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أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير بعد حمدي وشكري هلل
عز وجل ألستاذي الجليل الدكتور :دردوس مكي الذي
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البحث ،نفعنا اهلل بعلمه وجزاه عنا خير الجزاء.
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من بعيد إلنجاز هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر الصديق
العزيز :بقوق أحسن
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إهـداء
أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمين اللذين أسأل
اهلل العلي القدير أن يجزيهما خير الجزاء عما بذاله من أجلي
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مقدمــة
اصتردية ظاىرة من أشد الظواىر االجتماعية تعقيدا ،حار فيها الفكر اإلنساين منذ تنبو إىل
خطرىا .واصطبغ البحث فيها على مدى تطور البشرية حبسب السائد من األفكار واظتعتقدات يف
كل مرحلة من مراحل ىذا التطور ،وال شك أف أوؿ رد فعل عرفتو اجملتمعات البشرية عند وقوع
اصتردية ىو العقوبة ،لذلك قيل إذا كانت اصتردية ظاىرة اجتماعية ،فإف العقوبة ىي األخرى ظاىرة
اجتماعية.
ولقد أخذت العقوبة يف اجملتمعات البدائية شكبل بدائيا ،كانعكاس عادي ظتعتقدات ىذه
اجملتمعات ،وىو شكل انتقاـ الضحية أو عشَتتو من اصتاين ،وكانسياؽ عتا قابل لبلستمرار ما مل
يصد بعنف ؽتاثل ،وىكذا يف سلسلة ال تنقطع من االعتداءات ،األمر الذي أثار الفوضى ودعا
بالتايل إىل تدخل الشرائع والقوانُت لتنظيمها ،وظلت القوانُت الوضعية حىت أواخر القرف الثامن
عشر تنظر إىل اجملرـ نظرة فيها الكثَت من العنف والقسوة ،وتبعا لذلك كاف أساس العقوبة ىو
اظتبالغة يف اإلرىاب واالنتقاـ والتشهَت.
وتعدد وصف العقوبات اظتقررة اظتعًتؼ هبا قانونا ،من اضترؽ والصلب وتقطيع األطراؼ والوشم
بأداة ػتماة يف النار والنفي واصتلد واضتبس ،ومل تكن العقوبات يف الغالب تتناسب مع أمهية اصترائم
اليت قررت عتا ،وكانت عقوبة اإلعداـ جزاءً لكثَت من اصترائم البسيطة ،فمثبل كاف القانوف الفرنسي

يعاقب باإلعداـ على مئتُت وستس عشرة جردية معظمها جرائم بسيطة ،بينما

كاف القانوف االؾتليزي حىت أواخر القرف الثامن عشر يعاقب على مائيت جردية بعقوبة اإلعداـ
()1

()1

من بُت ىاتو اصترائم قطع األشجار وسرقة اضتيوانات و سرقة أكثر من شلن من شخص .ويروى عن" كاتزوؼ " أحد

عاما توىل خبلعتا منصبو ،حكم باإلعداـ على عشرين ألف شخص.
قضاة القرف السابع عشر أنو  ،خبلؿ أربعُت ً
3

وتعترب فكرة االنتقاـ واإلرىاب ىي اليت سوغت تقرير العقوبات القاسية ،وىي اليت سوغت
التمثيل باجملرـ وتشويو جسمو ،ؽتا دفع بالفبلسفة وعلماء االجتماع إىل العمل على ىدـ األساس
الذي تقوـ عليو العقوبة ،وحاولوا إقامتها على أساس آخر ،فأخذ جاف جاؾ روسو يربر حق الدولة
يف العقاب إىل تنازؿ األفراد عن بعض حرياهتم وحقوقهم للجماعة ،يف سبيل احملافظة على الباقي
منها .ومن مث يكوف جزاء اطتروج على اصتماعة بالقدر البلزـ فقط ضتمايتها .فهذا القدر ىو ما يلزـ
حتماً إلقامة السلطة يف اصتماعة ،حىت تتمكن من إقرار األمن واحملافظة على حقوؽ وحريات
األفراد فيها ،وجاء بنتاـ فربر العقوبة مبنفعتها للجماعة حيث تقوـ حبمايتها ،واستوجب يف العقوبة
أف تكوف كافية لتأديب اصتاين وزجر غَته ،مث ظهر رأي كانط وبرر العقوبة بالعدالة ،ودتيزت اآلراء
السابقة بأهنا أمهلت شخصية اجملرـ ،مث تنظر إىل اصتردية ومقدار جسامتها ،وآثارىا على اجملتمع،
لذلك مل تؤد إىل حل مشكلة العقاب ،وظهرت بعد ذلك اظتدرسة الوضعية ،وىي هتمل اصتردية
وتنظر إىل شخصية اجملرـ ،وىذا ما يفسر عدـ إفبلحها يف حل مشكلة العقوبة.
واالجتاه السائد لدى شراح القوانُت الوضعية ىو أف الغرض من العقوبة تأديب اجملرـ وإصبلحو،
ومساعدتو على استعادة مكانتو السابقة يف اجملتمع.
وتفرع عنو اجتاىاف ،األوؿ :يرى أصحابو أف تكوف العقوبة أداة استئصاؿ كلما كاف اجملرـ غَت
قابل لئلصبلح ،والثاين يرى أصحابو أف تكوف العقوبة وسيلة ضتماية اجملتمع وإرىاب من حتدثو
نفسو بارتكاب اصترائم (.)1

() 1

د .عبد القادر عودة-التشريع اصتنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي-اصتزء األوؿ -ط 11سنة 1991ص.526
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ويتبُت من ىذه اآلراء عن العقوبة يف القوانُت الوضعية أف شراح ىذه القوانُت يتوجهوف اجتاىات
ؼتتلفة يناقض بعضها بعضا ،وأدى ذلك إىل عدـ وجود أساس واحد ثابت للعقوبة يف كل القوانُت
الوضعية ،فاختذت كل دولة لنفسها اجتاىا خاصا ،حبسب الفكرة السائدة فيها.
ويعترب سلب اضترية كعقوبة أساسية يف التشريعات اضتديثة ،بعد أف حلت ػتل العقوبات البدنية
اليت كانت سائدة من قبل ،وعملت الدراسات العقابية على ػتاولة إجياد أفضل السبل لتنفيذ ىذه
العقوبة وإدخاؿ التطوير عليها ،حىت ديكن أف تتحقق أغراضها يف مكافحة اصتردية .وإبقاء عناصر
االنساف احملكوـ عليو سليمة حىت ال تشوىها العقوبة بدال من أف تصلحها(.)1
وأرتعت السياسات اصتنائية اظتعاصرة على أف أمل العقوبة ليس يف ذاتو غاية ،وإمنا وسيلة لغاية
ىي تقوًن اصتاين ،فبل ػتل إليبلـ ال يراد من ورائو سوى اإلذالؿ والتنكيل ،وال وجو بالتبعية لعمل
يكلف بو السجُت تكوف مشقتو اظتضنية ػتل استهداؼ يف ذاهتا دوف أف يرجى من ورائها التقوًن،
وانصب اىتماـ الفقهاء والباحثُت يف الدراسات العقابية على دراسة ىذه العقوبات السالبة للحرية،
باعتبارىا من أىم اصتزاءات اصتنائية من حيث أثرىا على األفراد وحاجة ىذه العقوبات للتنظيم
الدائم الذي يسمح بتحقيق الغرض منها يف ردع احملكوـ عليو وإصبلحو(.)2
وكاف عتذه الدراسات صداىا وأثرىا على العقوبات السالبة للحرية من حيث حتديد أنواعها واظتعاملة
العقابية يف نظاـ تنظيم السجوف.

( )1د.أبو اظتعاطي حافظ أبو الفتوح-سلب اضترية بُت السياسة اصتنائية الشرعية والوضعية-اجمللة العربية للدفاع االجتماعي-
عدد  13يناير 1761ص.012
( )0د .أمُت مصطفى ػتمد -علم اصتزاء اصتنائي -طبعة  1773ص10
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وأدى تنوع العقوبات السالبة للحرية من حبس طويل اظتدة وحبس قصَت اظتدة واعتقاؿ إىل
تباين النتائج اظتًتتبة عليها ،وتوجب توجيو االىتماـ ليس فقط صوب اختيار العقوبة اظتناسبة ولكن
ؿتو مدى مبلئمة العقوبة اظتوجودة بالفعل ظتواجهة اصتردية اظتقررة من أجلها وذلك بالقدر الذي
حيقق غرضها.
فاظتشرع يف تقريره للعقوبة السالبة للحرية ال ينظم بطريقة دقيقة وػتددة كيفية تنفيذ تلك
العقوبات يف الوقت الذي تعد فيو طريقة تنفيذ العقوبة وكيفيتها ىي السمات األساسية اليت تسبغ
على العقوبة طبيعتها اضتقيقية واليت تتوقف عليها فعاليتها.
وبالرجوع إىل الدور الذي أنيط بالعقوبة أداؤه يف زتاية اجملتمع من اجملرمُت مبا حتدثو من تأثَت
دينع وقوع جرائم جديدة داخل اجملتمع سواء من غَت احملكوـ عليو تقليدا أو من جانب احملكوـ عليو
ذاتو دتاديا أو استخفافا أصبح من الضروري البحث عن جزاءات أخرى غَت جنائية ظتواجهة بعض
األفعاؿ غَت اظتشروعة واليت تعترب جرائم طبقا لقانوف العقوبات وخاصة بعد أف ثبت عدـ فعالية
مواجهتها جبزاءات جنائية.
فأصبح من الضروري أف يويل اظتنشغلوف بالبحث عن البدائل اضتديثة للعقوبات السالبة للحرية
واليت تتمثل غالبا يف جزاءات إدارية أو مدنية تتمتع بقدر من الفعالية تضمن عتا حتقيق نفس
أغراض العقوبة السالبة للحرية.
وعلى ىذا األساس ونظرا ألمهية موضوع العقوبة السالبة للحرية وما تطرحو من مشاكل ،خاصة
يف اضتد من اإلجراـ .فكيف كانت ىذه العقوبة وما ىي اظتراحل اليت مرت هبا يف تطورىا؟
من خبلؿ ىذا اظتوضوع الذي سوؼ يعاجل بطريقة حتليلية التطور التارخيي للعقوبة وتبياف
خصائصها وأنواعها وعلى ىذا األساس سوؼ يتم دراسة ىذا اظتوضوع يف فصل دتهيدي وبابُت
على أف يقسم كل باب إىل فصلُت ،حبيث نتناوؿ يف الفصل التمهيدي الذي ينقسم إىل مبحثُت
التطور التارخيي للعقوبة يف اجملتمعات األوىل ويف الفكر اضتديث ،مث نتناوؿ يف الباب األوؿ اظتبادئ
6

األساسية للعقوبة السالبة للحرية وأغراضها من خبلؿ حتديد ماىيتها وخصائصها وأنواعها يف
الفصل األوؿ مث ننتقل إىل حتديد أغراضها بتبياف دور االجتاىات الفقهية يف تطور أغراض العقوبة
السالبة للحرية ،ومدى تطور ىذه األغراض أما يف الباب الثاين ،فإننا سوؼ نتناوؿ مشاكل العقوبة
السالبة للحرية والبدائل اظتقًتحة عتا ،من خبلؿ تبياف أىم اظتشاكل اليت تواجهها عقوبتا السجن و
اضتبس مث نعرض البدائل اظتقًتحة عتما ويف األخَت خادتة الرسالة.
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الفصل التمهيدي
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الفصل التمهيدي
التطور التاريخي للعقـوبة
لقد ارتبط نشوء الفلسفة اليت تدعم حق الدولة يف العقاب بالتطور الذي طرأ على اجملتمعات
اإلنسانية وانتقاعتا من مرحلة البداوة إىل مرحلة النظم القانونية  ،من األسرة إىل العشَتة مث القبيلة مث
اظتدينة وأخَتاً الدولة ككياف سياسي معاصر.
لذا فليس من اظتقبوؿ القوؿ بأف اضتق يف العقاب قدًن قدـ الوجود اإلنساين ذاتو .فإذا كانت
اصتردية حقيقة وظاىرة إنسانية وجدت مع وجود اإلنساف ،إال أف رد الفعل العقايب جتاه الفعل
اإلجرامي مل يكن ديثل استعماالً ضتق اصتماعة يف العقاب .فرد الفعل الغريزي جتاه االعتداء ال ديكن
النظر إليو حبسبانو عقوبة  ،ففعل اإلنساف ىذا إمنا يتماثل مع ردود األفعاؿ الغريزية للطيور
واضتيوانات اليت تدفع عن نفسها وأقراهنا قوي العدواف اظتختلفة  ،ومن اظتعلوـ أف ىذا السلوؾ
الغريزي اضتيواين ال ديكن أف يكوف عقوبة .فاضتق يف العقاب ما نشأ إال مع ظهور اصتماعة
اإلنسانية اظتنظمة  ،وتطور معٌت السلطة يف اصتماعة  ،وكذلك تطور اظتنظور الديٍت للمجتمع
وانتقالو من مرحلة العقيدة اظتبنية على األساطَت إىل العقائد القائمة على دعائم شتاوية أو فكرية.
كما أف ىذا اضتق قد تطور مع انتقاؿ اجملتمعات من مرحلة الزراعة إىل مرحلة االقتصاديات
الصناعية.
خبلؿ ىذا التطور كلو نشأت وتطورت العديد من اظتدارس الفكرية  -خاصة منذ القرف الثامن
عشر  -اليت تؤسس لفكرة اضتق يف العقاب  ،األمر الذي يعترب بداية النشأة اضتقيقية لفكرة العقاب
يف العصور اضتديثة .وعلى ىذا فإننا سوؼ نقسم ىذا الفصل إىل مبحثُت  :نبُت يف األوؿ العقوبة
يف اجملتمعات القديػمة  ،ويف الثاين نعرض العقوبة يف الفكر اضتديث.
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المبحث األول
العقوبة يف اجملتمعات القديػمة
لقد ارتبط ظهور العقوبة بظهور اصتردية ذاهتا ،األمر الذي ديكن معو القوؿ بأف العقوبة لصيقة
باصتردية .وظتا كاف نظاـ العقاب يرتبط يف حقيقتو مبشكلة اضترية والسلطة  ،وال ديكن الفصل بُت
األمرين  ،حبسباف أف وجود سلطة ذات سيادة أمر الزـ ظتمارسة اضتق يف العقاب  ،لذا ففي اظتراحل
األوىل لئلنسانية ارتبطت فكرة العقوبة بفكرة االنتقاـ من اصتاين مرتكب اصتردية .االنتقاـ الذي بدأ
أوالً مبرحلة االنتقاـ الفردي دوف تدخل من اصتماعة (القبيلة أو العشَتة) ،مث انتقل إىل االنتقاـ ذا
الطابع العاـ الذي تتواله السلطة السياسية ضد اطتارجُت على مصاحل اصتماعة.
ولقد اصطبغت العقوبة يف هنايات تلك الفًتة بالطابع الديٍت على اثر ظهور اظتسيحية والفكر
الكنسي ،فظهرت فكرة العقاب هبدؼ التفكَت .ويف مرحلة الحقو أضيف إىل العقوبة ىدؼ جديد
ىو ىدؼ الردع ،والذي يعٍت الرغبة يف منع وحتذير الكافة من اإلقداـ على ارتكاب اصتردية يف
اظتستقبل .ويشمل ىذا كبلً من اصتاين ذاتو ،وىذا ىو مضموف الردع اطتاص ،ويشمل بقية أفراد
اصتماعة ،وىذا ىو مضموف الردع العاـ.
وسوؼ نتناوؿ ىذا اظتبحث من خبلؿ اظتطلبُت التاليُت:
اظتطلب األوؿ :مرحلة رد الفعل الغريزي
اظتطلب الثاين :مرحلة التكفَت عن اصتردية
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المطلب األول
مرحلة رد الفعل الغريزي
يف العصور القددية مل تكن الدولة قد ظهرت كتنظيم سياسي وككياف على النحو اظتعروؼ يف
زماننا ىذا .لذا فكاف أساس اضتق يف العقاب يغلب عليو طابع االنتقاـ ،حيث ال توجد سلطة عليا
دتارس ىذا اضتق .فقد ترؾ لكل فرد اضتق يف دفع األذى والضرر الواقع عليو بنفسو انتقاماً وثأراً من

اصتاين ،بغض النظر عما إذا كاف العدواف مقصوداً أـ ال ( .)1فالفرد كاف ينظر إىل اصتردية على أهنا
شر جيب أف يرد عليو بشر مثلو .لذا فبل عجب أف يسود يف تلك اظترحلة الثأر حبسبانو األذى

اظتقابل للضرر الناشئ عن اصتردية (.)0

وختتلف صور رد الفعل االنتقامي حبسب ما إذا كاف اصتاين ينتمي إىل ذات اصتماعة أـ ينتمي
إىل رتاعة أخرى .ففي اضتالة األوىل كاف العقاب يأخذ طابع التأديب الذي قد يصل إىل حد قتل
اصتاين أو طرده من اصتماعة .وىذا العقاب كاف يوقعو الزعيم أو السيد  ،الذي كاف لو سلطة
اضتياة واظتوت على كل رعاياه .وىي سلطة تنتمي يف حقيقتها إىل سلطة األبوة أكثر ؽتا تنتمي إىل
معٌت السلطة السياسية اظتعروفة يف وقتنا اضتايل(.)1

( )1د .حسن عبد الرزتن قدوس  ،اضتق يف التعويض  ،مقتضيات الغائية ومظاىر التطور اظتعاصر يف النظم الوضعية  ،دار
النهضة العربية  ،ط ، 1776 ، 1ص 04وما بعدىا,
( )0د .مكي دردوس  ،اظتوجز يف علم العقاب  ،ديواف اظتطبوعات اصتامعية ، 0227ص .10
( )1د .ػتمد عيد الغريب ،أصوؿ علم العقاب 0222 – 1777 ،ص،03
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أما يف اضتالة الثانية ،حيث ينتمي اصتاين إىل رتاعة أخرى (أسرة أو قبيلة أو عشَتة) ،فإف سيد
قبيلة اظتعتدي يتصل فورا بسيد قبيلة اظتعتدى عليو ،قبل فوات األواف ،أي قبل أخذ أسرة اظتتضرر
حبقها يف الثأر .وىنا أيظا كثَتا ما كاف ينتهي النزاع سلميا أي بتقدًن دية أو إرش من عائلة اظتعتدي

إىل عائلة اظتعتدى عليو يقدرىا وحيددىا سيدا القبيلتُت ( ،)1وىنا أيظا خيتتم الصلح بإقامة وليمة
حيضرىا إىل جانب أعياف العروش فحوؿ الشعراء من القبيلتُت ينظموف باظتناسبة قصائد يربزوف فيها

مزايا الصلح وديدحوف اظتتصاضتُت على غرار ما جاء يف قصيدة زىَت بن أيب سلمى يف اصتاىلية.
وكاف سيد القبيلة بصفة عامة ديثل آعتة القبيلة ويتكلم باشتها ،ومن ذتة كانت لو سلطة اضتياة
واظتوت على أفراد قبيلتو .وعلى األفراد أف خيضعوا ألمره وأف يتقبلوا العقوبة اليت يقررىا ضدىم مهما
بلغت من قسوة ،ألف يف تقبلهم عتا خضوعا لسيد القبيلة ومرضاة لآلعتة .وبقدر ما تشتد العقوبة
ترضى اآلعتة.
وقد أدى ىذا الفكر إىل فقداف التناسب بُت اصتردية والعقوبة حىت يف اصترائم اليت ال دتت للدين(.)0

( )1اإلرش :ىو تعويض عن الضرر اصتسماين ،أما الدية فهي تعويض عن النفس ،وقد تساىم القبيلة أو
العشَتة يف توفَت مبلغ الدية
( )0د .مكي دردوس  ،اظترجع السابق ،ص .02،17،11
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المطلب الثـاني
مرحلة التكفَت عن اصتردية
نتيجة ظتا طرأ على العقوبة يف اظترحلة السابقة ،أين تغَتت فكرة االنتقاـ من الفردي إىل االنتقاـ
اصتماعي بسبب تطور فكرة اجملتمع البشري الذي كانت تربطو عدة روابط منها الدين ،كاف للعقوبة
أف تصطبغ هبذه الصبغة وىذا ما عرؼ مبرحلة التكفَت عن اصتردية ،ولقد انقسمت إىل مرحلتُت
ومها:
 مرحلة ما قبل ظهور اظتسيحية. -مرحلة ما بعد ظهور اظتسيحية.

