الشرعّیة"ي وھو ضھذا التعریف على أحد أھّم الضوابط المفترض مراعاتھا من القاأّكد

و ذلك أّن سلطة القاضي في جعل العقوبة متناسبة مع الجریمة و المجرم تكون في حدود الّنص الشرعّي، 

.سلطة تقریر وسّن عقوبات من تلقاء نفسھإلىتنقلب أنال یفترض

یعجز ھو عن القیام بھا یسند المشّرع إلى القاضي مھّمة" :التفرید القضائي بمقتضاهالقول بأّن و 

ة ، وفقا لدرجة خطورتھ و ھي مھّمة تحدید الجزاء الجنائي المناسب لحالة كّل مجرم على حدبأّي حال،

اس درجة الخطورة بطریقة علمیة عن طریق الفحص الفني العلمي لشخصیتھ ـو قد یتطلب قیاإلجرامیة،

اره و علیھ مآخذ ـالصواب ما ال یمكننا إنك؛ قول فیھ من)2("و بمعرفة فریق من الخبراء و المختصین،

.عینا تسجیلھا 

مر التفرید القضائي لعجزه عن تحدید الجزاء أّما عن مآخذه ، فتبریر إسناد المشّرع للقاضي أ

و و العجز ھ بشر یعتریھ النقصبحكم أنّ الوضعي حالة إن كان یصدق على المشّرع  المناسب لكلّ 

حاطة  بدقائق األمور لتعددھا و كثرتھا و تباینھا، فال یصدق على المشّرع الحكیم عّز عدم القدرة على اإل

البالد جمیعا، وما شؤون العباد و مصالح ق بوجل بحكم أّنھ قادر على اإلحاطة بكّل شاردة و واردة تتعلّ 

كّنا اإلسالميّ من مظاھر المرونة في التشریع الجنائيّ اتفویض األمر للقاضي أو لوالة األمور إالّ مظھر

.من البحثلقد أفضنا في بیانھ في الباب األوّ 

لخلق یعتمدھا القاضي تيو وجھ الصواب في التعریف السابق ، تحدیده ألحد أھّم المعاییر الّ 

بھا التفرید القضائي تي یتطلّ ، و كذا أحد أھّم المفترضات الّ "الخطورة اإلجرامّیة : "التناسب المطلوب وھو

ضمانا ناةو ھو ضرورة وجود أجھزة فنّیة متخصصة تساعد القاضي في عملّیة فحص الجللعقوبة 

.ھم حالة بحالةلتشخیص سلیم ل

ھذا المعنى إذ ،وقد أّكد الدكتور محمود محمود مصطفى في شرحھ للقسم العام من قانون العقوبات 

تحدید العقوبة المناسبة لكّل مجرم مّما یضمن تحقیق األھداف الوضعي لیس في استطاعة المشّرع 

الھا المباشرـة التصللسلطة القضـائیّ فعال المرجوة منھا، فتفرید العقاب على الوجھ األكمل یتأّتى 

دراسة تحلیلیة تأصیلیة في القانون المصري و قوانین "تفرید العقوبة في القانون الجنائيمصطفى فھمي الجوھري ،) 1(

.57ص،بعض الدول العربیة

.7،ص األوجھ اإلجرائیة للتفرید القضائيفتاح عبد العزیز خضر،عبد ال)2(
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لتمكین القاضي من ل الحقا ـ ـ لنا حولھا بیان مفصّ غیر أّن التشریعات وضعت وسائل معّینة ،بالمجرم

.)1(ھذا التفرید بلوغ 

و ضبطھ للعقوبة ضرورة أن یستحضر القاضي أثناء اختیارهتأكیده على ،في ھذا الرأيجدید الو 

العقوبة في حد ذاتھا من أھداف حددھا لھ المشّرع مسبقا من جھة والوسائل التي ،المناسبة لكّل حالة

الشرعّیة و في ذات الوقت الحرص على تحقیق و لعّل سبب ھذا التأكید ھو تفادي خرق مبدأ ؛جھة أخرى

یعطي للقاضي قدرا من فالمشّرع.العدالة الجنائّیة بضمان اختیار عقوبة مؤدّیة للغرض المبتغى منھا

و ھذه الحرّیة تمارس وفق للفعل و المالئمة لخطورة الجانيالمرونة والحرّیة الختیار العقوبة المناسبة

.)2(سع بحسب سیاسة المشّرع الجزائیةضوابط محددة و ھي تضیق و تت

اح القانون أن یمكننا من خالل التعریفات الّتي أوردھا شرّ :المفھوم أو التعریف المختار –ب

عمل یقـوم بھ ":و ھو أّنھ للعقوبة نعطي تعریفا نحسبھ یكشف عن مضمون و عناصر التفرید القضائيّ 

ة ة بحیثیاتھا الخاصّ عاقوكلّ مالبسات متمعنا في ، لدعاوى المعروضة أمامھ انظره عند القاضي الجنائي 

و متفحصا شخصیة مرتكب الجریمة الّنصوص التشریعیة ،مستحضرا مكّیفا لھازةالممیّ و ظروفھا

".ة الجنائیة لمقدرا لھا بمیزان العداالمناسبة ة العقوبنوع مقررا

" عمل"للعقوبة ، ال على أساس أّنھ التفرید القضائيّ عن جوھر في نظرنا ھذا التعریف یكشف ف

أي مھام و صالحّیات مسندة إلى القاضي الجنائّي باعتباره المفّوض من المشّرع للفصل في الدعاوى 

تتّم وفق منھج معّین یفترض إتباعھ ضمانا للحكم ھذه الصالحّیاتممارسة فحسب، بل على أساس أّن 

و كلّما كانت أصول ھذا المنھج محكمة تحقق التفرید القضائي للعقوبة . بعقوبة عادلة و محققة ألھدافھا

و ، و مھما اختلفت ظروف ارتكابھا و مھما تباینت ظروف دت الوقائع المعروضة أمام القاضيمھما تعد

.مرتكبیھاشخصیات 

یمكننا من خالل التعریف المختار للتفرید القضائي :ـ عناصر التفرید القضائي للعقوبة اثانی

:،ھي، و التي نراھا مشمولة في ثالثةللعقوبة استنتاج عناصره

قة بالوقائع إّن اإلحاطة بكّل الظروف الموضوعّیة و الشخصّیة المتعلّ :تكییف الوقائعـ 1

فإذا كانت مھّمة المشّرع یقتضیھا و یتطلّبھا التكییف الصحیح لھا ؛المعروضة أمام القضاء ضرورة 

تنطوي على تحدید السلوكات اإلجرامّیة و رسم نموذج قانوني لكّل صورة منھا بإعطائھا وصف قانوني 

.651ص،شرح قانون العقوبات القسم العامینظر، محمود محمود مصطفى،)1(

.93-92، ص حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق العقوبةمون سالمة ،أینظر ،م)2(
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الّنظر بمالبساتھا محل إسقاط الواقعة  تتطلّبمھّمة القاضيمعّین و تقریر ما یناسبھا من جزاءات ، فإنّ 

ظروف ارتكابھا و ظروف مرتكبیھا على الّنموذج الموافق لھا بالوصف التشریعي المحدد لھ فإذا و 

.المطابقة بینھما استطاع القاضي بعد ذلك إعطاء تكییفھ للواقعةتحصل

بھاقة و علیھ ، فإّن عملّیة تكییف الوقائع تتطلّب بذل الجھد من القاضي لإللمام بالمعطیات المتعلّ 

ـ أ:ل في من مدى صّحتھا ، و ھذا الجھد یتمثّ و التثّبت 
مالبسات و و نقصد بھا كما سبق البیان:اإلحاطة بالظروف الموضوعّیة و الشخصّیة المتعلّقة بالواقعة

لتعلّقھ بمادّیات الجریمة و طبیعتھا ووسیلة الموضوعّیةحیثیات الواقعة؛ إذ نجد بعضھا مصبوغ بالصبغة 

الشخصّیةارتكابھا و مكان و زمان وقوعھا و النتائج المترتبة عنھا، و البعض اآلخر مصبوغ بالصبغة 
واء كان فردا أو عددا من أو معنویا، و سكان لتعلّقھ بمرتكب الجریمة شخصا طبیعیا 

صغیرا أو كبیرا مبتدأ في اإلجرام أو معتاد ،شریكار عن كونھ فاعال أصلّیا أو،وبصرف الّنظاألشخاص

.تھشخصیّ قاضي في جمیع األحوال الوقوف على علیھ یجب على ال

ھذه الظروف لھا أثرھا في مجال األركان الخاّصة الممیزة لكّل جریمة و لھا أثرھا أیضا في 

منصوص علیھ نّصا و یتعلّق لذا نجد بعضھا الوصف القانوني للواقعة المرتكبة؛تحدید المشّرع نفسھ 

و ، و البعض اآلخر غیر منصوص علیھ صراحة و لكن للقاضي سلطة فیھ )1(بآلیات التفرید التشریعي

و مھما كان نوع .یسّمى الظروف القضائّیة و مجالھ التفرید القضائي على ما سیتبّین في ھذا المبحث 

حاطة بھا بل وفوق كّل ذلك إثباتھا بكّل الوسائل الظرف و مھما كانت مالبسات الواقعة یلزم القاضي باإل

.القانونّیة و الشرعّیة حّتى ال یترك ثغرة للشّك حولھا

ال نقصد بالبحث عن دلیل اإلثبات في ھذا المقام إثبات إسناد السلوك :البحث عن أدلة إثباتھاـب

، بل إثبات حدوث الواقعة بمادّیاتھا و )2(المسؤولّیة الجزائّیةاإلجرامي إلى فاعل معّین إلمكان تحمیلھ 

آثارھا المختلفة ، حّتى یمكن التثّبت من وقوعھا فعلّیا من جھة و التثّبت من كونھا تقع تحت وصف 

.ن جھة ثانیة ماألفعال المجّرمة وال تندرج ضمن  األفعال المباحة أصال

یجتھد القاضي بتنقیب آخر یتّم على مستوى الّنصوص إلیجاد الّنموذج و باكتمال ھذا البحث

.شریعّیة الجزائّیة تالقانوني الّذي یصدق على الواقعة محّل الّنظر و ذلك باستقراء المنظومة ال

.و ما بعدھا 286ینظر ، الفصل األّول ، الباب الثاني، ص) 1(

. ھذا الّنوع من اإلثبات أي إثبات إسناد السلوك المرتكب إلى فاعل معّین یتعلّق بفحص الشخصّیة اإلجرامّیة)2(
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الوضعّیة كما حدد لقد حددت التشریعات الجزائّیة :لواقعةلالبحث عن الّنموذج القانونيّ ـ ج 

:و ھذا الّنموذج یتضّمنیمةنموذجا للجرالتشریع الجنائي اإلسالمي 

المقّومات ،أي)1("العناصر األساسیة الالّزمة للوجود القانوني لھا"لوتمثّ : أركان الجریمةـ 1ج

تصُدق على كّل الجرائم، كالركن المادي الّذي عاّمة،وھي إّما أن تكـون تي تقوم علیھا الّ ةاألساسیّ 

وقد .تتمایز بھا الجرائم بعضھا عن بعضخاّصةُیفترض قیاُمھ في كّل واقعة جرمیة، وإّما أن تكون 

أدرجت األركان الخاّصة في نحیفي أدرجت األركان العاّمة للجریمة في القسم العام من قانون العقوبات 

.)2(القسم الخاّص منھ

ومّیزوا بین العاّمة حّدد الفقھاء أركان الجریمة،،اإلسالميّ الجنائيّ الّتشریع ى على مستوىو حتّ 

.)3(أّنھم بحثوا الشقّین من األركان معا في كّل جریمة غایة ما في األمر،الخاّصة منھا؛و

، فھي تدخل في )4("المقّومات المتفّرعة عن ھذه األركان:" ھي و:الجریمةعناصرـ 2ج

، وعلیھ فإّن الجریمة إذا )5("واقعة جوھریة ال تقوم الجریمة بدونھا:"فالعنصر؛ تكوین الّنشاط اإلجرامي

قول إّنھ كانت تتكّون من ركن مادي وآخر معنوي فھما المقّومان الرئیسیان لھا ؛ وعند تحلیل الـركن نـ

السلوك والنتیجة والعالقة السببّیة بینھما، :یتكّون من عناصر،وعناصر الركن المادي في الجریمة ثالثة 

.   عنصر اإلرادة وعنصر العلم: أّما الركن المعنوي فیتألّف من

أساسّیة وال متفّرعة عن ،غیر أّنھا لیست تعتبر ھي األخرى مقّومات:الجریمةشروط ـ3ج

وقائع تسبق من الّناحیة الزمنیة والمنطقیة نشاط الجاني؛ھذه المقّومات السابقة یتطلّبھا تعّد وإّنما األركان،

.111،ص)م1990دار الفكر العربي ، :القاھرة (، 3،ط) القسم العام(،قانون العقوباتمأمون سالمة،)1(

.108، صالمرجع السابقینظر ، مأمون سالمة ،)2(

.1/111،جالتشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيینظر ،عبد القادر عودة، )3(

دارالنھضة العربیة،دار :مصر(،دط،دراسة تحلیلیة تأصیلیة،الشروط المفترضة في الجریمةعبد العظیم مرسي وزیر،)4(

.30،ص،)م1983الجیل للطباعة،

م،مجلّة 1964تقریر مقّدم للجمعیة الدولیة للقانون الجنائي بباریس "،المشّددةالظروف محّمد محیي الّدین عوض،)5(

؛1113،ص)المطبعة العالمیة:القاھرة(،1963،ماي9،العدد43المحاماة، السنة

Roger Merle_André Vitu,Traité de droit criminel ,’’Problèmes Généraux de la science

Criminelle,droit pénal général, T1,pp366,367, Marge No10 .
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.)1(صفة الجریمة ال تصُدق على الفعل إالّ بثبوت الشرطولترتیب العقاب،المشّرع 

ّراح الوقد  ع ش وا م انونَعَرَف فقھاء الشریعة أیضا ھذه الشروط غیر أّنھم اختلف ا ؛ ق ي وظیفتھ ف

اب ّرع ال یسقط العق ا ذلك  أّن انتفاء الشرط في الجریمة ال یحول دون اعتبار قیامھا ، كما أّن المش مطلق

:ذلكو مثالعلى الجاني ، 

روق ماال مملوكا صول الفعل ُخفیة، كون المسح: جریمة السرقة جملُة شروط أھّمھایشترط في-

جّرما، والعقاب ظل ممثال ، فإّن سلوك الجاني یفإذا افُتقد شرط الحرز. للغیر ، محرزا، بلغ نصابا معّینا

.)2(یترّتب علیھ ال محالة ؛  غایة ما في األمر أّنھ یؤول من الحد الى التعزیر
ّن عدم غیر ألشبھة، لتوقیع العقاب على الجاني،یشترط لثبوت أّیة جریمة أن تكون خالیة من ا-

. )3(فضال عن أّن العقاب ال یسقط دومامطلقا،وصف التجریمي للفعلع التحّقق ھذا الشرط،ال یرف

ھ ، و دور القاضي كما سبق القول ھو البحث عن الّنموذج المالئم للواقعة محل نظره  ّل أركان بك

ي ال  ف أّول و تكیی ا ، و ھ با لھ ا مناس تطاع أن یعطي تكییف ابق اس و شروطھ و عناصره فإن حصل التط

.فحص شخصّیة الجاني یكتمل إالّ بعد 

فھ اشتكاو قة بالجریمة،وضوعّیة و الشخصّیة المتعلّ مإحاطة القاضي بالظروف ال:ـ التكییفد

:یتضّمن تحدیدا لـ أو الشرعّي المطابق لھا یمّكنھ من إعطاء تكییف أّولّي للّنموذج القانونيّ 

تحدید دقعلیھ أو بعبارة أأي نوعھ و طبیعة الحّق المعتدى :ـ طبیعة السلوك اإلجرامي1د

و باعتباره ..أوالسلوك اإلجرامّي باعتباره جریمة سرقة مثال أو اختالس أو نصب أو قتل أو جرح 

. ثّم ضبط وصفھ طبقا لما حدده المشّرع...أوشخصأو إعتداء على أو خاصعاممالعلى اعتداء

تحدید الوصف الخاّص بكّل یختّص المشّرع كأصل عام ب:ي أو الشرعيّ وصف القانونالـ 2د

واقعة باعتبارھا جنایة أو جنحة أو مخالفة ھذا في القانون ، و في الشریعة باعتبارھا حّدا من الحدود أو 

.أي جرائم القصاص أو الدّیة أو من الجرائم التعزیرّیة جریمة من جرائم الدمّ 

المناسب یتوّصل القاضي و بمقتضى ضبط طبیعة السلوك اإلجرامي المرتكب و تحدید و صفھ 

.إلى تكییف الواقعة محّل الّنظر أّولیا إلى حین فحص شخصّیة الجاني

؛ محّمد محي الّدین عوض،31،صدراسة تحلیلیة تأصیلیة،الشروط المفترضة في الجریمةینظر،عبد العظیم مرسي،)1(

.1114–1113، صالتقریر الّسابق،الظروف المشّددة

.و ما بعدھا286، صمن ھذا الباباألّولینظر ،  الفصل )2(

.و ما بعدھا305، صمن ھذا الباب األّولالفصل ینظر،)3(
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للعقوبة بل إّنھ یدخل یعتبر الفحص من أھّم عناصر التفرید القضائيّ :ـ فحص شخصّیة الجاني2

وجوب إحاطة القاضي منما ذكرنا إلى و یشمل باإلضافة . ضمن أحد أھّم المعاییر المعتمدة لھذا التفرید 

، عالقتھ بالظروف الشخصّیة المتعلّقة بمرتكب السلوك اإلجرامي من حیث سّنھ ، سوابقھ ، صفتھ 

؛ ات بالذّ و غیر ذلك، مدى انصراف إرادتھ نحو ارتكاب ھذا السلوك...بالمجني علیھ ، دوافعھ لإلجرام 

:منالتأّكدھو و الھدف المبتغى من ھذا اإلجراء 

قھ بشخصّیة الجاني و أھلّیتھ المسّمى الركن الشخصي لتعلّ للجریمةالركن المعنويتوافرأ ـ 

.من ثّم یمكن استكمال التكییف باعتبار الجریمة عمدّیة أو خطئّیة ؛لتحّمل المسؤولّیة الجزائّیة 

في شخصّیة الجاني ، و یتّم التأّكد من ثبوتھا بمقتضى ملف خاصّ ب ـ  وجود خطورة إجرامّیة

؛ و یتم إعداد ھذا الملف المتعلّقة بمرتكب الجریمةشمل كّل الجوانب االجتماعّیة و الصحّیة و الّنفسّیةی

.في بعض األحیانـ)1(من طرف خبراء معتمدین لدى القضاء ـ على ما سیتضح الحقا

ذي یراه القاضي مناسبا لشخصّیة اإلجرامّیة تتحدد معالم الجزاء الّ لفحص الومن منطلق ھذا 

ار یتطلّب العقوبة أو التدبیر األمني ، فإن تمّثل في العقوبة فإّن االختی:ذي ال یخرج عن صورتین إّما و الّ 

:اليحو التّ التثّبت من عدالتھا على النّ 

ال یمكن للقاضي اختیار العقوبة من تلقاء نفسھ بل و التزاما منھ بمبدأ : العقوبة اختیارـ 3

و المناسبة و مقدارھا بالّنظر إلى الّنّص الشرعّي المقّرر لھا من جھة ،نوع العقوبة الشرعّیة یتّم انتقاء 

.من جھة أخرى األھداف المتوخاة منھا ن تحقیق اضمتّم یبالّنظر لما بھ 

نظرا لالختالف و تختلف القوانین الوضعّیة عن الشریعة اإلسالمّیة في تحدید كیفّیة االختیار 

:، و ذلك على الّنحو التالي الظاھر في األنظمة العقابّیة المعتمدة في كّل منھما

سلطة القاضي في انتقاء العقوبة المالئمة لكّل حالة:ـ اختیار العقوبة المناسبة في الشریعة أ

و ھذه الطبیعة یؤّكدھا القاضي في تكییفھ لھا ما إذا كانت من ،تتوافق و طبیعة الجریمة بشكل خاصّ 

.من جرائم القصاص و الدّیة أم من الجرائم التعزیرّیة مجرائم الحدود أ

نوع العقوبة إن تحدد تكییف الواقعة باعتبارھا من الجرائم التي قّدر ضبطو ال إشكال یحصل ل

و القصاص حیث تنحصر سلطة القاضي في التثّبت أو ھي الحدود ، كیم عقوباتھا تقدیرا ثابتا الشرع الح

.ینظر ، المطلب الثاني و الثالث من ھذا المبحث ) 1(
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من شروط إقامتھا ألّن نوعھا مفصول فیھ بالّنص المقّدس ، أّما إن كانت من التعازیر فاختلف حول حدود 

.حدود العقوبة التعزیریة في حد ذاتھاسلطة القضاء في إقامتھا و في 

على مستوى القوانین تنحصر سلطة القاضي : العقوبة المناسبة في القانون ب ـ اختیار 

، بیّنا سابقا أقسام ھذه العقوبات، و قدرة فیھافي اصطفاء عقوبة معّینة من أنواع العقوبات المقرّ الوضعّیة 

: العقوباتو أّكدنا أّن التشریعات العقابّیة الحدیثة ترّكز في مواجھتھا للجرائم على نوعین رئیسیین من

العقوبات نجده غالبا متراوح بین حدین ھذهو عن كمّ . ، و الثانّیة الغرامات الجنائّیةاألولى سالبة للحرّیة

.أدنى و أقصى یمارس بینھما سلطتھ في ضبط المدة و المقدار على ما سیتّضح

وعي و تقدیر أّن سلطة القاضي في تقریر العقوبة المناسبة ھي سلطة اختیار نمّما سبق نستنتج،

كمّي سواء في التشریعات العقابّیة الوضعّیة أو في التشریع الجنائّي اإلسالمّي ، و الفارق بینھما یتمّثل 

معرفة الكیفّیة مرھونة في جمیع األحوال بمعرفة ھذه ، و یفّیة االختیار و كیفّیة التقدیرفحسب في ك

.ھاطبیعتالسلطة المختّصة بالتفرید القضائي للعقوبة و 

:الفرع الثـاني

.تفریـد العقوبة قضائیابالمختّصةالسلطة 

حرّیة معّینة لتحقیق التفرید العقابي في شقھ يضامنحت التشریعات الجزائیة على اختالفھا للق

العملّي على اعتبار اتصالھ المباشر بمرتكبي الجرائم ، و ھذه الحرّیة یمارس بمقتضاھا سلطتھ التقدیریة 

لمنطلق كان لزاما بیان من ھذا ا.دالة الجنـــائیة مظھر من مظاھر العلالضبط الجزاء المناسب تحقیق

إلى إدراك معاییر التفرید وصوالطبیعتھاومجالھاو ضبطریة للقاضي الجنائي مفھوم السلطة التقدی

: عنصرین ھما على التوالياتھ؛و علیھ سنقسم الفرع إلى القضائي للعقوبة و آلی

إّن المشّرع الجنائي: في الشریعة و القانونمفھوم السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي -أّوال

و مھما حاول استیعاب فروض الخطورة حاطة بكّل مظاھر السلوك العدواني،مھما سعى لإلالوضعي

رغم قدرتھا اإللھیةكما أّن العدالة ، لن یستطیع ذلك العتبارات متعّددة؛ة الكامنة في نفوس الجناةاإلجرامیّ 

العتبارات، یتعلّق بعضھا باختالف اثابتتقدیرا عقوبات كل ّالشأ تقدیر تلم ھذه الفروض كلّ باستیعاعلى 

والبعض اآلخر یتعلّق بطبیعة االجتماعیة،الحیاةاألزمان و تغّیر أحوال الجناة والبعض بتطّور وتبّدل 

إلى االعتراف ، ن ـ أو لنقل العدالة الجنائّیة ـإذفدعت الضرورة . و أشكالھا المتجددةالجرائم في حّد ذاتھا 

،فما ھو مفھوم القوانینأو على مستوى اإلسالميّ التشریععلى مستوى سواءضاةبقدر من السلطة للق

ھذه السلطة ؟ 
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السلطة ـ التقدیرّیة : ھي مركب من :في الشریعة اضي الجنائيمفھوم السلطة التقدیریة للق-1

لھذا المركب تّم استقراء بعض كتب الفقھ )1(ـ القاضي ـ الجنائّي ؛ و لضبط المفھوم االصطالحي

مصطلح السلطة التقدیرّیة للقاضي لم یستعملوا األوائلفقھاء الشریعة اإلسالمّیةّن اإلسالمي ، فوجدنا أ

السیاسة " كتبو غالبا ما تدرج أحكام ھذه السلطة في ؛"اجتھاد القاضي":بل المتداول في كتاباتھمأصال

و لم نقف ؛" االجتھاد"أو باب" والیة القضاء"في باب )3("األحكام السلطانّیة " كتبأو في )2("الشرعّیة 

.في أّي من ھذه الكتابات على تعریف صریح لسلطة القاضي التقدیرّیة 

صالحّیة یتمتع " :أّما على مستوى الكتابات الحدیثة فالمصطلح متداول و مدلولھ ینصرف إلى

ر و التدّبر بحسب الّنظر و المقایسة إلقامة شرع هللا في األمور المعروضة بالتفكّ بھا القاضي للقیام بعملھ 

، إلى تھیئتھا إلثبات صّحتھا أو كذبھا، إلى الحكم علیھا أمامھ في جمیع مراحلھا ؛ابتداء من قبول سماعھا

ل الدعوى حكم ، مع مراعاة أحوال المتقاضین في جمیع مراح، و اختیار الطریقة المناسبة لتنفیذ ال

.)4("ألھمّیتھ و أثره في الحكم القضائي

مدنّیة كانت أو جنائّیة أو ة كّل ما یمارسھ القاضي من أعمال قضائیّ و ھو مدلول واسع یشمل

تي تعرض أمامھ أو عند فصلھ فیھا بحكم أو عند تنفیذ أحكامھ سواء أثناء نظره للدعاوى الّ غیرھا، 

فالصالحیات . )5(مراعاة أحوال المتقاضین الشرع وفي جمیع ھذه المراحل ھوھو ضابط،ةالقضائیّ 

صالحیات تنطوي على تھي بمجّرد النطق بالحكم كما أّنھا ال تنالمخّولة للقضاة في التشریع اإلسالميّ 

بھ االجتھاد لخلق موائمة معّینة بین الوقائع المعروضة أمام القاضي و أحوال المتقاضین من جھة و ما 

.یقام الشرع من جھة ثانّیة

لغة فھي معنى السلطةالسلطة و التقدیرّیة ؛ أّما : أّما المدلول اللّغوي للسلطة التقدیرّیة ، فھو مركب من لفظتین )1(

، ص 7ابن منظور ، لسان العرب ،ج" و یراد بھا السیطرة و التحّكم و منھا یسلط سالطة..یسلط ) سلط(الفعل الثالثي "من

قدرت ألمر كذا، أقدرتھ ، و أقدر قدرا ، و دّبرتھ و قایستھ ، و : التقدیر ، و یقال " في اللّغة من معنى التقدیرّیة؛و 320

.95، ص )1991دار الجیل،: بیروت(،1، طمعجم مقاییس اللّغةارس أبو الحسن ، ابن ف." قدر القوم أمرھم

. الطرق الحكمّیة في السیاسة الشرعّیة؛ابن القّیم الجوزّیة ، السیاسة الشرعّیة في إصالح الرعّیةینظر ، ابن تیمّیة ، )2(

.األحكام السلطانّیة في الوالیات الدینّیةینظر، الماوردي ،  ) 3(

، رسالة دكتوراه  منشورة ، إشراف الدكتور السلطة التقدیرّیة للقاضي في الفقھ اإلسالميمحمود محمد ناصر بركات، )4(

.81، ص )2007دار الّنفائس ، : األردن (،1وھبة الزحیلي، كلّیة الشریعة ، جامعة دمشق ، ط

ي على تنفیذ األحكام الجزائّیة إالّ حدیثا ، رغم أّن لم تتنبھ التشریعات العقابّیة الوضعّیة  ألھمّیة اإلشراف القضائ)5(

التشریع الجنائي اإلسالمي قد أقّر المبدأ من قرون ؛ و لھذا كانت دراستنا للتفرید التنفیذي في الفصل ذاتھ الذي نبحث فیھ 

.عن التفرید القضائي فكالھما لھ الصبغة القضائّیة أحدھما في الموضوع و اآلخر في التنفیذ 
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االجتھاُد مناط الّسلطة الّتقدیرّیة یعتبر:السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي في القانونمفھومـ 2

و إلدراك مضمون ھذه ؛حدودهعلى اختالٍف بینھا في شروط االجتھاد وفي القوانین أیضاللقاضي 

نشاط عقلّي یرمي إلى الكشف عن مدى تطابق المقّدمات ":بعض شّراح القانون بأّنھاھاعّرفالسلطة

امنة في عناصر الّنزاع ، مع المقّدمات المنصوص علیھا في القانون ، فإن تّم كشف ھذا التطابق فإّن ـالك

.)1(" لتحكم المركز المتنازع علیھ انونّي أو الّنتیجة القانونّیة تنطلق من القاعدة القانونّیة ـاألثر الق

تي یقوم بھا للمطابقة بین الواقعة ة الّ نحسب سلطة القاضي التقدیرّیة تتجّسد فحسب في العملیّ و ال 

و نظرا والـذلك أّنھ في كثیر من األحتي یؤول إلیھا حسم الّنزاع،محّل الّنظر و القاعدة القانونّیة الّ 

ب األمر من القاضي بذل الجھد في تكییفھا كما سبق لتباین و تعدد و كثرة مالبسات كّل واقعة یتطلّ 

.المناسب لھاموذج القانوني الّنظر إلیجاد النّ إمعانالشرح و بذل الجھد إلثباتھا و 

الّرخصة الممنوحة للقاضي بتطبیق العقوبة بین حد أعلى :"بأّنھا في المجال الجزائي عّرفت كما

الصالحّیة المخّولة للقاضي تلك :" أو بعبارة أدق)2("یمة و حد أدنى مع مراعاة ظروف المذنب و الجر

للوقائع ووسائل اإلثبات في الدعوى، مع وضع عقوبة أو تدبیر أمن یتالئم مع الجزائي في التقدیر الحرّ 

.)3("ما أحدثھ المجرم من ضرر للمجتمع

تي یقوم التقدیرّیة الّ ة و ھو تعریف فیھ من الصواب ما ال یمكن إنكاره لكونھ حدد جوھر العملیّ 

ئع ، تقدیر أدلة اإلثبات و تقدیر تقدیر الوقا:ركائزو اعتبرھا تقوم على ثالث بھا القاضي الجنائّي،

الجزاء المناسب؛ إالّ أّنھ اعتبر القاضي حّر في ھذا التقدیر، و الصواب أّن حرّیة القاضي في ممارسة 

. قاھذه السلطة مكّبلة بجملة من القیود ستتضح الح

:نجد بمقارنة التعریف الشرعي و القانوني للسلطة التقدیرّیة للقاضي : مقارنة و ترجیحـ 3

، ص )منشأة المعارف ،دت: اإلسكندرّیة (،دط،المسؤولّیة القضائّیة في ضوء الفقھ و القضاءعبد الحمید الشواربي، )1(

213 .

، المجلة الجنائیة المصرينالسلطة التقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة بین القانون اإلیطالي و القانوسمیر الجنزوري،) 2(

.171، ص1،ع 11القومیة ، المجلد 

1، مجلة البحوث و الدراسات ، المركز الجامعي بالوادي ، العددالسلطة التقدیرّیة للقاضي الجزائيمحّمد محدة، )3(

.13،ص )2004أفریل 
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رتكز على أربع مقّومات ، ھي ت، في التشریع اإلسالميّ السلطة التقدیریة للقاضي الجنائيّ أنّ أ ـ

اديّ  ل اجتھ ة :، وھي )1(في الحقیقة مقّومات أّي عم دلیل ـ الملك ة ـ ال دید الواقع ق الس ة و التطبی االجتھادی

.للحكم االجتھادي

ة لیست مجّرد نشاط عقلّي یحوم في مدّونة جنائّیة لیجد فیھا حالّ للواقعة سلطة القاضي الّتقدیریّ ف

ة،بل إّنھا تتعدى ذلك إلى ما فب لتلك الواقعة بحیثیاتھا المختلاألثر المناسیمّثلحّل المطروحة علیھ،

.ما یحملھ من شروط ومقّومات، وبكّل ما یتضّمنھ من ضوابطیسّمى باالجتھاد بكلّ 

نشاٍط عقلّي أساسا :" تمّثل فيیفللقاضي في القوانین الوضعّیة،الّسلطة الّتقدیرّیة جوھرأّماب ـ

، مجّردة ومنّظمة في نصٍّ تشریعيّ ھذه العناصر الماّدیة إّماجال أعمالھ في نطاق عناصر ماّدیة،یجد م

.)2("ضي لحسم الّنزاع الّناشىء بصددھامرحلة أولى ماّدیة وغیر منّظمة ُتطرح على القاوإّما في 

والجھد الذي یبذلھ القاضي سواء في محیط التشریع الجنائي اإلسالمّي ، أو في التشریعات 

، ألّن في ھذا اإلطار یتحّدد النموذج لھالوضعّیة ، ال یمكن أن یخرج عن اإلطار العاّم المسّطر 

.التجریمي والعقابّي معا ، وعلى خالٍف بین الفقھ اإلسالمّي والفقھ القانوني في مقاییس ھذا اإلطار

تلك الصالحّیة المخّولة :" :و علیھ یمكن القول بأّن السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي ھي

، و تقدیر العقوبة أو تدبیر ة الجزائیّ للقاضي الجزائي في تقدیر الوقائع وتقدیر أدلة اإلثبات في الدعوى

؟و طبیعتھاھذه السلطةمجال؛ فما ھو "العدالة الجنائّیةمن بما یحققاأل

تحدید محل المجالبنقصد و :و طبیعتھامجال السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائيـ ثانیا

باإلضافة إلى ما ذكرناه في تكییف الوقائع عند عرضنا لعناصر ـ السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي

، أّما طبیعة ھذه السلطة فنقصد بھا تحدید نطاقھا من حیث كونھا مطلقة أم ـ التفرید القضائي للعقوبة

:    لموالیینمقّیدة ؛ یمكن تفصیل ذلك من خالل العنصرین ا

تختلف الشریعة في ضبط ھذا المجال عن القانون : ـ مجال السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي 1

:  ، و بیان ذلك كما یليیتعلّق باختیار و تقدیر العقوبةو فیما خاّصة فیما یتعلّق باإلثبات

ھو كّل ما یؤّدي إلى ظھور الحقیقة فھو عبارة عن عملیة "إّن اإلثبات :في مجال اإلثباتـ أ

إذ بمقتضاهاإلثبات الجزائي لھ وزن معتبر في كّل سیاسة جنائّیة و؛ )1("برھنة أو تدلیل على حقیقة واقعة

.10- 9، ص )م1980مطبعة طربین،:دون بلد (دط،،الفقھ اإلسالمي المقارنینظر فتحي الدریني ، )1(

منشأة المعارف، :االسكندریة(،1ط"في المواد المدنیة و التجاریة"التقدیریةسلطة القاضي نبیل اسماعیل عمر ، )2(

.79، ص)1984مطبعة أطلس،:القاھرة
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ة في مجال یتأّتى إالّ بمقتضى ما یمارسھ القاضي من سلط، و ھذا الھدف الالعدالةیتّم الوصول إلى

:  یكون كما یليھ، بیاناإلثبات فیھا اختالف بین الشریعة و القانونو مسألة .تقدیر األدلة

ات نّ إ:في الشریعة ـ اإلثبات 1أ ى إثب أھّم ما یمّیز التشریع العقابي  اإلسالمي حرصھ الشدید عل

ة -حدودا أو قصاصا–الجرائم الخطیرة  رار والقرین ھادة واإلق ّددة بالش ت مح ات،وإن كان ة اإلثب وإقامة أدل

ذ  ارمة لتنفی روط ص ع ش ر بوض بطھا أكث ى ض رص عل رع ح وال،إالّ أّن الش ض األح ي بع اھرة ف الظ

.العقوبةبھا أّي اختالل یقع فیھا یعتبر شبھة یمكن أن تدرأ و؛)2(العقوبة

ي طرق إنّ  الھیئة المكلّفة بالتحقیق في الجرائم الخطیرة ال بّد أن تكون على كفاءة عالیة سواء ف

ّدرة  ات المق ام العقوب ق نظ ا ، درءا لتوسعة تطبی ات عموم ام اإلثب ا بأحك ي علمھ إثباتھا لھذه الجرائم أو ف

بھات. بط وبغیر حـّق أحیانا بغیر ضوا ذا نجدو في ذات الوقت عدم التوسع في درء الحدود بالش و لھ

ي )3(أّن الفقھاء وضعوا بعض الضوابط وا ف انوا اختلف ر، وإن ك ا ال یعتب بھة وم ر ش ا یعتب ین م ز ب للتمیی

. بعضھا كما سبق البیان 

وابط  ذه الض ّم ھ بھة"وإّن أھ وة الش ت )4("ق ا كان دأ ؛ فكلّم ق مب ب تطبی ة وج بھة قوی درء " الش

ى إن درء " الحدود بالشبھات  ھ وحّت ا بتطبیق ب أثرھ ال یترّت بھة ضعیفة ف ت الش وترتیب أثاره،أّما إن كان

بھات"الحّد أو العقوبة األصلّیة المقّررة للفعل  بأن أسقط، فالّرأي توقیع عقوبة أخرى تعزیریة  " درءا للش

ابي أیضا أو بعبارة أخرى دفعا أليّ  ّدرة خصوصا ،والتشریع العق ات المق تشكیك في  إحكام نظام العقوب

.اإلسالمي على العموم

ا و ھذا ، ة فیم ر خاّص اج لضبط أكث ا زال یحت بھة م ـوبة بالش نرى أّن تحدید مجال مبدأ درء العق

حّ  م ص ھ رغ ب الفق ي كت واردة ف ات ال ن التطبیق را م رعا،ألّن كثی رة ش ـات المعتب ق بالشبھ تھا إالّ أّن یتعلّ

تتعلّق باألشكال الجدیدة بعضھا لم یعد متصّور الوقوع في عصرنا،بل قد استحدثت صور أخرى للشبھات 

.قد یسري علیھا المبدأ وھي أولى باالھتمامللجرائم ، 

.     7، ص)1998منشأة المعرف،: اإلسكندریة(،دط ،قانون اإلثباتمحمد حسین منصور،) 1(

العقوبة؛ أبو زھرة، 420ـ 401، الطبعة المنقحة ، ص في أصول الّنظام الجنائي اإلسالميینظر ، سلیم العّوا ، )2(

.9/64، جالمغني؛ابن قدامة ، 7/50،ج، بدائع الصنائع، الكاساني أیضاینظر؛235-219،ص

-237، صالسابقالمرجع ؛ أبو زھرة، 9/64، ج، مغني المحتاج؛ الشربیني 5/250،جفتح القدیرینظر، ابن الھمام ،)3(

.وما بعدھا265، ص ؛ و ینظر أیضا ، الفصل األّول من ھذا الباب ، التفرید التشریعي 239

.239-237صالعقوبة ،حول مراتب الشبھات، ینظر ، أبو زھرة ، )4(
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تعطي التشریعات الحدیثة سلطات موّسعة للقاضي الجنائي في :في القانون ـ اإلثبات 2أ

لتكوین اقتناعھ الخاّص و الذي على أساسھ یصدر )1(االستعانة بأدلة اإلثبات المادّیة منھا و المعنویة 

حكمھ ؛و إن كان اإلثبات في المادة الجزائیة ینصب أساسا على إثبات الوقائع المادّیة للجریمة المرتكبة و 

و قد اختلف الفقھ الجنائي اختالفا بّینا حول مسألة تقدیر . نسبتھا إلى فاعل معّین مسؤول جزائیاإثبات 

:)2(القاضي الجزائي لقیمة األدلة باستعمال سلطتھ فظھرت ثالثة نظریات 

:و تقوم على أسس أھّمھا :الّنظریة الموضوعّیة -األولى

.وتحدید قیمة كّل دلیلحصر و تعیین وسائل اإلثبات من قبل المشّرع،-1

ریة في ال لممارسة القاضي لسلطتھ التقدیفال مجینفرد القانون بتقدیر قیمة كّل دلیل بالّنص،-2

.    ھذا المجـال مطلقا

یلزم القاضي بالحیاد في الدعوى مھما تعّددت و تنّوعت األدلة المعروضة أمامھ ، إذ لیس لھ -3

.باقتناعھ الشخصيأن یقضي 
تضمر ھذه الّنظریة دور القاضي الجزائي تقریبا كلّیا ، و تجعلھ سلبیا یشبھ إلى حد ما دور 

القاضي المدني في عدم تحّملھ عبء البحث عن الدلیل ،بل إّن بصمة ھذا األخیر قد تتجسد على األقّل في 

رد مطّبق آلّي للّنص و المفاضلة بین أدلة اإلثبات المعروضة أمامھ ،أّما بالنسبة للقاضي الجزائي فھو مج

.     ال غیر" الّنصّیة"بالّتالي فھو ملزم ببناء حكمھ على أساس أدلة اإلثبات القطعّیة 

أطلقت ھذه الّنظریة السلطة التقدیریة للقاضي و جعلتھا تشمل البحث :الّنظریة الشخصّیة-الثانیة

یا و تقدیر قیمتھا كحجة في اإلثبات أیضا بل و عن األدلة بدایة و المفاضلة بینھا عند التعّدد أو التنّوع ثان

.الحكم بمقتضى أكثرھا إقناعا للقاضي

إّن المذھب الشخصّي یفترض دوما في القاضي العدل و الثقة و الحیاد و الموضوعیة،و الحّق أّن 

القاضي یبقى بشر ناقص مھما ادعى أو سعى إلى الكمال ، و ال بد لھ من كوابح تحول بینھ و بین 

:تجاوز الممنوع و لعّل االتجاه التوفیقي ھو الذي حدد ھذه الكوابح وبّینھا كما یليال

؛ رمسیس 121، ص)الدار الجامعّیة ، دت : دون بلد( ،دط ، اإلثبات في المواد الجنائیةینظر،محمد زكي أبو عامر،)1(

.و ما یلیھا10،)1966منشأة المعارف،:اإلسكندریة(،دط،البولیس العلمي أو فّن التحقیقبھنام،

دار الجامعةالجدیدة للنشر، : اإلسكندریة(ینظر،عوض محمد عوض،قانون العقوبات القسم العام،دط ، )2(

ثقافة للنشر و دار ال:األردن(،1،طسلطة القاضي الجنائي في تقدیر األدلة؛فاضل زیدان محمد ،665،ص)2000

أدلة اإلثبات في القـانون الجزائري و الفقھ اإلسالمي،دراسة نظرّیة و و ما یلیھا؛ یحي بكوش ،94،ص)2005التوزیع،

.و ما یلیھا35،ص)المؤسسة الوطنیة للّنشر و التوزیع ،دت: الجزائر(،د ط ،تطبیقیة مقارنة
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حاول ھذا االتجاه أن یجمع بین تشّدد الفكر الموضوعي :الّنظریة المختلطة أو التوفیقیة -الثالثة

ي الذي الذي كّبل إرادة و سلطة القاضي التقدیریة في مجال أدلة اإلثبات ،و بین تحّرر الفكر الشخص

.  أطلق لھ ھذه السلطة بجعلھا غیر مقّیدة بأّي قید أو شرط

ة بالّنسبة لبعض الجرائم كما في حالة جریمة رسمت للقاضي حدودا قانونیّ إّن الّنظریة المختلطة

بحیث لم تترك لھ حق المبادرة باختیار دلیل على آخر بل أوجبت علیھ الزنا و السیاقة في حالة سكر ،

و الدلیل الّنصي و الحكم بمقتضاه مھما تعددت أمامھ األدلة و مھما كانت قناعتھ الذاتّیة ؛البحث عن 

تركت أمامھ المجال واسعا في أغلب الجرائـم األخرى باستعمـال أّي دلیل و تقدیر قیمتھ و الوقت ذاتھ في

و لیس لھذا ألسبق في المنشأالحكم بھ عند االقتضاء ، و إن كان القضاء قد استقّر على األخذ بالدلیل ا

.)1(التوّجھ ما یبرره 

ة مفادھا أّن السلطة التقدیریة للقاضي لعلنا من خالل ھذا العرض نصل إلى نتیجة بالغة األھمیّ 

،للعقوبةالجزائي في مجال أدلة اإلثبات تعتبر وسیلة تستھدف تحقیق الصورة التمھیدیة للتفرید القضائيّ 

.ة الحدیثةلھا وزنھا في السیاسة الجنائیّ أو معاییرو إن كانت تخضع بصورة عاّمة لضوابط

تختلف حدود السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي فیما :ھاتقدیراختیار العقوبة و في مجال ـب 

.یتعلّق باختیار العقوبة و تقدیرھا في الشریعة عنھا في القانون

ریعة ـ1ب ي الش ي:ف ائي ف ي الجن ة للقاض لطة التقدیرّی ال الس ة مج دیر العقوب ار و تق اختی

:یضیق و یتّسع بالّنظر لنوع الجریمة المرتكبة ، فـ الشریعة

اص دود و القص رائم الح بة لج بالّنس النّ :ـ یم ب ّرع الحك ّدَد المش رائم ش ض الج ى بع ص عل

ات الموسومة بالخطورة الكبیرة ، على أمن الجماعة  ونظامھا،وھي  الحدود والقصاص، فوضع لھا عقوب

إذا ثبت مقّدرة ال تقبل الزیادَة وال النُّقصاَن ، ولیس للقاضي فیھا سلطان سوى الّنطق بالحكم القاضي بھا،

ّق . ة حصولُھا فعال،وتحّققت أركانھا باألدلّة الشرعیّ  ذا الّش ي ھ ر ف د تظھ ة ق ولعل سلطة القاضي التقدیری

دةالجنائيّ من التشریع  ي الحدوداإلسالمي في حالة فری د القاضي ف ُث یجتھ بھة حی ة وجود ش ،وھي حال

ذلك؛  ا ل ا تبع ائع وآثارھ ف الوق د تكیی م یعی الجنائي في التثّبت من قُّوة ھذه الشبھة، ومدى صّحتھا، ومن ث

دار : بغداد(دط،،التطبیقیق الجنائي الحدیث بین النظریات و علم التحقینظر، عبد الستار الجمیلي و محمد عزیز ، )1(

منشأة : اإلسكندریة (،د ط ، ، اإلثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقھ؛ عبد الحمید الشواربي 50،ص)1977السالم،

األمر الصادر بمقتضىمن قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائري212؛ وتنّص المادة 15-14،ص) 1996المعارف ،

المعدل و المتمم ، 1966جوان 10مؤرخة في 48، الجریدة الرسمیة عدد1966جوان 8المؤرخ في 156ـ66رقم 

یجوز إثبات الجرائم بأّي طریق من طرق اإلثبات ماعدا األحوال التي ینّص فیھا القانون " على أّنھ 06/22بالقانون رقم 

.من ق إ ج ج307نّص المادة ،؛و ینظر"تناعھ الخاصّ على غیر ذلك و للقاضي أن یصدر حكمھ تبعا الق
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ة و في ؛ )1("درء الحدود بالشُبھات:"وقد بّیّنا ھذه الحالة مفّصلة عند تناولنا لمبدأ ان المماثل حالة عدم إمك

. )2(في القصاصلفوات المحلّ 

ن :ـ بالّنسبة لجرائم التعزیر وض م یتوّسع نطاق ممارسة القاضي سلطتھ التقدیریة في الشق المف

ا تقتضیھ  بة بم التشریع الجنائي اإلسالمي، أي في جرائم التعزیر إذ تترك لھ أمر اختیار العقوبات المناس

و  ة المصلحة حّتى ول ا ، ألن السلطة المخول دیر صریح یقّررھ ّي وتق تنٌد نّص ات مس ك العقوب ن لتل م یك ل

ھ اإلسالمي  ي الفق ة عنللقاضي ف ر القضاءنابع ھ أم ل إلی یمن أوك ّرع ف ة المش دا ثق ذلك ال ُیخشى أب ؛ ل

.  خروُجھا عن الشرعّیة 

اختیار و تقدیر العقوبة المناسبة مجال السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي في :في القانون ـ 2ب

:یكون في حدود في التشریعات الوضعّیة 

أمر للقاضيع أكثر من عقوبة خّول الجرائم التي َوَضَع لھا المشرّ ف:العقوبات التخییرّیةـ

ألّن ؛ المفاضلة بینھا ،وغالبا ما یكون اختیاره بین عقوبة سالبة للحریة ، وأخرى مالیة كالغرامة الجنائّیة 

.التشریعات العقابّیة الوضعّیة تعتمد أساسا على ھذان النظامان العقابیان 

نلحظ سلطة القاضي التقـدیریة في الجرائم التي حـّدد لھا الـقانون :ـ العقوبات المحددة بحدین 

أقصى وأدنى ، وھي األخرى ال تخرج عن كونھا عقوبًة سالبًة للحریة متراوحة بین حّدْین ، أو حّدْین

غرامة جنائیة متراوحة بین حدین؛ فیجتھد القاضي الجنائي في ضبط مّدة األولى ، وتقدیر قیمة الثانیة ؛ 

لمخالفتھ لمبدأ حكمھ باطال ة ، وإالّ كان ولیس لھ أن یقرر عقوبة غیر منصوص علیھا في المدّونة القانونیّ 

؛ وحّتى في تكییفھ للعقوبة سواء بالتشدید أو بالتخفیف ، فإنھ ال یملك سلطة الخروج عن النص الشرعّیة

.)3(القانوني

دائما و أبدا في الشرائع المكتوبة حیث السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي ھومحل" علیھ فإّن و

یواجھ القاضي حالة قانونیة أو واقعة قانونیة غیر محددة أو جزاء لم یقرر لھ المشرع تحدیدا قاطعا بل 

.)4("یكون للقاضي تقریر الحل في اإلطار الذي یرسمھ القانون

.وما بعدھا291، صاألّول من ھذا البابینظر ، الفصل )1(

.وما بعدھا 2/218، جالتشریع الجنائّي اإلسالمّي مقارنا بالقانون الوضعيّ ینظر ، عبد القادر عودة ، ) 2(

.و ما بعدھا310ص ، من ھذا البابینظر ، الفصل األول ، المبحث الثاني)3(

،د ط السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في تطبیق العقوبة و تشدیدھا و تخفیف ووقف تنفیذھامحمد علي الكیك، )4(
حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق ؛مأمون سالمة، 20،ص)2007دار المطبوعات الجامعیة،: اإلسكندریة(،

93،102،صالقانون
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یوجد أمام وقائع الھذه السلطة أیضا حیث یجد القاضي الجنائي نفسھ مجال بل في نظرنا نجد 

اعتبر نّص صریح بشأنھا و ال خیار أمامھ سوى تبرئة المتھّم على اعتبار أّنھ ملزم بإصدار حكم و إالّ 

أوباالجتھاد مرتكبا جریمة إنكار العدالة، أو استعمالھ سلطتھ في إعادة تكییف الواقعة محل الّنظر

.بالقیاس إن اقتضى األمر

ة ، َتضیُق وتّتسُع تبعا لسیاسةسلطة القاضي الجنائي التقدیریّ أنّ نستنتج ما سبقتأسیسا على 

ة أوسُع بكثیر منھا في األنظمة ھا في ظل األنظمة العقابیة الشرعیّ ؛ ویظھر أنّ ةة والعقابیّ ع التجریمیّ المشرّ 

ي الشق وباألخّص ف-لعّل السبب یعود إلى أن موضوعھا في التشریع الجنائي اإلسالمي.ةة الوضعیّ العقابیّ 

:المواليعنصرالأكثُر شموال منھ في التشریعات الوضعّیة ؛ وھذا ما سنحاول بیانھ في –ض منھالمفوّ 

، ذه السلطة تختلف من نظام إلى آخرإّن طبیعة ھ:السلطة التقدیریة للقاضي الجنائيطبیعة–2

و قد ،عقوبةتقدیر الو نجدھا على مستوى الّنظام ذاتھ تتسع أحیانا فیكون للقاضي سلطة واسعة في

و بین الشریعة و القانون اختالف حول . وصأمامھ سوى االنصیاع للتطبیق اآللي للّنصیكونتضیق فال 

ھذه المسألة ،ال من حیث كون سلطة القاضي مطلقة أو مقّیدة بل من حیث تحدید المجال الذي فیھ تضیق 

:و ذلك الذي فیھ تتسع، والتوضیح یكون كما یلي

ال تثار إشكاالت فیما یتعلّق بجرائم :في الشریعةة للقاضي الجنائيالسلطة التقدیریّ طبیعة ـأ

الحدود و القصاص ألّن عقوباتھا مقدرة بالّنص من القدیر و سلطة القضاة على مستوى ھذا الّنوع من 

في حدود التثّبت من شروط إقامتھا ؛ أّما على مستوى تكون حیثـكما سبق البیانـ الجرائم محدودة 

تثیر جعلھا مّما التعازیر و على اعتبارھا مفّوضة أو موكولة ألھل الحّل و العقد ومن بینھم القضاة 

استفھاما كبیرا حول مدى ھذه الوكالة أو حدود الـّتفویض ؛ فھل السلطة في ھذا الشّق من الّتشریع 

اإلسالمي مطلقة أم أّنھا مقّیدة ؟ 

، یجعلھا تغلّب الھوى ومیول الّنفس سواء القضائّیةھیئة لمّما ال شك فیھ ، أّن منح مطلق الحرّیة ل

بصورة عاّمة " التحّكمّیة"ة الّتفویضّیة ، مّما یطبعھا بالصبغة في تقریر أو في تقدیر أو تنفیذ العقوب

والحّق أّن سلطة الّتفویـض المخّولة ألھل الحّل والعقد،لیست مطلقة؛فھي مقّیدة بجملة ضوابط بھا ُتضمن .

فھي سلطة واسعة تعكس مرونة -الّضوابط–عدالة العقوبة الّتعزیرّیة ونجاعتھا ؛ ورغم ھذه القیود 

.ة الّتشریع الجزائي اإلسالميوشمولیّ 

،)1("واستعالءسلطة اختیار وتقدیر ال سلطة تحّكم :"في مجال الّتعزیر إذن،ھيفسلطة القاضي 

سّنھ لھذا عند ّرع ه یمكن تصّورھا في تقنین العقوبات المفّوضة، ذلك أّن المشوسلطتھ االختیارّیة ھذ

.1/149،جالتشریع الجنائي اإلسالميعبد القادر عودة ، )1(
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لكّل اء أنسبھا ، و دور القاضي انتقمن االعتداءات عددا من العقوبات، یفترض أن یضع لكّل نوعالقانون

.ویستعین بما أوتي من ملكة اجتھادّیة وخبرة میدانّیة لیضمن سالمة اختیاره وسداد نظرتھحالة،

بأّنھ ؤّكد، ون)1(سلطة الّتفویض تحكمّیة:، یحّق لنا االعتراض على القول الّذي یّدعي بأنّ و علیھ

؛ ذلك أّن علماء الشریعة تفّطنوا  فوضعوا ضوابط یجب مراعاتھا في نظام مضمونا قول مردود شكال و

بھ عند الّتشریع لما منھج الّتشریع فیما ھو ثابت نبراسا ُیھتدى" الّتعزیرّیة،كما أّنھم قّرروا جعلالعقوبات

وما على ،ط نظام العقوبات المقّدرة بإحكامضب-الفصل األّولفي بّینا كما –والمشّرع الحكیم ؛"ھو متغّیر

لّما إّیانا إعمال ، معفي محكم الّتنزیلو ھو القائلإالّ القیاس علیھا فیما لم یحّدد من العقوبات القاضي

. 21/ الحشر وتلك األمثال نضربها للنـّاس لعّلهم يتفّكرون:الفكر الّنّیر

تقریب كّل جریمة تعزیرّیة بجنسھا من الجرائم المقّدرة ، القصد من القیاس في ھذا المقامإنّ 

ّیة الّذروة القصوى للمقیس على أن ال یصل مقدار العقوبة الّتعزیرا لذلك،تبعواختیار ما یناسبھا،)2(العقوبة

".  السیاسة الشرعّیة"یصبح منإذى في تجاوز الحّد فال ضیر حتّ ؛اءقتضاالعندإالّ علیھا

.شد بھا لتعیین العقوبة المناسبةُیسترمعاییر وفثّمة ضوابط ،لمقابلفإن تعّذر إیجاد ا

في طّي " الّتفویض في الّتعزیر "نشیر إلى أّن المذاھب الفقھّیة المختلفة قد تناولت مسألة ھذا ، و

بحثھا لموضوع الّتعزیر ، وھي مّتفقة على اعتبار ھذا الّنوع من الجزاءات مفّوض ، لكّنھا اختلفت بعض 

،  ارھامجالھ لیشمل اختیار نوع العقـوبة ومقد)3(الشيء في مدى ھذا الّتفویض ؛ فوّسع المالكّیة

وبة فقط،ویبقى المقدار محصورا بالحدود فویض قاصرا على اختیار نوع العقجعل التّ )4(واستحسن غیرھم

؛ وال یجوز تعّدیھا بأّي حال، آلّیات التفرید القضائي للعقوبةالّتي یرسمھا كّل مذھب ، على ما سنرى في 

.فإن ثبت عجز العقوبة المنتقاة عن أداء وظیفتھا ، استبدلت بأخرى 

خضعت السلطة التقدیرّیة للقاضي :في القانونة للقاضي الجنائيالسلطة التقدیریّ ـ طبیعة ب

، و قد تبّین لنا من عرض تأصیل نظام التفرید تھار كان لھ األثر الكبیر في تحدید طبیعالجنائي لتطوّ 

مرحلة من المراحل الّتي مّرت بھا بحدود السلطة الممنوحة للقضاة في كلّ عالقتھ المباشرة العقابي 

.ضبطت طبیعة ھذه السلطة و الّتي بمقتضاھا )5(ة الوضعّیةالسیاسة الجنائیّ 

؛ عبد العزیز عامر ، 286- 285، صفي أصول الّنظام الجنائي اإلسالمي، محّمد سلیم العوا، حول ھذا القول ینظر)1(

. 69، صاإلسالمیةالّتعزیر في الشریعة

.488، صالّنظام العقابي اإلسالميینظر ، أبو المعاطي أبو الفتوح، )2(

.206- 2/201، جتبصرة الحّكامینظر ، ابن فرحون ، )3(

. 482-476، صاإلسالمیةالّتعزیر في الشریعةینظر، عبد العزیز عامر ، )4(

.118،صتأصیل مبدأ التفرید العقابي في المدارس الجنائّیة: ینظر ، الباب األّول ، الفصل الثاني) 5(
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طبیعة السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي دائرة و لذلك ، سنكتفي في ھذا العنصر بالتأكید على أّن 

: )1(بین كونھا مطلقة و مقّیدة ونسبّیة؛ و یمكن توضیح ذلك كما یلي

ة تعطي للحكام و الملوك باعتبارحیث كانت التشریعات القدیم:ـ نظام السلطة المطلقة1ب

و .االلتزام بأّیة قواعد شرعّیةمخّولة إلیھم ، مطلق الحرّیة في فّض الخصومات دون شؤون القضاء 

لعل أقرب نموذج یصّور لنا نظام السلطة القضائّیة المطلقة الّنظام الذي كان سائدا في  فرنسا قبل ثورة 

:)2(، حیث كانت العقوبات مقّسمة إلى أقسام ثالثة"نظام السلطة التحّكمّیة"و یسّمى 1789

یتضّمن عقوبات ثابتة مقررة بمقتضى أوامر ملكّیة ، وإن كان یسمح للقضاة ـ القسم األّول

.بالتخفیف و التشدید في بعض األحیان 

بق القضائیة حیث أصبحت السوا، یتضّمن العقوبات المؤسّسة على عرف المحاكم ـ القسم الثاني

و تتسم ھذه العقوبات ؛القضاةعن المحكمة العلیا ـ و ھي قسم من برلمان باریس ـ ملزمة لكلّ الصادرة

أّن المحكمة العلیا لھا مطلق الحرّیة في فرضھا مع ترك سلطة نسبّیة للقضاة في ذلكبكونھا تحكمّیة 

.التشدید و التخفیف مع االلتزام بالمحافظة على نوعھا أو طبیعتھا البدنّیة

القضاة یؤول إلیھم في الغالب ذلك أنّ الصحیحایتضّمن العقوبات التحكمّیة بمعناھـ القسم الثالث 

بصرف الّنظر عن كونھا مشّددة ، و عن الّنص علیھا مسبقا أم اللى جرائم بصرف الّنظر عتوقیعھاأمر 

ضمن األوامر الملكّیة أو السوابق القضائّیة إذ یكفي أن تكون من بین أو مخّففة أو غیر منصوص علیھا 

.كةالعقوبات الثابتة المقررة في الممل

إساءة القضاة الستعمال بھ و نظرا لالنتقادات الّتي وجھت لھذا الّنظام الجائر و الذي ثبتت 

:، ظھر النظام الثاني و ھو ر من األحیان عن مقتضیات العدالةتشّددھم و خروجھم في كثیبسلطتھم 

و نادى یھا الفالسفة حیث أصبح  تقیید سلطة القضاة ضرورة :ـ نظام السلطة المقّیدة 2ب

منتسكیو و فولتیر و روسو، و نبّنتھا المدرسة التقلیدّیة األولى ـ كما وّضحنا في الباب : المفّكرون و منھم 

،رسالة دكتوراه منشورة الحدود القانونّیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبةینظر ، أكرم نشأت إبراھیم ، ) 1(

؛ محمود محمود مصطفى ، 29ـ 12، ص )دار مطابع الشعب ،دت:القاھرة ( ،دط،1965،نوقشت بجامعة القاھرة سنة 

.وما یلیھا141، مقال سابق، ص توجیھ السیاسة الجنائّیة نحو فردّیة العقاب

(2 )Roger Merle Et André Vitu , Traité De Droit  Criminel ,T1/P105 et ss ; G .vidal et J

Magnol ,Cour de droit criminelle et science pénitentiaire ,T2 /p 358 .
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و لعل أھم ما مّیز ھذا الّنظام ھو أّنھ جّرد القضاة من كّل سلطة تقدیرّیة باعتبار أّنھ . األول من البحث ـ 

.انونّیة الثابتة أو بعبارة أدق مبدأ الشرعّیة المشددةتّم اعتماد نظام العقوبات الق

و قد ثبت فشل ھذا الّنظام خاّصة مع تقریره للعقوبات بالّنظر لجسامة الجریمة بصرف الّنظر

في حد ذاتھ لم یراعى فیھ التفاوت بل إّن تقدیر جسامة الواقعة المرتكبة ،عن المجرم و ظروفھ الخاّصة

.عادل ؛ فاّتجھت التشریعات نحو تبّني نظام السلطة النسبّیة فاّتسم بكونھ تقدیر غیر

القائم على أساس ة المتدرجةة القضائیّ نظام العقوبات القانونیّ أو:ـ نظام السلطة الّنسبّیة3ب

في جمیع الفروض قررة للقاضي الجنائي تتأّن السلطة التقدیریّ حیث ، الشراكة بین المشّرع و القاضي 

ة و العناصر الّتي یقوم علیھا ع لتقدیر القاضي التثّبت من عناصر الواقعة اإلجرامیّ الّتي یترك فیھا المشرّ 

ة تتعلق األثر القانوني لھا و المتمّثل في العقاب أي العناصر التي بھا یتم تقییم العقوبة سواء كانت مادیّ 

.)1(اإلجرامیةثبتت خطورتھ إذااألخصوبق بمرتكبھا ة تتعلّ و شخصیّ أبالجریمة 

و یعتبر ھذا الّنظام من أحدث الّنظم العقابّیة المّتبعة و الّذي بمقتضاه تسعى الدول إلى تكریسھ في 

و بكّل ما بكّل ما یتطلبھ من مفترضاتتشریعاتھا العقابّیة من خالل ما یسّمى بالتفرید القضائي للعقوبة 

.، و ھو ما نتناولھ في المطلب المواليتستھدف تحقیق العدالة الجنائّیةیستلزمھ من معاییر

:المطلب الثاني 

.في الشریعة و القانون التفرید القضائي معـاییر

أدنى ما ھيإّن التفرید القضائي بالمفھوم الّذي سقناه في المطلب الّسابق یتطلّب لتحققھ شروط 

بلوغ العدالة الجنائّیة من أجل یفترض اعتماده من القضاة لتحقیق و لو مظھر من مظاھر التفرید العقابي 

و رغم ما یتمّتع بھ القاضي الجنائي من سلطة تقدیریة تتباین حدودھا بالّنظر إلى التشریع .ولو نسبّیا

لھ اختیار و تقدیر العقوبة المناسبة ضرورة الجزائي المقّرر لھا، إالّ أّن اعتماده على معاییر تسّھل 

. تقتضیھا العدالة الجنائّیة

؛ أكرم نشأت إبراھیم ، 103ـ 91، صحدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانونمأمون محمد سالمة ، ینظر ، ) 1(

.و ما یلیھا26، صالحدود القانونّیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة
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، و نبّین في في الشریعةالتفرید القضائي معاییر، نحّدد في األّول ھذا المطلبفرعان سیمّیزان 

: ، و بیانھما على ھذا الّنسق كاآلتي في القانونمعاییر التفرید القضائي انيالثّ 

:األّولالفرع 

.معاییر التفرید القضائي في الشریعة

و إّن سلطة القاضي في تقریر أو تقدیر العقوبات الشرعّیة یتوافق و نوع الجریمة المرتكبة،

لھذا أّكدنا في الفصل السابق أّن المشّرع الحكیم في مجال جرائم الحدود و جرائم الدّم المستأھلة للقصاص 

و لیس و عادلة،و المناسبة لھذه الجرائم وفق معاییر رّبانّیة محكمةحدد و قّدر الجزاءات المقابلة

و لیس لھ إالّ التثّبت من شروط تحقق كّل جریمة من لھا ّررللقاضي في مجالھا إالّ االنصیاع طوعا لما قُ 

.)1(تلك الجرائم

إالّ أّن للقاضي فیھا أّما على مستوى الجرائم التعزیرّیة حّتى و لو تّم تقریرھا من سلطة مفّوضة 

معیار شخصّیة : ، و ھياد معاییر معّینة لتفرید العقوبةسلطة واسعة تجعلھ ملزما ضمانا للعدالة اعتم

ذات معاییر التفرید و انتھاجا منھ لمسلك المشّرع الحكیم في العقاب یعتمد أیضا على،المجرم من جھة

:التاليكماو یمكن بیان ذلك ؛الجریمةعة معیار آثار الجریمة و معیار طبی: التشریعي أي

ھذا المعیار و إن :المعاییر األخرى على التعازیرو أھّم تطبیقاتمعیار شخصیة المجرم-أّوال

و كان یعتمد أساسا لتقریر العقوبات الخاّصة بالجرائم التعزیریة ، إالّ أّن اعتماد معیار آثار الجریمة

و یمكن بیان ارات تقتضیھا العدالة الجنائیة ؛ معیار طبیعة الجریمة غیر مستبعد بالّنسبة لھا العتب

: في العنصرین التالیینالمعاییر الثالثة على التعازیر بأنواعھاو أھّم تطبیقاتمضمون المعیار

یعتمد على انتقاء العقوبة المناسبة بالّنظر إلى شخصّیة :ـ مضمون معیار شخصّیة الجرم1

، البیئة، دوافع و الصحّیةالّظروف األسرّیة ، الوضعیة االجتماعّیة : الجاني وكّل ما یتعلّق بھا من 

بشكل موّسع في الجرائم الّتي خّول المشّرع الحكیم أمر - ھذا المعیار–ویطّبق .…السلوك اإلجرامي 

ھا لولّي األمر أو من ینوبھ ، لكونھا اعتداءات محدودة الخطر من جھة ، كما أّن من تقریر وتقدیر عقوبت

.أسباب  تفویضھا اختالفھا من  شخص إلى آخر رغم أّنھا قد تكون من طبیعة واحدة

، ال یعني استبعاد تطبیق -الّتعزیرّیة –واعتماد معیار شخصّیة المجرم،في ھذا الّنوع من الجرائم 

الجریمة؛ فالقاضي بعد تحقیقھ في طبیعة الفعل المرتكب ،یعاین اآلثار المترّتبة عنھ،وینظر معیار آثار 

ثّم یختار تبعا لما وصل إلیھ نوع ومقدار العقوبة بما یحقق مبدأ ،إلى شخصّیة الجاني ویتقّصى أمره

.وما بعدھا258؛ الفصل األّول من الباب الثاني ، ص99ـ69األّول ، ص ینظر ، الفصل األّول من الباب)1(
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تكون فضیعة،والفقر رغم أّن جریمتھ قد قد یرفع عن الجاني العقوبة مطلقا،صغر السنّ ف.)1(التناسب 

والعود إلى اإلجرام قد یشّددھا إلى درجة االستئصال،حّتى ولو كان ؛والحاجة قد یخففاھا كّما ونوعا

.،وكلّھا تتعلّق بالمجرم–االعتداء بسیطا في األصل

في األخیر، إلى أّن اعتماد أحد المعاییر ال یعني االستغناء التاّم عن الباقي، فاستقراءنؤّكد 

، یؤّكد أخذ المشّرع بھا جمیعا؛ قد یغلب فقط تطبیق معیار على ةالمقّدر و المفّوضوبات الشرعّیةالعق

، فیكون  األخیر أحیانا أخرىالّتنفیذ القضائیة أو في مرحلة مرحلة الآخر سواء في مرحلة الّتشریع أو في 

. معتمدا بصفة ثانویة ، في حین یكون المعیار األّول المصطفى ھـو األساس 

واختالف طبیعتھا ، ھما تنّوع جرائم الّتعزیر: لتعازیراعلىةالثالثمعاییر تطبیقات الأھّم ـ ثانیا

مي ؛ فالمعاصي الجنائي اإلسالالّسبب الّرئیسي لتعّدد معاییر الجزاء في ھذا القسم الّتفویضي من الّتشریع 

ال تجمعھا طبیعة واحدة عازیر المفروضة للمصلحة العاّمة، وكذا المخالفات،، والتّ بضروبھا المختلفة

.في كّل جزاء طلوبة بحیث یصلح تطبیق معیار فرید علیھا كلّھا تتحّقق بھ العدالة الم

المعتمدة في الّتشریع الجنائي اإلسالمي على وحّتى یتیّسر إدراك كیفّیة إعمال المعاییر الّثالثة 

الّتعازیر ، نسلك ذات المسلك الّذي اعتمدناه في بیان معاییر الجزاء في العقوبات المقّدرة ، وذلك بمحاولة 

:على كّل قسم من أقسام الّتعزیر كما یأتي )2(إسقاط كّل معیار منھا

المعاصي في الّشّق الّتفویضي من الّتشریع الجنائي : في المعاصيتفرید العقوبةمعاییر -أ 

:)3(إلى ثالثة ھيكما بینا سلفا اإلسالمي متنّوعة ، وقد قّسمھا العلماء 

. نوع ُشرع في جنسھ حّد، ولكن ال حّد فیھ -1أ

.نوع ُشرع فیھ الحّد واقترن بشبھة -2أ

.ونوع لم یشرع فیھ وال في جنسھ حّد -3أ

األنواع یمكن استنتاج المعیار المفترض تغلیبھ في انتقاء العقوبة المناسبة لكّل نوع من ھذه 

فاألصل أّن جرائم الّنوع األّول والّثاني مقّدرة العقوبة . الثالثة بالّنظر إلى موقف المشّرع الحكیم منھا 