الفـرع األول:
مرحلة ما قبل ظهور اظتسيحية.
لقد كانت العقائد الدينية اظتشًتكة بُت العشائر اظتختلفة من أىم أسباب توحد ىذه العشائر
اظتختلفة حتت لواء القبيلة ،إذ ظهرت فكرة تقديس اآلعتة وسيطرة الفكر الديٍت ،وكاف شيخ القبيلة
يستعُت هبذه الرابطة يف اإلبقاء على وحدة القبيلة ،مستندا يف حكمو إىل اآلعتة ،معتربا مهمتو
األساسية العمل على إرضائها.
وكاف االعتقاد السائد يف ىذه اضتقبة أف سبب ارتكاب اصتردية يعود إىل أرواح شريرة وشيطانية
تسكن جسم اصتاين ،مث تدفع بو إىل ارتكاهبا رغبة منها يف إغضاب اآلعتة.
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وظتا كانت لآلعتة وفقا للمعتقدات السائدة ،الفصل يف زتاية اجملتمع وإغضاهبا يف صورة ارتكاب

اصتردية قد جيعلها تتخلى عن ىذه اضتماية(.)1

لذلك كانت العقوبة يف نظرىم تطهَتا للجاين من أدراف جرديتو وطردا لؤلرواح الشريرة منو كاف
ىدؼ العقوبة التكفَت عن ذنب اصتاين ظتا ارتكبو يف حق اآلعتة بإنزاؿ العذاب بو إلرضائها وبذلك
حتوؿ االنتقاـ اصتماعي إىل انتقاـ ديٍت ،وكاف النطق بالعقوبات وتنفيذىا يتم يف ظل طقوس دينية
تعرب عن ندـ اصتاين واعتذاره لآلعتة.
وعند تطور نظاـ القبيلة إىل نظاـ الدولة ،ظلت الصبغة الدينية مسيطرة على فكرة العقوبة،
فوجد العامل الدين عونا لو على توطيد مركزه السياسي ،فاستند إىل العقوبة يف صورة االنتقاـ الديٍت
ضد أعداء الدولة ،مث ضد مرتكيب اصترائم باعتبارىم يهددوف سلطتو ،وباعتبار جرائمهم
من اصترائم الدينية مادامت هتدد سلطاف اضتاكم اظتستند إىل التفويض اإلعتي ،وأصبحت العقوبة
جزاء عاما بعد أف كانت جزاءً خاصا يرتبط بإرادة األفراد ،ومل تكن أقل قسوة ؽتا كاف عليو اضتاؿ
يف السابق ألف اعتدؼ اضتقيقي منها ىو إشباع شهوة اضتاكم يف االنتقاـ من أعداء الدولة وأعداء
سلطتو.
ومل ختفف قسوة العقاب تبٍت الدولة للفكرة الدينية اليت تربط العقوبة باالستغفار ،حيث ساد
منطق أنو كلما كانت العقوبة قاسية كلما اقًتبت من ىدفها يف التكفَت والتوبة ،وكلما حققت

الدفاع عن اجملتمع ،وىذا ما يفسر لنا انتشار العقوبات القاسية على ؿتو اضترؽ بالنار(.)0

( )1د .فوزية عبد الستار-مبادئ علم اإلجراـ والعقاب -ص.002
( )0د .عبد اهلل سليماف-شرح قانوف العقوبات اصتزائري القسم العاـ-اصتزء الثاين اصتزاء اصتنائي-ديواف اظتطبوعات اصتامعية
اصتزائر-طبعة 1773ص.223
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الفرع الثاني:
مرحلة ما بعد ظهور اظتسيحية.
استمرت بعد ظهور اظتسيحية ،فكرة التكفَت عن اصتردية كأساس للعقاب ،على ؿتو خيتلف عن
مدلولو القدًن.
ومن فقهاء الكنيسة "ساف أوجستُت"  St Augustinالذي كاف أكثر تأثرا بالتعاليم اظتسيحية
يف تكييفو للجردية ،فهي عنده غترد خطيئة تنطوي على عصياف لتعاليم الكنيسة يف التسامح
والصفح والعيش يف سبلـ ،والعقوبة يف نظره إصبلح ظتا اجتاح اجملتمع من اضطراب بسبب اطتطيئة

(. ) 1

يف الواقع إف رجاؿ الدين ما فتئوا يعتربوف العقوبة منذ اجملمع الديٍت الذي انعقد يف فرنسا سنة
 Concile 432كطب للضمَت  Médecine de l’âmeمبعٌت أهنا الزمة ظتواجهة كل خطيئة .ىذا
() 0

من جهة ،ومن جهة أخرى إنو ال يتأتى إصبلح اصتاين بدوهنا .

وبالتايل أصبح مدلوؿ فكرة التكفَت يف اظتسيحية حيمل معنيُت العدالة والتوبة ،فالعدالة تعٍت
فرض عقوبة متناسبة مع اطتطيئة ،والتوبة تعٍت عودة اصتاين من خبلؿ العقوبة إىل أعماؽ نفسو،
لتطهَتىا من آثامها وػتو خطاياىا ،وإعادة الشعور باحملبة والسبلـ إليها(. )1

( )1د .إسحاؽ إبراىيم منصور-موجز يف علم اإلجراـ وعلم العقاب-ديواف اظتطبوعات اصتامعية اصتزائر-طبعة
1771ص.106
( )0د .مكي دردوس  ،اظترجع السابق ،ص .02،17،11
( )1د .عبود سراج -علم اإلجراـ وعلم العقاب -دراسة حتليلية يف أسباب اصتردية وعبلج السلوؾ اإلجرامي -جامعة
دمشق -طبعة 1761ص.173
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القديس طوماس اإلكويٍت كاف بدوره يصدؽ بفكرة العبلج من خبلؿ تنفيذ العقوبة ،ونفس
الفكر كاف منتشرا يف إسبانيا يف القروف الوسطى وحىت يف عهد التحقيق التعسفي . l’inquisition
القديس طوماس موريس يف إؾتلًتا كاف يندد بشدة بعقوبة اإلعداـ ،وكذا العقوبات البدنية،
وينادي باستبداعتا باضتبس مع تشغيل احملبوسُت يف الورشات ذات اظتصلحة العامة ،لتدريبهم على
الكسب الشريف عند خروجهم من السجن .إف اظتسجوف كما يصرح ،يستحق التخفيف من
العقوبة ،أو من إلغاء ما بقي منها إذا برىن أنو ندـ ولن يعود إىل اصتردية .وكاف يقوؿ :ال تقطعوا
اآلماؿ أماـ الذين يتحملوف مصَتىم بكل شجاعة ،يف إشارة إىل اظتسجونُت الذين يؤدوف عملهم
أثناء فًتة االحتباس يف احًتاـ القانوف.
يلخص مابيوف  Mabillonاضتالة اليت كانت عليها العدالة يف األوساط الدينية ،مقارنة
باألوساط اظتدنية ،يف هناية القرف السابع عشر فيقوؿ :العدالة يف ظل السلطة اظتدنية تتصف
بالقسوة والشدة ،بينما ىي تتصف يف ظل السلطة الدينية بالشفقة والرأفة والرزتة
ولقد سامهت اظتسيحية مسامهة كبَتة يف التخفيف من قسوة العقاب غَت اظتربر ،فيجب أف تكوف
العقوبة شخصية تقوـ على أساس اظتسؤولية الفردية ،وقد قبل يف ذلك أف الكنيسة تفزعها الدماء
اظتراقة لتربير موقفها اظتعادي لعقوبة اإلعداـ وقسوهتا.
وبالتايل أصبحت العقوبة غايتها التكفَت  Expiationعن اإلمث لدى اصتاين ،وهتديدا يرجى منو
منع اآلخرين من االعتداء على النظاـ العاـ ،وىكذا فقد حتوؿ مسار رد الفعل عن اصتردية من ثأر
غايتو االنتقاـ إىل جزاء نفعي يقابل اصتردية ،ويهدؼ إىل التكفَت عن االمث وصيانة اجملتمع من
اصترائم مستقببل.
وقد تأثر الفقو اظتدين البلئكي بالفقو الكنسي ،فاختذ اطتطأ أساسا للمسؤولية واختذت احملاكم
اظتدنية بدورىا ،على غرار احملاكم الدينية ،ظروؼ اصتاين ومبلبسات اصتردية يف اضتسباف عند توقيع
العقوبة .ومن ذتة نشأ مبدأ تفريد العقوبة وأخذ طريقو يف الظهور واالنتشار ،وكاف ىذا اظتبدأ وما
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تفرغ عنو من ضرورة تناسب العقوبة مع اطتطأ ديثل تقدما باىرا يف الفكر العقايب ،إال أف بعض
الفقهاء اظتدنيُت ،إما لسوء الفهم أو ألسباب سياسية ،أمهلوا ىذا اظتبدأ و فضلوا منح القاضي
سلطة مطلقة ليحدد العقوبة بالنسبة لكل جردية ،وبالنسبة لكل غترـ مبا يراه صاضتا .فكاف ىو
اظتشرع والقاضي يف نفس الوقت ،فتعطل مبدأ الشرعية وانتشر بتعطلو التعسف واصتور يف األحكاـ،
وأىدرت اضتريات الفردية وساد اإلفراط والقسوة يف األحكاـ ،وسادت الوحشية والفظاظة يف
تنفيذىا .
وبقيت اضتاؿ على ما ىي عليو حىت مطلع القرف الثامن عشر عندما جاءت عوامل لتغَتىا
جذريا .أمهها:
-

ازدىار الفكر القانوين حتت تأثَت الفيلسوؼ الفرنسي مانتسكيو
ذيوع فكرة العقد االجتماعي على لساف الفيلسوؼ جاف جاؾ روسو Rousseau
تطور الوضع االقتصادي بانتشار التصنيع ونشوء الشركات الكربى للمبلحة .وازدىار
التجارة.
تطور الفكر السياسي حوؿ وظيفة الدولة.
تأثَت العهد األعظم  Magna-Chartaعلى النفوس.
قياـ الثورة الفرنسية سنة .1567
Montesquieu
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المبحث الثـاني
العقوبة يف الفكر اضتديث
لقد كاف النظاـ اصتنائي ؼتتبل يف ىيكلو ووظيفتو ،ال حيقق عدال وال يوفر استقرارا ،فالعقوبات
قاسية وشديدة ،والتناسب بُت جسامة اصترـ وقدر العقوبة متفاوت للغاية ،والقضاة يتمتعوف

بسلطات مطلقة واظتساواة بُت اظتواطنُت معدومة ،واالستبداد أو اضتكم باعتوى ىو قانوف العصر(.)1

فأيقظت القسوة البدائية يف العقاب مشاعر كثَت من اظتفكرين ،ينبهوف األذىاف إىل حقدىا
وجسامتها ،معلنُت أهنا ال تتفق وآدمية اصتماعة ،لذا يعترب القرف الثامن عشر نقطة حتوؿ كبَت يف
تاريخ الفكر العقايب ،فقد ثار "جاف جاؾ روسو" و "فولتَت" و "مونتيسكيو" "بيكاريا" على قسوة
العقوبات و وحشيتها ،وكاف مونتيسكيو " "Montesquieuيف طليعة اظتفكرين الفرنسيُت الذين
ىارتوا العقوبات القاسية اليت كانت سائدة يف فرنسا يف القرف الثامن عشر ،فبفضل النهضة
الفكرية اليت قادىا يف كتابو "روح القوانُت" معلنا أف التشريعات اصتنائية ذات قيمة نسبية ،ألهنا
ترتبط باظتناخ والتنظيم االجتماعي والسياسي ،وىي عوامل ختتلف من دولة إىل أخرى ،ونادى
بضرورة مراعاة حالة كل فرد وظروفو وأوضاعو عند تقرير العقاب ،وقاؿ إف الغرض من العقوبة ىو
كبح رتاح اجملرـ ،وتقليل عدد اجملرمُت إىل أدىن حد ؽتكن ،وذلك ال يكوف بتطبيق العقوبات
القاسية ،وإمنا بأف يوقن اجملرـ ويتحقق بأنو لن يفلت من قبضة القضاء ،فاظتهم إذف ليس النص
على عقوبة قاسية ،ولكن ضماف توقيع العقاب  ،وقد اشتد نقد مونتيسكيو لتحكم القضاة

( )1د .ػتمد عوض ،ػتمد زكي أبو عامر -مبادئ علم اإلجراـ والعقاب  -طبعة 1771ص111

يف ذلك الوقت ،ذلك التحكم الذي كاف يعطيهم سلطة حتكمية يف جترًن األفعاؿ واظتعاقبة مبا مل
يرد بو نص ،وكاف ىذا النقد سببا لظهور قاعدة ال جردية وال عقوبة بغَت نص بعد ذلك .كما
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نادى بضرورة الفصل بُت السلطات منعا للتعسف ،مؤكدا أف ىذا الفصل يأيت على رأس ضمانات
اضتقوؽ واضتريات ،وذلك بوجود دستور مكتوب ،وجزاء وضعي ػتدد سلفا توقعو سلطة مستقلة
ىي السلطة القضائية ،ومبا أف السلطة قوة ،و القوة ال تقيدىا إال قوة من طبيعتها ودافع عن قيمة
االنساف باعتباره كائنا ساميا جيب أف يعامل مبا يستحق من احًتاـ ولو أجرـ.
كما دعا الفيلسوؼ جاف جاؾ روسو يف مؤلفو اظتشهور "العقد االجتماعي" إىل نفي اظتصدر
اإلعتي للسلطات ،وحدد فيو العبلقة بُت اضتاكم و احملكوـ ،ورد أساس حق الدولة يف العقاب إىل
تنازؿ الفرد عن حقو يف االنتقاـ الفردي حينما نشأت الدولة ،وختليها ضمنيا عن جانب كبَت من
حقوقو عتا.
ويقوؿ روسو " :أف من يريد أف حيتفظ سبلمة جسمو وحياتو على حساب اآلخرين يتعُت عليو
أف يقدمها عتم قربانا عند االقتضاء ،وكاف يسخر من النظم اصتنائية السائدة يف ذلك الوقت بقولو
":إهنا ال تقدـ للناس إال أعظم الشرور وظلم العدالة(. " )1

كما ىاجم مونتيسكيو ما كاف سائدا كقانوف يف غتاؿ العقاب ،وحيكم على قوانُت ذلك القرف
بقولو أف األفراد فقدوا حريتهم وأمنهم ،فبل تتوخى لصاحب اضتق سبل اإلقناع وال تتوفر للمتهم
وسائل للدفاع إزاء ما تنطوي عليو ىذه القوانُت من سذاجة مذىلة ،ومن صرامة بالغة القسوة.
ويعترب القرناف السابع عشر والثامن عشر ،بداية عهد اإلصبلح التشريعي بشأف حتديد اصترائم
والعقوبات ،فكاف لصدور األمر الفرنسي عاـ  1452اطتاص بتنظيم ونظر القضايا وتبعو قياـ الثورة
الفرنسية عاـ  1567صدى يف غتاؿ تطور العقوبة تتجلى مظاىر تطورىا يف حتديد العقوبة بنص
تشريعي ،التخفيف من قسوهتا وحتديد أسلوب تنفيذىا.

( )1د .إسحاؽ إبراىيم منصور-اظترجع السابق -ص.113
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المطلب األول
مظاىر تطور العقوبة يف الفكر اضتديث
الفـرع األول:
حتديد العقوبة بنص قانوين
نتيجة ظتا دتيزت بو العقوبة يف العصر القدًن من حتكم صارخ ظتمثل اجملتمع البشري ،بداية من
رب األسرة إىل شيخ القبيلة يف غتاؿ التجرًن والعقاب ،فهو الذي جيرـ أي فعل ضار بنظاـ اضتياة
يف ذلك التجمع ،ويقرر لو عقوبة دوف أف خيضع لضابط يف حتديدىا ،كما ونوعا ،فهو مبثابة
اظتشرع والقاضي واظتنفذ معا ،ونظرا لبلعتقاد الذي كاف سائدا من أف العقوبة توقع على اصتاين
السًتضاء اآلعتة ،فاتسمت بالقسوة ،ويف مرحلة الحقة بدأ حتديد اصترائم والعقوبات على أساس
العرؼ اصتاري يف اجملتمعات ،واستتبع ىذا بالتايل حتكم القضاة عند حتديد العقوبة البلزمة.
وبقياـ الثورة الفرنسية ،وصدور إعبلف حقوؽ اإلنساف يف  04أوت  1567الذي نص على
ضرورة أال تكوف ىناؾ جردية وال عقوبة إال بنص قانوين حيددىا بألفاظ كافية وػتددة ،وذلك ظتنع
التحكم الذي ديكن أف يقع من القاضي ،إذا ما ترؾ لو حرية تقدير األفعاؿ اجملرمة وجزاءاهتا.

الفـرع الثاني:

التخفيف من قسوة العقوبة

كما سبق وأف أشرنا إىل أف العقوبة كانت توقع يف القدًن هبدؼ االنتقاـ من اصتاين ،أو التكفَت
عما أقدـ عليو من فعل جرمي أثار غضب اآلعتة ،وذلك بتعريضو لعقوبة قاسية ،تتمثل يف القتل أو
الطرد من اصتماعة ،وطبع عبلمات على جسد اصتاين غَت قابلة للزواؿ وبًت األعضاء ،كما أف
عقوبة اإلعداـ مل تكن تقرر يف اصترائم اطتطَتة فحسب ،ولكنها كانت تقرر أيضا يف اصترائم األقل
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خطرا ،عتذا مت االجتاه يف الفكر اضتديث إىل التخفيف من قسوة العقوبات بالقدر الذي يتماشى
مع كرامة الفرد و آدميتو ،وبالقدر الذي يتناسب مع ما ارتكبو من فعل غَت مشروع ،فأصبحت
عقوبة اإلعداـ مقررة صترائم االعتداء على اضتياة دوف غَتىا ،وإعبلف حقوؽ اإلنساف الصادر يف
 1567ينص على ضرورة أال يتضمن القانوف إال العقوبات الضرورية ،أي البلزمة واظتتناسبة مع
خطورة السلوؾ غَت اظتشروع أو اظتصلحة احملمية اظتعتدى عليها.
وىكذا أصبح الغرض من العقوبة يف ىذا العصر ،الدفاع عن اجملتمع بالقدر الذي يردع احملكوـ
عليو ويعيد تأىيلو للحياة االجتماعية مرة أخرى ،وبالتايل ظهرت أنواع العقوبات السالبة للحرية
والعقوبات اظتالية والتدابَت االحًتازية ظتواجهة اطتطورة اإلجرامية للجاين.

الفـرع الثالث

حتديد أسلوب تنفيذىا

نظرا ظتا دتيز بو نظاـ تنفيذ العقوبات قدديا من وحشية بغرض التنكيل باصتاين وتعذيبو ،خاصة
يف اصترائم اليت حيكم فيها باإلعداـ ،إذ كاف من وسائل تنفيذه الرجم ودتزيق جسد احملكوـ عليو،
عقوبة الدوالب ،قطع الرأس ،والرمي يف واد سحيق ،واضترؽ ،والصلب .
وتطورت عقوبة اإلعداـ يف العصر اضتديث ،وأصبح القصد منها إزىاؽ روح احملكوـ عليو فقط،
وأصبحت تنفذ بأسلوب معُت ينص عليو القانوف ،فكاف أسلوب اظتقصلة يف فرنسا أو اظتقعد
الكهربائي يف أمريكا واطتنق بالغاز يف مشاؿ أمريكا والرمي بالرصاص يف غالبية التشريعات اصتنائية
اضتديثة.
أما فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية ،فتطور تنفيذىا وأصبحت ذات ىدؼ تقوديي ،يقوـ
على أساس توفَت الرعاية النفسية والصحية واالجتماعية للمحكوـ عليو ،وضتقت العقوبة تطورات
جوىرية ،منها اإلفراج حتت الشرط ،تنفيذ العقوبة يف سجوف حديثة ،فحص األطباء للمحكوـ
عليهم بعقوبات بدنية ،لتحديد نوع العمل الذي يستطيعوف ؽتارستو تنفيذا للعقوبة داخل السجن،
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وتشغيل بعض الفئات من اجملرمُت يف اعتواء الطلق يف مستثمرات زراعية ،كذلك وقف تنفيذ

العقوبة والعفو(. )1

المطلب الثـاني
أسباب تطور العقوبة يف الفكر اضتديث
ديكننا أف نعلل أسباب ىذا التطور الذي طرأ على العقوبة يف الفكر اضتديث ،إىل نضج القيم
االجتماعية وتطور اظتبادئ والنظم السياسية والتغيَت الذي طرأ على األوضاع االقتصادية ،ومل يكن
للعقوبة أف تتطور لومل يصاحبها تطور جبوانب اضتياة اظتختلفة ونعرض أىم ىذه األسباب:

الفـرع األول
األسباب االجتماعية
تغَتت نظرة اصتماعة لقيمة الفرد ودوره يف اجملتمع ،فأصبح لو كيانو الذي جيب احًتامو ودوره يف
منو اجملتمع وتقدمو ،وتغَت الغرض من العقوبة اليت توقع عليو ،فأصبح ردعا خاصا حملاولة هتذيبو
وإعادة تأىيلو مرة أخرى للمجتمع(.)2

( )1د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي-اصتزاء اصتنائي -دراسة تارخيية فلسفية و فقهية -دار النهضة العربية 1750-ص.113
( )0د.أمُت مصطفى ػتمد -علم اصتزاء اصتنائي -دار النهضة اصتديدة للنشر 1773-ص.34
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ولقد رافق تطور نظرة اجملتمع للفرد ،تطور نظرتو للقيمة االجتماعية أو اظتصلحة اصتديرة
باضتماية ،يف أف تكفل لو دتتعو حبقوقو على ؿتو يكفل يف النهاية استقرار اجملتمع ويساعد على
تطوره.
ومن ىذا ظهرت فكرة القيمة االجتماعية اليت جيب أف توفر عتا اضتماية القانونية ،وحددت
التشريعات اضتديثة ىذه القيم ومشلتها باضتماية اصتنائية لضماف عدـ اظتساس هبا.

الفـرع الثاني
األسباب السياسية و االقتصادية
بعد التطور الذي ضتق جوانب اضتياة وتغَت النظرة للفرد ودوره وانتشار األفكار اضتديثة خاصة
بعد قياـ الثورة الفرنسية ،بدأت كثَت من اجملتمعات تتحوؿ عن نظاـ االستبداد الذي كاف سائدا
يف سيطرة اظتلوؾ واضتكاـ على اجملتمع ،مستمدين سلطاهتم حبكم القوة أو اظتعتقدات الدينية ،من
أجل تأمُت نظاـ اصتماعة إىل نظاـ سياسي ػتظ ،يعمد فيو اضتكاـ إىل تسيَت وإدارة شؤوف اجملتمع
بواسطة ىيئات وسلطات ؼتتصة ،مع توفَت ىذا االستقرار السياسي ،تغَتت نظرة اضتكاـ
للمحكوـ عليهم على أنو عنصر اضطراب يف اجملتمع ،ديكن اضتد من شره دوف حاجة إىل تعذيبو
أو التنكيل بو ،وبالتايل مل يعد سلطاف اضتاكم يعتمد على إرىاب احملكومُت.
لقد كاف للتطور السياسي واالجتماعي أثر بالغ يف تطور اضتياة االقتصادية ،فتحوؿ اجملتمع من
الزراعة إىل الصناعة ،وتولد عند اضتاجة إىل زيادة األيدي العاملة ،وبالتايل فإف تنفيذ العقوبات
البدنية القاسية حبرماف احملكوـ عليهم من بعض أعضائهم أو حواسهم ،يعيق مسامهتهم يف النشاط
االقتصادي ،باإلضافة إىل دور االقتصاد يف زيادة موارد الدولة اظتالية ؽتا مكنها من بناء اظتؤسسات
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العقابية وجتهيزىا ،ويسمح عتا استبداؿ العقوبات البدنية القاسية بعقوبات سالبة للحرية أقل قسوة
تعمل على هتذيب احملكوـ عليو وإعادة تأىيلو.

الفـرع الثالث
التطػور العلػمي
يعترب التطور العلمي األساس الذي أدى إىل التطور االقتصادي والسياسي واالجتماعي وبالتايل
أثر على تطور العقوبة بتحوؿ غرضها من االنتقاـ والتنكيل باحملكوـ عليو ،إىل اإلصبلح وإعادة
التأىيل ،وفضل ىذا التطور العلمي يف ظهور العلوـ اصتنائية وما احتوتو من أفكار حديثة نددت
بالقسوة .فقد ىاجم مونتيسكيو يف مؤلفو "روح القوانُت" العقوبات القاسية اليت كانت تطبق يف
فرنسا يف القرف الثامن عشر ،وأكد على قيمة اإلنساف باعتباره كائنا جيب أف يعامل باحًتاـ ولو
أجرـ ،ومناداتو بالفصل بُت السلطات منعا للتعسف .وقد حذا حذوه الفيلسوؼ بيكاريا الذي
انتقد بشدة التحكم يف إصدار العقوبة ،والقسوة واظتغاالة فيها ،ويف كتابو الشهَت -يف اصترائم
وعقوباهتا -سنة ، 1542بُت جببلء أفكاره يف السياسة العقابية اليت ترتكز على نبذ األنظمة العقابية
القددية يف أوروبا لقسوة العقوبة فيها .ومل يكن بيكاريا سباقا إىل انتقاد األوضاع التشريعية السائدة
آنذاؾ يف أوروبا ،بل قد سبقو إليها مفكروف أمثاؿ :جاف بوداف  Jean Bodinو طوماس موريس
Thomas Morusو جروسيوس

Grotius

وفولتَت

Voltaire

نذكر يف ىذا الصدد الفيلسوؼ الفرنسي جاف جاؾ روسو

 ،و بافندورؼ ، Pufendorfكما

J .J. Rousseau

صاحب كتاب –

العقد االجتماعي -سنة ، 1540و الذي كاف لو عميق األثر يف تطور الفكر العقايب تطورا كبَتا.
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البــــاب األول
المبـادئ األساسيـة للعقـوبة السـالبـة للحريـة وأغراضهـا
من الطبيعي أف تتفاوت األنظمة العقابية من صبيع زواياىا حبسب تفاوت العصور
واجملتمعات ،فيخضع تنويع العقوبات وكيفية تنفيذىا للمبادئ السياسية والفلسفية السائدة،
وللقيم اػبلقية االجتماعية اليت ربدد العقاب ووسائلو وأىدافو ،إال أف ىناؾ مع ذلك عدة
خصائص مشًتكة للعقوبة أصبحت تراعيها الشرائع اغبديثة بوجو عاـ ،بصرؼ النظر عن
ظروفها اػباصة اليت قد وجو التشريع العقايب يف وضعو أو يف تطبيقو  ،منها أف تكوف قانونية
وشخصية معروفة مقدما  ،حىت وإف كانت خاضعة لنظاـ التفريد بكل صوره.
فمن خبلؿ جوىرىا يتحدد ما هتدؼ إليو من أغراض وما يًتتب عليها من آثار يف
احمليط االجتماعي.
وعلى ذلك نعمد إىل تقسيم ىذا الباب األوؿ إىل فصلُت يتضمن:
الفصـل األول :مػاىية العقوبة السالبة للحرية و أنواعها.
الفصـل الثاني :أغراض العقوبة السالبة للحرية.
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الفـصـل األول

ماىيػة العقوبة السالبة للحرية و أنواعػها.
مع ظهور األفكار االنسانية يف القرف الثامن عشر ،اليت وظبت عقوبات النظاـ القدًن
بالقسوة والوحشية ،ومع تبٍت أفكار مونتيسكيو و روسو و بيكاريا ،تولدت الفكرة القاضية
جبعل عقوبة سلب اغبرية اعبزاء العادي للجرائم اليت على درجة معينة من اػبطورة ،وىكذا ظهر
اؼبفهوـ اغبديث لعقوبة اغببس كجزاء مقرر للجرائم احملددة سلفا يف القانوف ،وتباين موقف
التشريعات اعبنائية اغبديثة يف األخذ بنوع واحد من العقوبات السالبة للحرية أو بتعدد أنواعها.
وسوؼ نتناوؿ ىذا الفصل من خبلؿ مبحثُت:
المبحث األول :ماىية العقوبة السالبة للحرية وبياف خصائصها
المبحث الثاني :أنواع العقوبة السالبة للحرية
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المبحث األول
ماىية العقوبة السالبة للحرية وبياف خصائصها
ؼبا كانت العقوبة السالبة للحرية نتيجة قانونية تًتتب كجزاء على اعبريبة ،توقع بإجراءات
معينة ،ومن قبل السلطة القضائية ،فإهنا يف جوىرىا إيبلـ وأذى و خزي ينزؿ باحملكوـ عليو
ويصيبو يف جوانب حياتو اؼبختلفة ،منها حريتو لذلك البد من تعريف العقوبة تعريفا شامبل
ببياف جوىرىا وماىيتها حىت نستنتج السمات اليت تتصف هبا.

المطلـب األول
تعريػف العقوبػة السالبػة للحريػة
يبكن تعريف العقوبة على أهنا جزاء يوقع باسم اجملتمع بواسطة قضاء زجري ؼبن ثبتت إدانتو
بارتكاب جناية أو جنحة أو ـبالفة  ،فهي إيبلـ يبس احملكوـ عليو يف حياتو مثل اإلعداـ ،أو
يف حريتو كالسجن واغببس أو االعتقاؿ ،أو ربديد اإلقامة أو اؼبنع من اإلقامة ،أو يف أموالو
مثل الغرامة واؼبصادرة  ،أو يف حقوقو مثل اغبجر القانوين واغبرماف من اغبقوؽ الوطنية(.)1
وسلب اغبرية كعقوبة يتمثل األمل فيها يف حرماف اإلنساف من حقو يف التمتع حبريتو ،وذلك

بإيداعو السجن(.)2
ولقد عرفها الفقهاء اؼبسلموف بأهنا جزاء وضعو الشارع للرد على ارتكاب ما هنى عنو وترؾ
ما أمر بو ،فهي جزاء مادي مفروض سلفا هبعل اؼبكلف وبجم عن ارتكاب اعبريبة.
" فالعقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده أي أف العلم بشرعيتها يبنع اإلقداـ على الفعل
وإيقاعها بعده يبنع من العودة إليو"(. )3

()1

Gilbert Manguin – le droit pénal édite par la direction générale de la formation et
de la reforme administrative – ministère de l‟interieure-p83.

)(2
()3

د /أسامة عبد اهلل قايد -مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب -ص.304
د/أضبد فتحي البهنسي -العقوبة يف الفقو اإلسبلمي-ص.26

28

و ذبدر اإلشارة إىل أف العقوبة يف الشريعة االسبلمية على ثبلثة أنواع:
األوؿ -اغبد :و ىو عقوبة مقدرة شرعا ذبب حقا هلل تعاىل على جناية ؿبددة بشروط معينة
بدقة ،و مثاؿ ذلك حد الزىن بشروطو اؼبعروفة ،وكذلك حد القذؼ ،و حد شرب اػبمر.
الثاين -القصاص :و ىو أف يُفعل باعباين مثل ما فَعل بالضحية.
الثالث -التعزير :و ىو عقوبة غَت مقدرة شرعا ،ذبب حقا هلل ،يف كل معصية ليس فيها حد و
ال كفارة غالبًا ،كاللوـ أو التوبيخ أو اغببس أو اعبلد.
ما نبلحظو بشأف عقوبة اعبلد يف الفقو اعبنائي اإلسبلمي ،أنو ال يوجد يف اغبدود من
عقوبات اعبلد سوى ثبلث حاالت -1:حد الزاين البكر (أو الزانية البكر) مائة جلدة بنص
الزِاين فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِّمْنػ ُه َما ِمئَةَ َج ْل َدةٍ َوَال تَأْ ُخ ْذ ُكم هبِِ َما َرأْفَةٌ ِيف ِدي ِن اللَّ ِو إِف
{الزانِيَةُ َو َّ
القرآف َّ
ْ
َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُت }النور2
ُكنتُ ْم تُػ ْؤمنُو َف بِاللَّو َوالْيَػ ْوـ ْاْلخ ِر َولْيَ ْش َه ْد َع َذابَػ ُه َما طَائ َفةٌ ِّم َن الْ ُم ْؤمن َ
 -2حد القذؼ و ىو شبانُت جلدة بنص القرآف {والَّ ِذين يػرمو َف الْمحصنَ ِ
ات ُُثَّ َملْ يَأْتُوا بِأ َْربَػ َع ِة
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
شه َداء فَ ِ
ك ىم الْ َف ِ
ِ
ِ
اس ُقو َف }النور.4
وى ْم َشبَان َ
اجل ُد ُ
ْ
َُ
ُت َج ْل َد ًة َوَال تَػ ْقبَػلُوا َؽبُ ْم َش َه َادةً أَبَداً َوأ ُْولَئ َ ُ ُ
 -3حد شرب اػبمر و كاف أربعُت جلدة بالسنة ،لكن الصحابة أصبعوا على اعتباره كحد
القذؼ شبانُت جلدة.
وتعريف العقوبة طبقا للقانوف الوضعي ىو " :أمل عادؿ مشروع يوقع على احملكوـ عليو يف
جريبة باسم اجملتمع وطبقا للقانوف " (.)1
فللعقوبة إذف جانباف  ،جانب مادي يعرب عن مضموف العقوبة وجوىرىا ،وجانب قانوين
يبثل اؼببادئ القانونية اليت هبب أف ربكم ربديد العقوبة وتطبيقها ،فتحديد العقوبة من الناحية
القانونية يعٍت " أهنا جزاء يقرره القانوف ويوقعو القاضي على من تثبت مسؤوليتو عن اعبريبة".

()1

د /عبد اؼبنعم العوضي – اؼببادئ العلمية لدراسة اإلجراـ والعقاب.-
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ومن حيث مضموهنا فهي عبارة عن إيبلـ مقصود ،يوقع من أجل اعبريبة ويتناسب معها.
وانطبلقا من ىذه التعاريف ،يبكن أف لبلص إىل أف العقوبة قدر مقصود من األمل يقرره اجملتمع
فبثبل يف مشرعو ليوقع كرىا على من يرتكب جريبة يف القانوف يقتضي حكم يصدره القضاء
فهي إذف تتكوف من ثبلثة عناصر أساسية:
أ -أهنا إيبلـ.
ب -إيبلـ مقصود.
ج -إيبلـ متناسب مع اعبريبة.

الفرع األول:

العقػوبة إيػبلـ.

تعترب العقوبة ضررا أو أذى يف مرماىا اؼبباشر ،وإف جاز أف تصبح يف مرماىا البعيد خَتا
للمجرـ ال ضررا إذا أجديت معو  ،بسلوكو الطريق السوي.
فاإليبلـ الذي ينتج عنها يتمثل يف اؼبعاناة اليت يشعر هبا احملكوـ عليو ،وما يًتتب عليو من
انتقاص لبعض حقوقو وحريتو ،وربدد اػبطورة اؼبرتكبة درجة األمل الذي هبب أف يشعر بو
احملكوـ عليو  ،فكلما زادت ىذه اػبطورة كاف اإلحساس باألمل كبَتا.
فقد يصيب لدى اجملرـ حقا من حقوقو اللصيقة بشخصو ،سواء كاف ىذا اغبق من اغبقوؽ
اؼبالية ،أو غَت اؼبالية كحقو يف اغبياة أو يف اغبرية  ،واألمل هبذا اؼبعٌت واضح يف عقوبة اإلعداـ،
ألهنا تسلب من اجملرـ كلية حقو يف اغبياة ،كما أف األمل ال يقل وضوحا يف عقوبيت
األشغاؿ الشاقة والسجن ،ألهنما يسلباف من اجملرـ حقو يف اغبرية ،ونفس األمر يف عقوبة
الغرامة اليت تعترب ماسة بالذمة اؼبالية للمحكوـ عليو.
كما أنو يكوف إيبلما معنويا  ،وذلك يف كل اغباالت اليت يؤدي تنفيذ العقوبة فيها إىل
شعور احملكوـ عليو باؼبهانة واالحتقار لو ،وبالتايل فإف اإليبلـ الناتج من تنفيذ العقوبة ال يتحقق
إال بطريق اإلكراه  ،والعقوبة بطبيعتها تنطوي على معاين القصر واإلجبار تتوىل السلطات
العامة فبثلة اجملتمع تطبيقها عن طريق اإلكراه.
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الفـرع الثـاني:

العقوبػة إيػبلـ مقصػود.

يعترب األمل عن توقيع العقوبة إيبلما مقصودا منو أساسا إحداث األمل لدى احملكوـ عليو،
لكي تتحقق منها فكرة اعبزاء ،أي مقابلة الشيء دبثلو ،فاألمل اؼبقصود من العقوبة يعترب مقاببل
للجريبة كشر وقع(.)1
فاعباين يتعرض ؽبذا األمل بسبب ما اقًتفو يف حق اجملتمع من شر يتمثل يف اعبريبة ،فهي ال
تنزؿ بو عرضا ،بل أهنا أثر مقصود إلنزاؿ العقوبة ،ؽبذا ال يعترب من قبيل العقوبات إجراءات
التحقيق أو احملاكمة ،كالقبض واغببس االحتياطي ،ألهنا إجراءات ال هتدؼ بطبيعتها إليبلـ
من تتخذ قِبَلو ،فهو إيبلـ غَت مقصود.
واإليبلـ اؼبفًتض يف تنفيذ العقوبة ال يكوف مقصودا لذاتو ،بل أنو ؾبرد شر للرد على شر
اعبريبة ،ولكن يستهدؼ يف األخَت ربقيق األغراض اغبقيقية للعقوبة من ردع احملكوـ عليو
وإصبلحو وإعادة تأىيلو للحياة مرة أخرى يف اجملتمع ،وىذا ما كاف الوضع عليو يف القدًن ؼبا
كاف يقصد بالعقوبة إيبلـ اعباين هبدؼ تعذيبو والتنكيل بو واالنتقاـ منو ،سواء كاف ىذا لصاحل
اغباكم أو مرضاة لآلؽبة لتجنب غضبها.
إف مربر اإليبلـ اؼبقصود يف العقوبة ىو حرية االختيار واإلدراؾ لدى اعباين أثناء ارتكابو
للجريبة ،وىو ما قالت بو اؼبدرسة التقليدية ،اليت جعلت من اإلرادة اغبرة أساسا للمسؤولية
اعبنائية ،وعلى ىذا األساس يكوف إيبلـ العقوبة مقصودا بو توجيو اللوـ والتأنيب للمجرـ ،ألنو
أساء باختياره و إرادتو استعماؿ حريتو وذلك بارتكابو للجريبة.

( )1د /عوض ؿبمد عوض – ؿبمد زكي أبو عامر -مبادئ علم اإلجراـ والعقاب ص.43
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الفـرع الثالـث:

العقوبػة إيػبلـ متنػاسب مػع اعبػريبػة.