لعدم ،ص العقابّیة غیر متقّبلشر للّنصوبالّنّص، غیر أّن اقترانھا ببعض الحیثیات جعل الّتطبیق المبا

قّدر حصول الّتطابق المطلق بین الّنموذج المجّرم نّصا بأركانھ الّثالثة،وشروطھ الخاّصة في القسم الم

.207، صالجریمة والعقوبةینظر، عبد الّرحیم صدقي ، )1(

.و ما بعدھا265ص،الثاني ، المبحث األّولالفصل الباب الثاني ،ینظر ،)2(

.133-132/ 1، جالّتشریع الجنائي اإلسالميینظر ، عبد القادر عودة ، )3(
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یحول دون أّن تعّذر حصول ھذا التطابق الإالّ مع ھذه الوقائع الحادثة؛الجزاء من الّتشریع الجنائي

.لعلیم الخبیر في تقریره للعقوبات المقّدرة بالمعیار الّذي اعتمده االقاضياحتفاظ 

أّما الّنوع الّثالث ، فرغم غیاب صور جرائمھ في القسم المقّدر الجزاء من الّشارع الحكیم ، 

وبالّتالي تعّذر القیاس في ھذه الحال ، إالّ أّن اختیار المعیار المفترض اعتماده أساسا في تقریر أنسب 

على حدة ، على َحرّي بھ عـرُض كّل حالة القاضيالمستعصي ، ذلك أّن العقوبات لجرائمھ لیس باألمر

معیار آثار الجریمة، معیار طبیعة الجریمة،ثّم معیار شخصّیة المجرم؛ ومن ثّم ُیكّیف : المعاییر الّثالثة

:ویمكن توضیح المسألة أكثر وبإیجاز كما یلي .ة تبعا لما یتوّصل إلیھ من نتائجالعقوب

الحدود والقصاص جرائم مقّدرة الجزاء بالّنّص المقّدس ، والّشرع الحكیم لّما وضع تعتبر 

عقوباتھا ، اعتمد على معیار آثار الجریمة في الحدود بصفة أساسّیة ، ومعیار طبیعة الجریمة في الجرائم 

علیم الخبیر في ؛ وقد سبق لنا الّتنویھ بضرورة تقّصي منھج ال–الّنفس وما دونھا –الواقعة على األبدان 

تشریع  الجزاءات التفویضّیة ؛ لذا نرى أّنھ إذا كانت الجریمة الحادثة من الحدود المقترنة بشبھة ، أو 

غیر المكتملة الشروط ، یلزم اعتماد معیار آثار الجریمة أساسا في تقریر العقوبة المناسبة، بل ویفترض 

الحّدّیة كلّما كانت الّشبھة ضعیفة أو كان الّشرط الّناقص تقریب العقوبة الّتعزیرّیة في ھذه الحال بالعقوبة 

.شكلّیا 

ھذا ، وقد رّجح البعض أن تكون العقوبات المقّررة لما ُشرع في جنسھ الحّد وال حدَّ فیھ ، بدنّیة 

ة وإّنا لنرى الجلد أنسب العقوبات البدنیّ . )1(لفاعلّیة ھذه الجزاءات في حمایة المجتمع وحسم ماّدة الفساد

لمكافحة ھذا الّنوع من الجرائم ، ویبقى عدد األسواط رھن كّل حالة بما تتضّمنھ من ظروف ارتكابھا 

. وظروف فاعلھا واآلثار المترتبة عنھا 

أساس تغلیب معیار آثار الجریمة في ھذا الّنوع من الجرائم أّنھا اعتداءات على ما یصطلح علیھ 

ض الطارئة علیھا ، رغم تأثیرھا في العقوبة بإسقاط الحّد المقّدر من بحقوق هللا سبحانھ وتعالى ، والعوار

.)2(الباري عّز وجّل ، إالّ أّن أثرھا ھذا ال ینصرف إلى تغییر طبیعة الحّق المعتدى علیھ

وإذا كانت الجریمة الحادثة من جرائم القصاص المقترنة بشبھة وما في حكمھا ، فاألصل تغلیب 

لجریمة في تقریر وتقدیر الّتعزیر المناسب ، على أن ال یكون فیھ بتر وال جذع وال اعتماد معیار طبیعة ا

إھالك ؛ وال بأس بالقطع والّصلب تعزیرا عند االقتضاء، وإن كّنا نفّضل نیابة عقوبة الجلد عنھما لكفایتھا 

.في إشفاء غیظ المجني علیھ وردع الجاني 

.185، صالعقوبة البدنّیةینظر، الحسیني جاد، )1(

.496، صاإلسالميالّنظام العقابيینظر، أبو المعاطي أبو الفتوح، )2(
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من المعاصي أّنھا اعتداءات ماّسة بأفراد في أبدانھم،  وأساس تغلیب معیار الجریمة في ھذا الّنوع

،فتصّورنا لطبیعة  والجزاء في ھذه الحال یفترض المماثلة لجنس االعتداء؛وبما أّن ھذا األخیر بدنّيً

.الّتعزیر أن یكون بدنّیا ھو اآلخر حّتى تضمن عدالتھ 

رّیة؛والمفروض أن تكون من ،یمكن تطبیق العقوبة الّتعزیوحّتى مع حصول عفو المجني علیھ

حّق :"طبیعة االعتداء الحاصل ولو مع صیرورتھ اعتداء على حّق عاّم ویسّمى في الفقھ اإلسالمي 

؛فالّنظر في اختیار المعیار المناسب ال بّد أن ینصرف إلى أصل طبیعة ) 1("السلطنة في التقویم والتھذیب

على حّق فردّي في األصل ، واعتماد العقوبات البدنّیة االعتداء،وھو في ھذا الّنوع من الجرائم اعتداء 

.ھنا مرّجح لتحقیقھا مبدأ المالءمة ، أو بعبارة أدّق ، المماثلة 

، فاألصل تحكیم معیار شخصّیة المجرم  أّما في المعاصي الّتي لم یشرع فیھا وال في جنسھا حّدً

الخاّصة بما تتضّمنھ من سّنھ ، تمحیص الّنظر في ظروف الجاني القاضيأساسا،لذا یفترض في 

ووضعّیتھ االجتماعّیة،وأسباب ارتكابھ المعصّیة ، ثّم الّنظر بعد ذلك في اآلثار المترّتبة عن جریمتھ ، 

. وكذا طبیعة ھذه الجریمة 

وأساس تغلیب معیار شخصّیة المجرم في ھذا الّنوع من الجرائم أّنھا تفتقر إلى نموذج عقابي 

ن القیاس علیھ في تقریر الّتعزیر المناسب فاقتضى األمر الّتركیز على شخص منصوص علیھ، یمك

الجاني وعرض كّل حالة على حدة؛ لذا فالعقوبة الّتعزیریة، نجدھا تختلف كّما ونوعا بحسب الحاالت 

.المساھمة الجنائّیة أيمحّل الّنظر حّتى مع حصول الجریمة الواحدة من عّدة أشخاص 

إّن مناط فرض ھذه الّتعزیرات :في التعازیر المقّررة للمصلحة العاّمةتفرید العقوبةمعاییر -ب

ھو المصلحة العاّمة ؛ ذلك أّن األفعال والحاالت الّداخلة في ھذا القسم ، لم تجّرم لذاتھا لكونھا لیست 

ض ھو معاصي خالصة ، بل ُجّرمت بسبب وصف طرأ علیھا ، فاستوجبت العقاب ؛ ھذا والوصف العار

.)2(العامّ اإلضرار بالمصلحة العاّمة أو الّنظام 

والجزاء المقّرر في ھذا القسم،ال بّد أن یدور والعلّة الّتي من أجلھا فرض؛ لذا، فالمعاییر المعتمدة  

وال یمكن تحدیدھا لصعوبة تحدید أو حصر األفعال والحاالت الماّسة بالصالح العاّم  ،فیھ غیر ثابتة

.تعّذر تصنیفھا بحسب طبیعتھا أو بحسب آثارھا أو شخصّیة مرتكبیھا ،ومن ثمّ 

لو تعلّق بالّتعزیر حّق آلدمي كالّتعزیر في الّشتم والمواثبة،ففیھ حّق المشتوم : "..أورد اإلمام الماوردي أّنھ )1(

والمضروب وحق السلطنة للتقویم والّتھذیب، فال یجوز لوالي األمر أن یسقط بعفوه حّق المشتوم والمضروب وعلیھ أن 

.388،صطانیةاألحكام الّسل. ." یستوفي لھ حّقھ من الّتعزیر

.1/150، ج، الّتشریع الجنائي اإلسالميینظر، عبد القادر عودة )2(



التفرید القضائّي و التنفیذّي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة. الفصل الثاني :                            

370

ومع ذلك، فإّنا نرى الّتركیز على مرتكب الفعل بالّدرجة األولى حّتى یتیّسر ضبط حدود 

وھذا یعني أّن المعیار المّتخذ من قبل . المسؤولّیة الجنائّیة ، ومن ثّم تقریر وتقدیر الجزاء المناسب 

عزیر للمصلحة العاّمة ھو معیار شخصّیة المجرم ، على أن ال یتغاضى عن اآلثار في التّ القاضي

.بل من حیث طبیعُة األثر وخطورةُ استفحالھ من حیث القلُّة أو الكثرةُ فحسب،المترّتبة عن الفعل ال

وأساس تغلیب معیار شخصّیة المجرم في الّتعزیر للمصلحة العاّمة ، أّن األفعال المندرجة تحت

ھذا القسم ، مرتكبة في الغالب من عدیمي األھلّیة أو ناقصیھا ؛ وعلیھ ، فالّركن المعنوي للفعل غیر 

وحّتى مع ارتكاب الفعل من مسؤول جنائّیا أي مكتمل . مكتمل ، وھذا الّركن یتعلّق بشخص الفاعل 

اره للفعل بحیث  أّن رأى ضرورة فرض عقاب تعزیري علیھ ، إّما لتكرالقاضياألھلّیة ، فالغالب أّن 

ھذا األخیر لم یكن لیشّكل مضّرة بالّنظام العاّم لوال معاودة اقترافھ ، وإّما لتعلّق الّشبھ بالفاعل بحیث غدا 

من الّناس المشبوھین ، وكّل ھذه االعتبارات تتعلّق بشخصّیة المذنب ؛ فال مناص إذن من تغلیب معیار 

.شخصّیة المجرم عن المعیارین اآلخرین 

تقّسم المخالفات الّشرعّیة بحسب طریقة ارتكابھا ، إلى : في المخالفاتتفرید العقوبة معاییر –ج

؛ ویمكن ضّم )1(أفعال سلبّیة تتمّثل في ترك المندوبات ، وأفعال إیجابّیة تتمّثل في فعل المكروھات

والقرارات الّتنظیمیة الّتي یصدرھا الّتماطل في أداء الواجبات إلى األفعال الّسلبّیة ، وكذا خرق األوامر 

.ولي األمر والمتعلّقة بالّشؤون االجتماعّیة 

ولعّل الّناظر إلى ھذه المخالفات یرى عدم اقتضاء فرض عقاب تعزیري علیھا ؛ ذلك أّن صفة 

الحّق أّن و. -خال ما تعلّق منھا بالواجبات –الّشّق الّسلبي منھا أو اإلیجابياإللزام منفّكة عنھا ، سواء في 

مناط تقریر جزاء على ارتكاب ھذه المخالفات ھو اإلصرار علیھا من الفرد أو الّتضافر علیھا من 

لذلك ال تكون جریمة في ترك المندوب إالّ إذا تكاثر الّترك :".. وفي ذلك یقول اإلمام أبو زھرة .الجماعة

إّن المكروه ھو بالجزء ال مؤاخذة :ولذلك قالوا … ولیس تركا بالجزءبالكّل،وتضافر حّتى صار تركا 

.)2("…فیھ ، ولكن بالكّل فیھ مؤاخذة 

ویمكن استخالص المعیار المفترض اعتماده في تقریر وتقدیر جزاء المخالفات بالّنظر إلى علّة 

إّنھا اإلصرار علیھا ، وعموم ارتكابھا أو ما یصطلح علیھ بالعود، وھو وصف : تجریمھا ؛ وقد قلنا 

تكب الفعل ، حّتى وإن تكاثر اقترافھ من عاّمة الّناس إذ األصل في تجریمھ ھو الّتكرار ؛ لذا خاّص بمر

.فالّراجح اعتماد معیار شخصّیة المجرم أساسا في الّتعزیر للمخالفات 

.155/ 1،جالمرجع السابقینظر ، عبد القادر عودة ، )1(

.212و 209، صالعقوبةینظر، أبو زھرة ، )2(
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، نذّكر بأّن تغلیب ي للعقوبة المقررة في القانونئبیان معاییر التفرید القضاوقبل انتقالنا إلى 

ّیة المجرم في الجزاءات الّتعزیریة عموما ال یعني إقصاء معیاري آثار وطبیعة الجریمة ، معیار شخص

.بدلیل ترجیح اعتمادھما أساسا في الّتعزیر على كثیر من المعاصي 

إّن ھذا العرض لمعاییر الجزاء في القسم الّتفویضي من الّتشریع الجنائي اإلسالمي ال یمّثل إالّ 

مستنده شروحات فقھاء الّشریعة وعلماؤھا ، خاّصة منھم المحدثین أثناء عرضھم اجتھادا شخصّیا ، 

.للعقوبات في الّشریعة اإلسالمّیة ، وھو اجتھاد یحتمل الخطأ 

:الفرع الثاني 

.معاییر التفرید القضائي في القانون

، )1(بیانھا سابقامستمد من معاییر التفرید التشریعي للعقوبة والّتي أفضنا فيبعض ھذه المعاییر

إسقاط لھا على الوقائع المختلفة المعروضة أمام القاضي الجنائي مع فارق كیفّیة بل ھي في نظرنا

: و على ذلك نتناول ھذه المعاییر في العناصر التالیة.ھا على الحاالت حالة بحالةطبیقتإعمالھا أو

و السلوك اإلجرامي: یبحث في الركن المادي للجریمة بعنصریھ:ـ معیار طبیعة الجریمة1

النتیجة اإلجرامّیة، و یبقى عنصر العالقة السببّیة فیبحثھ القاضي في صدد تنقیبھ عن مدى مسؤولّیة 

الفاعل عن ذلك السلوك بالذات معتمدا في تقدیره لھا على معیار آخر ھو معیار المسؤولّیة؛ و یمكن 

:و بعض تطبیقاتھ على الّنحو التاليطبیعة الجریمةعیارتوضیح مضمون م

یستند القاضي الجنائي أثناء نظره إلتزاما منھ بمبدأ الشرعّیة :یعة الجریمةـ مضمون معیار طبأ

، ألّن سلطتھ في تكییف إلى طبیعة السلوك المرتكب و اآلثار المترتبة علیھللدعاوى المعروضة أمامھ

ثّم إّن بحثھ في السلوك اإلجرامي ینطوي .الجزاء المناسب لھا مقّیدة بالّنص الشرعيالوقائع قبل تقدیر 

على إحاطتھ الدقیقة و الشاملة لكّل مالبسات الواقعة بظروفھا المادّیة و مكانھا و زمانھا ، تلك المالبسات 

على النتیجة اإلجرامّیة أّما وقوفھ.الّتي یتعّذر على المشّرع اإللمام بھا في الغالب لكثرتھا و تباینھا

و علیھ فإّن .فینطوي على ضبطھ آلثارھا المادّیة و المعنوّیة بنفسھ أو بمساعدة األجھزة الفنّیة المختّصة 

مضمون معیار طبیعة الجریمة و كیفّیة اعتماد القاضي الجنائي علیھ مرھون بقدرتھ على اإلحاطة 

لمرتكب و النتیجة اإلجرامّیة ، و بیانھما على ھذا السلوك اإلجرامي اأيلھابعنصري الركن المادي 

: الّنسق یكون كما یلي

.و ما بعدھا274، ص ینظر ، الفصل األّول من ھذا الباب )1(
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ھاضبط نوعالسلوك اإلجرامّي و مھما تباینت ، فإنّ مھما تعددت صور:ـ السلوك اإلجرامي1أ

مالبسات كّل واقعةمتوقف علىمسؤولّیة القاضي ، و األمر طبیعة المصلحة المعتدى علیھا تحدید و 

تي یفترض في القاضي التحقق منھا تتعلّقو المالبسات الّ .سواء تجسد السلوك في صورة إیجابّیة أو سلبّیة

مكان و ثّم إّن معرفة ..شخصا و قد یكون مرفقا ذي قد یكون ماال للغیر وقد یكون الّ بمحل الجریمةبدایة
مكان أو مرفق عام و جریمة ففرق بین واقعة ارتكبت في ارتكاب الجریمة لھ وزنھ في تكییف الزمان

الوسیلة و تبقى ..فرق أیضا بین واقعة ارتكبت نھارا و أخرى لیالو أخرى في مسكن أو مرفق خاّص 
في حد ذاتھ أحد أھم الكواشف المفترض اعتمادھا من القاضي تنفیذأسلوب الفي التنفیذ و كذا المستعملة

.المرتكب و مدى مساسھ بالمصلحة محّل الحمایة الجزائّیةلتقدیر مدى خطورة السلوك

و سلطة القاضي في البحث عن الّنموذج القانوني للواقعة المرتكبة و من ثّم تحدید التكییف 

بل علیھ باإلضافة إلى ، ال تتوقف فحسب على إحاطتھ بتلك المالبساتمن أجل تفرید العقوبةالمناسب لھا

.الّناشئ عنھا أو ما یسّمى بالنتیجة اإلجرامّیةتحدید مقدار الضرر ذلك 

ثاني عنصر في الركن المادي یجب على القاضي الحرص الشدید على :ـ الّنتیجة اإلجرامّیة2أ

باعتبارھا األثر المترتب على السلوك اإلجرامي ؛ و جسامة النتیجة تتوافق ضبطھ ھو النتیجة اإلجرامّیة

.  عتدى علیھ من جھة و مقدار االعتداء من جھة أخرىفي الواقع مع طبیعة الحق الم

واقعا مادّیا ظاھرا و ملموسا أو معنویا محسوساضررا و مھما كانت طبیعة ھذا األثر سواء كان 

یفترض تقدیره تقدیرا محكما باالعتماد على تقنیات و آلیات قد تكون حسابّیة مضبوطة و ،)1(أو متوقعا 

لتحقیق التفرید القضائي للعقوبة یستعین القاضي الجنائي في المسائل التي و ضمانا . سبّیةقد تكون ن

سلفا أّكدنا قدو ،تحتاج خبرة خاّصة سواء تقنّیة أو طبّیة إلى األجھزة المساعدة المعتمدة لدى القضاء

. ضرورتھا و أھمّیتھا في مجال العدالة الجنائّیة بشكل عام

ھي أمثلة نجدھا في أغلب التشریعات العقابّیة للدول:الجریمةبعض تطبیقات معیار طبیعة ـ ب

و من بعده القاضي على ، تبّین مدى ضرورة اعتماد المشّرع ذاتھالقضائّیةالتطبیقاتو في كثیر من 

:؛فـ معیار طبیعة الجریمة في تفریده للعقاب 

مّیزت القوانین بین ما یعتبر من السلوكات اإلجرامّیة سرقة و :اإلجراميلسلوك بالّنسبة لـ 1ب

" االختالس"مثال ،استعمل المشّرع مصطلح ففي التشریع العقابي الجزائري؛لمال العام ا لاختالسما یعد 

، مجلة القانون و االقتصاد ، العدد األّول ، السنة فكرة النتیجة في قانون العقوباتینظر ، عمر السعید رمضان ، )1(

.106، ص 1961الحادیة و العشرون، مارس 
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واحد إذ في جریمة االختالس یفترض المجّسد لھما ، وال یعني ذلك أّن السلوك اإلجرامي )1(فیھما معا

للجاني سابقة أو معاصرة للحظة ارتكاب الفعل المجّرم و تكون الحیازة ناقصة، و تقوم حیازةوجود 

الجریمة بقیام المؤتمن بتغییر الحیازة الوقتّیة إلى حیازة دائمة بالسیطرة على المال كلّیا كما لوكان 

االستیالء على أّما االختالس في جریمة السرقة فیقوم على أساسین أحدھما مادي ینطوي على.مالكا

و مھّمة القاضي تنطوي على التثّبت من . )2(الحیازة و آخر معنوي یتطلب انتفاء رضا مالك الشیئ

و لن یتأّتى عناصر السلوك المتجّسد على أرض الواقع لضبط تكییفھ ما إذا كان سرقة أو اختالس بدایة 

العقاب تقدیر بعد ذلك یتّم ثّم بھا ذلك إالّ من خالل مالبسات الجریمة و الظروف الموضوعّیة  الرتكا

.المناسب

بین ما یعتبر من أعمال العنف دفاعا شرعّیا و ما یعد جریمة مستأھلة التشریعات أیضا و مّیزت 

وصف المشّرع السلوك اإلجرامي للدفاع الشرعي في القسم العام ففي التشریع الجزائري مثال ؛للتخفیف

، و نجد ذات الوصف ینطبق على أعمال العنف المنصوصو اشترط ارتكابھ لیالمن قانون العقوبات

و الحكم في تحدید التكییف المناسب طبقا . )3(نھاراا یكونارتكابھغیر أنّ علیھا في القسم الخاص 

ق من شروط كّل صورة من صور السلوك للوصف القانوني للسلوك ھو القاضي ، الذي علیھ التحقّ 

؛ و توفیق القاضي في ضبط طبیعة و ھي تختلف من واقعة إلى أخرىخالل مالبساتھامن اإلجرامي

.الجریمة مرھون بإحاطتھ الكلّیة بھذه المالبسات مھما كانت بسیطة

تكییف و التقدیر القضائي و األمثلة كثیرة فیما یتعلّق بأثر تحدید نوع و طبیعة السلوك  في ال

.عرض اآللّیات الموضوعّیة للتفرید القضائي للعقوبة ، و ستتبّین بجالء عند للعقوبة

ا یعتمده القاضي ضابطجعلت القوانین من النتیجة اإلجرامّیة :اإلجرامّیةلنتیجةالّنسبة لبـ 2ب

لتقدیر العقوبة المناسبة سواء تحققت فعال كما وصفھا المشّرع بالّنسبة ألغلب الجرائم أو كان من المتوقع 

الجرائم و :و أوضح األمثلة الممكن إعطاؤھا في ھذه المسألة. ـ ...الح دون ترخیص تحققھا ـ كحمل الس

بوسائلھ و أسالیبھ االعتداءات الواقعة على األشخاص كالضرب بضروبھ و الجرح بمقادیره و القتل 

من 29،41:المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم ؛ المادتین156ـ66من األمر 350،357: ینظر ، المواد)1(

2معدلة بالمادة 29المتعلّق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ و المادة 2006فیفري 23المؤرخ في 01ـ 06م القانون رق

. .2011أوت 02المؤّرخ في 15ـ 11من قانون رقم 

دار ھومة :الجزائر(،دط،الوجیز في القانون الجنائي الخاّص،الجرائم الواقعة على األموالینظر ، أحسن بو سقیعة ، ) 2(

.252،ص)2003للطباعة و الّنشر،

الوجیز في القانون الجزائي من قانون العقوبات الجزائري،و ینظر ،أحسن بوسقیعة ، 278و40ینظر ، المادة ) 3(

.148،287ـ142،ص )2006دار ھومة ،:الجزائر(،3،طالعامّ 
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ففرق بین العجز الكلي المترتب على الفروق بینھا من حیث النتیجة جلّیة في كثیر من األحیانف...و

و لكن التقدیر ،)1(السلوك اإلجرامي و العجز الجزئي و فرق بین بتر األصبع و فقئ العین و ھكذا 

من القاضي ضمانا لتفریده للعقوبة، و لھذا أكدنا بالّنسبة لتقدیر مقدار الضرر الّناشئ الدقیق لھا مطلوب 

.جھزة الفنّیة المتخّصصة عن الجریمة ضرورة االستعانة باأل

، ویبقى اعتماد القاضي على معیار طبیعة الجریمة ھو المرحلة األولى لضمان تفریده ھذا

كمرحلة تالّیة أن یعّول على معیار آخر یتعلّق بالشخصّیة اإلجرامّیة ال من يللعقوبة، و لھذا من الضرور

: ، و یمكن بیان ھذا المعیار كما یليؤولّیتھا بل قبل ذلك مدى خطورتھا حیث مدى مس

ا سیاستھ إّن المشّرع یعمد وضع خطوط عریضة یرسم بمقتضاھ:اإلجرامیةـ معیار الخطورة 2

، و یترك للقاضي مھّمة تكییف الوقائع و ضبط مقادیر الجزاءات بالّنظر إلى عدة التجریمّیة و الجزائّیة 

و یبدأ اكتشاف القاضي الجنائي لھذه الشخصّیة . بالشخصّیة اإلجرامّیةعوامل من بینھا العوامل المتعلّقة 

بدایة من المحاضر المنجزة من أجھزة التحقیق ثّم بمثولھا أمامھ في ساحة القضاء و من بعد بتقاریر 

الشّك في وجود خطورة إجرامّیة معّینة تكون جسامة االعتداء و عندخاّصة ،الخبراء عنھا عند االقتضاء

، بات من الضروري اعتماد من ھذا المنطلقو .األضرار المترتبة علیھ قرینة أولى دالة علیھامةجسا

، و معالجة مضمون ھذا المعیار و عرض بعض )2(الخطورة اإلجرامّیة معیارا للتفرید القضائي للعقوبة

: الي تطبیقاتھ تكون على الّنحو التّ 

جزائّیة، و ة الالمسؤولیّ مناطتعتبر الشخصّیة اإلجرامّیة :ةـ مضمون معیار الخطورة اإلجرامیّ أ

من كّل جوانبھا ھو الوسیلة الكفیلة بتحدید مدى خطورتھا ؛ و القاضي الجنائي یأخذ بنظر ھافحص

االعتبار نتائج الفحص قبل اختیاره و تقدیره للجزاء المناسب وإن كان یملك سلطة تقدیرّیة معّینة في 

.)3(و التقاریر المعروضة أمامھ حّتى و إن كانت منجزة عن طریق الخبرةالمفاضلة بین األدلة

و أحدھما مادي: جرامّیة یقوم على عنصرین أساسیینھذا ، و نرى أّن معیار الخطورة اإل

و رغم تبیاننا لبعض ما یتعلّق بالعنصر األّول في معیار طبیعة الجریمة ، و لنا حول ما ؛الثاني معنوي

، المجلة الجنائیة القومّیة ، العدد األّول بةالسلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي في تحدید العقوینظر ، سمیر الجنزوري ، ) 1(

.183، ص 1968، مارس 

،)2004مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع،: عمان ( ،1، طدراسات في فقھ القانون الجنائيمحمد سعید نمور، )2(

.38ص

دارالثقافة للنشر و :عمان(،1،طالخبرة الفنیة في إثبات التزویرینظر، مبارك غازي الذنیبات ، )3(

دار الفكر :االسكندریة(، دط،حجّیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة و المدنیة؛عبد الحكیم فودة،282،ص)2005التوزیع،

.26،ص)1999الجامعي،
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نصب على تحدید ییتعلّق بالعنصر الثاني مقال في معیار المسؤولّیة ، إالّ أّن تركیزنا في ھذا المقام س

أھمّیة جسامة الجریمة و دور فحص الشخصّیة في الكشف عن الخطورة اإلجرامّیة باعتبارھا معیارا 

:یستند إلیھ القاضي الجزائي في تفریده للعقوبة

المرتكبة و ما ترتب یستشفھ القاضي كما سبقت اإلشارة من مادّیات الواقعة :ـ العنصر المادي1أ 

ففي كثیر من األحیان یعتمد المجرم على أسلوب في تنفیذ جریمتھ یومئ بخطورتھ . )1(عنھا من آثار

و في .تكون وسیلة ارتكاب الجریمة في حّد ذاتھا ھي الكاشفة لتلك الخطورةحیانبعض األوفي . الكبیرة

الفاعل باعتباره حكم علىالغالب تكون جسامة األضرار المترتبة على الجریمة الدلیل القاطع في ال

ممّحصا كّل ھذه المسائل ألخذھا بنظر االعتبار و اتمّعنما یجعل القاضي یقف وقفة مستفیضة ممّ خطرا؛ 

. عند تقدیره للعقوبة 

یظھر من خالل البحث في شخصّیة الفاعل وكّل ما یتعلّق بصحتھ الّنفسیة :معنويالـ العنصر 2أ

وغیر ذلك مّما یجعل القاضي ینساق ال محالة دوافعھ لإلجرام بواعثھ و و ظروفھ البیئّیة و االجتماعّیةو

منھ إلى تشدید العقوبة أو تخفیفھا أو االنصراف بالّنظر القتناعھ الشخصّي إلى اختیارات أخرى تفریدا 

. للجزاء

و قد رّد البعض تحدید الخطورة اإلجرامّیة إلى مدى العالقة بین نوعین من الظروف الشخصّیة 

یتحقق بھا ما یسّمى ظروف یتحقق بھا ما یسّمى بالدافع الرتكاب الجریمة و أخرى :المتعلّقة بالفاعل

ة و النفسیة التي یتعرض لھا بالمقاومة؛ و ھذه العالقة تؤّثر فیھا مجموعة من العوامل االجتماعیّ 

فإذا ترتبت زیادة معّینة في الدافع و نقص معّین في المقاومة أو ترتب على األمرین احتمال . الشخص

. )2(ارتكاب جریمة جاز تصّور الخطورة اإلجرامّیة لدى ذلك الشخص

طرفي العالقة ، فالتقدیر مرھون بالقوة أوالضعف في أّما عن مدى جسامة الخطورة اإلجرامّیة 

:)3(معادالت اآلتیةالالمبّینة سابقا أي بین الدافع و المقاومة؛ و یمكن توضیح ذلك ب

خطورة جسیمة=یطةمقاومة بس+ دافع قوي 

.252ـ 248، ص األوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائيینظر ،عبد الفتاح عبد العزیز خضر، )1(

،مقال منشور في مجلة القانون و االقتصاد ،العدد الثاني ،سنة نظریة  الخطورة اإلجرامّیةفتحي سرور ، ینظر ،أحمد)2(

دراسة في الدفاع "االختبار القضائي ؛ أحمد فتحي سرور، 517ـ516،ص )1964یونیو :القاھرة(34

.209،ص)1968دون دار للنشر،:القاھرة(،2،ط"االجتماعي

االختبار القضائي؛ أحمد فتحي سرور،518،المقال السابق،ص نظریة  الخطورة اإلجرامّیةأحمد فتحي سرور ، ) 3(

.209،ص
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خطورة غیر جسیمة=مقاومة معتدلة+ دافع قوي 

خطورة بسیطة=مقاومة قوّیة مستمرة+ دافع قوي مستمر

لیحدد مقدار حساب حاصل قسمة الدافع على المقاومةو علیھ فالقاضي الفطن ما علیھ إالّ 

، إذ ال كان كبیرامھماالناتج على الحصولالمعادلة تبقى غیر محسومة بمجرد ؛ و الخطورة اإلجرامّیة

كابھ الجزم مباشرة بضرورة إخضاع الجاني الخطر لتدابیر األمن العالجیة حّتى مع سبق ارتیمكن

لمثل ھذه الحاالت االستعانة بالخبراء لتأكید السالمة ةلجرائم أخرى ، و لھذا من الضروري بالّنسب

فالعدالة الجنائّیة تفرض على ت من أھلّیتھ للمساءلة الجزائّیة ، الّنفسّیة و العقلّیة للجاني حّتى یتم التثبّ 

.ھو معیار المسؤولّیةالقاضي اعتماد معیار ثالث قبل اختیاره الجزاء المناسب و 

تجّنبا للتكرار نكتفي بعرض أمثلة توضیحّیة :ـ بعض تطبیقات معیار الخطورة اإلجرامّیةب

:   بعضھا یتعلّق بالعنصر المادي لمعیار الخطورة و البعض اآلخر یتعلّق بالعنصر المعنوي

:الجاني من خاللیستنتج القاضي خطورة :ـ بالنسبة للعنصر المادي1ب

فیھ من البرودة لكونھا أو مشّبعا بالعنف خاّصة إن كان جسدیّ لكونھالجریمة إّما )1(أسلوب تنفیذ

و الجرح جرائم القتل أك، اء الضحّیة ما تتزعزع لھ الّنفوسو ضعف الشعور بالشفقة و الرحمة إز

.و غیرھا،كالقصرلمرتكبة إزاء ضحایا ضعفاء ، و أفعال العنف االمرتكبة بأسلوب التعذیب

فقد تكون الجریمة واحدة سرقة مثال أو إزھاق روح ولكن الوسائل )2(وسیلة التنفیذأو من خالل 

؛ فالسرقة باستعمال السالح المستعملة في ارتكابھا مختلفة وكل وسیلة تعتبر قرینة على طبیعة مستعملھا

طة ؛ و إزھاق الروح بالسّم أو بالسالح األبیض تنم عن خطورة الفاعل و ھي ال تتساوى مع السرقة البسی

بل إّن نوع المادة الساّمة في حد ذاتھا ونوع السالح  یكشف عن مقدار ھذه یومئ بخطورة الفاعل 

جسامة أو من خالل .مع الضرب المفضي إلى الوفاةبأي حال و ھي ال تتساوى الخطورة 

و األمثلة كثیرة حولھا أشرنا تبقى أھّم قرینة مادّیة تكشف عن خطورة الفاعلبّیناالّتي كما األضرار

. و أّكدنا دور األجھزة العلمّیة في ضبط مقادیر األضرار)3(إلیھا

.من قانون العقوبات الجزائري366، 261،262:ینظر ، المواد )1(

.من قانون العقوبات الجزائري351ینظر ، المادة )2(

.من قانون العقوبات289ـ264:ینظر ، المواد )3(
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الّتي دفعت الفاعل الرتكاب جریمتھ أھمّ )1(كون البواعثتقد :سبة للعنصر المعنوي ـ بالنّ 2ب 

فدناءة الباعث تكشف ؛ة خطورتھ اإلجرامیّ أو انتفاءخاللھا القاضي من تحققیتثّبت من معنوّیة قرینة 

عن النزعة الشریرة في الجاني و األمثلة في ھذا المجال كثیرة فالقتل قد یكون لمجرد الطمع في مال 

دور القاضي ال و...المجني علیھ ، و قد یكون انتقاما أو حسدا منھ و قد یكون استمتاعا و لّذة بالتنكیل بھ

ألّن ھذا التفاوت بمقتضاه ة و الضعف معرفة ھذه البواعث بل علیھ أن یقدر تفاوتھا في الشدّ یقف عند حدّ 

ة ة سھلة الحّل ألّنھا تشمل اعتبارات إنسانیّ تتفاوت درجة الخطورة اإلجرامّیة ، و المسألة لیست حسابیّ 

.نسبّیة ال ریاضّیة دقیقة و محسومة

و ثبوت الخطورة سواء باالستناد لسوابق الجاني أو لجسامة الجریمة المرتكبة من طرفھ أو حّتى 

لدناءة بواعثھ قد ال یكفي لضمان تفرید القاضي للعقوبة ،ذلك أّن العدالة الجنائّیة تتطلب التثّبت من مدى 

. إصدار حكمھحّتى یتمكن من لمعیار المسؤولّیة مباشرة مسؤولیتھ، و لھذا یستند القاضي 

یستمد ھذا المعیار من الركن المعنوي للجریمة ، و یبحث القاضي :ةـ معیار المسؤولیّ 3

بمقتضاه في شخصّیة الجاني من حیث ثبوت قصده الجنائي أو انتفائھ من جھة ، وتقدیر مدى مسؤولّیتھ 

، )2(المشّرع تفریدا منھ للعقوبةالمعیار الشخصّي الذي یعتمده فباإلضافة إلى ما ذكرناه في .في الحالتین 

یعّول القاضي أیضا على ھذا المعیار لیضمن بھ تفریدا قضائیا لھا، غایة ما في األمر أّن األسلوب 

وعلیھ . وال یمتثل األشخاص أمامھتعرض أمام المشّرع مختلف باعتبار الوقائع البھالقضائي في العمل 

:التاليكالمسؤولّیة ، یمكن بیان كیفیة اعتماد القاضي على معیار 

إن كان الفاعل محّصنا بمانع سبة لھذا المعیار محسوم بالنّ األمر :ـ مضمون معیار المسؤولّیةأ

صوص و ال سلطة للقاضي إالّ تطبیق النّ فصلت فیھمن موانع المسؤولّیة الجزائّیة ألّن التشریعات 

فيالقاضي ال في البحث عن الدلیل فحسب بلالقانونّیة؛أّما فیما عدا ذلك فقد تكون ھناك مشقة تضني 

و القصد الجنائيّ فةادرجة كثتقدیرو كذاة اإلثبات الّتي ترجح ارتكاب الفعل عن قصد أم خطأ تقدیر أدلّ 

.)3(و حرّیة االختیار لدى الجانيدرجة اإلدراك

محمود مصطفى،".القّوة المحّركة لإلرادة أو ھو العامل الّنفسي الّذي  یدعو إلى الّتفكیر في الجریمة:"ھو لباعث ا) 1(

.397ص،"القسم العام "شرح قانون العقوبات 

.و ما بعدھا268،ص ینظر ، الفصل األّول من ھذا الباب ، معاییر التفرید التشریعي للعقوبة)2(

.253ـ252،صاألوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائيعبد الفتاح عبد العزیز خضر، ینظر ، )3(
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المسؤولّیة مّما سبق بیانھ في المضمون، نجد أّن معیار : ـ عناصر معیار المسؤولیة ب

یتعلّق الثانيودرجة الخطأ،و أیتعلّق بدرجة كثافة القصد أحدھما:بالمنظور القضائي یقوم على عنصرین 

:بدرجة اإلدراك و حرّیة االختیار، و بیانھما بھذا الترتیب یكون كما یلي 

إّن القصد الجنائي مھما كانت صورتھ لن یثبت من:ـ درجة كثافة القصد ودرجة الخطأ 1ب

و القاضي ملزم بقیاس درجة اإلرادة لیحدد ، )1(اإلرادة و العلم: الّناحّیة القانونّیة إالّ بتوافر عنصریھ وھما

و مسألة .      یتوافق و مقدار اإلرادة اآلثمة مقدار اإلثم الذي ینطوي تحتھا ألّن مقدار العقوبة ال بد أن 

نّیة الجاني إلى اقتراف سلوكھ العدواني رغم علمھ قیاس مقدار اإلرادة اآلثمة مرھون بمدى انصراف 

بتجریمھ و وتزداد درجة اإلرادة اآلثمة جسامة كلّما كان الجاني مدركا لآلثار المترتبة عن سلوكھ ؛ و 

العكس صحیح إن ثبت أّن درجة اإلرادة اآلثمة ضعیفة  فالقصد الجنائي یصبح ضعیفا ،فإن ثبت أّنھا 

من البحث عن درجة اإلھمال ونسبة الرعونة إذن فال بد بر الفعل مرتكبا خطأمنعدمة  انتفى القصد واعت

.وقد یستعین القاضي في ھذا المقام أیضا بالخبرة أو سوء التقدیر 

مرتبط في األصل بالمرحلة العمرّیة الّتي یكون اإلدراك :ـ درجة اإلدراك و حرّیة االختیار2ب

، و یفترض أن تتوافق مساءلة القاضي للشخص )2(األساس درجاتوھو على ھذا الشخص قد وصل إلیھا 

و الحّق أّن درجة الّنضج العقلّي ـ حتى مع التسلیم بالسن المحددة قانونا للمساءلة . بالّنظر لھذه الدرجات 

الجزائّیة ـ تتفاوت من شخص إلى آخر العتبارات إنسانّیة متعددة قد تتدخل فیھا عدة عوامل بیئّیة أو 

و على القاضي أن یحیط بھا لعلّھ یقف من خاللھا على األسباب الّتي قد تكون دفعت ....عّیة أوإجتما

وھو في بحثھ ھذا ال یفترض أن یستھدف تبریر سلوك الجاني و إّنما تقدیر .الجاني إلى ارتكاب جریمتھ 

.مدى إدراكھ ألفعالھ و ما ترتب عنھا من آلثار

تي تحدد درجتھا و للقاضي سلطة الّ كاب جرمھ، فثمة القرائنأّما حرّیة اختیار الجاني في ارت

.، ولھ بناء على اقتناعھ تقدیر العقوبة المناسبة)3(تقدیرّیة واسعة في مجال االقتناع بھا 

.وما بعدھا427، ص شرح قانون العقوبات القسم العامینظر ، محمود محمود مصطفى، ) 1(

.و ما بعدھا274، ص البابینظر ، الفصل األّول من ھذا) 2(

164،ص)1998دار الجامعة الجدیدة للّنشر،:اإلسكندرّیة (،دط،طرقھمبادئ اإلثبات و ینظر، محمد حسین منصور، ) 3(

من قانون اإلجراءات الجزائّیة الجزائري ؛ و ھو ما أكدتھ المحكمة العلیا في قرارھا 212؛ینظر أیضا ، المادة 165ـ

یؤدي إلى النتیجة التي لقضاة الموضوع أن یستنبطوا من الوقائع و القرائن ما یرون أنھ سائغ منطقیا و قانونیا و أّنھ:"

01من الغرفة الجنائیة 01/05/1985: قرار صادر بتاریخ". انتھوا إلیھا في منطوق قرارھم بكّل وضوح و دون تناقض

من مغرفة الجنح و المخالفات في الطعن 27/05/1985:، و القرار الصادر بتاریخ 37941، في الطعن رقم

.1/218ج) دون دار للنشر،دت:الجزائر(، دط ، القضائي في المواد الجزائّیةاالجتھاد بغدادي، ي، جیالل216211:رقم
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و تخفیفا أو او دوره في تكییف القاضي للعقوبة تشدیدتطبیقات معیار المسؤولّیة و ستظھرھذا

للعقوبة و ذلك في المطلب الموالي؛و لنا قبل إعفاء عند بیان اآللّیات الموضوعّیة للتفرید القضائي 

.تمادھا جمیعا ضمانا لعقوبة عادلةالشروع في بیانھ التأكید على أّن المعاییر الثالثة یفترض اع

:المطلب الثالث 

.دالة الجنائیة آلیات التفرید القضائي  و دوره في تحقیق الع

على وسائل قضائّیة تمّكنھ من إعمال عتماد على المعاییر التي بّیناھا الابالجنائي ویعّول القاضي 

ھذه الوسائل عبارة عن مجموعة من اآللّیات بعضھا لھ ؛و في اإلطار المناسب لھكّل معیار بشكل محكم 

بھما معا تتجسد سلطة القاضي في تفرید العقوبة ،الصبغة اإلجرائّیة و الكثیر منھا لھ الصبغة الموضوعّیة

.العدالة الجنائّیة المنشودة إلدراك ة المساعدة لھ زو من األجھعملّیا سعیا منھ 

رة في الشریعة فرعان سیمّیزان ھذا المطلب نعالج في األّول آلّیات التفرید القضائي للعقوبة المقرّ 

ثّم نجري تقییما شامال ینطوي على بیان دور التفرید بشقیھا اإلجرائي و الموضوعي ، و القانون 

. و ذلك في الفرع الثانيیاتھ في تحقیق العدالة الجنائّیةالقضائي بمعاییره و آل

:لالفرع األوّ 

.في الشریعة و القانونآلیات التفرید القضائي 

إصدار حكمھ علیھوضع المشّرع أمام القاضي الجنائي مجموعة من اآللیات القضائّیة تسّھل 

؛ و ھذه اآللّیات مقّررة سواء على مستوى التشریع الجنائي اإلسالمي أو القوانین مھما كان مضمونھ

و یمكننا التمییز في ھذا الفرع بین .خاصّ بشكل ھمجالكیفّیة التطبیق والوضعّیة مع فروق بینھما في 

آلّیات موضوعّیة الثانیةیات إجرائّیة سابقة و آلاألولى: ا القاضي على التوالي نوعین من اآللیات یعتمدھ

:ین الموالیینلعنصرتالّیة، بیانھما بھذا الترتیب یكون في ا

تركیزنا في بیان ھذه اآللّیات سینصّب على أحدث ما :للتفرید القضائياآللیات اإلجرائیةـأّوال

األسبق في تقریره بالقرآن العظیم و كانت وصلت إلیھ السیاسة الجنائّیة المعاصرة ، و الشریعة الغّراء 

تّم سیذه اآللّیات القائمة على ھذه الفكرة ؛ و علیھ عرضنا لھ"فكرة الرضائّیة " و ھي الشرع الحكیم 

:الوضعيّ ثّم التصّور الشریعيّ منبدایة 

و و الصلح من جھة أخرىمن جھة أھّمھا العفو :ـ اآللّیات اإلجرائّیة المقّررة في الشریعة1

: بیانهما على هذا الّنسق یكون في العنصرین الموالیین
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حدود،قصاص و تعازیر،و قد فّصل : ضائیة تستغرق كافة أنواع الجرائمتكاد فكرة الر :ـ العفوأ

:التاليبالّنسبة لكّل نوع على الّنحوفي إجراءات تجسید الفكرة فقهاء الشریعة 

دود والقصاص بجمیع أركانھا إّن ثبوت جرائم الح:رائم الحدود و القصاصـ بالّنسبة لج1أ

،إآلّ أن یقترنلجزاء المحّدد لھالتكییف من غیر القضاة توقیع العقوبة المقّدرة لھا شرعا،وشروطھا، یلزم 

ول ال مجال لالجتھاد فیھ سواء بقب؛وما خال ذلك، فإرجاء التنفیذ إلى حین زوال سببھبالجریمة ما یقتضي 

:ما یلي؛  ویمكن بیان ھذه األحكام فیأو الصلح إالّ في بعض األحوالالشفاعة أو العفو

القاعدة العاّمة في الحدود أّنھا لیست مشمولة بأحكام العفو ، ألّنھا تمّس :في الحدودالعـفو-

بالدرجة األولى مصالح عاّمة؛ واستـثنى الشرع من ھذه القـاعدة حالة یجوز فیھا الحكم بالعفو في الحـّد ، 

: ویستند ھذا االستثـناء إلى دلیلین . ویكون ذلك إذا لم ُیرفع األمر إلى اإلمـام 

دھما الىأح ھ تع ن قول توَحى م اّم مس خــــذ العفــــو وامــــر بــــالعرف وأعــــرض عــــن الجــــاهلين:ع

خاّص ثابت باألثر الّنبوي الشریف ؛  فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي الّثانيو،199/األعراف

. ))1تعافوا الحدود فيمابينكم ، فما بلغني من حّد فقد وجب:قالهللا عنھما أّن رسول هللا 

أّنه إن لم  : قيل له  وثّمة روایات أخرى تعّضد ھذا األثر ، منھا ما ثبت عن صفوان بن أمّیة إذ 

سـارق فـأخذ رداءه ؛ فـأخذ  توّسـد رداءه ، فجاءويهاجر هلك ؛ فقدم صفوان بن أمّية المدينة ، فنام في المسـجد

إّني لم أرد هذا يا  :  صفـوان  فقـال له،طع يدهأن تقصفوان الّسارق فجاء به إلى رسول الّله فـأمر به رسول اللّه

.))2؟فهالّ قبل أن تأتيني به  : رسول الّله ، هو عليه صدقة ؛فقـال رسول الّله    

ى القضاء ؛ علیھ فو ا إل ذاالعفو عن الحدود متوّقف على بلوغھ ة و ھ ن مظاھر الّرحم ر م مظھ

امح فیاإللھّیة بعباده ، ووجٌھ من وجوه لوك الّتس اعة س یلةالّتخفیف عنھم بإش نھم ، ووس ا بی ائل م ن وس م

ة  .التفرید القضائي وبلوغ الحّد اإلمام یوجب توقیع العقوبة المقّررة لھ كما ثبـت في حدیث صفـوان بن أمّی

:، وقد اختلف الفقھاء في حّدي القذف والّسرقة 

،واللفظ لھ؛أبو 4803-4802:أخرجھ، الّنسائي ، كتاب قطع الّسارق ، باب ما یكون حرزا وما ال یكون، حدیث رقم )1(

.4804:داود، كتاب الحدود ، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ، حدیث رقم 

-4795:أخرجھ، الّنسائي ، كتاب قطع الّسارق ، باب الّرجل یتجاوز للّسارق عن سرقة بعد أن یأتي بھ، رقم )2(

.  3819: ؛أبو داود ، كتاب الحدود ، باب من سرق من حرز ، حدیث رقم 4796
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ة والحنابأجاز الشافعّیة -حّد القذف–األّول ففي  و)1(ل ّق  العف ھ بح ام أم ال ، لتعلّق غ اإلم ھ سواء بل فی

ّق هللا ، )2(العبد ، ومـنع المالكّیة والحنفّیة ا ح ب فیھ وق المختلطة والغال ن الحق ذف م ذلك ، العتبارھم الق

.وھـو الـّراجح لما فیھ من حمایة للمصالح ومن درء للمفاسد 

إلمام مثلما سبق في حدیث صفوان؛أّما فالّرأي جواز العفو فیھ إذا لم یبلغ ا-حّد السرقة–الّثانيأّما 

بالمسروق المطالبة)4(ترط أبو حنیفةإلى منع العفو فیھ،واش)3(د ذھب الشافعي ومالكإذا بلغ اإلمام فق

.عندھم إلقامة الحّد ؛ فإن ُوھب أو ُملّك للّسارق، أُسقط عنھ لشبھة الملك الدارئة للحدّ 

، وألّنھا  تظّل دوما وسعیا إلذاعة االستقرار واألمن العامّ ھب األّول،حمایة لمصالح األفراد،والمختار المذ

.187/ البقرة …تلك حدود اهللا فـال تقربوها..: حدود ّهللا الّتي نھى أن نتعّداھا في قولھ

و أجاز الشرع الحكیم العفوبالنسبة لجرائم الدم المستوجبة للقصاص:ـ العفو في القصاص 

؛وھذا ))5ر فيه بالعفوـاص إالّ أمـفي شيء فيه قصما أوتي النّبّي  :الك قالـفعن أنس بن م،ھالّسّنة فیرّغبت 

العفو في ھذا الّنوع من الجرائم ق للعبد خالصا ؛ بل قد یسقط ٌحقالّترغیب لیس فیھ إلزام ، فالحّق با

.بالفساد واعتاَد على اإلجرام الفاعل إن ُعرف ضمانا لتحقیق التفرید القضائي 

اء:بالّنسبة للتعازیرالعفو ـ2أ ین الفقھ ات )6(ال خالف ب ة العقوب م إقام ةحول حك إذا ، التعزیرّی
اة والصفح تعلق األمر بحقوق األفراد العفو عن الجن دعوى ب ة ال نھم أو ؛إذ لھؤالء أن یترّفعوا عن إقام ع

س ة . العك ام الھیئ ومة أم ع الخص ى رف رھم عل وق،ال بجب حاب الحق ى أص لطان عل ي س یس  للقاض ول

ر  ن غی یھم م ة عل ة الّتعزیرّی ة العقوب القضائیة وال بمنعھم من الّرفع،وال سلطان لھ حّتى على الجناة بإقام

الىإذا تعلّق الجرم بف.دعوى أو العفو عنھم مع مطالبة المجنّي علیھ بحقوقھ ر حّق هللا تع ّق غی و ح ، وھ

:منفك عن حّق الجماعة ، فثّم یكمن الخالف؛وبیانھ كما یلي

،غیر الشافعّیة ، یرون وجوب إقامة العقوبة الّتعزیرّیة، وال خیار أمام )7(الجمھور:الّرأي األّول

. الّصالح العامّ القاضي في العدول عنھا، إالّ أن یكون العفو خیرا، وھو ال یكون كذلك إال إذا اقتضاه

؛أصحاب ھذا الّرأي حول الّضابط الّذي على أساسھ یجب إقامة ھذا الّنوع من العقوبات اختلفو

.198،صالسلطانّیةاألحكام؛الماوردي، 10/205،جالمغني؛ ابن قدامة، 2/274،ج، المھّذبینظر، الشیرازي)1(

.4/53،جحاشیة رّد المحتار؛ابن عابدین ، 4/231، ج، حاشّیتھینظر ، الدسوقي )2(

.    443-2/442، ج، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد؛ ابن رشد 2/283، جنفسھینظر ، الشیرازي،المرجع )3(

. 3/229، جتبیین الحقائقینظر ، الزیلعي ، )4(

،واللّفظ لھ؛أبو داود،كتاب الدّیات،باب 4702:أخرجھ،الّنسائي،كتاب القسامة،باب األمر بالعفو في القصاص،حدیث رقم)5(

.2682:؛ابن ماجة،كتاب الدّیات،باب العفو في القصاص،حدیث رقم3899:اإلمام یأمر بالعفو في الدم،حدیث رقم

4، جمغني المحتاج؛ الشربیني ، 349/ 10، جالمغني ة ، ؛ ابن قدام65/ 4، جحاشیتھ ینظر ، ابن عابدین ، )6(

. 320/ 6، جمواھب الجلیل؛ الحّطاب ، 193/

.320/ 6،جمواھب الجلیل؛الحّطاب، 10/348،جالمغني؛ ابن قدامة،64-7/63،جبدائع الصنائعینظر،الكاساني، )7(
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الحدود أيعلى الجرائم المنصوص علیھا التعزیریةیرون وجوب توقیع العقوبة )1(فالحنفّیة والحنابلة

لقاضي، إن لفالسلطةوالقصاص في حال اقترافھا بشبھة دارئة للجزاء األصلي المقّرر لھا ، وما عداھا 

، فیرون أّن المالكّیة أّما .شاء أمضاھا وإن شاء صفح وعفا،وضابطھ في ھذا الخیار المصلحة الّراجحة

ّیتھا كرادع أو كفایة ما دونھا ؛ فقد جاء في الّضابط في إقامة العقوبة الّتفویضّیة ھو تیّقن القاضي من فّعال

إالّ أن یغلب على ظّن اإلمام أّن غیر الضرب كالحدود،إن كان لحّق هللا تعالى وجب : " ..الفروق 

وظاھر أّن حال الجاني ھي القرینة الّتي بھا تتحّدد كفایة العقوبة، وھي ،)2(.".والكالممصلحة من المالمة 

.دم ذلك الّضابط في إقامتھا أوع

ك )3(الشافعيخالف المذھب :الّرأي الّثاني ھالجمھور،وذل ا للقاضي  بجعل ة الّتفویضّیة حّق العقوب

.یجوز لھ إقامتھ أو تركھ؛ فھو لیس واجبا علیھ مطلقا 

ال عندنا الّرأي و ي ح ھ؛أما ف البوا ب األفراد وط ق الحق ب ة إذا تعل ة التعزیری ة العقوب وجوب إقام

ة،والعفو،فالخیار بید  ا القاضي و ضابطھ المصلحة العاّم لطانّیةكم ام الس ي األحك اء ف ا …: " ج إن عف ف

ا  ر تقویم ن الّتعزی ل األصلح م ي فع اره ف ى خی ا عل د عفوھم ر بع ولّي األم ان ل المضروب والمشتوم ، ك

.)4("والصفح عنھ عفوا 

كیف ال والحّق سبحانھ )5(حّق العفو القاضيترجیح وجوب إقامة العقوبات الّتفویضّیة ال یسلب و

ون، بل ھو ثابت لھ 237/البقرةوأن تعفو أقرب للتقـوى: سبحانھ یقول في محكم التنزیل و األمر مرھ

اني ب د االقتضاء الصفح عن الج ھ عن ات ، ل ة العقوب المصلحة كما أشرنا سابقا ؛ فالمفّوض بتقریر وإقام

ي  ف الّت ائل الّتخفی دى وس ا بإح ا بتخفیفھ ا ، أو جزئی ھ مطلق ة عن قاط العقوب ا بإس ات كلّی ي اآللی نبّینھا ف س

امل وتجدر اإلشارة ھنا إلى أّن مقتضیات التّ . الموضوعّیة للتفرید القضائي  و الش خفیف قد تصل إلى العف

.وغالبا ما تتعلّق بشخص الجاني أو بالمصلحة العاّمة 

:تستھدف الشفاعة عادة اإلصالح بین الخصوم  درء للعقاب،فـ :الشفاعة والصلح-ب

لحدود ، ینطبق ما سبق عرضھ في العفو على الشفاعة في ا:ـ بالّنسبة للحدود و القصاص1ب

ارقـا وهـو يريـد أنلقي  رجـال قد أخذ سـوّامأّن الزّبير بن الع:د روى اإلمام مالك؛ فقتجوزفقبل بلوغھا اإلمام 

إذا بلغت به  : ال حّتى أبلغ به السـلطان ؛ فقـال الزّبير: فشـفع له الزّبير ليرسـله ، فقـاللطان ، يذهب به إلى الس

.349، 348/ 10، جالمغني ؛ ابن قدامة ، 345/ 5، جشرح فتح القدیرینظر ، ابن الھمام ، )1(

.207/ 2، جتبصرة الحّكام؛ وینظر أیضا ، ابن فرحون ، 4/179، جالفروقالقرافي ، )2(

.6/171، جاألم؛ الشافعي، 23/ 8، جنھایة المحتاج؛ الّرملي، 193/ 4، جمغني المحتاجینظر ، الشربیني ، )3(

.388، صاألحكام السلطانیةالماوردي ، )4(

التشریع الجنائي اإلسالمي؛ عبد القادر عودة، 527-510،صالّتعزیر في الشریعة اإلسالمیةینظر،عبد العزیز عامر، )5(

. 777/  1،ج



التفرید القضائّي و التنفیذّي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة. الفصل الثاني :                            

383

. ؛وھذا دلیل على منع الشفاعة في الحدود بعد بلوغھا اإلمام ))1السلطـان ، فـلعن اللّه الشافع والمشفّع

وفي 

القصاص أیضا تجوز الشفاعة سواء بلغ األمر اإلمام أم ال ؛ وحّتى الصلح یمكن في ھذا الّنوع من 

واألمر مختلف بالّنسبة للحـدود . مالّیة یتصالح علیھا المتخاصمونالجرائم لجواز العدول عنھ نـظیر قیمة

یجوز الصلح فیھا ، لتعلّقھا بالحقوق العاّمة ، ولمساسھا المباشر بكیان المجتمع اإلسالمي ؛ كما أّن ، فال 

.قبول الصلح في الحدود فیـھ تعطیل لما أوجبھ اللّـھ

أن على،عزیرّیةمع وجوب إقامة العقوبات التصلح أیضایمكن تصّور ال:بالنسبة للتعازیر-2ب

ا أمام قبل عرضھا رسمیّ ،صالحالقضایا المستحقة للتّ نظرتعّین سلطات القضاء ھیئات تحكیم یسند إلیھا 

الّذین یحضون بمكانة اجتماعیة وھذه الھیئات یفترض أن یمّثلھا شیوخ البلدة من أولئك ؛الجھة المختّصة

فیخّول لھا .صول الشریعة ومقاصدھاالملّمین بأو،وأعرافھمالّناس، والمّطلعین على أحوالخاّصة

.ویفتح أمامھا باب الشفاعة فیما بینھم ،ّنزاعالّناس عند الإقامة الصلح بین

ة ا إلقام شفاعة ھذه الھیئات ال تكون إالّ لمن غلب على ظن السلطة القضائیة استحقاقھ لھا، دفع

ن الصلح ثّم إّن آثار قبول . تلك الشفاعة العقوبة الّتعزیرّیة ، أو في حال اقتضاء المصلحة العاّمة قبول م

ف  ا أن تخّف ا ، وإّم ة مطلق ة الّتعزیرّی قط العقوب ا أن تس و ؛ فإّم ار العف ا آث ّد ذاتھ ي ح طرف القضاء ھي ف

.بالقدر المناسب لكّل حالة 

إجرائّیة لقد استحدثت التشریعات الجزائّیة آلّیات :ـ اآللّیات اإلجرائّیة المقّررة في القانون2

الّذي قد یتحقق في بعض األحیان وسائل التفرید القضائيتتجّسد بمقتضاھا فكرة الرضائّیة باعتبارھا من

و كذا الوساطة الجنائّیة ، ةصالحمو الأبعدم إصدار حكم یتضّمن عقوبة؛ و لعّل أھّمھا في نظرنا الصلح 

:  ا على ھذا الّنحو یكون كما یلي مبیانھ

تنازل الھیئة االجتماعّیة عن حقھا في العقاب في بعض الجرائم المحّددة " یتمّثل فيو :ـ الصلحأ

و .)2("مقابل الجعل الّذي یقدمھ الجاني للمجني علیھ في األحوال الّتي یسمح فیھا القانون بذلك

، فإّنھ في المسائل الجنائّیة مشروط بشروط و تترتب علیھ آثار لھا )3(كانت الطبیعة القانونّیة للصلحمھما

:كما یلي ھا؛ و یمكن توضیحوزنھا في مجال التفرید القضائي 

.1317:، كتاب الحدود ، باب ترك الشفاعة للّسارق إذا بلغ السلطان ، حدیث رقم الموطأ أخرجھ ،مالك ، )1(

.13،ص )2009دار الّنھضة العربیة ،: القاھرة(،2،طالصلح في الدعوى الجنائّیةینظر، طھ أحمد محمد عبد العظیم،)2(

لقد اختلفت االتجاھات الفقھّیة في تحدید الطبیعة القانونّیة للصلح ، باعتباره عقدا بین طرفین أو نظاما إجرائّیا إرادیا ) 3(

ینظر حول ھذا الخالف ، السنھوري عبد الرزاق ..نقضاء سلطة الدولة في العقاب یتطلّب توافق إرادتین یترتب علیھ ا
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تنظم تختلف من دولة إلى أخرى )1(تفرض القوانین شروط معّینة:شروط الصلح الجنائيـ1أ

ھما المّتھم من جھة و الجھة وبحیث حددت أطرافھ بمضمونھبعضھا یتعلّق ؛بمقتضاھا أحكام الصلح

و ھي و حصرت أنوع الجرائم الّتي یمكن أن تسري علیھا أحكامھ ،أو القضائّیة من جھة ثانیةاإلداریة

و كالجرائم الجمركّیة و بعض جرائم العملة المتعلّقة بالصرفاقتصادیةذات صبغة في الغالبجرائم 

بحسب نوع بحیث تّم تحدید الجھة المختّصة بھ بإجراءاتھبعضھا یتعلّق ، و)2(حركة رؤوس األموال

الصلح كیفّیة دفع مقابل تّم ضبط و سواء كانت جھة إدارّیة أو لجان مختصة بإجراء المصالحة الجریمة 

.)3(و ھي مختلفة من تشریع إلى آخربالّنسبة للمتھمأو الكفالة 

یترتب على الصلح ھو انقضاء الدعوى العمومّیة،فإن كانت أھّم أثر :ـ آثار الصلح الجنائي2أ

و الواقعة بید النیابة أمرت بحفظھا و إن كانت بید جھة التحقیق أصدرت أمرا بانتفاء وجھ الدعوى ،

باالضافة ھذا،.یمكن للقاضي أن یصدر حكما بانقضاء ھذه الدعوى بالصلح مھما كانت الجھة القضائیة

لكّل من اإلدارة و في مقرر الصلحتثبیت الحقوق المعترف بھایتمّثل في حولھ مختلف أثر آخر إلى

.و التي نرى فیھا فكرة جبر الضرر؛)4(" مقابل الصلح أو الكفالة"المخالف

؛ محمود طھ جالل ، 630/ 5،ج)1970دار إحیاء التراث العربي،: بیروت (، 2الوسیط في شرح القانون المدني،ط،

المصالحة في المواد الجزائّیة ؛ أحسن بو سقیعة ، 397ـ395، صأصول التجریم و العقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة

. 216ـ215،ص)2001الدیوان الوطني لألشغال التربویة، : الجزائر ( ،1،طبوجھ عام و المادة الجمركّیة بوجھ خاص

الوجیز في القانون الجزائي الخاص ینظر ، حول بیان الشروط الموضوعّیة و اإلجرائّیة للصلح ، أحسن بوسقیعة ، )1(

.2/351،ج)2015دار ھومة ، :الجزائر ) ،13،طعمال، جرائم التزویرجرائم المال و األ"

المعدل و المتمم 22/08/1998المؤرخ في 10ـ98من القانون رقم 265المادة :ینظر ، في التشریع الجزائري مثال ) 2(

الصادرة في 61:دالمتضّمن قانون الجمارك ، الجریدة الرسمّیة العد21/07/1979المؤرخ في 79/07:للقانون رقم 

المؤرخة 50، الجریدة الرسمیة العدد2010أوت 26المؤرخ في 03ـ10مكرر من األمر رقم 09، المادة 24/08/1998

المتضّمن قمع المخالفات المتعلقة بالتشریع و التنظیم الخاّصین 22ـ96المعدل و المتمم لألمر رقم 2010سبتمبر 01في 

.و إلى الخارجبالصرف و حركة رؤوس األموال من

29المؤرخ في 35ـ11من المرسوم التنفیذي رقم 03السالفة الذكر و المادة 09ینظر ، في التشریع الجزائري،المادة )3(

المتضّمن تحدید شروط و كیفیات  إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف 2011ینایر 

لى الخارج و كذا تنظیم اللجنة الوطنیة و المحلیة للمصالحة فیھا، الجریدة الرسمیة ، و حركة رؤوس األموال من و إ

. 2011فبرایر 06المؤرخ في 08العدد

آلیات مكافحة جریمة ، طارق كور ،357، ص الوجیز في القانون الجزائي  الخاصینظر ،أحسن بوسقیعة ، ) 4(

؛محمود طھ جالل ، 158، ص)2013دار ھومة،:الجزائر(،دط،"ّیةعلى ضوء أحدث التعدیالت و االحكام القضائ"الصرف

.399،صأصول التجریم و العقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة
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ة ابتداء بما لھا من سلطة تقدیریة في إجراء تملكھ النیابة العامّ " :ـ الوساطة الجنائّیةب

التصّرف في الدعوى الجنائّیة ، و ذلك بصدد نزاع مطروح أمامھا ، و بھدف إنھاء ھذا الّنزاع على نحو 

یؤدي إلى إصالح األضرار الّناجمة عن الجریمة ، و ذلك بعد موافقة أطراف الّنزاع على ھذا 

و یظھر من ھذا التعریف أّن الوساطة الجنائّیة تستھدف استبعاد أّیة متابعة جزائّیة یمكن .)1("اإلجراء

.  اتخاذھا إزاء الجاني حّتى و إن تّمت عن طریق القضاء الجزائي

لقد نظمت التشریعات الحدیثة أحكام الوساطة الجنائّیة و بّینت :الوساطة الجنائّیةأركانـ 1ب

وجود نزاع أو خصومة جنائّیة :أّولھا،ثالثة نستشفھا من خالل التعریف علیھا وھيتقوم تي األركان الّ 

موافقة أطراف و أخیرامالئمة إجرء الوساطة من النیابة باعتبارھا صاحبة االختصاص ـ :و الثاني

أن :أھّمھا توافرھا في ھذه الوساطة یجبیندرج ضمن ھذه األركان شروطو. النزاع على ھذا اإلجراء

یتّم عرضھا كتابیا من أطراف الدعوى الجنائیة قبل تحریكھا ھذا من جھة ، وإقرار الجاني بارتكاب 

.)2(الجریمة مع التوامھ بتقدیم التعویض

على أّن الوساطة الجنائّیة إذا تّمت وفق شروطھا التأكیدیكفي :)3(ـ آثار الوساطة الجنائّیة2ب

و ذلك بحفظھا مع إمكانیة إعادة تحریكھا من لدعوىتضع حدا لاالقانونّیة و بناء على طلب أطرافھ

.فالغالب أّن الضرر المترتب جّراء الجریمة یكون مجبور برضا الطرفینو ما دامت بمقابل جدید،

إجراءات فضّ األحوال فإّن الھدف من تقریر الصلح أو الوساطة الجنائّیة واحد ھو تبسیطكلّ في 

ارتقت إجرائّیة ھي آلّیات و.ق مظھر من مظاھر التفرید القضائيمان تحقیالمنازعات و تسریعھا و ض

قواعدھاوھامبادئأصولھا وبفي تشریعات الدول الجزائّیة،لتكّون نظرّیة یجري السعي حثیثا إلى تكریسھا 

.)4("نظرّیة اإلجراءات الموجزة ":یصطلح علیھا بـ...وتطبیقاتھا القضائّیةو

؛ و ینظر بالتفصیل أحكام 431، ص أصول التجریم و العقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرةمحمود طھ جالل ، )1(

، رسالة ماجستیر في "دراسة تحلیلیة" الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة،الوساطة الجنائیة ، یاسر محمد سعید بابصیل 

، ونشرت 2011العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیة، كلیة الدراسات العلیا قسم العدالة الجنائیة،نوقشت في

www:في موقع  .nauss.edu.sa^ m_cj_2011_07

و ما معدھا؛محمود طھ جالل ، 113، ص الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرةبابصیل،ینظر ، یاسر محمد سعید )2(

.434ـ431، صأصول التجریم و العقاب 

.432،ص نفسھالمرجع ینظر ، محمود طھ جالل ، ) 3(

.و ما بعدھا367،صالسابقالمرجع ینظر ، محمود طھ جالل ، )4(
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و تشغل ھذه اآللّیات حّیزا واسعا في الشریعة:للتفرید القضائياآللیات الموضوعّیةـثانیا 

معالجة في القانون بعضھا یتعلّق بالتكییف القضائي للعقوبة و البعض اآلخر یتعلّق بالحكم بھا ، و یمكن 

:في عنصرین ھماھذه اآللّیات

مجال تكییف العقوبة القاضي سلطة تقدیریة معّینة فيیملك : اآللیات المتعلقة بتكییف العقوبةـ 1

إلیھ السیاسة الجنائّیة الحدیثة من توجھ صبوو ما تمن حدود ھ المشّرع سمریبحسب ما ،تضیق و تتسع

:عن طریق آلّیات منھاعملّیاو ھذا التكییف یتجسد ،نحو تفرید العقوبة ضمانا لعدالتھا

رغم االتفاق بین الشریعة و القانون في اعتماد ھذه :وعي للعقوبةالتدرج الكّمي و االختیار النّ ـ أ

: اآللّیة إالّ أّنھما مختلفین في مضمونھا و كیفّیة تطبیقھا، و یمكن توضیح ذلك كما یلي
ي الشریعةالتدّرج ـ 1أ  ة ف توى : الكمي و االختیار النوعي للعقوب ى مس ة عل ذه اآللّی ق ھ ال تطّب

باعتبارھا ثابتة لیس للقاضي فیھا سلطة بالزیادة أو النقصان مادامت شروطھا متحققة و العقوبات المقّدرة 

ات غیر ن العقوب اال في اختیار نوع آخر م ار . ھ ّي و االختی دّرج الكم ام الت ق نظ ال تطبی ا نجد مج و لكّن

اء وعّي في التعازیر حیث یشّبھھ النّ  ع الصائلبعض الفقھ ي دف دّرج ف ولببالت ى ا:" ھمق اة وعل ام مراع إلم

ة وھو ، فال یرقى إلى مرتبّنوع ، كما یراعیھ في دفع الصائلئق بالحال في القدر والالترتیب والتدّرج الالّ 

. )1("یرى ما دونھا كافیا مؤّثرا

، فضال عن ة مرتكبھاھذا التدّرج یقتضیھ تفاوت الجرائم في درجة جسامتھا ومدى خطور

بل علیھ البدء بفرض أخّف لعقوبة األشّد إالّ عند االقتضاء،أالّ یلجأ إلى االقاضي تكرارھا؛ لذا یفترض في 

.، ال تكشف عن خطورة مرتكبھا ةطیبسألّنھا مخالفاتة إذا تعلّق األمر بالزالّت تعزیر خاصّ 

یتطلّب التدّرج في العقاب الّتعزیري تنّوع العقوبات ؛ فنجد بعضھا نفسّیا كالّتوبیخ ، ونجد و 

ا نرّجح التركیز على العقاب البدنيّیا كالّضرب ، والبعض اآلخر مالّیا كالّتغریم بالمال، وإن كنّ بعضھا بدن

ّن سلطة القاضي في تفریده من الّناحیتین اإلجرائّیة و الموضوعّیة تكون أكثر سواء من حیث ألكالجلد

یجّب على القاضي اب الّتي تحقیق أھداف العقو ھو األقدر على،قّوة الضرب أو وسیلتھعدد الجلدات أو 

.استحضارھا قبل ضبط العقوبة و جعلھا مالئمة 

تعتمد التشریعات الحدیثة على :الكمي و االختیار النوعي للعقوبة في القانونالتدّرج ـ 2أ

ن القاضي من العقوبات السالبة للحرّیة و الغرامات بشكل أساسي في مكافحتھا للجریمة، و لكي یتمكّ 

الّنصوص المقّررة لھا مرنة بحیث تكون العقوبة في الغالب لكّل حالة جعلت مالئمتھاتكییفھا بما یضمن 

.عقوبة من كما خّول لھ في بعض األحیان االختیار بین أكثر متراوحة بین حدین،

.4/192، جمغني المحتاجالشربیني ، )1(
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،بین حدینمحصورةو تتفق القوانین العقابّیة على اعتماد مبدأ التدّرج الكمّي بجعل العقوبات 

بحیث یكون الحد األدنى و البعض نظام التدّرج الكمّي الثابتو لكّنھا تختلف في كیفّیة تطبیقھ، إذ اختار 

؛ في حین اختار )1(أو عاّمین أو أحدھما خاص و اآلخر عامین األقصى للعقوبة ثابت سواء كانا خاصّ 

في شكل نسبة العقوبةق بالغرامة،بحیث یحدد المشّرعو یتعلّ نظام التدّرج الكمّي الّنسبّي البعض اآلخر 

لقیمة بالّنظرموضوعیا مقدارھاضبطسلطة التدرج في للقاضي ،و )2(أو ما یسّمى بالغرامة النسبّیة

. )3(بالّنظر للدخل الیومّي للمجرمأو بشكل شخصّي الجریمةالمال محلّ 
من المفترض أن الضوابط إّن مسؤولیة القاضي في تعیین مقدار الغرامة الجنائّیة ، تتطلّب بعض 

ومنھا ما ھاقیمة الضرر الناشئ عنكما یتعلّق بالجریمة ھایدركھا ویتحّرى عنھا أثناء نظره لكّل حالة؛ من

.كعقوبةھدفھا لتحقیقھاكفایة مقدارب، ومنھا ما یتعلّق االقتصادّیةتھحالكیتعلّق بالمجرم

عقوبة السالبة فالمشّرع عادة ما یمنح القاضي سلطة االختیار بین الأّما عن االختیار النوعي

، و إذا قّررت الغرامة فقط و تعّذر تسدیدھا تستبدل عقوبة سالبة للحریة أو ما یسّمى للحرّیة و الغرامة

لتشریعات قّیدت القاضي بإلزامھ بھاالّنظام ألّنّ◌نا نرى او لن نفّصل كثیرا حول ھذا . )4(لبدنياباإلكراه 

و الحد األدنى عامإذا تعلّق األمر بجریمة معّینة بذاتھا،و یكون خاصینیكون الحدان األدنى و األقصى الثابتین ) 1(

إذا حدد المشّرع حدا أعلى للعقوبة بالّنسبة لجریمة معّینة و یكون في الغالب أقل من الحد األعلى األقصى خاص ثابتین

إذا حدد المشّرع حدا أدنى للجریمة مكتفیا بالحد األقصى العام ، و ثابتیناألعلى عامو األدنى خاصالحد العام، و یكون 

ثابتین إذا عّین المشّرع الحد األدنى و األقصى للعقوبات بصفة عاّمة و عادة ما یكون األعلى عاّمینو الحدان األدنى یكون 

، الحدود القانونّیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة كرم نشأتینظر ، أ. ذلك في القسم العام من قانون العقوبات 

و ما بعدھا 66، صالعقوبة

اإلیطالي،  وكذا .ع.الفرنسي وق.ع.ق: ھانّصت علیھا كثیر من القوانین العقابّیة بصورة استثنائّیة وفي جرائم خاّصة، من)2(

؛590-589، صالجنائي ، المدخل وأصول النظریة العامةالقانون ینظر ، علي راشد ،.المصري  والجزائري . ع.ق

؛ج.ع.ق426- 425، 375- 374: الموادینظر أیضا،

G. Stéfani, Levasseur , Criminologie & Science  Pénitentiaire , P 292 ;  Merle -Vitu , Traité

de Droit Criminel , P 873 .