يرتبط اإليبلـ كما وكيفا باعبريبة الواقعة ،أو بعبارة أخرى باعبسامة الذاتية للجريبة الواقعة،
فاؼبشرع يف ربديده للعقوبة يأخذ يف اعتباره اعبسامة الذاتية للجريبة ،ويضع أماـ القاضي عقوبة
تدور بُت حد أقصى وحد أدىن ،حىت يتمكن ىذا األخَت من ربديد أحسن نقاط التوازف بُت
اعبسامة الذاتية للجريبة كما قدرىا اؼبشرع ،وخطورة اعباين كما قدرىا
القاضي (. )1
غَت أف العقوبة مل يكن ؽبا حداف منذ البداية ،إذ أف الفكرة اليت كانت سائدة حىت أواخر
القرف الثامن عشر ىي فكرة اؼبساواة يف العقوبة  ،اليت يطلق عليها البعض اؼبساواة اغبسابية،
واليت تتطلب خضوع اؼبخاطبُت بأحكاـ القاعدة اعبنائية لنفس التجريبات ولنفس العقوبات،
دوف النظر ألي عوامل شخصية تتعلق باإلنساف اجملرـ (.)2
و لقد تأثر قانوف العقوبات الفرنسي الصادر سنة  1791يف أعقاب الثورة الفرنسية هبذه الفكرة
عن اؼبساواة ،فلم ير فيو اؼبشرع ضرورة لوضع حدين للعقوبة ،وفضل تقرير عقوبة موحدة
بالنسبة للفعل الواحد .ولقد كاف ذلك سببا يف إثارة غضب اؼبنادين بالعدالة ،وما تقتضيو
الكلمة بالنسبة لكل ٍ
جاف ،فلم يلبث أف أُلغي و استخلفو تقنُت نابليوف لسنة  ، 1810فجاء
أقل تطرفا من سابقو ،إال أنو مل يتخلص ىو اْلخر من النظرة اؼبوضوعية السائدة آنذاؾ حوؿ
توافر حرية االختيار عند اعبناة ،وما تستلزمو من ربديد العقوبة باعتبار فظاعة اعبريبة ،وجسامة
الضرر اؼبًتتب عليهاُ ،ث تبعتو تعديبلت هتدؼ يف ؾبملها إىل ربويل النظرة من الفعل اجملرد إىل
شخص اعباين ،وربضر إىل نشوء وانتشار مبدأ – تفريد العقوبة .)3( -
( )

 1د /عوض ؿبمد عوض – ؿبمد زكي أبو عامر -اؼبرجع السابق ص.437

()2راجع د .أضبد شوقي أبو خطوة ،اؼبساواة يف القانوف اعبنائي ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية، 1991 ،
ص  18وما بعدىا.

( )

 3د .مكي دردوس ،اؼبرجع السابق  ،ص .32،33
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فاؼبشرع عند حصره للجرائم وربديد شقي كل جريبة ،اؼبتمثل يف التكليف وما يستوجبو من
جزاء ،يستند على عدة معايَت تتعلق بالقيمة االجتماعية اؼبعتدى عليها ،وما أصاهبا من ضرر
وما تعرضت لو من خطر ،و نظرا الستحالة إحصاء ىذه الظروؼ واؼببلبسات اؼبتعلقة بكل
جريبة من طرؼ اؼبشرع حىت يتسٌت لو ربديد اعبزاء اؼبناسب ،فغالبا ما يًتؾ للقاضي سلطة
تقديرية يف حبث ظروؼ كل جريبة على حدا ،والظروؼ الشخصية للجاين وربديد اعبزاء
اؼبناسب على ضوئها وأسلوب تنفيذه.
ويقرر اؼبشرع يف النصوص التجريبية حدا أدىن للعقوبة وحدا أقصى ؽبا ،حبيث يًتؾ للقاضي
اختيار العقوبة اؼبناسبة طبقا لظروؼ كل جريبة وظروؼ مرتكبها ،بشرط التقيد هبذين اغبدين.
وىكذا يتضح مدى فعالية دور القاضي يف ربقيق التناسب بُت إيبلـ العقوبة واعبريبة،
وذلك بتقديره عبسامة اعبريبة وشخصية مرتكبها واالعتبارات اليت ربدد العقاب العادؿ لو ،
كما يبدو من ناحية أخرى أف دور القاضي يكمل العمل التشريعي ،بتحديد واقعي للعقوبة
خبلفا للتحديد اجملرد ؽبا من قبل اؼبشرع.

المطلـب الثـاني
خصـائص العقوبـة السالبـة للحريـة
للعقوبة يف التشريعات اغبديثة خصائص تستقل هبا وال تشاركها فيها اعبزاءات األخرى،
ىذه اػبصائص تشكل يف نفس الوقت ؾبموعة اؼببادئ اليت تراعيها الشرائع العقابية يف ربديد
سياسة العقاب ،وتعترب دبثابة ضمانات نظرا ػبطورة العقاب على األفراد وحرياهتم الشخصية،
وكي ال تتحوؿ العقوبة إىل سبلح ىبشى أف تتعسف السلطات التنفيذية يف استعمالو ،وتتمثل
ىذه اػبصائص يف أهنا شرعية و قضائية و شخصية و عادلة و يتساوى فيها اعبميع.
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الفرع األول:

العقوبػة شرعيػة

إف ىذه اػباصية تعٍت أف اؼبشرع وحده الذي يقرر اعبرائم والعقوبات اؼبًتتبة عليها ،ويظهر
وذبمع يف
ىذا التقرير يف صورة نصوص لغوية ؾبردة عن إرادة األمة ،وتسمى بالقواعد اعبنائية ُ
تقنُت يصطلح عليو قانوف العقوبات.
وتعترب مبدأً من اؼببادئ الدستورية ،فلقد تضمنها الدستور اعبزائري الصادر عاـ  1996يف
اؼبادة  " 46ال إدانة إال دبقتضى قانوف صادر قبل ارتكاب الفعل اجملرـ" وقبد أف غالبية

التشريعات تورد نصا يف قانوف العقوبات "ال جريبة وال عقوبة إال بنص"(.)1
فتحدد القاعدة القانونية أمرين نبا :األوؿ يسمى بشق التكليف أو التجرًن ،أي الشق
اؼبتضمن أمرا أو هنيا موجها للمخاطبُت بالقاعدة ،وىو وبدد صور السلوؾ الذي وبظره
القانوف .والثاين يسمى شق اعبزاء أو شق العقوبة ،وىو الشق الذي وبدد اْلثار القانونية اؼبًتتبة
على ـبالفة األمر والنهي الوارد يف شق التكليف.

فالقانوف وحده ىو الذي يتوىل ربديد العقوبة من حيث موضوعها  ، Objetوطبيعتها
 ، Natureودرجة جسامتها  ، )2( Le degré de sévéritéفتقتضي الشرعية اعبنائية وجوب
وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة ـبتصة لضبط سياسة التجرًن واعبزاء واؼبتابعة اعبزائية
بغية إقرار التوازف بُت الفرد واجملتمع (. )3
ويهدؼ مبدأ الشرعية إىل منع ربكم السلطة يف حريات األفراد وانتهاؾ حقوقهم ،إذ يقتضي
فحصر التجرًن يف نصوص
أال يعاقب الفرد على سلوؾ أتاه ما مل يكن ؾبرما وقت إتيانوْ ،
سابقة ىو دبثابة إنذار مسبق بتوقيع العقاب.

( )1اؼبادة األوىل من قانوف العقوبات اعبزائري" ال جريبة و ال عقوبة أو تدبَت أمن إال بنص".

)2( Jean Larguier – Criminologie et science pénitentiaire- mémentos Dalloz- 3éme
édition 1976 p.58

( )3د /سليماف بارش – شرح قانوف العقوبات اعبزائري اعبزء األوؿ شرعية التجرًن.-
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فالعقوبة كاعبريبة ،ال تكوف يف الشرائع اغبديثة إال بنص يقررىا نوعا ومقدارا كجزاء على
ارتكاب اعبريبة  ،حبيث تصبح مهمة القاضي تطبيق العقوبة اليت قررىا القانوف ؼبنع ربكمو إذا
ما تركت لو حرية تقدير األفعاؿ اجملرمة وجزاءاهتا  ،وبالتايل فبل يستطيع أف يقضي بعقوبة
تتجاوز اغبد األقصى أو تقل عن اغبد اؼبنصوص عليو يف القانوف.
ويًتتب على إقرار مبدأ شرعية العقاب عدة نتائج تفرض على القاضي واؼبشرع التقيد هبا :
أ -هبب على اؼبشرع االلتزاـ بالتحديد الواضح والكايف لعناصر الفعل اإلجرامي ،فبل يكوف
النص غامضا أو واسعا حبيث يسمح بتحكم القاضي.
ب -أف يلتزـ بعدـ إصدار قوانُت رجعية تسري على اؼباضي ،حىت يكوف األفراد على علم هبا
وبعقوبتها قبل اقًتافها ،وكاستثناء سرياهنا بأثر رجعي إذا كانت أخف أثرا أو أقل وطأة
(.)1
ج  -أف يلتزـ بتحديد العقوبة ربديدا دقيقا يوضح ح ّداىا األقصى و األدىن ،حىت يكوف
األفراد على علم دبا سيتعرضوف لو من عقوبة إذا ما أقدموا على ارتكاب اعبريبة.
د  -يلزـ القاضي بتحديد تكييف األفعاؿ اليت ينظرىا ،بالبحث عن النص القانوين الذي
ينطبق عليها.
ىػ  -أف يلتزـ القاضي عند إصدار حكم بعقوبة أف يثبت يف حكمو وجود العناصر اؼبكونة
للفعل اإلجرامي واؼبتطلبة بواسطة القانوف.
و – ال يستطيع القاضي أف يقضي إال بالعقوبة اؼبنصوص عليها يف القانوف  ،كما أنو ال
يستطيع أف وبدد طريقة معينة لتنفيذ العقوبة غَت اؼبنصوص عليها يف القانوف.

( )1نص اؼبادة  3من قانوف العقوبات اعبزائري" ال يسري قانوف العقوبات على اؼباضي إال ما كاف منو أقل شدة".
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الفرع الثانـي:

العقوبػػة شخصيػة

تتطلب ىذه اػباصية أف العقوبة ال توقع إال على احملكوـ عليو مقًتؼ الفعل اعبرمي سواء
توجهت ىذه العقوبة كبو حياة احملكوـ عليو أو حريتو ،وال هبوز ألحد أف يتحملها نيابة عنو
كما ال تورث عنو (. )1
و إذا تويف احملكوـ عليو استحاؿ تنفيذ العقوبة واستيفاؤىا ،ويعترب ىذا اؼببدأ من اؼببادئ
الدستورية اليت حرصت أغلبية التشريعات على النص عليها يف الدستور ،كما ىو اغباؿ يف
الدستور اعبزائري الصادر سنة  1996يف اؼبادة " 142زبضع العقوبات اعبزائية إىل مبدأي
الشرعية و الشخصية ".
فالعقوبة إذف ال توقع إال على من تثبت مسؤوليتو عن ارتكاب اعبريبة أو اؼبسانبة فيها  ،وال
هبوز أف تناؿ أحدا غَت ىؤالء أيا كانت صلتو باعباين(. )2
وال يعترب خروجا على شخصية العقوبة ،تقرير مسؤولية متسلم الصغَت على اعبريبة اليت يرتكبها
الصغَت  ،أو عقاب اؼبدرب اؼبتبوع بعقوبة اعبريبة اليت يرتكبها تابعو يف ؾباؿ اعبرائم
االقتصادية ،فاألمر يتعلق يف اغبالتُت جبريبة شخصية ،سبثلت يف إنباؿ رقابة يلزـ القانوف هبا،
وإف ىذا اإلنباؿ أقاـ القانوف قرينة على توافره من ؾبرد وقوع اعبريبة من الغَت موضوع الرقابة.
غَت أف ربقيق خاصية شخصية العقوبة من حيث الواقع صعب ،ألنو وإف كانت آثارىا
اؼبباشرة تنصرؼ فقط إىل احملكوـ عليو ،فإف آثارىا غَت اؼبباشرة وغَت اؼبقصودة تنصرؼ كذلك
()3
إىل اْلخرين ،وىي نتيجة للواقع ونتيجة قانونية غبكم.

Seul le coupable doit être atteint par la sanction pénale non des tiers (Droit pénal
)général jean larguier

( )2فوزية عبد الستار – علم اإلجراـ وعلم العقاب -ص.220
()3
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()1

فتأثر األشخاص الذين ؽبم صلة باحملكوـ عليو ،ليس بنص القانوف وإمبا يأيت من ضرورة
األشياء ،فاغبكم على رب األسرة بعقوبة سالبة للحرية يُؤثر سلبا على عائلتو اليت تفقد ُمعيلها.

الفرع الثالث:

العقوبػػة قضائيػػة

تعترب ىذه اػباصية من أىم خصائص العقوبة ،فالسلطة القضائية ىي اليت ربتكر توقيع
العقوبات اعبنائية ،وتعترب قضائية العقوبة من الناحية الواقعية تكملة لشرعيتها ،فبل عقوبة إال
بنص وال عقوبة إال حبكم قضائي.
ولقد نصت عليها دساتَت الدوؿ ،و منها الدستور اعبزائري لسنة  1996يف اؼبادة  " 45كل
شخص يعترب بريئاً حىت تثبت جهة قضائية نظامية إدانتو مع كل الضمانات اليت يتطلبها
القانوف".
وأكدهتا اؼبادة األوىل من قانوف اإلجراءات اعبزائية اعبزائري بنصها على أف " الدعوى
العمومية لتطبيق العقوبات وبركها ويباشرىا رجاؿ القضاء أو اؼبوظفوف اؼبعهود إليهم هبا دبقتضى
القانوف".
واؼبادة  459من قانوف اإلجراءات اعبنائية اؼبصري تنص على أنو " ال هبوز توقيع العقوبات
اؼبقررة بالقانوف ألية جريبة إال دبقتضى حكم صادر من ؿبكمة ـبتصة بذلك" (. )1
فبل ىبتص بتوقيع العقوبة إال قاض يتمتع بقدر كاؼ من العلم القانوين ،ويتمتع باالستقبلؿ
يف مواجهة كافة السلطات األخرى ،حىت يتمكن يف النهاية من إصدار حكمو بالعقوبة اؼبقررة
قانونا يف حياد تاـ ،وىذا ما يبيز العقوبة اعبنائية عن غَتىا من اعبزاءات القانونية ،كالتعويض
الذي يكوف مصدره طريف االتفاؽ ،واعبزاءات التأديبية اليت تطبق بواسطة اإلدارة.

( )1د /أمُت مصطفى ؿبمد – اؼبرجع السابق -ص.75
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واعبزاءات اػباصة اليت تصدرىا بعض التنظيمات اليت ال يبكن اعتبارىا جهات قضائية ،ومن
ضمن تلك اعبزاءات اػباصة ،ما تقرره البنوؾ يف اعبزائر ،بتسليط عقوبة تتمثل يف حرماف
األشخاص الذين يصدروف شيكات بدوف رصيد مدة طبس سنوات من فتح حسابات جارية
عرب كامل اؼبؤسسات اؼبصرفية والبنكية عرب الوطن.

الفرع الرابـع:

اؼبسػاواة فػي العقوبػة وعموميتها وعدالتها

إف النص العقايب يسري يف حق كل األفراد ،أيا كانت مراكزىم يف اؽبيئة االجتماعية،
فاؼبساواة يف العقوبة ال يقصد هبا تساويا يف العقوبة اؼبنطوؽ هبا ضد اعبناة اؼبقًتفُت لذنب
واحد ،فهي تعٍت إمكانية انطباؽ النص القانوين على الكافة.
وحدا أقصى ؼبقدارىا ،بالنسبة
وحدا أدىن ً
فالقانوف الذي وبدد اعبريبة وبدد بالتبعية ؽبا عقوبة ً
لكل مرتكبيها من اؼبواطنُت دوف تفرقة بينهم على أساس طبقي أو أساس آخر.
عكس ما كاف سائدا يف التشريعات القديبة حيث وبدد لفاعل اعبريبة إذا كاف من طبقة
اؼبتوسطُت عقوبة زبتلف يف النوع عن تلك اليت تصيب فاعل اعبريبة ذاهتا إذا كاف من طبقة
الدنباء (.)1
وتطبيق النص القانوين اؼبتضمن للعقاب فعبل ،يتوقف على تقدير القاضي لظروؼ وقوع
اعبريبة وحالة اجملرـ ،وىذا يؤدي إىل مبدأ تفريد العقاب  .فالعقوبة اؼبقررة لفعل إجرامي معُت
معروفة مسبقا ،إال أهنا مل تعد ثابتة ؿبددة ،وإمبا مًتاوحة بيت حد أقصى وحد أدىن،
( )1ولقد حثت الشريعة اإلسبلمية الغراء على تلك اؼبساواة والعمومية يف العقاب لقوؿ سيدنا رسوؿ اهلل (ص) "إمبا
أىلك من كاف قبلكم أنو إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو اغبد ،واهلل لو أف فاطمة بنت
ؿبمد سرقت لقطعت يدىا".
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فاؼبشرع جعل العقوبة متدرجة يف النوع واؼبقدار ،حىت تتبلءـ مع جسامة اعبريبة وخطورة
اعباين ،وىذا التفريد قد تكوف تشريعيا أو قضائيا.
فالتفريد التشريعي ىو الذي يراعي فيو اؼبشرع عندما ينشئ يف العقوبات اليت يقررىا يف النص
اعبنائي تدرجا يف العقوبة حبسب ظروؼ اعبرائم واعبناة.
فيفرض على القاضي تطبيق نص معُت ،عقوبتو أشد أو أخف من العقوبة العادية اؼبقررة
لنفس الفعل إذا وقع يف ظروؼ معينة أو من جناة ؿبددين ،مثبل اإلجهاض من طبيب (، )1أو
التزوير إذا ارتكب من طرؼ موظف أو مدير شركة وىو ما نصت عليو الفقرة الثانية من اؼبادة
 219من قانوف العقوبات اعبزائري ،أو القبض أو االختطاؼ إذا وقع مع ارتداء بزة رظبية أو
شارة نظامية ،وذلك كما نصت عليو اؼبادة  292من قانوف العقوبات اعبزائري.
والتفريد القضائي أف اؼبشرع بتحديده للعقوبة حبدين أقصى وأدىن ترؾ للقاضي سلطة
تقديرية يف تقدير العقوبة البلزمة ،وأف يوازف بُت جسامة اعبريبة وبُت ظروؼ وقوعها وخطورة
اعباين ،كحالة العود مثبل واليت تعترب من أىم الظروؼ اؼبشددة.
يقصد بو من جهة أف تكوف العقوبة وىي أشد الوسائل القانونية جسامة ،البلزمة يف سبيل
مكافحة السلوؾ اؼبنايف للقانوف ،تبعا لعدـ كفاية الوسائل األخرى يف الضرب على ىذا
السلوؾ ،فبل يكوف شبة ؾباؿ لبللتجاء إىل اعبزاء اعبنائي  ،حيث تكوف اعبزاءات األخرى وافية
بالغرض االجتماعي اؼبرجو ،كالتعويض اؼبدين كجزاء ُشرع من أجل تعويض الضرر الناشئ عن
اعبريبة ،أو اعبزاء التأدييب كاللوـ والتنبيو واػبصم من اؼبرتب والفصل عن اػبدمة(. )2
ومن جهة أخرى فإف عدالة العقوبة تعٍت أف يراعي القانوف يف ربديدىا تناسبها مع اعبريبة
كفعل ومع اجملرـ كفاعل.

( )1د /عوض ؿبمد عوض – زكي أبو عامر -مبادئ علم اإلجراـ والعقاب -دار اؼبطبوعات اعبامعية اإلسكندرية
ص.442
( )2د /رمسيس هبناـ -النظرية العامة للمجرـ واعبزاء -ص.129
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فيجب أف تكوف العقوبة متناسبة مع اعبريبة يف أف ترضي الشعور العاـ بالعدالة ،وربديد
مدى التناسب بُت العقوبة واعبريبة قد يتعلق دبدى جسامة الفعل الذي ارتكبو اعباين ،وقد
يتعلق دبدى اػبطأ الذي ينسب إىل إرادتو ،وقد يتعلق باألمرين معا.
فيضمن مبدأ التناسب  Le Principe de Proportionnalitéبُت إيبلـ العقوبة اعبنائية
واعبريبة اليت تقررت ؽبا العقوبة ،حبيث وبقق تنفيذ العقوبة يف ىذه اغبالة غرضو من ردع احملكوـ
عليو وإصبلحو وتأىيلو للحياة مرة أخرى.
فلقد أشارت اؼبادة الثامنة من إعبلف حقوؽ اإلنساف الصادر يف فرنسا عاـ  1789إىل
مضموف مبدأ التناسب ،حيث أكدت على وجوب أال يتضمن القانوف إال العقوبات الضرورية
إىل تلك العقوبات البلزمة واؼبتناسبة مع خطورة السلوؾ غَت اؼبشروع ،والقيمة أو اؼبصلحة
اؼبعتدى عليها ،وذلك ما أصاهبا من ضرر أو ما تعرضت لو من خطر
ويقوـ مبدأ التناسب بُت العقوبة واعبريبة على ثبلثة أسس وىي:

أوال :القيم واؼبصاحل االجتماعية:
يشًتط حىت يضفي القانوف ضبايتو على تلك اؼبصلحة ،أف تكوف مشروعة كحق اإلنساف
يف اغبياة أو يف اغبرية.
فاؼبشرع ىو الذي وبدد ما إذا كاف اؼبساس دبصلحة اجتماعية معينة يف حاجة لتدخل جنائي
بالعقاب أـ ال ،ومن جهة أخرى إذا تبُت لو حاجة ىذه اؼبصلحة للحماية اعبنائية ربديد نوع
العقوبة اعبنائية ومقدارىا.
ولكن من الصعب التوصل إىل ربديد اؼبصاحل االجتماعية اعبديرة باغبماية اعبنائية ،إذ يبقى
األمر متعلق بالسياسة العقابية لكل دولة ،فقد يرى مشرع وجوب ضباية مصلحة ما ضباية
جنائية بينما يكتفي آخر باغبماية اؼبدنية.
وبالتايل فيجب أف يقتصر تطبيق قانوف العقوبات على ضباية اؼبصاحل األساسية للمجتمع،
والقيم واؼبصاحل األساسية يف اجملتمعات متعددة ومنها ما تنص عليها الدساتَت ،إذ بدوهنا تسود
الفوضى وتنهار النظم وهتدر اغبقوؽ.
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ىذا وإف كانت اجملتمعات متشاهبة يف نظرهتا للقيم األساسية ،فهي تعد واحدة يف كل
اجملتمعات  ،كالقتل والسرقة واالغتصاب ،أما خببلؼ اؼبصاحل األساسية فإف استقراء بعض
التشريعات اؼبختلفة ،يؤكد على أف كل نظاـ قانوين يستخدـ معايَت ـبتلفة لتحديد اؼبصاحل
اعبديرة باغبماية القانونية  ،بل أنو يف نفس النظاـ القانوين الواحد ،قد زبتلف القيم باختبلؼ
الزماف  ،من ىذه اؼبصاحل والقيم حفظ الشرؼ والعِرض والعقل والدين ،فأكثر القوانُت الغربية
اؼبعاصرة تعترب الِعرض ملكا خالصا لصاحبو ،فإذا رضي بانتهاكو فبل يتدخل القانوف ،وبتعبَت
آخر فإف القانوف ال يتدخل إال بشكوى من طرؼ الشخص اؼبضرور ،وتقتصر اغبماية يف بعض
القوانُت على شرؼ القاصرين دوف ما عداىم ،واألمر نفسو بالنسبة للعقل فأغلب القوانُت ال
السكر،
تعاقب على السكر باعتباره مضرا بالعقل ،ويقتصر العقاب على السياقة يف حالة ُ
السكر من الظروؼ اؼبشددة يف جرائم االعتداء على النفس إذا
حيث يعترب القانوف اعبزائري ُ
كانت خطأً ( ، )1وىناؾ قوانُت أخرى ال تعاقب حىت على تعاطي بعض أنواع اؼبخدرات
واؼبنشطات على أساس أف الفرد حر يف عقلو يفعل بو ما يشاء ،كما ىو اغباؿ يف ىولندا ،أما
الدين فحفظو نادر جدا يف القوانُت ،ومصدر ذلك القوانُت األوروبية اليت فصلت الدين عن
الدولة ،حبيث أصبح الدين مسألة شخصية شأنو يف ذلك شأف الزواج ،فمن شاء أخذ بو ومن
شاء تركو ،فليس للدولة وال لغَتىا أف تتدخل يف تنظيم عبلقة الناس بو ،وتوجد بعض القوانُت
اليت ربمي الشرؼ والعقل( )2والدين بالتجرًن ولكن بدرجات متفاوتة.
وأخَتا ،ال هبب أف يقتصر ربديد اؼبصلحة نوعا ومقدارا ،بل هبب األخذ يف االعتبار إىل ما
تعرضت لو تلك القيمة أو اؼبصلحة من اعتداء فأصاهبا بضرر أو عرضها ػبطر.
()1

ورد يف اؼبادة  290من قانوف العقوبات اعبزائري ":تضاعف العقوبات اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت  288و 289

إذا كاف مرتكب اعبنحة يف حالة سكر أو حاوؿ التهرب من اؼبسؤولية اعبنائية أو اؼبدنية اليت يبكن أف تقع عليو وذلك
بالفرار أو بتغيَت حالة األماكن أو بأية طريقة أخرى".
( )2ال يعًتؼ القانوف اللييب بالرضا يف الزىن ،ويعاقب على القذؼ بالزىن ( ،ـ 11من القانوف رقم  )52كما يعترب
شرب اػبمر وحيازهتا وإحرازىا وصنعها والتعامل فيها وتقديبها وإعطائها وإىداؤىا جنحة معاقبا عليها (ـ 01و 13من
القانوف رقم .) 89
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ثانيا :خطورة العدواف:
يتمثل العدواف يف سلوؾ إهبايب أو سليب يًتتب عليو إىدار مصلحة ما أو تعريضها للخطر،
ولتقدير اػبطورة هبب التعويل على كمية الضرر الذي نتج.
والضرر اعبنائي ىو أثر العدواف على القيم واؼبصاحل اليت وبميها اجملتمع بوسائل عقابية ،وىو
هبذا الوصف معٌت ؾبرد غَت معادؿ للخسارة الدموية ،أو اغبياة االنسانية أو لكسر العظاـ أو
زبريب اؼبنازؿ ،فواقعة االعتداء على القيمة أو اؼبصلحة اؼبثالية أو تدمَتىا واليت تثبت عن طريق
نشاط مادي ؿبسوس يف العامل اػبارجي ،حىت ولو كاف الضرر غَت ملموس ،فمثبل ضبل سبلح
ـببأ بدوف ترخيص ال ينجم عنو أذى ألي إنساف ،وال يشعر أي إنساف حيالو بأي فزع ،كما
أنو ال يتعرض معو أي إنساف ألي خطر ؿبسوس ،ومع ذلك فإف الضرر قد وقع فعبل ،ألف
ىناؾ قيمة اجتماعية أو مصلحة مشًتكة قد انتهكت ،وىي األمن العاـ للجمهور ضد أي
عنف ؿبتمل أو فبكن الوقوع.
وبالنظر إىل ىذا األساس يستوجب استبعاد االعتداءات الضئيلة اػبطورة من حيز العقاب
اعبنائي ،وؽبذا هبب قبل ربديد نوع التدخل العقايب ،تقدير ما سبثل فيو الضرر من تكاليف
فردية أو اجتماعية  ،إذ أف هتديد اؼبصلحة باػبطر ينتج عنها احتماؿ القضاء عليها كليا أو
جزئيا.
فاؼبشرع يعاقب على النتائج الضارة اػبطَتة واعبسيمة باعتبارىا جرائم جسيمة ،أي من
قبيل اعبنايات يف الببلد اليت تأخذ بتقسيم اعبرائم إىل جنايات وجنح وـبالفات ،أو إىل
جنايات وجنح ،أو إىل خيانات وجنايات وـبالفات ،و يعاقب على النتائج األقل خطرا
باعتبارىا جرائم غَت جسيمة أو ـبالفات ،وقد يرى اؼبشرع أف الضرر من التفاىة حبيث ال
يشكو منو شخص ذو عقل وطباع عاديُت ،على الرغم من توافر عناصر اعبريبة من الناحية
الفنية القانونية ،فيجيز للقاضي يف بعض الدوؿ أف وبكم بالرباءة.
و لتحديد درجة خطورة فعل معُت ،يكوف من األنبية استطبلع الرأي العاـ يف ؾبتمع ما،
حوؿ تقديره ػبطورة عدواف معُت ،وبياف ما إذا كاف مثل ىذا العدواف يف نظر اجملتمع ،يعد على
درجة كبَتة أو متوسطة أو قليلة اػبطورة،
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ثالثـا :الخطـأ:
يعد اػبطأ أحد عناصر مبدأ التناسب بُت العقوبة واعبريبة  ،فلتحديد مدى خضوع فعل
ناتج عن خطأ ،يتعُت البحث فيما إذا كاف اػبطأ عمديا أو غَت عمدي ،حيث أنو من
البديهي أف ال هبرـ كل فعل خاطئ يضر باغبقوؽ  ،وإمبا يعاقب على ما يراه من بُت ىذه
األفعاؿ على درجة من اعبسامة ،حبيث تستوجب مصلحة اجملتمع العقاب عليو .فينبغي على
اؼبشرع عند وضع العقوبة ،أف يراعي توافقها كماً ونوعاً مع جسامة الواقعة اإلجرامية كسلوؾ

ونتيجة ضارة  ،وكذلك توافقها مع درجة اإلُث اعبنائي  -أو ما يسمى بالركن اؼبعنوي للجريبة -
حاؿ ارتكاب السلوؾ اإلجرامي .و دوف التنسيق بُت ىذين األمرين (جسامة الواقعة ودرجة
اإلُث أو اػبطأ) ال يبكن ضماف التطبيق السليم والعادؿ للعقوبة
فيتعُت بالنسبة للجرائم الناذبة عن خطأ بسيط حىت ولو كاف عمديا وينتج عنها آثار قليلة
اػبطورة ،عدـ تطبيق القانوف اعبنائي عليها ،ففي مثل ىذه اعبرائم يقع العمل دوف أف تتجو
النية إىل خرؽ القاعدة القانونية  ،فمثبل إذا كاف التلوث البيئي ىبضع إلجراءات إدارية على
أساس ضعف كل من اؼبصلحة احملمية والضرر اؼبًتتب يف بعض األحياف  ،إال أنو يبكن تكييفها
على أساس جريبة جزائية زبضع لقانوف العقوبات إذا ما مت التلوث بصورة عمدية.
ويبكن القوؿ بصفة عامة أف أغلب االعتداءات اليت تقع خبطأ عمدي تعد جرائم جنائية ،
أما إذا وقعت دبجرد اإلنباؿ فيمكن اعتبار أغلبها جرائم إدارية وكثَتا ما تكوف مدنية.
وىكذا تعترب العقوبة اعبزائية باػبصائص اليت أوردناىا يف ىذا اؼببحث دبثابة ضمانة
للشخص للمحكوـ عليو ،سواء من حيث طبيعتها أو مصدرىا أو نوعها ومقدارىا أو اعبهة
اليت تؤدي إىل قياـ نظاـ جنائي متكامل للعقوبات اعبنائية ،بالقدر الذي وبقق الغرض اؼبنوط
بو من تنفيذىا.
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المبحـث الثـاني
أنواع العقوبػات السالبػة للحريػة
ظهرت العقوبات السالبة للحرية لتحل ؿبل العقوبات البدنية شديدة القسوة ( مثل بًت
األعضاء واعبلد والضرب واإلعداـ) ،وكاف الفكر العقايب وقت ظهورىا يهتم بالفعل اإلجرامي
دوف الفاعل  ،ويرى يف العقوبة الرادعة خَت وسيلة للتكفَت عن ىذا الفعل.
وىذا ما يفسر كيف بالغت التشريعات اعبنائية يف ذلك الوقت يف تنويع العقوبات السالبة
للحرية  ،ومنها قانوف العقوبات الفرنسي الصادر يف سنة  1791الذي كاف يعرؼ طبس
عقوبات سالبة للحرية.
ىذا وإف تعددت العقوبات السالبة للحرية ،إال أهنا تشًتؾ صبيعها يف خاصية واحدة وىي
حرماف احملكوـ عليو من حق التنقل ،إذ تفرض عليو اإلقامة يف مكاف ؿبدد مع حرمانو من
فبارسة حريات شخصية متعددة كحق اؼبراسلة واالتصاؿ بالغَت.
ويرجع تنوع العقوبات السالبة للحرية وتدرجها يف اعبسامة ،إىل تنوع األفعاؿ اإلجرامية
وجسامتها من حيث الضرر الذي تلحقو باجملٍت عليو وأثرىا على اجملتمع.
فعرفت التشريعات اعبنائية عقوبات طويلة اؼبدى كاألشغاؿ الشاقة و السجن وعقوبات قصَتة
اؼبدى كاغببس

المطلـب األول

العقوبة السالبة للحرية اؼبؤبػدة
لقد أخذت معظم التشريعات اعبنائية بفكرة تقسيم العقوبة السالبة للحرية من حيث مدهتا
إىل عقوبة مؤبدة و عقوبة مؤقتة ،والعقوبة السالبة للحرية اؼبؤبدة ىي اليت يستغرؽ تنفيذىا كل
حياة احملكوـ عليو ،أي يكوف ؽبا صفة الدواـ فبل تنقضي مهما مضى من زمن ،وىي األشغاؿ
الشاقة اؼبؤبدة والسجن اؼبؤبد ،فهو يبتد حبسب األصل طيلة حياة احملكوـ عليو
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الفرع األول:

األشغػاؿ الشػاقة اؼبؤبػدة.

رغم تأثَت الفكر الفلسفي على العقوبة ،بأف رصد ؽبا وظيفة نفعية ،على منع اجملرـ من
العودة إىل اإلجراـ ومنع سواه من االقتداء بو ،حبيث أصبح لسلب اغبرية وظيفة إنسانية فضبل
عن وظيفتها النفعية ،مع ذلك بقيت عقوبة األشغاؿ الشاقة حىت أيامنا ىذه أثرا شاذا
للعقوبات البدنية ،اليت تتعارض مع الوظيفتُت اؼبذكورتُت ( النفعية-اإلنسانية)  ،حبيث هتدر
آدمية احملكوـ عليو هبا وتغرس اغبقد يف نفسو ،فيستعصي إصبلحو أو تقويبو (. )1
إف التشغيل القسري للنزالء يف السجوف ليس من األمور اعبديدة على اجملتمعات  ،بل كاف
معروفا منذ فًتة طويلة ،ولكنو كاف يأخذ أشكاال ـبتلفة ،حيث يذكر الباحث األمريكي أوىلُت
 (1962) Lilyod Ohlinأف السجوف تعترب ظاىرة حضرية مرتبطة باغبضر ،أكثر منها
بالريف .دبعٌت أف السجن عُرؼ أساسا يف اجملتمعات اليت َعرفت نظاـ اؼبدينة ،مثل اجملتمع
الفرعوين ،اجملتمع اإلغريقي (دويبلت اؼبدف اإلغريقية) ،واغبضارة الرومانية ،حيث كاف السجناء،
سخروف يف أعماؿ مرىقة الستخراج الذىب أو تشييد اؼبعابد أو بناء القصور وحفر اْلبار ،أو
يُ ّ
العمل على منت اؼبراكب الشراعية ،وكاف العمل اإلجباري نوعا من أنواع االسًتقاؽ ،وكاف يُنظر
لو يف الغالب على أنو إما جزء من العقوبة أو مكمل ؽبا.
ويف مرحلة العصور الوسطى كاف ينظر للعمل القسري يف السجوف على أنو تابع للعقوبة أو
جزء منها ،أو أنو وسيلة من وسائل التعذيب واإليبلـ اعبسدي للنزيل ،وكاف العمل يف
اؼبؤسسات العقابية يتصف بالقساوة الشديدة ،وكاف متعبا جدا ومرىقا بدنيا ،ويطبق عادة
ربت ظروؼ قاسية ،ويؤدى بطريقة رتيبة شبو آلية ،كاف االعتقاد السائد أف العمل اؼبتعب
اؼبرىق والشاؽ يف اؼبؤسسات العقابية ىو الذي يؤدي إىل التوبة والطاعة للقائمُت على األمور
يف السجوف ،وىو الذي يؤدي يف النهاية إىل الردع اػباص.
( )1د /علي راشد – ؾبلة العلوـ االقتصادية والقانونية -العدد  7ؿباضرة -زبطيط السياسة اعبنائية يف الببلد العربية.
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حيث أف سيادة اإلقطاع يف القروف الوسطى يف أوروبا ،وسيطرة الكنيسة على ؾبمل اغبياة
االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،جعل ىذه السيطرة سبتد حىت إىل اؼبؤسسات العقابية ،فقد
كاف للكنيسة سجوهنا اػباصة ،وكانت العقوبة يف ذلك الوقت خليطا من التفسَتات البلىوتية
الكنسية ،والنظرة السلطوية (اإلقطاع ،أو السلطة اؼبركزية) يف أغلب اغباالت.
ولذلك كاف العمل الشاؽ واؼبؤمل جزءًا من الكثَت من األحكاـ الصادرة عن كل من الكنيسة
أو احملاكم الوضعية ،وكاف ينظر للعمل على أنو وسيلة عقابية ربقق أىدافا وغايات "إؽبية"
(كنسية) متمثلة يف "التوبة والغفراف" ،وأىداؼ وغايات اإلقطاع والسلطة يف ربقيق بعض
األعماؿ اؼبرغوبة ،مثل مكافحة اغبشرات خدمة لؤلرض والعمل الشاؽ يف اؼبناجم والعمل على
البواخر وصهر اغبديد واؼبعادف (.)1
وبعد تدخل اؼبصلحُت وخباصة منهم رجاؿ الدين والعلماء واؼبفكرين تطورت فكرة اإلصبلح
عن طريق العمل اإلجباري الشاؽ ،إىل فكرة اإلصبلح عن طريق العمل والتلقُت الديٍت يف
أوروبا ويف الواليات اؼبتحدة األمريكية على حد سواء .وعلى الرغم من ذلك فإف التغيَت
واإلصبلح اغبقيقيُت يف اؼبؤسسات اإلصبلحية والسجوف ،مل وبدث إال يف منتصف القرف
التاسع عشر ،وبداية القرف العشرين ،واستمر العمل اإلجباري الشاؽ واؼبؤمل يف السجوف طواؿ
اؼبدة اليت سبقت التغَتات الفعلية واليت حدثت يف هناية القرف التاسع عشر وبداية القرف
العشرين.
ويف فرنسا كاف قانوف العقوبات ال يزاؿ ينص على عقوبة األشغاؿ الشاقة Travaux
 forcéeحىت عاـ  1960حيث ألغيت هنائيا ،كما أف أغلب التشريعات اعبنائية اليت كانت
تأخذ هبا قد زبلصت منها.
أما يف اعبزائر فبل وجود ؽبذه العقوبة يف قانوف العقوبات اعبزائري اغبايل.
ولقد أثارت عقوبة األشغاؿ الشاقة اؼبؤبدة بعض االعًتاضات على أهنا أشد من عقوبة
اإلعداـ من الناحية الواقعية.
( )1أحسن مبارؾ طالب _ العمل الطوعي لنزالء اؼبؤسسات اإلصبلحية – دراسة مقارنة -أكاديبية نايف للعلوـ األمنية
والتدريب -ص68
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الفـرع الثاني:

السجػن اؼبؤبػد.