و ما بعدھا؛ ؛عبد 96، ص، الحدود القانونّیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة العقوبةینظر ، أكرم نشأت )3(

بحث في "ینظر ، محمد مختار عبد هللا ، ؛ 276ـ 274، ص األوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائيالفتاح عبد العزیز خضر،

، 8، ع) المطبعة العصرّیة : مصر (، مجلّة المحاماة تصدرھا نقابة المحامین األھلّیة ، " الغرامة الجنائیة وسبیل تنفیذھا

؛652م ،ص1929السنة العاشرة 

, Nature Juridique & Valeur, Etude ComparéeL Amende PénaleSamir El Ganzoury,

lté de Droit, Université duRésumé de la Thèse de Doctorat présentée à la Facu,Pénitentiaire

Caire ،405-11/402م ، مج1968یولیو 2المجلّة الجنائّیة القومّیة ، ع.

.668، صالوسیط في قانون العقوبات؛فتحي سرور،667،ص)القسم العام(قانون العقوبات ینظر ، مأمون سالمة، )4(
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و ال یوجد في نظرنا أي تنویع في العقوبات بحیث یمكن لھ ممارسة سلطتھ في تفریدھا بحسب كّل حالة 

. تعرض أمامھ ، و لنا حول ھذه المسالة تقییم في الفرع الثاني من المطلب

األكثر إجالء لسلطة القاضي ذات البعد المزدوج ھذه اآللّیة لعلّ :تخفیف العقوبة و تشدیدھاـ ب

یستشفھا تجعلھ یدرك مدى درجة اإلذناب ظروف قدالواقع أثبت أّنھ ثّمةفالتقدیرّیة في تفرید العقوبة ، 

حكم بعقوبة مخّففة فإن ترجحت اعتبارات التخفیف ؛فیكون میزان عدالتھ ھو ھذه الظروفالمجرمعند 

نظامان .القاضي نحو توقیع عقوبة مشددةمارات الجسامة والخطورة كّفة المیزان انساقوإن أثقلت أ

في األھداف المتوخاة منھما، و تطبیقھما و إن متناقضان تماما في المضمون و اآلثار و متكامالن تماما

سالمي أو لم یتوّصل بعد إلى وضع نظرّیة عاّمة تحكمھما نلمسھ سواء على مستوى التشریع الجنائي اإل

:  القوانین الوضعّیة ، و یمكن بیان ذلك على الّنحو التالي

تي تلك الّظروف والوقائع الّ :"ھي:و القانونـ الظروف القضائّیة المخّففة في الشریعة1ب

،و سلطة القاضي فیھا )1("إلى أخذ الجاني بالرأفة وتخفیف العقوبة علیھ حالة اقترانھا بالجریمةتدعو

:حیث تحدیدھا أو أثرھا في الشریعة  كما في القانون، و توضیح ذلك یكون كما یليواسعة من 

الشرعّیة ، ُیظھر أّن الّتشریع العقوباتاستقراء أحكام:ـ الظروف القضائّیة المخّففة في الشریعة

في الّتعزیرات باعتبارھا مخّولة خاّصةنظام الّتخفیف من باب الرأفة والّرحمة بالجاني بأخذاإلسالمي 

أّنھا عموما أخّف من العقوبات الّنصّیة، مع ذلك تجوز یھاالّسمة الغالبة علرغم أّن و؛لسلطة تقدیر القضاة

كضآلة الّضرر الناشئ عنھا، وكثیر یتعلّق بالجریمةالّزیادة في الّتخفیف عن الجناة العتبارات بعضھا 

الّتخفیف على ذوي الھیئات ،وكذلك من صدرت منھم الزالّت ذلكومن .بشخص الجانيمنھا یتعلّق 

، وال یكون ذلك ))2أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إالّ الحدود:قالفقد روي أّن رسول هللا ،للمّرة األولى

الّتعزیر إالّ في العثرة  وھي الزلّة البسیطة غیر المتعّمدة أو للمّرة األولى؛أّما إذا تكّررت فالمفترض 

.)3(والّتشدید فیھ سیاسة

وقد فّضلت الّتشریعات العقابّیة عدم الّنّص علیھا في :ـ الظروف القضائّیة المخّففة في القانون

صلب قوانینھا،لكثرتھا وتعّذر حصرھا سلفا من جھة،ومن جھٍة أخرى الختالفھا تبعا الختالف الوقائع و 

لھم أجاز ، حیث فیھااألشخاص محّل المساءلة الجنائّیة؛ وعلى ذلك توّسعت سلطة القضاة التقدیرّیة

، ألّنھا تعود إلزامھم بتبریر أحكامھم المخّففةالمخفّف وترتیب أثره تبعا لذلك،دون القانون تحدید الّظرف

.112، صالّظروف المشّددة والمخّففة في قانون العقوباتسّید حسن البّغال ،)1(

.24300:؛أحمد،باقي مسند األنصار،حدیثرقم3803:داود،كتاب الحدود،باب في الحّد یشفع فیھ،حدیث رقمأخرجھ،أبو )2(

.95-94،ص،الّظروف المشّددة والمخّففة في عقوبة الّتعزیر؛ناصر الخلیفي2/370،ج،تبصرة الحّكامینظر،ابن فرحون)3(
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.غالبا القتناعاتھم الشخصّیة المفترض فیھا العدالة

خطوطا یسترشد بھا القاضي لتقدیر العقوبة )1(مع ھذا الّتفویض للقضاء، وضعت بعض الّتشریعات

كالتشریعرة للفعل،لتخفیف بالّنظر إلى العقوبة األصلّیة المقرّ ابوضع حدود فا لكّنھ عادالمخفّ تقدیرا 

.)2(و المصري حیث یجوز في بعض األحیان الّنزول عن الحد األدنى للعقوبةالجزائري

؛ ن،وإّننا ال نرى ضررا في زیادة توسیع سلطة القضاة في الّتخفیف على المجرمین المبتدئیھذا

.الشعور العام  بالعدالة لرضاضمانا ه أّیا كانت،بیب أحكام الرأفة ھذیستحّب فقط تس

ھي حاالت و أسباب تومئ في الغالب :القانونالشریعة و ـ الظروف القضائّیة المشّددة في 2ب

ر و سلطة القاضي فیھا تتفاوت بحسب التشریع المقرّ ،بخطورة الفعل أو خطورة الفاعل تستدعي التشدید

:القانون یكون على الّنحو التاليلھا ،و بیان ذلك في الشریعة ثّم في

تحدیدا ثابتا الحدود و القصاص عقوبات رغم تحدید:ـ الظروف القضائّیة المشّددة في الشریعة

ھذه الزیادة ولیس في ؛) 3(ّدة سیاسًة، حسما لمادة الفسادوشدیدا ،إالّ أنھ قد یقتضي األمر زیادًة في الش

غایة ما في نّص علیھا،ذلك أّن العقوبة األصلّیة للجریمة تطّبق كما ،تجاوز لما قّدره الباري عّز وجلّ 

اعتباراتیصطفیھا القاضي بالّنظر إلى عّدة ، إلیھا عقوبات أخرى بصفة  تعزیریةاألمر أّنھ قد ُتَضّم 

:، منھا تعلّق بشخص الجانيت

إذا حصل الجرم بدافع دنيء من الجاني، كأن یقع على ذات محرم؛ العقوبة : تشدید حّد الزنا -

لما روي عن عبد هللا بن عّباس رضي ،الجاني حالبصرف الّنظر عن )4(على الراجح تشّدد إلى القتل 

لما في ذلك في نظرنا نسب األوھو؛5)(﴾ع على ذات محرم فـاقتلوهمن وق﴿:قال هللا عنھما أّن رسول هللا 

الحدود القانونّیة لسلطة القاضي في أكرم نشأت إبراھیم ،ینظر حول االختالف بین القوانین في ضبط حدود التخفیف ، )1(

؛محمد عبد 68ـ 60، ص تفرید العقوبة في القانون الجنائيو ما بعدھا ؛فھمي الجوھري ، 164، ص تقدیر العقوبة

؛129ـ124، ص "دراسة مقارنة"نظرّیة التفرید القضائي للجزاء الجنائيالعزیز قناوي محمد ، 

ـ 292،ص الوجیز في القانون الجزائي العامات الجزائري؛أحسن بوسقیعة، بوالعقونمن قان53المادة ینظر ، )2(

الّنظریة العاّمة للمجرم ؛ رمسیس بھنام،563-551،ص)القسم العام(قانون العقوباتمأمون سالمة،ینظر أیضا ،؛و301

.169، صوالجزاء

الّظروف ناصر علّي ناصر الخلیفي،؛4/15،جالمحتار على الدّر المختارحاشیة رّد ینظر،ابن عابدین ،محّمد أمین ،)3(

-ھـ1412مطبعة المدني،المؤسسة السعودیة،:مصر(، 1، طالمشّددة والمخّففة في عقوبة الّتعزیر في الفقھ اإلسالمي

. 215،  ص)م1992

دار :القاھرة،بیروت(،4ط،نظریات في الفقھ الجنائي اإلسالمي،دراسة مقارنةینظر،أحمد فتحي بھنسي ،) 4(

. 1/427، جالّتشریع الجنائي المقارن؛ عّبود السّراج،166،ص)م1986–ھـ 1406الشروق،

. 2554:أخرجھ ابن ماجھ ، كتاب الحدود،باب من أتى ذات محرم و من أتى بھیمة،حدیث رقم)5(
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.من مخالفة لنوامیس الطبیعة 

كما ؛،إذا تكّرر فعلھ جاز لإلمام قتلھ سیاسة1)(فالّسارق في المذھب الحنفي: تشدید الحّد على العائد-

، ثّم  ر فـاجلدوهمن شرب الخم:أّنھ قاللما روي عن الّنبّي أّن ُمدمَن شرب الخمر ُیقتل عند أھل الظاھر

إن شرب فـاجلإن شرب فـاجلدوه، إن شرب فـاقتثم ّ بتقریرھم تشدید الحكم)3(ابلةوعّمم الحن.))2لوهدوه، ثم ّ

-.بقتلھ سیاسةو لم تردعھ الحدوُد المقّدرةهادُ العقوبة على من تكّرر فس

يا  :فقد جاء في كتاب هللا ، من ذلك نساء الّرسول الكریم: تشدید الحّد على فئة خاّصة من الّناس

ن ، و كان ذلك على اهللا يسيراة مبيّنة يضعف لها العذاب ضعفيالنّبيء من يات منكّن بفـاحشنساء  

یضاعف لھا العذاب ضعفین ، لشرف : " و قد ذكر اإلمام القرطبي في جامعھ أّنھ . 30/األحزاب

ات فھّتكت و أّنھ كلّما تضاعفت الحرمـ. . منزلتھّن و فضل درجتھّن و تقّدمھّن على سائر الّنساء أجمع 

. )4(" … تضاعفت العقوبات 

و السیاسة:" ذھب البعض إلى القول بأنّ عّد مجال تطبیق السیاسة الشرعّیة، بلتفزیرات الّتعأّما 

و یعتبر تشدید العقاب في جرائم .)5(.."الّتعزیر مترادفان ؛ لذا عطفوا أحدھما على األخرى لبیان الّتفسیر

فكلّما تطلّبت ھذه األخیرة ،مع المصلحة العاّمة، و ھو على العموم یتناسب ةالشرعیّ اسة الّتعزیر من السی

و أسباب ھذه الزیادة أو الّتشدید قد تتعلّق بأحد طرفي الجریمة ، . حمایة أكثر جاز لإلمام زیادةُ التنكیل

:)6(وقد تتعلّق بالجریمة في حّد ذاتھا ، و یمكن بیان ذلك موجزا فیما یأتي

عقاب علیھ، ألّنھ من إّن خطورة الجاني أھّم داع لتشدید ال: الّتشدید بالّنظر إلى طرفي الجریمة-

و یجب اإلغالظ على أھل الشّر والقمع  لھم ، واألخذ " :أھل الفساد،و في ذلك قال ابن سھل رحمھ هللا

ن اإلمام مالك، رحمھ هللا ، كیفّیة وقد بیّ .)7(.. " على أیدیھم فإّن ذلك مّما ُیصلح هللا بھ العباد و البالد 

رى أن یحبسھم السلطان في ، ولكن أإّن الّضرب ما ینكلھم:"ة من المجرمین فقالالتنكیل بھذه الفئ

.4/15، جحاشیة رّد المحتار على الّدر المختارینظر ، ابن عابدین ،)1(

أخرجھ، الّنسائي،كتاب األشربة،باب ذكر الروایات المغلّظات في و الحدیث.326/ 11، جالمحلّىینظر ، ابن حزم ، )2(

.5567:شرب الخمر،حدیث رقم

. 6/124،ج)م1982دارالفكر العربي،:بیروت(،دط،كّشاف القناع عن متن اإلقناعبن یونس،ینظر،الباھوتي،منصور)3(

.14/174، جألحكام القرآنالجامع القرطبي ، )4(

.4/15،جنفسھالمرجع ابن عابدین،)5(

.247-231صالّظروف المشّددة و المخّففة في عقوبة الّتعزیر،ینظر،ناصر الخلیفي،)6(

،مطبوع على ھامش فتح العلّي المالك في الفتوى لمحّمد تبصرة الحّكام في أصول األقضیة ومناھج األحكامابن فرحون ،)7(

.121/ 2، ج) ھـ1301المطبعة الكبرى المیریة،:مصر(، 1علّیش ، ط 
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فذلك خیر لھم  وألھلیھم وللمسلمین، حّتى تظھر توبة الّسجون،ویثّقلھم بالحدید،وال ُیخرجھم منھا أبدا،

مجرم قد تكون بدعوتھ خطورة الو.1)("ت توبتھ أطلقھأحدھم وتثبت عند السلطان؛فإذا صلح وظھر

.حفاظا على مصالح الّناس ید،موجٌب للّتشدلكذصرارعلیھا بالعود،وكّل اإلبللجریمة أو

فصورتھ أن یقع االعتداء على ذوي الھیئات من أھل ر إلى المجني علیھ،أّما الّتشدید بالّنظ

، ؛ فھذه فئة خاّصة حاجتھا للحمایة أشّد من عرف برفعة المقام بین الّناسالصالح أو من أھل العلم وكلّ 

.شیئالم الفساد االّذین ال یدركون من عاألبریاء على القصر أن یقع أو 

د یكون بسبب جسامتھا واألثر المترّتب علیھا، أو بسبب زمان ق:الّتشدید بالّنظر إلى الجریمة-

–الجرائم الخطیرة الموجبة للحّد أو القصاص،غیر أّن تعلّق الّشبـھة بھا إذا كانت من ومكان وقوعھا،

، درأ عنھا الجزاء األصلي و ناسب طبیعة الجریمة الّتشدید -شروط إقامة عقوباتھا األصلّیة لعدم اكتمال

بالّضرب المتفاوت سواء من حیث القّوة أو قد یكون)2(والّتشدید في العقوبات الّتفویضیة .سیاسة

بعض إلى أعظم من ذلك فأجازوا ع بین أكثر من تعزیر، بل  ذھب ال، وقد یكون بالجمأو الوسیلةالعدد 

الّتشدید في ھذا الّنوع من الجرائم إلى القتل سیاسة استئصاال لماّدة الفساد،وھو رأي سدید إن دعت 

.المصلحة العاّمة إلیھ

لقد سبق عرض الظروف المشّددة بأنواعھا ضمن :لقضائّیة المشّددة في القانونـ الظروف ا

آلّیات التفرید التشریعي للعقوبة،على أساس أّن القوانین العقابّیة تعمد إسناد االختصاص فیھا للمشّرع 

ضمونھا ؛ و لیس لنا في ھذا المقام تكرار م.نظرا لخطورة أثرھا على المصالح العاّمة و الحرّیات الفردّیة

.إالّ أّن تأكیدنا سینصب على تحدید مدى سلطة القاضي الجنائي فیھا 

؛ فمنھا ما یحّدد الظروف )3(و التشریعات العقابّیة للدول مختلفة في تحدید نطاق ھذه السلطة 

مع منحھ في جمیع األحوالا حصرّیا و یجعل سلطة القاضي في التشدید جوازیةدة تحدیدا قانونیّ المشدّ 

ومنھا ما یجعل تلك السلطة وجوبّیة في بعض ،بعض الحاالت بأّنھا ظروف تستدعي التشدیدتكییفسلطة 

من و .من الظروفالقاضي دائما بما ھو منصوص علیھاألحوال و جوازّیة في أحوال أخرى مع إلزام

و لعّل ؛ر لھاالمقرّ القانونيّ ّنصّن سلطة القاضي في تفرید العقوبة بالتشدید تكون مرھونة بالفإ،ثمّ 

. 2/121،جتبصرة الحّكامابن فرحون ، )1(

.251- 247،ص الّظروف المشّددة و المخّففة ففي عقوبة الّتعزیرینظر، ناصر الخلیفي ،)2(

عبد الفتاح خضر، و ما بعدھا ؛238، صالّنظریة العاّمة للظروف المشّددةھشام أبو الفتوح، ینظر ھذه االختالفات،)3(

؛ و التشریع الجزائري أجاز تجاوز الحد األقصى للعقوبة المقرر قانونا 294ـ292األوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائي،ص

.للجریمة في حاالت كالعود ، كتلك الظروف التي بّیناھا في آلیات التفرید التشریعي
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أّما تفویض ،ةضرورة االلتزام بمبدأ الشرعیّ بیفّسر تمّسك المشّرع باختصاصھ في ھذا المجال)1(البعض

ترتیب أثر اقتران ھذه الظروف بالوقائع لسلطة القاضي و جعلھا جوازّیة في كثیر من األحیان فھو أمر

.من متطلبات السیاسة الجنائّیة الحدیثة في التفرید العقابي

منھا خاّصةالعقوبة التشریع الجنائي اإلسالمّي یجعل التأكید على أّن ختام ھذا العنصریكفي في 

اقتضتالّتخفیف ُخّففت العقوبة، وإن اقتضت المصلحةا مع المصلحة؛فإن تتناسب تناسبا طردیّ التعزیرّیة

أھّم تدخل ضمنالمتعلّقة بشخص الجاني المادّیة و المعنوّیة االعتباراتأنّ الّتشدید ُشّددت، باإلضافة إلى

و الھدف من أخذھا بنظر ـ ا ـ كما بّینالمالئملتحدید الجزاء من القاضيالمفترض اعتمادھا المعاییر 

.لعقوبة تحقیقا للعدالة الجنائّیةالقاضي لاالعتبار ضمان تفرید

ت مختلفة في سیاستھا العقابّیة،و لم تصل أّما على مستوى القانون فالتشریعات الوضعّیة مازال

قد وضعت ضوابط دة تتعلّق بنظام تخفیف أو تشدید العقوبة و إن كانتبعد إلى وضع نظرّیة عاّمة موحّ 

. و في مجال العدالةمحكمة للتشدید لھا وزنھا في مجال التفرید القضائي

ق بالحكم ضعت عدة آلیات للتفرید القضائي للعقوبة تتعلّ وُ :العقوبةبالحكمقة باآللیات المتعلّ ـ2

بالغ األھمّیة في تفرید نظاما قائما بذاتھ لھ قواعد تحكمھ و أسالیب ینّفذ بمقتضاھا،و لھ یعتبر بھا ،بعضھا 

او البعض اآلخر تطبیقھ مشروط؛حتى و إن كانت سلطة القضاء فیھ محدودةالعقوبة على ید القضاء

كالتوبیخ ، العدالة الجنائّیةیجري السعي لترقیتھ لیكّون نظاما محكم القواعد یساعد على تحقیقو بشروط 

بالّنظر إلى الھدف المبتغى منھماـ ، و كذا االختبار العفو القضائي ـ و نرى تكییفھما كتدابیر تھذیبّیة

القضائي الذي یكون مقترنا بوقف تنفیذ العقوبة فھو تدبیر احترازي ھدفھ التأكد من انتفاء الخطورة 

اإلجرامیة للمحكوم علیھ و السعي لتأھیلھ و إدماجھ في المحیط االجتماعي  دون الحاجة إلى حبسھ    و 

.وضع تحت الرقابة القضائیةھو یشبھ في نظرنا ال

طق بالعقوبة ووقف تأجیل النّ :و ھيھذه اآللّیات أھّم على بیان فحسب نركز سوعلى ھذا األساس 

.تنفیذھا

ھي آلّیة یمارس بمقتضاھا القاضي سلطتھ في إرجاء الّنطق بالعقوبة :طق بالعقوبةتأجیل النّ ـ أ

رغم ثبوت المسؤولّیة الجنائّیة للفاعل العتبارات تتعلّق بھ تنطوي على توبتھ و عدولھ عن سلوكھ 

اإلجرامي أو بدّو صالحھ و استعداده لالندماج من جدید في المجتمع؛ و تطبیقات التأجیل ھذه نجدھا في 

:في القانون بیانھا على ھذا الترتیب یكون كما یليالشریعة و 

ختلف بالّنظر إلى یتتعلّق ھذه اآللّیة بتوبة الجاني وأثرھا:في الشریعةطق بالعقوبةتأجیل النّ ـ 1أ 

:على النحو التالينوع الجریمة ، و یمكن بیان ذلك 

. 294، ص المرجع السابقینظر ،عبد الفتاح خضر، )1(
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من المّتفق علیھ بین جمیع الفقھاء أّن حّد الحرابة یسقط إذا تاب :ـ بالنسبة للحدود و القصاص

إنّما جزاؤا اّلذين يحاربون اهللا ورسوله ويسعون في االرض فسادا أن يقّتلوا أو يصلّبوا  :الجاني قبل القدرة علیھ لقولھ تعالى

إالّ اّلذين  .لهم في اآلخرة عذاب عظيم  وأو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من االرض ، ذلك لهم خزي في الدنيا

وتلك رحمة الّرحمن بعبـاده . 33،34/المائدةتابوا من قبل أن تقدروا عليهم فـاعلموا أّن اللّه غفور رحيم

و ھي آلّیة یمارس بمقتضاھا القاضي سلطتھ في تتجلّى كوسیـلة لدفع االستمرار في اإلجـرام وامتھانھ

بب في اشتراط حصول التوبة قبل القدرة دفـع تھمة الكذب عن الّتائب ؛ في ؛ ولعّل السّ التفرید القضائي

ألّنھ لّما قدر علیھ صار بمعرض ألن ینكل بھ اإلمام،فلم تقبل توبتھ : "ذلك ، یقول اإلمام القرطبي 

القدرة بالعذاب في األمم الّسابقة،أومن صار إلى حال الغرغرة ثّم مات ، فأّما إذا تقّدمت توبتھمكالمتلّبس

.)1("تھمة وھي نافعة فال

قبولھا على )2(الشافعّیةأّما باقي الحدود ، فقد اختلف الفقھاء حول أثر التوبة في إسقاطھا ؛ فرأى 

في إحدى روایتین )3(الصحیح وإسقاط العقوبة مطلقا سواء بلغ األمر القضاء أم ال ؛ ورأى الحنابلة

وقد .فلم یجیز إسقاط العقوبات المقّررة لجرائم الحدود مطلقا)4(الجمھورإسقاطھا قبل الرفع ال بعده ؛ أّما 

وھو اختیارنا حفاظا على نظام الحدود وما یترّتب على تطبیقھ من مصالح )5(ررجح العلماء الرأي األخی

للعقوبة المقّررة وإّنا لنرى من شروط قبول التوبة السعي لغسل الخطیئة ویكون ذلك باالمتثال . لألّمة 

إّال اّلذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فـأولـئك أتوب عليهم ،وأنا التواب  ..:، مصداقا لقولھ تعالى في محكم تنزیلھلھا

.160/البقرة الرحيم

ین المتخاصمین ّق أو یحدث الصلح ب و صاحب الح ة،إالّ أن یعف والقصاص أیضا ال یسقط  بالتوب

له من أخيه شيء فـاتّبــاع بـالمعروف وأداء اليـه بإحســـان ، ذلـك تخفيـــف مـن  عفيفمـن  .. :لقولھ عّز و جّل 

.178/البقرةرّبكم ورحمة ، فمن اعتدى بعدذلك فـله عذاب أليم

.10/315، جالـمغني؛ ابن قدامھ ، 158/ 6ج، الجامع ألحكام القرآن ،القرطـبي )1(

.22/285، جالمھّذب؛ الشیرازي ، 4/184، جمغني المحتاجینظر، الشربیني ، )2(

. 10/316جالمغني ،ینظر ، ابن قدامة ، )3(

، الشافعي؛ 116/ 4،ج، حاشیة رّد المحتار؛ ابن عابدین2/443،444،جبدایة المجتھدینظر ، ابن رشد ، )4(

. 11/129، جالمحلّى؛ ابن حزم ، 4/184،ج، مغني المحتاج؛ الشربیني 6/140جاألم،

.401، صالعقوبة؛ أبو زھرة ، 65-2/64، جأعالم الموقعین عن رّب العالمینینظر ، ابن القّیم الجوزیة ، )5(
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عممكنة في الجرائم التعزیریة التوبة:ـ بالّنسبة للتعازیر رجیح، حّتى م ات ت ة العقوب وجوب إقام

ل المرتكب:)1(تحقق في توبتھ شروط منھاتّیة ؛ ذلك أّن الّتائب یفترض أن عزیرالت زم والّندم على الفع الع

.ثبوت عدم تكراره لھو على اإلقالع عنھ

التائب فیما یتعلّق بمسائلتھ أحكام الحدود و القصاص مرتكب الجریمة التعزیرّیةوتسري على

سواء فیما یتعلّق ببلوغ األمر للقضاء أم ال، فإن تّم تبلیغھا للقضاء فال مناص في التفریق بین ما یرجح 

، وإن رجح فیھ حّق الجماعة فللقاضي سلطة في التفرید أي حفیھ حق العبد بحیث لھ العفو أو قبول الصل

.أو تأجیل النطق بالعقوبة المتابعة أو حفظ ملف القضّیةاختیار مالئمة 

یشبه أحكام التوبة في الشریعة، و تنطوي هذه اآللّیة :في القانونطق بالعقوبةتأجیل النّ ـ 2أ

على إرجاء الّنطق بالعقوبة على المّتهم المدان لمدة تجربة محّددة تختلف من تشریع إلى آخر، فإذا انتهت 

أّما إذا ،وظهر التزامه بقواعد السلوك المنضبط و بالشروط المفروضة علیه تحفظ أوراق القضیةتلك الفترة 

.)2(أخّل بها ألغي قرار تأجیل الّنطق بالعقوبة و حكم علیه طبقا لما هو مقرر لجریمته

:)3(ضة على القاضي ، أھّمھاوو لھذه اآللّیة في التشریعات التي اعتمدتھا شروط قانونّیة مفر

طق بالعقوبة یملك القاضي الجنائي سلطة محددة في تأجیل النّ حیث :الشروط القانونّیة المادّیةـ 

و الّتي باإلضافة إلى قوانینبالّنسبة لنوع معّین من الجرائم و ھي الجنح و كذا المخالفات بالّنسبة لبعض ال

ذلك وضعت حدودا للعقوبات المقّررة أصال لھذه الجرائم على اختالف بینھا في ضبط تلك الحدود حّتى 

. یمكن للقاضي التأجیل

و تتعلّق بوجوب تحقق القاضي من عدم خطورة المجرم إلمكان :الشروط القانونّیة المعنوّیةـ

ذلك بعد فحصھ ؛ خاّصة بالّنسبة لبعض التشریعات التي جعلت من سعیھ استفادتھ من التأجیل ، و یتمّ 

.كالتشریع الفرنسيقرینة دالة على تأھیلھعلى جریمتھ المترتبةإلصالح األضرار 

؛ عبد 355-1/352،جالّتشریع الجنائي اإلسالمي؛ عبد القادر عودة، 249، صالمرجع السابقینظر، أبو زھرة ، )1(

.521-516، صالّتعزیر في الشریعة اإلسالمّیةالعزیز عامر ، 

دار الثقافة للنشر و :عّمان األردن(،1،ط"دراسة مقارنة"السیاسة الجنائّیةینظر، أكرم نشأت إبراھیم ، )2(

.658، صعقوبات القسم العام، شرح قانون ال؛ محمود محمود مصطفى 152ـ150،ص)2008التوزیع،

، نظریة التفرید وما بعدھا؛ محمد عبد العزیز قناوي محمد43، ص، االختبار القضائيینظر ،أحمد فتحي سرور )3(

؛315ـ312صاألوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائي،و ما بعدھا؛ عبد الفتاح خضر، 224، صالقضائي للعقوبة
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و الحّق أّن ھذه اآللّیة لھا وزنھا في مجال التفرید العقابي خاّصة مع مشكلة اكتظاظ المؤسسات 

.)1(ین و ثبوت مساوئ العقوبات السالبة للحرّیة قصیرة المدةالعقابّیة و اختالط المساج

اط سقإ،و أثره إن تحققت شروطھ لیق تنفیذ الحكم القاضي باإلدانةأي تع:ـ وقف تنفیذ العقوبةب 

:لعقوبة، و تطبیقاتھ وإن كانت محدودة نلمسھا في الشریعة و بشكل أوسع في القانونا

إّن استقراء أحكام التشریع الجنائي اإلسالمي تكشف رغم :الشریعةـ وقف تنفیذ العقوبة في 1ب

باشتراطھ شروط صارمة یجب ،قّمة الرحمة و العدالة في مجال توقیع العقوباتو الشدةاتھامھ بالقسوة

إیقاف تنفیذ العتبار یمكن بمقتضاھاابنظر الجناةبأخذه أحوال،و تحققھا في كّل جریمة بال أدنى شبھة

:حتى مع ثبوت اإلدانة من ذلك العقوبة 

في أّیام عن السارق إیقاف تنفیذ عقوبة القطع ثبت عن عمر الفاروق رضي هللا عنھ من ما 

أو الحاجة و المخمصةعّمم الفقھاء ھذا الحكم على كّل سرقة تّمت بدافع الجوعقدو؛المجاعة و الفقر 

لمبدأ افّسر البعض موقف عمر بن الخطاب تكریسو .)2(أو الضرورةلحرمان الشدیدبدافع او أالماّسة

.، و ھو الرأي عندنا )3(التفرید العقابي نظرا لمراعاتھ حال الجاني وقت ارتكابھ لجریمة السرقة 

على أن یتثبت وعلیھ یفترض في القاضي الجنائي مراعاة أحوال الجناة مھما كانت طبیعة الجریمة 

و للغیر، و قراره وإن تضّمن إدانة مع وقف تنفیذ العقوبة سیرضي ال منھا باألدلة الشرعّیة المقنعة لھ 

وإن كّنا لم نقف من استقرائنا ألحكام التشریع الجنائي اإلسالمي على ھذا،.محالة الشعور العام بالعدالة

ھ یمكن استنتاجھا من مضمون تلك إالّ أنّ نظام وقف تنفیذ العقوبة الشرعّیة،ق بشروط خاّصة تتعلّ 

:وھياألحكام؛

لبنان ، دار الفنون : بیروت(،دط ، " الجریمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحّیة "، علم اإلجرامینظر ، حسن طالب ، )1(

، مقال في المجلة الجنائّیة مشكلة ازدحام الّسجون؛ بدر الدین علي ، 133/، ص)ھـ 1417–م 1997للطباعة والّنشر ، 

الّتدابیر االحترازیة وأثرھا وما بعدھا ؛ السید اللواء عباس قطب ، 471م ، ص 1961نوفمبر 3،ع 4یة، المجلد القوم

11، مقال في المجلة الجنائیة القومیة ، ، عدد خاص بالعقوبة والتدابیر االحترازیة ، المجلدجھازنا التنفیذي العقابيعلى

/07،08.

؛ابن القّیم ، 9/140،جالمبسوط؛السرخسي، 2/361،جالمھّذب؛الشیرازي، 289ـ10/288، ج، المغنيینظر ،ابن قدامة )2(

.171ـ 170، ص نظریات في الفقھ الجنائي؛ ینظر أیضا، فتحي بھنسي، 3/23،جأعالم الموقعین

.141، ص فردیة العقوبة و أثرھا في الفقھ اإلسالمي ینظر ، ابراھیم رمضان عطایا، )3(
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تعلّق بوجود شبھة بمقتضاھا ینتفي شرط أو عنصر في الجریمة مھما كان ت:ـ شروط موضوعّیة

. سلطة القاضي في تقدیرھا و ترتیب أثرھا مرھونة بقّوة و محّل الشبھة و،)1(نوعھا

و یبقى دور..ودوافعھ الرتكاب جریمتھ و سوابقھتعلّق بالفاعل و أحوالھت:ـ شروط شخصّیة

و األكثر في ھذا المجال الختیار األنسب الشرعّیة الموازنة بین المصالح عند القاضي الجنائي فّعال 

.ضمانا لتحقیق العدالةمالئمة و 

أحد أسالیب المعاملة "یعتبرھذا الّنظامرى البعض أّن ی:ـ وقف تنفیذ العقوبة في القانون2ب

المحكوم علیھم و ھو ما یسّمى بالسیاسة الجنائّیة بالمعاملة الجنائّیة رھا المشّرع لفئة من العقابیة الّتي قرّ 

.)2("الّتي تطبق في وسط حر أي بعیدا عن السجون

و ینطوي على وقف للعقوبةـ ال اإلجرائي ـو نرى أّنھ أحد آلّیات التفرید القضائي الموضوعيّ 

أسالیب "أّنھ جرى استعمال مصطلح ذلكالجاني؛تنفیذ العقوبة األصلّیة المحكوم بھا مراعاة لظروف 

تي یغلب علیھا على الّنظم العقابّیة المطبقة على مستوى المؤسسات العقابیة و الّ للداللة " ةالمعاملة العقابیّ 

.أخرى غیر قاضي الموضوعللعقوبة وتسھر علیھ أجھزة الطابع التنفیذيّ 

ممارسة حّتى یمكن للقاضي)3(الواجب توافرھاشروطفیما یتعلّق بالالقوانین اختلفت قد ھذا و

: على العمومھيو صدار حكمھ المتضّمن عقوبة مع وقف تنفیذھا،سلطتھ التقدیریة إل

حیث تسري أحكام وقف التنفیذ رة لھا و العقوبة المقرّ الجریمةنوع بتتعلّق :ـ شروط موضوعّیة 

تي تكون عقوبتھا الّ و المقترنة بظروف التخفیفعلى الجنح و المخالفات كأصل و بعض الجنایات 

.؛ و سلطة القاضي فیھا جّد ضّیقةالحبس أوالغرامة

و أن ال یكون لھ سوابق عدلّیة في جنایة أو جنحةجبیبحیث تعلّق بالجانيت:ـ شروط شخصّیة

و واسعةسلطة القاضي في إطار ھذه الشروط و .خالل فترة وقف التنفیذسلوكالحسن كونیأن 

. و ما بعدھا286، صینظر ، الفصل األّول من ھذا الباب )1(

.73،ص تفرید العقوبة في القانون الجنائيفھمي الجوھري ، )2(

، و ما بعدھا ؛محمد عبد العزیز قناوي 659، صشرح قانون العقوبات القسم العامینظر ، محمود محمود مصطفى ، )3(

325، ص الوجیز في القانون الجزائي العامو ما بعدھا ؛ احسن بوسقیعة ، 172ص نظریة التفرید القضائي للعقوبة، 
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للجاني األكثر مالئمة إلصدار القرار على ملف فحص الشخصّیة اإلجرامّیةعتمادااللھذا نرى ضرورة 

. ألّن فعلھ یبقى اعتداء على مصالح معّینة الغیرعدالةفي ذات الوقت األكثرو

كلّیا أو تنفیذھاینسحب على العقوبة فیتّم وقف )1(فإّن أثرھاو مھما كان مضمون ھذه الشروط

خالل مع تسجیلھا في صحیفة السوابق القضائّیة حّتى ما إذا ارتكب المحكوم علیھ بحسب االقتضاء جزئّیا

.  رة بشأنھلكّل العقوبات المقرّ بالّتالي و یخضع نفیذإلغاء وقف التفترة معینة جریمة أخرى یتم 

وقف التنفیذ :"إمكانّیة تطبیق آلّیة وقف التنفیذ منفردة و یسّمى)2(ر بعض التشریعاتو تقرّ ھذا،

عمل بأداءلزامھ إمع أو " االختبار القضائي"یسّمى و أو مع وضع المحكوم علیھ تحت االختبار ،" البسیط

كصور إلیقاف تنفیذ العقوبة في ھذه القوانین إالّ أننا نرى ذه اآللیات ھو رغم تقریر. للمصلحة العاّمة

و محاولة من جھةالتثّبت من عدم خطورة المحكوم علیھفرضھاییفھا على أّنھا تدابیر الھدف منتك

.من جھة أخرىالعقوبات السالبة للحرّیةمساوئو تفادي إدماجھ اجتماعیا 

: الفرع الثاني 

.دور التفرید القضائي في تحقیق العدالة الجنائّیة 

یظھر دور التفرید القضائي في تحقیق العدالة الجنائّیة من خالل السلطة المختّصة بممارستھ 

ومدى تأثرھا بأھداف العقوبة التي رغم تعددھا تصّب في مجملھا في مصّب فرید ھو بلوغ العدالة 

ققھ معاییر الحقیقّیة ،ھذا من جھة ؛ ومن جھة أخرى نجد أّن تجّسد ھذا الدور ینطوي على ما یمكن أن تح

: و یمكن توضیح ذلك في الفقرتین اآلتیتین.و آلیات التفرید في مجال تحقیق العدالة المنشودة

سلطة القاضي إنّ :السلطة التقدیرّیة للقاضي الجنائي في تحقیق العدالة الجنائّیةدورـأّوال

بالظروف الموضوعّیة والشخصّیة للوقائع اإلجرامّیة المرتكبة ؛وبقدر ما مرھونة بإحاطتھ التقدیریة 

لھاستیعاُب تلك الظروف بقدر ما تیّسر القاضي و توّصل بنفسھ أو بمساعدة أجھزة أخرى في اجتھد

العقوبة نوعا وقدرا بحسب ما تقتضیھ كّل حالة ، وبحسب ما تفرضھ المصلحة ، وبالقدر الّذي ضبط

.؛ و ینظر أیضا،مراجع الھامش السابق 98ـ75، صتفرید العقوبة في القانون الجنائيینظر ، فھمي الجوھري ، )1(

و ما بعدھا؛ أحسن 194ص ، نظریة التفرید القضائي للعقوبة، كالتشریع الفرنسي ، ینظر ، محمد عبد العزیز قناوي )2(

؛ 334ـ332،صالمرجع نفسھبوسقیعة،

,P957_967T1,Traité de droit criminelRoger Merle_André Vitu,
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بحسب تضیـق و تتسعائيـاضي الجنـسلطة القفإّن كما وّضحنا من قبلو.العدالة المطلوبةلتحقیق یكفي 

،     و توضیح ذلك یكون الشریعة عن القانونو تأثّرھا بأھداف العقوبة یختلف في ،المقرر لھاتشریع ال

: على الّنحو التالي

رأینا أّن سلطة :العدالة الجنائّیةفي تحقیق في الشریعةالسلطة التقدیرّیة للقاضي دور-1

الطبیعة المفّوضة للعقوبات التعزیرّیة تؤّكُد ضرورَة والقاضي الجنائي تتسع بشكل خاّص في التعازیر،

المناسبةترك أمر اختیار وتقدیر العقوبة و .ألھدافھا قبل النطق بأّیة عقوبةلقاضي الجنائي ااستحضار

ظر إلى شخصّیة تكریس فكرة الّتفرید القضائي التي تقتضي النّ من جھةللقاضي یعني من المشّرع  

لھ ، والتي ُیْفضي توقیُعھا إلى ردعھ وفي ذات الئمةانتقاء المعاملة العقابیة المجھة أخرىالجاني ، ومن 

دون إھدار للمصالح الشرعّیة ألّن العدالة تتطلب إضافة إلى ذلك إرضاء الشعور العام الوقت استصالحھ 

: " التعزیرأنّ یقول اإلمام الماوردي ذلك و في ؛ فعال على تلك المصالحاالجریمة تبقى اعتداء واقع، و 

، فلیس للقاضي األھدافھذه تحققال ت العقوبة المختارةفإن كان.)1("تأدیٌب واستصالٌح وزجرٌ 

.أساسا اتقریُرھ

رورة  ریعة ض اء الش د فقھ د أّك دافولق ذ أھ ةأخ ارالعقوب ر االعتب اءبنظ ي أثن ة القاض ممارس

:)2(بوضعھم ضوابَط یسترشُد بھا لتحدید التعزیر المالئم ، ومن بین تلك الضوابطلسلطتھ التقدیریة

ھ إلى تؤّدي مراعاتُ أفضنا في بیانھ عند عرض خصائص العقوبة،ووھي ضابٌط : المناسبةـ 

.و لو كانت توبیخاعقوبةالمبتغاة من أّیة األساسّیة األھداف وھي إحدى تحقیق العدالة الجزائّیة،

التي تتجاوز الردَع واإلصالَح لتصل إلى حسم ماّدة : ضمان تحّقق أھداف العقوبة الّتعزیریةـ

ألصناف التصدي الفساد جذرّیا ، وھي أھداٌف شاّقة التحّقق ؛ لكّن القاضَي یأخذھا بالحسبان لیتمّكن من 

.تحقیق العدل المطلوبخطورتھم وإصرارھم والمجرمین على اختالف

اختلفت المدارس :في تحقیق العدالة الجنائّیةفي القانونالسلطة التقدیرّیة للقاضي دور-2

باعتبار أّن الدورفأنكرت المدرسة التقلیدّیة ھذا ؛تبعا الختالف سیاستھا العقابّیةھذه المسألةالجنائّیة حول 

والمشّرع منالھدف من تقریر العقوبة الجزائّیة ھو الّردع الذي ال یمكن تحّققھ إالّ بتحدیدھا كّما ونوعا 

سلطٍة ، سواٌء في اختیار العقوبة المناسبة أو في تكییفھا بَحَسب الحاالت ةلیس للقاضي أن یمارس فیھا أیّ 

ذلك في مرحلة التنفیذ ، حیث یتّم فیتّم إلى شخصیة الجاني التي تعرُض علیھ ؛ فإن كان ال بّد من النظر 

. 386، ص األحكام السلطانیةالماوردي ، )1(

الّظروف المشّددة والمخّففة في ؛ ناصر الخلیفي ، 157-153، صالعقوبات الّتفویضّیةینظر ، اللّھیبي، مطیع هللا ، )2(

.282-261، صالّتعزیرعقوبة
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تفریُد المعاملة العقابّیة ال العقوبة المنصوص علیھا ؛ كّل ھذا ضمانا لتحقیق الھدف الّردعّي الّذي من 

.)1(أجلھ ُسّن العقاب وُشرعَ 

ضرورة إطالق ة ورأتالعقوبأھدافأثبتت المدرسة الوضعّیة تأثَر سلطة القاضي التقدیرّیة بو

َق الجزاء وفْ قدیر، بعدم تحدید العقوبة سلفا من المشّرع وترك األمر للقاضي یتولّى اختیار وتتلك السلطة

؛ ولھ بحكم السلطة لنظر عن جسامة الجریمة أو آثارھابصرف اما یراه مناسبا إلصالح الجاني،

.)2(ّیة المحكوم علیھالممنوحة لھ تغییُر العقوبة تبعا للّتغّیرات التي تطرأ على شخص

و وبة ـالفصَل بین السلطة التقدیریة للقاضي وأغراض العق)3(ّراح القانونـھذا ورّجح بعُض ش

؛ ذلك أّن ھذه السلطة تتعارض مع فلسفة العقوبة بما فیھا فلسفة الردع والّزجر ، بل منھا العدالة الجنائّیة

واحُتّج على ھذا الّرأي . فكر الّدفاع االجتماعيّ ھا قد تتعارض حّتى مع الفلسفة الوقائّیة الّتي یدعو إلیھا إنّ 

سبة لذات ربط العقوبة باألھداف الّتي یحّددھا القاضي ُیؤّدي إلى تغایر في األثر القانوني بالنّ " بأّن 

اواة أمام ومدعاة إلى عدم المسن العدالة،ي ذلك من إخالٍل بموازی، من قاٍض إلى آخَر مع ما فالواقعة

.)4("القانون
ة أثناء ممارسة سلطتھ أھداف العقوبیستحضرأن الجنائيوالّرأُي عندنا أّنھ یجب على القاضي

آلّیة یعتبرأّنھخاّصة ، تلك األھدافبلوغلك مسًعى منھ لذألنّ ،و منھا تحقیق العدالة الجنائّیة التقدیرّیة

التأثُر بأھداف العقوبة مدىویبقى. كال المختلفة والمتجّددة للجریمةألشلالفعلّیةمجابھةَ للالفّعالةالمشّرع

ة المنطوّیة أساسا على توافر مرھون بملكتھ االجتھادیفي المجاالت الّتي تّتسُع فیھا سلطُة القاضي الجنائي 

".العقابيالتفرید متطلبات":بـما سّمیناه 

تي یقوم ھي األسس الّ :في تحقیق العدالة الجنائیةآلیاتھالتفرید القضائي و معاییرالّیة فعـثانیا

،و بقدر ما كانت تلك األسس محكمة بقدر ما تحققت العدالة الجنائّیة التفرید القضائي للعقوبة علیھا

ا في بلوغ ذلك المستھدفة؛و عرضنا لھا وفق التصّورین الشرعي و القانوني كفیل بتقییم مدى فعالیتھ

: الھدف، و یمكن توضیح ھذه الفعالیة على الّنحو التالي

من خالل معالجتنا لھذه المعاییر :التفرید القضائي في تحقیق العدالة الجنائیةمعاییرفعالّیة ـ1

نا بأّنھا تستمد في الغالب من منھج المشّرع في التفرید یالمفترض اعتمادھا من القاضي الجنائي تأّكد لد

؛ 69- 64، ص أصول علمي اإلجرام والعقاب؛ رؤوف عبید، 51-45، ص علم العقابینظر ، فتوح الشاذلي ، )1(

,P 113Droit PénalJ. Pradel ,؛106، ص الجزاء الجنائيعلمأمین مصطفى محمد ، 

؛ 126، ص علم الجزاء الجنائيینظر، أمین مصطفى محمد، )2(

127-,T1, P126CriminelTraité de DoitVitu,-Merle

.101-100، ص حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانونینظر ، مأمون سالمة ، )3(

.101، ص السابقالمرجعمأمون سالمة ، )4(
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في تحقیق العدالة الجنائّیة مرھون بحسن تطبیقھا من القاضي الجنائي المختص التھا ، و فعّ )1(العقابي 

.ین الوضعّیة على مستوى التشریع الجنائي اإلسالمي أو في القوان

ّنظر إلى المرجعّیة المقدسة لمعاییر الجزاء بال:ـ فعالیة معاییر التفرید القضائي في الشریعةأ

محكم ا، یجد القاضي الجنائي سندفي التشریع اإلسالمي بشكل عام المستمدة أصال من القرآن و السّنة 

التي یكون قد شّرع في األصول لتفرید العقوبة یضمن بھ بلوغ العدالة المطلوبة خاّصة بالّنسبة للجرائم 

أو تلك التي تكون أصال من الحدود أو القصاص ، ة العقوبة بالّنص القرآني جنسھا حد من الحدود المقدر

حیث أّن التعویل على معیار آثار الجریمة أو طبیعتھا بحسب االقتضاء یضمن ؛ و لكّنھا مقترنة بشبھة 

:العدالة الجنائّیة قد تتحققو بال ریب الحكم بعقوبة مناسبة ، 

إذا كانت من ،إّما بالمماثلة الفعلّیة بین الفعل و رد الفعل حّتى و إن كانت الجریمة تعزیرّیةـ1أ

.تحقیقا للعدالةعیار طبیعة الجریمةمفینساق القاضي إلى اعتماد ؛الموجبة للقصاصجرائم الدّم غیر 

بعدالة الحكم غیره غیظ المجني علیھ و تشعره و فالمساواة في األلم المطلوب إلحاقھ بالجاني تشفي

المنتشرة بشكل و لعلھا الوسیلة المفترض اعتمادھا لتقلیص نسبة جرائم الضرب و الجرح ؛المقضي بھ

. الجزائّیة المتضّمنة سلبا للحرّیة فضیع في الیوم بال خوف و ال ھیبة من األحكام

اقتضت السیاسة إّما بالتشدید على الجاني حّتى و لو بلغ األمر إعدامھ أو قطعھ إنو ـ2أ

و الشرعّیة ذلك استئصاال لفساده في البالد أو على العباد، نظرا لجسامة اآلثار المترتبة على جریمتھ

.  خطورتھا؛فالحزم و الشدة لحسم مادة الفساد تقتضیھا العدالة الجنائّیة حتى و إن الجریمة تعزیرّیة

بھا حكم یتضّمن عقوبة مناسبة یضمن و لعّل القاضي الجنائي یصبح أكثر حرصا على إصدار

مسؤولّیة البلوغ العدالة الجنائّیة المطلوب منھ تكریسھا عملّیا ، عندما یتعلّق األمر بجرائم یرى فیھا 

تجعلھ قبل أن یقرر ،رم تحتاج منھ نظرة و تمحیصا و دراسة متمعنةثابتة غیر أّن شخصّیة المجزائّیةالج

األحوال ممن یؤّھلھم القضاء لمساندتھ و السعي معھ بعضلمساعدة في عقوبة معّینة یترّیث و یطلب ا

.   لتحقیق العدالة الجنائّیة ؛ و ھنا أیضا یظھر دور األجھزة المساعدة

و نرى أّن القوانین الوضعّیة في مجال جرائم التعزیر و اعتمادا على معیار الشخصّیة 

ي لھذه الشخصّیة و تقدیر درجة خطورتھا كما اإلجرامّیة قد أفاضت في بیان كیفّیة فحص القاض

: و الھدف واحد ھو تحقیق العدالة الجنائّیةسیتوّضح من خالل العنصر الموالي

.و ما بعدھا324، ص ینظر ، الفصل األّول من ھذا الباب)1(
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لتفرید ھي في الحقیقة إسقاطات لمعاییر ا:ـ فعالیة معاییر التفرید القضائي في القانونب 

الجائّیة مرھونة بما یملكھ القاضي من وسائل التشریعي كما أشرنا سابقا، و فعالیتھا في تحقیق العدالة 

:تكفل لھ بلوغ الھدف؛و لعلّنا أفضنا في بیانھا في مفترضات التفرید القضائي ،ذلك

یساعد القاضي الجنائي على تفرید العقوبة إن أحسن االعتماد علیھ، معیار طبیعة الجریمة ـ1ب

و لھذا ال یفترض تعیین قضاة مبتدئین . و عملّیا و لن یتحقق ذلك إالّ إن كان متخصصا و مؤھال نظریا

مباشرة في األقسام الجزائّیة نظرا لخطورة المنازعات المعروضة فیھا و لكونھا تنطوي على فرض 

. جزاءات موسومة في الغالب بالشدة و فیھا مساسا مباشرا بالحقوق و الحرّیات

من أكثر المعاییر ضمانا للعدالة الجنائّیة إن تّم اعتماده بنزاھة و معیار الخطورة اإلجرامّیةـ2ب

من القاضي الجنائي، ألّن اختیار و تقدیر العقاب بالّنظر لشخصّیة المجرم و مدى خطورتھ ال یفترض أن 

یكون وسیلة القاضي للتخفیف بفرض تدابیر عالجّیة أو إصالحّیة ال عقابّیة زجرّیة في جمیع األحوال 

یمة تبقى عدوان على مصالح معّینة و العدالة قد تطلّب إن ثبتت الخطورة اإلجرامّیة  اختیار تدبیر فالجر.

.إصالحي أو عالجي  كما قد تتطلّب أحیانا اختیار عقوبة مشددة 

و ار المسؤولّیة فما ھو إالّ تحصیل حاصل استعمال معیار طبیعة الجریمةـأّما معیـ 3ب

معیار الخطورة اإلجرامّیة من القاضي، و فعالیتھ في تحقیق العدالة الجنائّیة مرھونة بحسن تقدیره 

و في .لمسؤولّیة مرتكب الجریمة من جھة بكّل مقّوماتھا و المصلحة المعتدى علیھا من جھة أخرى 

اضي الوصول إلى الیقین األحوال ال بد أن تكون كفتا المیزان في توازن فعلّي حّتى یمكن للقجمیع

دة أو حّتى إلصدار حكم یضمن بھ إرضاء الشعور العام بالعدالة مھما كان مضمونھ عقوبة مخففة أو مشدّ 

التفرید القضائي و الیقین یمكن أن یتم ّ التوّصل إلیھ باستعمال آلیات .الجانيةمع ثبوت مسؤولیّ براءة

.لھا وزنھا في مجال العدالة الجنائّیة التي 

مكّرس بشكل إجرائيّ بعضھا:التفرید القضائي في تحقیق العدالة الجنائیةآلّیاتـ فّعالّیة 2

و؛یثا لتكریسھ في القوانین الحدیثةجدّي و فّعال في التشریع الجنائي اإلسالمي و یجري السعي حث

: البعض اآلخر موضوعي ، و بیان فعالّیة ھذه اآللیات یكون كاآلتي

تدور ھذه اآللّیات كما سبق البیان حول فكرة :في الشریعة و القانون اآللّیات اإلجرائیةـ فعالّیةأ 

ذلك ،و إّن لھا لدور ال یستھان بھ في مجال العدالة الجنائّیةسواء في الشریعة أو في القانون،الرضائّیة

:أّنھ في 

األفراد بعضھم على منع عدوان وسیلة فّعالة لالصلح في التعازیریعتبر :الشریعةفي ـ 1أ 

لنشر فضیلة التسامح أھل الثقة و التقدیر و الھیبة و المكانة االجتماعیة الراقّیة سعي وفیھ یتجلّى،بعض
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توثیق روابط بو ذلك رتقاء باألخالق إلى مستوى اإلیثار لال، و حقن الدماءوكظم الغیظ بین الّناس 

مادّي الالضررجبرألّن الصلح یقتضيو.الثأر و االنتقام األخوة والّتضامن ، بدال من إقدام األفراد على 

. في الغالب فإّن الشعور العام بالعدالة یتحقق بال ریبمعنويالأو 

الشریعة قررتھا أحكام و الصلح و العفوو في الحقیقة توبة الجاني إن تحققت ضوابطھا الشرعّیة 

یحفظ الدین بین الّناس بھو إقامة العدل أحد ھذه المقاصد ألّن و روحھا لتوافقھا مع مقاصدھا اإلسالمّیة

في و ھذا ،.األموالوفوس و العقول فال تھدر الدماء و ال تضیع العقول و تصان األعراضو تحفظ النّ 

متمم لنظام النظام ھذا ال، وھي مرونة تعكس عدالة التشریع اإلسالميمرونة تأكید علىالتعازیر ظامن

أخرى قرینة ھيو.شكبال بھ تتحقق العدالة الجنائیة ، ومكّون لتشریع جزائي متكامل رةلمقدّ العقوبات ا

.و األزمانر والعصكّل للتطبیق في صالحیتھ دالة على 

من أھّم اآللیات اإلجرائّیة الحدیثة المقّررة ة الوساطة الجنائیّ و كذا الصلح یعدّ :ـ في القانون2أ

عدم مصادرة حق الخصوم في تقریر مصیر علىتنطوي الّتيلتكریس نظرّیة اإلجراءات الموجزة 

تضفي صفح المجني علیھ عن الجانيو منح فرصةالخصومرة بین مواجھة مباشالالنزاع بحیث تكون 

.)1(ة الجنائیةطراف الدعوى شعورا بالرضا بنظام العدالأعلى 

جبر الضرر الناشئ عن مع ة ة خاصّ ة تدعم العالقات االجتماعیّ طو الوساأو الصلح أفبالعفو 

و لعّل سبب األزمة التي تعاني منھا أجھزة العدالة كثرة الدعاوى القضائّیة الجزائّیة الّتي من . الجریمة

جھات القضائّیة  أو الأو الوساطة بعیدا عن ةلحاصمتراضي بین الخصوم عن طریق الالممكن حلّھا بال

تجسید فیھاو و في ذات الوقت عادلة؛ فة و ال مرھقة عن طریقھا و لكن بإجراءات سریعة بسیطة ال مكلّ 

. لمظھر آخر من مظاھر العدالة الجنائیة

من مرھونة ھي بمدى سلطة القاضي الجنائي في األخذ بھا:ـ فعالّیة اآللّیات الموضوعّیةب

في ھذا المقام ةوازنمالو؛ من جھة أخرىجھة و بأنواع العقوبات المقّررة في التشریعات الجزائّیة

و لكّنا واقعة بین مبدأ التفرید القضائي بحركّیتھ و مرونتھ و مبدأ الشرعّیة بقیوده و نصوصھألّنھاصعبة

. إلى العدالة المطلوبةبضوابط و برقابة لكن یمكن بھا یتحقق التوازن و نصل،ممكنةنراھا 

نرى في ھذا المجال ضرورة توسیع سلطة القاضي الجنائي :في مجال تكییف العقوبة ـ 1ب

إلمكان تفرید العقوبة  و من ثّم  تحقیق العدالة الجنائّیة سواء في التشریع الجنائي اإلسالمي في العقوبات 

:التفویضّیة أو في التشریعات الوضعّیة ، و ذلك بـ 

لجنائي اوضع ضوابط شرعّیة یلتزم بھا القاضي :بالنسبة للتدّرج الكّمي و االختیار الّنوعي ـ 

.و تخضع ألصول علمّیة موضوعّیة بالّنسبة لجمیع القضاة دة في ضبط مقادیر العقوبات تكون موحّ 

.49ـ 48،ص"تحلیلیةدراسة " الوساطة الجنائّیة في الّنظم المعاصرةسعید بابصیل،یاسر محمد ) 1(
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القاضي حرّیة حّتى یجد)1(وتوسیع المجال بین الحد األدنى و األقصى المقررین للعقوبات المحددة بحدین

معّینة یمكن بھا استیعاب أكبر عدد من السلوكات اإلجرامّیة مھما كان التفاوت بینھا في الجسامة أو 

الخطورة و مھما اختلفت أحوال الجناة ما دامت ثّمة أجھزة تساعد القضاء في تقدیر المسائل التي تحتاج 

.التقدیر التقني أو الفّني

حّقق إالّ أن یزید المشّرع في تنویع العقوبات أكثر و یسلّم بعدم ھذا و تبقى المعادلة صعبة الت

ما .. حتمّیة العقوبة السالبة للحرّیة أو الغرامة ؛ ألّنھ ثّمة من العقوبات البدنّیة كالجلد و الضرب و القطع و

.  یمكن بھ تحقیق العدالة بل و القضاء على كثیر من الجرائم الواقعة على الّنفس أو ما دونھا

و تحدید أسباب التخفیف و التشدید من المشّرع بالّنص:التشدیدلظروف التخفیف وسبةبالنّ ـ 

بصیاغة مرنة فضفاضة یمكن أن یكون حال منسبا لتفادي توّسع القضاء في أخذ الجاني بالرأفة أو 

الرحمة الزائدة عن الحد ،أو الحزم و القساوة معھ ، و الّتي قد تؤدي بھ إلى الخروج عن مقتضیات 

شدید یكون وسیلة ناجعة و في ذات الوقت توسیع الحدود عند ضبط كیفّیة التخفیف أو الت.العدالة الجنائّیة 

.یمكن بھا تحقیق العدالة مھما كان اختیار أو تقدیر القاضي الجنائي للعقوبة

فیما نرى في ھذا المجال ضرورة تقیید سلطة القاضي الجنائي:ـ في مجال الحكم بالعقوبة2ب

واء في التشریع الجنائي لتحقیق العدالة الجنائّیة سیتعلق بإصدار األحكام القضائّیة أو وقف تنفیذھا ضمانا

ألّن المسألة فیھا مصالح تّم االعتداء ؛أو في التشریعات الوضعّیة،لعقوبات التفویضّیة لبالّنسبةاإلسالمي 

:علیھ فإّن علیھا بالجریمة و

ھو مقرر في الشریعة بقبول التوبة توسیع المجال للقاضي في إرجاء النطق بالعقوبة أو كما ـ

فیھ مساس صارخ بالعدالة و قد یؤّدي إلى استھتار األشخاص باألحكام القضائّیة،و دون ضوابط شرعّیة،

.قد یفتح باب االّدعاء على مصراعیھ فتضیع الحقوق و تنتھك المصالح و یعّم الظلم

و قد ال یتحقق الشعور العام بالعدالة في حالة توقیف تنفیذ الحكم القضائي المتضّمن عقوبة ـ 

. مقنع للقاضي و للمجني علیھ و للغیر في ذات الوقت معّینة دون مبّرر 

على سالمة تطبیق ھذه اآللیات جمیعا كوسائل بھا ) 2(ة و القانونّیة و تبقى الرقابة الموضوعیّ 

تتطلّبھا العدالة الجنائّیة رغم االعتراض علیھا من ي تفریده للعقوبة في نظرنا ضرورةیضمن القاض

.و ما بعدھا202، صالحدود القانونیة لسلطة القاضي في تقدیر العقوبةأكرم نشأت إبراھیم،ینظر ، )1(

الرقابة الموضوعّیة تكون من الجھات القضائّیة األعلى درجة ، و الرقابة القانونّیة تكون بالضوابط التي ینّص علیھا )2(

المشّرع لتعزیز سلطة القاضي و ضمان عدالتھ ، و مواقف التشریعات و الفقھ أیضا في ھذه المسألة في اختالف كبیر 

و ما بعدھا ؛فھد ھادي حبتور، 337، ص وجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائياألینظر حولھا، عبد الفتاح عبد العزیز خضر، 

، ص التفاوت في تقدیر العقوبة المشكلة و الحلو ما بعدھا ؛رمزي ریاض عوض ،360، ص التفرید القضائي للعقوبة

.121ـ100
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تّم تنفیذ العقوبة المحكوم بھا من قبل أجھزة ما د التفرید القضائي إذا و یكتمل تجس.بعض االتجاھات

: المبحث المواليفي عالجھ ن،و ھذا ما سلھادرة على تحقیق تفرید تنفیذي عادلصة قامتخصّ 

.

یعتبر التفرید التنفیذي اآللّیة المعّول علیھا لتجسید نظام التفرید العقابي، ألّن تقریر العقوبات 

بال شك بھ أمر تتطلّ و من ثّم تفریدھا تشریعیا الشرعّیة بما یحقق المناسبة الحقیقّیة للجریمة و للمجرم 

لحاالت حالة بحالة بتفریدھا مالئمة لالشرعّیة؛ إالّ أّن الحكم بمقتضى تلك العقوبات وبذل الجھد لجعلھا 

قضائیا ضرورة تقتضیھا العدالة الجنائّیة الّتي یكتمل تحققھا بتنفیذ األحكام الجزائّیة تنفیذا عملّیا من قبل 

في مجال تحقیق أھداف من جھة وسلطة مختّصة ووفق آلّیات لھا وزنھا في مجال التفرید العقابي 

.ء الشعور العام بالعدالةالعقوبة بأنواعھا و أشملھا إرضا

و تحدید لضروري ضبط مفھوملإلحاطة بأھّم ما یتعلّق بالتفرید التنفیذي للعقوبة ، وجدنا من ا

السلطة المختّصة بھ بدایة ، ثّم الوقوف على أھّم ألیاتھ و إن كانت متباینة فیما بین الشریعة و القانون 

ھما ؛ھذا و اخترنا أن تختتم دراسة ھذا النوع من التفرید نظرا لتباین طبیعة العقوبات المقررة في كّل من

فقسم المبحث . العقابي بتقییم مختصر تتحدد بھ أھمّیة التفرید التنفیذي و دوره في مجال العدالة الجنائّیة 

: إلى ثالثة مطالب ھاّمة ھي 

.مفھوم التفرید التنفیذي و السلطة المختصة بھ: المطلب األول
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.آلیات التفرید التنفیذي للعقوبة في الشریعة و القانون:المطلب الثاني 

.دور التفرید التنفیذي في تحقیق العدالة الجنائیة : المطلب الثالث

:بیانھا على ھذا الّنسق یكون كما یلي

:المطلب األول

.مفھوم التفرید التنفیذي و السلطة المختصة بھ

تي یقوم عن أھّم العناصر الّ ال محالةّنھ سیكشف ألضبط مدلول التفرید التنفیذي لھ أھمّیة بالغة ، 

؛ كما أّن تحدید الجھة المختّصة بممارسة ھذا الّنوع من قھعلیھا و الشروط المفترض توافرھا لتحقّ 

د ـاصاتھا ضمانا لتفریارستھا الختصـد ضروري لمعرفة حدود السلطة المخّولة لھا و كیفّیة ممـالتفری

.للعقوبة ادلـذي عـتنفی

فرعان سیمّیزان ھذا المطلب نحدد في األّول مفھوم التفرید التنفیذي و مفترضاتھ ، و نبّین في 

:الثاني السلطة المختّصة بتحقیقھ ، عرضھما على ھذا الّنسق یكون كما یلي 

:الفرع األّول 

.مفترضاتھمفھوم التفرید  التنفیذي للعقوبة و 

و و كثیر منھا یدمج بینھ و بین تعریف التفرید القضائي ،،د التنفیذي ـتعددت تعریفات التفری

ع التمییز بینھما بإعطاء بعض التحدیدات للتفرید ـرغم أّن  لھما معا الصبغة القضائّیة إالّ أّننا نستطی

: التنفیذي تجعلنا نضبط مدلولھ و نستنتج عناصره و أھّم مفترضاتھ ؛و ذلك على الّنحو التالي

تي أعطیت بعض التعریفات الّ نعرض بدایة: ـ تعریف التفرید التنفیذي للعقوبة و عناصره أّوال

:و ذلك كما یليصره عنامنھا ص نستخلللتفرید التنفیذي  و 

لم نقف على أّي تعریف قانونّي صریح للتفرید التنفیذي،  : ـ تعریف التفرید التنفیذي للعقوبة 1

لكّن التشریعات العقابّیة للدول أقّرتھ و تبّنت قواعده و آلّیاتھ ، مواكبة منھا لكّل التطّورات الّتي حصلت و 

؛ و إن كان التشریع الجنائي اإلسالمي قد أرسى الكثیر تحصل على مستوى السیاسة الجنائّیة المعاصرة
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من القواعد التنفیذّیة الّتي بمقتضاھا یتحقّق ال محالة التفرید التنفیذي حّتى و إن كانت التسمیة حدیثة و 

.من خالل ھذه الدراسةبعض آلیات تجسیده مستحدثة على ما سیتبّین 

ھذا النوع من التفرید بدایة ثّم نختار تعریفا نحسبھ و علیھ، سنعرض أھّم التعریفات الفقھّیة ل

:، و ذلك على الّنحو التالي هشامال لعناصر

فوسم وبة،ـتعّددت تعریفات الفقھاء للتفرید التنفیذي للعق:ـ التعریف الفقھي للتفرید التنفیذيأ

:وعّیة ـبعضھا بالشكلّیة و البعض اآلخر بالموض

على تحدید الجھة المختّصة بتحقیق التفرید التنفیذي ھذا التعریف رّكز :ـ التعریف الشكليّ 1أ

:أّن دون الخوض في بیان جوھره و العناصر الّتي یرتكز علیھا و الھدف المبتغى منھ؛ فقیلفحسب 

و ادئـد التنفیذي أو اإلداري ھو ذلك الّذي تتوالّه السلطة التنفیذّیة في حدود المبـالتفری"ـ

ابیة القائمة على تنفیذ العقوبة دون أن ترجع ـو تقوم بھ اإلدارة العق...القواعد العاّمة الّتي یحّددھا المشّرع

.)1(.."إلى السلطة القضائّیة 

و في الحقیقة إّن لھذا التعریف أھمّیة بالغة ذلك أّنھ حدد بدایة السلطة المختّصة بتحقیق التفرید 

تمارس بمقتضاه الصالحیات المخّولة لھا من المشّرع ، ثّم أّكد بعدھا أّن تلك ذي التنفیذي و األساس الّ 

الصالحّیات تمارسھا اإلدارة العقابّیة باالستقاللّیة التاّمة عن السلطة القضائّیة الّتي أصدرت الحكم 

مبدأ الفصل و في ھذا تأكید ضمني على التوافق الكامل بین مبدأ الشرعّیة و . الجزائي المتضّمن للعقوبة 

.بین السلطات و مبدأ التفرید العقابي في شقھ التنفیذي 

فالسلطة المختّصة بتحقیق التفرید التنفیذي تمارس اختصاصاتھا طبقا للّنصوص الشرعّیة 

الّتي تسند لھا ھذه الصالحّیات ، و لیس لھا من ھذا المنطلق أن تتجاوز الحدود القانونّیة الّتي رسمھا لھا 

و تبریر ذلك ظاھر إذ المسائل الجزائّیة بشكل عام و ما تعلّق منھا خاّصة بتنفیذ العقوبات .المشّرع 

السالبة للحرّیة في القانون و تلك البدنّیة في التشریع الجنائي اإلسالمي، تنطوي على المساس المباشر 

، وضعت قواعد شرعّیة بالحقوق و الحرّیات فضمانا لعدم التعّسف مع المحكوم علیھم خالل مرحلة التنفیذ

.للجھة المختصة بتنفیذ األحكام الجزائّیة كیفّیة التنفیذ حدد ت

في تحقیق التفرید التنفیذي ـ على ما سنوّضح في االختصاصو ألّن السلطة التنفیذّیة ھي صاحبة 

جزائي الفرع الثاني ـ ، فإّنھا تمارس صالحّیاتھا بشكل مستقل عن السلطة القضائّیة مصدرة الحكم ال

و نظرا لإلشكاالت الكثیرة المتعلّقة بتنفیذ األحكام الجزائّیة استحدثت . تكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات

؛ و ینظر أیضا133، ص تفرید العقوبة في القانون الجنائيمصطفى فھمي الجوھري، ) 1(

Raymand . Saleilles.L’ Individualisation de la Péne.P271.
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التشریعات الحدیثة جھة مزدوجة االختصاص تنفیذیة قضائّیة تسھر على التنفیذ لتحقیق التفرید التنفیذي 

.  وبات المحكوم بھا ضمانا لعدالتھا ـللعق

ھي حّتى و إن كانت الجھة اإلدارّیةّبذ تسمّیة التفرید التنفیذي بالتفرید اإلداري ھذا ، و ال نح

فحقیقة أّن الدولة الحدیثة بأجھزتھا التنفیذیة ـ اإلدارّیة ـ ھي صاحبة ؛القائمة على تنفیذ األحكام الجزائّیة 

، و السلطة ء اـالقضجھازھنـاك و لكن في ذات الوقت من بین ھذه األجھزة في اقتضاء العقاب،الحقّ 

ة و قضائّیة في آن واحد ؛ و لھذا ال ـاصات إداریّ ـاضي المختص بالتنفیذ لھا اختصـائیة ممثلة في القـالقض

یفترض تسمیة التفرید التنفیذي بالتفرید اإلداري ألّنھا تسمّیة ال تتوافق ومضمونھ أو جوھره كما ال 

ي یعتبر عمل قضائي  و ھو في نظرنا ركیزة التفرید تتوافق مع أحد أھّم عناصره و ھو التكییف الّذ

. التنفیذي 

و رغم أھمّیة التعریف المذكور یبقى موسوم بالشكلّیة ألّنھ لم یكشف لنا عن العناصر الّتي یقوم 

علیھا التفرید التنفیذي للعقوبة و الّتي تعّبر عن جوھره، و لھذا عرض الفقھاء بعض التعریفات األخرى 

:ھي لموضوعّیة الموسومة با

التفرید التنفیذي و بعض العناصر الّتي رّكز على تحدید مضمون: ـ التعریف الموضوعّي 2أ

: یقوم علیھا ، فقیل أّنھ 

یعني منح الھیئة المكلّفة بتنفیذ العقاب سلطة واسعة لجعل العقوبة مالئمة لظروف المجرم "... ـ

اھر ـو ظ؛)1("ل التنفیذـوكھ و تصّرفاتھ خالل مرحـالشخصّیة و أحوالھ في ضوء ما یبدو من سل

و ، طریقة تنفیذ العقوبة المحكوم بھا وفق شخصّیة كّل محكوم علیھ تكییفتأكید التعریف على ضرورة 

اتھ بعد قضاء جزء من العقوبة السالبة للحّریة ـوفق التطّورات الّتي یمكن أن تحدث على مستوى سلوك

.  المحكوم بھا علیھ 

الّذي تقوم بھ اإلدارة العقابّیة القائمة على تنفیذ العقوبة "...:كما عّرف بشكل أدّق بأّنھ التفریدـ

وم دون أن ترجع في ذلك إلى السلطة القضائّیة ، و لیس لھذا التفرید من ھدف سوى إصالح حال المحك

و إخضاعھ و اجتماعیامحكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة فحصا طبّیا و نفسّیا، و ذلك بفحص كلّ علیھ

تبعا لنتیجة ھذا الفحص لما یالئمھ من المعاملة في المؤسسات و المنشآت العقابّیة من دون تعویل على 

.)2("الطبیعة القانونّیة للعقوبة التي حكم بھا القضاء 

.29، ص"دراسة مقارنة"نظرّیة التفرید القضائي للجزاء الجنائي محمد عبد العزیز قناوي ، )1(

التفرید ؛ فھد ھادي حبتور، 267ھامش131،ص"دراسة مقارنة"المساواة في القانون الجنائيأحمد شوقي أبو خطوة ، ) 2(

.51، صالقضائي للعقوبة
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ة ار المعاملة العقابیّ ـوم علیھ قبل اختیـفحص المحكو قد رّكز ھذا التعریف على ضرورة 

االعتماد علیھا س یقوم علیھا و آلّیات یتمّ المناسبة لھ ، و ھو تأكید على أّن التفرید التنفیذي للعقوبة لھ أسّ 

ة ، و و لذا كان ال بد من أن یسند األمر إلى جھات مختصّ . من أجل ضمان بلوغ الھدف المبتغى منھا 

دة توحد جھودھا من أجل إدراك الھدف المبتغى و ھو في نظرنا ال یقتصر على إصالح عدّ ھي جھات مت

.تحقیق العدالة الجنائّیة أیضا حال المحكوم علیھ فحسب بل

التعریف تأكیده على عدم التعویل على الطبیعة القانونّیة للعقوبة الّتي حكم بھا ھذا و یؤخذ على 

كبیر بمصداقّیة األحكام الجزائّیة بما تتضّمنھ من عقوبات لم یصل القضاء ، و في ھذا تجاوز و مساس

لھا )1(رھا إالّ بعد أن استنفد كّل اإلجراءات الالّزمة معتمدا على معاییر ركیزة وآلّیاتـالقضاء إلى تقری

و علیھ فإّن محافظة الجھة المختصة بالتنفیذ على .تحقیق تفرید قضائي عادل للعقوبةالـوزنھا في مج

و نرى أّن دور ائّیة ؛ـانونّیة للعقوبة طبقا لما جاء في الحكم القضائي أمر تقتضیھ العدالة الجنـالطبیعة الق

اء إعادة تكییف ـذ تلك العقوبة مالئما بحسب كّل حالة و عند االقتضـھذه الجھة قد ینصرف إلى جعل تنفی

. ودـالمنشوبة قضائّیا بآلیات معّینة تضمن تنفیذھا بما یحقق الھدفـالعق

من خالل التعریفات السابقة و غیرھا ، حولنا أن نصل : ـ التعریف المختار للتفرید التنفیذيب

: إلى تحدید تعریف دقیق للتفرید التنفیذي و ھو أّنھ 

عمل تمارسھ الجھات المختّصة بتنفیذ األحكام الجزائّیة في الحدود الشرعّیة المقّررة لھا ، " 

اختیار المحكوم علیھ من أجل شخصّیةوبات، و كذاـمن العقمضمون ھذه األحكام فحصیتّم بمقتضاه 
المحكوم بھا عند االقتضاء بما یضمن العقوبةإعادة تكییفو اسبة للتنفیذ بالّنظر لكّل حالةـالمناآللّیة

."تحقیق العدالة الجنائّیة

فرید التنفیذي و ھي تمّثل في نظرنا فھذا التعریف یشمل العناصر األساسّیة الّتي یقوم علیھا الت

لآللّیة للعقوبة عند االقتضاء ثّم اختیارٍ للحكم و للشخصّیة اإلجرامّیة و إعادة تكییفٍ جوھره من فحٍص 

د ـ؛ و من جھة أخرى فالتعریف فیھ تحدید للسلطة المكلّفة بممارسة التفریھذا من جھة التنفیذّیة المناسبة

،و ھي تستند في عملھا على )2(االختصاص و التخّصص في ذات الوقتالتنفیذي، حیث یشترط فیھا 

كما یسري ،أساس مبدأ الشرعّیة الّذي یسري على القواعد اإلجرائّیة المتعلّقة بسیر الدعوى العمومّیة

على القواعد الموضوعّیة المتعلّقة بالتجریم و الجزاء و یسري أیضا على كّل القواعد المتعلّقة بتنفیذ 

. ام الجزائّیةـاألحك

. وما بعدھا378و ما بعدھا، 365،صالمبحث األّول من ھذا الفصلینظر ، ) 1(

.و ما بعدھا34،صمتطلبات  التفرید العقابي ، الباب األّولینظر ، ) 2(



التفرید القضائّي و التنفیذّي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة. الفصل الثاني :                            

409

و یبقى تحقیق العدالة الجنائّیة الھدف المفترض استحضاره عند اختیار اآللّیة المناسبة لتنفیذ 

العقوبات مھما كان نوعھا، ألّنھ ھدف یشمل في طّیاتھ كّل األھداف الردعّیة و اإلصالحّیة للعقوبة بما 

لألحكام الجزائّیة المكلّلة بتنفیذ عادل أو یفترض أن فیھا إرضاء الشعور العام بالعدالة بإعطاء مصداقّیة 

.  باتھ یكون كذلك إن تحققت مقترضاتھ أو متطلّ 

استخالص العناصر یمكن من خالل التعریف المختار : ـ عناصر التفرید التنفیذي للعقوبة 2

اختیار اآللّیة الّتي یقوم علیھا التفرید التنفیذي، و ھي متراوحة بین الفحص و التكییف وصوال إلى

:التنفیذّیة المالئمة لكّل حالة ، و بیانھا على ھذا الّنحو یكون كما یلي

و یشمل الفحص كأّول عنصر من عناصر التفرید التنفیذي للعقوبة أمران لھما : ـ الفحص أ

:   وزنھما في اختیار اآللّیة المناسبة للتنفیذ ، و ھما على التوالي

إّن السلطة المختّصة بتنفیذ األحكام الجزائّیة ملزمة : الجزائيـ فحص مضمون الحكم1أ

و ھذا اإلجراء ال یفترض أن یكون شكلّیا . باالطالع  في تمّعن على الحكم الجزائي لمعرفة مضمونھ 

ات أو تدابیر تختلف في طبیعتھا القانونّیة ، و ھذا االختالف یجعلھا ـفاألحكام الجزائّیة قد تتضّمن عقوب

انون أو بدنّیة في الشریعة اإلسالمّیة ، ـسالبة للحرّیة في الق: ینة حّتى و إن كانت من ذات الّنوع مثال متبا

الجلد أو القطع فإن بقد تكون في الشریعة فسلب الحرّیة قد یتجّسد بالحبس أو السجن و العقوبة البدنّیة

...كان ھذا األخیر فما محلھ 

این حّتى یتیسر للسلطة القائمة على التنفیذ التصّرف في ـاك ھذا التبو بالّتالي یفترض أن یتّم إدر

ى ذلك إالّ بالفحص ؛ و ال یتأتّ ار اآللّیة الشرعّیة المناسبة لطبیعة العقوبة المحكوم بھاـذلك الحكم و اختی

إدارّیة و الرأي أن یتّم ھذا اإلجراء عن طریق لجنة قضائّیة . ون الحكم القضائيـالموضوعي لمضم

وبة و طبیعتھا و اآللیة المناسبة لتنفیذ ھذه ـل عملھا بتقریر دقیق یتضّمن بیانا لنوع العقمختّصة تكلِّ 

ر إلى السلطة المختّصة بالتنفیذ لتنظر مدى مالئمة تلك اآللّیة لحالة ـة بالذات؛ ثّم یحال التقریـالعقوب

،و لكن في مرحلة حاسمة ھو اآلخر على الفحصالّذي ینطويو یأتي اإلجراء الموالي و. المحكوم علیھ

.    ھي مرحلة تنفیذ العقوبة و یتّم بفحص المحكوم علیھ

لقد أّكدنا أھمّیة فحص الشخصّیة اإلجرامّیة عند عرض عناصر : ـ فحص المحكوم علیھ 2أ

و معّینة فیھاوبة خاّصة في بعض األحوال الّتي تومئ بوجود خطورة إجرامّیة ـالتفرید القضائّي للعق

. )1(بالّنظر إلى جسامة اآلثار المترتبة على الجریمة أو بالّنظر لطبیعة الجریمة أو العتبارات أخرىذلك 

وبة المناسبة ـفالفحص في المرحلة القضائّیة لھ ضرورتھ كما ذكرت في بعض األحوال ، و اختیار العق

.و ما بعدھا343،ص عناصر التفرید القضائيینظر ، المبحث األّول من ھذا الفصل ،)1(
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قضائي ، كما یستمر دوره حّتى في مرحلة تنفیذ بناء على  ملف الشخصّیة لھ وزنھ في مجال التفرید ال

.وبة المحكوم بھا في بعض الحاالتـالعق

اتخاذ قرار إحالة المحكوم علیھ إلى و لعّل من بین األسباب الّتي تدفع الجھات القائمة على الّتنفیذ 

، حالتھ الصحّیة المتدھورة و البادّیة بجالء علیھ أو دخولھ في حالة ھستیرّیة نفسّیة تومئ لفحصإلى ا

كافیا لضبط ـ في المرحلة القضائّیة ـ مسبقا عدّ ھ المُ ، ومن ھذا المنطلق قد ال یكون ملفّ ...ورتھ أو ـبخط

.وضعّیتھ الجدیدة و أحوالھ بشكل یسّھل تنفیذ العقوبة المحكوم بھا علیھ

ذا، و إّن قرار إحالة بعض المحكوم علیھم للفحص یتعلّق فحسب بالفحص الطبّي و الّنفسي لذا ھ

التّي )1(یتّم بمعرفة مختّصین معتمدین لدى الجھات القضائّیة ؛ و رغم الصعوبات القانونّیة و العملّیة

ة، إذ باإلضافة إلى ائیّ ـیمكن أن تعترض عمل ھؤالء المختّصین یبقى للفحص دوره في مجال العدالة الجن

ي إلى تقریر ضرورة إعادة املة العقابّیة المناسبة للمحكوم علیھ ، قد یؤدّ ـأھمّیتھ في تسھیل اختیار المع

.تكییف العقوبة المحكوم بھا على الجاني

ھما عنصران متالزمان في بعض األحوال :ـ إعادة التكییف و اختیار اآللّیة المناسبة للتنفیذب

: على الّنحو الّتاليتوضیح ذلك یمكن و مستقالن عن بعضھما البعض أحیانا أخرى، و 

مة من المختّصین یمكن أن ر الفحص المقدّ ـبالّنظر إلى مضمون تقاری: ـ إعادة التكییف 1ب

قبل الشروع  في التنفیذ على الشخص وبة المحكوم بھاـیتطلّب التفرید التنفیذي إعادة الّنظر في العق
بإعادة تكییف العقوبة المحكوم بھا بعد مدة من التنفیذأو ة للمحكوم علیھ باستبدالھا بأخرى أكثر مالئم

. ابیة التي یكون المحكوم علیھ قد أخضع لھاـأو المعاملة العق

رورة إعادة الّنظر في و اإلجراءات المفترض اتخاذھا تختلف بحسب األحوال ، ذلك أّن تقدیر ض

تطلّب إعادة مثول المحكوم علیھ من جدید ی، قبل الشروع في التنفیذوم بھا على الشخص ـوبة المحكـالعق

بھا أمام قاضي الموضوع الّذي قد یقّدر االحتفاظ بالعقوبة ذاتھا مستندا إلى أسس قانونّیة أو شرعّیة تتطلّ 

ون في توقیعھا ـیكبحیث ة المحكوم علیھ استبدالھا بأخرى العدالة ، و قد یرى تبعا لما استجد في حال

.ضمانا أكبر لتحقیق العدالة المطلوبة 

من تنفیذ العقوبة ، فقد یتطلّب التحّسن الظاھر على سلوك المحكوم أّما بعد انقضاء مدة معّینة

ّنسبة إلعادة تكییف العقوبة فبال. وبة أو إعادة تكییف المعاملة العقابّیة ـعلیھ و انضباطھ إعادة تكییف العق

في التنفیذ و لكّن صفتھ كقاض تبقى ضرورّیة ؛   و بالّنسبة إلعادة مختٍص یفترض أن یخّول لقاٍض 

تكییف المعاملة العقابّیة لضمان تحقیق مناسبتھا لألوضاع الجدیدة أو المستجدة المتعلّقة بالمحكوم علیھ 

.94ـ92، ص ملف الشخصّیة نحو مفھوم علمّي لحسن سیر العدالة الجنائّیةینظر ، نور الدین ھنداوي ، ) 1(
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قاضي أّي یمكن أن یخّول للسلطة المختّصة بتحقیق التفرید التنفیذي سواء كانت اإلدارة العقابّیة أو 

.)1(مختص بتطبیق العقوبات على ما سیتضح الحقا

الصعوبات و اإلشكاالت الّتي یمكن أن تحصل جّراء إعادة إنكارفي جمیع األحوال ال یمكننا 

و ألّن ثّمة أحكاما قضائّیة استغرقت جھدا، التكییف ، خاّصة إن تعلّق األمر بنوع العقوبة المحكوم بھا 

فترض تجاھلھ من أجل الوصول إلى تقریر ة قضائّیة بذلت و أنفقت ما ال یُ وقتا حّتى تصدر ، و ثّمة أجھز

و ثّمة عدالة تعاني من أزمة كثرة الدعاوى المعروضة علیھا و ثّمة أحكاما قضائّیة لھا ،ھذه العقوبة

و التوفیق بین ھذه .  حجّیتھا و مصداقّیتھا تتجلّى بالحرص على تطبیقھا بما یرضي الشعور العام 

طیات جمیعا یتطلّب وضع ضوابط شرعّیة و توزیع االختصاصات بین الھیاكل القضائیة المختّصة المع

. بما یضمن تحقیق العدالة المنشودة 

بمقتضى تقاریر الفحص تتولى السلطة المختّصة اختیار : ـ اختیار اآللّیة المناسبة للّتنفیذ2ب

و رغم االختالف الظاھر بین التشریع الجنائي اإلسالميو . اآللّیة المناسبة لتنفیذ العقوبة المحكوم بھا 

القوانین الوضعّیة حول طبیعة العقوبات المقّررة في كّل منھما، إالّ أّنھا تتفق حول ضرورة تنفیذ ھذه 

، العقوبات وفق آلّیات و باستعمال وسائل تضمن تفریدا تنفیذیا لھا بحسب أحوال المحكوم علیھم من جھة 

و حّتى إن كان بعض  العقوبات بدني لھ . و نوع العقوبة المحكوم  بھا من جھة أخرى و بما یتوافق

خصوصّیتھ فیما یتعلّق بكیفّیة التنفیذ كالحدود و القصاص في الشریعة و أغلبھا سالب للحرّیة لھ أسالیب 

و تنفیذ بالّنظر لكّل حالةمعاملة عقابّیة خاّصة بھ تسّھل تنفیذه كما في القانون ، فاختیار اآللّیة المناسبة لل

.  بما یضمن تحقیق األھداف المنشودة یبقى أحد أھّم عناصر التفرید التنفیذي للعقوبة بشكل عام

ھذه العناصر ھي الّتي یقوم علیھا التفرید التنفیذي للعقوبة ، و حّتى تتحقق العدالة الجنائّیة 

:بیان أھّمھا في الفقرة الموالّیة فترض توافر شروط أو مفترضات یمكنناالمتوخاة منھ، یُ 

ق ھي متطلبات و شروط یفترض توافرھا حّتى یتحقّ : ـ مفترضات التفرید التنفیذي للعقوبة ثانیا

التفرید العقابي عملّیا، یتعلّق أغلبھا بالسلطة المختّصة بالتفرید التنفیذي للعقوبة و األجھزة المساعدة لھا ، 

بشكل عام لكّن خصوصیتھا تنبثق فحسب من )2(عقابيات التفرید الطلبتو ھي تشبھ إلى حّد كبیر م

:، و یمكن توضیحھا في عنصرین ھماةطبیعتھا التنفیذیّ 

ھما شرطان متكامالن ، یتعلّقان بالسلطة المكلّفة بتنفیذ األحكام : ـ التخّصص و التأھیل 1

:  الجزائّیة بشكل عام مھما كان مضمونھا ؛ و یمكن بیانھما على الّنحو التالي

.ینظر ، الفرع الثاني من ھذا المطلب ) 1(

.و ما بعدھا34ص ،،الفصل األّولمتطلبات التفرید العقابي ، الباب األّول ، ینظر )2(
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إّن األحكام الجزائّیة لھا خصوصّیتھا المستمدة أصال من مضمونھا من العقوبات : ـ التخّصص أ

،و لھذا یفترض أن و بآلیاتھا الممّیزة في التنفیذظر لغیرھا من الجزاءاتالموسومة بالشّدة من ناحّیة بالنّ 

.یوكل أمرھا إلى جھاز متخّصص

و لعّل أھّم ما توّصلت إلیھ التشریعات الحدیثة في مجال تنفیذ األحكام الجزائّیة ضرورة إسنادھا 

و .بات التفرید التنفیذيإلى القضاء ، أي أّن اإلشراف القضائي على تنفیذ العقوبات أصبح من متطل

على األقدرین في المجال الجنائي ألّنھم ، فإّنھ یتطلّب مختصّ )1(مھما كانت صورة اإلشراف على التنفیذ 

وبة عند االقتضاء ـعلى تكییفھا أو إعادة تكییف العقاألكثر كفاءةاختیار آلّیة التنفیذ المناسبة لكّل حالة  و 

 .

التخّصص المقصود في ھذا المقام ینطلق من التخّصص في المجال الجنائي بما و علیھ ، فإّن 

فیھا العلوم الجنائّیة خاّصة منھا علم اإلجرام ، علم العقاب و السیاسة الجنائّیة ؛ فبھذه العلوم یمكن 

آلّیة تي دفعت المحكوم علیھ إلى ارتكاب جریمتھ فیسھل تصنیفھ و یتیسر اختیار الوقوف على األسباب الّ 

و قد یصل األمر إلى تأكید ضرورة . تنفیذ العقوبة المناسبة لحالتھ الصحّیة و الّنّ◌فسّیة بل و المھنّیة

"قاضي جنائي" التخّصص في مجال تنفیذ العقوبات و ذلك بتبني نظام قاضي تطبیق العقوبات باعتباره 

ممّیزة تساعد على تحقیق التفرید ائّیة ـمتخّصص في تنفیذ العقوبات لھ صالحّیات إدارّیة و أخرى قض

.    وبة بما یضمن تحقیق العدالة الجنائّیةـالتنفیذي للعق

ویشمل كّل الھیاكل العاملة على تنفیذ العقوبات سواء كانوا قضاة أو إطارات : ـ التأھیل ب

المستمر ضروري اعدي و التكوین ـفالتكوین الق؛ابّیةـات العقـتمارس مھام معّینة على مستوى المؤسس

ل  و ـام الجزائّیة من جھة و لمواكبة كّل المستجدات المتعلّقة بتطبیق برامج التأھیـلتسھیل تطبیق األحك

.إعادة اإلدماج االجتماعي من جھة أخرى 

و ال یتأّتى التأھیل إالّ من خالل الدورات التكوینّیة و التدریبّیة لھذه الھیاكل على اعتبار اتصالھا 

فترض أن یتّم بدایة انتقاء الكفاءات المناسبة للعمل على مستوى بالمحكوم علیھم؛ و لھذا یُ المباشر 

ئّیة و ذلك و فق شروط و معاییر تتمحور حول التكوین اسات الدولة الساھرة على تنفیذ األحكام الجزمؤسّ 

و برامج المتخّصص ، ثّم إخضاع ھذه اإلطارات للتدریب في مجال تطبیق آلیات تنفیذ العقوبات

التأھیل التي تحتاج ھي األخرى مختصین فیھا حّتي یتمكنوا من تطبیقھا بما یتوافق و أھداف السیاسة 

.الجنائّیة الحدیثة 

سواء اتخذ صورة إشراف قاضي الحكم ذاتھ على التنفیذ العقابي أو إشراف لجان قضائّیة متخصصة برئاسة القاضي ) 1(

الجنائي و بعضویة خبراء مختصین في مجال أسالیب المعاملة العقابّیة أو إشراف القاضي الجنائي المختص في تطبیق 

. 275ـ272،ص"دراسة مقارنة"نائي تخصص القاضي الجینظر ، حسن حسن الحمدوني، . العقوبات
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تھا العاملة على مستوى اارـو رغم الصعوبات الّتي تواجھ الدول في مجال تأھیل و تدریب إط

ّصة إذا تعلّق األمر بالتدریب العملي أو المیداني، إالّ خا،ائمة على تنفیذ األحكام الجزائّیةـمؤسساتھا الق

أّنھ یبقى ضرورة یتطلّبھا التفرید القضائي للعقوبة كما یتطلّبھا التفرید التنفیذي لھا ألّنھ الشّق الّذي تتجّسد 

. بھ العدالة الجنائّیة 

لسلطة المختّصة بھ یتطلّب التفرید التنفیذي للعقوبة باإلضافة إلى ا: ـ األجھزة المساعدة 2

:أجھزة مساعدة معتمدة لدى الدولة أھّمھا المتخّصصة ،إطاراتھابقضاتھا و 

و ھي أجھزة متخّصصة في غیر العلوم القانونّیة ، فبرامج التأھیل تتضّمن : ـ األجھزة الفنّیةأ

ن في ھذه المجاالت ، جوانب متعددة لھا صبغة مھنّیة أو تقنّیة أو حّتى تعلیمّیة و ھي تحتاج إلى مختّصی

و لذا یفترض أن تستعین بھم السلطة المكلّفة بتطبیق العقوبات حّتى یسھل علیھا تطبیق برامج التأھیل 

و من بین ھؤالء المختصین الحرفیین و التقنیین في المجاالت المختلفة و أساتذة التعلیم ؛بكفاءة و بفّعالّیة 

.غیرھم...رجال الّدین وبأطواره المتعّددة و

و غیر أّن االستعانة بخبرة ھذه األجھزة البد أن تكون تحت الرقابة القضائّیة و وفق ضوابط

و المجتمع ارتكبت سلوكات إجرامّیة، ألّن التعامل سیكون مع فئة خاّصة منحمائّیةقانونّیة بضمانات 

ّیة لدى بعض المحكوم علیھم الخطورة اإلجرامقد تكونو،احتمال اجترائھا على الغیر مّرة أخرى ممكن

ارسوا مھامھم  في ـفترض أن یلتزم ھؤالء الخبراء بالسّر المھني و أن یمكما أّنھ من جانب آخر یُ . ابتة ـث

.ار القانوني المخّول لھم دون تجاوزـاإلط

وبة أّكدنا ـإّن أّول عنصر من عناصر التفرید التنفیذي للعق:ـ األجھزة الطبّیة و أجھزة أخرىب

و على ضرورتھ ھو الفحص ، و فحص المحكوم علیھ بیولوجّیا و نفسّیا إجراء یتّم بمعرفة أجھزة طبّیة 

و یبدأ ھذا اإلجراء في مرحلة أولى من التنفیذ للتثّبت من وضعّیتھ الصحّیة بعد . متخّصصةعلمّیة 

التھ و مؤّھالتھ إن وجدت ، و ـئمة لحار آلّیة التنفیذ المالـم اإلدانة من جھة و لتسھیل اختیـإصدار حك

المقررة في أغلب وبات السالبة للحرّیةـیستمر دور األجھزة الطبّیة طیلة مدة التنفیذ خاّصة و أّن العق

و خاللھا یحتاج المحكوم علیھ ال محالة ،رـول و قد یقصـتستغرق أمدا قد یطالتشریعات العقابّیة للدول

.إلى فحص دوري 

سبة للعقوبات المقّررة في التشریع الجنائي اإلسالمي ، و على اعتبار بعضھا بدنّي ھذا و بالنّ 

إلى غیر )1(خالص ینطوي على القطع أو الجلد أو القصاص في الجراح خاّصة ، و ضمانا لعدم السرایة

. و ما بعدھا426، ص ، آلّیات التفرید التنفیذي للعقوبةینظر ، المطلب الثاني من ھذا المبحث ) 1(
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ء مجّھز بالوسائل الالّزمة و مدّعم بأطباكاملقتضى األمر تسخیر طاقم طبيّ یمحّل تنفیذ العقوبة 

.مختّصین في الجراحة بمساھمتھم یكتمل تنفیذ ھذه العقوبات بمماثلة مطلقة وعدالة حقیقّیة

بالّنسبة لألجھزة األخرى الّتي تساعد السلطة المختّصة على تحقیق بعض مظاھر التفرید أّما

یتّم على مستواھا التنفیذي للعقوبة ، فنقصد بھا تلك المؤّسسات و الھیآت التابعة للدولة أو الخاّصة الّتي 

تنفیذ بعض برامج التأھیل و إعادة اإلدماج االجتماعي كنظام الورشات الخارجّیة ، أو تلك الّتي یتّم على 

.كبدیل لعقوبة الحبس قصیر المدة )1(مستواھا تطبیق عقوبة العمل للّنفع العام 

: الفرع الثاني

.السلطة المختّصة بالتفرید التنفیذي للعقوبة 

و ئّیة بشكل عامالسلطة التنفیذّیة صاحبة االختصاص األصلي في تنفیذ الجزاءات الجناتعتبر 

جعلغیر أّن التطّور الّذي شھدتھ السیاسة الجنائّیة الحدیثة فیما یتعلّق بأھداف العقوبة وبات؛ـأھّمھا العق

و ھي وى الجنائّیةھذه المرحلة الحاسمة من مراحل الدعتحّتمھا خصوصّیةضرورةالتدّخل القضائي

.مرحلة تنفیذ الحكم الجزائي 

ممثلة في المؤّسسات ّیة إداراالختصاص بتنفیذ العقوبات بین سلطتین إحداھماتّم توزیعو علیھ ، 

او یبقى ھدفھما مشترك؛یترأسھا قاضي تطبیق العقوباتقضائّیةالعقابّیة بھیاكلھا و إطاراتھا و األخرى

.  على مستواهعقوبة بكّل اآللّیات الممكنة كلّ ھو ضمان تحقیق التفرید التنفیذي لل

ل في إدارة ة المخّول لھا أمر التنفیذ العقابي تتمثّ السلطة التنفیذیّ إنّ :ابّیةـسات العقـ المؤسّ أّوال

یؤول إلیھا اختصاص اعتبار اتصالھا المباشر بالمحكوم علیھ ، إذ علىمنشآت العقابّیةالمؤّسسات و ال

لم تعدالعقوبة المحكوم بھا ھذه السلطة قد تجد و .ائي الصادر ضدهجزاالسھر على حسن تنفیذ الحكم ال

خاّصة بعد انقضاء مدة معّینة من تنفیذ ، بحالة من الحاالتالمستجدةلظروف الشخصّیةلمالئمة 

من قانون تنظیم السجون ة إعادة اإلدماج 100عّرف المشّرع الجزائري  نظام الورشات الخارجّیة في المادة ) 1(

یقصد بنظام الورشات الخارجّیة قیام المحبوس المحكوم علیھ نھائّیا بعمل ضمن فرق :" االجتماعي للمحبوسین ، بقولھ

. خارج المؤسسة العقابّیة ، تحت مراقبة إدارة السجون الھیئات و المؤسسات العمومّیة 

یمكن تخصیص الید العاملة من المحبوسین ضمن نفس الشروط للعمل في المؤسسات الخاّصة التي تساھم في 

المتضمن قانون تنظیم السجون و 2005فبرایر 06المؤّرخ في 05/04القانون رقم ".  إنجاز مشاریع ذات منفعة عامة 

.2005فبرایر 13المؤّرخة في 12إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین ، الجریدة الرسمّیة العدد
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حوالھ و مالئمتھا ألعدالتھا قبمقتضاه تتحقّ العقوبة وفق ما تنفیذ د ـفخولھا المشّرع صالحّیة تفری،الحكم

.)1(الجدیدة

أّنھا تخضع في تسییرھا لقواعدو تتنّوع المؤسسات العقابّیة التي یتّم على مستواھا التنفیذ ، كما 

محّددة تتوّزع فیھا الصالحّیات بین اإلدارة و غیرھا من الھیئات االستشارّیة التي ال یمكن إنكار دورھا 

؛ ومن ھذا المنطلق حرّي بنا عرض أنواع ھذه المؤسسات و كیفّیة الفّعال في تكریس مبدأ التفرید 

كبتھ لكّل التطّورات و تركیزنا سینصب على عرض الّنموذج الجزائري ، على اعتبار موا،تسییرھا 

:التي استحدثتھا السیاسة الجنائّیة المعاصرة 

ما كادت ُتجمع علیھ الّتشریعاُت العنصرنطرح في ھذا :أنواع المؤّسسات العقابّیة الحدیثةـ 1

العقابّیة المختلفة حین مّیزت بین ثالثة أنواع من الّسجون ال ُیفّرق بینھا سوى درجُة تحّفظھا أو مدى 

مؤسساتمغلقة ، مؤسسات: سماحھا للمحكوم علیھم باالّتصال بالعالم الخارجي؛  وھي من ھذا المنطلق 

مع تحدیدھا وفق ما جاء بھھاممّیزات كّل نوع منا بیانیمكنن،مفتوحة مؤسساتشبھ مفتوحة ، و

:و ذلك على الّنحو التاليومكانتھا في القانون الجزائرّي 

ة، سواء : )2(المؤّسسات المغلقة-أ البة للحّرّی ة س یھم بعقوب وم عل ا المحك ودع فیھ ز ی ھي مراك

ن االّتصال كانت مؤّبدة أو مؤّقتة ؛ وكما یظھر من تسمیتھا ، فھي أماكن  ا م مغلقة ، یمنع الُموَدعون فیھ

.بالعالم الخارجّي منعا باّتا، فال یرّخص لھم بتجاوز أسوارھا إلى حین انتھاء مّدة عقوبتھم 

:نذكر بعض الخصائص الممّیزة لھا في الّنقاط الّتالیة 

رى ، لكن خارج إّنھا غالبا ما تبنى في عواصم الّدول أو في مدنھا الكب:من حیث العمران -1أ

ینة  ون الحص بھ الحص ث تش ّدا حی ة ج ة المرتفع وارھا العالی ز بأس ي تتمّی ّكان ، وھ ة بالّس اكن اآلھل األم

.القدیمة

دید : من حیث نظاُمھا-2أ ة الّتش ا ، سیاس ّداخلي لھ ییر ال ي الّتس ة ، ف تّتبع إدارة الّسجون المغلق

بحیث ) خاّصة ما تعلّق منھا بالّنظام العامّ (وائح الّداخلّیة على المحكوم علیھم ، سواء من حیث االلتزاُم باللّ 

.133،ص تفرید العقوبةینظر ، مصطفى فھمي الجوھري، )1(

، مبادئ علم ؛فوزّیة عبد الّسّتار 273-272، صعلم اإلجرام وعلم العقابینظر ، علي عبد القادر القھوجي ، )2(

؛327-326، صاإلجرام وعلم العقاب

539-, P 466Criminologie & Science PénitentiaireG.Stéfani &G. Levasseur,                                                .

-374، ص5م ، مج 1962، نوفمبر 3،مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة عتخصیص المؤّسّ◌سات العقابّیةأحمد األلفي،

392.
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ة واإلصالحّیة  رامج الّتھذیبّی ث الخضوُع للب ن حی ا ، أو م الفین لھ ى المخ توقع أشّد العقوبات التأدیبّیة عل

) .الّذین یمّثلون فئة الخطرین غالبا (المقّررة للمسجونین بھا 

رض ع ارجي، فُتف توى الخ ى المس ا عل ع أّم ّددة لمن ٌة مش ات حراس ن المؤّسس وع م ذا الّن ى ھ ل

.المسجونین فیھا من أّي محاولة للھروب ، فضال عن الّرقابة الّداخلّیة الّصارمة 

قانون تنظیم أخذ فيومن بینھا الجزائر ؛ فقد مؤسساتأغلب الّدول على ھذا الّنوع من التعتمد

باب مؤسسات فنّص في،بنظام البیئة المغلقة2005و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسین لعام سجون ال

ي اعي ف ادة الدفاع االجتم ي 28الم ا یل ى م ھ عل ى مؤسسات و :"من ة إل ة المغلق تصنذف مؤسسات البیئ

:مراكز متخصصة

:أـ المؤسسات 
ة، و ھي مختصة 1 ّل محكم ا و ـ مؤسسة وقایة بدائرة اختصاص ك ین مؤقت تقبال المحبوس الس

دة  نھم النقضاء م ي م ن بق المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحرّیة مدة تساوي أو أقل من سنتین ، و م

.عقوبتھم سنتان أو أقّل و المحبوسین إلكراه بدني

ـ مؤسسة إعادة التربیة، بدائرة كّل مجلس قضائي،و ھي مخصصة الستقبال المحبوسین 2

و المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحرّیة تساوي أو تقّل عن خمس سنوات ، و من بقي مؤّقتا، 

.النقضاء عقوبتھ خمس سنوات أو أقّل المحبوسین إلكراه بدني

ـ مؤسسة إعادة التأھیل ، و ھي مخصصة لحبس المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة الحبس لمدة 3

وم علیھم معتادي اإلجرام و الخطرین مھما تكن العقوبة تفوق خمس سنوات و بعقوبة السجن و المحك

.المحكوم بھا علیھم و المحكوم علیھم باإلعدام

من ھذه المادة أجنحة مدّعمة أمنیا 3و2یمكن أن تخصص بالمؤسسات المصّنفة في الفقرتین

.األمن العادّیة الستقبال المحبوسین الخطرین الذین لم تجد معھم طرق إعادة التربیة المعتادة ووسائل 

:ب ـ المراكز المتخصصة

ـ مراكز متخصصة للّنساء ، مخصصة الستقبال الّنساء المحبوسات مؤقتا و المحكوم علیھّن 1

.نھائیا بعقوبة سالبة للحرّیة مھما تكن مدتھا و المحبوسات إلكراه بدني

مارھم عن ثماني ـ مراكز متخصصة لألحداث ، مخصصة الستقبال األحداث الذین تقّل أع2

.)1("عشر سنة ، المحبوسین مؤقتا و المحكوم علیھم نھائیا بعقوبة سالبة للحرّیة مھما تكن مدتھا

، المتضّمن قانون تنظیم 2005فبرایر سنة 6الموافق لـ1425ذي الحجة عام 27المؤّرخ في 04ـ 05القانون رقم )1(

.االدماج االجتماعي للمحبوسین السجون و إعادة 
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: أیضا سجونھ المغلقة إلى )1(كما نّوع المشّرع الفرنسي

جن : سجون مركزّیة- ل(تنّفذ فیھا عقوبة األشغال الّشاّقة والّس ادر قب األمر الّص ى ب اء األول إلغ

.La Réclusionحیث أصبحت ثّمة عقوبة واحدة ھي الّسجن للجنایات ) م 1960/ 04/06في

.Les Maisons de Correctionوتنّفذ فیھا باقي العقوبات الّسالبة للحّرّیة  : دور اإلصالح -

.ة الخاّصة بالمخالفات وھذه تنّفذ فیھا العقوبات الّسالبة للحّریّ : دار الّتوقیف -

ھي سجون یحجز فیھا المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحّرّیة : )2(المؤّسسات شبھ مفتوحة-ب

.مّمن یكونون أھال للّثقة ؛ وتعتبر وسیلة حدیثة لتحقیق مبدأ الّتفرید التنفیذي للعقوبة 

ا  ة تمام ا ھذا الّنوع من المؤّسسات لیس كسابقھ ، فبیئتھ لیست مغلق ودع فیھ ث ُیحرم الم ،  بحی

ة من بعض الحّرّی تحقاقھ ل ت اس د أن یثب ة . حریتھ حرمانا مطلقا ، بل تخّفف معاملتھ بع ر كیفّی تّم تقری وی

ین  ائّیین والمتتّبع ارة األخّص د استش جن ، بع ن طرف إدارة الّس ة م ن الحّرّی ممارسة الّسجین لھذا القدر م

:                                                        الّسجون شبھ المفتوحة في ما یلي ولنذكر بعض خصائص . ألحوال المحبوسین 

ران -1ب ث العم ن حی ا كغیرھ: فم ّدول إقامتھ ن ال ر م ل كثی ة تفّض جون ذات البیئ ن الّس ا م

ق نالمغلقة ن تطبی تمّكن م یحة لل احات فس ب مس ا تتطلّ ة وأّنھ ة ، خاّص اكن اآلھل ا ؛ ، بعیدا عن األم ظامھ

طة  ة ؛ فأسوارھا متوّس اني العادی بیھة بالمب ون ش ناعّیة وتك وغالبا ما ُتْبَنى في المناطق الّزراعّیة أو الّص

.العلّو وتماثل المعسكرات في طراز بنائھا 

لمؤّھالت فأساس اصطفاء المحبوسین في ھذه المؤّسسات ھو تلك ا: أّما من حیث نظامھا -2ب

؛ وأھّمھا االستعداد لإلقالع عن الجریمة وكذا االستجابة الحسنة للبرامج الّتقویمّیة الخاّصة بكّل واحد منھم

غیلھم  ك بتش ة ، وذل ن الحّرّی درا م م ق نح لھ ل اإلدارة المسؤولة تم ا یجع جن ، مّم واإلصالحّیة داخل الّس

دا ة ، تمھی ودة بعض الوقت خارج الّسجن سواء في مؤّسسات تابعة للّدولة أو في مؤّسسات خاّص م للع لھ

.إلى المجتمع من جدید كأعضاء فّعالین فیھ 

(1 )Roger Merle ,Traité de Droit Criminel, T1, P825-826- Robert Vouin & Jacques

Léaute,Droit Pénal & Procédure Pénale ,  Edition N°  30.  611 ( France : Imprimerie des

Presses Universitaires de France –Vendome , 1969)  P    99-101.

مبادئ علم ؛ إدوار غالي الذھبي، 275-274، صعلم اإلجرام وعلم العقابینظر ، علي عبد القادر القھوجي ، )2(

، تخصیص المؤّسسات العقابّیة؛ احمد األلفي ، 113-112، ص) م 1975المكتبة الوطنّیة ، : لیبیا (، 1، طالعقاب

؛373-364ص،3ع،5مج ،المجلة الجنائّیة 

G.Stéfani  &G. Levasseur , Criminologie & Science Pénitentiaire , T1 , P 540-562
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إّن اإلدارة  ن المؤّسسات ، ف وع م ذا الّن ي ھ وفضال عن االمتیازات الممنوحة لفئة المسجونین ف

.تقوم بدفع جزء من األجر للمحكوم علیھ مقابل عملھ ، تشجیعا لھ على الكسب المشروع 

ة ، أو خالل غیر أّن أّي تجاوز یقوم بھ الّسجین  ة العقابّی ارج المؤّسس ھ خ رة عمل سواء أثناء فت

ى  ھ إل ان تحویل تنفیذ البرامج الّتھذیبّیة واإلصالحّیة ، یعرضھ لجزاءات تأدیبّیة صارمة ، فضال عن إمك

ف  ارجي ، فتخّف مؤّسسة أخرى تطّبق الّنظام المغلق ؛ ھذا على المستوى الداخلي ؛ أّما على المستوى الخ

ن الحراسة عل ة م ذه الفئ ي ھ ة الموضوعة ف بّي ؛ فالّثق ن بشيء نس روبھم ، لك ن ھ یة م دم الخش یھم ، لع

.المساجین نسبّیة ، فما زالوا في حاجة للّتھذیب واإلصالح 

لقد لقیت المؤّسسات شبھ المفتوحة انتشارا واسعا خاّصة في الّدول ذات الّنظم العقابّیة المتقّدمة 

ولعّل تأیید المؤتمرات الّدولّیة . )1(ة ، سویسرا إنجلترا، بلجیكا وفرنسا وإیطالیاكالّسوید والوالیات المّتحد

م ومؤتمر األمم المّتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة 1950خاّصة مؤتمر الھاي المنعقد سنة –لھا 

م ، وكذا حلقة دراسات الّشرق األوسط لمكافحة الجریمة 1955المجرمین المنعقد في جنیف  سنة 

.)2(ساعدھا أكثر على االنتشار –م 1953ومعاملة المسجون المنعقد في القاھرة سنة 

ة-ج ات المفتوح ھ : )3(المؤّسس لت إلی ا وص دث م ن أح ات م ن المؤّسس وع م ذا الّن ر ھ یعتب

ة البة للحّرّی ات الّس ذ العقوب ال تنفی ي مج ة ف ة الحدیث ة العقابّی د األنظم دأ التفری ا لمب ك أنّ و تكریس ا ؛ ذل ھ

ا  دة محورھ اھج جدی ق من ي تطبی راه ، وشرعت ف ى اإلك ا عل تنازلت عن األسالیب الّتقلیدّیة القائمة أساس

ة أك اء شخصّیة المحكوم علیھ ، وھدفھا إصالحھ وإعادة تأھیلھ ؛ ووسیلتھا في ذلك ھي منحھ حّرّی ر أثن ب

.اإلحساس بالمسؤولّیة ، عسى أن تنّمي الّثقة الموضوعة فیھفترة تنفیذ الجزاء علیھ

:ولنسرد بعض خصائص الّسجون المفتوحة فیما یلي

ارة عن معسكرات : فمن حیث العمران-1ج ت عب تشبھ المعسكرات ، بل إّنھا في األصل كان

ة –عقب الحرب العالمّیة الّثانیة –إلیواء المحكوم علیھم لجرائم الخیانة  فمبانیھا خالیة من العوائق الماّدّی

ائكة األ( الك الّش بان ، األس ة ، القض وار المرتفع ل ) س ي تماث جناء ؛ فھ روب الّس ول دون ھ ي تح ، الّت

ا  ام كغیرھ ا تق ة (المباني العادیة ، غیر أّنھا غالبا م بھ المفتوح ة وش دن ، ) كالمؤّسسات المغلق خارج الم

1966، نوفمبر 3، مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة ، عالمؤّسسات العقابّیة المفتوحةینظر ، محمود نجیب حسني ، )1(

؛230-229، صعلم العقابفتوح الّشاذلي ، ؛9/472م ، مج

G.Stéfani &G. Levasseur, Ibid., P 562-608 .

2، طدروس في العلم الجنائيوما بعدھا، مصطفى العوجي ، 173، صالكفاح ضّد اإلجرامینظر، رمسیس بھنام ، )2(

.وما بعدھا 696، ص) م 1987مؤّسسة نوفل، : بیروت، لبنان (، 

" ؛ ینظر ، محمود نجیب حسني ، 277-276، صعلم اإلجرام وعلم العقابینظر ، علي عبد القادر القھوجي ، )3(

مقال في ، "تخصیص المؤّسسات العقابّیة" حمد األلفي، أ؛ 472-363، ص السابقمقالال،"المؤّسسات العقابّیة المفتوحة

.563- 351، ص 3،ع5المجلّة الجنائّیة القومّیة، مج 



التفرید القضائّي و التنفیذّي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة. الفصل الثاني :                            

419

ال ات الّس ا العقوب ذ فیھ ناعّیة ، تنّف ة أو ص ي وتكون على شكل مستعمرة زراعّی ّدة ف ة قصیرة الم بة للحّرّی

.أغلب األحیان 

–إّن أساس وضع فئة خاّصة من المحكوم علیھم في ھذه المؤّسسات : من حیث الّنظام أّما-2ج

؛ لھذا نجدھا تسیر باّتباع أحدث الّنظرّیات العلمّیة في المجال الجنائي ، سواء الّثقة:ھي -كما سبق القول

ارج ـ فا سلیما أو في استعمال أسالیب المعاملة العقابّیة الحدیثة في تصنیف المحكوم علیھم تصنی ل خ العم

.سعیا إلى اإلصالح وإعادة الّتأھیل ـ..الّتعلیم والّتھذیب المؤّسسة،

ھ  وم علی وقبل تنفیذ البرامج اإلصالحّیة الخاّصة بھذا الّنوع من المؤّسسات العقابّیة ، یمّر المحك

ى یة بأحد الّسجون المغلقةّیة بدابعقوبة سالبة للحرّ  ّم إل وح ، ث بھ مفت ى سجن ش ة إل ة ثانی ل كمرحل ، ثّم ینق

.سجن مفتوح ؛ فھذا األخیر غالبا ما یكون مرحلة من مراحل الّتنفیذ العقابّي 

جون و تعتبر  ذه الّس ام ھ ذ بنظ یع األخ و توس ائرة نح ھ فالجزائر من بین الّدول الّس ّص علی د ن ق

د .س.ت.ق111ـ109المشّرع في الماّدة  ا تفری ّول لھ ة المخ لطة الثانّی د عرض الس و لنا حولھا مقال عن

.)1(، وكذلك فرنسا" قاضي تطبیق العقوبات"التنفیذي للعقوبة 

إّن اعتماد ھذا التنّوع في مؤّسسات تنفیذ العقوبات یعتبر :ات العقابّیةـالمؤسسـ تسییر2

ینطوي على توزیع االختصاصات و المھام على جھات ھتكریسمظھرا من مظاھر التفرید و لكّن ضمان 

اإلداري على تسییر ھذه اإلشرافیتوّزع الحدیثةاتففي التشریع. تسھر على التسییر الحسن لھا 

: . بین اإلدارة العقابّیة المركزّیة و إدارة المؤسسة العقابّیة، حیث تتولّىالمؤسسات

وضع سیاستھا العاّمة في تسییر و مراقبة المؤسسات العقابّیة :ة أ ـ اإلدارة العقابّیة المركزیّ 

خاّصة من حیث تحدید تخّصصھا و تصنیف فئات المحكوم علیھم في كّل منھا، كما أّنھا تسھر على 

.)2(تكوین و تأھیل العاملین فیھا

ففي التشریع الجزائري ، تتمّثل اإلدارة العقابّیة المركزّیة في المدیرّیة العاّمة إلدارة السجون و 

في السھر على تطبیق األحكام الجزائّیة بغرض إصالح ھا وتتمحور صالحّیات؛ )3(إعادة اإلدماج 

رورة وضع بتوفیر الظروف المالئمة للحبس بما یتوافق و حقوق اإلنسان مع ضالمحبوسین و ذلك 

و ضمانا . برامج عالجّیة و تعلیمّیة وأخرى برامج تكوین سواء داخل المؤسسة أو في ورشات خارجّیة

.851-, T1, P850Traité de Droit CriminelMerle Vitu ,)1(

وما بعدھا؛أمین مصطفى 2/169جأصول علمي اإلجرام و العقاب،ینظر ، یسر أنور و آمال عبد الرحیم عثمان ، ) 2(

.و ما بعدھا285،صالجنائيعلم الجزاء محمد، 

المؤّرخ في 333ـ04أنشئت المدیرّیة العاّمة إلدارة السجون و إعادة االدماج بموجب المرسوم التنفیذي رقم )3(

.و یتضّمن تنظیم اإلدارة المركزّیة في وزارة العدل24/10/2004
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لألمن داخل و خارج المؤسسة تسھر ھذه المدیرّیة على حفظ الّنظام و االنضباط مع مراقبتھا المستمّرة 

.لكّل الظروف الصحّیة المتعلّقة بالمحبوسین

و قد ُحددت ھیكلة المدیرّیة العاّمة بما تتضّمنھ من مدیرّیات فرعّیة و مفتشّیة عاّمة لمصالح 

و تّم توزیع الصالحّیات فیما بینھا و كلّھا تدور حول السھر على حسن تنفیذ برامج التأھیل ، السجون 

أو من السلیم لتلك البرامج سواء من ّناحیة توفیر اإلمكانیات المادّیة و الوسائل المساعدة على التطبیق 

ناحّیة متابعة اإلشكاالت المتعلّقة بتنفیذ األحكام الجزائّیة أو من ناحّیة مراقبة كیفّیة تصنیف المحكوم 

.)1(علیھم و نظام األمن خاّصة داخل المؤسسات العقابّیة

وبة داخل العقتطبیق برامج التأھیل و اإلصالح أثناء تنفیذ:ب ـ إدارة المؤسسة العقابّیة 

مدیر المؤسسة العقابّیة ، عدد من : و عادة ما یتشّكل الھیكل اإلداري لكّل مؤسسة من . المؤسسة العقابّیة 

و ھذا مساعدیھ بالإلضافة إلى فنیین مختّصین في مجاالت المعاملة العقابّیة المختلفة و كذا الحّراس ،

. )2(طبقا لما أقرتھ مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاملة المساجین 

و و في التشریع الجزائري تّم تحدید تنظیم المؤسسة العقابّیة و كیفّیة سیرھا بما یتوافق

دماج المعاییر الدولّیة المتعلّقة سواء بالتصنیف و التوجیھ أو بمتابعة تطبیق برامج التأھیل و إعادة اإل

. )3(االجتماعي أو تلك المتعلّقة بمراقبة و تقییم الموظفین التابعین للمصالح التابعة للمؤسسة 

یتطلّب تحقیق مبدأ التفرید التنفیذي للعقوبة إشراك ھیئات إدارّیة :ج ـ الھیئات االستشارّیة 

و إعادة تربیة المحبوسینقضائّیة أخرى ذات طابع استشاري ، و ھذه الھیئات لھا دور فّعال في مجال 

إعادة إدماجھم اجتماعّیا ؛ و تختلف الدول في األخذ بھا لكّن المشّرع الجزائري اعتمدھا في قانون تنظیم 

اللجنة الوزارّیة المشتركة لتنسیق نشاطات إعادة تربیة المحبوسین و إعادة إدماجھم :)4(السجون و ھي 

.ة تطبیق العقوبات إجتماعّیا ، لجنة تكییف العقوبات و لجن

و یتضّمن تنظیم المدیرّیة العاّمة 04/12/2004المؤّرخ في 393ـ04من المرسوم التنفیذي رقم 02ینظر ، المادة ) 1(

من المرسوم التنفیذي 03؛و المادة 2004دیسمبر5الصادرة في 78إلدارة السجون و إعادة اإلدماج، الجریدة الرسمّیة عدد

و یتضّمن تنظیم المفتشّیة العاّمة لمالح السجون و سیرھا و مھامھا، الجریدة21/08/2006المؤّرخ في284ـ 06رقم

.2006أوت03السنة الثالثة و األربعین الصادرة في 53الرسمیة عدد

. 1955من مجموعة الحد األدنى لمعاملة المساجین لعام 48ـ46المواد ) 2(

یحدد كیفیات تنظیم المؤسسة 2006/ 08/03المؤّرخ في 109ـ 06من المرسوم التنفیذي رقم 05ـ02ینظر ، المواد )3(

؛ ینظر ایضا ، 2006مارس 12السنة الثالثة و األربعون الصادرة في 15، الجریدة الرسمیة العددالعقابّیة و سیرھا 

المتضّمن القانون األساسي الخاص بالموظفین المنتمین 2008جوان 07المؤّرخ في 167ـ 08المرسوم التنفیذي رقم 

.2008یونیو11مسة و األربعون الصادرة في السنة الخا30لألسالك الخاّصة بإدارة السجون ، الجریدة الرسمّیة عدد

6الموافق لـ1425ذي الحجة عام 27المؤّرخ في 04ـ 05من القانون رقم 1ف/24و 143، 21: ینظر المواد ) 4(

.، المتضّمن قانون تنظیم السجون و إعادة االدماج االجتماعي للمحبوسین 2005فبرایر سنة 
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و یعتبر تكییف العقوبات من أھّم مظاھر التفرید في مرحلة التنفیذ لھذا خّول للجنة یشترط أن 

یكون رئیسھا قاضیا من قضاة المحكمة العلیا  باإلضافة إلى أعضاء من ذوي الكفاءات القضائّیة سواء 

،كما أّنھ )1(شؤون الجزائّیة داخل المؤسسةكان مدیر المؤسسة العقابّیة أو غیره من المختصین في تسیر ال

و نظرا لخصوصّیة إجراءات تطبیق األحكام الجزائّیة فّوض أمرھا إلى لجنة تطبیق العقوبات و التي 

یشترط أن یترأسھا قاضي تطبیق العقوبات باإلضافة إلى غیره من األعضاء من ذوي الكفاءات اإلدارّیة 

.)2(قابیة و بعض المختصین المعتمدین في تلك المؤسسةو القضائّیة ومنھم مدیر المؤسسة الع

أصبح من أھّم اآللیات المستحدثة اإلشراف القضائي على تنفیذ العقوباتنظرا لكونو 

لتكریس مبدأ التفرید العقابي في شقھ التنفیذي فقد تّم اعتماده كسلطة موازّیة للمؤسسـات العقابّیة ؛ و رغم 

التنفیذ إالّ أّن تركیزنا سینصب على بیان المعتمد في فياختالف التشریعات حول صور التدّخل القضائي 

.على التنفیذ عن طریق قاضي تطبیق العقوباتاإلشرافالتشریع الجزائري أي 

وسیلة قانونیة اإلشراف القضائي على تنفیذ العقوباتیعتبر:وباتــضي تطبیق العقــاـ قثانیا

یعد ضمانة تحمى بھا كما ،تضمن بھا الدولة الّتي تحتكر سلطة العقاب حسن تنفیذ األحكام الجزائیة 

و األھّم من كّل ھذا تمكین  قاض مختص ھو قاضي تطبیق العقوبات من التدخل ؛المحكوم علیھمحقوق

و المشاركة الفعلّیة في تنفیذ العقوبة المحكوم بھا و لما ال إعادة تكییفھا بما یضمن تحقیق األھداف 

.المتوخاة منھا 

ألخذ صورة واضحة عن التدخل القضائي بعد :المقارنلقانونقاضي تطبیق العقوبات في ا-1

النطق بالحكم وتطبیق العقوبة في بعض األنظمة المقارنة سأَُ◌عرض أوال نظام قاضي تطبیق العقوبات 

: في بعض التشریعات األجنبّیة ثّم العربّیة و ذلك على الّنحو التالي 

نظام الغربیةلتشریعات بعض القد أقرت: الغربیةقاضي تطبیق العقوبات في التشریعات -أ

التشریعین أھّمھاقاضي تطبیق العقوبات، لإلشراف على المحكوم علیة أثناء تنفیذ الجزاء الحنائي، 

:اإلیطالي والفرنسي

المتضّمن تحدید لجنة تكییف العقوبات و 2005مایو 17المؤّرخ في 181ـ 05قم ینظر ، المرسوم التنفیذي ر) 1(

. 2005ماي 18السنة الثانیة و األربعون الصادرة في 35تنظیمھا و سیرھا ، الجریدة الرسمیة عدد 

تطبیق العقوبات المتضّمن تحدید تشكیلة لجنة 2005مایو 17المؤّرخ في 180ـ 05ینظر ، المرسوم التنفیذي رقم ) 2(

. 2005ماي 18السنة الثانیة و األربعون الصادرة في 35و كیفیة سیرھا ، الجریدة الرسمیة ،عدد 
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یمّیز القانون اإلیطالي بین قاضي اإلشراف : )1(قاضي تطبیق العقوبات في التشریع اإلیطالي-1أ

صالحّیة اإلشراف على تنفیذ التدابیر االحترازّیة تسند إلیھ و قاضي التنفیذ ، فالجھاز األّول أوالمراقبة

علیھیغلب نشاطھو رغم أنّ ،مراجعة الحالة الخطرة للمحكوم علیھبدایة من ضبط مدتھا وصوال إلى 

أھدافھا تحقیق بة للحرّیةه للعقوبات السالعند تنفیذإالّ أّنھ و مراعاة منھ للقانون یتوخى الطابع االداري

.تقویمّیة و ذلك باالستعانة بإطارات المؤسسات العقابّیةالة و اإلصالحیّ 

ویعد بذلك قاضي اإلشراف اإلیطالي المشرف على تنفیذ التدابیراإلحترازیة بتعدیلھا وفقا للقانون، 

.بھدف إعادة إدماج المحكوم علیھ في المجتمع

وقد أضیف إلى قاضي اإلشراف الفرد، قضاء مشكل من أكثرمن قاض، وذلك منذ صدور 

، حیث أنشأ قسم اإلشراف یمارس اختصاصھ في دائرة كل محكمة 1975یولیو26في 354القانون رقم 

یقع علیھ حیث یعتبر قاضي حكموالجھاز الثانيو ھو إضافة إلى ما یعرف بقاضي التنفیذ ، )2(استئنافیة 

عبئ الفصل في أحداث التنفیذ وإشكاالتھ التي تثار عند التنفیذ ال یحتمل البت فیھا أي تأخیر، وبذلك 

.)3(تضمن أن یتم تنفیذ العقوبات في اإلطار القانوني

ھ یجعل من إیطالیا تتمیز بنظام قضائي لتطبیق العقوبات فرید، یختلف عن غیرھا من ھذا كلّ 

.لتي سیأتي بیانھاالتشریعات األجنبیة والعربیة ا

أوجد المشرع الفرنسي نظام قاضي تطبیق العقوبات : )4(قاضي تطبیق العقوبات الفرنسي-2أ

كھیئة مستقلة، ھدفھا إصالح المحكوم علیھ وإعادة إدماجھ في المجتمع، وذلك بالعمل على مراقبة تطبیق 

قد أخذ بنظام قاضي ف.األحكام الجزائیة، واتخاذ ما تراه مناسبا بشأن حالة كل محكوم علیھ على حده 

،دط، دور القاضي في اإلشراف على تنفیذ الجزاء الجنائيینظر ،حسن صادق المرصفاوي، محمد ابراھیم زید، )1(

قضاء اإلشراف على التنفیذ "تطبیق العقوبات قاضي ؛ عصام عفیفي عبد البصیر، 41ص، )1970القاھرة مصر،(

وتجدر اإلشارة إلى أن .و ما بعدھا48، ص)2004:دون دار للّنشر:د بلد النشر(، دط،"نحو سیاسة جنائّیة جدیدة""الجنائيّ 

المشرع اإلیطالي ، یعد أول من إعترف للقضاء بدورفي مرحلة تنفیذ الجزاء الجنائي، قد سبق التأكید على ھذا في 

.و ما بعدھا192،صالتفرید في السیاسة الجنائّیة المعاصرةألتأصیل لمبدا

مطابع مذكور وأوالده، : القاھرة(، رسالة الدكتوراه ، منشورة،الرقابة القضائیة على التنفیذ العقابيسعد مرقس، (2)

.165، ص ) 1972

دار النھضة : القاھرة(، دط،"دراسة مقارنة"دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة وزیر عبد العظیم مرسي، ) 3(

.401، ص)1978العربیة، 

(4)Schemin (M) , le rôle du juge de l’application des peines en maisiond’arrêt, Revue

pénitentiaire et de droit pénal, 1967, p 34.
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من قانون اإلجراءات الجنائیة، موضحا 722، 721المادتین تطبیق العقوبات من خالل نص

تطبیق األسالیب األساسیة للمعاملة العقابیة للمحكوم علیھ دون اإلشراف على في مجال اختصاصاتھ

تنفیذھا، إلى جانب مراقبة المعامالت الحدیثة في األوساط المفتوحة فقط ولفئة معینة وھي األشخاص 

.والمفرج عنھم شرطیا وكذا الممنوعین من اإلقامةالموضوعین تحت االختبار

قاضي تطبیق العقوبات الفرنسي ھو قاض مكلف بمتابعة تنفیذ العقوبات لكل المحكوم علیھم ف

المحبوسین في المؤسسات العقابیة الواقعة في دائرة اختصاصھ فھو یحدد لكل واحد منھم األسالیب 

في الوسط المفتوح، نظام الحریة النصفیة، رخص الوضع: األساسیة للمعاملة العقابیة، مثال

.)1(،كما یتابع ھذا القاضي التفرید التنفیذي للعقوباتإلخ...الخروج
إن أغلب التشریعات العربیة لم تأخذ بنظام : قاضي تطبیق العقوبات في التشریعات العربیة-ب

العرب مثل المشرع المصري، قاضي تطبیق العقوبات، رغم بعض المحاوالت المتواضعة للمشرعین 

.وكذا المشرع المغربي

بمدأ قاضي المشّرع المصري لم یأخذ :)2(القانون المصريقاضي تطبیق العقوبات في ـ 1ب

خّولت االختصاص والتي 1974لسنة 31من القانون 42التنفیذ إال بالنسبة لألحداث فقط في المادة 

واألومر المتعلقة بتنفیذ األحكام الصادرة على الحدث بالفصل في جمیع المنازعات وإصدار القرارات 

على أن یتقید في الفصل في ،قاضي محكمة األحداث التي یجري التنفیذ في دائرتھا دون غیرھاإلى 

.اإلشكال في التنفیذ بالقواعد المنصوص علیھا في قانون اإلجراءات الجنائیة

ألول مرة نظام قاضي التنفیذ في المواد ،المصريوقد أدخل مشروع قانون اإلجراءات الجنائیة

یجري تنفیذ العقوبات والتدابیر تحت إشراف قاض ضرورة أن منھ على 389المادة فأّكدتالجنائیة

.             )3(للتنفیذ، یندب في مقر كل محكمة إبتدائیة من بین رؤساء المحاكم بھا

خطة فإنّ لذاوقد كان مشروع قانون اإلجراءات المصري محل انتقاد كبیر من طرف الفقھاء، 

المشرع المصري مازالت بعیدة عن أن تصل إلى الحد الذي تستجیب فیھ أحكام التنفیذ للمتطلبات الحالیة 

.)4(للسیاسة الجنائیة والعقابیة

(1)G. levasseur, Allert ehavane, Jean Bernerd Bveuloc,Droit Pénale  générale et procédure

pénale, 13eme édition,( Edition Sirey, 1999), p 341 ; Jaques Barricade ,Anne-maris sinon ,Droit

pénale et procédure pénale ,2éme édition, (éditions sirey,2000) ,p191.
.73، ص قاضي تطبیق العقوبات قضاء اإلشراف على التنفیذ الجنائي عصام عفیفي عبد البصیر، )2(
.421ـ 452، ص دراسة مقارنة"دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة وزیر عبد العظیم مرسي، ینظر ، )3(
.771ص، المرجع السابقینظر، وزیر عبد العظیم مرسي، )4(
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قانون المسطرة الجنائیة الصادر تعزیزالمشرع المغربي سعى:)1(التشریع المغربيـ 2ب

والتي لم تكن معروفة من قبل ، مؤسسة قاضي تطبیق العقوبات باستحداث 1956فبرایر 10بتاریخ 

، و ذلك من أجل تقویة ضمانات المحاكمة العادلة، واستحضر المبادئ األساسیة الكبرى لحقوق بالمغرب

سار على ھدى من سبقھ من التشریعات خاصة التشریع وبھذا یكون قداإلنسان في كل باب من أبوابھا، 

.الفرنسي

إن قاضي تطبیق العقوبات في النظام القانوني :الجزائريقانونقاضي تطبیق العقوبات في ال-2

الجزائري یندرج ضمن ما أطلق علیھ المشرع الجزائري مؤسسات الدفاع اإلجتماعي الواردة في الباب 

یعین بموجب قرار من وزیر «من على أنــھ 22والذي نصت المادة 04-05رقم الثاني من القانون 

العدل  حافظ األختام، في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي، قاض أو أكثر، تسند إلیھ مھام قاضي 

.تطبیق العقوبات

یختار قاضي تطبیق العقوبات من بین القضاة المصنفین من رتب المجلس القضائي، على األقل، 

.)2(»لون عنایة خاصة بمجال السجونممن یو

الرأي أن إدراج المشرع الجزائري لقاضي تطبیق العقوبات ضمن باب مؤسسات الدفاع و

اإلجتماعي، تجعل من تطبیق العقوبة وسیلة لحمایة المجتمع بواسطة إعادة التربیة واإلدماج اإلجتماعي 

ھم للمحبوسین، وذلك من خالل معاملتھم بطریقة تضمن صیانة كرامتھم اإلنسانیة وكذا الرفع من مستوا

الفكري والمعنوي ، بحیث یرتكز تطبیق العقوبات السالبة للحریة على مبدأ تفرید العقوبة، الذي یعني 

.    معاملة المحكوم علیھ وفقا لوضعیتھ الجزائیة وحالتھ البدنیة والعقلیة

سواء كانت تنفیذّیالعقوبةاتفرید بة تي تمارس بمقتضاھا السلطة المختصّ ات الّ ھذا ، و تبقى اآللیّ 

؛ ھذا الّنوع من التفرید العقابي عقابّیة أو قاضي تطبیق العقوبات ھي الكاشفة عن كیفّیة تحقیق مؤسسات 

:يسنتولى بیانھ في المطلب الموالو ھو ما

:المطلب الثاني 

.ات التفرید التنفیذي للعقوبة في الشریعة و القانونآلیّ 

دراسة مقارنة تحلیلیة وتطبیقیة لمؤسسة قاضي تطبیق "العقوبات مؤسسة قاضي تطبیق عبد السالم حسي رحو، )1(

العقوبات وعالقتھا بالمؤسسات األخرى التي تعني بنفس الموضوع ومدى انعكاس إحداثھا على تفعیل بدائل العقوبة السالبة 

.65، ص )2002دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، : الرباط المغرب(، 01، ط "للحریة
المتضمن قانون تنظیم السجون واعادة االدماج االجتماعي 2005فبرایر 06المؤرخ في 05/04رقم ن القانو)2(

.2005فبرایر 13، المؤرخة في 12للمحبوسین، الجریدة الرسمیة، العدد 



التفرید القضائّي و التنفیذّي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة. الفصل الثاني :                            

425

عدد من اآللّیات التشریع الجنائي اإلسالمي كما تعتمد التشریعات العقابّیة الحدیثة على عتمد ی

ة؛ التنفیذیّ العقوبة المحكوم بھا على الشخص من الّناحّیة بمقتضاھا تفرید تعتبر في الحقیقة وسائل یتّم التي 

ل اآللّیات المعتمدة في یمكننا عرضھا تفصیال على الترتیب في فرعین ثقیلین ، نتناول في الفرع األوّ 

:كما یليفي القانون، و ذلك للتفرید التنفیذي للعقوبةالشریعة و في اآللّیات المعّول علیھا

: الفرع األول

.عة ــفي الشریللعقوبة آلیات التفرید التنفیذي 

عادلة ورحیمة ، یقوم على قواعد ھادفة،ممّیز،لعقوبات المقّدرة عموما وفق نظامتستوفى ا

:ھماینعنصروذلك في ،ھاتنفیذكیفّیةاإلحاطة بھا وبأھّم ما یتعلّق بالفرعنحاول في ھذا 

یفترض في القاضي أو اإلمام أو من ینوب عنھما :أھّم قواعد  تنفیذ العقوبات المقّدرةـ أّوال

: رة والتي نذكر منھا مراعاة أھم ھذه القواعد أثناء تنفیذ العقوبات المقدّ 

وتستشف ھذه ،علنا أي على مرأى ومسمع من الّناسالعقوبات المقدرة تقام :عالنیة التنفیذ-1

الزانية والزاني فـاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ، وال تأخذكم بهما رأفة في دين  ﴿:  القاعدة من قولھ تعالى

.2/الّنور﴾هد عذابهما طائفة من المومنيناهللا إن كنتم تومنون باهللا واليوم اآلخر ، وليش

ى ،  ّد الزن زل بخصوص ح ا ن ّرر لھ ھذه القاعدة تعّم كّل العقوبات المقّدرة ، وإن كان النّص المق

فالعبرة بعموم اللّفظ ال بخصوص السبب؛وقد علّل الفقھاء سبب ھذا التعمیم بالھدف الّذي من أجلھ شرعت 

ردع؛فمن  ذلك العقوبات وھو تحقیق ال ن یسمع ب ھ،لیس كم اني أو قطع د الج ة جل رى كیفی ك ، . ی ي ذل وف

رین الى:" یقول أحد المفّس ھ تع الوا ﴾وليشـهد عـذابهما طائفـة﴿:قول اء ق ر وظاھره الوجوب،لكن الفقھ ،أم

ن  ة عم ع التھم ن رف ھ م ا فی ردع ولم ن ال ھ م ا فی ّد لم ة الح یستحب حضور الجمع،والمقصود إعالن إقام

)1(."یجلد

إلى أّن الطائفة یمّثلھا )3(فذھب الشافعیة والمالكیة،)2(ختلف الرأي حول تحدید معنى الطائفةو ا

.إلى اعتبار الواحد فما فوق طائفة)4(أربعة أفراد على أقل تعداد قیاسا على عدد الشھود ، وذھب الحنابلة

بضرورة حضور الجمع من الّناس وبعیدا عن ھذا التباین في تحدید المعنى  الحقیقي للطائفة، فإّننا نقّر 

.3/149، ج) دار إحیاء التراث،دت:بیروت(،3طالتفسیر الكبیر،الفخر الرازي، )1(

.2/250، جالمصباح المنیر،الفّیومي،"الجماعة وأقلّھا ثالثة ورّبما أطلقت على الواحد واالثنینھي :"لغةالطائفة )2(

.2/438، جبدایة المجتھد؛ ابن رشد ، 6/295، جمواھب الجلیلینظر،الحّطاب ، )3(

.10/137، جالمغنيینظر ، ابن قدامة ، )4(
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أثناء تنفیذ أّي عقوبة مقّدرة ضمانا لتحقیق ھدفھا المتمّثل في مكافحة الجریمة،خاصة منھا تلك الموسومة 

.بالخطورة الشدیدة على الكیان االجتماعي 

:نمّیز في ھذه القاعدة بین عّدة حاالت أھّمھا: ترتیب التنفیذ-2
ي الجر-أ ات ف ّدد العقوب دة تع ة الواح ول: یم ل الق ل أن نفّص ات قب ذ عقوب ب تنفی ول ترتی ح

ات  الجرائم المختلفة، نود بیان إمكانیة تطبیق ھذه القاعدة على جریمة الحرابة بصفة خاّصة، لتعدد العقوب

إّنما جزاء الّـذين يحـاربون اهللا﴿: القتل،الصلب،القطع،والّنفي،لقولھ تعالى:المقّررة لھا، وقد أحصیت في أربع

ورسوله ويسعون في االرض فسادا ،أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تقّطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من االرض ، 

.33/المائدة﴾مي، ولهم في اآلخرة عذاب عظالدنیاذلك لهم خزي في  

ھل ھو على سبیل التنویع أم أّنھا على سبیل التخییر ؟لف الرأي حول تنفیذ ھذه العقوبات؛اخت

، إذ یخّول للقاضي انتقاء واحدة فقط بحیث  إلى أّنھا عقوبات اختیاریة)1(ذھب المالكیة والظاھریةف

، وال من الالّزم توقیعھا یع عقوبة بعینھا من ھذه العقوباتتكون مناسبة للمحارب ، ولیس من الالّزم توق

كون إفساده أعظم وأخطر ی، ذلك أّن المحارب قد ال یقتل ومع ذلكجتمعة وبالترتیب الوارد في اآلیةم

. ؛ فخطورة المحارب ھي الضابط في تحدید العقوبة المناسبة ممن یقتل

قوبات مرتبة تبعا ألفعال المحارب؛فإن قتل عھاإلى أنّ )2(وذھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة

.قتل وصلبقتل وسرقثّم إن قطعت یده ورجلھ من خالف،وإن أخاف الطریق نفي،وإن سرق قتل،

فطبیعة الفعل المرتكب ھي الضابط في تحدید العقوبة ، وال دخل لشخصیة الجاني في ھذا 

و ،في اآلیة الكریمة" أو:محل الّنزاع بین الفقھاء ھو وظیفة و.التحدید ألّننا في صدد جریمة حدّیة 

مام مالك في توجیھھ ترجیح مذھب اإلووالتنویع معا ؛ ظیفة مزدوجة ، فھي للتخـییرذات والرأي أّنھا

، ولیس لھ المالوكذا إذا قتل وأخذ ..ان اإلمام مخّیرا بین قتلھ وصلبھلھذا التخییر، أّن المحارب إذا قتل ك

نفیھ؛ أّما إن خّیر بین قتلھ وصلبھ وقطعھ من خالف ولیس لھنفیھ ؛ فإن أخذ المال ولم یقتل،أن یقطعھ أو ی

.القتل والصلب والقطع والّنفي بحسب حال الجاني ، فلإلمام الخیار بین أخاف الّناس فقط

ة  وجلّي من ھذا التوجیھ أّنھ حّتى في نطاق تخییر القاضي للعقوبات المقّدرة لجریمة الحرابة ،ثّم

.شخصّیة الفاعل وطبیعة الفعل: تنویع أیضا ؛ لذا فإّن تحدید عقوبة المحارب مرھون بضابطین

كقد ف"العقوباتترتیب تنفیذ "إلى قاعدة ونعود  ى أّن المحارب یصلب )1(ذھب أبو حنیفة ومال إل

ي أّوال غ ف ب أبل ذا الترتی ا أّن ھ ت ، كم ي المّی رة ف ثّم یقتل ألّن الصلب من العقوبة وال نتصّور ھذه األخی

. 11/317، ج، المحلّى؛ ابن حزم 2/526ینظر، ابن رشد ، المرجع الّسابق ، ج)1(

/ 10، جاإلنصاف؛ المر داوي ، 140-6/139، جاألم؛ اإلمام الشافعي، ، 3/235، جتبیین الحقائقینظر،الزیلعي ، )2(

.10/302، جالمغني؛ ابن قدامة ، 292-294
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اني و رغم أّن غیرھم رأى خالف ذلك إالّ أننا نرجح ھذا الرأي ؛الردع ة للج ة مغلّظ ون الصلب عقوب لك

.و أھّمھا العدالةفیقّدم على القتل لیكتمل تحقق األھداف الّتي من أجلھا شرعورادعة ،

إّن القاعدة في التشریع اإلسالمي توجب تنفیذ كّل عقوبة: تعّدد العقوبات لجرائم مختلفة-ب

. )2(ّددت جرائمھ ما لم تتداخل أو یجّب بعضھا البعض اآلخریحكم بھا في حّق الجاني مھما تع

: )3(وصور تنفیذ العقوبات المتعّددة وكیفیة تطبیق قاعدة الترتیب، ال تخرج عن ثالثھذا،

.أن تجتمع الحدود وتكون خالصة لحّق هللا تعالى : األولى 

.أن تجتمع الحدود وتكون خالصة لحّق آدمي : الثانیة 

.أن تجتمع حدود هللا وحدود اآلدمیین : الثالثة 

ل وجّب بعض واالستثناء ھو حصول التداخالشرعّیة مھما تعّددت،العقوباتاألصل تطبیق كّل ف

، وفق - ھذا التنفیذ –ووجوب تنفیذ حدود هللا وحدود اآلدمّیین یفرض أن یتّم العقوبات للبعض اآلخر؛

:كما یليضمانا للتفرید التنفیذي ، ترتیب معّین نراه 

.  أن تراعى شّدة العقوبة ، فیبتدأ بأخّفھا على اإلطالق-

ھ من- ھ ومنع أن یقّدم حّد اآلدمي على حّد هللا لما في األّول من أھداف،كشفاء غیظ المجني علی

.الثأر لنفسھ أو لذویھ،ولتصّور غفران الباري دون غیره من بني البشر 

. في بعض األحوال أو عند االقتضاء أن یراعى سبق ارتكاب الجریمة والحكم بالعقوبة -

ر : تأجیل التنفیذ -3 ن غی ا م ّررة لھ ة المق ع العقوب ا یوجب توقی ع أنواعھ ة بجمی وت الجریم ثب

ق  ي تطبی اون ف ا ألّي تھ ا ، ومنع اب عموم داف العق تماطل أو تعطیل أي فور النطق بالحكم ، تحقیقا ألھ

ا ار قط ة ووق ى ھیب ا عل ر األحكام القضائیة، وحفاظ ھ یعتب ة أّن اعي ، خاّص ي الوسط االجتم ع القضاء ف

.قطاعا حساسا یفترض فیھ العدل والصرامة والحزم

.7/172، جالمنتقى؛ الباجي ، 7/95، جدائع الصنائع ؛ الكاساني ، ب9/196، ج، المبسوطینظر، السرخسي)1(

داخل )2( التینالت ي ح ّور إالّ ف ى ال یتص د :األول وع واح ن ن ت م رائم وكان ّددت الج ة ؛إذا تع رائم : الّثانی ّددت الج إذا تع

لالجبّ أّما ؛وكانت من أنواع مختلفة لكّنھا تحمي مصلحة واحدة ة القت م بعقوب ة الحك ي حال ذه )2(فال یتصّور إالّ ف ّدة ھ ؛فش

ائي اإلسالميینظر ، عبد القادر عودة ، . األخیرة تفترض االكتفاء بھا  د 749-1/747، جالتشریع الجن ؛ منصور ، محّم

ام الشرعّیةالتداخلخالد عبد العزیز ،  وراه،ط وأثره في األحك الة دكت ائس:األردن(،1، رس -327، ص)م 1998، دار الّنف

394.