يتفق علماء العقاب على أف اجملتمعات القديبة مل تعرؼ السجن كعقوبة أساسية إال يف
بعض اغباالت االستثنائية ،ولعل ىذا يرجع إىل طغياف مطلب القصاص أو مطلب الثأر
واالنتقاـ من اجملرـ فوؽ كل مطلب آخر ،األمر الذي مل يًتؾ لتلك اجملتمعات ؾباال آخر
الستخداـ أية عقوبة سالبة للحرية كأسلوب من أساليب العقاب ،ومع ذلك فإف تاريخ العقاب
مل يعدـ اإلشارة إىل بعض األماكن اليت أنشئت غبفظ اجملرمُت أو غببسهم لسبب أو ْلخر.
فعلى سبيل اؼبثاؿ اقًتح الفيلسوؼ اإلغريقي أفبلطوف يف كتابو "القوانُت" عقوبة السجن
عبرائم السرقة اؼبقًتفة باإلكراه ،وجرائم اإليذاء العمدية ،وجريبة العقوؽ.
وقد كاف اؼبلوؾ واغبكاـ واألمراء وكبار اإلقطاعيُت يبنوف سجونا صغَتة يف داخل قصورىم
() 1
وقبلعهم ألىداؼ وأغراض ـبتلفة.
أما عقوبة السجن كعقوبة جنائية أصلية فهي من العقوبات اغبديثة نسبيا ،حيث ال يزيد
عمرىا على قرف ونصف القرف .وإذا ما وجدت بعض السجوف قبل القرف الثامن عشر اؼبيبلدي
فهي سجوف استثنائية ،كانت تستخدـ غبفظ اؼبتهمُت أو االحتفاظ هبم حىت موعد
تنفيذ األحكاـ حبقهم ،أو دفع الغرامة أو رد اؼباؿ اؼبسروؽ إىل أصحابو .وحيث إف السلطات
الكنسية "الدينية" مل تكن تعًتؼ بعقوبة اؼبوت ،ولذلك فإف عقوبة اإلعداـ كانت تستبدؿ
بالسجن طيلة اغبياة ،وذلك بالنسبة إىل جرائم الكفر واإلغباد .كما بُنيت بعض الزنزانات
االنفرادية يف الكنائس لتكوف أماكن ـبصصة للدراسة الدينية أو التكفَت .وىذا يوضح أف
وظيفة السجن القديبة كانت وظيفة ثانوية غَت عقابية ،إذ مل تتعد اغبجز االحتياطي أو اغبفظ
اؼبؤقت.
( )1عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف _ التدابَت اجملتمعية كبدائل للعقوبة السالبة للحرية – دراسة مقارنة -أكاديبية نايف
للعلوـ األمنية والتدريب -ص29
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وكاف القرف السابع عشر اؼبيبلدي بالذات مرحلة انتقالية ذات أنبية كبَتة يف تاريخ العقاب،
فقد شهد ىذا القرف بداية استخداـ عقوبة السجن بنوعيو اؼبؤبد واؼبؤقت كعقوبة جنائية أصلية،
حيث شرعت بعض أقطار أوربا وأمريكا بناء بعض السجوف ودور العمل واإلصبلح ،وكاف
ذلك نتيجة إدراؾ ووعي بفشل غالبية الوسائل واؼبمارسات التقليدية اليت استخدمت يف
مواجهة اعبريبة والتصدي للمجرمُت.
عرؼ عقوبة السجن اؼبؤبد واكتفى بالنص عليها على
أما بالنسبة للمشرع اعبزائري فإنو مل يُ ّ
أهنا عقوبة أصلية تلي عقوبة اإلعداـ من حيث قسوهتا ،مقررة للجرائم اليت توصف جبناية وىي

ذات حد واحد .حيث جاء يف اؼبادة  05من قانوف العقوبات ما يلي " :العقوبات األصلية يف

مادة اعبنايات ىي:
-1اإلعداـ.
 -2السجن اؼبؤبد.
-3السجن اؼبؤقت ؼبدة تًتاوح بُت طبس ) ( 5سنوات وعشرين )  ( 20سنة".
ولقد قصر اؼبشرع إيبلمها على سلب اغبرية دوف فرض إيبلـ زائد مثل األشغاؿ الشاقة
اؼبنصوص عليها يف بعض التشريعات ،و يتم تنفيذىا يف مؤسسات إعادة التأىيل ،اليت كانت
تسمى سابقا الدور اؼبركزية أو دور القوةles maisons centrales ou maisons de force
وقد كاف عددىا يف سنة  1972أربع مؤسسات(، )1وىي ـبصصة غببس احملكوـ عليهم هنائيا
بعقوبة اغببس ؼبدة تفوؽ طبس ( )5سنوات ،وبعقوبة السجن ،واحملكوـ عليهم معتادي اإلجراـ
واػبطرين ،مهما تكن مدة العقوبة احملكوـ هبا عليهم ،واحملكوـ عليهم باإلعداـ.
ويبكن أال تستغرؽ عقوبة السجن اؼبؤبد حياة احملكوـ عليو كاملة ،إذ يتخلص منها إذا مت لو
اغبصوؿ على اإلفراج اؼبشروط اؼبنصوص علو يف اؼبادة  134من قانوف تنظيم السجوف وإعادة
إدماج احملبوسُت اليت تنص على أنو" :يبكن للمحبوس الذي قضى فًتة اختبار من مدة العقوبة
احملكوـ هبا عليو أف يستفيد من اإلفراج اؼبشروط ،إذا كاف حسن السَتة والسلوؾ وأظهر
ضمانات جدية الستقامتو .ربدد فًتة االختبار بالنسبة للمحبوس احملكوـ عليو بعقوبة السجن

اؼبؤبد خبمس عشرة ( )15سنة".

( )1د .مكي دردوس – اؼبرجع السابق -ص.
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المطلـب الثـاني

العقوبػة السالبػة للحريػة اؼبؤقتػة.
الفرع األول:

السجػن اؼبؤقػت.

السلم التايل:
يعترب السجن اؼبؤقت عقوبة سالبة للحرية مقررة للجنايات ،وىي ؿبددة وفق ُ
السجن اؼبؤقت من طبس إىل عشر سنوات  ،والسجن اؼبؤقت من عشر سنوات إىل عشرين
سنة  ،وحصرىا وفقا ؽبذا السلم يعطي للقاضي صبلحيات الستعماؿ سلطتو التقديرية عند
ربديد العقوبة اؼبقررة لكل شخص  ،وتنفذ ىذه العقوبة حسبما تنص عليو اؼبادة 28من قانوف
تنظيم السجوف وإعادة إدماج احملبوسُت يف مؤسسات إعادة التأىيل.

الفرع الثـاني:

اغببػػس.

تعترب عقوبة اغببس من العقوبات السالبة للحرية اليت نصت عليها معظم قوانُت العقوبات
يف كثَت من دوؿ العامل ،و بالنسبة للتشريع اعبزائري فحسب نص اؼبادة  05من قانوف
العقوبات ،فإف اغببس يعد عقوبة مقررة يف مادة اعبنح واؼبخالفات كعقوبة أصلية سالبة للحرية،
وتًتاوح مدهتا بُت شهرين كحد أدىن وطبس سنوات كحد أقصى يف اعبنح ،ما مل يقرر القانوف
حدودا أخرى  ،وؼبدة تًتاوح من يوـ على األقل إىل شهرين على األكثر يف اؼبخالفات ،
ونبلحظ أف اؼبشرع اعبزائري قد رفع من اغبد األقصى لعقوبة اغببس يف اؼبخالفات إىل شهرين
على خبلؼ بعض التشريعات األخرى اليت ال تتجاوز العقوبة عشرة أياـ كحد أقصى.
و تنفذ عقوبة اغببس إذا كانت مدهتا تساوي أو تقل عن سنتُت ،أو بقي النقضائها سنتاف
أو أقل يف مؤسسة وقاية  ،Etablissement de préventionوىي متواجدة بدائرة اختصاص
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كل ؿبكمة .أما إذا كانت مدة اغببس تساوي أو تقل عن طبس سنوات فإهنا تنفذ يف مؤسسة
إعادة الًتبية  ،Etablissement de rééducationوىي متواجدة بدائرة اختصاص كل ؾبلس
قضائي .أما إذا كانت مدة اغببس تفوؽ اػبمس سنوات فإهنا تنفذ يف مؤسسة إعادة التأىيل

. Etablissement de réadaptation

ما لبلص إليو أف العقوبات السالبة للحرية وإف كانت تتباين يف نوعها تبعا ػبطورة وجسامة
الضرر الذي ُوقّعت من أجلو ،إال أهنا تشًتؾ كلها يف خصائص أساسية من حيث أف جوىرىا
إيبلـ مقصود يتمثل يف سلب اغبرية ،وأهنا زبضع ؼببدأ الشرعية "ال جريبة وال عقوبة إال بنص"
،ومبدأ الشخصية أي أهنا ال توقع إال على مرتكب الفعل اعبرمي ،ومبدأ القضائية أي أف
القضاء ىو السلطة الوحيدة اؼبخولة بتوقيعها.
ولكن ما ىو اؽبدؼ من توقيع ىذه العقوبات؟ وما الغرض الذي وجدت من أجلو؟ وىذا ما
نتناولو يف الفصل الثاين.

الفـصـل الثاني

أغراض العقوبة السالبة للحرية
تنوعت أغراض العقوبة بُت ثبلثة اذباىات  :اذباه موغل يف القدـ  ،يرى يف العقوبة غرضاً
انتقامياً (سواء أكاف انتقاما فرديا أـ صباعيا) ُ ،ث اذباه الحق دعمت ظهوره األفكار اؼبسيحية
الكنسية  ،يرى يف العقوبة غرضاً تكفَتياًُ .ث ظهر الغرض النفعي كمرحلة ثالثة يف القرف الثامن
عشر على يد مفكري ذلك العصر أمثاؿ مونتيسكيو وروسو وبيكاريا وبنتاـ .واقتصر ىذا
الغرض عند مفكري اؼبدرسة التقليدية األوىل على ربقيق الردع العاـ ُ ،ث أصبح ربقيق العدالة
ىدفا يضاؼ إىل الردع العاـ عند أنصار اؼبدرسة التقليدية الثانية أو اعبديدة .وىف مرحلة رابعة
أعيد للردع العاـ أنبيتو مرة أخرى وغلب كغرض للعقوبة اعبنائية لدى مدارس الوسط التوفيقية.
إىل أف استقر األمر بإعبلء اؽبدؼ التأىيلي واإلصبلحي للمجرـ  ،كأظبى أىداؼ العقوبة
ؾبتمعو عند أنصار حركة الدفاع االجتماعي اعبديد ،وعند أنصار النيوكبلسيكية اؼبعاصرة ،
الذين يروف أف ىذا اؽبدؼ اإلصبلحي يبكن ربقيقو إىل جانب الردع والزجر بشقيو العاـ
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واػباص .فالردع يتحقق من ؾبرد النطق بالعقوبة من قبل القاضي  ،أما اؽبدؼ أو الغرض
() 1
اإلصبلحي أو التأىيلي فيمكن ربقيقو يف مرحلة التنفيذ وداخل اؼبؤسسة العقابية.
على أنو ال هبب أف نفهم أف ىذه اؼبراحل تظل منفصلة بعضها عن األخر .فبل يعٌت
االىتماـ باالنتقاـ كغرض للعقوبة يف اؼبراحل األوىل لئلنسانية ،أف التكفَت أو الردع مل يكن
ىدفاً .كما أف ظهور الدولة وتسيّدىا لتوقيع العقاب مل يلغ أبداً فكرة االنتقاـ والتكفَت .والدليل
على ذلك أنو إىل وقت قياـ الثورة الفرنسية ،كانت العقوبات تتسم بالوحشية انتقاماً من اعباين
وتشفياً فيو .وحىت مع ظهور اؼبسيحية وظهور احملاكم الكنسية ،ظل اجملتمع اؼبدين (احملاكم غَت
الدينية) يطبق العقوبات الوحشية اليت كانت تتعدى كثَتاً اعباين وسبتد إىل أىلو وأحيانا إىل
اغبيوانات وجثث اؼبوتى .كما ال يبكن القوؿ أف ظهور الغرض النفعي  ،خاصة مع ظهور أفكار
بيكاريا  ،كاف جديداً سباما يف الفقو .فلقد عرفتو اجملتمعات القديبة ذات الطابع االنتقامي يف
العقاب ،عندما أرادت التخفيف عن غلواء ىذا الطابع عن طريق اعتماد نظاـ الدية االختيارية
ُث اإلجبارية فيما بعد .فهذا اإلقرار دببدأ الدية أريد بو تغليب اؼبنفعة على شهوة االنتقاـ.
وعلى ىذا نقسم دراستنا يف ىذا الفصل على النحو التايل:
 المبحـث األول :ظهور االذباىات الفقهية وأثرىا يف تطور أغراض العقوبة. -المبحـث الثاني :مدى تطور أغراض العقوبة السالبة للحرية.

( )1د /أضبد لطفي السيد– اؼبدخل لدراسة الظاىرة اإلجرامية واغبق يف العقاب – اعبزء الثاين -دار اعبامعة اعبديدة
للنشر طبعة  2003ص70
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المبحـث األول
ظهور االذباىات الفقهية وأثرىا يف ربديد أغراض
العقوبػة السالبػة للحريػة
كاف للدراسات اليت قدمها فبلسفة القرف الثامن عشر الفضل يف تغيَت طبيعة النظاـ
اعبنائي ،وظهور سياسة عقابية جديدة تستلهم ذاهتا من روح تلك الدراسات ،اليت أدت إىل
ظهور النظريات الفلسفية يف العقاب ،ولقد مهد ؽبا العيوب اليت اتسمت هبا النظم اعبنائية
السائدة وقتها من ربكم القضاة يف خلق اعبرائم والعقوبات  ،إذ مل يكن مبدأ ال جريبة وال
عقوبة إال بناء على نص قانوين قد انتشر بعد ،واإلسراؼ يف العقوبات إسرافا ال يؤيده منطق
وال تتطلبو مصلحة اعبماعة  ،وأف ىذه الدراسات ىي اليت جعلت للعقوبة ىدفا وغاية  ،بعد
أف كانت العقوبة غامشة وتوقع دوف أف يكوف ؽبا غرض اجتماعي نفعي.

المطلـب األول
اؼبدرسػة التقليديػة األولػى
لدراسة األفكار اليت نادت هبا ىذه اؼبدرسة يتعُت علينا أف كبدد يف البداية أقطاهبا من
اؼبفكرين الذين عملوا على تأسيسها وصياغة مبادئهاُ ،ث نعرض أساس العقوبة يف ىذا الفكر
وأخَتا إخضاع أفكارىا للتقدير.

مؤسسوهـا:
نشأت اؼبدرسة التقليدية األوىل يف منتصف القرف ،18ويعترب اؼباركيز "سيزار دو بيكاريا"
 Cesare de Beccariaىو أوؿ من أطلق أفكار ىذه اؼبدرسة ،عندما أصدر كتابو الشهَت "يف
اعبرائم والعقوبات" عاـ  ،1764الذي ضمنو عددا من اؼببادئ اعبوىرية اليت انعكست يف
التشريعات كلها ،وقد انتشرت وقتها يف كل أوروبا وكانت النواة لكل األفكار اإلنسانية اليت
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تبنتها الثورة الفرنسية عاـ  1789بشأف اإلصبلحات العقابية(، )1ويعد من أقطاهبا العامل اعبنائي
اإليطايل "فيبلؾبَتي"  Filamgerieوالفيلسوؼ اإلقبليزي "بنتاـ"  Benthamوالعامل األؼباين
"فويرباخ" Feuerbach
اعتمد أنصار ىذه اؼبدرسة على نظرية العقد االجتماعي اليت قاؿ هبا الفيلسوؼ " جاف
جاؾ روسو" ،اليت مفادىا أف األفراد مل يقبلوا اغبياة يف اعبماعة إال دبقتضى اتفاؽ مت بينهم،
تنازلوا دبقتضاه على قدر من حقوقهم وحرياهتم ؿبتفظُت ببقية ىذه اغبقوؽ واغبريات ،وىذا
القدر ىو ما يلزـ حتما إلقامة السلطة يف اعبماعة حىت تتمكن من إقرار النظاـ واألمن يف
اعبماعة ،واحملافظة بالتايل على حقوؽ أفرادىا وحرياهتم  ،فاألساس الفلسفي للسلطة يف اجملتمع
ىو نفسو أساس سلطة الدولة يف العقاب ،واعبريبة تعترب خرقا ؽبذا العقد فبا هبيز االلتجاء إىل
العقاب  ،وقد حددت ىذه اؼبدرسة األساس الذي يستمد منو اجملتمع حقو يف العقاب يف
مذىبُت نبا:

الفرع األول:

مذىب التنػاسب بُت اعبريبػة والعقوبػة.

تزعم ىذا اؼبذىب اؼبركيز "بيكاريا"  Beccariaمناديا بأف الدولة هبب أف تستهدؼ من وراء
استخدامها للعقوبة اؼبنفعة العامة ،بأف ذبعل العقوبة وسيلة دفاع تدرأ هبا اعبماعة عن نفسها
وقوع جريبة فباثلة لليت وقعت ،وذلك عن طريق منع الكافة من اإلقداـ على اعبريبة قبل أف
ترتكب بالًتىيب بالعقوبة والتخويف هبا ،وىو ما يسمى باؼبنع أو الزجر العاـ من جهة،
وزبويف اجملرـ وتقوًن إرادتو عن طريق اإلنذار هبا مسبقا وتنفيذىا بالفعل بعد وقوعها وىذا ما
يسمى بالردع اػباص.
مضيفا إىل أف قسوة العقوبة ال تكفي للردع إف مل تكن مصحوبة باليقُت يف توقيعها ،وأف
السيطرة على اعباين بتهديده بعقوبة معتدلة ولكن ؿبققة أفضل من إرىابو بعقوبة شديدة ولكن
يؤمل اإلفبلت منها.
( )1د /أمُت مصطفى ؿبمد – علم اعبزاء اعبنائي بُت النظرية والتطبيق – دار اعبامعة اعبديدة للنشر طبعة 1995

ص.95
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وقوؿ بيكاريا" :كلما ازداد التعذيب قسوة ألفت النفس شراستو  ،حيث تصبح وسائل
التعذيب بعد فًتة عديبة اعبدوى ،وال تثَت خوفا لو تأثَت يذكر"(. )1
فالعقوبة ال تعد انتقاما من اعباين على ما أقدـ عليو من تصرؼ إجرامي ،باعتباره إنسانا
منبوذا يتوجب بًته وعزلو عن اعبماعة ،بل إنو كائن قد ينجر إىل طريق اعبريبة نتيجة عوامل
اجتماعية عامة(.)2
وذبسيدا لفكرة اؼبنفعة العامة نادى دببدأ قانونية اعبريبة والعقوبة وقضائية تطبيق العقوبة،
وذلك بتحديده األفعاؿ اليت يلزـ ذبريبها بنصوص قانونية مسبقة ،حُت حدد أنواعها ومقدار
كل عقوبة نوعا وكما.
عكس ما كاف سائدا من قبل يف ظل نظاـ القضاء التحكمي ،الذي كاف فيو القاضي ىو
شرع ويعاقب يف نفس الوقت  ،وتعُت أف تستقل السلطة التشريعية اليت ربدد اعبرائم
من يُ ّ
والعقوبات عن السلطة القضائية اليت تقوـ بتطبيقها ،وعدـ جواز إجراء القضاة للقياس يف
تطبيق العقوبة .فتحقق ضباية ىذه اؼبنفعة العامة من خبلؿ إسناد وظيفة التجرًن واعبزاء إىل
اؼبشرع وحده ،ألف من شأف ذلك أف يضفي على اعبزاء اعبنائي صبغة التأكيد من يعطي لو
صفة الفعالية(.)3
ويستند بيكاريا يف مذىبو على أف العقوبة تتحدد بقدر ما أحدثتو اعبريبة من ضرر ،وتقدر
العقوبة جبسامة اعبرـ دوف إفراط ،وربدد دبقدار الضرر الذي أحدثتو باجملٍت عليو أو اؼبنفعة اليت
كاف يريدىا اعباين من وراء جريبتو ،دوف األخذ بعُت االعتبار شخص اعباين أو خطورتو،
وبالتايل تكوف ضوابط العقاب ضوابط مادية وموضوعية.
كما نادى حبرية االختيار اليت يتمتع هبا اعباين عند إقدامو على اعبريبة كأساس للمسؤولية
األخبلقية واألدبية ،فبل مسؤولية إال ؼبن كاف أىبل للمسائلة وربمل التبعة مدركا لتصرفاتو

( )1د  /ؿبمد شفيق – اعبريبة واجملتمع -ؿباضرات يف علم االجتماع اعبنائي والدفاع االجتماعي -ؿبطة الرمل
اإلسكندرية ص.35
( )2د  /علي ؿبمد جعفر -اإلجراـ وسياسة مكافحتو – عوامل اعبريبة والسياسة العقابية يف التشريع اللييب اؼبقارف
ص.115
( )3د  /سليماف بارش -شرح قانوف العقوبات اعبزء األوؿ شرعية التجرًن1991 -ص.14
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وأنو مهما كانت قسوة الظروؼ الدافعة للجريبة ،فإنو البد أف يكوف قدر يبيز بو بُت
اػبَت و الشر (.)1وكاف اعتماد حرية االختيار كأساس لقياـ اؼبسؤولية اعبنائية بقصد ربقق
اؼبساواة يف العقوبة بُت صبيع األفراد ،على أساس أف اعبميع ؽبم حرية االختيار ،واستند يف ذلك
على أف ربديد اؼبسؤولية على معيار موضوعي مادي ىو معيار الضرر دوف األخذ يف االعتبار
بشخصية اعباين وما أحاط بو من ظروؼ نفسية دفعتو الرتكاب اعبريبة.
ولقد اعتمد بيكاريا يف نظريتو على عدـ اؼبغاالة يف تنفيذ عقوبة اإلعداـ ،مربرا بأف شراسة
العقوبة تؤدي إىل زواؿ قوهتا الرادعة  ،لذا نادى بوجوب إلغاء كل صور التعذيب اليت كانت
تصاحب العقوبة أصبل ماعدا يف اعبرائم السياسية (، )2والتضييق من اعبرائم اليت يقضى فيها
هبذه العقوبة.