؛ 4/404، جالمدونةمالك ، ؛وما بعدھا 135، ص نظریات في الفقھ الجنائي اإلسالميینظر ، أحمد فتحي بھنسي ، )3(
حاشیة رّد ؛ ابن عابدین ، 4/541،جمنح الجلیلعلیش،. 10/322، جالمغني ؛ ابن قدامة ، 8/9، جنھایة المحتاجالّرملي ، 

.4/51، جالمحتار
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لیست مطلقة ؛ فثّمة استثناءات تحول دون إمكانھا  " فوریة تطبیق العقوبة" غیر أّن ھذه القاعدة 

ین زوال  ى ح ر بعض فیرجأ التنفیذ رحمة بالجاني ، ومنعا لسرایة األلم لألبریاء ، إل ن ذك انع ، ویمك الم

:األحوال الّتي یتم أو یقترح فیھا التأجیل ، وھي

ن الحدود أو )1(اتفق الفقھاء:التأجیل للحمل-أ ت م واء أكان ّدرة س ة مق ذ أي عقوب على تأجیل تنفی

ة  تثناء بحدیث الغامدی ذا االس ى ھ تدلّین عل وهـي امـرأة مـن  ﴿: القصاص على الحامل إلى حین الوضع مس

يـا نبـّي اللّـه ، أصـبت حـدا فـأقمـه علـّي ؛ : وهـي حبلـى مـن الزنـى ، فقـالـت  صـلى اهللا عليـه وسـلمجهينة أتت النّبـّي   

ففعل ، فـأمر بها فشّكت  . أحسن إليها ، فـإذا وضعت ، فـأتني بها  : ولّيها فقـال  صلى اهللا عليه وسلمفدعا نبّي الّله  

.)2(﴾ ر بها فرجمت ؛ ثّم صلى عليهاأي شّدت عليها ثيابها ؛ ثّم أم

رض -ب ل للم الك :التأجی ى الھ خص إل ؤول بالش ي ت ة أي الّت ة المھلك ة أّن العقوب رف بدای نعت

والموت ، ال یفترض في تنفیذھا التأجیل النتفاء الداعي لذلك ، سواء كان المحكوم علیھ مریضا أو معافى 

.الرجم و القتل حدا أو قصاصا : والعقوبات المھلكة ھي 

اس والمرض الّذي یؤّجل التنفیذ بسببھ ، منھ ما  یرجى برؤه ، ومنھ ما ال یرجى برؤه؛ومنھ الّنف

:أیضا ، ویمكن بیان كّل حالة من ھذه الحاالت بإیجاز في ما یلي 

رؤه-1ب ذي یرجى ب ذي :المرض الّ ى المریض الّ ة عل ذ العقوب ل تنفی اء تأجی ور الفقھ رى جمھ ی

في حدیثة العھد بالّنفاس یرجى برؤه إلى حین شفائھ؛واستدلوا على ذلك بما روي عن علّي رضي هللا عنھ

،  عهـد بنفــاسزنـت ،  فــأمرني أن أجلـدها ، فــإذا هـي حديثـة  صـلى اهللا عليـه وسـلم  فـإّن أمة لرسـول اللّـه  ﴿: أّنھ قال

و إّن ؛   )   3(﴾أحسـنت: فقــالصـلى اهللا عليـه وسـلمأقتلهـا ؛ فـذكرت ذلـك لرسـول اللّـه  فخشيت إن أنا جلدتها أن

.و تفرید للجزاءالضّر وتأخیر شفاء المحدودمنع لزیادة في التأجیل 

رؤه-2ب ى ب ذي ال یرج رض الّ یلة : الم ى وس أ إل ن یلج ذ ولك أ التنفی ال ، ال یرج ذه الح ي ھ ف

ّرأي )4(أخرى ھي تنفیذ العقوبة على ھذا المریض حاال ف ال د اختل ك ؛ وق اء ذل ي أثن ف ف اس التخفی والتم

.مقام بیانھحول كیفیة التخفیف في التنفیذ لیس ھذا 

دار الفكر : بیروت (،دط ،شرحھ على مختصر خلیل؛ الزرقاني،عبد الباقي ،10/139، جالمغنيینظر ، ابن قدامة ، )1(

.  246-245/ 5، جفتح القدیر؛ ابن الھمام ، 122/ 6، جألم؛ الشافعي ، ا8/84،ج) ، دت 

.3209: أخرجھ،مسلم،كتاب الحدود،باب من اعترف على نفسھ بالزنى،حدیث رقم)2(

، و اللّفظ لھ؛ الترمذي،كتاب الحدود، 3217:أخرجھ مسلم، كتاب الحدود، باب تأخیر الحّد على النفساء، حدیث رقم )3(

.1361: باب تأخیر الحّد على الّنفساء،حدیث رقم 

؛ ابن 10/142، جالمغني؛ ابن قدامة ، 6/122، جاألم؛ الشافعي ، 3/174، جالحقائقتبیین ینظر ، الزیلعي ، )4(

.4/405، جالمدّونة؛ مالك ، 99/ 7، جبدائع الصنائع؛ الكاساني ، 11/176حزم المرجع نفسھ ، ج
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تأجیـل العقـوبة على حدیثة العھد بالّنفاس لقد اّتفق الفقھـاء على ضرورة:الّنفاس -3ب

لضعفھا وعدم قدرتھا على تحّمل األلم وكذا خشیة ھالكھا من غیر موجب لذلك ؛ فأصحاب اإلمام 

اظا على  المریضة من یفّضلون تخفیف العقوبة ال تأجیلھا ،منعا لتعطیل حدود هللا من جھة وحف)1(أحمد

الھالك ؛وھو رأي مرجوح عندنا ألّن حال المحكوم علیھا ال تحتمل أّي نوع من اإلیالم حّتى وإن كان 

.خفیفا ؛ فمن دواعي الرأفة بھا التأجیل 

دیدا أو )2(ھناك من الفقھاءھذا ، و  رد ش ان الب ّدرة إذا ك ات المق من یرى تأجیل تنفیذ بعض العقوب

ا العكس عند اشتدا ا قلن ة وأّنن دید ، خاّص و رأي س ھ ؛ وھ وم علی ا لھالك المحك ّر ، منع ذ : د الح إن الّتنفی

اس لیحضروا  ن الّن ع م ذ یسع الجم ان التنفی ون مك یفترض أن یكون علنیا تحقیقا للردع العام ؛ إالّ أن یك

.إقامة العقوبة، ویكون مغلقا ، فال ضرورة للتأجیل 

:التنفیذ، أّما كیفیتھ ، فنوجزھا في الفرع التالي ھذه أھّم القواعد المتعلّقة ب

نقصد بالكیفیة ھنا طریق االستیفاء ووسائلھ ؛ وھي تختلف بحسب نوع :كیفیـة التـنفیـذ ـ ثانیا

العقوبة المحكوم بھا ، وبما أّن جّل العقوبات األصلّیة المقّدرة بدنیة ، فھي ال تخرج عن إحدى 

:، الّنفي نقّدمھا في أربعة بنود متتالیة ھي اإلعدام ، القطع ، الجلد:أربع

ھذه العقوبة البدنیة تعني إزھاق روح المحكوم علیھ ، ولھا في نظام العقوبات :كیفیة اإلعدام -1

:الرجم والصلب والقتل حدا وقصاصا؛ و تنّفذ كما یلي : المقّدرة مظاھر ثالثة 

مدیة ؛ وھذه العقوبة تنفّذ بالحجارة، ماعزا والغارجم ثبت في الصحیح أّن الّنبيّ :الرجم -أ

بالبّینة یوجب على الشھود إلى القول بأّن ثبوت الحدّ )3(؛ فذھب الحنفیةاختلف حول البادئ بالرجموقد

. البدء فإن أبوا درء الحّد للشبھة؛أّما إن ثبت باإلقرار فعلى اإلمامالبدء،

بین الرجل والمرأة حیث أجازوا الحفر )4(ّرق الحنفیة؛ ففللمرجومكما اختلف الفقھاء في الحفر

ة وألّنھ األستر لھا؛أّما الرجل فال ضرورة للحفر للغامدیّ صلى هللا علیھ وسلّمللمرأة لثبوت حفر الرسول

بین ثبوت الحّد بالبّینة واإلقرار، فأجازوا الحفر في )6(ة والحنابلةومیز الشافعیّ .)5(وخالفھم اإلمام  مالك، لھ

، ذلك أن ھروب المقر رجوع عن إقراره وھي شبھة تدرأ ولى دون الّثانیة،النتفاء الداعيالحال األفي 

والرأي ، الحفر مطلقا للرجل والمرأة سواء ثبت الحّد بالبّینة أو باإلقرار،ألّن ھذه الكیفیة تضمن .الحدّ 

.141/ 10، جالمغنيینظر ، ابن قدامة ، )1(

2/270،جالمھّذب؛الشیرازي،2/438،جبدایة المجتھد؛ابن رشد،4/500،جشرح منح الجلیلینظر،علیش محّمد، )2(

.4/122، ج، شرح فتح القدیرینظر ، ابن الھمام )3(

.4/129، جالمرجع السابقینظر ، ابن الھمام ، )4(

.2/437جبدایة المجتھد ،ینظر، ابن رشد ، )5(

.10/122،جلمغني؛ ابن قدامة،ا154- 4/153،جمغني المحتاج؛ الشربیني، 272/ 2،جلمھّذبینظر،الشیرازي، ا)6(
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ة ، وھو دافع یبـعث جھاز الستر للمحدود ، فضال عن ضمانھا التنفیذ الفعلي والتام للعقوبة الشرعی

التحقیق الجنائي إلى الحرص على إثبات الجرم بما ال یدع مجاال للشك ؛ فال یتردد المنفّذ في التنفیذ 

.وتتحقق العالنیة المشروطة في توقیع العقوبة

تره  ذي یس در الّ وم بالق ر للمرج رجم ، أن یحف ذ ال ة تنفی ي كیفی ول ف ة الق ى –وخالص رأة إل الم

ون -رجل إلى السّرة صدرھا، وال ، ویصّف  الرماة كصّفھم للصالة منعا إلصابة بعضھم بعضا ، ثّم یتوال

.الرمي صّفا تلو اآلخر بحجارة معتدلة أو ما یقوم مقامھا إلى أن یموت المحدود 

سبق بیان اختالف الفقھاء حول ترتیب تنفیذ عقوبة المحارب إن ھو قتل وأخذ :الصلب-ب

والقول في كیفیة .و ضمانا للعدالةعیھ ا أن یصلب أّوال ثّم یقتل تحقیقا للردع بنوالمال، وكان ترجیحن

ویوثق جمیعھ حول جذع ، عرضاخشبتین على شكل صلیب تربط ید المحدود الصلب أن یتّم تثبیت

.كیفیة القتلوفي مّدة الصلب خالفھذا باتفاق الفقھاء ،وحصل الصلیب،

معخاّصةبأّن ثالثة أّیام یبقى الجاني فیھا مصلوبا كافیة للردعإلى القول )1(فذھب الجمھور

الجمھور؛علنیة التنفیذااللتزام بقاعدة  ل، ف ة القت رمح)2(أّما عن كیفی ھ ب رى طعن ة-ی و مصلوب -حرب وھ

دناحّتى یموت؛ والّرأي ة عن ل  بأّی ن أو یقت ّم یطع ره ث تھار أم ین اش ى ح رك إل ،أن یصلب المحدود ویت

.ثّم ینزل فیغّسل ویكّفن ویدفن كسائر األموات وسیلة 

ذا :القتل -ج ال ، وك ارب دون أن یأخذ الم ـل المح ة إن قت ّررة لحدي الحراب ة المق و العقوب ھ

ھ  ب عن دم ترّت ى معصوم ال دي عل الرّدة والبغي ؛ كما یمكن أن یكون في القصاص إن حصل اعتداء عم

ذیب أو وجلّي أّن تنفیذ ھذا . موت المجني علیھ  ا التع ع بھ الجزاء یكون بإزھاق روح الجاني بوسیلة یمتن

إذا  ﴿: قــال  ﴿:فیما رواه عنھ شّداد بن أوس  قال صلى هللا علیھ وسلّمالمثلة المنھي عنھا في حدیث الرسول 

.)3(﴾﴾قتلتم فـأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فـأحسنوا الذبحة

القتل قصاصا ، ومحّل نزاعھم ھو وسیلة التنفیذ ؛ فذھب غیر أّن الفقھاء اختلفوا في كیفیة تنفیذ 

،إلى إیجاب االستیفاء بالسیف سواء كان ھو الوسیلة المستعملة في الجنایة أم ال)4(الحنفیة والحنابلة

7/95،جبدائع الصنائع؛ الكاساني،454/ 2،جالمرجع الّسابق؛ ابن رشد ،10/308ینظر،ابن قدامة ، المرجع نفسھ،ج)1(

.182/ 4، جالمرجع نفسھ؛ الشربیني، 

تبیین؛ الزیلعي ، 110/ 8،جشرح الزرقاني على مختصر خلیل؛ 315/ 6،جمواھب الجلیلینظر ، الحّطاب ، )2(

.140/ 6، جألم ؛ الشافعي ، ا3/237، جالحقائق

أخرجھ، مسلم ، كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان ، باب األمر بإحسان الذبح والقتل وتحدید الشفرة، حدیث )3(

.، واللفظ لھ1329؛الترمذي ، كتاب الدّیات، باب ما جاء في الّنھي عن المثلة،حدیث رقم 3615: رقم

.400/ 9، جالمغني ، ؛ ابن قدامة7/246، ج، بدائع الصنائعینظر ، الكاساني )4(
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وجوب االستیفاء بالوسیلة )2(ةة والشافعیّ ورأى المالكیّ .  )1(﴾ال قود إّال بالسيف﴿:وحّجتھم في ذلك، قول 

الّتي تّم بھا تنفیذ الجریمة تحقیقا للمماثلة المشروطة في القصاص إالّ أن تكون ھذه الوسیلة محّرمة 

. لذاتھا،فینصرف المنّفذ إلى غیرھا

ا  ـذیب ، وبھ ل وال تع تعمالھا تمثی ي اس یس ف ا ل تیفاء ھي م ي االس والراجح أّن اآللة المعتبرة ف

ي تزھق روح الجاني ّق ف ھ الح ي علی ، یستوي في ذلك الحّد والقصاص ؛ فالعقوبة وإن كان  لولّي المجن

تولي  تنفیذھا إالّ أّن ضرورات التنظیم العام ألجھزة الدولة في العصر الحدیث ، تفرض على األولیاء أو 

.)3(من  ینوب عنھم من رجال القضاء القیام بتنفیذھا وبالوسیلة المعتمدة غالبا

ھ: كیفیة القطع -2 وم علی ر . تتمّثل ھذه العقوبة البدنیة في بتر عضو من أعضاء المحك ویظھ

القطع في الحدود كما یمكن أن یوّقع قصاصا ؛ وال خالف بین الفقھاء في كیفّیة تنفیذه قصاصا،إذ  یشترط 

و ة م ة ، فثّم رقة والحراب ا إمكان المماثلة فحسب ؛ أّما في الحدود وبالضبط في حدي الّس ف فیھ اطن اختل

:الرأي الفقھي ، نذكر منھا 

ذاھب :قطع الید -أ ي الم ّل القطع ف اق ؛ ومح ى باّتف ھ األول تقطع الید الیمنى للّسارق في جریمت

ة )4(ألربعة وأیضا في المذھب الظاھري ذه العقوب ع ھ د توقی الكوع ، وبع ّمى ب ا یس ھو مفصل الزند أو م

ا روي عن أب)5(یحسم ھ أّن رسول هللا موضع القطع ، لم رة رضي هللا عن : أتـي بسـارق، فقــال﴿:ي ھری

احســموه ، ثــّم ائتــوني بـه ، فـــأتي بــه ، فقـــال   تبــت إلــى اللّــه  : تـب إلــى اللّــه تعــالى ، فقــال  : اذهبـوا بــه فـــاقطعوه ، ثـم ّ

.)6(﴾تاب الّله عليك: تعالى ، فقـال  

؛ابن ماجة،كتاب،الدّیات،باب ال 1314:أخرجھ،الترمذي،كتاب الدّیات،باب ما جاء فیمن رضخ رأسھ بصخرة،حدیث رقم)1(

.106- 88،105-3/87،ج20،22،82،83:،حدیث رقمفي سننھ؛الدار قطني،2657،2658:بالسیف،حدیث رقمقود إالّ 

.6/54، جالمرجع الّسابق؛الشافعي، 496-4/495، جالمدّونة ینظر،اإلمام مالك، )2(

.761/ 1، جالّتشریع الجنائي اإلسالميینظر ، عبد القادر عودة ، )3(

مغني ؛الشربیني،7/78،جبدائع الصنائع؛الكاساني،93–8/92،جشرح الزرقاني؛ 10/264، جالمغني ابن قدامة، )4(

.357/ 11ج، ، المحلّى؛ ابن حزم 4/178، جالمحتاج

القطع ، حسمھ یحسمھ حسما فانحسم قطعھ ، وحسم العرق قطعھ ثّم كواه لئال :" للغةمن الحسم وھو في ا: یحسم)5(

.186/ 1، جالمصباح المنیر؛ الفّیومي ، 876/ 2، ج، لسان العربابن منظور " . یسیل دمھ  

الید أو الرجل أو –ھو أن یغلى الزیت غلیا جّیدا ، ثّم یغمس فیھ موضع القطع : اصطالح الفقھاءوالحسم في 

.2/283، جالمھّذبینظر ، الشیرازي ، . ، لتنحسم العروق ، وینقطع الدم- العضو الّذي نّفذت علیھ العقوبة البدنیة

، و 8/271،ج17032: رقمباب ما جاء في اإلقرار بالّسرقة والرجوع عنھ،حدیثالسنن الكبرى،أخرجھ، البیھقي، )6(

.3/102،103،ج72، 31:،حدیث رقمفي سننھ؛الدار قطني،8/275،ج17052:حدیث رقم
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ن الھالك لعلّ  دو في ھذا الحسم رحمة للجاني وحمایة لھ م ر آخر للتفری و مظھ م ھ ـقطع ل ؛ فال

ك  یشرع إلھالك المحكوم علیھ ،  فلیس من المعقول تركھ بعد تنفیذ العقوبة ینزف دما، لما یترّتب عن ذل

ین  ي ب ب الفعل و التناس رعّیة وھ ة الش ادئ العقوب ّم مب د أھ ّل أح ھ،  فیخت ودي بحیات د ت اعفات ق ن مض م

.الجریمة والمقابل الحقیقي لھا 

ع -ب رافقط التین : األط ي ح ده ف راف نج ع األط ـىا:قط رقة ، وألولـ ى الّس ود إل ـانیةالع الث
. الّسرقة الكبرى أو الحرابة  

ة، :العود إلى الّسرقة-1ب دید العقوب باب تش دسبق بیان أّن تكرار الجریمة یعتبر سببا من أس فق

ي یصل ھذا التشدید في حال تكرار الّسرقة إلى حّد اإلعدام،وإن كانت العقوبة األصلیة ھي القطع؛ وإّننا ف

. ھذا المقام نورد كیفیة التنفیذ على الّسارق العائد وصوال إلى قتلھ سیاسة 

والي)1(إلمام مالك والشافعي وروایة عن اإلمام أحمدفا ى الت ة عل : ،رّجحوا قطع األطراف األربع

ى الید  ّم الرجل الیمن ة ، ث ي الّثالث د الیسرى ف ة ، فالی ي الّثانی ى ، فالرجل الیسرى ف رقة األول ى للّس الیمن

.للّسرقة الرابعة، فإن عاد في الخامسة،عّزر وحبس حّتى الموت أو حّتى تظھر توبتھ

فإن بعدھا؛الثة والرابعة وما في حالة العود للثّ ـ في نظرنا ـ الّرأي لإلمام أو من ینوبھمع ترك 

؛ أّما إن ظھر لھ أّنھ من أھل الفساد شّدد علیھ ، اكتفي بتعزیرهھال الجاني تومئ بإمكان صالحكانت ح

.تحقیقا ألھداف العقوبة واستئصاال لمظاھر اإلجراموى القتل سیاسة حسما لمادة الفساد،إل

ع المق:الّسرقة الكبرى أو الحرابة -2ب ات األرب اع الطرق، سبق أن أوضحنا العقوب ّررة لقّط

:كما شرحنا كیفیة تنفیذھا ؛ وفي ھذا العنصر نبّین كیفیة القطع فحسب

ال)2(یرى جمھور الفقھاء ال أخذھم الم وجوب قطع أیدي المحاربین وأرجلھم من خالف في ح

ر )3(أّما اإلمام مالك؛دون القتل أو إخافة السبیل استنادا آلیة الحرابة فیرى ترك األمر للحاكم أو ولّي األم

إن رأى المصلحة أن  ھ؛ ف دیھم أو من ینوبھ ، فیختار أنسب ھذه العقوبات للحالة المعروضة أمام تقطع أی

یھم أیضا للمصلحة وأرجلھم من خالف فعل، رّجح نف ل ، وإن ت اد فع وإن رأى القتل أو الصلب أدفع للفس

. بات المحّددة في النّص القرآني كان لھ ذلك على أالّ یخرج عن ھذه العقو

ا  ذه كم تّم تنفی ال ، وی والراجح ما ذھب إلیھ الجمھور؛ فالقطع یناسب فعل المحارب في ھذه الح

ور  د جمھ في حالة القطع للّسرقة بالّنسبة للیدین ؛ أّما الرجلین فیكون موضع التنفیذ ھو مفصل الكعب عن

.أیضا منعا لھالك المحدود الفقھاء ، ویحسم مكان القطع في ھذه الحالة

138/ 6، جاألم ؛ الشافعي ، 93، 92/ 8، جشرح الزرقاني؛ 2/453، جبدایة المجتھدینظر ، ابن رشد ، )1(

.272-271/ 10، جالمغني؛ ابن قدامة ، 2/283، جمھّذب ال؛لشیرازي ، 

، تبیین الحقائق؛الزیلعي، 7/93، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 10/271،جالمرجع السابقینظر، ابن قدامة، )2(

.284/ 2، ج، المھّذب؛ الشیرازي 3/235ج

.456-455/ 2، جالمجتھدبدایة ؛ ابن رشد ، 4/349، جحاشیة الدسوقيینظر ، )3(
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ّم :كیفیة الجلد -3 ر ؛ ث ى شرب  الخم دى إل تتعلّق ھذه العقوبة البدنیة بحّدي الزنى والقذف وتتع

ھ رة فی ھ ضربا متوسطا بسوط ال ثم وم علی ال وأطراف )1(إّنھا تتّم بضرب المحك دي والّنع ا ،وباألی غالب

ھ رة أّن و ھری د روى أب رب ، فق ّد الش ي ح اب ف : برجــل قــد شــرب ،قـــالصــلى اهللا عليــه وســلمأتــي النّبــيّ ﴿: الثی

.)2(﴾﴾…فمنـّا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه﴿:اضربوه ؛ قـال أبو هريرة  

ر أو  ھ الظھ ون محلّ ا یك ا م ر مھلك،وغالب ربا غی دود ض رب المح الد أن یض ي الج رض ف ویفت

اكن  ادى األم ھ؛ ویتف ة من اء القریب ر األعض یرة الجب الف ، العس ریعة اإلت ك الس دن وتل ي الب ة ف الحساس

.)3(كالرأس والوجھ سواء كان المحدود رجال أم امرأة

نرى ضرورة فشرع لحمایة المقطوع من الھالك،لى أّنھ إذا كان الحسم تدبیراعھذا ونؤّكد

. إسعاف المجلود أیضا إذا ما خیف علیھ الھالك ألّن األصل في الجلد أّنھ عقوبة بدنیة غیر مھلكة

ق إذا أخاف اختلف الفقھاء في كیفّی:كیفیة النفي -4 اطع الطری ّررة لق ة المق ذه العقوب ذ ھ ة تنفی

".ّنفيال"الّناس دون قتل أو أخذ ألموالھم ؛ وسبب الخالف ھو تباین تحدیدات 

ذھبوا  إلى القول بأّن ھذه العقوبة تتّم بحبس الجاني ألّن حبسھ فیھ مدلول الّنفي من )4(فالحنفیة

ة ّص اآلی ي ن ا ف دة﴾..أو ينفــوا مـن االرض..﴿: األرض كم اطع 33/المائ ب ق أّن تغری ذا ب م ھ وا رأیھ ، وعلّل

ى الطریق قد یؤّدي إلى ضرر أكبر سواء بالبلد الّذي یغّرب  د إل إلیھ،أو بنفسھ ودینھ خاّصة إن كان قد أبع

ھ كبیر ال رّدت ة؛دار الحرب،فاحتم ر )5(والمالكی ى آخ ھ إل ھ جریمت ذ فی ذي نّف د الّ ن البل ھ م رون إخراج ی

. ،وسجنھ ھناك حّتى تظھر توبتھ 

د ، فرأوا أن یتّم تنفیذ عقوبة الّنفي بحبس المذنب )6(وقد رّجح البعض مذھب اإلمام مالك في بل

ّددة  ر مح ّدة الحبس غی ھ ؛  فم دّو توبت ور صالحھ وب ین ظھ ى ح ھ إل ھ اعتداءات آخر غیر الّذي ارتكب فی

؛وھو الّرأي عندنا ، إلى حین قیام الدولة اإلسالمیة وإمكان تنفیذ التشرید والطرد من األرض ، وإلى حین 

.ز، المنصوص علیھ في كتاب هللا العزی" الّنفي"إدراك مدلول مصطلح 

ةوذھب ال د عالّم ودةعب ادر ع ار)7(الق ى اعتب ى إل ال إل ل اإلرس راجح یقاب د ال ذا التحدی ي بھ الّنف

.اإلصالحیة في عرف القوانین الوضعیة ، وھو أحدث ما وصلت إلیھ الّنظریات في مجال العقاب 

.4/404، جالمدّونة ینظر ، اإلمام مالك ، )1(

.، واللّفظ لھ6279:أخرجھ، البخاري ، كتاب الحدود،باب الضرب بالجرد والّنعال ، حدیث رقم)2(

.354/ 4، جحاشیة الدسوقي؛ 154/ 4، جمغني المحتاجینظر ، الشربیني ، )3(

.3/236، جتبیین الحقائق؛ الزیلعي ، 9/135، جالمبسوط ینظر ، السرخسي ، )4(

.2/456، ج، بدایة المجتھد؛ ابن رشد 4/349، جحاشیة الدسوقيینظر ، )5(

. 159، صالعقوبةینظر ، أبو زھرة ، )6(

.1/660،661ج،التشریع الجنائي اإلسالميینظر ، عبد القادر عودة ، )7(
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ّن كالھما عقوبة وإنا نرى ھذه المقابلة ،إن كانت متحققة باعتبار العقوبتین من طبیعة واحدة ، إذ أ

سالبة للحّرّیة وغیر محّددة المّدة؛ إالّ أّن األفعال المقّررة لھا ھاتان العقوبتان مختلفة؛فاإلرسال إلى 

اإلصالحیة ال یطّبق على قّطاع الطرق الّذین أخافوا السبیل دون قتل أو سلب ، وإّنما یطبق على فئة 

.وعلیھ فالمقابلة لیست كاملة؛.. المجرمین العائدین إلى اإلجرام أو المجانین 

ین  والحّق أّن العقوبة المقّررة في كتاب هللا لم یدرك أبعادھا بعد الفكر البشري القاصر ،وإلى ح

. تمام إدراكھا ، فإّنھا تنفذ بسلب حّرّیة الجاني حّتى تظھر توبتھ أو یموت

: الفرع الثاني

.قانون الفي للعقوبة لتفرید التنفیذي اآلیات 

حرصت أغلب التشریعات العقابّیة للدول على وضع آلیات متنّوعة ، مواكبة منھا ألحدث ما 

و ألّن . وصل إلیھ الفكر في مجال تفرید الجزاء الجنائي بشكل عام و العقوبة باعتبارھا أھّم صورة لھ 

من تنویع ركیزة ھذه التشریعات ھي العقوبات السالبة للحرّیة فقد عمدت باإلضافة إلى ما ذكرناه 

للمؤسسات العقابّیة ، وضع آلّیات یطّبق كثیر منھا داخل المؤسسات في حین یتطلّب التفرید التنفیذي 

: تطبیق بعضھا خاج تلك المؤسسات ؛ یمكننا عرضھا على ھذا الترتیب في عنصرین ھما 

،" العقابّیةأسالیب المعاملة "و تسّمى :ال ـ اآللیات المطبقة داخل المؤسسات العقابیة أوّ 
، ذلك أّن محور انشغال نفیذ العقوبات الّسالبة للحّرّیةسالیب الجانب الفنّي من تھذه األتمّثل و 

والمنّظمات كّل الدولالّتي تسعى–المحكوم علیھ –الّسیاسة الجنائّیة الحدیثة أصبح شخصّیة المذنب 

ولتحقیق ھذه . اإلقلیمّیة والّدولّیة إلى تأھیلھم للعودة من جدید إلى مجتمعھم كأعضاء صالحین دون تمّرد 

:)1(ھي كّل مؤّسسة عقابّیة على مستوىأربعة ُنُظٍم وضعت األھداف الّنبیلة والمعاني الّسامیة

:)2(ثالثةلیشمل معاني في مجال علم العقاب ھینصرف مدلول:یفنظـام الـّتصنـ 1

ى أساس : أحدھا  یتمحور في تجمیع طوائف من المحكوم علیھم في مؤّسسات تخّصصّیة ، عل

.الّسّن ، والجنس ، وحالة العود ، وكذا الحالة العقلّیة ، ثّم تقسیمھم داخل كّل مؤّسسة 

ا طالحات :ثانیھ رّجح اص ة "ی ف والمعامل خیص والّتعری ,Diagnostic , Orientation–" الّتش

Traitement للّداللة على المفھوم الحدیث للّتصنیف.

وما بعدھا؛سلیمان عبد 2/200،جأصول علمي اإلجرام و العقابینظر ، یسر أنور علي و آمال عبد الرحیم عثمان، )1(

و ما بعدھا؛251صمبادئ علم الجزاء الجنائيالمنعم، 

, T1,P840&SS.Traité de Droit CriminelRoger Merle & A. Vitu,

1962،نوفمبر 3،ع5، مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة ، مج"المؤّسسات العقابّیةتخصیص "ینظر ، أحمد األلفي ، )2(

.324-323م ،  ص
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یدّل على المنھج الذي بھ یتّم الّتوفیق بین الّتشخیص وكیفّیة تنفیذ برامج المعاملة بالّنسبة : ثالثھا

.لكّل حالة على انفراد؛ وھو منھج یمّكن من المتابعة المتواصلة لحالة الّنزالء 

ى ھاكلّ و  د ینطوي عل دلول فری دور حول م انس " :ت َف تتج ى طوائ یھم إل وم عل یم المحك تقس

.)1("أفرادھا ، ثّم إیداُعھم مؤّسسة مناسبة وإخضاُعھم فیھا لبرنامج تأھیلّي مناسب 

انتھجت االّتجاھات الحدیثة في علم العقاب منھج تنویع معاییر : )2(أسس نظام الّتصنیف-أ

الحّیة المناسبة علیھم بعقوبات سالبة للحّرّیة ، حّتى یتیّسر تطبیق البرامج الّتأھیلّیة اإلصتقسیم المحكوم

: ھي) 3(حصر األسس الّتي یقوم علیھا نظام الّتصنیف في خمسةیمكنوعموما ، . لكّل طائفة منھم

المعاییر التي یصّنف على أساسھا المحكوم أقدمیعتبر ھذا المعیار من : على أساس الجنس-1أ

علیھم ، وینطوي على الّتفریق بینھم تبعا لجنسھم ؛ ومقتضى ذلك، أن تخّصص مؤّسسات عقابّیة للّرجال،  

ن  نجم ع د ی ا ق ین ، درءا لم ین الجنس ال ب أّي اّتص مح ب ث ال ُیس ا ، بحی لة تمام اء ، منفص رى للّنس وأخ

.)4(…اختالطھم من أضرار ومن فساد 

ّنھم یتّم الفصل: على أساس الّسنّ -2أ ا لس ز وفق ھذا المعیار ، بین المحكوم علیھم تبع ؛ ونمّی

.)5(طائفة األحداث ، طائفة الّشّبان ، وأخیرا طائفة البالغین: ھنا بین ثالثة طوائف ھي

والحكمة من تصنیف المحكوم علیھم بحسب أعمارھم ، تتجلّى في تیسیر تطبیق البرامج 

ھذا فضال عن أن كل طائفة من الّطوائف الّثالث ، تتطلّب . لّتأھیلّیة  واإلصالحّیة ، وضمان مرد ودیتھا ا

ذلك ، والّشّبان قد ال یؤّثر في الكبارمعاملة خاّصة؛ فما یصلح لصغار الّسّن قد ال ینفع الّشّبان ، وما ینفع

.وقابلّیتھم لإلصالح تتفاوت تبعا ألعمارھم ونضجھمأّن استعدادات المحكوم علیھم

: )1(لھذا المعیار تصنیفان: على أساس العقوبة-3أ

:، فیقّسم المحبوسین إلى ثالث فئات یتعلّق بنوع حكم اإلدانة: أحدھما 

.فئة المحكوم علیھم بعقوبة معّینة -أ

.259، ص ، الوجیز في علم اإلجرام وعلم العقاب حسنین إبراھیم صالح عبید )1(

؛ حسنین إبراھیم صالح عبید ، المرجع 358-356، صمبادئ علم اإلجرام وعلم العقابینظر ، فوزّیة عبد الستار ، )2(

.266- 261الّسابق ، ص

ما نّصت ؛وھو من مجموعة قواعد الحّد األدنى لمعاملة المسجونین 8ھذه األسس أو المعاییر أوردتھا القاعدة رقم )3(

.ج.س.ت.من ق29ـ28تینعلیھ المادّ 

.من مجموعة قواعد الحّد األدنى لمعاملة المسجونین ) أ( فقرة8ھذا ما أّكدتھ القاعدة )4(

؛من القاعدة الّثامنة من مجموعة قواعد الحّد األدنى لمعاملة المسجونین ) د(ھذا الّتصنیف أّكدتھ الفقرة األخیرة )5(

.74-73،صالكفاح ضّد اإلجرامینظر،رمسیس بھنام ،
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.فئة المحبوسین احتیاطا -ب

.البدنيّ فئة الخاضعین لإلكراه -ج

ا  وم بھ ة المحك ذ العقوب تّم تنفی ى ی ذاتھا ، حّت ة ب ى مؤّسسة معّین ل إل فاألولى تقتضي إدانُتھم الّنق

.علیھم وإخضاعھم لبرنامج اإلصالح المناسب لنوع جریمتھم 

والّثانیة تتطلّب معاملة خاّصة ، لعدم ثبوت الّتھمة علیھم ، فیظلّوا أبریاء ویعاملوا معاملة حسنة 

.أن تثبت إدانُتھم ، فینقلوا إلى المؤّسسة العقابّیة الكفیلة بإصالحھم إلى 

ي  ذا ، فھ ة ؛ ولھ ات المالّی ا أو إحدى العقوب وم بھ ات المحك ع الغرام أّما الّثالثة ، فسببھا عدم دف

.)1(أیضا تطلب معاملة خاّصة 

:یقّسم المحكوم علیھم وفق ھذا المعیار إلى الّطوائف اآلتیة :یتعلّق بنوع العقوبة: والّثاني

.طائفة المحكوم علیھم بعقوبة طویلة األمد -

"    .متوّسطة  "       "     "   طائفة     -

"   .قصیرة   "       "     "   طائفة     -

وم تنتقي الھیئة المشرفة على تنفیذ العقوبات الّسالبة للحّرّیة  البرامج المناسبة ، وفق المّدة المحك

ة ،  ن جھ أھیلّي م امج الّت ف البرن ي تكیی ر دور المشرف ف ا یظھ بھا والمفروض أن تكفي إلتمامھا ؛ وھن

.)2(بحسب كّل محكوم علیھ ، ومن جھٍة أخرى بحسب ھذه العقوبة

یقصد بالّسجّل القضائي صحیفة الّسوابق العدلّیة للمحكوم : ) 3(على أساس الّسجلّ القضائي-4أ

: علیھ، ونمّیز وفق ھذا المعیار بین ثالث فئات ھي 

.المحكوم علیھم ألّول مّرة ، أو المبتدئین -أ

.للمّرة الّثانیة أو العائدین "        "  -ب

.ألكثر من ذلك ، أو المعتادین على اإلجرام"        "   -ج

الّنظرّیات الحدیثة ، خاّصة إلیھأحدث معیار اّتجھت ھوو: )4(على أساس ظروف الجناة- 5أ

تقسیم تمّ وی.)5(وأّن محور الجزاء في نظرھا ھو شخصّیة المحكوم علیھ  أو كما تسّمى بنظرّیة الفاعل

.من مجموعة قواعد الحّد األدنى لمعاملة المسجونین93إلى 84القواعد أیضا ،الفقرتین ب و ج8،القاعدة ینظر)1(

.من مجموعة قواعد الحّد األدنى لمعاملة المسجونین69القاعدة ینظر،)2(

.74-73،صالكفاح ضّد اإلجرام،رمسیس بھنام ،أیضاینظر،من المجموعة 68و 67ھذا ما أّكدتھ القاعدة )3(

.75، صالمرجع السابقینظر ، رمسیس بھنام ، )4(

فحّتى یوّقع الجزاء . عقوبة= خطورة إجرامّیة + حریة اختیار + جریمة : على المعادلة الّتالیة نظرّیة الفاعل تقوم )5(

والخطورة اإلجرامّیة . الجنائي الّذي ھو العقوبة ، البّد أن تثبت الخطورة اإلجرامّیة للفاعل حّتى تكتمل مسؤولّیتھ الجنائّیة 

تكمن في شخصّیة الفاعل ؛ لھذا رّكزت علیھ األنظار ، وعكف على دراستھا المختّصون ، سواء في علم اإلجرام والعقاب 

.53، صالمرجع الّسابقینظر ، رمسیس بھنام ، . م الّنفس بنوَعْیھ االجتماعي والعقابّي ، أو عل
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بأسباب ارتكاب تعلّق یما منھاالمحكوم علیھم وفق ھذا المعیار تبعا لظروفھم الّشخصّیة،وھي متنّوعة

راسة ؛ وغیرھا من الظروف الّتي تتطلّب معرفتھا دأو بظروفھم الّصّحّیة؛ھاأو بكیفّیة ارتكابھم ل؛ریمةالج

جمیع وكذا إجراء فحوص إجبارّیة واختبارات تشمل مستفیضة لحالة المحكوم علیھ، قبل دخولھ الّسجن،

.ج.س.ت.من ق29ـ28تینھذا ما نّصت علیھ المادّ و.جوانب شخصّیتھ

إّن ھذه األسس والمعاییر ، ھي من أھّم دعائم الّسیاسة العقابّیة الحدیثة ، وھي تكشف بجالء عن 

ا اختصارھا  ي یمكنن ة ، والّت أھّمیة نظام الّتصنیف في مجال معاملة المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحّرّی

:في الّنقاط الّتالیة 

لكّل تصنیف " ضل ما نستھّل بھ، ھو قول الدكتور رؤوف عبید أّن لعّل أف: أھّمّیة الّتصنیف-ب

ھ  ّل تصنیٍف . )1("ھدفا خاّصا بھ ، ولكّل ھدٍف معّین تصنیٌف خاّص ب اّص لك دف الخ ق الھ ى یتحّق وحّت

ي تصنیف  تّص ف از مخ ل جھ ن تكّف ّد م دف الموضوع لھ،الب وغ الھ ن بل ّل تصنیف م نجح ك وكذا لكي ی

:)2(لھذا األسلوب الفّنّي من أھّمّیة نختصرھا في ما یليالمحكوم علیھم لما 

.یساعد نظام الّتصنیف على تحقیق مبدأ الّتفرید الّتنفیذي للعقوبة -1ب

، ولن یكون كذلك إالّ إذا تشخیص المحكوم علیھ تشخیصا سلیمایضمن الّتصنیف العلمي -2ب

.تشّخصالتتولّى دراسة كّل حالة على انفراد بالفحص واالختبار، ثّم ةقامت بھ ھیئة مختصّ 

، ویساعد على إنجاحھا ؛ ذلك أّن المحبوسین لبرامج الّتھذیبّیة والّتأھیلّیةیسّھل تطبیق ا-3ب

فاألحداث مثال . تختلف أعمارھم ، وتتباین أوضاعھم ، وتتفاوت مستویاتھم وقدراتھم وقابلّیتھم لإلصالح 

ون أكثر لبرنامج یكون أكثر ثراء من الجانب الّتعلیمي والّتھذیبي والّتربوي عموما ، كما أّنھم أكثر یحتاج

فصغر سّنھم یسّھل على الھیئة المشرفة علیھم الّتأثیر فیھم ، ذلك أّنھم . الفئات استجابة لمثل ھذه البرامج 

.مھما أجرموا ، فإّن نفسیاتھم وسلوكاتھم تبقى قابلة لإلصالح 

وأكثر ما یبتغیھ الّشّبان ھو تكوین مھني ینفعھم بعد اإلفراج عنھم ، حّتى یتیسر لھم شّق طریقھم 

فحرّي بالمسؤولین على ھذه الفئة تكثیف البرامج الّتكوینّیة وتنویعھا وكذا تمدید. بعیدا عن عالم الجریمة 

ة أو ة العقابّی ة للمؤّسس ورش الّتابع ي ال واء ف ة س رات التدریبّی ة األخرى الفت ي المؤّسسات الخاّص ا .ف أّم

ة  ل المؤّسس واء داخ ال س د األعم ي أح غیلھم ف ن تش ّد م ذا ال ب ل؛ ولھ ى العم ون إل ا یمیل ا م ار، فغالب الكب

.العقابّیة ذاتھا أو یكون ذلك خارجھا 

.یساعد الّتصنیف على تجّنب مساوي االختالط بین الّسجناء-4ب

. 531، ص أصول علمي اإلجرام والعقابرؤوف عبید ، )1(

، نوفمبر 3، ع5، مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة ، مج"تخصیص المؤّسسات العقابیة "ینظر ، أحمد األلفي، )2(

تصنیف ؛ الّسّید یس السید ، 533-530، ص أصول علمي اإلجرام والعقاب؛ رؤوف عبید ، 333صم، 1962

.5/51م مج1962، مارس 1، مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة ، عالمجرمین
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.)1("على تقدیر العقوبة العادلة یساعد الّتصنیف الّصحیح "و -5ب

بتغّیر الّنظرة إلى العقوبة وأھدافھا ؛ فغدا النظرة إلى العمل العقابي تغّیرت لقد :لعمام النظـ 2

العمل أسلوبا فّنیا في معاملة المحبوسین ، ھدفھ األّول اإلصالح وإعادة الّتأھیل ، وھدفھ الّثاني المصالحة 

وھذا ما دعا إلیھ مؤتمر الھاي المنعقد في سنة . بعیدا عن أّي إیالم أو تعذیب بین الجاني والمجتمع ، 

.)2(م1955م، وكذا مؤتمر جنیف المنعقد في 1950

:)3(الّتالیةأحد األنظمة الّثالثتنتھج المؤّسسات العقابّیة :العمل العقابيتنظیم-أ

L:" نظام المقاوالت-1أ Entreprise " ابي ل العق ، وفق ھذا الّنظام ، تخّول الّدولة أمر تنظیم العم

ة  ارات الفّنّی ة أو باإلط ائل الّتقنّی اآلالت والوس واء ب جن س ة للّس ل الّتابع ز ورش العم ولّى تجھی اول یت لمق

ال  تحّقة للعم دفع األجور المس اجین–المختّصة في اإلشراف على الّتنفیذ ؛ وكذا یتكّفل ب ك أّن-المس ھ ؛ ذل

.ینفرد بكّل اإلنتاج ، ولكن أیضا یتحّمل أّي خسارة قد تحدث أو تتحّقق 

یقوم ھذا الّنظام على أساس شركة ، طرفاھا الّدولة ممّثلة في اإلدارة العقابّیة: نظام الّتورید- 2أ

ت والمواّد ؛ فیتولّى ھذا األخیر تزوید ورش العمل الّتابعة للّسجن باآلال، والمقاول أو أحد رجال األعمال

منتجات ، في حین تشرف إدارة الّسجن على تنفیذ األشغال وتسلیم الة وكّل الّتجھیزات الآلزمة للعملاألّولیّ 

.ویكون الّطرفان قد اّتفقا مسّبقا على نسبة معّینة من المال تسلّم للّدولة ،للمقاول لیتكّفل بتسویقھا

ة أھّم میزة في ھذا الّنظام ھي أّنھ یضمن تحقیق و ابي ، ألّن مھّم ل العق الھدف اإلصالحي للعم

ر إصالحھم  احین غی ن وراء تشغیل المس جن وھي ال تھدف م ة إلدارة الّس اإلشراف على الّتنفیذ موكول

ویاء  ال . وتأھیلھم للعودة إلى المجتمع أفرادا أس و تخّوف رج ام ھ ذا الّنظ ق ھ ام تطبی د أم ائق الوحی والع

رة المحتملة ، ذلك أّنھم یتحّملونھا برّمتھا ، زیادة على أّنھم یرفضون غالبا األعمال أو المقاولین من الخسا

.إشراف إدارة الّسجن على تشغیل أموالھم ، ویفّضلون تولّي ذلك بأنفسھم 

ة La Régie Directe: نظام االستغالل المباشر-3أ یقوم ھذا الّنظام على أساس تحّمل الّدولة مھّم

.ى التنفیذ على حدٍّ سواء ، بل وأیضا تسویق المنتجات بنفسھا الّتجھیز واإلشراف عل

ة و رغم أّن نظام االستغالل المباشر أحسن نظام من حیث تطبیق البرامج اإلصالحّیة والّتأھیلّی

ّین  ي تع ذا فھ ذ ؛ ولھ ي الّتنفی ة ف ارات المختّص را لإلط ر كثی جن تفتق یھم ، إالّ أّن إدارة الّس وم عل للمحك

.  532، ص أصول علمي اإلجرام والعقابرؤوف عبید ، )1(

م،مجلّة العلو"م 1955م ، وجنیف 1950على ضوء أعمال مؤتمر الھاي العمل في الّسجون "ینظر ، علي راشد ، )2(

.138-115م ، ص1959ینایر - یصدرھا أساتذة كلیة الحقوق بجامعة عین شمس -القانونّیة واالقتصادّیة 

علمالوجیز في ؛ حسنین صالح عبید ، 388-386، صمبادئ علم اإلجرام والعقابینظر ، فوزیة عبد الّسّتار ، )3(

؛ 298-289، ص علم اإلجرام وعلم العقاب ؛ علي عبد القادر القھوجي ، 281-279، ص اإلجرام وعلم العقاب

516-, P 509Ibid.G.Stéfani  & Levasseur,                                                                                                                .
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ى اختالف أصنافھم موّظفین ھم في حّد ذاتھم ، في حاجة إلى تكوین خاّص ؛ ذلك أّن فئة المسجونین عل

.وأعمارھم وظروفھم تتطلّب معاملة ممّیزة 

.)1(الجزائر ، وقد تبّنتھ معظم الّدول ، ومن بینھا ھذا الّنظام األخیر ھو المرّجح

ابي-ب ل العق ة العم ي : أھّمّی ن دور ف ابي م ل العق ا للعم اب م رام والعق اء اإلج ت علم د أثب لق

: )2(مكافحة الجریمة ، ذلك أّنھ على مستوى المؤّسسة العقابّیة 

ؤول -1ب ا ت یساعد على تحقیق الّنظام الّداخلي ، فیقلّص من خصومات المساجین الّتي كثیرا م

.إلى جرائم یعاقب علیھا القانون 

وم )3(یساھم العمل العقابي في الّتنمیة االقتصادّیة للّدولة-2ب ة تق ذلك أّن إدارة المؤّسسة العقابّی

بتسویق منتجات المساجین على تنّوعھا ؛ فمن جھة یتحقٌق لھا الّربح الذي تستغلّھ في دفع أجور الموظفین 

ة أخرى تكتسح م ال وتحسین حال المساجین ، وجلب مستلزمات الّشغل ، ومن جھ اجین مج نتجات المس

.     )4(المنافسة في األسواق

ذا حّب -3ب ع ، وك ینّمي العمل العقابّي لدى المحكوم علیھم ، الّشعور بالمسؤولّیة إزاء المجتم

ین  ي العصر الحدیث أي إحداث مصالحة ب ة ف ھ العقوب ا تصبو إلی الكسب المشروع ؛ وھذا یعتبر أھّم م

.الجاني والمجتمع ؛ ھذا فضال عن أّن العمل یفید الّسجین صّحّیا ونفسّیا 

في ھماإلدراك أھّمّیة ھذا الّنظام بشّقْیھ ، الّتعلیم والّتھذیب ، نتناول:لّتعلیم والّتھذیب نظام اـ 3

:عنصرین على الترتیب التالي

ة : )5(الّتعلیم-أ یھم، خاّص وم عل یكمن دوره األساسي في توسیع مدارك بعض الفئات من المحك

ل  رافھم الفع بب الّرئیسي القت ون الّس ذین یك تواھم أولئك الّ ذا مس ور ، وك ب األم ل بعواق ي ، الجھ الجرم

.الّتعلیمي المنخفض جدا 

، فإّنھ یغرس في المحكوم علیھم ھم في محو األّمّیة وسط الّسجناءوالّتعلیم ، فضال عن أّنھ یسا

وفوق كّل ذلك ، یسّھل إدراج نظام.ملكة الّتفكیر الّسلیم ، ویساعدھم على توجیھ سلوكاتھم توجیھا سدیدا 

.من قواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونین73من قانون تنظیم السجون؛و ھذا ما أقّرتھ القاعدة 98ـ97ینظر،المادتین) 1(

؛ فتوح 363، ص 3،ع4،مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة ، مج" العمل العقابي"ینظر ، محمود نجیب حسني ، )2(

. 242-240، ص علم العقابالّشاذلي ، 

یرى البعض بأّن ھذا الغرض یجب أالّ یطغى على باقي األھداف اإلصالحّیة والّتأھیلّیة ، ینظر ، فوزیة عبد الّسّتار ، )3(

؛ علي 274، ص الوجیز في علم اإلجرام وعلم العقاب؛ حسنین صالح عبید ، 379، ص مبادئ علم اإلجرام والعقاب

.285، صعلم اإلجرام والعقاب عبد القادر القھوجي ، 

.388، صمبادئ علم اإلجرام والعقابینظر ، فوزیة عبد الّسّتار ، )4(

، علم اإلجرام والعقاب؛ علي عبد القادر القھوجي ، 370- 366، ص المرجع السابقینظر ، فوزیة عبد الّسّتار ،)5(

.301-208ص
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كما أنھ یساعد . ، على المحكوم علیھ الحصول على عمل بعد اإلفراج عنھ الّتعلیم في المؤّسسات العقابّیة

.، ویصرف عنھ كّل تفكیر في معاودة اإلجرام من جدید اني على الّتخلّص من عقدة الّنقصالج

:)1(یتضّمن نظام الّتعلیم داخل الّسجون نوعین متكاملین لبلوغ الھدف منھ : أنواعھ- 1أ

یطّبق تدریجّیا ، حسب فئات المحكوم علیھم وأعمارھم بدءا من أقلّھم مستوى، . نظريّ : أحدھما

.وذلك بتعلیمھم القراءة والكتابة ، وتلقینھم بعض المعلومات األساسّیة

ا وینط: وثانیھما عملي أو فّنّي  ة یختارونھ ة أو مھن ى حرف وي على تدریب المحكوم علیھم عل

.حسب رغباتھم ، وكذا حسب إمكانات المؤّسسة العقابّیة المودعین بھا 

.من قانون تنظیم السجون 94و 24المادة ج في .س.ت.وقد أقّر ھذا التعلیم ق

ذاتھا الوسائل المعروفة في إّن وسائل الّتعلیم داخل المؤّسسات العقابّیة ، ھي : وسائلھ - 2أ

الّصحف ، الّدروس والمحاضرات : ة تعلیمّیة؛ ویمكن أن نذكر منھامؤّسسةالّتعلیم العادي داخل أیّ 

.المكتبة باإلضافة إلى والمجالّت

ة :" یقصد بھ : نظام الّتھذیب-ب ن الّناحی ان ، سواء م دى اإلنس ة ل غرس وتنمیة القیم المعنوّی

:و لھذا النظام أنواع و لھ أھمّیة بالغة فبالنسبة لـ ؛)2("الخلقّیة الّدینّیة أو 

یكون الّتھذیب دینّیا كما یكون خلقّیا ولو أّن كّل واحد منھما یكّمل اآلخر، : التھذیبأنواع-1ب

.بل الّتھذیب الّدیني یحمل في طّیاتھ الّتھذیب الخلقي 

ّدیني-أ ذیب ال ن أن : الّتھ ا یمك ة ، كم ّدروس الّدینّی جونین بواسطة المحاضرات وال ّدم للمس یق

یكون أثناء القیام بالّشعائر الّدینّیة ، بل أحیانا یعّین مرشد أو واعظ لتلقینھم أمور الّدین من أجل بعث

.)3(الوازع الّدیني لدیھم وكذا غرس القیم الّتي یدعو إلیھا دینھم

ي-ب ذیب الخلق اعد :الّتھ ول –یس بق الق ا س ي –كم دة ف ة الحمی یم األخالقّی رس الق ى غ عل

ة إدارة المؤّسسة  ل ھیئ المحكوم علیھم ؛ وإّن أحسن وسیلة لتحقیق ھذا الھدف ھي المعاملة الحسنة من قب

.ّیة العقابّیة ؛ فكلّما كانت معاملة المشرفین وكذا المراقبین طّیبة ، كلّما استجاب الّسجین للبرامج الّتھذیب

:)4(في مجال مكافحة اإلجرام أھمّیة بالغة لھفھذا الّنظام :ـ أھمّیة نظام التھذیب2ب

اإلجرام الوجیز في علم؛ حسنین صالح عبید ، 367، ص مبادئ علم اإلجرام والعقابینظر ، فوزیة عبد الستار ، )1(

.284-283، ص وعلم العقاب

. 286، صالمرجع السابقحسنین صالح عبید ، )2(

.من قواعد الحد األدنى66ھذا ما أّكدتھ القاعدة )3(

، شرح قانون العقوبات اللبناني؛محمود نجیب حسني ،374- 372،ص المرجع نفسھینظر، فوزیة عبد الستار، )4(

.696ص
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یھم - وم عل دى المحك ة ل اھیم الخاطئ ى تصحیح المف اعد عل ادئ فھو یس ي غرس المب اھم ف ویس

.الّسامیة في نفوسھم 

.كما یفتح أبواب الّتوبة أمام كّل سجین لإلعراض عن الجریمة -

.یوقض الوازع الّدیني داخل كّل واحد منھم و-

ن 3ف/66باإلضافة إلى المادة 91ـ88: الموادج في .س.ت.قنظام التھذیب بنوعیھوقد أقّر  م

.)1(قانون تنظیم السجون

لضمان استجابة المحكوم علیھم للبرامج اإلصالحّیة :ّحّیة واالجتماعّیةنظام الّرعایة الصّ ـ 4

المؤّسسات العقابّیة، ال بّد من توفیر األسباب لذلك؛ وأّولھا الّرعایة الّصحّیة للّسجین، وثانیھا المقّررة في 

: ھملوكسوكالھما من العوامل المؤّثرة أّیما تأثیر في الّرعایة االجتماعّیة؛

تشمل ھذه العنایة جوانب عّدة ؛ منھا ما یتعلّق بالمأكل والملبس والّنوم : )2(الّرعایة الّصّحّیة–أ

. )3(، ومنھا ما یتعلّق بالعالج والوقایة من األمراض 

وم  وفیما یتعلّق بالعالج والوقایة من األمراض ، یتحّتم إخضاع كّل مسجون لفحص دورّي ، یق

ة ة العقابّی اء المؤّسس ھ أطّب ّرض )4(ب ة تع ي حال ى ؛ وف ھ إل تّم نقل ابة  ، ی رض أو إص ھ لم وم علی أّي محك

.المستشفى الّتابع للّسجن أین یتلّقى العنایة الالزمة

ن 65ـ57: الموادفي نظام الرعایة الصحّیة المشّرع الجزائري من خالل الّنص علیھوقد أقّر  م

.)5(قانون تنظیم السجون

الّسجین على التكّیف مع الحیاة داخل المؤّسسة مساعدة :" یقصد بھا : الّرعایة االجتماعّیة–ب

ودة  العقابّیة ، وتوجیھھ في حّل مشكالتھ بسبب حبسھ ، ومنھا مشاكلھ العائلّیة ، وكذلك تأھیلھ وإعداده للع

.)6("إلى المجتمع مواطنا صالحا 

.من مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونین 77ھذا الّنظام أقّرتھ القاعدة )1(

تقریر بشأن "؛ محمود الھمشیري ، 400-393، صمبادئ علم اإلجرام والعقابینظر ، فوزیة عبد الّسّتار ، )2(

؛ 124م وھو عدد خاّص ، ص 1968مارس 1، ع11، المجلّة الجنائّیة القومّیة ، مج" العقوبات والّتدابیر االحترازّیة

488-, T1, P 486PénitentiaireCriminologie & ScienceG.Stéfani & G.Levasseur ,

.من قواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونین1ف/26ھذا ما أقرتھ القاعدة )3(

, Réflexions sur les limites du  rôle de l  équipe médicoSchoubi Lanadac–ینظر ، )4(

Pénitentiaire , 1972 , P  52,  Revuepénitentiairepsychologique en milieu

من مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاملة 26–22:باإلضافة إلى القواعد77و62القاعدةأیضاھذا الّنظام أقّرتھ)5(

.المسجونین 

. 149، ص الظاھرة اإلجرامّیة جالل ثروت ، )6(
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ك أنّ  جین ، ذل تمرار إّن ھذه الّرعایة ذات أھّمیة كبیرة ، خاّصة في مرحلة اإلفراج عن الّس اس

ر أن  ن غی ھ ، م راد مجتمع ع أف د م ن جدی دماج م ى االن اعده عل ارجي یس االّتصال بینھ وبین الوسط الخ

ام ھي . یحس بینھم بالغربة ، فیسلك ثانیة مسلك المجرمین  ماح : ولعّل أھّم الوسائل إلنجاح ھذا الّنظ الّس

ذا أصدق ن للمحكوم علیھم بتبادل المراسالت مع أھلھم وأقاربھم وك ؤالء ، لك ارات لھ ائھم ، وتسھیل الزی

. )1(كل ذلك یتّم تحت رقابٍة وحیطٍة شدیدة 

ي المشّرع الجزائري نظام الرعایة االجتماعّیة من خالل الّنص علیھوقد أقّر  وادف 72ـ66: الم

.)2(من قانون تنظیم السجون90ـ89باإلضافة إلى المادة 

الّنظرداخلالجـزاء الجنائيیتم تنفیذال ھذا ، و قد  ة ب ة العقابّی دى لنوعالمؤسس ھمالئمھ و م ت

الھدف اإلصالحي ـق یحقالسعي یجري حثیثا لتكییفھ و جعلھ كفیال بتخاّصة وة المحكوم علیھ، لشخصیّ 

ارج المؤسسة و التأھیلي ذھا خ تّم تنفی ات أخرى ی ة آلّی ذا األساس وضعت التشریعات الحدیث ، و على ھ

:ّیة یمكن بیان أھّمھا في العنصر الموالي العقاب

ة داخل قطرق العالج العقابي المطبّ إنّ :ثانیا ـ اآللیات المطبقة خارج المؤّسسات العقابیة

التباین في أسالیب المعاملة العقابیة لعلّ و ن تلك المستحدثة للتطبیق خارجھا، عتختلف ة المؤسسة العقابیّ 

تحمیل السلطة المختصة بالتنفیذ مسؤولّیة السھر على في الوسطین المغلق والمفتوح أدى إلىالمقررة

متنّوعة لھا الصبغة القضائّیة و لھا قرارات حسن تطبیقھا من جھة مع منحھا صالحّیات تمّكنھا من اّتخاذ

. وزنھا في مجال التفرید التنفیذي للعقوبة 

ّتخذ بالتبعّیة لما یصدره قضاة بعضھا یُ سلطة المختّصة بالتنفیذ ،الصدرھا تإّن تلك القرارات الّتي

سلطة تلك الالبعض اآلخر تتخذه وو یتعلّق األمر بتنفیذ عقوبة العمل للنفع العام بشكل خاصّ الحكم 

في التوقیف المؤقت و تتمّثلمن غیر تبعّیة لغیرھاأصالة عن نفسھاممثلة في قاضي تطبیق العقوبات

.لتطبیق العقوبة و اإلفراج المشروط و الرعایة الالّحقة للمفرج عنھ

یمكن للجھة القضائیة أن : و آلیة تنفیذھا خارج المؤسسة العقابّیةعقوبة العمل للنفع العامـ 1

التي ترتكز الدفاع االجتماعي لتعزیز مبادئ ،فع العامتستبدل عقوبة الحبس المنطوق بھا بعقوبة العمل للنّ 

وھو المبتغى . للمحكوم علیھماالجتماعيباألساس على احترام حقوق اإلنسان وتحقیق إعادة اإلدماج 