الفرع الثاني:

مذىػب النفعيػة االجتماعيػة.

تزعم ىذا اؼبذىب اؼبفكر اإلقبليزي  Benthamوالذي يؤسس العقوبة على فكرة النفعية
االجتماعية ،أي على أساس ما ربققو العقوبة للجماعة من منفعة دوف التقيد دبا سبليو فكرة
العقد االجتماعي يف حصر العقوبة يف نطاؽ التناسب بينها وبُت اعبريبة.
فَتى أنو ال ؾباؿ للعقاب إال إذا كاف لتحقيق ىدؼ ؿبدد ،فَتكز نظريتو يف النفعية على
مقدار األمل واللذة ،وأعطى للردع العاـ األنبية األوىل "فاألمل الناتج عن العقوبة البد وأف يزيد
()3
قليبل بقدر اإلمكاف عن الشر الناتج عن اعبريبة
فمهمة التشريع هبب أال تتعلق بتحقيق اؼبعٌت اجملرد للعدؿ ،وإمبا يف كفالة اغبد األقصى من
اغبرية للمواطن كي وبقق أكرب قدر من اللذة اغبسية واؼبعنوية ،فميزاف التشريع إذف ىو
( )1د /نظَت فرج مينا – اؼبوجز يف علمي اإلجراـ والعقاب -ص147

( )2وىو عكس ما قرره اؼبشرع يف عصرنا.
( )3د /عبد اهلل سليماف – النظرية العامة للتدابَت االحًتازية-دراسة مقارنة – اؼبؤسسة الوطنية للكتاب -اعبزائر طبعة
-1990ص23
.
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يف ربقيقو اؼبنفعة ألكرب عدد فبكن من الناس ،وبالتايل فإف القيود اليت يضعها القانوف يف صورة
عقوبة ،تكوف مربرة ما دامت هتدؼ إىل ربقيق اؼبنفعة ألكرب قدر من األفراد دوف نظر العدالة
أو األخبلؽ.
واجملتمع يف سبيل صيانة اغبياة االجتماعية ومقوماهتا لؤلفراد ،لو أف يلجأ إىل أي وسيلة ،وكل
وسيلة تتجو إىل ىذه الغاية ،تعترب وسيلة مشروعة ،فحسب رأي بنتاـ أف العقوبة ربقق الردع
العاـ ألهنا ربمل اجملرـ من اْلالـ ما يفوؽ الفائدة اليت وبققها لو ارتكاب اعبريبة ،حبيث يرتدع
اْلخروف عن تقليده حُت هبدوف أف ما وبتمل أف ربققو اعبريبة من فائدة ال يساوي ما يقابلو
من عقاب .
فيكوف بنتاـ قد ذىب يف مذىبو إىل أبعد ما نادى بو بيكاريا ،فيعلن أف العقوبة ال ربقق
للجماعة نفعا إال إذا اتسمت باإليبلـ و القسوة ،و اليت ذبعل كل شخص على بينة من أنو إذا
أقدـ على ارتكاب اعبريبة ،فإنو سيخضع لعقوبة يفوؽ أذاىا اؼبنفعة اليت ينبغي ربقيقها من وراء
اعبريبة ،تفوقا هبربه على أف وبجم عن ارتكاهبا ،وبالتايل فإف العقوبة الرادعة وحدىا كفيلة
بتحقيق اؼبنع العاـ (. )1
ومن أقطاب مذىب النفعية االجتماعية نذكر :الفقيو األؼباين "أنسلم فويرباخ" P.A.
 Von Feuerbachالذي أشرؼ على صياغة قانوف العقوبات ؼبملكة "بافاريا"  Bavièreسنة
 ،1813وىو أوؿ قانوف يكرس مبدأ الشرعية يف أكمل وأنصع صوره( ، )2كاف فويرباخ يرى أف
الردع ولكي يتحقق ،ال بد أف ينصب على اعبانب النفسي للجاين ،فإذا كاف الدافع النفسي
يتمثل يف اللذة اليت ربصل للجاين من وراء ترضية بعض شهواتو باقًتافو اعبريبة ،فإنو يكوف من
اؼبنطقي أف تكوف العقوبة على جانب من القسوة ،حبيث إذا وازف اعباين بُت العقوبة اؼبقررة
وىل ومل يَقم بارتكاهبا .فالغاية اؼبرجوة من العقوبة،
عبريبتو واللذة اليت ستعود عليو من ارتكاهبا ّ
عند فويرباخ ،ىي إذف ربقيق الردع بواسطة اإلكراه النفسي ولن يتحقق فعبل إال إذا كانت
العقوبة قاسية.
( )1د /عبد الفتاح مصطفى الصيفي – اعبزاء اعبنائي -دراسة تارىبية و فلسفية و فقهية ص.43
( )2د /مكي دردوس – اؼبرجع السابق -ص.31
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تقييـم المدرسـة:
كاف للمدرسة التقليدية األوىل الفضل يف إرساء مبدأين أساسيُت يف السياسة اعبنائية،
إقرارىا مبدأ الشرعية ،وتغَت الغرض من العقوبة إىل فكرة الردع العاـ .وربددت أفكارىا يف:
 رفضها للوحشية يف التنفيذ العقايب ،ولعل أفضل ما وبسب لتلك اؼبدرسة– على حدقوؿ الفقيو الفرنسي ريبوند سايل  - Raymond Saleillesأهنا دعت إللغاء كافة السبل
اليت تدفع القضاة إىل التحكم واؽبوى.
 يعود ؽبا الفضل يف إرساء مبدأ شرعية اعبرائم والعقوبات. كاف ؽبا الفضل يف إقرار اؼبساواة بُت مرتكيب كل جريبة يف اػبضوع للعقوبة علىأساس سبتع صبيع األفراد حبرية االختيار يف ارتكاب اعبرائم من عدمو ،فما داموا يبلكوف حرية
االختيار بُت اػبَت والشر ،وبُت اإلحجاـ عن اعبريبة واإلقداـ على ارتكاهبا ،وال تفاوت بينهم
يف حرية االختيار ،فمن الواجب اؼبساواة يف العقوبة بينهم صبيعا.
ورغم ما سجلتو أفكار ىذه اؼبدرسة يف اجملاؿ اعبنائي إال أهنا تعرضت إىل عدة انتقادات
لؤلسباب التالية:
 حصرىا لغرض العقوبة يف فكرة الردع العاـ ( اؼبنفعة العامة) ،دوف األخذ بعُت االعتبارالردع اػباص عن طريق تأىيل احملكوـ عليهم وإصبلحهم ،حبيث ال يعودوا إىل ارتكاب
اعبريبة ،وترتب عليو إغفاؿ فكرة تفريد اعبزاء اعبنائي ،الذي يتطلب ضرورة تفريد
اؼبعاملة العقابية ،بالقدر الذي يردع احملكوـ عليو ويسمح يف نفس الوقت بإصبلحو
وإعادة تأىيلو مرة أخرى.
 إقرارىا ؼببدأ اؼبساواة بُت مرتكيب اعبرائم يف اػبضوع لنفس العقوبة على أساس سبتعاعبميع حبرية االختيار ،ترتب عليو إنكارىا لوجود تفاوت يف درجات حرية االختيار،
وبالتايل عدـ وجود ظروؼ ـبففة للعقاب ،فاجملرـ إما مسؤوؿ مسؤولية كاملة حيث
يكوف واعيا ،وإما إنساناً غَت مسؤوؿ على اإلطبلؽ يفتقد إىل ىذا الوعي و اإلرادة،
فهناؾ فئة تشكل حاؿ وسط بُت حائز اإلرادة وفاقدىا(. )1
( )1د /ؿبمد شفيق -اعبريبة واجملتمع -ؿباضرات يف علم االجتماع اعبنائي والدفاع االجتماعي ص- 41
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وبالتايل يؤدي ىذا التقسيم إىل عدـ اؼبساواة وإغفاؿ العدالة  ،وتصبح اؼبساواة يف
العقوبة بُت صبيع األفراد الذين ارتكبوا نفس اعبريبة يف أصلها عدـ اؼبساواة ،فخضوع
أشخاص ـبتلفُت يف ظروفهم الشخصية واالجتماعية لنفس العقوبة قدرا ونوعا ،هبعل
إيبلـ العقوبة بالنسبة لبعضهم أشد أو أخف من البعض اْلخر.
 ونتج عن إقرارىا ؽبذا اؼببدأ ذباىلها لواجب ربقيق العدالة من فرض العقاب ،فالعقوبةاحملددة الثابتة لكل اجملرمُت اؼبقًتفُت لفعل واحد ،ال تكوف رادعة للجميع الختبلفاهتم
يف تكوينهم اػبلقي والنفسي ،فقد تكوف ناقصة للبعض كافية للبعض اْلخر وفيها
ذباوز بالنسبة لفئة ثالثة وبالتايل تصبح ظاؼبة.

المطلـب الثاني
اؼبدرسػة التقليديػة اغبديثػة
من أبرز أقطاب ىذه اؼبدرسة الوزير والفقيو "جيزو "  Guizotو"جوفري"
والعامل "روسي"  Rossiو "شارؿ لوكاس"  Charles Lucasو "جويل"  Jolyو الفقيو
"جارو"  Garraudو جارسوف  Garçonو أورتوالف Ortolan
على غرار سياسة اؼبدرسة التقليدية األوىل اليت تنظر إىل اعبريبة ككائن قانوين ؾبرد ،بل
كشيء لو طبيعة ثابتة ومستقلة ،فإف اؼبدرسة التقليدية اغبديثة بنت سياستها على العدالة
Jouffroy

كأساس ؼبشروعية حق العقاب ،معتمدة يف ذلك على فكرة الفيلسوؼ األؼباين "إيمانويل

كانط" اؼبتمثلة يف العدالة اؼبطلقة

"La justice absolue

" اؼببتغاة من إنزاؿ العقوبة ،حيث ال

يتم تنفيذ العقوبة إال بقصد ربقيق العدالة يف حد ذاهتا  ،و يضرب لنا "كانط" اؼبثاؿ الشهَت
الذي أظباه "اعبزيرة اؼبهجورة"  ، L‟île abandonnéeوالذي يقوؿ فيو لو فرض ووجدت
صباعة إنسانية تعيش يف جزيرة ُث قررت ىذه اعبماعة أف تنفض وتًتؾ ىذه اعبزيرة  ،فإف واجب
العدالة يقتضي أف تقوـ اعبماعة بتنفيذ آخر حكم إعداـ صدر عن السلطة العليا فيها  ،رغم
أف ىذا التنفيذ عدًن اعبدوى بالنسبة للجماعة ألهنا على وشك االنفضاض وال يعود عليها
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بأي نفع .وما التنفيذ يف تلك اغبالة إال إلرضاء الشعور بالعدالة ؾبرداً عن أي شعور آخر
باعتباره فكرة ترتبط بالنواميس اػبلقية اليت تشعر هبا اعبماعات،
وىذه الفكرة ذاهتا ىي ما قررىا الفيلسوؼ األؼباين "ىيجل" فاعبريبة يف نظره نفي للقانوف ،
والعقوبة نفي ؽبذا النفي ،ونفي النفي إثبات ومن ُث فإف العقوبة تأكيد للقانوف(. )1
ومع ذلك فقد أضاؼ رواد ىذه اؼبدرسة إىل جانب فكرة العدالة اؼبطلقة فكرة أخرى تتمثل
فيما وبققو إنزاؿ العقوبة من منفعة اجتماعية تتمثل يف الدفاع عن اجملتمع من أي جريبة تقع يف
اؼبستقبل.
فالعدالة ىي مصدر سلطة اجملتمع يف العقاب ،وأف اؼبنفعة ىي الضابط الذي يرسم اغبدود
اليت تستعمل يف نطاقها تلك السلطة ،حبيث تتحدد أىداؼ العقوبة يف ربقيق الردع العاـ
والعدالة.
فالعقوبة إذف هبب أال تتجاوز ما ىو مفيد وال تتعدى ما ىو عادؿ.
وتربير ذلك يف أف ذباوز العقوبة ؼبا ىو عادؿ يًتتب عليو جرح شعور اعبماعة بالعدالة ،ويًتتب
على ذباوز العقوبة ؼبا ىو مفيد أف اعبماعة ال تستفيد من ىذا التجاوز(.)2
وفبا سبق ذكره أف اؼبدرسة التقليدية اعبديدة أضافت إىل فكرة الردع العاـ  ،فكرة العدالة
االجتماعية كغرضُت للعقوبة ،كما قالت بنظرية التدرج يف حرية االختيار حبيث تقاس مسؤولية
()3
اعباين دبقدار ما كانت إرادتو تتمتع من حرية االختيار وقت ارتكاب اعبريبة
وىذا ما نعرفو من أساس اؼبسؤولية لديها.

( )1د /أمُت مصطفى ؿبمد – علم اعبزاء اعبنائي -ص.103-102
( )2د /عبد الفتاح الصيفي – اعبزاء اعبنائي – ص.99
( )3د /إسحاؽ إبراىيم منصور– موجز يف علم اإلجراـ والعقاب– ص.136
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الفرع األول:

إفًتاض حريػة االختيػار.

ترى ىذه اؼبدرسة أساسا أف اؼبسؤولية تكوف كاملة إذا أتيح للجاين التمتع حبرية اختيار
كاملة ،وينقص قدرىا بقدر نقصاف ىذه اغبرية ،مربرين ذلك بأف ضابط اؼبسؤولية ىو حرية
االختيار  ،وضابط اغبرية ىو مقدرة الفرد على مقاومة الدوافع الشريرة اليت ربيط بو فتغريو
بارتكاب اعبريبة ،وىذه اؼبقدرة تتفاوت من شخص إىل آخر تفاوهتا بالنسبة لنفس الشخص من
زمن إىل آخر ،حبيث ىبتلفوف فيما بينهم من ناحية السن وسلوكهم الشخصي ووظائفهم
وخططهم يف التعلم والثقافة (. )1
يعترب مبدأ حرية االختيار ىو األساس الذي يتكئ عليو حق اعبماعة يف اللجوء إىل العقوبة
 ،وىو األساس الذي يضفي على العقوبة مشروعية توقيعها على مرتكب اعبريبة ،كما أنو من
ناحية أخرى يعترب ضابط اعبماعة حينما ترسم سياسة التجرًن والعقاب .
فحرية االختيار ىي أساس اؼبسؤولية اعبنائية وبدوهنا ال تقوـ ىذه اؼبسؤولية.
ؽبذا ينبغي لكي تتجاوب العقوبة مع تلك الفكرة أف تدور بُت حد أقصى وحد أدىن يسمح
للقاضي عند تطبيقها دبراعاة الظروؼ اليت ارتكبت فيها اعبريبة ومدى سبتع اجملرـ دبلكة اإلدراؾ
والتمييز أو القدرة على االختيار.
وىذا ما أدى هبذه اؼبدرسة إىل التسليم دببدأ اؼبسؤولية اؼبخففة وزبفيف العقوبات تبعا لذلك
واالعًتاؼ للقاضي حبق واسع يف تقدير اعبزاء طبقا لظروؼ الواقعة ولشخصية مرتكبها(. )2
وأخَتا ،فإف من األسس اليت قامت عليها ىذه اؼبدرسة يف ربديد اؽبدؼ من العقوبة ،ىي
العناية بفكرة اؼبنع اػباص قبل اؼبنع العاـ ،ومؤدى ىذه الفكرة النظر إىل اعباين وإىل ظروؼ
ارتكابو للجريبة ،وتقدر العقوبة حبيث ال يعود ثانية إىل ارتكاب اعبريبة (. )3
( )1د /عبد الفتاح الصيفي -اعبزاء اعبنائي .ص112

( )2د /عبد اهلل سليماف سليماف -النظرية العامة للتدابَت االحًتازية -اؼبؤسسة الوطنية للكتاب -ص25

( )3د /ؿبمد شفيق -اعبريبة واجملتمع.
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وتنطوي فكرة اؼبنع اػباص على مزيج من مبدأ النفعية واؼببدأ األخبلقي ،فاؼبنع اػباص معناه
ضباية اجملتمع عن طريق منع ذات اجملرـ من العودة إىل اعبريبة ،ليس إال تعبَتا عن غاية نفعية ىي
استهداؼ اؼبصلحة العامة ،كما أف إصبلح اعباين ال يتأتى يف حقيقة األمر إال إذا قبحت
العقوبة يف ضبلو على التوبة  ،أي الشعور بالندـ ػبطئو  ،وىذا بدوره تعبَت عن غاية أخبلقية.

الفرع الثـاني:

النقػد اؼبوجػو ؽبػػا

وجو نقد ؽبذه اؼبدرسة استنادا على ما ترتب على تطبيق ىذا الفكر من زيادة يف نسبة
اإلجراـ ،على الرغم من إرجاع أنصارىا من إيعاز ىذه الزيادة يف اإلجراـ إىل سوء حالة
السجوف ونظاـ االختبلط.
ويعود سبب إخفاقها إىل سببُت رئيسيُت:
أوال /تأسيسها الغرض من العقوبة على اعبوانب اؼبادية أو اؼبوضوعية للجريبة وما ينتج عنها

من ضرر يبس اجملتمع بصورة أصلية ،وضرورة أف تتناسب العقوبة مع ىذه اؼباديات وإنباؽبا
اعباين واستئصاؿ ما ينطوي عليو من ميوؿ إجرامية ،حىت يصبح مواطنا صاغبا وال
يعود لئلجراـ مرة ثانية.
إال أف االىتماـ بشخصية اعباين انصب فقط على مرحلة التنفيذ العقايب ،وضرورة أف يتسم
ىذا التنفيذ على كبو وبقق الغرض من العقوبة.

ثانيا /إف األخذ بفكرة العقوبة العادلة اليت ربقق اؼبنفعة االجتماعية أدى على التسامح مع

أكثر اجملرمُت خطرا على اجملتمع ،إذ أف اغبكم بعقوبات معتدلة تكوف يف غالب األحياف قصَتة
اؼبدة نتيجة إللزاـ القاضي بتخفيف العقوبة  ،إذا توافر أحد الظروؼ اؼبخففة ؽبا وبل نتيجة
الزدواج أسباب زبفيف العقوبة  ،أسباب شخصية  ،وأسباب موضوعية تتصل باعبريبة ذاهتا،
وأدى ىذا إىل استهانة بعض اجملرمُت بالعقوبات ،فسهل ىذا عليهم العودة مرة أخرى إىل طريق
اإلجراـ.
باإلضافة إىل اْلثار السلبية واػبطرة لفرض عقوبات قصَتة اؼبدة ،إذ تسمح غبديثي العهد
باإلجراـ االختبلط دبعتادي اإلجراـ أثناء تنفيذىم للعقوبات السالبة للحرية  ،والتعلم منهم
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حبيث يصبحوف ؿبًتفُت  ،ىذا فضبل على أف قصر اؼبدة لن يسمح ػبضوع احملكوـ عليو
لربنامج إصبلحي يسمح بتأىيلو للحياة ،ونظرا إلخفاؽ ىذه اؼبدرسة يف اغبد من تزايد موجة
اإلجراـ ،مهد إىل ظهور مدرسة جديدة تعتمد على الواقع وتتوىل بالدراسة االىتماـ باجملرـ
واألسباب اليت دفعتو إىل ارتكاب اعبريبة وىي اؼبدرسة الوضعية.