الوجیز؛ حسنین إبراھیم صالح عبید ، 405- 401، ص مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب ینظر ، فوزّیة عبد الّسّتار ، )1(

، المجلّة "تقریر بشأن العقوبات والّتدابیر االحترازّیة "؛ محمود الھمشیري ، 297- 291، صفي علم العقاب واإلجرام

؛1968الجنائّیة القومیة ، العدد الخاص ، مارس 

497-,T1,P489Pénitentiaire, Criminologie & ScienceeurG.Stéfani & G. Levass

.من مجموعة قواعد الحد األدنى لمعاملة المسجونین81ـ 79واعدھذا الّنظام أقّرتھ الق)2(
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من خالل تقریرھا لعقوبة العمل ري وھذا ـالجزائالتشریعتسعى إلیھ جّل التشریعات العقابّیة و منھا الذي

التنفیذ و على رأسھا قاضي تطبیق العقوبات في تطبیقھا بما للّنفع العـام و منح سلطات موّسعة لسلطة 

باعتباره نموذجا یمكن االقتداء بھ الجزائري و قد اخترنا بیان ھذه اآللّیة وفق الّنموذج . یضمن تفریدھا 

دور قاضي تطبیق العقوبات في التأكید علىمعحدثھ السیاسة الجنائیة المعاصرة ستلمواكبتھ لكّل تطّور ت

.ھاتطبیق

: "travail d’intérêt général"الجزائريعقوبة العمل للنفع العام في التشریع مضمونأـ 

فيل من قانون العقوبات من الباب األوّ مكررلاألوّ الفصل علیھا فيو نصّ ع الجزائري المشرّ بھا أخذ 

امة ـلفائدة عھالمحكوم علیھ بعمل دون أجر، موجّ قیام، وینطوي مضمونھا على منھ 1مكرر5المادة

وھي تخضع، سة العقابیة بدال من وضعھ في المؤسّ أي في المؤسسات و اإلدارات  العمومّیة الشعب 

. )1(للقاضيةللسلطة التقدیری

ب احترام تطبیقھا یتطلّ و قصیرة المدة ، رة كبدیل عن العقوبة السالبة للحرّیة و بالتالي فھي مقرّ 

د ع، لذا یسھر قاضي تطبیق العقوبات ب)2(علیھا في قانون العقوباتصالنّ تي تمّ اإلجراءات والشروط الّ 

اإلشكالیات مختلف عقوبة العمل للنفع العـــام، والفصل في تطبیقأن یصدرھا قاضي الحكم، على 

:، و ذلك على الّنحو التاليالناتجة عن ذلك

ھالقد خول: قاضي تطبیق العقوبات الجزائري في تطبیق عقوبة العمل للنفع العامإختصاص-ب

یقوم بعدة إجراءات في مواجھة و تیسیرا لحسن تطبیقھا فإّنھ المشرع الجزائري لقاضي تطبیق العقوبات، 

و ال بد . ةوذلك بمجرد وصول الملف إلیھ من طرف النیابة العامّ ،ـ المحكوم علیھ بھا ـ المعني باألمر

: )3(من ھذا المنطلق أن یمّیز بین حالتین 

أول ما یقوم بھ قاضي تطبیق العقوبات ھو استدعاء المعني : لالستدعاءحالة امتثال المعني -1ب

ھ في حالة عدم إلى أنّ االستدعاءوینوه في ھذا " بواسطة محضر قضائي في عنوانھ المدون بالملف

وفي حالة امتثال المعني لالستدعاء یقوم .)4(" علیھ عقوبة الحبسق د تطبّ حضوره في التاریخ المحدّ 

66/156، المعدل و المتمم لألمر 2009فبرایر 25المؤّرخ في 09/01مكرر من القانون رقم 5ینظر ، المادة )1(

.  المتضّمن قانون العقوبات 1966یونیو8المؤّرخ في 

.من قانون العقوبات 6مكرر5إلى 1مكرر5و ھي واردة في المواد من )2(

تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، تاالمحدد لكیفیّ و،2009أبریل21فيالمؤرخ2رقمینظر ، المنشور الوزاري ) 3(

.القضائیةالموجھ إلى السادة الرؤساء والنواب العامین لدى المجالس

.265،ص) 2009دارھومة للنشر والتوزیع،:الجزائر(،09،طالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،(4)
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ةاالجتماعیّ تھ ف على وضعیّ تعرّ یتھ، ود من ھویّ قاضي تطبیق العقوبات باستقبال المحكوم علیھ لیتأكّ 

لي تي یدد من صحة المعلومات الّ ة، للتأكّ بالنیابة العامّ االستعانةة، كما یمكنھ ة والعائلیّ ة والصحیّ والمھنیّ 

ـ المحكمةبمقرة بمقر المجلس القضائي أوویعرض ھذا األخیر على طبیب المؤسسة العقابیّ ؛بھا المعني

ة لتمكین قاضي تطبیق العقوبات من اختیار عن حالتھ الصحیّ ، لفحصھ وتحریر تقریرـ حسب الحالة

.)1(طبیعة العمل الذي یتناسب وحالتھ البدنیة

، المعنیةإلى ملف ة تضمشخصیّ ر قاضي تطبیق العقوبات بطاقة معلومات وبناء على ذلك یحرّ 

االجتماعيوقدراتھ، والتي ستساھم في اندماجھ تتالئملیختار لھ عمال من بین المناصب المعروضة التي 

.)2(ةة والعائلیّ على السیر العادي لحیاتھ المھنیّ دون التأثیر

سبة للمحكوم علیھ بعقوبة العمل للنفع العام والذي كان رھن الحبس المؤقت، وعمال بأحكام وبالنّ 

للمحبوسین، تخصم مدة الحبس المؤقت االجتماعيمن قانون تنظیم السجون وإعادة اإلدماج 13المادة 

األصلیة تي قضاھا بحساب ساعتین عمل عن كل یوم حبس ثم تستبدل المدة المتبقیة من عقوبة الحبس الّ 

لیؤدیھا عمال للنفع العام، وإثر ذلك یصدر القاضي مقررا بالوضع،یعین فیھ المؤسسة التي تستقبل المعني 

ة وإلى المؤسسة المستقبلة غ إلى المعني وإلى النیابة العامّ ات أداء عقوبة العمل للنفع العام، ویبلّ كیفیّ و

.)3(للمحبوسیناالجتماعياإلدماج وإلى المصلحة الخارجیة إلدارة السجون المكلفة بإعادة

في حالة عدم امتثال لالستدعاء یعني حلول التاریخ : في حالة عدم امتثال المعني لالستدعاء-2ب

ا باالستدعاء، ودون تقدیم عذر جدي من قبلھ أو من رغم ثبوت تبلیغھ شخصیّ ه المحدد، وعدم حضور

ن عرضا لإلجراءات التي تم بعدم المثول یتضمّ محضر، یقوم قاضي تطبیق العقوبات بتحریرینوبھ

عد الذي یقوم بإخطار ایرسلھ إلى النائب العام المسـ ، تبلیغ الشخص، عدم تقدیم عذر جديـ إنجازھا

.جراءات التنفیذ بصورة عادیة بالنسبة لعقوبة الحبس األصلیةامصلحة تنفیذ العقوبات، التي تتولى باقي 

.2009أبریل21فيالمؤرخ2رقمالوزاري ینظر ، المنشور )1(

.265أحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون الجزائي العام، صینظر أیضا،الوزاري السابق ؛ینظر ، المنشور )2(

.الوزاري السابقینظر ، المنشور )3(
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من قانون العقوبات، باتخاذ 3مكرر05طبقا لنص المادة ویقوم قاضي تطبیق العقوبات

أیام العمل أو أوقاتھ أو المؤسسة اإلشكاالت كتعدیل برنامج العمل أو تغییركافة اإلجراءات الالزمة لحلّ 

. )1(المستقبلة

ظام العقابي الجزائري ر في النّ طبقا لما ھو مقرّ : ـ نظام التوقیف المؤّقت لتطبیق العقوبة2

من اآللّیات المطّبقة خارج المؤسسة العقابّیة ، و لقاضي نظام التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبةیعتبر

، تطبیق العقوبات سلطة مباشرة في تقریره لصالح المحكوم علیھ 

130المادة في للمحبوسیناالجتماعيم السجون وإعادة اإلدماج قا لما ورد في قانون تنظیطبف

تقل عن سنة واحدة بالتوقیف محبوس الذي بقي لھ مـن تنفیذ كامل عقوبتھ مدة تساوي أو یستفیـد ال": منھ 

:الیة المحددة حصراالتّ لدیھ حالة من الحاالت ى توافرتت لتطبیق عقوبتھ متّ المؤق

.إذا توفي أحد أفراد عائلة المحبوسـ1

د المحبوس بأنھ المتكفل الوحیأثبت إذا أصیب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطیر، وـ2

.بالعائلة

.امتحانالتحضیر للمشاركة في ـ3

إذا كان زوجھ محبوسا أیضا، وكان من شــأن بقائھ في الحبس الحاق ضرر باألوالد ـ4

.العائلة اآلخرین المرضى منھم أو العجزةوبأفرادالقصر، 

.إذا كان المحبوس خاضعا لعالج طبي خاصـ 5

خروج أنّ -إنسانیة بحتةالعتبارات-المشرع راعىوما یمكن استخالصھ من ھذه الحاالت أنّ 

األول :حیث فاضل بین الوضعین،سة العقابیة وتوقیف تنفیذ عقوبتھ أمـر ضروريالمحبوس مـن المؤسّ 

ھ في أمس الحاجة والثاني خروجھ منھا لكون أحد أفراد عائلت، ة العقابیة تنفیذا لعقوبتھ بقاؤه في المؤسسّ 

وقرر منحھ التوقیف المؤقت لتطبیق عقوبتھ ألنّ إلیھ لوجود ظرف أو حالة تستدعي وقوفھ إلى جانبھ،

.حتى و إن كانت خاّصةالمصلحة تقتضي ذلك

تطبیق عقوبة العمل للنفع العام، ت، المحدد لكیفیا2009ل ـأبری21، المؤرخ في 2ینظر، المنشور الوزاري رقم ) 1(

.القضائیةالموجھ إلى السادة الرؤساء والنواب العامین لدى المجالس
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ممثلھ القانوني أوأوذاتھلمحبوسإّن صدور قرار توقیف تنفیذ العقوبة مرھون بتقدیم طلب من ا

دراسة الطلب والبت فیھ خالل عشرة أیام من تاریخ قاضي تطبیق العقوباتى ویتولّ أحد أفراد عائلتھ ، 

بعد أخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات وذلك لمدة ال بالقبول أو الرفض ر اقرال، ثم یصدر )1(إخطاره بھ

ضمانات في ھذه الحالة ضمانة مـن القرار یعتبر تسبیب ذلك أنّ ، )2(التسبیببشرطتتجاوز ثالثة أشھر 

إلعادة النظر فیھ من أمام لجنة تكییف العقوباتھذي یجوز لھ الطعن فیحمایة حقوق المحكوم علیھ ، الّ 

. )3(جدید

قرارلتشمل إصداره ة ابیّ ـسة العقارج المؤسّ ـقاضي تطبیق العقوبات خاتـو تستمر صالحیّ 

و ھو نظام مضبوط بشروط موضوعّیة و أخرى شكلّیة ھدفھا تفرید المعاملة العقابّیة ؛اإلفراج المشروط 

.خارج السجن على أن یثبت المحكوم علیھ استحقاقھ لھ

ھذا الّنظام معمول بھ في ، "la libération conditionnelle": اإلفراج المشروطنظام - 3

و ھو من أسالیب المعاملة العقابّیة التي بمقتضاھا یتّم نقل المحكوم علیھ )4(كثیر من التشریعات الحدیثة

تسریحو ینطوي على ." خارج المؤسسة"إلى الوسط المفتوح" داخل المؤسسة"الوسط المغلقمن 

بعضھا یتعلّق بالمحبوس  و بشكل خاص حسن شروط معینة،تحققتمدة عقوبتھ إذا انتھاءالمسجون قبل 

بعض اآلخر یتعلّق بمدة العقوبة التي تّم قضاؤھا داخل المؤسسة باإلضافة إلى شروط أخرى سلوكھ و ال

.)5(تتعلّق بالجاني الشكلي

تزامات لإخالل المحكوم علیھ باالعدم ویكون ھذا اإلفراج معلقا على شـرط یتمثل في 

بالتالي اإلفراج ھذا لاستحقاقھھذا الشرط كان ذلك قرینة على عدم انتفى، فإذا اعلیھ قانونالمفروضة 

.المحكوم بھا علیھسة العقابیة مرة أخرى لیقضي فیھا ما بقي من فترة العقوبةإعادتھ إلى المؤسّ یتقّرر

جتماعي للمحبوسین عنایة كبیرة لنظام دماج االولقد أولى قانون تنظیم السجون وإعادة اإل

.سلطات واسعة في ھذا المجالاإلفراج المشروط فأعطى لقاضي تطبیق العقوبات 

.من قانون تنظیم السجون 132المادة )1(

.من قانون تنظیم السجون 1ف/130المادة )2(

.من قانون تنظیم السجون2،3ف/133المادة )3(

دور عبد العظیم مرسي وزیر ، : ینظر اختالف التشریعات حولھ و حول السلطة المختّصة بھ ، وكذا إجراءاتھ في ) 4(

و ما بعدھا ؛576ص القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائّیة ؛

Roger Merle & A. Vitu, Traité de Droit Criminel, T1,P955&SS.

من المرسوم رقم 8و 1ف/7من قانون تنظیم السجون  و المادتین 150ـ 1ف/134:ینظر ھذه الشروط في المواد ) 5(

.المتعلّق بإجراءات تنفیذ المقررات الخاّصة باإلفراج المشروط1972فبرایر 10المؤرخ في 37ـ72
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من نظام اإلفراج المشروط یكون بعد اجتیازه بنجاح لفترة االستفادةحقّ محبوس الومنح 

المحبوس الذي "االختبارشرط الخضوع لفترة من قانون تنظیم السجون135المادةوأسقطت، االختبار

ویقدمبأمن المؤسسة العقابیة،اس ـیبلغ السلطات المختصة عن حادث خطیر قبل وقوعھ من شأنھ المس

، و ھذا مظھر آخر من "معلومات للتعرف على مدبریھ أو بصفة عامة یكشف عن مجرمین وإیقافھم

ظر بوضع آلیات رقابیة أخرى على مظاھر التفرید التنفیذي للعقاب و إن كان یحتاج إلى إعادة النّ 

.المستفید من ھذا اإلعفاء

أوھو بنفسھ ،یقوم الستقامتھضمانات جدیة یقّدم وبنجاح تباراالخوبعد أن یجتاز المحبوس فترة 

إلى  قاضي تطبیق ھویقدمأحد أقاربھ بتكوین ملف اإلفراج المشروطممثلھ القانوني أوعن طریق 

فیھ من الذي یحیلھ بدوره عـلى لجنة تطبیق العقوبات للبتّ ،"أو وزیر العدل حسب الحالة"العقوبات 

من اإلفراج االستفادةطلب أو اقتراح إرفاقجنة حیث یتحقق أمینھا من خالل إیداعھ لدى أمانة ضبط اللّ 

ف القضائیـة و الغرامات الجزائیة والتعویضات المدنیة قبل تسجیلھ بما یثبت دفع المصاریالمشروط 

.)1(أوبما یثبت تنازل الطرف المدني عنھا

لملفات وترتیبھا حسب تاریخ ورودھا وحضور اجتماعاتھا دون أن یقوم أمین الجنة بتسجیل ا

یكون لھ صوت تداولي، ویتولى تسجیل مقرراتھا وحاالت الطعن فیھا وإعداد محاضر التبلیغ المختلفة 

ن حرر أمیوبعد تحدید تاریخ الجلسة من قبل قاضي تطبیق العقوبات ی.ومحاضر اجتماعات اللجنة

لحضور الجلسة ویرسلھا بعد توقیعھا من قبل قاضي تطبیق العقوبات إلى أعضاء االستدعاءاتالضبط 

الملفات المعروضة علیھا حول تتداول لجنة تطبیق العقوبات معقولة، حیثاللجنة وذلك في آجال 

تعادلھا یرجح صوت ور ثلثي األعضاء على األقل وتتخذ مقرراتھا بأغلبیة األصوات، وفي حالة بحض

الذي یتخذه ھذا األخیر مطابقا لرأي ویكون المقرر؛لعقوبات مرجحا باعتباره رئیسا للجنةي تطبیق اقاض

.)2(العقوباتلجنة تطبیق 

ق اج المشروط یتولى أمین لجنة تطبیرراإلفرقاضي تطبیق العقوبات مقوبمجرد أن یصدر

على تبلیغ یؤشــربنسخة من الملف إلى النائب العام بموجب محضر مرفقار العقوبات تبلیغ المقرّ 

كما یبلغ أمین اللجنة المحبوس . استالمھ فورا بسجل التبلیغات المتداول بین أمانة اللجنة والنیابة العامة

حیث. تبلیغالمعني بمقرر لجنة تطبیق العقوبات في حالة رفض منح اإلفراج المشروط بموجب محضر 

.ینظر، المنشور الوزاري المتعلق بكیفیة البت في ملفات اإلفراج المشروط )1(

دار ھومة  : الجزائر(،1، ط"النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ"قانون تنظیم السجـون ینظر،حمدي باشا عمـر، )2(

.                                     70،ص)2006للطباعـة والنشـروالتوزیع ،
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األمین رفض یؤشــرالسیـن، وفي حالة یوقع المحبوس ویضع بصمتھ بسجل التبلیغات الخاص بالمحبو

."رفض التوقیع"بعبارة 

ر ثالث ر المنح تحرّ وفي حالة منح اإلفراج المشروط وعدم تسجیل النائب العام طعن في مقرّ 

ترسل نسخة منھا إلى مدیر المؤسسة العقابیة لتنفیذه مادیـا، : نسخ من قرار منح اإلفراج المشروط 

وترسل نسخة ثانیة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یقع في دائرة اختصاصھ مكان ازدیاد 

ھي النسخة األصلیة فتدرج بملف النسخة الثالثة والقضائیة أماالمستفید لقید المقرر في صحیفة السوابق 

.)1(المعني على مستوى أمانة لجنة تطبیق العقوبات

وزیر العدل حافظ األختام یصدر«: أنھقانون تنظیم السجون على من142كما تنص المادة

بتھ أكثر من أربعة ومقرر اإلفراج المشروط عن المحبوس الباقي على انقضاء مدة عق

وفي ھذه الحالة التي " من ھذا القانون135المنصوص علیھا في المادة شھرا في الحاالت )24(وعشرین

یكون فیھا اختصـاص اصدار مقرر اإلفراج المشروط لوزیر العدل تتولى لجنة تكییف العقوبات دراسة 

.طلب اإلفراج وإبـداء رأیھا فیھ قبل أن یصدر وزیر العدل مقرره بشأنھ

تھا، یالحظ أن المشرع الجزائري قد اعتمد نظاما ومن خالل ھذه المادة واألحكام التي سبق

مزدوجا في منح اإلفراج المشروط، فمن جھة خول قاضي تطبیق العقوبات إصدار قــرار اإلفراج 

المشروط إذا كان باقي العقوبة المحكوم بـھا على المحبوس المعني یسـاوي أو یقل عن أربعة وعشرین 

ل أحقیة اصدار قرار منح اإلفراج المشروط متى زادت شھرا ، ومـن جھة أخرى أعطى لوزیر العد

المــدة المتبقیة من تنفیذ عقوبة المحكوم علیھ عن أربعة وعشرین شھرا، لذلـك فھو لم یتبع النظام 

.الالمركزي في منح اإلفراج المشروطالالمركزي فحسب بل أخذ بالنظامین المركزي و

قاضـي قرار اإلفراج المشروط فإنّ بإصدارل وحتى في الحاالت التي یختص فیھا وزیر العد

منـح اإلفراج المشروط على وزیــر اقتراحتطبیـق العقوبات یكـون حاضرا من خالل سلطتھ في 

.العدل؛و ھذه قرینة أخرى دالة على ثقة المشّرع في ھذا القاضي ألنھ األكثر تواصال مع المحكوم علیھ

القاضي سلطـة فـرض التزامـات خاصـة أو تدابیرمراقبة وإضافة إلى ذلك أعـطى المشرع لھــذا 

من قانون تنظیم السجون التي ورد 145فرج عنھ شرطیا، وجاء ذلك بناء على نص المادةمومساعدة لل

ر اإلفراج یمكن لقاضي تطبیق العقوبات أو وزیر العدل حافظ األختام حسب الحالة أن یضمن مقرّ "فیھا

.                                                              72، ص"النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ"قانون تنظیم السجـون ،ینظر، حمدي باشا عمر، )1(
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القانون نجد ھذامن 147وبالرجوع إلى المادة ؛ " بیر مراقبة ومساعدةة وتداالمشروط التزامات خاصّ 

ق في إلغاء اإلفراج المشروط إلى الجھة المختصة بمنحھ سواء تعلّ االختصاصالمشرع الجزائري عھد 

اإللغاء من الجھة ، وبمجرد صدور قرارـحسب الحالة ـاألمر بوزیر العدل أو قاضي تطبیق العقوبات 

تي كان یقضي بھا ة الّ سة العقابیّ ا بالمؤسّ تلقائیّ االلتحاقذي یتعین علیھ غ إلى المستفیـد الّ بلّ ة، یالمختصّ 

تي ة الّ إلى النیابة العامّ رعقوبتھ، وفي حالة عدم التحاقھ یرسل قاضي تطبیق العقوبات نسخة من المقرّ 

مدیر المؤسسة العقابیة فورویتوجب على .یقع بدائرة اختصاصھا مكان إقامتھ لتنفیذه بالقوة العمومیة

وفي ؛ـحسب الحالةـ العدل إعادة حبـس المفرج عنـھ شرطیا إخطار قاضي تطبیق العقوبات أو وزیر

.)1(اإلدماجحالة وقوع أي إشكال یرفع األمر إلى المدیریة العامة إلدارة السجون وإعادة 

السلطات االستشاریة لقاضي لقد سعى المشّرع الجزائري مسایرة منھ للمشّرع الفرنسي إلى جعل

، 05/04سلطات تقریریة بمقتضى القانون الجدید 02/72األمر في ظلّ المقّررة في تطبیق العقوبات

لتحقیق تفرید تنفیذي منھ و یكون بذلك التشریع العربي األّول الرائد في ھذا المجال ، و كّل ذلك سعیا 

تنفیذ العقوبة و على رأسھ قاضي تطبیق العقوبات آلیة القضائي علىاإلشرافنظام لكن یبقى .للعقوبة 

وبة ، غایة ما في األمر أّنھ ـة الحدیثة نحو تفرید العقة كبیرة في توجیھ السیاسة الجنائیّ مستحدثة لھا فاعلیّ 

ة أو خارجھا ق بالسلطات القضائیة الممنوحة لھ سواء تمت ممارستھا داخل المؤسسة العقابیّ فیما یتعلّ 

.إلى تفعیل من جھة و إعادة تنظیم من جھة أخرىتحتاج 

:المطلب الثالث
.في تحقیق العدالة الجنائّیة للعقوبة دور التفرید التنفیذي 

ة في التشریع الجنائي اإلسالمي لمقّررطبیعة العقوبات ابین ظاھرعلى الرغم من االختالف ال

رة في التشریعات العقابّیة الوضعّیة المقرّ و تلك، خاّصة منھا المتعلّقة بجرائم الحدود و القصاص 

إالّ أّن القاسم المشترك بینھما في ھذا المجال ھو ، المرتكزة أساسا على العقوبات السالبة للحرّیة 

. استھداف تحقیق العدالة الجنائّیة و إن كانت الوسائل المعّول علیھا مختلفة 

سواء في الشریعة أو في حقیق العدالة الجنائّیةو إّن تحدید دور التفرید التنفیذي للعقوبة في ت

، مرھون بتقییم دور السلطة المختّصة بتحقیقھ بدایة ، و من بعد دور اآللّیات المقّررة في كّل القانون 

و من ھذا المنطلق تّم تقسیم المطلب إلى . تھا في مجال بلوغ ھذه الغایة تجسیده عملّیا و مردودیّ في منھما 

:ما على التواليفرعین ھاّمین ھ

:الفرع األّول  

.                                                                                               وما بعدھا75ص ،"النصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ"، قانون تنظیم السجـونینظر، حمدي باشـا عمر، )1(
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.بالتفرید التنفیذي في تحقیق العدالة الجنائّیة دور السلطة المختصة 
نؤّكد بدایة أّنھ ، في تحقیق العدالة الجنائّیة السلطة المختّصة بالتفرید التنفیذيقبل بیان دور 

بالّنسبة للدول التي تطّبق أحكام الشریعة اإلسالمّیة في المجال الجنائي و أھّمھا المملكة العربّیة السعودّیة 
سبة للعقوبات األخرى من ینوبھ أّما بالنّ أورة مخّول لولّي األمر األمر في تطبیق العقوبات المقدّ ،)1(

فإن كانت ذات صبغة بدنّیة خّول األمر في ،على حسن تطبیقھاالتفویضّیة فتسھر الجھات القضائّیة 

تطبیقھا وفق القواعد التي تطّبق بمقتضاھا العقوبات المقدرة للقاضي الشرعي ، و إن كانت سالبة للحرّیة 

الّنظم و كذا اآللّیات المقّررة في القوانین الحدیثة ، من ة تخضع لذات فتطّبق على مستوى مؤسسات عقابیّ 

.مان كرامة المحكوم علیھ و صیانة لحقوقھ اإلنسانّیة أجل ض

في ممثلةتنفیذّیة و قد أّكدنا من قبل أّن مھّمة تفرید العقوبة تنفیذّیا موّزعة بین سلطتین إحداھما 

ممثلة عند كثیر من الدول و منھا الجزائر في قاضي تطبیق قضائّیة، و األخرى المؤسسات العقابّیة

:یمكننا تقدیر دور كّل سلطة في تحقیق العدالة الجنائّیة و ذلك في العنصرین اآلتیینالعقوبات ؛ و علیھ 

تتفاوت المؤسسات العقابّیة فیما :في تحقیق العدالة الجنائّیةةات العقابیّ المؤسسّ دورـ أّوال 

و قد تباینت ؛باالّتصال بالعالم الخارجي وم علیھ ـلمحكو مدى ترخیصھا لتحفّظھابینھا بالّنظر إلى درجة 

ات ظم ھذه المؤسسّ و الباحثین في مجال العلوم الجنائّیة بشكل عام لنّ تقدیرات علماء العقاب بشكل خاصّ 

:الي یمكن بیانھا على الّنحو التمدى فّعالیتھا في تحقیق العدالة الجنائّیة لو 

ـواع :ات العقابّیةـسر نظم المؤسّ ــ تقدی1 تعتمد أغلب التشریعات العقابّیة الحدیثة على ثالثة أن

دیر  من المؤّسسات تختلف في نمط بنـائھا من جھة و نظم تسییـرھا من جھة أخرى ،  و یمكن عرض تق

:   كّل منھا على الترتیب التالي 

وع ال یخلو أّي تشریع عقابي ألّیة دولة حدیثة من ھذا : سات المغلقةالمؤسّ رـتقدی-أ ق الّن المغل

ادات نعرضھا بإیج، من المؤّسسات  ا ـو قد سّجلت لھ إیجابّیات عّدة كما وّجھت لھ جملة من االنتق از فیم

:)2(یلي 

، اإلجراءات الجنائّیة اإلسالمّیة و تطبیقاتھا في  المملكة العربیة السعودّیةینظر ،عدنان خالد التركماني، ) 1(

؛ و قد رجعنا و ما بعدھا323، ص )1999أكادیمّیة نایف العربّیة للعلوم األمنّیة :الریاض المملكة العربیة السعودّیة (،1ط

مي في ضبط كّل ما یتعلّق بتنفیذ العقوبات الشرعّیة لتعّذر حصولنا على قوانین في دراستنا ھذه إلى مصادر الفقھ االسال

ھذه الدولة باعتبارھا الّنموذج الوحید الذي وجدناه یطّبق كّل أحكام الشریعة اإلسالمّیة في المجال الجنائي أّما بعض الدول 

.العربّیة األخرى فال تطّبق إالّ بعض ھذه األحكام

، مبادئ علم ؛فوزّیة عبد الّسّتار 273-272، صعلم اإلجرام وعلم العقابینظر ، علي عبد القادر القھوجي ، )2(

3،مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة عتخصیص المؤّسّ◌سات العقابّیةأحمد األلفي،؛327-326، صاإلجرام وعلم العقاب

؛392-374، ص5، مج 1962، نوفمبر 

539-, P 466Criminologie & Science PénitentiaireLevasseur,G.Stéfani &G.                                                                .
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: ون ـیعتبر ھذا الّنوع من السج:ـ إیجابّیات المؤّسسات المغلقة 1أ

انأضمن م- ھ محاصرةك تّم فی ث ی رین ، بحی ة المجرمین الخط ول یفئ ذا ح ا و ك ط بناؤھ نم

.ربھم ـالموجودة بھا دون ھاألمنّیة المشددة الحواجز 

ا ألغ- ات تحقیق ن المؤّسس ا أحس ا أّنھ ة ـكم ن راض العقوب ا م ا فیھ ة لم المالردعّی یب إی یص

ت أو نفسّیابحكم تقیید حركتھ في حّیز مكاني محدود إیالما بدنّیاالمحكوم علیھ سواء كان  ة إن كان خاّص

.المحكوم بھا على الشخص طویلة المدىالعقوبة 

للعودة إلى ھمفضال عن أّنھا تطّبق على الموَدعین بھا برامج إصالحّیة وتھذیبّیة حازمة لتأھیل-

. و یكرھون على الخضوع لھا و لو بالقوة عند االقتضاءالمجتمع أفرادا عادیین

:في العنصر المواليفقد وّجھت لھا انتقادات نوجزھا ، اإلیجابّیات ورغم ھذه 

: من أھّم أوجھ الّنقد الّتي وجھت لھذه المؤّسسات نذكر:ـ سلبّیات المؤّسسات المغلقة 2أ

، و تشدید حراستھـا  و تعزیزھا د بنایاتھا الّضخمة ـرة لتشییـات كثیـإّنھا تتطلّب من الّدول نفق-

.ت الخطرة من المجرمین المودعین فیھابالكفـاءات القادرة مھنّیا و جسدّیا على التحّكم في الفئا

ا یحكما - اّم للمسجونین بھ راج ـأّن العزل الّت د اإلف اعّي بع یط االجتم ي المح ّیفھم ف ول دون تك

. لنفورھم من الغیر و حقدھم علیھم ونفور الغیر منھم  ، و ھذا في أغلب األحوال عنھم

تيالّ و اإلجراءات التأدیبّیة المستمرة ھذا فضال عّما یترّتب من نتائج بسبب الحراسة المشّددة -

فقدانارات العصبّیة وـإدارة الّسجن على المحكوم علیھم، ومنھا االضطرابات الّنفسّیة واالنھیاتفرضھ

.في الّنفس و في الغیرالشعور بالّثقة 

دیر-ب ات تق ةالمؤّسس بھ مفتوح ام :ش ع لنظ ات تخض ذه المؤسس ل ، أّن ھ ن قب دنا م د أّك لق

الّنظر ،فیھاأقّل تحّفظ آخرتدریجي بمقتضاه ینتقل المحكوم علیھ من مرحلة إلى أخرى و من جناح إلى  ب

و من ھذ .شعوره بالمسؤولّیة ھ خاّصة من حیث ـإلى مدى استعداده للتحّسن ومدى ثقة إدارة المؤسسة فی

:)1(ره على الّنحو التالي المنطلق ، تّم تقدی

:نذكرھذه المؤّسسات ، ات أھّم میزمن:ـ إیجابّیات المؤّسسات شبھ المفتوحة1ب

الموجز في علمي ؛ نظیر فرج مینا، 276-275، صعلم اإلجرام وعلم العقابینظر ،علي عبد القادر القھوجي ، )1(

؛حسین إبراھیم صالح عبید ، 188، ص)م 1993دیوان المطبوعات الجامعّیة ، : الجزائر (، 3، طاإلجرام والعقاب 

؛253-252، صالوجیز في علم اإلجرام وعلم العقاب

;439-, T1, P437Criminologie & Science PénitentiaireG. Stéfani, G. Levasseur,

, T2 P159Droit Pénal FrançaisTraité Théorique & Pratique DeR.Garraud,DroitJean Pradel,

558.-, T1 P555Pénal
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ا یسھر أّنھ ـ ن العلیھ د م راقبالعدی ائیّ األن ویمشرفالن ویم ذین تن یخّص اءة ال یھم الكف ترط ف ش

رامج  تجابتھم للب دى اس اجین ، وم ل والمتابعة المستمّرة ألوضاع المس ن نق وا م ى یتمّكن اإلصالحّیة ، حّت

.المحكوم علیھ من مرحلة إلى أخرى تبعا لتحّسن سلوكھ ، وبالّتالي استحقاقھ للّتخفیف

ة ، ذلك أّن تحقیق الّتوازن الّنفسي والبدنّي للمحكوم علیھھدفھا أنّ ـ ارج المؤّسس نظام العمل خ

ي حدوـفرصة الّتعمحكوم علیھح للـیتی ر ف ع الغی انونامل م وازن الّنفسي ـ د الق ق الّت ذا یحّق ذا ـوھ ، وك

وینمي عنده ـوھذا یسمح لھ بالحركة ، مّما یحّقق لھ توازنا جسمّیا ـ فرصة ممارسة حرفة أو مھنة معّینة 

.الثقة في نفسھ و في قدرتھ على اإلنتاج و العطاء 

بھ یعتبر كما ـ جون ش اج نظام العمل العقابي المطّبق في الّس ا ؛ فاإلنت ا لھ وردا مالّی المفتوحة م

ود  جین یع ا –الّزراعي أو الّصناعي الذي ینتجھ الّس ا أو كلّّی راء –جزئّی ي إث تخدمھ ف جن ، تس إلدارة الّس

راقبین ـالبرامج اإلصالحّیة وتحسین األوض ع أجور المشرفین والم ذا دف ة ، وك ى اع داخل المؤّسس و حت

یش حّباهوم علیھ و ھذا یزیدـأجر المحك ل و للع ـم للعم ن ثمالكری راء ـم ر اجت ن غی قائھ م ده و ش رة جھ

.على تعب غیره

: عرضھا في العنصر الّتالينلم تسلم ھي األخرى من االنتقادات ، یجابّیاتورغم ھذه اإل

ة 2ب ن :ـ سلبّیات المؤّسسات شبھ المفتوح وع م ذا الّن یع األخذ بھ و توس دول نح ـاه ال إّن اتج

ا  ب علیھ ا یترت المؤسسات نظرا الستفادتھا منھ خاّصة من الّناحّیة المادّیة ، لم یحل دون انتقادھا نظرا لم

:  من مساوئ منھا

ع إّن - راد المجتم ن أف رھم م ویاء اختالط المجرمین بغی ار ظاھرة اإلجرام ، ـانتشّھل یساألس

.ارج المؤّسسة ـأثناء فترات العمل خباحتكاكھم بھم ةخاصّ 

اّتصال المحكوم علیھ بغیره من المجرمین ومن یسّھل نظام الحراسة المتوّسطة كما -

.إفالتھم من الجزاء ھم وھروبھذا مع إمكانّیة ین لم تتمّكن منھم أجھزة العدالة،العصابات اإلجرام الّذ

ذا أرباب العمل و غـالبا ما یمتنع- و أصحاب المؤسسات الخاّصة عن التعاون مع الدولة في ھ

.الھمـاجین عندھم ، حرصا على حسن سیر أعمـیرفضون تشغیل المسالمجال ، ف

ة ل:سات المفتوحةالمؤسّ رـتقدی-ج ام المؤّسسات المفتوح د أخذت بنظ رةق ذكر دول كثی ا ن منھ
األمریكیة ، سویسرا ، بلجیكا  ، إیطالیا ؛ وأّیدتھا المؤتمرات الّدولّیة والّتي السوید ، الوالیات المّتحدة : )1(

:  )2(و تّم تقدیر نظامھا كما یلي؛ھ من نجاحتلما حّققھاأوصت بتعمیم تطبیق

، ص 3، ع9، مقال في المجلّة الجنائّیة القومّیة ،مج " المؤّسسات العقابّیة المفتوحة"ینظر ، محمود نجیب حسني ، )1(

.93، ص العقوبات الجنائّیة في الّتشریعات العربّیة؛ توفیق الّشاوي ، 472

الموجز في علمي ؛نظیر فرج المینا ، 331-330، صمبادئ علم اإلجرام وعلم العقابینظر، فوزّیة عبد الّسّتار، )2(

؛190- 189، صاإلجرام والعقاب
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إّن خصوصّیة ھذا الّنظام تقتضي تطبیقھ على فئات : إیجابّیات نظام المؤّسسات المفتوحة ـ1ج

:سّجلت لھ عّدة مزایا أھّمھا ال تعمیمھ حیثخاّصة من المجرمین 

ع ـ دئین م دة و المبت ة قصیرة الم البة للحرّی ات س یھم بعقوب وم عل أّنھ یحول دون اختالط المحك

.تقاریر الفحص خطورتھم اإلجرامّیة تن أثبتمغیرھم ممعتادي اإلجرام أو 

زراعّي مراكز ذات طابععلى شكل ما تكون غالبا إذب تكالیف باھضة إلنشائھا أّنھا ال تتطلّ ـ

و ال ثقیلة لضمان أمنھاحراسة و ال نفقات، فال تحتاج إلى أموال كثیرة لبنائھا أو خدماتيأو صناعيّ 

.تجھیزات خاّصة مكلّفة لتسییرھا

وازن كما أّن البرامج اإلصالحّیة والّتأھیلّیة الّتي یطّبقھا نظام المؤّسسات المفتوحة ، یحّقق التّ ـ 

لعمل ممارسة افترة أنّ كماذلك أّنھ یكون أكثر اّتصاال بالوسط الخارجّي ، علیھ؛الّنفسي والبدنّي للمحكوم

، خاّصة أّن طبیعة ھنل بعد اإلفراج عشغإیجاد ر، و تسّھل علیھتساعده على التكّیف مع الغیالعقابيّ 

.الوسط الحري فة تاحبھا في الّسجن،ھي ذاتھا األعمال الماألعمال المكلّف

ة ـ ك المعامل ھ ، وتل وم علی ي المحك وعة ف رة الموض ة الكبی ك الّثق إّن تل ذا ، ف ّل ھ ن ك ّم م وأھ

جین ، ّھلالّرحیمة الّتي یعامل بھا داخل المؤّسسة المفتوحة تس ع والّس ین المجتم ة المصالحة ب كثیرا عملّی

.ع تجاه المجتماھذا األخیر یحمل نظرة عدائّیة إن كانخاّصة 

:انتقادات نوردھا فیما یلينظام المؤّسسات المفتوحة وّجھت ل، المزایاعلى الّرغم من ھذه 

:ھي اعتراضات كثیر منھا مردود منھا: ّیات نظام المؤّسسات المفتوحة سلبـ2ج

.زاء ـسّھل ھروب المحكوم علیھم ، وبالّتالي إفالتھم من الجأّن نظام ھذه المؤسسات ی-

.نظامھا المنفتح على الوسط الخارجي یضّعف القیمة الّردعّیة للعقوبات الّسالبة للحّرّیة -

انتقال عدوى اإلجرام ، علىیساعدالمحكوم علیھم بغیرھم من أفراد المجتمع اختالطأّن كما -

.وبالّتالي توسیع دائرة الجریمة 

جناء وقد ُرّد على ھذه العیوب بأّنھ من المستبعد على الموث ن الّس ھوق فیھ م درك الھروب ألّن ی

ة ـأّن الجو یعلم اطرة كبیرة على نفسھ ، ـمخبأّن فیھ  ررة زاءات الّتأدیبّی دیدة  و ین ارّ فللالمق صارمة ، ش

ك السجون تمام اإلدراكیدركوو ھ،مباشرةالمغلقةةالمؤّسسإلى ل اوقد یح ن ما تمتاز بھ تل ظ و م تحّف

.المعاملةقسوة وّشّدة في من 

إّنھا تقدیرات العلماء لّنظم المؤسسات العقابّیة عرضناھا بإیجابّیاتھا و سلبّیاتھا ، و العدالة 

: تقتضي أن نعطي تقییمنا الموضوعي لھا في مجال تحقیق العدالة الجنائّیة،وذلك في العنصر التالي 

مرحلةفي إّن العدالة الجنائّیة :ةـ فّعالّیة نظم المؤسسات العقابّیة في تحقیق العدالة الجنائیّ 2

اواة ـالمستقتضي و مةـإالّ مرتكب الجریامـذه األحكھارــتقتضي أن ال تلحق آثام الجزائّیة ـذ األحكـتنفی

543.-, T1, P542Droit PénalJean Pradel,
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بھذا و الخاص إرضاء الشعور العام أیضا و تقتضي بین المحكوم علیھم بذات العقوبةالتنفیذ كیفّیة في 
توضیـح مدى تحقق ھذه المقتضیات بالنسبة للّنظم التي تسّیر بھا المؤسسات العقابّیة الحدیثة .التنفیذ

:نوجزه في العناصر التالیة 

ى إّن :شخصّیة تنفیذ األحكام الجزائّیةأ ـ  تنفیذ العقوبات المحكوم بھا على الشخص تنطوي عل

الم الّ ھ؛ حبسھ و إبعاده عن الع ھ ارتكب جریمت ون النّ ذي فی ھ و بصرف الّنظر عن ك ّیر ب ذي تس ام ال ظ

ّل ثرأمفتوح فشبھأوتماما المؤسسة العقابّیة مغلقا  یمّس أیضا ك ھ ل ھ نفس وم علی ة المحك ه یتجاوز ال محال

راد أسرتھ  ھ و أف ة عائلت ة و خاّص م رابطة قراب ب .من تربطھ بھ ق فحسب بالجوان ر ال یتعلّ ذا األث و ھ

ّیة المادّیة بحكم فقدانھم ا ب الّنفس ة لمعیل ، و إّنما یمتد لیشمل الجوان ذنب و األخالقّی ر الم اء ال ، لغی ألبری

إثم ارتكبوه و لصغار قد یترتب عن ابتعادھم عن ولّیھم الجنوح و التمّرد بكّل ما یحملھ من معنى التطاول 

.على الغیر و على القیم الحمیدة في المجتمع 

أو سات الشبھ مفتوحة تي توّسعت في األخذ بنظام المؤسّ و مع ھذا ، فقد وجدنا الدول الّ 

ي تنفیذ العقوبة سیاسة المراحل فاباإلضافة إلى اّتباعھاذلك أّنھ،)1(أكثر توفیقا من غیرھاالمفتوحة 

أحدث ما وصلت إلیھ الّنظرّیات العلمّیة في مجال معاملة المسجونین ، تواكبا، نجدھةیالّسالبة للحرّ 

ب و ظروفھ الشخصّیة و التي قد تتطلّ الھ وحأوفق معاملة المحكوم علیھتكییفبمنھاخاّصة ما تعلّق 

تحقیقا لمبدأ الّتفرید ،ن في سیرتھ و سلوكھاستمرار التواصل بینھ و بین أفراد عائلتھ إن ثبت تحسّ 

.جنائّیةالعدالة المظھرا من مظاھر من ھذا المنطلق ا؛ و نحسبھوبة ـفیذي للعقالّتن

ة ذات العقوب ة تقتضي :ب ـ تقتضي المساواة في التنفیذ بین المحكوم علیھم ب ة الجنائّی فالعدال

ال تخضع في مرحلة التنفیذ المساواة بین المحكوم علیھم بذات العقوبة ، و ألّن المؤسسات العقابّیة الحدیثة 

یھم فھذاتوزیع المحكوم علیھم فیھا في الواقع لمعاییر دقیقة بمقتضاھا یتمّ  وم عل یجعل التفاوت بین المحك

. بذات العقوبة متوّقع 

وح و و لعلّ  بھ المفت ا و الوسط ش مرد التوزیـع غیر العادل للمسجونین بین الوسط المغلق تمام

رة اآلخر المفتـوح ، ھو من جھة نقص تأھیل ال ھیآت الساھرة على حسن التصنیف ، ومن جھة أخرى كث

ذ ة للتنفی ة الّنوعّی عدد المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحرّیة من ذات الصنف و نقص المؤسسات العقابّی

شرح قانون محمود نجیب حسني ، ؛250، صالوجیز في علم اإلجرام والعقابینظر ، حسنین إبراھیم صالح عبید ، )1(

؛693، ص)القسم العام(العقوبات اللبناني 

Droit; Jean Pradel,440-, P439Criminologie & Science PénitentiaireG.Levasseur,-G. Stéfani
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ن یؤدي ال محالةامم ا وم ـادة منھ إلى تعّذر تحقق تكافئ الفرص بالّنسبة للمحكوم علیھم من أجل  االستف

. المعاملة المطّبقة فیھا  نظمھا و أسالیب 

ام  عور الع اء الش اص ج ـ إرض ةو الخ انّ أل:بالعدال ل ، ھ ن قب ا م ا عّرفناھ ة كم ة أخالقّی قیم

مھي في مرحلة فمتأّصلة في ضمیر المجتمع ككّل ، و قائمة في ضمیر كّل إنسان  دل تنفیذ الحك ي الع تعن

.و یراه المجني علیھالمحكوم علیھذي ال بد أن یعیشھ واقعي الّ ال

ھ ـ 1ج وم علی بة للمحك ة حّتنل: فبالّنس ذه العدال یش ھ ة یع ھ ، ألّن طبیع ین بإدانت ع الیق ى م

ال ترضیھ خاّصة إن تّم ،العقوبة المحكوم بھا علیھ و التي تقتضي سلب حرّیتھ ألمد قد یطول و قد یقصر

و فقد یرى في مقدار اإلیالم الّ. لزم بالبقـاء ابّیة مغلقة مكانا فیھ یُ ـاختیار مؤسسة عق ره و ھ ھ بغی ذي ألحق

ا ـالب أقّل بكثیر من ألمھ و ھو في غیـإیالم مؤقت في الغ ّوة ووقع زداد ق د یطول و ی ذي ق ابات السجن ال

. علیھ مھما كانت مدتھ قصیرة 

فإّن رفضھ من أصحاب الحكم الجزائي علیھ ،و حّتى إن تّم اختیار مؤسسة شبھ مفتوحة لتنفیذ 

یرى أّن بإمكان السلطات )1(و إن كان البعض ؛انھم و نفورھم منھ ـالعمل یشعره بظلم الغیر لھ و استھج

ل تیّسـانات كافیة ألربـاھرة على التنفیذ منح ضمـالسالقضائّیة  یھم ، و اب العم وم عل ّبلھم للمحك ذا ر تق ھ

و ھي إلى األحسنممن أجل الّنجاة بھمھیدأیلھم و شّدھم بیجعل شعـورھم بالعدالة یتحقق بمؤازرة الغیر

. صورة من صور التضامن االجتماعي 

ھ2ج ي علی وع:ـ وبالّنسبة للمجن ان ن ا ك ة الّ مھم ة العقابّی ي المؤسس انيأت ا الج ن ودع فیھ فل

:ألّن العقوبة المحكوم بھا علیھ یشفى غیظ المجني علیھ

.الذي ارتكب ضده المقابل الحقیقي للفعل اإلجرامي نظره ال تمّثل في -

.لحتھ المعتدى علیھا ة لمصكافیّ ال تمثل فعال الحمایة ال-

ذا ف ة و ل ذه العدال ة ھ تطیع رؤی ن یس األخّص ل ر ، و ب ف غی ن تخفی ھ م وم علی تفاد المحك إن اس

ذ لوب التنفی ي أس يو ؛ مستحق ف ع العمل ّم الواق ي بمقتضاھا ت اذج الت ن النم ھ م ف فی ام تخفی ذ األحك تنفی

لذلك أّدى فتوقیعھا بدعوى االبتعاد عن القساوة والتشدید في الجزائّیة  ق إلى نتائج جد س دم  تحق بیة إْذ انع

ح أس،و العام معا الردع الخاص م تفل ة ـول ة المطّبق یص ا ھأو خارجالسجون داخل الیب المعامل ي تقل ف

.ئمنسبة الجرا

, P540Criminologie & Science PénitentiaireG.Stéfani &G. Levasseur  ,-;562ینظر ،)1(
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و الرأي عندنا ، إن تّم اختیار تنفیذ العقوبة السالبة للحرّیة في الوسط شبھ المفتوح أو المفتوح 

مقابل ، فتخویل األمر للمجني علیھ بأن یتّم تشغیل المحكوم علیھ عنده و خدمة لھ لمدة یقّدرھا القاضي 

فتح في كما أّن .ھـبمقابل أو من دوناعتدائھ علیھ إن كان ذلك ممكنا أفضل بكثیر من تشغیلھ عند الغیر 

فوس و جبر للخواطر تھدئة للنّ راء الصلح بین الجاني و الضحّیة بالّنسبة لبعض صور الجرائم ـالباب إلج

و فیھ من العدالة ما ال یمكن أن تحققھ أسـوار السجـون المغلقة أو ، ض أو من دونھـسواء كان ذلك بتعوی

.إن كانت إنسـانّیةوة األخرى حّتى لأسالیب المعام

على أّنھ مریض في جانيع األحوال أن یعامل الـالعدالة ال تعني في جمیفزیادة على ما ذكرنا ،

یتطلب یتحّول إلى وباء و العزل أنفع في ھذه الحالة و قد اجة إلى عالج ألّن المرض في أحوال قد ـح

ومعتدیا أثیما یحتاج إلى قّوة قوّیا البا ما ال یكون الجاني مریضا بل عاصیا ـأو البتر ، و غاالستئصال

.مع ألم الجاني المجني علیھألم یتعادل فیھ رادع عقاب فورّي 

إّن استحداث ھیئة :في ضمان تحقیق العدالة الجنائّیة قاضي تطبیق العقوباتدور ـ ثانیا

في تحقیق ة جدیدة لتحقیق التفرید التنفیذي للعقوبة، و نجاحھا مختصة تسھر على تنفیذ العقوبات یعتبر آلیّ 

:بـ على ید قاضي تطبیق العقوبات المشرف علیھا مرھون بشكل خاصالعدالة الجنائّیة 

و الواقع أّن القوانین الحدیثة منحتھ صنفین من :حدود السلطات القضائیة الممنوحة لھـ1

: )1(السلطات في ھذا المجال 

لھا وزنھا سواء فیما یتعلّق بالمؤسسة في حد ذاتھا أو فیما یتعلق بأوضاع :األولى استشارّیة أ ـ 

فمساھمة قاضي تطبیق العقوبات في اختیار نوع المؤسسة التي سیتّم فیھا التنفیذ لھ . و شؤون المحبوسین 

علیھم االجتماعّیة و الّنفسّیة وزنھ في مجال العدالة الجنائّیة ، كما أّن الرعایة المستمرة ألوضاع المحكوم

.و كذا الصحّیة تجعلھم یشعون باھتمام الغیر بشؤونھم فتزداد ثقتھم بھم

خضع لھا یُ سأسالیب المعاملة العقابیة التي اختیارمنبدایة :الثانیة تقریریة لھا فاعلیتھاب ـ 

ھذا التنفیذ، شروط على رقابتھبحكمتنفیذ الجزاء بما یصدره من قرارات كفالةإلىكل محكوم علیھ،

.بل وقد تمتد تلك السلطات لتشمل القرارات المتعلقة بإعادة تكییف العقوبة ذاتھا

الجمع قدرتھ على من خالل و یكون ذلك: بالبعد المزدوج للعدالة الجنائّیةھاقتناعمدى ـ 2

و لن یتأّتى ذلك إالّ إذا وّفق في .العقوبةالمتوخاة من توقیع ةإلصالحیّ الجزائّیة الردعّیة و اھدافبین األ

و یـوازن بمقتضـاھا بین المصـالح و المفاسد  إلدراكھا ارس سلطتھ بموجبھا ـیماییر مرنة ـمعوضع 

و ما 441ص ،"دراسة مقارنة"دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائّیة ینظر ، عبد العظیم مرسي وزیر، )1(

؛199ـ 195/  2،جأصول علمي األجرام و العقاببعدھا؛یسر أنوع علي و آمال عبد الرحیم عثمان ، 

,P945 et sui.T1,Traité de droit criminelRoger Merle_André Vitu,
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و . جمیعا أو على األقّل لتحصیل أغلبھا ، و یكون بذلك قد وفق في الوصول إلى العدالة الجنائّیة الحقیقّیة 

ل العقوبة المحكوم بھا بغیرھا یستبدخالل السلطة الممنوحة لھ من المشّرع أنمنعند االقتضاء و یمكنھ 

المفترض بالّنظر إلى المعطیات الجدیدة المتعلّقة بوضع المحكوم علیھ المستجد تناسب ق الیتحقّ بحیث

.  تحقیقا دائما للعدالة المطلوبة 

ضرورة تقتضیھا العدالة الجنائّیة )1(أھیل في مجال تطبیق العقوبات ص و التّ لتخصّ او یبقى 

:  مجـال فيسواء

الجزاء الجنائي نوع یاراختف:االختیار النوعي للمؤسسة العقابیة التي یتم فیھا التنفیذأـ 

یفترض أن یكوناختیار مكان التنفیذلكنّ قاضي الحكم، مسؤولّیة و كّل مجرم بذاتھ لكّل واقعة المناسب

تطبیق العقوبات و األجھزة المساعدة لھ و منھا إطارات المؤسسة العقابّیة من صمیم اختصاصات قاضي

.باالستناد إلى تقاریر الفحصو ذلك و غیرھم من المختصین المعتمدین لدى الجھات القضائیة 

و تأھیلھ في مجال تطبیق العقوباتتظھر أھمّیة تخّصص قاضي :ب ـ دراسة ملف الشخصّیة

سواء أنجز من بشكل متواصل و مستمر مع كّل حالة و دراسة مضمونھملف الشخصّیة اإلجرامّیةعدادإ

فالملف یحتوي بالضرورة على تقاریر ؛خبراءالبینھممنأخرى وأجھزة ا أو من قبلھ شخصیّ طرف

یق في مجال تطبقضاة التكوین إّن فلذا .تكشف مدى تطّور حالة المحكوم علیھ و مدى تحّسن سلوكھ

.وزنھ في تحقیق العدالة المطلوبة لھ و تأھیلھم العقوبات 

تطبیق العقوبات على األجھزة الفنّیة قاضي عدتسا:مراقبة الحاالت الخطرة و تطّورھاب ـ 

و للمحكوم علیھ الفحص الطبي و الّنفسي تقاریر من خاللرھا دورّیا و تطوّ الحاالت الخطرةمراقبة

وسیلة ابالّنظر للھدف المبتغى منھھذه المراقبة عتبر و تھذه الخطورة عن طریق ھذه األجھزة؛ تقدیر 

.كّل حالةعالج أو اإلصالح أو التأھیل المناسبة لالتنتقى برامج لتحقیق العدالة الجنائّیة حتى 

األجھزة قاضي تطبیق العقوبات ویستمر دور : أسلوب المعاملة العقابّیة المناسبج ـ انتقاء 

بعد اختیار نوع المؤسسة العقابّیة لیشمل انتقاء أسلوب المعاملة المناسب لكّل حالة ، و حّتى لھ المساعدة 

الھدف منھا تحقیق وسیلة یعّد وھسواء كان األسلوب مقرر للتنفیذ داخل المؤسسة العقابّیة أو خارجھا ف

المجال یفترض أن یستحضر كّل األھداف و مھما كان قرار قاضي تطبیق العقوبات في ھذا . العدالة

ألّن ثّمة مجتمع ینتظر مضمون ھذا القرار و ثّمة عدوان ، المتوخاة من اختیاره لھذا األسلوب أو ذاك 

ع كبیر قد ألحق بضعیف أو على الغیر قد وقع ، و ثّمة مصالح و حقوق قد تّم المساس بھا و ثّمة وج

.یب القرار تتطلّبھ أیضا العدالةھم ینتظر اإلنصاف، و تسبو كلّ ..عاجز أو

:الثانيالفرع 

. 275ـ272،ص"دراسة مقارنة"تخصص القاضي الجنائي ینظر ، حسن حسن الحمدوني، ) 1(
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.التفرید التنفیذي في تحقیق العدالة الجنائّیةآلیات دور 
التشریع الجنائي اإلسالمي و فيرة ابق أھّم آلّیات التفرید التنفیذي المقرّ عرضنا في المطلب السّ 

التشریعات العقابّیة الحدیثة ؛ و على الرغم من الفروق الشاسعة بینھا سواء من حیث طبیعتھا أو من في

في منتھى األخرىاوة و الشدة و ـفي منتھى القسىـاألولحیث كیفّیة تطبیقھا، و على الرغم أیضا من بدو 

عدالة الجنائّیة ؛ فما مدى توفیق یبقى القاسم المشترك بینھما ھو استھداف تحقیق ال،اإلنسانیة الرحمة و 

كّل منھما في بلوغ ھذه الغایة؟

اإلجابة على ھذا السؤال تتطلّب مّنا بیان دور اآللّیات الشرعّیة للتفرید التنفیذي في تحقیق 

: العدالة الجنائّیة ثّم بیان دور اآللّیات القانونّیة في تحقیق ھذه الغایة و ذلك على التفصیل التالي

ةالشرعّیة لاتلیّ اآلدورـأّوال ة الجنائّی ق العدال ي تحقی ذي ف د التنفی ة : لتفری ة البدنّی إّن الطبیع

اتھادفة قواعد لذ ـ، جعلھا تخضع من حیث التنفیوبات المقّدرة بشكل خاصّ ـالصة للعقـالخ رصینة و آلّی

ذ  ة ، تتعلّق بكیفّیة ھذا التنفی ا قائم دلو كلّھ ى الع ي عل دفھا الحقیق دت و ھ ا ب ة مھم ة الجنائّی ق العدال تحقی

:  ؛ ذلك أّنھ بالّنسبة لـ )1(قسوتھا أو ظھرت شّدتھا

قواع1 ذــ ة :د التنفی وغ العدال ى بل دف إل ا تھ ي كلّھ ي فھ اواة تقتض ین المس ذ ب ي التنفی ف

ةتتطلّبفي مقـامات و،وبة ـالمحكوم علیھم بذات العق ین طبیالممـاثلة الحقیقّی ـب ة ـ ة و طبیع عة الجریم

ة في التنفیذالترتیببین و العقوبة المحكوم بھا ؛  لعند تعدد الجرائم و الرحم ي التأجی د االقتضاء ف عن

ول .بالعدالة تستھدُف إرضاء الشعور العام والخاصنجدھا جمیعا  ق تفصیل الق ذا المنطل ن ھ و یمكننا م

: في ھذه االعتبارات العادلة على الّنحو التالي 

من توّفرْت كلّ علىتطّبق يفھالمساواة ؛ إّن قواعد تنفیذ العقوبات الشرعّیة تقتضي كلّھا-أ

فجعلت المقدرة منھا ذات ،ة أبصرت بما ال یمكن لبشر أن یبصرهو لعّل العدالة اإللھیّ ا،فیھ شروط تطبیقھ

البدني ھایسرَي ألمُ بذات العقوبة فحكوم علیھممتتحقق المساواة المادّیة الملموسة بین الىطبیعة بدنّیة حتّ 

.الواحد عن اآلخر بھ ختلف في اإلحساسبشكٍل متساٍو لكونھ واقعا على الجسد ، وھو ما ال ی

تحسن ، بل مناٍف للحكمة الّتسویة في العقوبات مع تفاوت الجرائم غیر مسأنّ " ھذا ، مع العلم 

الجرائم قبیٌح في الفطر والعقول ؛ وكالھما تأباه وكذلك التفاوت في العقوبات مع استواء ..والمصلحة

و لذا قّررت الممـاثلة في مقامات كما أشرنا من قبل )2(.."حكمة الرب تعالى ، وعدلھ وإحسانھ إلى خلقھ 

.و الفورّیة والعالنّیة في التنفیذ على العموم

(1) Dr Muhammad Muslehieddin, Philosophy of islamic law and The

orientalists,(Pakistan :Ashfac Mirsa Copyright by Islamic Publications,Limited),P.101-280.

.2103/، جأعالم الموقعینزیة ، ابن القیم الجو)2(
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اة و أیضا كّل ت العدالة اإللھّیةراعـ ب ین الجن الھممظاھر التفاوت ب ین أفع قاعدةت ّررفقُب
تأھلة للقصاصالمماثلَة النوعّیة  ي الجرائم المس ك ف ھ ، وذل ل ل و ورأت أّن ،بین الفعل المرتكب والمقاب

و من فقئ عین یقطعالعدالة الجنائّیة تتطلب أن یكون العقاب من جنس االعتداء فمن قتل یقتل و من قطع 

ّز وجلّ ل،غیره تفقئ عینھ  ھ ع بـاالنف  واألنـفا علـيهم فيهـا أّن الـّنفس بـالّنفس والعـين بـالعين  وكتبنـ﴿: قول

واالذن باالذن، والسّن بالسـّن ، والجـروح قصـاص ، فمـن تصـّدق بـه فهـو كفــارة لـه ،ومـن لـم يحكـم بمـا أنـزل اهللا  

.45/المائدة﴾فـأولـئك هم الظالمون  

االعتبارات الشخصیة المساواة عدم التسوّیة في التنفیذ بین الجناة إذا دعت إلى ذلكاقتضتو

العقوبات خاصة في المتعلّقة بسن المحكوم علیھ أو حالتھ الصحّیة أو غیرھا من الظروف المتعلّقة بھ 

قد ـ أي العدالة ـ المساواة، ألنّ حیث المجال واسع للقاضي أن یختار القاعدة التي یراھا مناسبةة التعزیریّ 

.بین الحاالت المتباینة في التنفیذ یكون تحققھا بعدم التسویة 

تجبر بھا إّن قواعد تنفیذ العقوبات الشرعّیة و التي أفضنا في بیانھا من قبل لھا غایة سامّیة -ج

و الخاص رضـاء الشعـور العـامإبالخواطر و تھدأ بھا الّنفوس و تطمئن و ترضى ھذا ما یمكننا وسمھ 
أّیا كان نوعھ مستقبٌح عند عاّمة اإلجراميفالسلوك و ھو في نظرنا عین العدالة الجنائّیة ؛على حّد سواء

عادال ، وضعت یكون التنفیذوحّتى،حتى ولو نزل بفرٍد واحٍد بعینھ و خاّصتھم و مرّوع لھم الناس 

شعوٌر مستـقّر في ضمیر األفراد " ، وھو الةالشعـور العـام بالعـدة محكمة ُترضي بالفعل قواعد تنفیذیّ 

:القواعد ؛ وأھّم تلك)1(" یتـأّذى بالجریمة وال یرضى إآل بالعقوبة العادلة

العقاب مباشرة بعد إنزال؛ ففي توقیع الجزاء والترتیب عند تعدد الجرائم الـفوریُة والعلنـّیةـد

مھما تعددت الجرائم ، ھ اس، وعدُم االستھانة في تطبیقالنّ ثبوت الجریمة، وتنفیذه على مرأى ومسمٍع من 

ذلك إلى استئصال شخٍص ى و إن أدىو إلى الشعور بالعدالة الحقیقّیة حتّ كلّھا تؤّدي إلى اإلنصاف 

یكون ضرورة رغم قسوتھ ھا التستحق الحیاة ؛ فاالستئصاُل في بعض األحیان وإزھاق روٍح َثَبَت یقینا أنّ 

.العدالة الجزائیةُتملیھا 

ة التنفی2 یم كیفّی رعیّ إنّ : ذــ تقی د الش ي القواع عْت ة  الّ ف ي ُوض ة ت ذ قّم ة التنفی د كیفّی لتحدی

ة ة ،العدال ث الجنائّی ن حی د سواء م یلتحدی ذ أو وس ذ ـ  أو محل التنفی ذ ـ المنّف لطة التنفی أو تھ صاحب س

: فبالّنسبة لـ ھ ،إجراءات

ذ صاحب سلطة أ ـ  ھ :التنفی ي قیام ھ ألّن ف ن ینوب ر أو م ي األم دود ول ات الح ي عقوب و ف فھ

ي  ة ، و ف ام بالعدال دل و إرضاء للشعور الع ة للع ذ إقام ول حقّ بالتنفی ّي المقت نُح ول اص م تیفاء القص اس

و في االستیفاء إن كان ُیحسنھ ، ألن في ذلك ُنصرًة لھ ، على أال ُیسرف في القتل ، فینقلب إلى معتد أثیم

.77، صعلم العقابفتوح الشاذلي ، )1(
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ةذلك  ة ما ُیْرضي الشعور الخاص للمتضّرر من الجریم ن جھ ھ أیضا وم ا فی ھ عن امنع لخروج عن ل

ه كان  انا ، فـال ُيسرْف في القتل ، إنّ ـعلنا لولّيه سلطجوما ، فقدـومن قُتل مظل﴿:لقولھ تعالى،مقتضیات العدالة 

،33/اإلسراء﴾وراـمنص

ن :و مقداره ـ و بالّنسبة لمحل التنفیذ2 ھ م د عدالت ى بع ھ فال أدل عل ّل ل ّز وج ده ع ، تحدی

ال فس لقصاص فیما دون النّ لفبالّنسبة بیل المث ى س العل فس والعـين  فس بـالنّ الـنّ وكتبنـا علـيهم فيهـا أنّ ﴿:ق

ام ،45/ المائدة ﴾، والجروح قصاص  بالسنّ نف واألذن باألذن والسنّ بالعين واألنف باأل ذا انتق ي ھ ولیس ف

د یتجھ " ألنّ  ام ق االنتقام ال یتقید فیھ المنتقم بالمساواة بین ما فعلھ المجرم وبین العقاب النازل بھ؛ واالنتق

.) 1("إلى عقاب غیر المجرم 

ت  ى و إن كان و التفاوت في مقدار العقوبة بین المحكوم علیھم تقتضیھ أیضا العدالة الجنائّیة حّت

م، ومن حیث كقّوة الضرب في الجلد القّوةاتھ ، فقد یظھر ھذا التفاوت من حیث من الّنوع ذ ي الك ا ف كم

. كما في عدد الجلدات و ھكذا اإلنصاف یتحقق بال ریبالعددالجراح و من حیث 

ھ3 ذ و كیفّیت یلة التنفی بة لوس ا :ـ و بالّنس ي تحكمھ رعّیة الت وابط الش ل الض ن قب دنا م د أّك فق

أو األعضاء القریبة لھ محالّ و علیھ أن یختار الظھراأن یضرب المحدود ضربا مھلكال یفترض الجالد ف

ھ ھ أن ؛ ومن دن علی ي الب ة ف اكن الحساس ادى األم ة یتف ر و خاّص یرة الجب الف ، العس ریعة اإلت ك الس تل

.)2(كالرأس والوجھ سواء كان المحدود رجال أم امرأة

ات إّن و ، ھذا  رّ كّل اآللّی ائي المق ي التشریع الجن درة ف ا بع تأنف إصالحي لھ ب یس ؛ فالمعاق

ة  ھ العادّیحممارس ذ ال یات ذا التنفی ده ؛ وھ ادر ض م الص ذ الحك د تنفی رة بع اعي مباش اطھ االجتم ة ونش

ادیسـتغرق أمدا یحول دون اندماجھ في المجتمع  ب إبع اعي ؛هو ال یتطلّ ائلي أو االجتم عن الوسط الع

ى یوجُب البل  شرُع قبول المعاقب بالحسنى وتذلیل الصعاب أمامھ بإرشاده إلى سبل الكسب الحالل وإل

ة الصحیحة ؛  ادل وبالتوب دني الع اب الب ا بالعق ر عنھ ة كّف الصراط المستقیم ، وعدم مالحقتھ عن خطیئ

ك أنّ ومن اإلثم غـلُق أبواب الرزق ھ ، ذل ابقة المسجلة علی ة الس ھ بحج یفي وجھ ة الس د المعامل ھ ق ئة ل

الم  ة وع اة الرذیل ھ ینسى حی ة بجعل ون كفیل ة تك ة الطیب رة ، والمعامل د م تكون دافعا لھ لإلجرام مرة بع

.الجریمة 

تن ن الاس ّدمناه ، یمك ا ق ى م ات ادا إل ر آللّی دور الكبی ى ال د عل ذي تأكی د التنفی رّ التفری ي المق رة ف

رّ فھل التشریع الجنائي اإلسالمي في تحقیق العدالة الجنائّیة ،  ات المق ك اآللّی ى تل رة یصدق ھذا الحكم عل

؟في التشریعات الحدیثة

.47، صالعقوبةأبو زھرة ، )1(

.354/ 4، جحاشیة الدسوقي؛ 154/ 4، جمغني المحتاجینظر ، الشربیني ، )2(
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تحدید دور ھذه :لتفرید التنفیذي في تحقیق العدالة الجنائّیةلالقانونّیة اتلیّ اآلدورـ ثانیا

مرھون بتقییم كیفّیة تطبیقھا ، و ألّنھا متراوحة بین أسالیب المعاملة اآللّیات في تحقیق العدالة الجنائّیة

العقابّیة المطّبقة داخل المؤسسات العقابّیة بأنواعھا ، و البدائل المطبقة خارج أسوار ھذه المؤسسات فإّن 

:تقییمنا لھا یتحدد بالّنظر إلى الوسط الذي تطبق فیھ ، و ذلك على الّنحو التالي 

د:ـ تقدیر اآللیات المطّبقة داخل المؤسسات 1 ا متنّوعة وضعتلق ة نظم التشریعات الحدیث

ة ھد، واجتالمؤسسات العقابّیةلتسییر  ا ـ ت في وضع أسالیب جّد ھادف ة المسجونین ـ نظرّی أفضنا لمعامل

:التأكید على أنّ تقدیرھافي ویكفيفي بیانھا في المطلب السابق ، 

و ربطھا بمقتضّیات التشریعّیة و القضائّیة و التنفیذّیة ، ابأبعادھتطّور فكرة التفرید العقابي -أ

تتغّیر و انعكس ذلك على لمجرم إلى اعاتالدفاع االجتماعي بمفھومھ الحدیث جعلت نظرة التشری

و تمحور التغییر في فاحتفظت بطبیعتھا السالبة للحرّیة أو المقّیدة لھا رة فیھا،مضمون العقوبات المقرّ 

في حاجة إذ أصبحت في نظرھم أكثر إنسانّیة موھمة نفسھا و المجتمع أّن المجرم مریض ، آلّیات تنفیذھا 

.)1(عوامل دفعتھ إلى اإلجرامةألّن ثمّ ..واجتماعیة ونفسیة إلى رعایة

فإّن اآللّیات القانونّیة لى المنظومة االجتماعّیةمن خطر عالمحكوم علیھرغم ما یشّكلھب ـ

ذلك عن طریق إرشاده ومعالجتھ نفسیا وبدنیا وعلمیا ، وحیمةرمعاملة معاملتھ للتفرید التنفیذي اقتضت 

للعدالة المضمون الحقیقيھذا ھوألّن ، وتقویم سلوكھ وتھذیبھ ، ثّم إعادة دمجھ في المجتمع كعضٍو فّعال

و قیمة الضرر الّناشئ عن فعلھ عن طبیعة العدوان المرتكب منھبصرف الّنظر و .الحدیثةائّیةـالجن

، بصرف الّنظر أیضا عن طبیعة القیم المعتدى علیھا، فأسالیب المعاملة العقابّیة المقررة داخل 

و من ثّم بجبر الضرر و تدارك القیم ھي كفیلة و المؤسسات العقابّیة كفیلة بإصالحھ و تقویم سلوكھ 

.المطلوبةتتحقق العدالة

ھي في طبیعتھا داخل المؤسسات العقابیة المطّبقة أسالیب المعاملة ال ننكر بعد ما ذكرنا أّن -ج

التكوین إلعادة ل و یھألتاوتھذیبللبرامجبالفعلقد سطرتو؛اإلصالحو مضمونھا تھدف فعال إلى 

المجتمع المدني أن یتعاون مع و فرضت بعض ھذه البرامج على بل .المحكوم علیھ في المجتمعإدماج

تضامٍن التعاوٍن وألّن السة العقابّیة لبلوغ ھذه األھداف خاّصة بتسھیل تطبیق برنامج العمل العقابيالمؤسّ 

لكن ھل حققت ھدفھا و تحققت من ثّم .في مجال مكافحة مظاھر اإلجرام المختلفة مطلوبتكافل الو

؟ لمتعلّق منھا بالمحكوم علیھعلى األقّل في الشّق االعدالة الجنائّیة 

وما بعدھا ؛ 182، صأصول علمي اإلجرام والعقابینظر، رؤوف عبید ، )1(

, T1,Traité de Droit Criminel; R. Merle , A.Vitu,, P324 & ssCriminologieRaymond Gassin ,

P53 et ss .



التفرید القضائّي و التنفیذّي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة. الفصل الثاني :                            

462

فشل ھذا التخطیط و ھذا التوّجھ ألّن عالقة التكامل الغائي المفترضة بین الواقع العملي یؤّكد إّن 

ت التفرید التنفیذي من غیر ضوابط یتّم بموجبھا لجنائّیة قطعت بتمییع تطبیق آلّیاالتفرید العقابي و العدالة ا

نى لمعاملة المسجونین الراعي دقواعد الحد األفال .الفردّیة و الجماعّیة الموازنة بین المصالح و الحقوق

ة )1(األّول  لحقوق اإلنسان ة العقابّی الیب المعامل ل استطاعت حمایة ھذه الحقوق ، و ال أس تطاعت تأھی اس

ھ  اودة جرم ن مع ھ م أّن المحكوم علیھ و منع ا الجزم ب ذا الفشل یمكنن د ھ ل بع ة ؛ فھ ي العدال ة الت الجنائّی

قد تحققت؟ ى یستتب أمنھ و تصان قیمھ ینتظرھا المجني علیھ حتى یشفى غیظھ و ینتظرھا المجتمع حتّ 

الّنفي  یكون ب واب س راجح أّن الج ى ال او ، عل ذا م دھ م هأّك ال عل ي مج احثین ف ن الب ر م الكثی

نھم  اب م افینغ :)2(العق غ ب دانماركي فالمن ور ال ورویجي Flamming Bavingالبروفیس ور الن ، البروفیس

ن  اس ماتیاس Thomasطوم –Mathiessen والھطي دي رایم ور الفنلن احثین Raimolahti، البروفیس ، والب

دربرج : السویدیین  ف بوھاسون Ingalill Lindbergانغالیل لن باب ال؛ Lidf . Johassonَو لی رة وأس فشل كثی

:)3(ما یرجع إلىنھام

ا ـ ان جرمھم و مھم ا ك طبیعة العقوبات المحكوم بھا على كل الجناة مھما كانت صفتھم و مھم

ات ذه العقوب أّن ھ ة،و ك البة للحرّی وم س ى العم ي عل ى ھيكان سنھم أو جنسھم فھ داع الفكري منتھ اإلب

ةمجالاالجتماعي في و واألخالقي  ال؟والتصدي لمظاھر اإلجرام المختلف افي مج وعيالضبط االجتم

.العدالة الجنائیة

، دروس في العلم الجنائيوما بعدھا ؛ مصطفى العوجي ، 173، صالكفاح ضد اإلجرامینظر ، رمسیس بھنام ، )1(

وما بعدھا ؛2/696ج

Characteristics The United Nations Activities In The Prevention OfRay ,-Manuel Lopez

.And Treatement of  offenders , Articl incrime

.122- 107/ 4، المجلد1961مارس 1،عةالمجلة الجنائیة القومی

لبنان ، دار الفنون : بیروت(،دط ، "الجریمة والعقوبة والمؤسسات اإلصالحّیة "اإلجرام ، علم ینظر ، حسن طالب ، )2(

، النظام العقابي اإلسالميوما بعدھا ؛ أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح ، 135، ص)ھـ 1417–م 1997للطباعة والّنشر ، 

.538-536ص

م 1961نوفمبر 3،ع 4، مقال في المجلة الجنائّیة القومیة ، المجلد مشكلة ازدحام الّسجونبدر الدین علي ، ، ینظر )3(

، المقال جھازنا التنفیذي العقابيالّتدابیر االحترازیة وأثرھا علىوما بعدھا ؛ السید اللواء عباس قطب ، 471، ص 

؛07/السابق ، المجلة الجنائیة القومیة ، ص 

de l’EmprisonnementChronique pénitentiaire à propos des ParadoxesPierre Cannat,

; Henri LE CORNO,157-Mars , Année 1971  , TXXVI, P155-, R.S.C. N°1  ,Janvierréeducatif

Sur L’Activité Des Services Penitentiaire  pour l’Année,RapportChronique Pénitentiaire

979 .-, R.S.C. N°4 1971, P9721970
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لى إو العائدین العدد المھول للمجرمینعن استیعابھاعجزوالمؤسسات العقابّیةازدحامـ

باإلضافة إلى ؛ امج التھذیبیة والتأھیلیةا یساعد على تطبیق البرتصنیفھم تصنیفا علمیّ تعّذر و)1(اإلجرام 

وم علیھ ــاملة العقابّیة لكل محكــتفرید المععملّیة فيإخفاقھاالمادّیة لھذه المؤسسات و مكانیات اإلقلة 

بعد ، ناھیك عن متابعتھالعقوبة المحكوم بھا علیھتنفیذ ھ على مدار مدة سلوكاتتطّورات متابعة و بمفرده 

.اإلفراج عنھ

علمي و إلى إثـراء و تطویـر بما یتوافق والتطّور الحاجة البرامج التكوینّیة و التأھیلّیةـ

التكنولوجي خاّصة و أّن تأثیر الوسائط اإللكترونّیة و التكنولوجّیة بشكل عام أصبح یفوق بكثیر تأثیر 

.الوسائل التقلیدّیة المستعملة في المؤسسات العقابّیة على اختالف نظمھا 

عجز تصنیف المحكوم علیھم وة القادرة على صّ خصتإلطارات الملالمؤسسات العقابّیة افتقارـ

ة المؤسسات إدارة ن  اءة الكفیل ون بالكف بھم ال یتمّتع ا أن أغل ا ، إلدراكھ ل موظفیھ یم عم ة وتقی عن مراقب

في مجال تسییر المؤسسات اإلصالحیة،  وال بتسھیل تطبیق البرامج التقویم، لكونھم غیر متخصصین، ال

.في مجال التربیة والتقویم 

.محكوم علیھ، وكل نفصتسطیر برامج اإلصالح المناسبة لكل و 

ة بعد ھذا التقییم لدور اآللّیات القانونّیة للتفرید التنفیذي  للعقوبة المطبقة داخل المؤسسات العقابّی

ا  ب منھ ي جوان ت ف ة و إن تحقق ذه العدال دنا أّن ھ ت عن ذي بمقتضاه ثب ة ، و ال ة الجنائّی ق العدال في تحقی

كأدىو قد . فتحّققھا نسبّي ، و لعّل مرد ھذه الّنسبّیة ھو المفھوم الخاطئ للعدالة الجنائّیة في حّد ذاتھا  ذل

اتإلى راف صری، البحث عن بدائل أخرى للعقوب ر اعت ن غی ن اح و م دولي م ع ال اق لمجتم ي باإلخف ف

ة تھ العقابّی مّ ،سیاس ھ ت ة توجی ات قانونّی ى آلّی ام إل رى االھتم ذي أخ د التنفی قللتفری ارج تطّب وار خ أس

:یمكننا تقدیرھا على الّنحو التالي المؤسسات العقابّیة 

Philippe Chemitheراسة قام بھا القاضي دمن بین األبحاث المیدانّیة الّتي أجریت حول العود إلى اإلجرام )1(

وھو تقنّي Michel Fizeالمكلّف بإدارة المركز الوطنّي للّدراسات واألبحاث العقابّیة في فرنسا ، والباحث میشیل فیز 

نسبة العود ، رغم أّن العّینة الّتي أجریا % 50: في مجال البحث في نفس المؤّسسة  ، فكانت حصیلة ما توّصال إلیھ ھي 

في % 70َو 50ھناك دراسات أخرى أثبتت أّن نسبة العائدین تتراوح بین و.سجینا 169علیھا البحث ضئیلة ال تتعّدى 

؛ % 35َو 30بین اوحتترففي بعض دول أوروبا ؛ أّما في بلجیكا % 60َو 50الوالیات المّتحدة األمریكّیة ، وبین 

وھذا للعود % 76,6َو 72,4وسّجلت مصلحة الّسجون نسبا مرتفعة جّدا تراوحت بالّنسبة للعائدین في الّسّتینات بین

؛421-418، ص أصول علمي اإلجرام والعقابرؤوف عبید ، ینظر ، . للمّرة الّثانیة فقط

Michel Fize & Philippe Chemithe , Etude sur la récidive des condamnés libérés après quinze

ans de détention & aperçu sur l'érosion des très longues peines , R.S.C., N°2, Avril-Juin1979,

P279-301;Raymond Gassin, Criminologie, P491 .



التفرید القضائّي و التنفیذّي و دورھما في تحقیق العدالة الجنائّیة. الفصل الثاني :                            

464

لحرّیة ة للباسالعقوبات المساوئ لیاتفاد: ب ـ تقدیر اآللیات المطّبقة خارج المؤسسات 

من جھة و اإلفراج عقوبة العمل للّنفع العام التشریعات الحدیثة ابتدعت ، قصیرة المدة على األقّل 

المشروط من جھة أخرى كأھّم آلیتین یتّم بمقتضاھما تفرید العقوبة تنفیذّیا بما یتوافق و أبعاد الدفاع 

.مؤسسات العقابّیة الاالجتماعي و یتّم تطبیقھما خارج 

إّن تقییم دور ھاتین اآللیتین في تحقیق العدالة الجنائّیة مرھون بعدة اعتبارات ، بعضھا و

، و في كلتا الحالتین ال مناص من بكیفّیة ھذا التطبیقو البعض اآلخر یتعلّق بمجال تطبیقھمایتعلّق 

المتوخاة من تنفیذ األھداف الردعّیة و اإلصالحّیةعلیھا من جھة و استحضار القیم و المصالح المعتدى

تحرى عن مدى تحقیق ھذا یتّم الالعقاب من جھة أخرى حتى تكون الموازنة بینھما عادلة و بالتالي 

و علیھ یمكننا إسقاط ھذه االعتبارات في تقییمنا آللّیة . الصنف من التنفیذ للعدالة الجنائّیة المنشودة 

: ب التالي العمل للّنفع العام ثّم اإلفراج المشروط على الترتی

إّن اختالف التشریعات العقابّیة للدول في تحدید مجال :تقدیر عقوبة العمل للّنفع العام ـ 1ب

ال یزال قید التجربة ، لذا فإّنھ في حاجة إلى أمد بدیل مستحدث ھاتطبیق عقوبة العمل للّنفع العام مرده أنّ 

معتبر حّتى یثبت مردودّیتھ، و إن كانت ثّمة مؤّشرات تومئ ببعض النتائج اإلیجابّیة المترتبة على تطبیق 

:؛ ھذا ، و إّنھ فیما یتعلّق بـ ھذه العقوبة 

فقد ثبت عندنا أّن الدول مازالت متحّفظة نوعا :ـ مجال و كیفّیة تطبیق عقوبة العمل للّنفع العام

ضّیقت من مجال نجدھا و حتى التشریعات التي أخذت بنظام العمل للمنفعة العامة ؛بدیلتبني ھذا الفي ما 

علیھامعاقبرئملجبدیلةعقوبةفقد جعلھ من قبل ـ هالجزائري ـ كما بّینا، فبالّنسبة للّنموذج تطبیقھ 

مشّرعالاعتبرهفیما؛السنةتتجاوزالبھامقضيعقوبةحدودوفيسنواتثالثیتعدىالالذيبالحبس

المرور،جرائملبعضسبةبالنّ ةتكمیلیّ وعقوبةمعینة،حدودفيللحبسبدیلةةأصلیّ عقوبة)1(الفرنسي

.الحبسعقوبةتنفیذبوقفالمقترناالختبارتحتالوضعلنظامخاصةوصورة

فقد وجدنا عدة جھات تسھر على ھذا التطبیق :كیفّیة تطبیق عقوبة العمل للّنفع العامـ أّما عن 

و إّن تطبیق ،ـوذج الجزائريـھذا بالنسبة للّنمـ قاضي تطبیق العقوبات النیابة العامة وومن بینھا

ذي یّؤدي إلى و حسمھا في نظرنا ھو ال، إشكاالت كبیرة ھذا البدیل من طرف ھذه الجھات قد یثیر 

: ھا أھمّ ضمان تحقیق العدالة الجنائّیة المنشودة 

إّن الجھة المختصة بتطبیق عقوبة العمل للّنفع :بة لكلّ محكوم علیھ ساختیار نوع العمل بالنّ *

، و بقدر ما كانت ھذه الجھة لكّل حالة على حدةالعام یؤول إلیھا في الغالب اختصاص اختیار نوع العمل

(1 )Bernard Bouloc. Pénologie, Exécution de sanctions adultes et mineures, 2ém

édition,(Dalloz, 1998) ,p250 .
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ة في ممارسة االختصاص المخّول لھا في ھذا المجال وفقت في االختیار بما یضمن تحقیق موضوعیّ 

و ذلك بدراسة ملف الشخصّیة اإلجرامّیة دراسة دقیقة من جھة و إعادة فحص . العدالة الجنائّیة المنشودة 

وازنة ـللماتیسیرمضمون قضّیة المحكوم علیھ من جھة أخرى لمعرفة طبیعة و نوع  االعتداء و جسامتھ 

و األھداف المتوخاة من تطبیق ھذه بین  القیم و المصالح التي تّم االعتداء علیھاـ كما أشرنا سابقا ـ 

فكما أّن تأھیل المحكوم علیھ و السعي إلى إصالحھ ضرورة یقتضیھا الدفاع االجتماعي فإّن .العقوبة 

تعزیره بقدر من اإلیالم مقابل اعتدائھ أیضا ضرورة تتطلّبھا العدالة الجنائّیة فیشفى غیظ المجني علیھ من 

.جھة و یتحقق الردع العام 

للّنفع العام من جھة و ھذه مسؤولّیة و تأسیسا على ذلك ، ال مناص من تنویع صور العمل

محكوم علیھلكلّ من وضع معاییر موضوعّیة یتّم بموجبھا اختیار نوع العملأیضا المشّرع و ال مناص 

و الرأي عندنا أن تكون في ھبما یضمن تحقیق العدالة الجنائّیة و ھذه مسؤولّیة السلطة المختصة بتطبیق

.مول بھ في التشریع الجزائري ید قاضي تطبیق العقوبات كما ھو مع

رغم أّن التشریعات التي أخذت بعقوبة العمل للّنفع : و مدتھاختیـار مكان العمل للّنفع العام*

، إالّ أّننا نرى ضرورة توسیع سلطة )1(العام قد فصلت األمر فیما یتعلّق بالمدة و مكان العمل للّنفع العام 

المدة المناسبة بالّنظر االختیار الّنوعي لمكان التنفیذ وكذا في تقدیرفي  مجالقاضي تطبیق العقوبات 

) 2(و قد أّكد بعض الباحثین. لكفایتھا في تحقیق أھداف العقوبة و من ثم كفایتھا لتحقیق العدالة الجنائّیة 

ة توسیع لذا نرى ضرورمكافحة لكثیر من الجرائم البسیطة،فّعالّیة عقوبة العمل للّنفع العام في مجال 

.األخذ بھذا البدیل سواء في التشریع العقابي الجزائري أو غیره من التشریعات الجزائّیة للدول 

ة من مغلقة إلى التطّوُر الملحوظ لنظم المؤسسات العقابیّ إّن :ـ تقدیر اإلفراج المشروط 2ب

ھدفھ في الواقع زرع الثقة في نفس المحكوم علیھ ، فإن ھو تحّصن بالثقة في شبھ المفتوحة إلى مفتوحة 

نفسھ وفیمن حولھ ، سعى لتغییر سلوكھ إلى األحسن ، منعا لإلضرار بغیره من جھة ، والسترجاع 

. مكانتھ في الوسط االجتماعي من جھة أخرى 

في تحقیق العدالة الجنائّیة، ألّنھ نرى بأّن نظام اإلفراج المشروط لھ دور كبیر وفي الحقیقة ، 

و ھي ھیوبة األصلّیة المحكوم بھا علـوم علیھ قد قضى مدة معتبرة من العقـمن جھة یكون المحك

.2009أبریل21فيالمؤرخ2رقمینظر ، بالّنسبة للقانون الجزائري المنشور الوزاري )1(

دار النھضة : القاھرة(،دط،البدائل العقابیة في السیاسة الجنائیة المعاصرةإیھاب یسر أنور علي، ینظر ،)2(

؛115، ص)2000العربیة،

Jean_Mari Picquart , Le travail d’intérét général,L’expérience

https://www.juripole.fr/RAP/rap3.html;.org/fr.htm:www.penalreformefrancaise,http
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مدة كافّیة إلیالمھ و ردعھ عن معاودة فعلھ ھذا إن تّم إخضاعھ داخل المؤسسة العقابّیة ألسلوب 

قضائھ لتلك المّدة وراء أسوار السجن ما یشفي غیظ المجني كما أّن في؛المعاملة العقابّیة المناسب لھ 

علیھ و لو بشكل نسبّي و في ھذا اإلطار نرى ضرورة فتح بـاب إجراء الصلح بینھ و بین المستفید من 

.اإلفراج المشروط قبل إفادتھ بھ جبرا لخاطره و إرضاء لشعوره بالعدالة  

اعلیة ـفلھاإلفراج المشروط عقـوبة العمل للّنفع العام و ائي على تنفیذ ـالقضلإلشرافیبقىو 

، غایة ما في األمر و تحقیق العدالة الجنائّیةكبیرة في توجیھ السیاسة الجنائیة الحدیثة نحو تفرید العقوبة

وفي حـاجة من جھة أخرى إلى تـأھیل و تكویـن ادة تنظیم من جھة ـل و إعـإلى تفعیفي حاجةمـاأّنھ

. للقـائمین على تطبیق ھذه البدائل ضمانا لمردودیة أفضل في مجـال العدالة الجنائیةمتخّصص 

الثانيبابخالصة ال
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أثبتنا من خالل مباحث ھذا الباب بفصلیھ أّن التفرید التشریعّي الذي ینكره الكثیر من شّراح 

تواله سلطة مختّصة تمارس بمقتضاه عملھا التشریعي و ت؛القانون یعتبر نوع من أنواع التفرید العقابي

.  المختلفةالقائم على عناصر تكشف عن منھج المشّرع في تقریر العقوبات

معیار : ھي في الشریعة معاییر ركیزةمن ھذا المنطلق یقوم على و التفرید التشریعّي للعقوبة

و دقیقة في مضمونھا وتطبیقاتھا ؛، آثار الجریمة و معیار طبیعة الجریمة و معیار شخصّیة المجرم 

في القانون مجموعة في معیارین أحدھما موضوعي یحتاج إلى إعادة ضبط وآخر شخصي لھ وزنھ في 

و ، متماثلة أحیاناعلى آلیات متنوعةالتفرید التشریعي و یعتمد .مجال تحقیق العدالة الجنائّیة

اتھا ـ ، و لكّنھا تشترك في كونھا ـون ـ خاّصة من حیث تطبیقـمتباینة أحیانا أخرى بین الشریعة و القان

ال لھ وزنإالّ أّن نظرّي رغم أّنھ على المستوى التشریعي وھو تجسید یتّم بھا تجسید مبدأ التناسب ات آلیّ 

. ل تحقیق العدالة الجنائّیةفي مجایستھان بھ

یمارسھ القاضي بجدارة من حات القضاء،أّما التفرید القضائي بھ یتكّرس مبدأ التفرید العقابي في سا

خاّصة منھا ،خالل سلطتھ التقدیرّیة إن تحققت مفترضاتھ الّتي تتطلّبھا خصوصّیة المنازعات الجزائّیة

وقد تبّین لنا مدى  اعتماد القاضي سواء في الشریعة . التخصص و التأھیل إضافة إلى األجھزة المساعدة 

كما أّن اآللیات ؛لھا فاعلّیتھا في تحقیق العدالة الجنائّیة قضائّیا أو في القانون على معاییر لتفرید العقوبة 

لمشّرع لضبط العقوبة المناسبة تجعلھ قادرا على بلوغ المتاح للقاضي الجنائي استعمالھا بترخیص من ا

و إن كاّنا نرى ضرورة تفعیل اآللّیات اإلجرائّیة القائمة على فكرة الرضائّیة ةالعدالة الجنائّیة المطلوب

.تیسیرا لحّل أزمة العدالة الجنائّیة  

ي ـ سواء طبقا لآللیات التفرید الحرك:" ھذا، و بالتفرید التنفیذي ـ أو كما یفّضل البعض وسمھ

مبدأ التفرید العقابي على كریسالمقّررة في التشریع اإلسالمي أو المقررة في التشریعات الوضعّیة ، یتّم ت

من خالل سلطة لھا بحكم اختصاصھا المزدوج فّعالّیة كبیرة في إرضاء الشعور العام ،أرض الواقع

ع سلطاتھا في استعمال آلیاتھ خاّصة منھا تلك المتعلّقة و إن تّم توسیتطلباتھابالعدالة ، إن تحققت لھا م

.  بإعادة تكییف العقوبات لكن بضوابط و تحت رقابة معّینة 
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.اب الثانيــبخالصة ال

أثبتنا من خالل مباحث ھذا الباب بفصلیھ أّن التفرید التشریعّي الذي ینكره كثیر من شّراح 

و تتواله سلطة مختّصة تمارس بمقتضاه عملھا التشریعي ؛القانون یعتبر نوع من أنواع التفرید العقابي

.  القائم على عناصر تكشف عن منھج المشّرع في تقریر العقوبات المختلفة

معیار : ھي في الشریعة معاییر ركیزةمن ھذا المنطلق یقوم على و التفرید التشریعّي للعقوبة

آثار الجریمة و معیار طبیعة الجریمة و معیار شخصّیة المجرم ، دقیقة في مضمونھا وتطبیقاتھا ؛    و 

في القانون مجموعة في معیارین أحدھما موضوعي یحتاج إلى إعادة ضبط وآخر شخصي لھ وزنھ في 

، متماثلة أحیانا         و على آلیات متنوعةو یعتمد التفرید التشریعي . مجال تحقیق العدالة الجنائّیة

متباینة أحیانا أخرى بین الشریعة و القانـون ـ خاّصة من حیث تطبیقـاتھا ـ ، و لكّنھا تشترك في كونھا 

وھو و من ثّم تحقیق التفرید العقابي تشریعیا ، على المستوى التشریعي یتّم بھا تجسید مبدأ التناسب ات آلیّ 

. أّن لھ وزن ال یستھان بھ في مجال تحقیق العدالة الجنائّیةتجسید نظرّي إالّ 

أّما التفرید القضائي بھ یتكّرس مبدأ التفرید العقابي في ساحات القضاء،یمارسھ القاضي بجدارة من 

خالل سلطتھ التقدیرّیة إن تحققت مفترضاتھ الّتي تتطلّبھا خصوصّیة المنازعات الجزائّیة، خاّصة منھا 

وقد تبّین لنا مدى  اعتماد القاضي سواء في الشریعة . التأھیل إضافة إلى األجھزة المساعدة التخصص و

؛كما أّن اآللیات لھا فاعلّیتھا في تحقیق العدالة الجنائّیة أو في القانون على معاییر لتفرید العقوبة قضائّیا 

المناسبة تجعلھ قادرا على بلوغ المتاح للقاضي الجنائي استعمالھا بترخیص من المشّرع لضبط العقوبة 

و إن كّنا نرى ضرورة تفعیل اآللّیات اإلجرائّیة القائمة على فكرة الرضائّیة تیسیرا لحّل العدالة المطلوبة

. أزمة العدالة الجنائّیة  

التفرید الحركي ـ سواء طبقا لآللیات :" ھذا، و بالتفرید التنفیذي ـ أو كما یفّضل البعض وسمھ

في التشریع اإلسالمي أو المقررة في التشریعات الوضعّیة ، یتّم تكریس مبدأ التفرید العقابي على المقّررة 

أرض الواقع،من خالل سلطة لھا بحكم اختصاصھا المزدوج فّعالّیة كبیرة في إرضاء الشعور العام 

ة منھا تلك المتعلّقة بالعدالة ، إن تحققت لھا متطلباتھا و إن تّم توسیع سلطاتھا في استعمال آلیاتھ خاصّ 

.  قضائّیةبإعادة تكییف العقوبات لكن بضوابط و تحت رقابة 
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، "دراسة مقارنة"و دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة عقابيالتفرید ال:" دراستي لـمن خاللسعیت

إلى معالجة أھّم ما یطرحھ الموضوع من إشكاالت على مستوى السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة و كذا على 

للمبدأ،ألصل إلى ضبط إسقاطاتھ الّنظري فانطلقت من التأصیل المفاھیمي؛اسة الجنائّیة الحدیثةمستوى السی

.إبراز دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة فيو اجتھدت ما استطعت ،نواعھ ألتبعاالعملّیة 

واسعین، توّصلت من بابین إلىبحثالقّسمت بلوغ األھداف المتوخاة من ھذه الدراسة و لضمان

:تقدیمھا على الّنحو التالي، یمكنني قتراحاتإلى مجموعة من النتائج و االخاللھما

جنائّیة الرشیدة ؛     و ھو اسة الـالتفرید العقابي یعتبر من أھّم المبادئ التي تقوم علیھا السیأّن أّوال ـ

و آلّیات ة اعتمادا على معاییرعمل تمارسھ سلطة مختّصة ترتسم بھ معالم سیاستھا العقابیّ :" عبارة عن

بمقتضاھا تقریـر و تقدیر و توقیع العقوبة المناسبة لكّل جریمة و كّل مجرم بما یضمن تحقیق محكمة یتّم 

یتأسس على مبدأ آخر ،كماعن مضمونھبدقة و یقوم التفرید العقابي على عناصر تكشف ". العدالة الجنائّیة

و ال ؛ القانونيالمي أووفق التصّور اإلسسواء ، " مبدأ التناسب :" ھو لھ وزنھ في مجال تقدیر العقاب

:ذلك على الّنحو التالي و ،مناص من استیعاب تلك العناصر و إدراك أبعاد ذلك المبدأ 

:، ھي یقوم على ثالثة عناصر أساسّیةھثبت لدینا أنّ :بالّنسبة لعناصر التفرید العقابيـ1

ھي التفریدعملّیة أنّ من خالل ھذا العنصرأثبتنا: سلطة مختّصة یوكل إلیھا أمر تحقیقھأ ـ 

و ال ینفرد بھا القاضي فحسب كما التشریعّیة ، القضائّیة و التنفیذّیة؛: بین سلطات ثالثةمسؤولّیة موّزعة

. یرى الكثیر من شّراح القانون 

تّم التعویل علیھا یلّیات اآلمعاییر و و ھي مجموعة من ال: أسس محكمة یتّم اعتمادھا لتكریسھ ب ـ 

و ،قھ من جھة و تختلف ھذه األسس بالّنظر إلى نوع التفرید و السلطة المكلّفة بتحقیقیقھ؛إلمكان تح

.  إلى المرجعّیة التي تستند إلیھا كّل سیاسة جنائّیةبالّنظر 

ھذا العنصر على معرفة ینطوي و : عقوبة مناسبة تتحقق بمقتضاھا العدالة الجنائّیةج ـ 

. و الذي ال یفترض أن ینصرف إلى المساواة بل إلى العدالة بكّل مقتضیاتھا "ةمناسبالعقوبة ال"مدلول

ھما بین الشریعة و القانون في إسقاطات ھذه العناصر، فقد تأّكد لدینا أنّ الفروق التي سجلناھاو رغم 

. مبدأ التناسباألساس الذي یستند إلیھ ھذا النظام ھو أنّ فيمّتفقان 

أّنھ یتعلّق بشكل مباشر بتقدیر ذلك،ھو مبدأ التناسب:مبدأ التفرید العقابيسبة ألساس ـ بالنّ 2

یتوافق في نظرنا مع قیمة القیـمة تقدیرا كمّیا و نوعّیا بمافال بد من تقدیرھا ،الجزاء و أھّم صورة لھ العقوبة 

. بتغیُّر بعض المصالح في  المجتمعتسلیمنا، حّتى مع ذاتھا ووزنھافي حّد " المصلحة "االجتماعّیة أو 

خلق ھذا التوازن و ،معاتحقیق توازن معّین بین المصالح العاّمة و الفردّیة المبدأ ینطوي علىوالثابت أنّ 

رة بالحمایة الجنائّیةیحیث تتحدد القیم الجدبدایة من مرحلة بناء القاعدة الجنائّیة في شّق التكلیف منھایكون
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و ذلك مناسبة العقوبات الالجزاء لتتحدد بموجبھمن ثّم یأتي شقّ و و ذلك بتجریم كّل اعتداء یقع علیھا؛

و مدى قدرة المكلّف بتفریدھا على ضبط ، كّل عقوبة جوھرو طبیعةآلّیات تتعلّق بىباالعتماد عل

.عناصرھا المتراوحة بین األلم و االنتقاص

كثیرة بین الشریعة و القانون في آلّیات تحقیق التناسب الفعلي المنشود خاّصة او قد وجدنا فروق

. من حیث تطبیقاتھا ، و لعّل مرد ھذا التباین ھو اختالف طبیعة العقوبات المعّول علیھا في كّل منھما

از القضاء،و أغلبھا یتعلّق بجھ، یتطلّب توافر شروط قق مبدأ التفرید العقابي بعناصره إّن تحثانّیا ـ

و تأھیلھ من ؛أھّمھا تخّصص القاضي الجنائيالمنشودةھي متطلّبات تمّكنھ من تحقیق العدالة الجنائّیة 

لھ؛ و یمكننا توضیح أھمّیة ھذه المتطلبات في تفرید جھة و كذا ضرورة تسخیر أجھزة أخرى مساعدة

: ذلك على الّنحو التالي و صول إلى تحقیق العدالة الجنائّیة،العقوبة و من ثم الو

:  عدة مجاالت نذكر منھافي تظھرو :ـ أھمّیة تخّصص القاضي الجنائّي و تأھیلھ1

عّد من صمیم یھالكن تكییفكّل واقعة مسؤولّیة المشّرع، صف وتحدید ف:أـ مجال تكییف الوقائع

و قد ال .و المصالححقوقلى الو ھي مسألة بالغة األھمّیة و شدیدة الخطورة عاختصاصات القاضي، 

لكن قد یجد صعوبة إن تعلّق ،من الجرائم التقلیدّیةالواقعة أّي إشكال في التكییف إن كانت القاضي یعترض 

فھي..األمر باألشكال الجدیدة للجرائم كتلك المرتكبة باستعمال تكنولوجیا اإلعالم أو الجرائم االقتصادّیة أو

ضبط تكییفھا المناسب؛و ھنا تظھر أھمّیة تخّصص القاضي و تأھیلھ بالتكوین المستمر و لتحتاج متخّصص 

.ت عدالتھثبتالتدریب المتواصل فبقدر ما كان التكییف منبثقا عن درایة متخّصص كلّما 

تظھر أھمّیة تخّصص القاضي الجنائي و تأھیلھ في مجال إدراك :ب ـ مجال دراسة ملف الشخصّیة

فالملف یحتوي . الشخصّیة اإلجرامّیة سواء أنجز من طرف أجھزة القضاء ذاتھا أو من خبراءمضمون ملف 

و التقنّیة ما ال یمكن بأّي حال استیعاب اریر و محاضر فیھا من المصطلحات الفنّیةـبالضرورة على تق

نائي بشكل خاّص وزنھ و لذا لتكوین القضاة و تأھیلھم في المجال الج؛أبعادھا القانونّیة من غیر المتخّصص

. في تحقیق العدالة المطلوبة

أصبح القضاء في أمس الحاجة إلى أجھزة :ـ دور األجھزة المساعدة في مجال العدالة الجنائّیة2

:في عدة مجاالت أھّمھاھاو یظھر دورالة خاّصة في المسائل الجنائّیة،تساعده على تحقیق العدمتخصصة

ثبات قد اإلتنقیبھ عن أدلة إثباتھا؛و بوصول القاضي إلى حقیقة الواقعة المرتكبة ال یتأّتى إالّ ف:أ ـ اإلثبات

الوصول إلى الجنائي لكن ثّمة من الجرائم ما ال یمكن للقاضي إلى أجھزة خاّصة في جمیع األحوال،ال یحتاج 

. الجنائّیة و في تحلیلھا في الكشف عن األدلةتساعدهحقیقتھا إالّ بمساعدة أجھزة أكثر تخصصا منھ 

باعتبارھا تساھم األجھزة الفنّیة القاضي في تقدیر الخطورة اإلجرامّیة :ـ تقدیر الخطورة اإلجرامّیةب 

و ذلك من خالل ملف الشخصّیة المتضّمن تقاریر تبّین مدى الصحة الّنفسّیة ،أھّم معاییر التفرید القضائيمن

الخطورة عن طریق ھذه األجھزة یعتبر وسیلة لتحقیق العدالة الجنائّیة حتى درجة و تقدیر .للجانيو البدنّیة 

.  اخطورة الجاني سلیملو تقدیره اللواقعة صحیحالقاضي الجنائيیكون تكییف
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یستمر دور األجھزة المساعدة حّتى في مرحلة انتقاء الجزاء من : ج ـ انتقاء الجزاء المناسب

متراوحة بین توقیع عقوبات أو تدابیر ، و لعّل التقاریر المنجزة من تكون أمامھ القاضي ، ألّن الخیارات

.نتقاء األنسبالھابینةمفاضلالتساعد القاضي فيطرف ھذه األجھزة 

باإلضافة اضي الجنائي ـتأھیل القتأكید دور تنطوي على وصلنا إلى نتیجة بالغة األھمّیة علیھ و 

تحقیق كل األجھزة الكفیلة بمساعدتھ حّتى یتمّكن من تعزیز القضاء بتخّصصا دقیقا و تخّصصھ إلى ضرورة 

. عملّیا في ساحات القضاءھذا التفرید 

قد ثبت بالعدالة الجنائّیة جعل أھمّیتھ تزداد أكثر؛ و الوثیق لمبدأ التفرید العقابي رتباطاالإّن ثالثا ـ

احیتین التكامل الثابتة بینھما من الّناحیة الموضوعّیة و كذا من النّ بعالقة یتجسد ھذا االرتباط عندنا أّن 

:فـ ؛معا اإلجرائّیة و الغائّیة

باعتبارھا أھّم أنواع أّكدنا أّنھما یتقاسمان موضوعا واحدا ھو العقوبة :ـ من الّناحّیة الموضوعّیة1

و ھذه قرینة تفّند فكرة أّن مبدأ الشرعّیة دالتھا أّول مؤّشر لعشرعّیة ھذه األخیرة تعتبر و ،الجزاءات الجنائّیة

المختلفة و المتفاوتة في مع الحاالت العقوبة تتناسبجعل كما أّن .یتجافى مع مبدأ التفرید العقابي 

.عنوان عدالتھا یعتبر و في ذات الوقت ھاوسیلة تفریدھو خطورتھا 

: بینھما تتمثل فيلتكامل لمظاھر وجدنا :ـ ومن الّناحّیتین اإلجرائّیة و الغائّیة 2

ھي األساس الّذي بمقتضاه یمنح القاضي والیة القضاءفي كونیتجلّى ھمابیناإلجرائيأ ـ التكامل 

السند و في كون مبدأ التفرید العقابي ھو ؛من جھةا أو عملّیا ھذا تطبیقیّ سلطة تقدیرّیة لتفرید العقاب 

.بواسطتھ تماَرس ھذه السلطة لتقدیر العقوبة المناسبة من جھة أخرى الواقعي الّذي

أّنھما یستھدفان تحقیق غایة فیتجلى في و العدالة الجنائّیة العقابي بین التفرید التكامل الغائيأّما ب ـ

العدالة ق یو بما یضمن تحق،واحدة ھي مواجھة الظاھرة اإلجرامّیة بالوسائل الكفیلة بمنعھا من ناحیة

وقعھا المؤلم و المنقص عدالة العقوبة ال تنتھي عند حدّ ذلك أّن . دة بكّل مقتضیاتھا من ناحیة أخرىالمنشو

بمفھومھا الواسع ؛ و لن یتأّتى ذلك إالّ ببلوغھا األھداف المبتغاة من العدالةللحقوق بل تمتد لتضمن تحقیق 

بوصفھا تحقیق العدالةصالح ما أمكن باإلضافة إلى الردع بنوعیھ و اإل:فرض العقاب في حّد ذاتھ و ھي

.  بمقتضاه تسترجع كّل قیمة اجتماعّیة اعتدي علیھا اعتبارھا  فیتحقق الشعور العام بالرضاغرض أخالقي

بدایة ، تیسیرا إلدراك اإلسقاطات التفرید العقابي لمبدأ إثبات التأصیل الحقیقي عمدنا قد لرابعا ـ

إلى السیاسة الجنائّیة یرجع؛ فوجدنا تقریره بل و تطبیقھ عملّیا من أنواعھعلى مستوى كّل نوع العملّیة لھ 

بأّن ناّكدقد أو . بالنسبة للعقوبات المقدرةهرغم أّن الكثیر یفّند وجود، المّیة بنظمھا العقابّیة الفریدةاإلس

و استھدفت تحقیق وضعت على أسس عادلةالّتي ،مضمونھ و تطبیقاتھ و مرجعّیتھ ھي ھذه السیاسة الرشیدة 

:؛ و لعّل أھم مظاھر لھ عرضناھا بالّنظر للّنظام العقابي المقّررة فیھ فبالّنسبة لـ العدالة مطلقا 

:تجلّت من خالل :الحدودـ مظاھر التفرید في1
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إالّ أّنھا متنوعة، و ھو بدنّیة التھارغم طبیعف: قوبات الحدّیة و خصوصّیة طبیعتھاـ تنّوع العأ

و فقد قصد المولى عّز وجل جعلھا متراوحة بین القتل و الرجم و الجلد؛معاتنّوع تشریعي و قضائي 

إالّ أّن دودةسلطة القاضي في الحدود محفرغم أّن ع القضائي ◌ّ التنوأّما التنّوع التشریعي؛ھذا ھو..الصلب و

و ما یتمّتع بھ من لبعضھابالّنسبة اختیار العقوبة المناسبةیتجّسد من خالل ما لھ من صالحّیة ھاتفریده ل

. التنفیذاختصاص في باب السیاسة الشرعّیة و في مرحلة 

بإرجاء التنفیذ القتران الجریمة بظروف بعضھا یتعلّق:شمولّیة الحدود لبعض األحكام الخاّصةـ ب

؛ و البعض اآلخر یتعلّق التقدیرّیةتتعلّق بشخص الجاني و األمر في ھذا اإلرجاء متروك لسلطة القاضي 

.بالشفاعة و العفو و الصلح و التوبة في الحدود

ة جلّیا بالّنظر إلى یظھر تمییز المشّرع الحكیم بین الجناة في العقوبات الحدیّ : ـ التمییز بین الجناة ج 

مما یؤّكد األخذ بمبدأ التفرید العقابي في باب ، خطورتھم من ناحّیة و أحوالھم الخاّصة من ناحّیة أخرى : 

درأ الحدود :"الحدود على المستوى التشریعي، و من بعده على المستوى القضائي خاّصة مع تقریر مبدأ 

.و ما یترتب على تطبیقھ من آثار " بالشبھات 

اإللھیة قّدرتالحكمة و لعلمبنّي على مبدأ العدالة المطلقة ھو:ـ مظاھر التفرید في القصاص2
:، و رغم ذلك بدت لنا مظاھر للتفرید فیھ منھاأن تكون العقوبة من جنس االعتداء بالقصاص

. و التعزیردرء القصاصاقتضاء عندالدّیة ك:ـ تقریر العقوبات البدلیةأ

ذلك أّن منھا ما بموجبھ یتّم تشدید : القصاص بالتشدید أو التخفیف أو اإلعفاءفيتفرید الـ ب
جاني یتّم التخفیف و في كثیر من األحوال یترتب اإلعفاء ، وھذا یؤّكد الالعقاب و منھا ما بالّنظر إلى حال 

.أخذ السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة بمبدأ التفرید العقابي حّتى في باب القصاص

ولي األمر أو من قد أوكلت لسلطة و التعازیر و ھي :مظاھر التفرید في العقوبات الفویضّیةـ 3

:كثیرة نذكر منھاالتعازیرو مظاھر التفرید العقابي في باب ؛ینوبھ و تخضع لالجتھاد

ھذه الطبیعة جعلت سلطة القضاء في مجال التعزیر واسعة :الطبیعة التفویضّیة لھذه العقوبات أ ـ 

.النوعي و التقدیر الكمي االختیار،حیث تراوحت بین سلطة 

بالّنظر و و ظروفھم ، تخفیفا و تشدیدا بالّنظر ألحوال الجناة :في التعزیرتفریدالتعدد آلّیات ب ـ

. أو إصالحا ھذا الھدف تأدیبا كان ھ، مھما كان نوعھعیلھدف المبتغى من توقل

إلى أّن السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة بنظمھا العقابّیة الثالثة كلّھا قائمة على مبدأ التفرید خلصناو بذلك 

أسبقّیة و لعلّنا من خالل ھذا التأصیل نكون قد أثبتنا . العقابي بأبعاده التشریعّیة و القضائّیة و التنفیذّیة 

في یرتقي فھو السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیة في تقریر المبدأ و نظرا الرتكازه على معاییر و آلّیات ممّیزة 

.فریدا لھ دور كبیر في مجـال العدالة الجنائّیة عقابیا ألن یكون نظاما نظرنا 

الّتي ھاو دعائمھا نھجتعاقب المدارس الجنائّیة و اختالفھا في مأّن لقد كشفت ھذه الدراسة خامسا ـ

أثره في مجال تقریر مبدأ التفرید لھأسست علیھا سیاستھا العقابّیة و تباین رؤیتھا ألھداف العقاب ، كان 
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التفرید مبدأوإّن تتّبعنا لتطّور . خاّصة لفكرة العدالة لكّل منھا رؤیتھ الرغم أنّ العقابي و لو بشكل متفاوت 

في الفكر الوضعي، ھفي إرساء معالمھاّل موضوعّیة بالجھود المبذولة منجعلنا نعترف بكفي ھذه المدارس 

: فاستطاعت كّل مدرسة أن تسّجل بصمتھا في مجال تقریره ، فتجلت مظاھره في كّل منھا على الّنحو التالي

خاّصة تقریر المبدأ في ھذه السیاسة أنكر الكثیر:ـ مظاھر التفرید في السیاسة الجنائّیة التقلیدیة1

ال یملكھم اعتبروا التفرید مخّول فحسب للقاضي و ما دام بالنسبة للمدرسة التقلیدّیة األولى ، و مرد ذلك أنّ 

أثبتنا تقریر التفرید التشریعي ا لكنّ ؛أدنى سلطة في مجال تقدیر العقوبة فال مجال للحدیث عن التفرید أصال 

:أھّم مظاھرهفي ھذه المدرسة و القضائي في المدرسة الجدیدة و

؛ بالنسبة للتقلیدیة األولىمبدأ المسؤولّیة و مبدأ التناسبإقرار و إقرار مبدأ الشرعّیة و المساواة ـ أ

كما أّن تجسیدھا یحتاجھاأنصارأوسع من تصّور ھذه المبادئ مفھوم و مضمون أّن قناعتنا حولو رغم 

، إالّ أننا ال ننكر علیھا مساھمتھا في سند واقعي ینطوي على منح سلطة للقضاة في ھذا المجال إلى حقیقة 

.تقریر المبدأ 

، و قد ترتب على ذلك و الجزائّیةمبدأ التدرج في المسؤولّیة الشخصّیةالمدرسة الجدیدة إقرار ـ ب

.نّیة المخففة نظام األعذار القانوو متراوحة بین حدین العقوبات نظام التقریر 

دعوتھا إلى ضرورة ، وسلطة تقدیرّیة للقضاة ھامنح، بمبدأ التفرید القضائي للعقوبة ھاإقرارج ـ

باإلضافة إلى دعوتھاتقریر نظام الظروف القضائّیة المخفّفة ووقف التنفیذ و كذاھتمام بشخصّیة الجاني اال

.نظام اإلفراج الشرطيو تصنیف النظام باعتماد تفرید المعاملة العقابیة 

شھد مبدأ التفرید العقابي تطّورا كبیرا في : ـ مظاھر التفرید في السیاسة الجنائّیة الحدیثة 2

:تراوحت مظاھر التفرید بینفالسیاسة الجنائّیة الحدیثة،

صورة ثانیة من الجزاءات الجنائّیة ھي إقرار وتأسیس المسؤولّیة على الخطورة اإلجرامّیة ـ أ

و المناداة بضرورةزیادة توسیع سلطة القضاة بإقرار أسس جدیدة للتفرید القضائي باإلضافة إلى، التدابیر

.الشخصّیة اإلجرامّیةفحص
تنویع التدابیر بالّنظر إلى األھداف على المنھج العلمي،بإرساء أسس للتفرید التنفیذي تقوم ب ـ

.معاییر علمّیةالمرتكز علىعتماد أسلوب التصنیفاالمرجوة منھا ، و 

لیشمل و مبدأ تدرج المسؤولّیة لیشمل العقوبة و التدبیر معا مبدأ الشرعّیة مضمونتجدید ـ ج

و تقریر أنظمة التخفیف و التشدید وتوسیع السلطة التقدیرّیة للقاضي و ذلك ب، و النوعي معا لتدّرج الكميا

؛ زیادة علىكما منحت لھ صالحّیة العفو ؛ إیقاف تنفیـذھا و، ھاإیقاف الّنطق بكعقوبات للتقریر بدائل كذا

.قواعد التنفیذوتنویع المؤّسسات العقابّیة دعوتھا إلى ضرورة
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و یة الحقوقماأقرت ھذه السیاسة الكثیر من الضمانات القانونّیة و القضائّیة الھادفة إلى حـ د

اإلشراف ألّول مرة إلى ضرورة المعاصرة و التي دعتالحرّیات خاّصة مع بزوغ السیاسة العقابّیة

."عصب التفرید التنفیذي " العمل العقابي واعتبرت،القضائي على التنفیذ العقابي

بكلتزخرأّن التشریعات العقابّیة للدول الیومفالثابتتوّجھات ھذه المدارس و مھما كان موقفنا إزاء 

ابي یجعلنا نؤّكد أّنھ إّنما ھو ینبثق من إّن تأصیلنا لمبدأ التفرید العقو ؛من مظاھر للتفریدعرضھسبقّ◌ما

معتناغمھامناستمرارھا و فّعالیتھا في تحقیق العدالة المنشودةووجـودھاتستمدالسیاسة الجنائّیة الّتي

.و قیمھو مرجعّیتھتركیبتھوأصالتھ والمجتمع

و  طبقا لما ھو مقرر في الشریعة اإلسالمّیةقابي الثالثةنواع التفرید العأليعالجتمإنّ سادسا ـ 

:، جعلتني أقدر طبقا لما جادت بھ القوانین الحدیثة

یقوم بھ المشّرع عند صیاغتھ للّنصوص الجنائّیة عمل"باعتباره :التفرید التشریعيأّن ـ1

لھا بمیزان ٌمقّدرا م و المصالح االجتماعّیة المعتبرة و القیّ مستحضرا ،ف و الجزاءـیالموضوعّیة بشقیھا ـ التكل

العقوبات المناسبة لكّل اعتداء علیھا بالّنظر إلى طبیعتھ وجسامتھ و آثاره ومرتكبیھ ، بما یضمن یقّرربھ 

عملّیة التفرید العقابي رغم مرحلة تبدأ من خاللھا و أصعب ؛ ھو أّول "و أھّمھا العدالةأھداف العقوبةتحقیق 

. ینكره أّن الكثیر 

و ھذا التفرید تتواله سلطة مختّصة سواء في الشریعة أو في القانون ، تمارس بمقتضاه عملھا 

العقوبة تقریر أھداف العقوبة ومن بعد ذلك ضبط التشریعي القائم على عناصر تتراوح بین تحدید المصالح و

لعلّنا أفضنا و.  تكشف عن منھج المشّرع في تقریر العقوبات المختلفةو ھي عناصر المناسبة نوعا و قدرا،

،  باعتباره أھّم عناصر التفرید التشریعي في "تحدید المصالح و القیم المعتبرة في المجتمع" في بیان عنصر

ي الشریعة و فبینبمعاییره و آلّیاتھ تطبیقات مبدأ التفرید فيق شاسعة ونظرنا، بل ھو الذي جعل الفر

:و أثبتنا ؛القانون

أّن تحدید ھذه المصالح على مستوى التشریع الجنائي اإلسالمي إّنما ینبثق من العقیدة التي یؤمن أ ـ

و إّن تجریم كّل .جمیعاضبطت القیم الحقیقیة لإلنسانیة و ھي عقیدة سماوّیة عصماء،بھا المجتمع المسلم

على ھذه القیم سواء كانت مما یعتبره علماء الشریعة من الضرورات أو الحاجیات أو التحسینیات یقع اعتداء 

. إّنما ھدفھ حمایة الكیان االجتماعي بكّل الوسائل التي تضمن بقاؤه فاضال

تّم ورغم كثرتھا و تشّعبھا،حسبنا التأكید على أّن ھناك من حاول تحدید المصالحففي القانون أّما 

و الّتصنیف التحدیدلكنّ ،بالّنظر إلى مضمونھا و الھدف المبتغى منھاالجنائّیة منھا تصنیف محّل الحمایة 

للمفاضلة محكمة ضوابط وضععلماء الشریعة اإلسالمّیة قد عمدو خاّصة؛أكثر ضبطاوجدناه الّشرعي 

.األمة كفرد و كمجموعة أفراد تطبیقا بمقتضاه تصان " مبدأ التوازن"عند التعارض بتطبیقھم ھابین



479

یقوم علیھا كیان اجتماعيّ مصالحتحدید ما یعتبر من القیم و ما یعدّ أّن ، و وصلنا إلى نتیجة مفادھا 

و األمر من ھذا المنطلق . و بعقیدتھ أو فلسفتھبأفراده و حكوماتھ ،مجتمعمعین ،مرھون بما یؤمن بھ ذلك ال

و ال الفلسفات و ال یختلف فیھا األفراد قواسم مشتركة ال تختلف بشأنھا العقائدمع وجودى فیھ تباین جلّي حتّ 

و مھما كان دورھا في المجتمع فإّن أمر مھما كانت طبیعة المصالحو . اإلنسانيو ال الجماعات لبعدھا 

لكافیة و تقییمھا مرھون بقدرة المشّرع على خلق التوازن بینھا و بقدرتھ وكفاءتھ في اختیار الحمایة ا

د التشریعي ، بمقتضى التفریاء القاعدة الجنائّیةو المسألة ال بد أن یتّم حسمھا في مرحلة بن.منھاالمالئمة لكلّ 

.امھ مرتبط إلى حد كبیر بالوظیفة الّتي یؤّدیھا أثناء تقریرهو قی

ومعیار آثار الجریمة: ھي في الشریعة معاییر ركیزةیقوم على التفرید التشریعّي للعقوبةأّن ب ـ

ت ؛ فكلّما تفاقممن آثار ماسة بالكیان االجتماعي عن الجریمة ترتبمدى خطورة ما یإدراك ینطوي على 

و معیار طبیعة الجریمة ؛و یطبق ھذا المعیار بالّنسبة للحدود بشكل خاصر كلّما شّددت العقوبةاثاآلھذه

اقتضت الحكمة إذ بین نوع االعتداء و الجزاء المقابل لھ؛ ة المطلقةماثلمتحقق الحیث یتطلّب المشّرع 

حیث ینظر إلى أحوالھ و و معیار شخصّیة المجرم ؛ قصاصا ، اإللھّیة أن یكون الجزاء من جنس العتداء

.  للتفرید القضائي اظروفھ و غالبا ما یسري ھذا المعیار في التعزیر و لذا اعتبرناه معیار

یقوم في الواقع على عنصرین یتعلّق أحدھما في معیارین أحدھما موضوعي معتجُ و في القانون 

و بجسامة االعتداء على المصلحة و یتعلق اآلخر بجسامة النتیجة اإلجرامّیة ووجدنا من خالل مضمون

و درجة اإلذناب من جھة تحدید یقوم علىشخصي آخرو؛ یحتاج إلى إعادة ضبط تطبیقات ھذا المعیار أّنھ 

من جھة أخرى، و قد وجدنا ھذا األخیر أكثر دقة و لھ من ھذا المنطلق درجة الخطورة اإلجرامّیةضبط

.وزن ال یستھان بھ في مجال تفرید العقوبة تشریعّیا  

الجزائّیة بحیث یتّم ضبط مقدار العقوبة التفرید التشریعّي عدیدة بمقتضاھا  أّن آلّیات تحقیق ج ـ

و تكییفھا نّصا ،العقوبات تنویع: ھاو لعّل أھمّ ؛بین الجریمة المرتكبة والمقابل لھا فعليّ یتحّقق الّتناسب ال

.یأخذھا المشّرع بنظر االعتباریجب أن و بضوابط ألسباب ،حینا آخربالتخفیف أو باإلعفاء حینا و بالتشدید 

في "درء الحدود بالشبھات"ت التركیز على أھّمھا خاصة منھا مبدأ و عمدنا في عرض تطبیقات ھذه اآللّیا

في القانون " قاعدة تفسیر الشك لصالح المتھم"الشریعة على اعتبار وزنھ في مجال التفرید التشریعي و كذا

.باعتبارھا من أھم ضمانات حمایة الحقوق و المصالح

نظره الدعاوى المعروضة عند القاضي الجنائي عمل یقوم بھ "باعتباره :التفرید القضائيأنّ ـ 2

الّنصوص التشریعیة مستحضرا متمعنا في مالبسات كّل واقعة بحیثیاتھا و ظروفھا الممّیزة مكّیفا لھا، أمامھ

یقوم ؛"ة الجنائیة لمقدرا لھا بمیزان العداالمناسبة ة العقوبنوع ، متفحصا شخصیة مرتكب الجریمة و مقررا
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قد ثبت و . مّیة ثم اختیار العقوبة المناسبةفحص الشخصّیة اإلجرا،تكییف الوقائع: على عناصر أھّمھا

: و قد وصلنا إلى نتائج تتعلق بھذا النوع من التفرید أھّمھا؛تقدیریةالالقاضي سلطة ھ بارتباط

ي في التشریع اإلسالميّ السلطة التقدیریة للقاضي الجنائيّ أنّ أ ـ ّي یحوم ف اط عقل ّرد نش لیست مج

ا  ّل م اد بك ّمى باالجتھ ا یس ى م ك إل دى ذل ا تتع ل إّنھ ھ، ب مدّونة جنائّیة لیجد فیھا حالّ للواقعة المطروحة علی

تقوم على تقریر العقوبة المناسبة مجال في وھي.یحملھ من شروط ومقّومات، وبكّل ما یتضّمنھ من ضوابط

ائّي اإلسالمّي ،التقدیر النوعي و الختیار اال كمّي سواء في التشریعات العقابّیة الوضعّیة أو في التشریع الجن

دیر، ة التق ار و كیفّی ع و الفارق بینھما یتمّثل فحسب في كیفّیة االختی ي جمی ة ف ة مرھون ذه الكیفّی ة ھ و معرف

.في كّل نظاملھالمخّولةاتسلطالدىاألحوال بم

ألّن فیھا تتطلّب اجتھادا كبیرا یجب أن یتحّملھا القاضي و ھي ثقیلةتكییُف العقوبة مسؤولّیة ـب

ھذا االجتھاُد ھو مناط الّسلطة الّتقدیرّیة للقاضي في التشریع الجنائيّ و، بالحقوق و الحرّیاتامساسا مباشر

. ھاإلسالمّي، أو في التشریعات الوضعّیة على اختالٍف بینھما في شروط االجتھاد ونطاق

معیار شخصّیة المجرم : بینحة في التشریع الجنائي اإلسالمي أّن معاییر التفرید القضائي متراوـج 

، و ذلك مسایرة لمسلك المشّرع الحكیم في من جھة أخرىمن جھة،و معیار آثار الجریمة و طبیعة الجریمة 

قد یغلب فقط تطبیق معیار على آخر فاعتماد أحد المعاییر ال یعني االستغناء التاّم عن الباقيلكن؛العقاب

األخیر معتمدا بصفة ثانویة ، في حین یكون فیكونالقضائیة مرحلة السواء في مرحلة الّتشریع أو في 

. المعیار األّول المصطفى ھـو األساس 

ھي بعض ھذه المعاییر مستمد من معاییر التفرید التشریعي للعقوبة بل أّما بالنسبة للقوانین الحدیثة ف

في نظرنا إسقاط لھا على الوقائع المختلفة المعروضة أمام القاضي مع فارق كیفّیة إعمالھا أو تطبیقھا على 

.معیار طبیعة الجریمة ، معیار الخطورة اإلجرامیة ومعیار المسؤولّیةو ھي؛الحاالت حالة بحالة

و بعضھا لھ الصبغة اإلجرائّیةیعّول على مجموعة من اآللّیات أّن القاضي الجنائي یجب أن ـد 

:، و قد أثبتنا أّن في تفرید العقوبة عملّیاالكثیر منھا لھ الصبغة الموضوعّیة، بھما معا تتجسد سلطتھ

الشریعة كانتأحدث ما وصلت إلیھ السیاسة الجنائّیة المعاصرة ، ، باعتبارھااآللیات اإلجرائیةـ 

العفو : و أھّمھا في الشریعة"فكرة الرضائّیة " بالقرآن العظیم و ھي تقوم على االغّراء األسبق في تقریرھ

و ھي تحتاج إلى تنظیم أكثر و الصلح أو المصالحة و كذا الوساطة الجنائّیةالقانون فأّما في ،و الصلح 

. توسیع في مجال تطبیقھا

تكییف العقوبة تشدیدا و تخفیفا باعتماد نظام أّما اآللیات الموضوعّیة للتفرید القضائي فیتعلق أغلبھا بـ

ة الممنوحة للقاضي سلطالو ذلك في حدود ، بأخرىر النوعي و استبدال عقوبة اج الكمي و االختیالتدرّ 

.سواء على مستوى التشریع الجنائي اإلسالمي أو القوانین الوضعّیة 
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عمل تمارسھ الجھات المختّصة " ھووعقابيلتفرید اللالشق العمليیمثل:لتفرید التنفیذياأنّ ـ 3

بتنفیذ األحكام الجزائّیة في الحدود الشرعّیة المقّررة لھا، بمقتضاه یتّم فحص مضمون ھذه األحكام من 

و إعادة العقوبات، و كذا شخصّیة المحكوم علیھ من أجل اختیار اآللّیة المناسبة للتنفیذ بالّنظر لكّل حالة

؛ و یقوم على  عناصر متراوحة "بھا عند االقتضاء بما یضمن تحقیق العدالة الجنائّیةتكییف العقوبة المحكوم

: و قد تأّكد لنا أنّ ة التنفیذّیة المالئمة لكّل حالة،بین الفحص و التكییف وصوال إلى اختیار اآللیّ 

عملّیا، یتعلّق للتفرید التنفیذي متطلبات و شروط یفترض توافرھا حّتى یتحّقق التفرید العقابي أ ـ 

أغلبھا بالسلطة المختّصة بالتفرید التنفیذي للعقوبة و األجھزة المساعدة لھا ، و ھي تشبھ إلى حّد كبیر 

التخّصص و :و ھي متطلبات التفرید العقابي بشكل عام لكّن خصوصیتھا تنبثق فحسب من طبیعتھا التنفیذّیة

.ضافة إلى األجھزة المساعدةالتأھیل باإل

و السلطة التنفیذّیة صاحبة االختصاص األصلي في تنفیذ الجزاءات الجنائّیة بشكل عامأّن ب ـ

؛غیر أّن التطّور الّذي شھدتھ السیاسة الجنائّیة الحدیثة فیما یتعلّق بأھداف العقوبة جعل أھّمھا العقوبات

الدعوى الجنائّیة و ھي التدّخل القضائي ضرورة تحّتمھا خصوصّیة ھذه المرحلة الحاسمة من مراحل 

أّنھ یتطلب من ھذه السلطة مراعاة التناسب بین إیالم العقوبة التي یقررھا و.مرحلة تنفیذ الحكم الجزائي 

المشّرع و ظروف الجریمة و المجرم و تلك التي یختارھا و یقدرھا القاضي بسلطتھ التقدیرّیة خاّصة عند 

.امل بین االختصاصات المخّولة لكّل منھم ألّن ثّمة تكاقتضاء إعادة تكییف العقوبة

أّن استحداث ھیئة مختصة تسھر على تنفیذ العقوبات یعتبر آلیة جدیدة لتحقیق و قد توّصلت إلىج ـ

التفرید التنفیذي للعقوبة، و نجاحھا على ید قاضي تطبیق العقوبات المشرف علیھا مرھون بشكل خاص 

خضع لھا كل یُ سأسالیب المعاملة العقابیة التي اختیارمن بدایة بحدود السلطات القضائیة الممنوحة لھ؛

ھذا التنفیذ، بل وقد شروط على رقابتھبحكمتنفیذ الجزاء بما یصدره من قرارات إلى كفالةمحكوم علیھ،

.تمتد تلك السلطات لتشمل القرارات المتعلقة بإعادة تكییف العقوبة ذاتھا

أّن تفرید العقوبة تنفیذیا یعتمد على آلّیات تختلف فیھا الشریعة عن القوانین الحدیثة ، حیث وجدنا د ـ

ترتیب ، وعالنیة التنفیذ:وزنھا في مجال التفرید التنفیذي أھّمھاالشریعة أقّرت مجموعة من القواعد لھا

فّیة تنفیذ كّل عقوبة بالّنظر لخصوصیتھا و كما بّینت كی. عند االقتضاءتأجیل العند تعدد الجرائم ، والتنفیذ

. ووجدت فیھا قمة العدالة و الرحمة بالّنظر لشخصّیة المحكوم علیھ و أحوالھ

ھا تعتمد على وضع آلیات متنّوعة و ألنّ الدولحرصت أغلب فقد ا في القوانین العقابّیة الحدیثةأمّ 

وضع آلّیات یطّبق كثیر ولمؤسسات العقابّیة ، االعقوبات السالبة للحرّیة فقد عمدت تنویع بشكل خاص على 

في ..التھذیب و التعلیم و التكوینفیما یسمى بأسالیب المعاملة العقابیة كالتصنیف ومنھا داخل المؤسسات 

.م المشروط و العمل للنفع العاكاإلفراجج تلك المؤسسات رخااآلخربعضھایطبقحین 
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دور كّل منھا في إلى تحدیدأنواع التفرید العقابي توصلت من خالل عرضي لمضمونسابعا ـ

: تحقیق العدالة الجنائّیة ، و سجلت النتائج التالّیة 

:ـ بالنسبة لوجدتقد ف:دورالتفرید التشریعي في تحقیق العدالة الجنائیةبالنسبة لـ1

بالّنص المقّدس و قد تّم تقدیرا محكما من العلیم الخبیر امقّدرمنھا اّن شقّ فإلعقوبات الشرعّیة اأـ

ض تفویضا مفوّ شقّ و،بإحكامتقریره باالعتماد على معاییر جسد بھا المشّرع الحكیم مبدأ التفرید العقابي

عقوبات أغلب الألّن و. ان تحقیق العدالة الجنائّیة ـعمدتھا الشرع على الدوام و ھدفھا ضممضبوطا بضوابط 

ھا تقتضي المساواة وتتطلّب ذلك أنّ ، العدلاإلنصاف و منأساس ترتكز على ھي فة بدنیّ المقدرة الشرعّیة 

.، و ھذه ھي العدالة الفعلّیة المناسبة وتستھدُف إرضاء الشعور العام والخاص 

و اآلخر موضوعيفرغم االعتماد في تقریرھا على معیارین أحدھما أّما العقوبات القانونّیة ـب

لعدم قدرتھا إعمالھا ، تعاني من مشكلة المنھج في مجال الحدیثةالتشریعات العقابّیة نا وجدناإالّ أنّ ، شخصي 

ات والغرامعلى العقوبات الّسالبة للحّرّیةاعتمادھاو. على ضبط المصالح و القیم الجدیرة بالحمایة الجزائّیة

العدالة بلوغضمن بما یمصالح كّل الحمایَة حقیقّیة لجعلھا غیر قادرة على فرض بشكل أساسي 

تخفیف الجزاء واستبدالھ بعقوبة بتطبیقھا استبعاد لعقوبة اإلعدام إالّ أّن بعض الدولورغم تقریر؛المنشودة

.ةطلوبتحقیق العدالة المبكفیلةجعلھا غیر و وقُف تنفیذه أسالبة للحّرّیة،

تطلُّب من المشرع أكثَر من و الجزاء یبین الجریمة والمجرم كما أّن تحقیق المناسبة الفعلّیة ج ـ

تنویع العقوبات من ؛ فالقاضي یحتاج فضال عن ذلك العقوبة بین ذروتین دنیا و قصوى مجّرد حصر

و لجریمة مع امناسبةخیاراتھ تقدیر حتى تكون العندجملة ضوابط یسترشد بھا و یحتاج أیضا ، المشّرع 

.  حتى وإن كانت المماثلة نسبیةبتحقیق العدالة المرجوة ةكفیلالمجرم و المصلحة المعتدى علیھا و 

التفرید العناصر المھّمة فياستحضار المشّرع لوظائف الجزاء الجنائي ، یعتبر أحدإنّ ـ د

و صیاغتھ من خالل ألفاظھلتجعلالخطاب الّذي تتضّمنھ القاعدة الجنائّیة لھ خصوصّیة ف؛التشریعي

التي یفترض أن و في مضمونھ من خالل أحكامھأھمّیة بالغة في مجال تحقیق العدالة المطلوبةعبارتھ

الردع العام و الخاّص في مرحلة صناعة القاعدة الجنائّیة فیھ و األمر بین.العقوبةھذه تتوافق و أھداف 

رین الشرعّي و الوضعّي ظاھروھو األصل ،و إن كان التباین بین التصوّ نظر أّما تحقیق العدالة فمفترض

.، كیف ال و ھو رباني عادلالعقابي اإلسالمي في شقھ المقدرخاّصة مع الیقین بعصمة مصدر النظام

القاضي فقد أثبتنا أّن :بالنسبة لدور التفرید القضائي للعقوبة في تحقیق العدالة الجنائّیة–2

یمارسھ بجدارة من خالل سلطتھ التقدیرّیة إن تحققت مفترضاتھ الّتي تتطلّبھا خصوصّیة المنازعات 

:وقد تبّین لنا مدى  أھمّیة . الجزائّیة، خاّصة منھا التخصص و التأھیل إضافة إلى األجھزة المساعدة 
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العقوبة قضائّیا من أجل في الشریعة و في القانون على معاییر لتفرید الجنائي القاضي اعتمادأ ـ

نتقاءجعل األحكام الجزائّيّ◌ة عادلة مھما كان مضمونھا؛ كما أّن تنویع اآللیات المتاح للقاضي استعمالھا ال

.مناسبة تجعلھ قادرا على بلوغ العدالة الجنائّیة المطلوبةالالعقوبة 

و الشریعة اإلسالمّیةنظرّیة اإلجراءات الموجزة التي من آلیاتھا العفو و الصلح فيتبنيب ـ

باعتبارھا آلیات بھا یتّم تسریع إجراءات فض ، الصلح و الوساطة الجنائّیة في التشریعات الوضعّیة 

التي تعتبر من أھّم المبادئ "الرضائّیة"الخصومات بالتراضي بین الخصوم خاّصة أّن النظرّیة تقوم على

. الحدیثة إلى توسیع األخذ بھا لحّل أزمة العدالة الجنائّیة المقررة في التشریع اإلسالمي و تسعى القوانین 

: أّن فقد تبّین  عندنا :ـ بالنسبة لدور التفرید التنفیذي للعقوبة في تحقیق العدالة الجنائّیة 3

عدوان اأّیا كان نوعھالجریمةألّن ،بالعدالةإرضاء الشعور العامتستھدف العقوبة الشرعّیةأ ـ

لكي یكون الجزاء عادال وكفیال بمواجھة استمرار اإلجرام ، جعلت أغلب و ،اسعند عاّمة النّ مستقبٌح 

وضعت قواعد تنفیذیة محكمة ُترضي بالفعل الشعور العام بالعدالة وقد.لعقوبات الشرعیة المقّدرة بدنّیةا

و التأجیل عند تعدد الجرائمالفوریُة والعلنّیة في توقیع الجزاء والترتیب عند : ھا؛ وأھمذكرناھا من قبل

.ُتملیھا العدالة الجزائیةكلھا قواعد ،االقتضاء

للمجني استیفاء القصاص ما ُیْرضي الشعور الخاص بالمتعلقةةفي القواعد الشرعیّ كما أّن ـب

في ذلك ُنصرًة لھ ، على أالّ منُح ولّي المقتول حق االستیفاء إن كان ُیحسنھ ، ألنّ : ھا ؛ ولعل أھمّ علیھ

كیم كیفیة القصاص فیما دون النفسومنعا للخروج عن مقتضیات العدالة ، بّین العزیز الح. ُیسرف في القتل

.و ھي قمة العدالة بالمماثلةأية بین الفعل ورد الفعل یقتضي المقابلة الحقیقیّ ھخاّصة أنّ 

إلى نتائج ناتوّصل،تنفیذ العقوبات السالبة للحرّیةآلیاتةبعد دراسفأّما على مستوى القوانین ـج
:  أھّمھا 

اتقتضي أن ال تلحق آثارالعقوبةّن العدالة الجنائّیة في مرحلة تنفیذ أـ  ةھ و إالّ مرتكب الجریم

وم ؛ھو خالف ما یترتب على تنفیذ العقوبات السالبة للحریة ین المحك ذ ب ة التنفی ي كیفّی و تقتضي المسـاواة ف

ام السجونو األمر صعب المنال خاّصة مع كثر ة المحكوم علیھمعلیھم بذات العقوبة  و تقتضي و ازدح

ل الرضاھذا واقع یثبت أنّ الو الحّق أّن أیضا إرضاء الشعور العام و الخاص بھذا التنفیذ  ق و دلی غیر متحق

. ذلك األزمة التي تعاني منھا العدالة الجنائّیة الیوم 

دور  آلیة مستحدثة باعتباره القضائي على تنفیذ العقوبة اإلشرافنظام فإّن ل، و مع ما ذكرناـ

، غایة ما في األمر أّنھ فیما یتعلق بالسلطات كبیرة في توجیھ السیاسة الجنائیة الحدیثة نحو تفرید العقوبة

من الممنوحة لھ سواء تمت ممارستھا داخل المؤسسة العقابیة أو خارجھا تحتاج إلى تفعیل و إعادة تنظیم 

. ضمانا لمردودیة أفضل في مجال العدالة الجنائیةمن جھة أخرى تأھیل و تكوین متخّصص جھة و

بأّن تحقیق التفرید العقابي لألھداف التي تطمح إلیھا السیاسة الجنائّیة إلى القولالیقین یسوقنا ثامنا ـ 

الحدیثة مرھون بتطویر أسالیب مواجھة الجریمة بطرق مستحدثة تعطي أھمّیة للمصالح المعتبرة في كّل 
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ي إالّ إذا كما تعطي أھمّیة ألطراف الدعوى فال تتعسف في القصاص من الجان، المجتمع بكّل خصوصیاتھ 

نصفو ت، ، و تسعى إلى إصالحھ و تأھیلھ ما أمكن و بالوسائل الكفیلة بذلك قتضت العدالة القصاصا

العدالة سعى إلى تحقیقخاطره و في ذات الوقت تلاجبرالذي أصابھ عن الضرر بتعویضھ المجني علیھ 

.ة بال شفقة في غیر محلھا و ال شدة في غیر موضعھا عادلاتالجنائّیة بتقریر جزاء

اإلضافة إلى ما ذكرنا ، إّن تحقیق التفرید العقابي و ضمان بلوغ العدالة الجنائّیة مرھون بـتاسعا

بما زمة توحید جھود المشّرع و القاضي و المنّفذ معا من جھة و بمدى توافر المتطلبات الالّ إمكانّیة مدى ب

للجرائم و تفرید الجزاءات الجنائّیة األشكال الجدیدة، إلمكان استیعاب فیھا األجھزة المساعدة لكّل سلطة

.ى و لو بالوسائل غیر الجنائّیة العدالة الجنائّیة حتّ المقررة لھا تفریدا عادال و مؤدّیا إلى حّل أزمة

إّن تقریر مبدأ التفرید العقابي كمبدأ دستوري تصان بھ الحقوق و تحمى بھ المصالح عاشرا ـ 

التخطیط لما لھ من دور في مجال الجنائّیةمبادئالو كمبدأ من أھّم ، الفردّیة و الجماعّیة معا من جھة 

؛ ھو مطلبنا بعد من جھة أخرىالعدالة الجنائّیةلسیاسة رشیدة كفیلة بمواجھة الظاھرة اإلجرامّیة و تحقیق 

مع مبدأ یتجافى مطلقا ونھ و بعد إدراكنا ألبعاده و تأكیدنا أّنھ الـو تأصیلھ و بمضماھیتھدراستنا لھ بم

.ثوابتھ؛ على أن تستمد أحكامھ و ضوابطھ و آلّیاتھ و معاییره من مرجعّیة كّل مجتمع و قیمھ و الشرعّیة

مجالالوجھود شراح القانون في شریعة،سوى اإلشادة بجھود علماء الال یسعني ختام الفي 

متواضعةمساھمة ؛و إّنھا لالرشیدةالسیاسة الجنائیةمعالم لعل في ھذه الدراسة ما یكشُف عن و.الجنائي

اآفاقو نرى للموضوع ؛ ابي ـعن طریق توجیھ االھتمام بمبدأ التفرید العقیجاد حلول ألزمة العدالة الجنائّیة إل

:نذكـر منھا ،روح التجدیدعـساھا تجد أقالما منصفة تبعث فیھا أخرى

. الجنائّيةاإلجراءات الموجزة و دورها في حلّ أزمة العدالة  -1

.مجال العدالة الجنائّيةفي  ماالقضائي ودورهو التخصصاالختصاصـ2

وما ثبت فیھ من خطأ ،عّز وجلّ ، فإن ما ثبت صوابھ في ھذا العمل ، فبتوفیٍق من هللا أخیـراو

باحث صوابا في القول والعمل ، ، سائلة إیاه أن یرزقني وكلّ یمأستغفر هللا العظفیطانفمن نفسي ومن الش

.وإخالصا وتواضعا في القلب عساھا تلھمني الھدى والسداد مما یزیدني علما بما ینفعني وأّمتي جمیعا 
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الملخص باللغة العربیة
التفرید العقابي و دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة 

."دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون"

، أھّم ما "دراسة مقارنة"التفرید العقابي و دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة :" دراستي لـ تناولت

؛ اسة الجنائّیة الحدیثةة اإلسالمّیة و كذا السییطرحھ الموضوع من إشكاالت على مستوى السیاسة الجنائیّ 

إبراز دوره في تحقیق إلىصوالو، إلى ضبط إسقاطاتھ تبعا ألنواعھ للمبدأمن التأصیل المفاھیميبدایة 

واسعین،و لضمان بلوغ األھداف المتوخاة من ھذه الدراسة قّسمت البحث إلى بابین . العدالة الجنائّیة 

و عرضت في الثاني أنواع التفرید و القانون،العقابي و تأصیلھ في الشریعةدھیة التفریتناولت في األّول ما

:أھّمھاتوّصلت إلى مجموعة من النتائج ؛والعقابي و دور كّل نوع منھا في تحقیق العدالة الجنائّیة

و یقوم على یدة ؛جنائّیة الرشأّن التفرید العقابي یعتبر من أھّم المبادئ التي تقوم علیھا السیـاسة ال

مبدأ :"ھو عناصر تكشف بدقة عن مضمونھ،كما یتأسس على مبدأ آخر لھ وزنھ في مجال تقدیر العقاب 

یتطلّب ،إّن تحقق مبدأ التفرید العقابي بعناصرهو. ، سواء وفق التصّور اإلسالمي أو القانوني"لتناسب ا

ّكنھ من تحقیق العدالة الجنائّیة المنشودة؛أھّمھا توافر شروط أغلبھا یتعلّق بجھاز القضاء،و ھي متطلّبات تم

إّن االرتباط و.تخّصص القاضي الجنائي و تأھیلھ من جھة و كذا ضرورة تسخیر أجھزة أخرى مساعدة لھ

أّن ھذا االرتباط یتجسد بعالقة ناثبتأالوثیق لمبدأ التفرید العقابي بالعدالة الجنائّیة جعل أھمّیتھ تزداد ؛ و قد 

.ل الثابتة بینھما من الّناحیة الموضوعّیة و كذا من الّناحیتین اإلجرائّیة و الغائّیة معا التكام

لقد عمدنا إثبات التأصیل الحقیقي لمبدأ التفرید العقابي فوجدنا تقریره بل و تطبیقھ یرجع إلى السیاسة 

و استھدفت وضعت على أسس عادلةھذه السیاسة الرشیدة الّتي،الجنائّیة اإلسالمّیة بنظمھا العقابّیة الفریدة

تعاقب المدارس الجنائّیة و اختالفھا في منھجھا ، كان لھ أثره في مجال تقریر كما أنّ . تحقیق العدالة مطلقا

. مبدأ التفرید العقابي و لو بشكل متفاوت رغم أّن لكّل منھا رؤیتھ الخاّصة لفكرة العدالة 

طبقا لما ھو مقرر التشریعي ، القضائي و التنفیذي ، : بي الثالثة إّن معالجتي ألنواع التفرید العقاو 

أّن كّل نوع منھا لھ ما جادت بھ القوانین الحدیثة ، جعلتني أقدر ى لإو بالّنظرفي الشریعة اإلسالمّیة  

تبني كما أّن .معاییره و آلیاتھ و لھ مرجعیتھ التي یستند إلیھا ، و لھ فعالیتھ في مجال تحقیق العدالة الجنائّیة 

عتبر من أھّم المبادئ المقررة في التشریع یتسریع إجراءات فض الخصومات لنظرّیة اإلجراءات الموجزة 

إّن تحقیق و ،ذاـھ. تسعى القوانین الحدیثة إلى توسیع األخذ بھا لحّل أزمة العدالة الجنائّیة التي اإلسالمي و 

ود المشّرع و القاضي و ـة مرھون ، بمدى إمكانّیة توحید جھالتفرید العقابي و ضمان بلوغ العدالة الجنائیّ 

، إلمكان استیعاب بما فیھا األجھزة المساعدة لكّل سلطةالمنّفذ معا من جھة و بمدى توافر المتطلبات الالّزمة 

العدالة األشكال الجدیدة للجرائم و تفرید الجزاءات الجنائّیة المقررة لھا تفریدا عادال و مؤدّیا إلى حّل أزمة

."الرضائّیة" الجنائّیة حّتى و لو بالوسائل غیر الجنائّیة 
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Résumé

L’Individualisation Pénale et Son Rôle dans la Réalisation de la Justice

Criminelle

* Etude Comparative Entre la Charia et la Loi *

Mon étude s’est basée, dans l’individualisation pénale et son rôle dans la réalisation de la

justice criminelle, sur les plus importantes problématiques relatives à ce sujet au niveau de la

politique criminelle islamique et la politique criminelle moderne ; commençant par la

concrétisation conceptuelle du principe à fixer ses projections selon ses types, arrivant à

souligner son rôle dans la réalisation de la justice criminelle. Pour assurer la réalisation des

objectifs voulus de cette étude, j’ai divisé la recherche en deux vastes parties, dont la première

s’est comptée sur le concept de l’individualisation pénale et sa concrétisation dans la Charia et la

loi, et j’ai exposé en second lieu les types de l’individualisation et le rôle de chaque type dans la

réalisation de la justice criminelle, et j’ai constaté un ensemble des résultats, savoir :

Que l’individualisation pénale est considérée comme l’un des plus importants principes

dont se base la bonne politique criminelle, et fondé sur des éléments révèlent précisément son

contenu, comme basée sur un autre principe ayant son poids dans le domaine d’estimation de la

peine, qui est : « le principe de proportionnalité», soit conformément à la perception islamique

ou légale. Et la réalisation du principe pénale et ses éléments, nécessite l’existence des

conditions dont la plupart concerne le système judiciaire, ce sont des exigences lui permettant de

réaliser la justice criminelle voulue, les plus importantes pour la spécialisation du juge criminel

et sa réhabilitation d’un côté et aussi la nécessité d’exploiter d’autres appareils lui aidant. Et le

lien étroit du principe d’individualisation pénale avec la justice criminelle a fait de plus en plus

son importance, et nous avons prouvé que ce lien est figuré par une relation complémentaire

entre eux, du côté objectif et des deux côtés de procédure et de téléologie.

Nous avons délibérément prouvé la concrétisation réelle du principe d’individualisation

pénale et nous avons trouvé son application appartient à la politique criminelle islamique et ses

systèmes pénaux uniques, cette politique qui s’est fondée sur des bases justes visant à réaliser la

justice à tous. Ainsi que la différence des programmes des écoles criminelles avait un impact sur

le rapport du principe d’individualisation pénale même d’une façon inégale malgré à chacune

d’elles sa propres vision sur l’idée de la justice.

Mon étude aux trois types d’individualisation pénale : législative, judiciaire et exécutive,

conformément à la Charia islamique et en vu de la loi moderne, m’a fait apprécier que chaque
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type a ses critères, ses mécanismes et sa référence, et son efficacité dans la réalisation de la

justice criminelle.

L’adoption de la théorie des procédures sommaires, pour accélérer la résolution des

conflits, est considérée comme l’un des plus importants principes dans la législation islamique

dont la loi moderne cherche à étendre son exécution pour trouver une solution à la crise de la

justice criminelle.

La réalisation de l’individualisation pénale et l’assurance d’accès à la justice criminelle

dépend de l’ampleur de la possibilité d’unifier les efforts du législateur, du juge et d’exécuteur

d’un côté et à quel point existent des exigences nécessaires y compris les appareils d’aide pour

chaque autorité, pour pouvoir comprendre les nouvelles formes des crimes et individualiser les

sanctions criminelles une juste d’individualisation aboutissant à la solution de la crise de la

justice criminelle même en utilisant des méthodes non criminelles « conventionnelles ».
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Abstract

The Individuality of Penalty and its Role in Realizing the Criminal Policy

“ Comparative Study Between Charia and Law”.

My study about: “Individuality of Penalty and its Role in Realizing the Criminal Policy”

“Comparative Study”, dealt with the important questions of this subject about Islamic criminal

policy and modern criminal policy, starting by the conceptual concretization of the principle to

its projections following its types, finishing by mentioning its role in realizing the criminal

justice. And to insure achievement of objectives of this study, I divided the research to two large

parts, where I discussed in the first one about the concept of individuality of penalty and its

concretization in the Charia and law, and in the second one, I presented types of individuality of

penalty and the role of each one to realize the criminal justice, and I reached the following

results:

That the individuality of penalty is considered as one of the most important principles on

which the good criminal policy is based, and on elements exploring its content, and also, is based

on another principle having its weight in the domain of the sanction: “principle of

proportionality”, both according to Islamic or legal perception. The realizing of the principle of

individuality of penalty and its elements demands existence of conditions and the most of them

concerns the judicial system, and they are necessities that can helps it to realize desired criminal

justice, and the most important one is the specializing of judge and its rehabilitating in one way,

and the necessity of finding other voices helping him. The close connection between the

principle of the individuality of penalty and criminal justice makes its importance in increase,

and we have approved that the present connection is embodied in a relationship of integration

between them, objectively and procedurally and teleology.

We deliberately prove the real concretization of the principle of the individuality of

penalty and we found that its application refers to Islamic criminal policy and its specific penal

systems, this good policy based on fair foundations and searching to realize justice. In addition to

this, the difference between criminal schools and their different programs, had a different impact

in the report of the principle of the individuality of the penalty, although each one of them has its

own vision about idea of justice.
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My study about three kinds of individuality of penalty: (legislative, judicial and

executive), conforms to what is decided in the Islamic Charia and what is done by modern laws,

making me appreciate that each kind has its own standards, mecanisms and reference on which it

is based, and its effectiveness in realizing criminal justice. Also, adopting theory of summary

procedures to speed up procedures to find solutions to conflicts is considered as one of the most

important principles of Islamic legislation that the modern laws aim to expand its execution to

find solution to criminal justice crisis.

The achievement of the individuality of penalty and to insure the criminal justice

depended from possibility of consolidating efforts of legislator and judge and executor together

and the existence of important exigencies including materials that help each authority, to

understand new forms of crimes and specifying criminal sanctions decided and leading to a

solution to criminal justice crisis even using non criminal methods “consensual”.





فهرس المصــــــــــادر و المـــــراجع.

486

.ومهــــــــــريم و علــــالقرآن الك

رواية ورش عن.القرآن الكريم  
.اإلمام نافع بن عبد الرحمن

.معلومات النشرعنوان المرجع إسم المؤلّف
أبو بكر أحمد بن علي .الجصاص.1

الرازي
دار الكتاب .لبنان.بیروت.دط.أحكام القرآن

.ھـ1335.العربي
دار إحیاء التراث .لبنان.بیروت.3ط.الل القرآنظفي سّید قطب .2

دت.العربي
أبو عبد هللا محّمد بن .الشافعي.3

إدریس
دار الكتب .لبنان.بیروت.دط.أحكام القرآن.

1/318ج. م1980ھـ1400.العلمیة
السّید . تصحیح وتحقیق وتعلیق. م1ط.مجمع البیان في تفسیر القرآن.أبو الفضل بن الحسینالطبرسي ..4

السّید فضل هللا و. الّرسوليھاشم 
1986.دار المعرفة.البردي

المؤسسة الوطنّیة .الجزائر. دطتفسیر التحریر والتنویر بن عاشور محّمد الطاھر.5
. دار التونسّیة للنشر. تونس.للكتاب 
1984

دار إحیاء .بیروت. 3ط.التفسیر الكبیر.الفخر الرازي.6
3/149ج..دت.التراث

. دار الباز. مكة المكرمة .دط .الجامع ألحكام القرآن أحمدمحمد بن القرطبي .7
.1966دار التراث العربي . بیروت

. دار الرائد .لبنان. بیروت. دط. نیل المرام في تفسیر آیات األحكاممحمد الصدیق حسن خان .8
.م1981.ھـ1401

.ومهـــث و علـالحدي

.معلومات النشرعنوان المرجع إسم المؤلّف
بیروت .دار الفكر. 1976. في غریب الحدیث و االثرالّنھایةمجد ابن األثیـر.1 ط2
أبو الولید . الباجي .2

سلیمان بن خلف بن سعد 
. بن أیوب بن وارث 

. مطبعة السعادة . مصر.1ط . المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك
ھـ1332

أحمد بن الحسین البیھقي .3
بن علي

مكتبة دار الباز .الكرةمكة. دط. السنن الكبرى 
.1994

تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي العسقالني.ابن حجر .4
الكبیر

تحقیق عبد هللا ھاشم الیماني . د ط. 
–ھـ 1384.المدینة المنورة.المدني
. م 1964

الدارقطني علي بن عمر .5
أبو الحسن

.1966. دار المعرفة. بیروت.دط الدارقطنيسنن

عبد هللا بن . الزیلعي .6
یوسف أبو محّمد 

تحقیق محّمد بن یوسف . د ط . نصب الرایة ألحادیث الھدایة 
. دار الحدیث .مصر . البنوري
.ھـ 1357
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أبو زكریا یحي .الّنووي.7
.بن شرف

.د ت. مطبعة حجازي. القاھرة .د ط.شرحھ على صحیح مسلم

.اشيرـم و المنـو المراسيوانينـالق

.اتيرــــــــــــدسال
و الذي یتعلق 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438ـ96الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم .1

الصادرة في 76الجریدة الرسمیة  .1996نوفمبر 28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیھ في استفتاء 

.1996دیسمبر 8تاریخ 

1429ذي القعدة 7الالمؤرخ في 08/19المعدل بالقانون . الدیمقراطیة الشعبیة دستور الجمھوریة الجزائریة.2
نوفمبر 16السنة الخاسة و األربعون الصادرة في 63الجلریدة الرسمیة عدد2008نوفمبر 15الموافق ل 

2008.
القـــوانين.

قانون العقوبات الجریدة المتضمن 1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18المؤّرخ في 156ـ66األمر .1
و  المعدل و المتمم1966جوان 11الصادرة في 48الرسمیة عدد

الجریدة .قانون اإلجراءات الجزائیة الجزائريالمتضمن 1966جوان 8المؤرخ في 156ـ66االمر رقم .2
06/22المعدل و المتمم بالقانون رقم .1966جوان 10مؤرخة في 48الرسمیة عدد

السنة 6عددسمیةرریدة الجال.المتضّمن حمایة البیئة1983فبرایر 5الصادر في 03ـ 83رقم القانون .3

.العشرون

ریدة جال.و المتعلّق بالرقابة الصحّیة و األمن و طب العمل 1988ینایر 20المؤّرخ في 07ـ 88قانون رقم .4

.السنة الخامسة و العشرون4عدد الرسمیة

السنة السابعة و 14جریدة الرسمیة عدد ال. المتعلّق باإلعالم1990أفریل 3المؤّرخ في 07ـ 90القانون رقم .5
.العشرون 

21/07/1979المؤرخ في 79/07.المعدل و المتمم للقانون رقم 22/08/1998المؤرخ في 10ـ98القانون رقم .6
. 24/08/1998الصادرة في 61.الجریدة الرسمّیة العدد. المتضّمن قانون الجمارك 

یدة رالجامة المتعلّق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستد2003یولیو 19المؤّرخ في 10ـ 03القانون .7
السنة األربعون43عدد الرسمیة

الجریدة الرسمیةالمعدل و المتمم لقانون العقوبات10/11/2004الموافق ل 15ـ 04القانون رقم .8
11/2004/الصادرة في71عدد

عدد المتعلّق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ الجریدة الرسمیة 2006فیفري 23المؤرخ في 01ـ 06القانون رقم .9
.08/03/2006السنة  المؤرخة في 14
المعدل و المتمم لألمر رقم 2010سبتمبر 01المؤرخة في . 2010أوت 26المؤرخ في 03ـ10األمر رقم .10

المتضّمن قمع المخالفات المتعلقة بالتشریع و التنظیم الخاّصین بالصرف و 1996یولیو9المؤرخ في 22ـ96
.2010الصادرة في أول سبتمبر 50ارج الجریدة الرسمیة العددحركة رؤوس األموال من و إلى الخ

2006فیفري 20المؤرخ في 01ـ06المتضمن تعدیل قانون 2011أوت02المؤّرخ في 15ـ 11قانون رقم .11
.02/08/2011المؤرخة في 44المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ الجریدة الرسمیة العدد

.المراسيم التنفيذية
المتعلّق بإجراءات تنفیذ المقررات الخاّصة باإلفراج 1972فبرایر 10المؤرخ في 37ـ72المرسوم رقم .1

المشروط
.و یتضّمن تنظیم اإلدارة المركزّیة في وزارة العدل24/10/2004المؤّرخ في 333ـ04المرسوم التنفیذي رقم .2
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و یتضّمن تنظیم المدیرّیة العاّمة إلدارة السجون و 04/12/2004المؤّرخ في 393ـ04المرسوم التنفیذي رقم .3

.2004دیسمبر5الصادرة في 78الجریدة الرسمّیة عدد.إعادة اإلدماج

المتضّمن تحدید تشكیلة لجنة تطبیق العقوبات و 2005مایو 17المؤّرخ في 180ـ 05المرسوم التنفیذي رقم .4

.2005ماي 18نیة و األربعون الصادرة في السنة الثا35عدد .كیفیة سیرھا الجریدة الرسمیة 

المتضّمن تحدید لجنة تكییف العقوبات و تنظیمھا و 2005مایو 17المؤّرخ في 181ـ 05المرسوم التنفیذي رقم .5

.2005ماي 18السنة الثانیة و األربعون الصادرة في 35الجریدة الرسمیة عدد .سیرھا

.یحدد كیفیات تنظیم المؤسسة العقابّیة و سیرھا2006/ 08/03في المؤّرخ 109ـ 06المرسوم التنفیذي رقم .6

؛2006مارس 12السنة الثالثة و األربعون الصادرة في 15الجریدة الرسمیة العدد

و یتضّمن تنظیم المفتشّیة العاّمة لمصالح السجون و 21/08/2006المؤّرخ في284ـ 06المرسوم التنفیذي رقم.7
.2006أوت03السنة الثالثة و األربعین الصادرة في 53الرسمیة عددسیرھا و مھامھا الجریدة 

المتضّمن القانون األساسي الخاص بالموظفین 2008جوان 07المؤّرخ في 167ـ 08المرسوم التنفیذي رقم .8

السنة الخامسة و األربعون الصادرة في 30الجریدة الرسمّیة عدد.المنتمین لألسالك الخاّصة بإدارة السجون

.2008یونیو11

المتضّمن تحدید شروط و كیفیات  إجراء المصالحة 2011ینایر 29المؤرخ في 35ـ11المرسوم التنفیذي رقم .9

في مجال مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس األموال من و إلى الخارج و كذا تنظیم 

.2011فبرایر 06المؤرخ في 08العدد. الرسمیة الجریدة . اللجنة الوطنیة و المحلیة للمصالحة فیھا

.اشيرـــــالمن

الموجھ .تطبیق عقوبة العمل للنفع العامتاالمحدد لكیفیّ و.2009أبریل21فيالمؤرخ2رقمالمنشور الوزاري .1
.القضائیةإلى السادة الرؤساء والنواب العامین لدى المجالس

.القرارات القضائيّة
.37941في الطعن رقم.01من الغرفة الجنائیة 01/05/1985قرار صادر بتاریخ .1

.216211.من مغرفة الجنح و المخالفات في الطعن رقم27/05/1985القرار الصادر بتاریخ .2

مجموعة األحكام الصادرة من الھیئة العاّمة للمواد الجنائّیة ومن الدائرة .م1970/ 01/ 26نقض.3

.1المجلّد.1ع.1970من ینایر إلىمارس.21السنة..م1971.مطبعة دار القضاء العالي .القاھرة..الجنائّیة

.ولهــع الفقه اإلسالمي و أصــمراج

معلومات النشرعنوان المرجعاسم المؤلّف

.الفقه الحنبليـ  أّوال
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منصوربن . ـ الباھوتي.1
.یوسف بن إدریس

شرح منتھى اإلرادات 
دقائق الى النھى .المسّمى

.لشرح المنتھى

رئاسة دراسات البحوث العلمیة .السعودیة.دط
.دت. و اإلفتاء والدعوة واإلرشاد

كشاف القناع على متن .2
.اإلقناع

. مصطفى ھالل مصیلحي.مراجعة.دط
ھـ1402.  دار الفكر العربي. بیروت
.م1982

3.
.مجدالدین.تأبوالبركا.4

المحرر في الفقھ على مذھب 
.االمام أحمد بن حنبل

ھـ 1404مكتبة المعارف.الریاض. 2ط
.م1984.

أبو الحسن أحمد بن .البنا.5
.عبد هللا

كتاب شرح المقنع في شرح 
.مختصر الخرقي

.دت. مكتبة الرشد.الریاض.دط

عبد .بھاء الدین المقدسي.6
.الرحمن بن إبراھیم

العدة شرح العمدة في فقھ 
.امام السنة أحمد بن حنبل

.م1990.دار الكتب العلمیة.لبنان.بیروت. 1ط

تقي الدین بن .ابن تمیمة.7
.عبد السالم

عبد الرحمن بن محمد بن .جمع وترتیب.دط.مجموع الفتاوي
. مكتبة المعارف.المغرب.الرباط.قاسم

.دت. المكتب التعلیمي السعودي

السیاسة الشرعیة في إصالح .8
.الرعیة

.ھـ1322. الخیریةالمطبعة . مصر. 1ط

موفق الدین .ابن قدامة .9
عبد هللا محمد بن أحمد بن 

.محمود بن محمد

.م1972.دار الكتاب العربي.لبنان.بیروت.دط.المغني وعلیھ الشرح الكبیر

الطرق الحكیمة في السیاسة .الجوزیة.ابن القیم-.10
.الشرعیة

مراجعة . تقدیم محمد محي الدین عبدهللا .دط
. احمد عبد المجید العسكريوتصحیح 

ھـ 1380المؤسسة العربیة للطباعة.القاھرة
.م1961

اعالم الموقعین عن رب .11
.العالمین

تحقیق وضبط عبد هللا .دط
مطبعة .مصر.الوكیل
.م1953ھـ1389.السعادة

عالء الدین أبو .المرداوي.12
.الحسن بن سلیمان

اإلنصاف في معرفة الراجح 
من الخالف على مذھب 

.االمام أحمد بن حنبل

تحقیق وتصحیح محمد حامد . 1ط
دار احیاء التراث . لبنان.بیروت.الفقي

.م1957ھـ1377.العربي

عبد هللا بن .الموصلي .13
.محمد بن مودود

الشیخ محمود أبو دقیقة .تعلیق. دط.االختیار لتعلیل المختار
.دت.دار الكتب العلمیة .لبنان.بیروت.

.الفقه الحنيفيـثانيا

دار .القاھرة.تحقیق ومراجعة السید سابق.دط.حجة هللا البالغة.ولي هللا.الدھلوي.14
مطبعة .مكتبةالثمني.بغداد.الكتب الحدیثة 

.دت.االستقالل الكبرى 
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فخر الدین عثمان .الزیلعي.15
.بن علي

تبیین الحقائق في شرح كنز 
.م1966.االسالميدار الكتاب . القاھرة. 2ط.الدقائق

.م1939. دارالمعرفة.بیروت.دط.المبسوط.شمس الدین.السرخسي.16

حاشیة رد المحتار على الدر .محمد امین. ابن عابدین.17
.المختار

.م1966ھـ 1382.دار الفكر. 2ط

أبوعالء الدین .الكاساني.18
.بكر بن مسعود

بدائع الصنائع في ترتیب 
.الشرائع

دار الكتاب .لبنان.بیروت. 2ط
.م1982.العربي

محمد .الكمال بن الھمام.19
.بن عبد هللا السیواسي

شرح فتح القدیر على 
.دت.دار الفكر.لبنان.بیروت. 2ط.الھدایة

زین الدین . ابن نجیم.20
.ابراھیم

محمد مطیع الحافظ .تحقیق وتقدیم. 1ط.األشباه والنظائر
.م1984ھـ1403.الفكردار .دمشق .

یعقوب بن .أبو یوسف.21
.ابراھیم

.دت .دارالمعرفة . لبنان. بیروت.دط.كتاب الخراج

.الفقه الشافعيـ  ثالثا
كفایة المحتاج الى شرح .شمس الدین.الرملي.22

المنھاج في الفقھ على مذھب 
.االمام الشافعي

دار .لبنان. بیروت. الطبعة االخیرة
.م1984.الفكر

جالل الدین بن .السیوطي.23
.ابي بكر

الشیخ علّي .ضبط وتعلیق.دط .األشباه والّنظائر في الفروع
.مطبعة مصطفى محّمد .مصر.مالكي

.ھـ 1359
ابو عبد هللا محمد .الشافعي.24

.ادریس
.م1968ھـ1388.كتاب الشعب.دط.األم

.د ت .محّمد شاكر .تحقیق.د طالّرسالة .25
مغني المحتاج الى معرفة .محمد الخطیب.الشربیني.26

.الفاظ المنھاج
.دار الفكر

أبو إسحاق .الشیرازي.27
إبراھیم بن علي بن 

.یوسف

.دت.دارالفكر.بیروت.دط .المھذب في الفقھ الشافعي

السراج الوھاج على متن .محمد الزھري.الغمراوي.28
.المنھاج

.دت. دار المعرفة .لبنان.بیروت.دط

أبو الحسن علي .الماوردي.29
.بن محمد بن حبیب

االحكام السلطانیة في 
.الوالیات الدینیة

م1990.دار الكتاب العربي.لبنان.بیروت. 1ط

.دت.دار الفكر.بذّ المجموع شرح المھابو زكریا محي .النووي.30
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.الدین بن شرف

.الفقه المالكي. رابعا
محمد بن محمد .الحطاب.31

.المغربي
مواھب الجلیل شرح 

.مختصر خلیل
.م1992ھـ1412.دار الفكر. 3ط

محمد بن عبد .الخرشي.32
.هللا علي

الخرشي على مختصر 
.خلیل

.دت.دار الفكر.القاھرة.دط

حاشیة الدسوقي على الشرح .محمد عرفة.الدسوقي.33
الكبیر مع الشرح الكبیر 

.للدردیر

البابي عیسى .دت.دار احیاء الكتب العلمیة.دط
.الحلبي وشركاه

بو الولید محمد .ابن رشد.34
بن احمد بن محمد بن 

.احمد

بدایة المجتھد ونھایة 
.المقتصد

-م1988.دار المعرفة.لبنان.بیروت. 9ط
.ھـ1409

.دت.دار الفكر. بیروت. دط.شرحھ على مختصر خلیل.محمد.الزرقاني.35

شرح منح الجلیل على .محمد.علیش.36
.خلیلمختصر 

.دت. دار صادر. دط

علي بن ابي .ابن فرحون.37
.القاسم بن محمد

تبصرة الحكام في اصول 
.االقضیة ومنھاج األحكام

مطبوع على ھامش فتح العلي القدیر المالك 
.دت.1ط.في الفتوى لمحمد علیش 

الدین أبس شھاب. القرافي.38
العباس

تحقیق األستاذ محمد أبو. 1ط.الذخیرة
دار المغرب .لبنان.بیروت.خبزة

.م1994.اإلسالمي

بن أنس االصبحي .مالك.39
روایة سحنون بن سعید .المدونة الكبرى.الحمیري

-ھـ1411.دار الفكر.بیروت.دط.التنوخي
.م1991

.الفقه الظاهري. خامسا

أبو محمد علي .ابن حزم.40
.بن احمد بن سعید

.دت. دار الفكر. دط.المحلي

أصول الفقه  سادسـاـ 
.ومقـاصده

سیف الدین ابي .األمدي.41
الحسن علي بن ابي علي 

.م1985.دار الكتب العلمیة.لبنان.بیروت. 1ط.األحكام في أصول األحكام
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.بن محمد

سد الذرائع في الشریعة .محمد ھشام.البرھاني.42
.اإلسالمیة

-ھـ1406.مطبعة الریحاني.بیروت. 1ط
.م1985

.م1988. دار القلم. الكویت.17ط.علم أصول الفقھ.عبد الوھاب.خالف.43

المحصول في علم أصول .فخر الدین محمد.الرازي.44
.الفقھ

طھ جابر فیاض العلواني .دراسةوتحقیق. 1ط
مطبوعات جامعة االمام محمد بن سعود . 

.م1980-ھـ1401. اإلسالمیة

.م1958.دار الفكر العربي .القاھرة.دط.أصول الفقھ.محمد.أبو زھرة.45

محمد . ابن عاشور.46
.الطاھر

المؤسسة الوطنیة .الجزائر.دط.مقاصد الشریعة
الشركة التونسیة .تونس.للكتاب

.م1985.للتوزیع

قواعد األحكام في مصالح .عز الدین بن عبد السالم.47
.االنام

مراجعة المرحوم بن التالمیذ .دط
.دت. دار المعرفة.لبنان.بیروت.الشنقیطي

ابراھیم بن .الشاطبي.48
موسى اللخمي المالكي أبو 

.اسحاق

الموافقات في أصول 
.الشریعة

مطبعة المكتبة التجاریة . مصر. دط
.دت.الكبرى

ابو عبد هللا .الشافعي.49
.محمد ادریس

.دت. تحقیق وشرح احمد محمد شاكر .دط.الرسالة

شھاب الدین أبو .القرافي-.50
.العباس

مكتبة احیاء الكتب .مكةالمكرمة.دط.الفروق
.ھـ1414.العلمیة

.ّية متخصصةانونــع قـمراج

معلومات النشرعنوان المرجعاسم المؤلّف
المصالحة في المواد الجزائّیة بوجھ عام و .أحسن بو سقیعة.1

.المادة الجمركّیة بوجھ خاص

الوطني الدیوان . الجزائر . 1ط

.2001. لألشغال التربویة

الوجیز في القانون الجزائي الخاص .2

جرائم التزویر.جرائم المال و األعمال"

.2015. دار ھومة .الجزائر . 13ط

.2006.دار ھومة .الجزائر.3طالوجیز في القانون الجزائي العامّ .3
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الجرائم .الوجیز في القانون الجنائي الخاصّ .4

األموالالواقعة على 

دار ھومة للطباعة و .الجزائر.دط

.2003.الّنشر

. دار النھضة العربیة . القاھرة .دط .الّنظریة العاّمة للجزاء الجنائي.أحمد عوض بالل.5

1995.

أحمد شوقي .6
الشلقاني

مبادئ اإلجراءات الجزائیة في التشریع 
.الجزائري

دیوان المطبوعات .الجزائر.5ط
.2008.الجامعیة

أحمد شوقي .7
عمرأبو خطوة

دراسة " المساواة في القانون الجنائي 
مقارنة

دار الّنھضة العربّیة .القاھرة.دط 
.1991

. دون دار للنشر . القاھرة. دط .في السیاسة الجنائیة القضائیة أحمد فتحي سرور.8

1970.

.م1972.دار النھضة العربیة.دط..أصول السیاسة الجنائیة.9

دت. دون دارللنشر.دون بلد . دطالسیاسة الجنائیة .10

دراسة في الدفاع "االختبار القضائي .11

"االجتماعي

.1968.دون دار للنشر.القاھرة.2ط

إیھاب یسر أنور .12

علي

البدائل العقابیة في السیاسة الجنائیة 

.المعاصرة

دار النھضة . القاھرة.دط

.2000.العربیة

المشددة والمخففة في قانون الظروف.سید حسن.البغال-.13
.العقوبات فقھا وقضاء

دار الفكر .القاھرة.دط
.م1982.العربي

اإلجراءات الجزائیة في التشریع .موالي.بغدادي.14
.الجزائري

المؤسسة الوطنیة .الجزائر. دط
.م1992.للكتاب

الّنظریة العامة " المدخل للعلوم القانونیة توفیق حسن فرج .15
".الّنظریة العامة للحقللقانون و 

.1988. الدار الجامعیة.بیروت. 1ط 

عوامل الجریمة "االجرام وسیاسة مكافحتھ .علي محمد.جعفر.16
والسیاسة العقابیة في التشریع اللیبي 

" .والمقارن

دار النھضة .لبنان.بیروت.دط
.م1993.العربیة

.1978.االسكندریة. دط مشكلة المنھج في قانون العقوبات .جالل ثروت.17
.دت.دون دار للنشر. الجزائر.دط .االجتھاد القضائي في المواد الجزائّیةبغدادييجیال ل.18

نحو قانون عقابي موحد للبالد العربیة .حسین. جمیل.19
".دراسة ونقد"

دار الرائد .القاھرة.دط
.م1965-1964.للطباعة

الجندي في شرح قانون اإلجراءات .حسني الجندي.20

الجنائّیة 

دار الّنھضة العربّیة . القاھرة .2ط

.2000.
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حسن حسن .21
الحمدوني

دراسة "تخصص القاضي الجنائي 
".مقارنة

دار الجامعة .اإلسكندرّیة.دط
.2013.الجدیدة

حسن صادق .22
محمد .المرصفاوي
ابراھیم زید

دور القاضي في اإلشراف على تنفیذ الجزاء
.الجنائي

.1970.القاھرة مصر..دط

الجریمة والعقوبة ".علم اإلجرام.حسن طالب .23
" والمؤسسات اإلصالحّیة 

دار الفنون للطباعة .لبنان.بیروت..دط.
..ھـ 1417–م 1997.والّنشر

2000. منشأة المعارف . القاھرة المدخل إلى القانون .حسن كیرة .24
محمود .حسني-.25

.نجیب
.م1968.بیروت.دط".القسم العام"العقوبات اللبنانيشرح قانون 

النصوص التنظیمیة "قانون تنظیم السجـون حمدي باشا عمـر.26
".المتخذة لتطبیقھ

دار ھومة  للطباعـة .الجزائر..1ط
..2006.والنشـروالتوزیع 

إجراءات "شرح قانون اإلجراءات الجنائّیةخالد سري صیام.27
" .المحاكمة 

إصدارات جامعة عین . القاھرة .2ط
.2007شمس

إجراءات التحري و التحقیق في جرائم خالد عیاد الحلبي.28
.الحاسوب و اإلنترنیت

دار الثقافة للّنشر و .عمان .1ط
.2011.التوزیع

خالد ممدوح .29
.ابراھیم 

دار . اإلسكندریة . 1ط. فّن التحقیق الجنائي في الجرائم االلكترونّیة
.2008.الفكر

.م1961.دار المعارف .مصر.دط.علم النفس العقابي.كمال.الدسوقي-.30

محمد .الدقاق.31
.علي

.م1957.مطبعة العاني .بغداد.دط.الغرامة الجنائیة في القوانین الحدیثة

ادوار .الذھبي.32
.غالي

.م1975.المكتبة الوطنیة.لیبیا. 1ط.مبادئ علم العقاب

المدخل وأصول النظریة "الجنائيالقانون .علي.راشد.33
".العامة

دار النھضة .دارالشعب.القاھرة.دط
.م1974.العربیة

منشورات الحلبي الحقوقیة . بیروت.1ط.جرائم االعتداء على نظم المعالجة اآللّیة.رشیدة بوكر.34
.2012.

رمزي ریاض .35

عوض

المشكلة و الحّل "التفاوت في تقدیر العقوبة 

".دراسة مقارنة

. دار الّنھضة العربّیة. القاھرة .دط

2005.

معیار .نظریة التجریم في القانون الجنائي.بنھام.رمسیس-.36
.سلطة العقاب تشریعا وتطبیقا

. منشأة المعارف .االسكندریة. 2ط
.دت

األسالیب العلمیة . المجرم تكوینا وتقویما.37
العصریة في الكشف عن مصدر االجرام 

عالج . المجرمینأنماط . لدى المجرم
.التقي من الجریمة.المجرم

منشأة المعارف  .االسكندریة .دط
.م1978.

. منشأة المعارف. اإلسكندریة. دط.النظریة العامة للمجرم والجزاء.38
.دت
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منشأة .اإلسكندریة. دط.الكفاح ضد االجرام.39
.م1996.المعارف

منشأة .اإلسكندریة.دطالبولیس العلمي أو فّن التحقیق.40
.1966.المعارف

المدخل الى الحقوق . الجزائیةوسوعةالم.فرید.الزغبي.41
.والعلوم الجزائیة

.1995م.دار صادر .بیروت. 3ط

سامي عبد الكریم .42
.محمود

منشورات الحلبي . بیروت. 1طالجزاء الجنائي 
2010.

احمد .سرور.43
.فتحي

.م1972.النھضة العربیة دار.دط.أصول السیاسة الجنائیة

.م1985.دار النھضة العربیة. 4ط.القسم العام. الوسیط في قانون العقوبات.44

دار الفكر .القاھرة. 3ط.قانون العقوبات القسم العام.مأمون.سالمة.45
.م1990.العربي

حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق .46
.القانون

دار .دار غریب للطباعة .القاھرة.دط
.دت .الفكر العربي

. المفاھیم. علم اجتماع العقاب.نبیل.مالوطيالسّ .47
.األسالیب.الوظائف

دار . 1ط.المملكة العربیة السعودیة
.م1983.الشروق

دراسة " النظم السیاسیة و القانون الدستوري سلیمان الطماوي .48
".مقارنة

.دار الفكر العربي.القاھرة .دط  
1988..

دار .عین ملیلة .الجزائر.دط.الجریمة.العامالقسم.شرح قانون العقوبات.عبد هللا.سلیمان.49
.دت.الھدى

الّنظریة العامة لقانون العقوبات.سلیمان عبد المنعم.50
دراسة مقارنة"

منشورات الحلبي.بیروت.دط."
2003.

عبد .السنھوري.51
.الرزاق أحمد

-1953.للطباعةدار الفكر .دط.مصادر الحق
.م1954

دار إحیاء التراث . بیروت . 2ط.الوسیط في شرح القانون المدني.52
.1970.العربي

الوسیط في شرح القانون المدني .توفیق.الشاوي.53
".االثبات واثار االلتزام"الجدید

.دت.دار النھضة العربیة.القاھرة.دط

.العقوبات الجنائیة في التشریعات العربیة.54
مطابع دار الكتاب .القاھرة .دط

.1959.العربي

.الشباسي .55
.ابراھیم

الوجیز في شرح قانون العقوبات 
.القسم العام. الجزائري

.دت. دار الكتاب .لبنان.بیروت. دط
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على ضوء "آلیات مكافحة جریمة الصرفطارق كور.56

"أحدث التعدیالت و االحكام القضائّیة

.2013.دار ھومة.الجزائر.دط

طھ أحمد محمد .57

عبد العظیم

. دار الّنھضة العربیة .القاھرة.2طالصلح في الدعوى الجنائّیة

2009.

محمد .أبو عامر.58
.زكي

دار المطبوعات .االسكندریة.دط.دراسة في علم االجرام والعقاب
.م1985.الجامعیة

.دت .الدار الجامعّیة . دون بلد. دط .اإلثبات في المواد الجنائیة.59

عبد الحمید .60
.الشواربي 

منشأة المعارف .اإلسكندریة.د ط .اإلثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقھ 
.1996.

القسم .مذكرات في قانون العقوبات اللبناني.61
.العام

.م1979.الدار الجامعیة.بیروت.دط

المسؤولّیة القضائّیة في ضوء الفقھ و .62
.القضاء 

منشأة المعارف .اإلسكندرّیة ..دط.

..دت.
حجّیة الدلیل الفني في المواد الجنائیة و .عبد الحكیم فودة.63

.المدنیة
دار الفكر .االسكندریة.دط

.1999.الجامعي
عبد الستار الجمیلي .64

.و محمد عزیز 
علم التحقیق الجنائي الحدیث بین النظریات و 

.التطبیق
.1977.دار السالم.بغداد..دط

عبد السالم حسي.65
.رحو

دراسة "مؤسسة قاضي تطبیق العقوبات 
مقارنة تحلیلیة وتطبیقیة لمؤسسة قاضي 

تطبیق العقوبات وعالقتھا بالمؤسسات 
األخرى التي تعني بنفس الموضوع ومدى 
انعكاس إحداثھا على تفعیل بدائل العقوبة 

". السالبة للحریة

دار القلم .الرباط المغرب..01ط 
..2002.عللطباعة والنشر والتوزی

عبد الكافي .66
.وریاشي

خبرةالطّب ـ نفسیة "الطّب الّنفسي الشرعي 
و المسؤولّیة الجزائّیة في ضوء القانون 

.الجنائي و العمل القضائي بالمغرب

.2008.دون دار نشر.د بلد.1ط

. مطبعة االعتماد. مصر.1دط.الموسوعة الجنائیة.جندي.عبد المالك.67
دارالؤلفات .لبنان.بیروت

.م1942-ھـ1360.القانونیة
دراسة . السببیة الجنائیة بین الفقھ والقضاء.رؤوف.عبید-.68

.تحلیلیة مقارنة
.م1984.دار الفكر.القاھرة.دط

.م1979.دار الفكر العربي . 4ط.مبادئ القسم العام في التشریع العقابي.69

دار الجیل للطباعة . الفجالة.8ط.أصول علمي اإلجرام والعقاب.70
.1989.

عصام عفیفي عبد .71
.البصیر

قضاء اإلشراف "قاضي تطبیق العقوبات 
نحو سیاسة جنائّیة ""على التنفیذ الجنائيّ 

. ."جدیدة

دون دار .دبلد النشر..دط
..2004.للّنشر
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مطبعة دار التألیف و . القاھرة.دط.موجز في العقوبات و مظاھر تفرید العقاب علي أحمد راشد .72
.1949.الّنشرالترجمة و 

.دروس في العلم الجنائي.مصطفى.العوجي.73

"السیاسة الجنائّیة و التصدي للجریمة"

مؤسسة .لبنان.بیروت. 2ط
.م1987.نوفل

الجریمة و "دروس في العلم الجنائي .74
" المجرم

. مؤسسة نوفل.  بیروت. 2ط
1987.

التعلیق على نصوص القانون المدني .انور.العمروسي.75
القضاء وأحكامالمعدل بمذاھب الفقھ 

.الحدیثة في مصر واالقطار العربیة

دار المطبوعات .االسكندریة .دط
م1983.الجامعیة 

دار الثقافة للنشر و .األردن..1ط.سلطة القاضي الجنائي في تقدیر األدلة.فاضل زیدان محمد .76
.2005.التوزیع

دار الھدى .االسكندریة .دط.علم العقاب.الشاذلي.فتوح.77
.م1993.للمطبوعات 

دراسة تحلیلیة في النشأة و " الّنظم العقابّیةفرج صالح الھریش .78
التطّور

منشورات جامعة . بنغازي.3ط
.2008. قاریونس

مطبعة النجاح .الدار البیضاء. 1ط.شرح القانون الجنائي المغربي.79
.م1980- ھـ1401.

دار الثقافة للّنشر و .األردن.1ط.التفرید القضائي للعقوبة.فھد ھادي حبتور.80
.2014.التوزیع

دراسة " تفرید العقوبة في القانون الجنائيفھمي الجوھري .81
تحلیلیة تأصیلّیة في القانون المصري و 

.."قوانین بعض الدول العربیة

دار النھضة العربیة .القاھرة .دط 
.3ص.2002.

عبد .فوزیة.82
.الستار

.م1992. 7ط.مبادئ علم العقاب وعلم االجرام

علي . القھوجي.83
.عبد القادر

للطباعة .الدار الجامعیة .بیروت.دط.علم االجرام وعلم العقاب
.م1986.والنشر

مبارك غازي .84
.الذنیبات 

دارالثقافة للنشر و .عمان.1ط.الخبرة الفنیة في إثبات التزویر
.2005.التوزیع

محمد أبو العال .85
.عقیدة

. دار الفكر العربي . دون بلد. 2طالمجني علیھ ودوره في الظاھرة اإلجرامیة
1991.

السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في تطبیق . محمد علي الكیك.86
العقوبة و تشدیدھا و تخفیف ووقف تنفیذھا 

دار المطبوعات .اإلسكندریة..د ط .
..2007.الجامعیة

الوجیز في " مدخل إلى العلوم القانونیةمحمد سعید جعفور .87
" .الّنظریة العامة للقانون

.1998. دار األمل . الجزائر.دط 

محمد حسین .88
منصور

منشأة . اإلسكندریة.دط .قانون اإلثبات
.1998.رفاالمع

مذّكرات في قانون اإلجراءات الجزائیة محّمد حزیط .89
الجزائري

دار ھومة للطباعة .الجزائر.1ط
.2006.

دار الجامعة الجدیدة . اإلسكندریة . دط.الحمایة الجنائّیة لمعطیات الحاسب اآلليمحمد خلیفة .90
 .2007.
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مكتبة دار الثقافة للنشر و .عمان ..1ط.دراسات في فقھ القانون الجنائي.محمد سعید نمور.91
.2004.التوزیع

دار المعارف الجامعّیة . اإلسكندریة.دط.علم اإلنسان"األنتروبولوجیا .محمد عباس إبراھیم.92
.2006.

السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في .محمد علي الكیك.93
تطبیق العقوبة و تشدیدھا و تخفیف ووقف 

.تنفیذھا 

دار المطبوعات . اإلسكندریة.د ط 
.2007.الجامعیة

أصول التجریم و العقاب في السیاسة .محمود طھ جالل.94
الجنائّیة المعاصرة 

. دار الّنھضة العربیة . القاھرة. 1ط.
2005

السیاسة الجنائیة .الدفاع االجتماعي.محمد نیازي حتاتة .95
المعاصرة بین الشریعة اإلسالمیة و القانون 

. الوضعي

. مكتبة وھبة. دون بلد نشر . دط 
1984.

محمد .مصطفى.96
.أمین

الجزاء الجنائي بین "علم الجزاء الجنائي 
".النظریة والتطبیق

.م1995.دار الجامعة الجدیدة .دط

محمود .مصطفى.97
.محمود

دار النھضة .القاھرة. 8ط".القسم العام"شرح قانون العقوبات 
.م1969.العربیة

فقھ و " الوجیز في القانون الجنائي العام . منصور رحماني .98
".قضایا 

. دار الھدى  للطباعة . الجزائر . دط 
2003 .

محمد .نجم.99
.صبحي

مكتبة دار الثقافة .األردن.عمان. 2ط.الوجیز في علم االجرام والعقاب
.م1991.

.نظیر.100
.فرج المینا

دیوان المطبوعات .الجزائر. 3ط.الموجز في علمي االجرام والعقاب
.م1993.الجامعیة

نور الدین .101
.ھنداوي 

نحو مفھوم علمي لحسن " ملف الشخصّیة 
.سیر العدالة الجنائّیة 

دار الّنھضة العربیة . القاھرة .دط 
.1992.

.ھرجة.102
.مصطفى مجدي

التعلیق على قانون العقوبات في ضوء 
.الفقھ والقضاء

دار المطبوعات .االسكندریة. 3ط
.م1995.الجامعیة

.وزیر.103
.عبد العظیم مرسي

دراسة . المفترضة في الجریمةالشروط 
.تحلیلیة تأصیلیة

دار .دار النھضة العربیة.مصر.دط
.م1983.الجیل للطباعة 

دور القضاء في تنفیذ الجزاءات الجنائیة .104
.دراسة مقارنة"

.دار النھضة العربیة.القاھرة..دط
1978..

یحي .105
.بكوش

أدلة اإلثبات في القـانون الجزائري و الفقھ 
.دراسة نظرّیة و تطبیقیة مقارنة.اإلسالمي

المؤسسة الوطنیة للّنشر .الجزائر..د ط 
..دت.و التوزیع 

یس .106
.السّید

دراسة تحلیلّیة "السیاسة الجنائّیة المعاصرة 
.لنظرّیة الدفاع االجتماعي

المركز القومي للبحوث .1ط
دار الفكر .االجتماعیة و الجنائیة

.1973.العربي
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.والقـانونع في الشريعة  ـمراج

معلومات النشرعنوان المرجعسم المؤلّفإ
ابراھیم رمضان .1

عطایا
دار الفكر الجامعي .االسكندریة .1ط فردیة العقوبة و أثرھا في الفقھ اإلسالمي .

.2007.
الّتكافل االجتماعي في اإلسالم وأثره في .أحمد علي المحجوب.2

منع الجریمة والوقایة منھا 
دار النشر بالمركز .الریاض .د ط

.العربي للدراسات األمنیة والّتدریب 
.م1992–ھـ 1412

. نظریات في الفقھ الجنائي اإلسالمي.أحمد فتحي.بھنسي.3
.دراسة مقارنة

دار .بیروت.القاھرة. 4ط
.م1986-ھـ1406.الشروق

علي .الجرجاوي.4
أحمد

دار الشروق .القاھرة. 6ط .العقوبة في الفقھ اإلسالمي
.م1989- ھـ1409.

.دت.دارالفكر.دط.حكمة التشریع وفلسفتھ.5

سلیمان .الحسیني-.6
.جاد

دار .بیروت.القاھرة.دط.العقوبة البدنیة في الفقھ اإلسالمي
.م1991-ھـ1411.الشروق

أحمد بن .الحلیبي.7
عبد العزیز بن 

.محمد

مكتبة الرشد .الریاض. 1ط.المسؤولیة الخلقیة والجزاء علیھا
.م1996.للنشروالتوزیع 

عبد هللا بن .الحمید.8
.سالم

دراسات في . التشریع الجنائي اإلسالمي
التشریع الجنائي اإلسالمي المقارن 

.بالقوانین الوضعیة

مطابع النصر الحدیثة .الریاض. 2ط
.م1981- ھـ1402.

محمود .الخالدي-.9
.عبد المجید

دار البحوث العلمیة .الكویت. 1ط.اإلسالميقواعد نظام الحكم في التشریع 
.م1980- ھـ1400.

ناصر علي .الخلیفي.10
.ناصر

الظروف المشددة والمخففة في عقوبة 
.التعزیر

المؤسسة . مطبعة المدني.مصر. 1ط
.م1992-ھـ1412.السعودیة 

مؤسسة الرسالة .بیروت. 3ط.الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده.فتحي. الدریني.11
.م1984- ھـ1404.

-ھـ1400.مطبعة طربین.دط.الفقھ اإلسالمي المقارن مع المذاھب.12
.م1980

نظریة التعسف في استعمال الحق في .13
.الفقھ اإلسالمي

مؤسسة الرسالة .لبنان.بیروت. 3ط
.م1981- ھـ1401.

النشر بالمركز دار .الریاض.دطمنھج القران في حمایة المجتمع من محمد .روضة.14
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العربي للدراسات األمنیة و التدریب .الجریمة.یاسین
.م1992.

محمد قلعة .رواس.15
جي

موسوعة فقھ عمر بن الخطاب عصره 
.وحیاتھ

.دار النفائس.لبنان.بیروت. 4ط

دار .سوریا. دمشق. 1ط.الفقھ اإلسالمي وأدلتھ.وھبة.الزحیلي.16
.م1984- ھـ1404.الفكر

السؤولیة المدنیة نظریة الضمان أو أحكام .17
.في الفقھ اإلسالمي.والجنائیة

دار .سوریا.دمشق.دط
.م1982- ھـ1402.الفكر

.دت.دار الفكر العربي .القاھرة.دط.الجریمة.محمد. أبو زھرة-.18

.دت. دار الفكر العربي.القاھرة.دط.العقوبة.19
بكر بن عبد . أبو زید.20

.هللا
.دت.دارصادر.بیروت. 2ط.الحدود والتعزیرات عند ابن القیم

التشریع الجزائري المقارن في الفقھ .عبود.السراج-.21
المبادئ . اإلسالمي والقانون السوري

العامة

المطبعة الجدیدة .دمشق.دط
.م1976- ھـ1396.

دار الثقافة للنشر .القاھرة.دط.ضمان العدوان في الفقھ اإلسالمي.محمد أحمد.السراج.22
.م1990-ھـ1410.والتوزیع

ظاھر العود الى الجریمة في الشریعة .حبیب.السماك.23
.والفقھ الجنائي الوضعي. اإلسالمیة

ذات السالسل للطباعة .الكویت.دط
.م1985.والنشر 

مكتبة النھضة .القاھرة. 1ط.الجریمة والعقوبة في الشریعة اإلسالمیة.عبد الرحیم.صدقي.24
.م1987-ھـ1408.المصریة

.م1966.دار الفكر. 4ط.التعزیز في الشریعة اإلسالمیة.عبد العزیز.عامر-.25

عبد العزیز محمد .26
. محسن 

األعذار القانونیة المخففة من العقاب في 
دراسة " الفقھ االسالمي و القانون الوضعي

"مقارنة 

. دار النھضة العربیة . القاھرة.دط
1997.

اإلجراءات الجنائّیة اإلسالمّیة و تطبیقاتھا . عدنان خالد التركماني.27
. . في  المملكة العربیة السعودّیة

الریاض المملكة العربیة .1ط
أكادیمّیة نایف العربّیة .السعودّیة 

.. 1999للعلوم األمنّیة 
عصام عفیفي عبد .28

.البصیر
تجزئة القاعدة الجنائیة " دراسة مقارنة بین 
القانون الوضعّي و افقھ الجنائي اإلسالميّ ". 

. دار النھضة العربّیة . القاھرة .1ط
2003.

نحو سیاسة جنائیة جدیدة "تجزئة العقوبة .29
دراسة تحلیلیة تاصیلیة مقارنة

.دار النھضة العربیة.القاھرة.دط
2004.

مكتبة الرسالة .األردن .عمان.دطنظام اإلسالم العبادة والعقوبة.محمد. عقلة.30
-ھـ1406.مطبعة الشروق.األحدیة
.م1986

فلسفة العقوبة في الشریعة اإلسالمیة .فكري.عكاز.31
.والقانون

شركة مكتبات .الریاض.جدة. 1ط
.م1982.عكاظ

التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون .عبد القادر.عودة.32
.الوضعي

مؤسسة .بیروت. 5ط
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.م1984.الرسالة

1983.دار المعارف .القاھرة. 2ط.في أصول النظام الجنائي اإلسالمي.محمد سلیم.العوا.33
.م

.2006و طبعة 

دار المطبوعات .اإلسكندریة. دط.دراسات في فقھ الجنائي اإلسالمي.محمد.عوض.34
.دت.الجامعیة

دار التوفیق . مكتبة وھبة. 2ط.اإلسالميالدولة والسیادة في الفقھ .عبد الكریم.فتحي.35
النموذجیة للطباعة والجمع 

.م1984-ھـ1404.االلي
أبو . أبو الفتوح.36

.المعاطي حافظ
دار التعاون للطبع والنشر .دط.النظام العقابي اإلسالمي

.م1976.

بن محمد. القثامي-.37
.ضاوي

الشریعة اإلسالمیة وأثرھا في الظاھرة 
.االجرامیة

دار السعودیة للنشر .جدة. 2ط
.م1981-ھـ1401.والتوزیع 

خلوھا وصالحھا للتطبیق . شریعة اإلسالم.یوسف.القرضاوي.38
.في كل زمان ومكان

المطتب .دمشق.بیروت. 3ط
.م1983-ھـ1403.اإلسالمي 

دار الشروق .القاھرة.بیروت.دط.خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتھ.سید.قطب.39
.دت.

دار .بیروت. القاھرة.11ط.االنسان بین المادیة واإلسالم.محمد.قطب.40
.م1993.الشروق

مطیع هللا .اللھیبي.41
دخیل هللا سلیمان 

.الصرھید

العقوبات التفویضیة وأھدافھا في ضوء 
.الكتاب والسنة

.م1983-ھـ1404.تھامة. جدة. 1ط

العقوبات المقدرة وحكمة تشریعھا في .42
.والسنةضوء الكتاب 

.م1983-ھـ1404.تھامة. جدة. 1ط

االتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات .محمد أبوالعال عقیدة .43
الفرنسي الجدید

. دار النھضة العربیة. القاھرة . دط 
2004.

منشأة .اإلسكندریة..دط .قانون اإلثبات.محمد حسین منصور.44
.1998.المعرف

أحمد .المجدوب.45
.علي

االجتماعي في اإلسالم وأثره في التكافل 
.منع الجریمة والوقایة منھا

دار النشر بالمركز .الریاض.دط
العربي للدراسات األمنیة والتدریب 

.م1992- ھـ1412.

محمد خالد . منصور.46
.عبد العزیز

-ھـ1418.دار النفائس .األردن. 1ط.التداخل وأثره في األحكام الشرعیة
.م1998

في المواد المدنیة و "سلطة القاضي التقدیریة.نبیل اسماعیل عمر .47
".التجاریة

.منشأة المعارف.االسكندریة..1ط
.1984.مطبعة أطلس.القاھرة
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موجز أحكام الشریعة في التجریم .أحمد.ھبة.48
.والعقاب

.م1985.علم الكتب  .القاھرة. 1ط

.و ماجستيرات دكتوراهـأطروح

معلومات النشرعنوان األطروحةالباحثإسم 
دراسة في "الّنظرّیة العاّمة للتجریم. أحمد محّمد خلیفة.1

.فلسفة القانون الجنائي 

كلیة .دكتوراه نوقشت بجامعة القاھرة 

دار .مصر.1ط.منشورة . الحقوق 

.1959.المعارف

الحدود القانونّیة لسلطة القاضي .أكرم نشأت إبراھیم .2
.تقدیر العقوبة الجنائي في 

رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة القاھرة 
دار .القاھرة .دط.منشورة .1965سنة 

.دت.مطابع الشعب 
ثروت محمد .بدوي.3

.ھشام أحمد أبو الفتوح
كلیة .جامعةالقاھرة.دط.رسالة دكتوراة.النظریة العامة للظروف المشددة

.م1980.الحقوق

عبد الفتاح عبد العزیز .4
.خضر

كلّیة الحقوق جامعة .أطروحة دكتوراه .األوجھ اإلجرائّیة للتفرید القضائي
نوقشت في .القاھرة غیر منشورة

.1975دیسمبر 
جسنین إبراھیم .عبید.5

.صالح
جامعة .دط.بكلیةالحقوق.رسالة دكتوراة.النظریة العامة للظروف المخففة

.م1970.القاھرة 
مطابع .القاھرة..منشورة.رسالة الدكتوراه.التنفیذ العقابيالرقابة القضائیة على سعد مرقس.6

..1972.مذكور وأوالده
محمد عبد .الشریف.7

.السالم
المبادئ الشرعیة في أحكام العقوبات 

.في الفقھ اإلسالمي
دار المغرب .لبنان.بیروت.دط.دكتوراه 

.م1986-ھـ1406.اإلسالمي 

محمد ھشام .أبو الفتوح.8
.أحمد 

في كلیة . رسالة دكتوراة.النظریة العامة للظروف المشددة
.م1980.جامعة القاھرة .دط.الحقوق

كمال عبد الواحد .9
.الجوھري 

القصور التشریعي و سلطة القاضي 
دراسة نظرّیة و تطبیقّیة .الجنائي
.مقارنة

دون بلد .1ط .رسالة دكتوراه منشورة
.1994. دون دار للنشر . نشر 

محمد عبد العزیز قناوي .10
محمد 

نظریة التفرید القضائي للجزاء الجنائي 
". دراسة مقارنة."

.أطروحة دكتوراه في الحقوق إشراف د
أحمد عوض .د.مأمون سالمة 

غیر . كلیة الحقوق .جامعة القاھرة .بالل
منشورة

محمود محمد ناصر .11
.بركات

السلطة التقدیرّیة للقاضي في الفقھ 
.اإلسالمي 

إشراف الدكتور .رسالة دكتوراه  منشورة
جامعة .كلّیة الشریعة.وھبة الزحیلي
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.2007.دار الّنفائس.األردن ..1ط.دمشق
یاسر محمد سعید .12

.بابصیل 
الوساطة الجنائیة في النظم 

".دراسة تحلیلیة" المعاصرة
رسالة ماجستیر في العدالة 

جامعة نایف العربیة للعلوم .الجنائیة
كلیة الدراسات العلیا قسم . االمنیة

.2011نوقشت في.العدالة الجنائیة
ونشرت في موقع 

.www .nauss.edu.sa^
m_cj_2011_07

.نجیب بروال .13
األساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة 

عن فعل الغیر 

رسالة ماجستیر في العلوم القانونیة .
ـتخصص علم اإلجرام و علم العقاب ـ 

نواصري العایش . إشراف األستاذ
كلیة .جامعة الحاج لخضر باتنة .

قسم الحقوق . الحقوق و العلوم السیاسیة
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.1960نوفمبر.3العدد.4مجلد
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.توفیق
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. مارس.2و1ع.المجلة الجنائیة القومیة 
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وجنیف .  م1950مؤتمر الھاي 
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یصدرھا . مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة
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.م1959ینایر 
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مقال في مجلة االمن العام .عقوبة اإلعدام بین اإللغاء واإلبقاء
.م1983عام .26السنة.102.العدد.
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19مجلد .2و1العدد. القومیةالمجلة الجنائیة 
.م1976. 

. مقال في المجلة الجنائیة القومیة.تصنیف المجرمین.یس السید.السید.17
.5مجلد. م1962مارس .1العدد
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.االحترازیة

االتجاھات األنتروبولوجّیة في تفسیر .عبد األحد جمال .20
.الظاھرة اإلجرامّیة

11سنة.مجلة العلوم القانونّیة و االقتصادّیة

األھلّیة الجنائّیة بین التحدید القانوني و الفتاح خضرعبد .21
.التحدید العلمي 

نوفمبر .العدد الثالث.المجلة الجنائّیة القومّیة
1971.
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محمود .عبد هللا.22
.مختار

بحث في الغرامة الجنائیة وسبیل 
.تنفیذھا

مجلة المحاماة تصدرھا نقابة المحامین 
المطبعة .مصر. األھلیة

1929.السنة العاشرة .8العدد.العصریة

امال عبد .عثمان.23
.الرحیم
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المجلة الجنائیة القومیة .الحدود والنظریات المعاصرة.محمد سلیم.العوا.27

.19المجلد.2و1العدد.

محمد .عوض.28
محي الدین

.الظروف الشددة 
الجنائي تقریر مقدم للجمعیة الدولیة للقانون "

مجلة المحاماة ".م1964بباریس 
القاھرة .م1963ماي .09العدد.43السنة.
.المطبعة العالمیة.
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.حافظ
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. دت.ر الثقافة مطبعة دار  نش. االسكندریة
.م1950ینایر.4السنة .2و1العدد

محمد . فرحات.30
.نور

.19المجلد.2و1العدد.المجلة الجنائیة القومیة.الشرعیة والمصلحة االجتماعیة

مجلة .السلطة التقدیرّیة للقاضي الجزائي.محّمد محدة.31
.البحوث و الدراسات 

المركز الجامعي .مجلة البحوث و الدراسات
..2004أفریل 1العدد.بالوادي

محمود محمود .32

مصطفى

توجیھ السیاسة الجنائّیة نحو فردّیة 

.العقاب 

9السنة. 1المجلّد.مجلة القانون و االقتصاد

.1939فبرایر 2العدد 

االتجاھات الجنائیة الراھنة في .ادوار.موجلیبتو.33
.النرویج

مقال في المجلة الجنائیة 
التقریر ترجم .م1961نوفمبر.3العدد.

.ولخصھ مكرم سمعان خلیل

.الھمشیري-.34
.محمود

المجلة الجنائیة ".تقریر".العقوبات والتدابیر
.م1968.مارس.1العدد.القومیة

توصّیات أعمال الحلقة الثانّیة لمكافحة .35
.الجریمة 

المركز القومي للبحوث االجتماعّیة و 
. مطابع دار الشعب. القاھرة .الجنائیة
1963.
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.المجلد السابع. 1964

لدولي العاشر لقانون العقوبات المؤتمر .38
.1969المنعقد في روما سنة 

مارس . العدد األول.المجلة الجنائیة القومیة 
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ع باللغة األجنبيةـــالمراج
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33....................................متطلبات التفرید العقابي في الشریعة و القانون:الفرع األّول

46............................................القانونمقتضیات العدالة في الشریعة و :الفرع الثاني
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67.......................التفرید العقابي في السیاسة الجنائّیة اإلسالمّیةأتأصیل مبد:المبحث الثاني

68................................................مبدأ التفریـد العقابي في الحدود: المطلب األّول 

68.............................................................نظــــام الحـدود: األّول الفرع

78.........................................أھّم مظــاھر التفرید العقابي في الحدود:الفرع الثاني 

86.............................................مبدأ التفریـد العقابي في القصاص: المطلب الثاني 

87............................................................نظــــام القصاص: الفرع األّول 

93...............................................القصاصمظاھر التفرید العقابي في:الفرع الثاني 

97..........................................العقوبات التفویضّیةمبدأ التفریـد في : المطلب الثالث 
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117..........ابي في المدارس الجنائّية المختلفةـالتفريد العقتأصيل مبدأ  : الفصل الثاني  

119............................التفریــد العقابي في السیاسة الجنائیة التقلیـدّیة: المبحث األّول 

120................................األولىالتفریـد العقابي في المدرسة التقلیـدیة : المطلب األول
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135...................................نشأة المدرسة التقلیدّیة الجدیدة و أھّم دعائمھا:الفرع األّول 

142............................مظاھر التفرید العقابي في المدرسة التقلیدّیة الجدیدة: الفرع الثاني 

156............................التفریــد العقابي في السیاسة الجنائّیة الحدیـثة: المبحث الثاني 

157..........................................التفرید العقابي في المدرسة الوضعیة: المطلب األّول 
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178........................................نشأة المدارس الوسطّیة و أھّم دعـائمھا:الفرع األّول 

184...................................مظاھر التفرید العقابي في المدارس الوسطّیة :الفرع الثاني 

192..................................التفرید العقابي في السیاسة الجنائّیة المعاصرة:المطلب الثالث

192.............................التفرید العقابي في حركة الدفاع االجتماعي المعاصر:الفرع األّول 

208.............................التفرید العقابي في المدرسة النیوكالسیكّیة الفرنسیة:الفرع الثاني 

221............................................................................األّولخالصة الباب

223................................................................................تمھید و تقسیم

225.................د التشريعي و دوره في تحقيق العدالة الجنائيّةــالتفري: الفصل األّول  

227........................السلطة المختّصة بھمفھوم التفرید التشریعي للعقوبة و :األّولالمبحث 

228...........................................و أھمّیتھ مفھوم التفرید التشریعي: المطلب األول 

228.................و تمییزه عن التفرید القانونيتعریف التفرید التشریعي للعقوبة:فرع األّول لا

234.................................................أھمّیة التفرید التشریعي للعقوبة:انيالفرع الث

236......................................................عناصر التفرید التشریعي:المطلب الثاني 

236.........................................المصلحة المعتبرة في الشریعة و القانون:األّولالفرع 

250.....................................................وظیـفة العقوبة استحضار :الفرع الثاني 

255.............................................في الشریعة و القانونتقریرالعقوبة :الفرع الثالث 

258..........................................السلطة المختصة بالتفرید التشریعي: المطلب الثالث 

258....................................السلطة المختصة بتقریر العقوبة في الشریعة:ّولالفرع األ
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261....................................العقوبة في القانونالسلطة المختصة بتقریر :الفرع الثاني 

265..................التفرید التشریعي و دوره في تحقیق العدالة الجنائیةأسس :المبحث الثاني

266................................معاییر التفرید التشریعي في الشریعة و القانون: المطلب األّول

266....................................التفرید التشریعي للعقوبة في الشریعةمعاییر :الفرع األّول 

274....................................معاییر التفرید التشریعي للعقوبة في القانون :الفرع الثاني

286................................و القانونآلّیات التفرید التشریعي في الشریعة: المطلب الثاني

287.............................الشریعة و القانونذار المخّففة للعقوبة في األع:الفــرع األّول 

306...............................الشریعة و القانونذار المعفّیة من العقاب في األع:الفرع الّثاني

310.............................للعقوبة في الشریعة و القانونّددةالظروف المش:الّثالثالفــرع 

320..............................دور التفرید التشریعي في تحقیق العدالة الجنائّیة: المطلب الثالث

320...........................................الجنائّیةسیاسة التجریم أساس العدالة :الفرع األّول 

325..................................السیاسة العقابّیة ھدفھا تحقیق العدالة الجنائّیة:الفرع الثاني 

341......التفريد القضائي و التنفيذي و دورهما في تحقيق العدالة الجنائّية: الفصل الثاني

343............................التفرید القضائي و دوره في تحقیق العدالة الجنائّیة:المبحث األّول 

344.................................مفھوم التفرید القضائي و السلطة المختصة بھ: لالمطلب األوّ 
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427.....................,.....للعقوبة في الشریعة و القانونالتنفیذيالتفریدآلّیات: انيالمطلب الث
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