المطلب الثـالث
اؼبدرسػة الوضعيػة اإليطالية
إف انتشار موجة اإلجراـ الكاسحة اليت عرفها القرف التاسع عشر ،واليت بينت أف نسبة
العائدين من اجملرمُت كانت كبَتة يف ظل سيطرة القوانُت اليت أخذت بآراء اؼبدارس السابقة ،فبا
أدى إىل االعتقاد بإخفاؽ األسس اليت قامت عليها تلك اؼبدارس.
يتمثل العامل يف إخفاؽ ىاتُت اؼبدرستُت إىل إغفاؿ األوىل شخصية اعباين ،كما أهنا وزنت
العقوبة دبيزاف ماديات اعبريبة ،ومناداة الثانية بإقامة التناسب بُت درجة العقوبة ،وىذا اؼبعيار يف
ذاتو سليم إىل حد ما  ،ولكن يؤخذ عليو أف من شأف االستناد إىل درجة خطورة اعبريبة
وىي حالة نفسية معنوية ،يستحيل ؼبس درجات تفاوهتا االعتماد بصفة مطلقة على مظهر
مادي يكشف عنها ،ويتمثل ىذا اؼبظهر يف جسامة الضرر الذي أحدثتو اعبريبة (. )1
وتعترب ىذه دراسة نظرية مل تستند على التجربة واؼبشاىدة وال يدعمها دليل من العلم ،نظرا
إىل اعتماد السياسة التقليدية على التفكَت الفلسفي اجملرد حوؿ اعبريبة ودرجة جسامتها،
واكبصر ىدفها يف العمل بكافة الوسائل ضد أضرار اعبريبة وأخطارىا دوف االلتفات إىل شخص
مرتكبها ،فتكوف قد عاعبت آثار الفعل وأنبلت مصدره.
ونتيجة لذلك برز تيار جديد يف الفكر اعبنائي ،عرؼ باسم اؼبدرسة الوضعية ،اليت اذبهت
سياستها إىل تبٍت دراسة علمية ،اعتمدت منهجا علميا واقعيا ىو اؼبنهج التجرييب يسعى
( )1د /عبد الفتاح الصيفي -اؼبرجع السابق .ص57

ؼبعرفة أسباب اعبريبة ،وذلك بدراسة اجملرـ نفسو ،والبحث عن األسباب اليت زجت بو يف طريق
اعبريبة ،وتزف موقفو من ىذه األسباب دبيزاف يفحص الضرر اؼبًتتب عن اعبريبة ليحدد
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إىل أي نوع تنتمي إليو لتصنفها فيو تبعا عبسامة الضرر الناتج عنها.
وتزعم ىذه اؼبدرسة اإليطاليوف الثبلثة وىم :سيزار لومربوزو  Cesare Lombrosoالطبيب
والعامل النفساين الشهَت ،و أنريكو فَتي  Enrico Ferriالعامل اعبنائي واالجتماعي و
رافائيل جاروفالو  Raffaele Garofaloالقاضي والفقيو  ،ويقوؿ فَتي يف ىذا السياؽ مقولة
:
" إذا كنا نطلق على مدرستنا وصف الوضعية ،فليس ذلك ألننا نتبع نظاما فلسفيا معينا ولو
كاف ىو نظاـ" أوغست كونت" إىل مدى أو إىل آخر فحسب ،ولكن بسبب األسلوب
الذي ندعو إىل تطبيقو وىو أسلوب اؼببلحظة والتجريب ،فلم يعد فيها بالتايل ؿبل للنظر إىل
اعباين كدمية حية زبضع لتطبيق صيغ نظرية انبعثت عن زبيبلت نظرية ،وعلى ظهر ىذه الدمية
يتعُت على القاضي أف يلصق رقم مادة من التشريع العقايب ُث تصبح ىذه الدمية اغبية نفسها
رقما عند تنفيذ العقوبة "(.)1
وتعتمد ىذه اؼبدرسة يف منهج دراستها على مبدأين أساسيُت ،األوؿ يتضمن جانب
اؼبسؤولية ،والثاين يتضمن جانب العقاب ،وكباوؿ أف نوضح األساس الذي يقوـ عليو كل
جانب.

( )1د /عوض ؿبمد عوض – د /ؿبمد زكي أبو عامر -مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب ص.402
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الفرع األول:

أسػاس اؼبسؤوليػة

يرى أقطاب ىذه اؼبدرسة ،أف كل سلوؾ يصدر عن اإلنساف إمبا ىو نتيجة حتمية لعوامل
ال قبل لو بالتخلص منها ،األمر الذي يصل بو إىل أنو يفقد حرية اختياره يف عدـ إثبات ىذا
السلوؾ.
والسؤاؿ الذي يُطرح ىو :ما ىي ىذه العوامل اليت تتحكم يف إرادة اعباين وتدفعو إىل
ارتكاب اعبريبة؟ وىذا ما حاوؿ أقطاب ىذه اؼبدرسة اإلجابة عليو ،حيث انقسموا إىل ثبلثة
آراء متباينة.
أوال :رأي لومبروزو(: )1
تقوـ نظرية لومربوزو على أساس أف ىناؾ أشخاصاً يتميزوف خبصائص جسدية ومبلمح
عضوية خاصة وظبات نفسية معينة ،مثل ضعف اإلحساس باألمل  -الذي كشف عنو كثرة
وجود الوشم على أجساـ اجملرمُت  -الغرور  ،انعداـ الشعور بالشفقة  ،سهولة االستثارة
واالندفاع  ،الكسل والبلمباالة  ،الشعور بعدـ االستقرار  ،ضعف الوازع األخبلقي  ،عدـ
الشعور بالذنب ،وأف ىؤالء األشخاص ينقادوف إىل اعبريبة بتأثَت العوامل الوراثية ويندفعوف

( )1كاف سيزار لومربوزو أستاذا للطب الشرعي والعصيب يف جامعة بافيا  Paviaاإليطالية ،وكاف منتدبا يف نفس
الوقت ليعمل طبيبا باعبيش اإليطايل ،وقت كاف التجنيد إجباريا فجمع اعبيش بُت فئات اؼبواطنُت اؼبختلفة ،ولقد
لفت نظر لومربوزو سلوؾ بعض اعبنود األشرار فأخذ يف دراستهم وفحصهم ،مقارنا بينهم وبُت غَتىم من اعبنود
األخيار ،معتمدا يف ذلك على منهج علمي وسيلتو اؼبشاىدة والتجربة ،ولقد تصادؼ أف توىل لومربوزو تشريح جثة
شقي يدعى فيليبل  Villellaفوجد يف مؤخرة دماغو (العظم القفوي) ذبويفا فارغا يشبو مثيلو لدى القردة  ،فربط
لومربوزو بُت ىذا اإلنساف وبُت الوحوش يف مؤلف لو عنواف "اإلنساف اجملرـ".
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إىل اإلجراـ حبكم تكوينهم البيولوجي  ،اندفاعاً حتمياً .ال يكوف حيالو من سبيل للعبلج
سوى استئصالو من اجملتمع .وال ىبفى تأثر لومربوزو يف ذلك بأفكار العامل تشارلز
داروين  Charles Darwinعن التطور واالرتقاء اليت عرض ؽبا يف كتابو األشهر "أصل األنواع"
عاـ  ، 1859والذي يؤكد فيو أف اإلنساف ىو استمرار لسلفو اغبيواين  ،أو أف اإلنساف ىو آخر
حلقة من حلقات تطور اػبلية اغبية األوىل(.)1
وىكذا فلدى لومربوزو أف اإلنساف اجملرـ ىو الذي وبتفظ عن طريق الوراثة باػبصائص
األنثروبولوجية والبيولوجية اؼبماثلة لئلنساف البدائي  ،فتدفعو دفعاً إىل سلوؾ سبيل اعبريبة  ،أي
أف اجملرـ ؾبرب على ارتكاب اعبريبة ،فهو ؾبرـ باؼبيبلد  Criminel néأو بالطبع .أي أف السلوؾ
اإلجرامي يقوـ لديو على فكرة اغبتمية البيولوجية  Déterminisme biologiqueاليت تعود
إىل اكبطاط يف األصل  ، Dégénérescenceأي توافر صفات تشروبية وعقلية ونفسية
وعبلمات ارتدادية  Atavismeيف شخص اجملرـ تطابق ما كاف عليو اإلنساف يف العقود
السحيقة ( ، )2تؤدي إذا ما توافرت يف شخص معُت إىل دفعو – ببل اختيار – إىل السقوط يف
ىوة اعبريبة.
قسم لومربوزو اجملرمُت إىل طبس فئات :اجملرـ بالفطرة ،واجملرـ اجملنوف ،واجملرـ بالعادة ،واجملرـ
بالصدفة ،واجملرـ بالعاطفة ،ولكل فئة خصائصها اؼبميزة وجرائمها اؼبفضلة وعبلجها اؼببلئم،
على حد قولو:
 -1المجرم بالفطرة:

يتميز اجملرـ بالفطرة على الصعيد اعبثماين بعدـ تساوي شقي الوجو ،وبرأس غَت عادي يف
حجمو وشكلو ،وبكرب يف فكي األسناف ،وبأذنُت يف شكل عروتُت ،وعينُت غائرتُت ووجنتُت
ناتئتُت .يتميز على الصعيد النفسي بضعف اإلحساس باألمل فبا يدفعو إىل اإلكثار من الوشم،
وبالقسوة يف أفعالو ،وبعنف يف مزاجو ،وبفعل الشر ،وبالبلمباالة.
( )1د .عبد األحد صباؿ الدين  ،االذباىات األنثروبولوجية يف تفسَت الظاىرة اإلجرامية  ،ؾبلة العلوـ القانونية
واالقتصادية  ،س ، 11يوليو  ، 1969ص 705وما بعدىا
( )2د .مكي دردوس  ،اؼبوجز يف علم اإلجراـ،ط، 1ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،ص.53
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بالنسبة ؽبذه الفئة من اعبناة ،وىي أشد الفئات خطرا على اجملتمع ،يوصي لومربوزو
بإعدامها إذا كاف ال يرجى صبلحها وال سبيل لتفادي شرىا ،أو باحتباس أفرادىا بصفة
مؤبدة .
 -2المجرم المجنون:
اجملرـ اجملنوف ىو ؾبرـ يعاين من نقص يف العقل فبا جعلو يفقد ملكة التمييز بُت اػبَت والشر،
فهو بصفة عامة يشبو اجملرـ بالفطرة يف تصرفاتو ،وبالتايل يستحق نفس اؼبعاملة .أي العبلج إذا
كاف يرجى شفاؤه أو اإلعداـ إذا كاف ميؤوسا من حالو .أما عن سبب جنونو فقد يكوف وراثيا
كالبلو والعتو ،وقد يكوف مكتسبا كإدماف الشخص على اػبمر واؼبخدر.
 -3المجرم المعتاد:
وىو مبط من اجملرمُت يولد من دوف أف تتوافر لديو عبلمات االرتداد أو صفات وخصائص
اجملرـ اجملنوف أو باؼبيبلد  ،إال أنو يندفع إىل ارتكاب اعبريبة ربت تأثَت ظروؼ بيئية واجتماعية
معينة  ،كإدماف اػبمر  ،البطالة  ،الفقر  ،أواختبلطو دبحًتيف اإلجراـ منذ الصغر .فهو ؾبرـ
باالكتساب وليس باؼبيبلد .ويغلب أف تكوف جرائمو بسيطة من نوع جرائم االعتداء على
األمواؿ ،وكثَتاً ما ينجح السجن يف هتذيبو وتقويبو ويدفعو إىل اإلقبلع عنها.
 -4المجرم بالصدفة:
وىو شخص ال يتوافر فيو االستعداد اإلجرامي وليس لديو صفات اجملرـ باؼبيبلد  ،ولكنو
غالباً ما يرتكب اعبريبة ربت ضغط عدد من اؼبؤثرات اػبارجية الطارئة اليت تؤثر يف قدرتو على
ضبط النفس كإدماف الكحوليات  ،أو اغباجة اؼبلحة  ،أو حب التقليد وحب الظهور  ،أو
ربت ضغط اإلغراء الشديد .وكثَتاً ما يرتكب ىذا النمط من اجملرمُت طائفة اعبرائم الشكلية
احملضة اليت يعتربىا القانوف كذلك ،وإف ذبرد سلوؾ الفاعل من اػبطورة اإلجرامية (اجملرـ حكماً
أو أشباه اجملرمُت عند لومربوزو) .وسرعاف ما يقلع اجملرـ من ىذه الطائفة عن إجرامو شريطة أال
يتعرض لعقوبة قاسية قد تفسده وتصنع منو ؾبرماً بالعادة .لذا تنحى السياسة اعبنائية حياؿ
ىذا النمط من اجملرمُت إىل إتباع بدائل عقابية تباعد بينو وبُت االختبلط باجملرمُت احملًتفُت يف
اؼبؤسسات العقابية.
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-5

المجرم بالعاطفة:

وىو ؾبرـ يتصف حبدة اؼبزاج وباغبساسية اؼبفرطة وسرعة االنفعاؿ وصبوح العاطفة .يندفع
إىل تيار اعبريبة ربت تأثَت حب شديد أو حقد أو غَتة أو استفزاز .وغالبا ما تكوف جرائمو من
نوع اعبرائم السياسية ،وجرائم االعتداء على األشخاص .وسرعاف ما يندـ عقب ارتكاب
جريبتو ،لذا غالباً ما يسارع إىل تعويض الضرر الناتج عن اعبريبة ،أو تغيَت ؿبل إقامتو كي يبتعد
عن مكاف اعبريبة أو االتصاؿ باجملٍت عليو .وقد يقدـ على االنتحار عقب جريبتو .بالنسبة ؽبذا
الصنف يوصي لومربوزو بعدـ تعريضو لعقوبة اغببس اليت قد تفسده وتدخلو يف زمرة اجملرمُت
بالعادة ،وباؼبقابل يوصي بإبعاده عن البيئة اليت ارتكب فيها جريبتو مع إلزامو بالتعويض.
ثانيا :رأي أنريكو فيري:
انتقد نظرية لومربوزو يف اعتبار العوامل الداخلية للمجرـ ىي وحدىا اليت دفعتو لئلجراـ،
ويرى بأف اعبريبة ظاىرة مركبة ،يشًتؾ يف تكوينها ثبلثة عوامل شخصية طبيعية واجتماعية،
أي أف السلوؾ اإلجرامي ال يتكوف إال باجتماع عوامل شخصية وطبيعية و اجتماعية.
ويرى أف اجملرمُت ليسوا صبيعا من مبط واحد فهم ىبتلفوف دبقدار ما وبملو كل واحد منهم من
شذوذ بيولوجي اجتماعي ،وعلى ىذا األساس يصنفهم إىل عدة فئات.
وحسب رأيو فإف كل حادث يصدر عن إنساف يدؿ بوقوعو على أنو مل يكن فبكنا زبلفو،
()1
إذا كاف حتما أف يقع من شخص دبثل طباع ذلك اإلنساف ويف مثل ظروفو.
فاعبريبة نتيجة ال مفر من ربققها حيث تتوافر ؽبا اؼبقدمات الطبيعية اؼبنتجة ؽبا ،وىي مزيج
من عامل عضوي شخصي  ،وعامل من احمليط اؼبادي ،وعامل من احمليط االجتماعي ،فاجملرـ
دائما شخص يسَته وقت ارتكاب جريبتو خلل نفسي شابَو بصفة عرضية ،أو كاف يشوبو
بصفة مستديبة ،وىذا اػبلل يغلب أف يكوف مصحوبا بعيوب جسدية ،إف مل تكن مشبو لو
فإهنا يف القليل مقًتنة بو وترجع معو إىل مصدر مشًتؾ  ،واجملرموف يتباينوف فيما بينهم حبسب
العامل الطاغي يف إنتاج جريبتهم .ومل يقصد فَتي من تقريره أف اجملرـ مسَت ال ـبَت
( )1د .سليماف عبد اؼبنعم سليماف ،أصوؿ علم اإلجراـ القانوين ،دار اعبامعة اعبديدة للنشر ،2001 ،ص.297
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الوصوؿ إىل اعتبار اعبريبة فعبل مربرا ،وأف اجملرـ شخص بريء  ،بل كاف قصده إظهار أف اعبريبة
فعل ليست للمجرـ خطيئة شخصية فيو ،ألف مرده ما طُبع عليو من خصاؿ ذاتية ال بد لو يف
إهبادىا بنفسو ،وما أحاط بو يف بيئتو من ظروؼ سواء كانت مادية أو اجتماعية ،وال يعفي
اجملرـ من كل مسؤولية عن جريبتو ،وإمبا تقوـ مسؤوليتو على أساس آخر فبدال من اعتبار ىذه
اؼبسؤولية وسيلة ربقيق العدالة ،تعترب وسيلة لدفاع اجملتمع عن نفسو ضد خطر قد يتكرر من
وقوع اعبريبة سواء من ذات اجملرـ أو من شخص آخر.
ثالثا :رأي جاروفالو
يعترب جاروفالو القطب الثالث من أقطاب اؼبدرسة الوضعية الثبلث ،وقد يبم يف أحباثو
معاعبة العقوبة ،والغرض منها ،فنشر يف أعواـ  1877حىت  1880مؤلفات يؤكد فيها أف الغرض
من العقوبة هبب أف يتضمن اؼبنع العاـ واػباص معا .وإليو ترجع التفرقة بُت اعبرائم الطبيعية
واعبرائم الصناعية أو جرائم القانوف الوضعي.
على أننا إذا قارنا جاروفالو بزميليو يف اؼبدرسة الوضعية فإننا قبده يبثل واسطة العِقد ،ال من
الناحية الزمنية فحسب ،بل من الناحية اؼبذىبية .فهو ال يسلم لزميلو لومربوزو بفكرة اجملرـ
بالفطرة إال يف حدود معينة ،ولذا قبده يعلن أنو ال يبكن اعبزـ بأف شخصا ما ؾبرـ وبالتايل وبق
لنا أف نلقي القبض عليو استنادا إىل ؾبرد تركيبو اعبسماين ،فهذا وحده ال يكفي ،إذ ال بد قبل
كل شيء أف هبرـ ىذا الشخص حىت قبزـ بأنو ؾبرـ.
ومن جهة أخرى ،ال يسلم جاروفالو لزميلو فَتي بأف العامل االجتماعي عنصر جوىري من
العناصر الدافعة على ارتكاب اعبريبة ،فهناؾ من العوامل الداخلية ما ىو أكثر منو فعالية وؽبذا
قبده يتساءؿ" :ؼباذا تطلبوف منا أف نغَت من شروط وسطنا االجتماعي من أجل حفنة من
األشخاص ال قيمة ؽبم يهددوف ؾبتمعنا كل يوـ؟" كما قبده يؤكد أف يف استعماؿ القسوة مع
اجملرمُت ما يكفي ؼبكافحة اإلجراـ .و يعلن أف واضع القانوف ال يعرؼ عدو اجملتمع (اجملرـ)
ألنو ال ىبالطو ،وإمبا يعرفو القضاة وحدىم ،ؽبذا هبب أف نطلق يدىم يف مكافحة إجرامو
باالعتماد على العقوبات القاسية .هبذا اعبانب فهو يقًتب من فلسفة اؼبدرسة التقليدية اليت
يؤمن أصحاهبا بفعالية القساوة يف العقاب.
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الفرع الثـاني:

أسػػاس العقػػاب

كما أسلفنا أف سياسة اؼبدرسة الوضعية ازبذت من اجملرـ ؾباالً لدراستها .وبالتايل يرى
مؤسسوىا أف اعبريبة بعد أف وقعت أصبحت سبثل اؼباضي  ،وال جدوى من إزالتها و من غَت
اؼبفيد العقاب عليها  ،أما اجملرـ فيمثل اؼبستقبل  ،و اؼبفيد ىو ضباية اجملتمع منو و عبلجو يف
آف واحد بإجراءات مبلئمة ال بإجراءات انتقامية ،ومن ىنا اعتربت العقوبة وسيلة اجتماعية
ؼبكافحة اعبريبة  ،فتظهر وظيفتها يف عبلج اجملرـ من جهة  ،ووقاية اعبماعة من أف تقع جريبة
أخرى مستقببل سواء من ذات اجملرـ أو من غَته .
و يًتتب على إنكار أقطاب اؼبدرسة الوضعية للمسؤولية األخبلقية إنكارىم بالتايل لفكرة
العقوبة دبفهومها السائد ،وىي إيذاء اعباين وإيبلمو تكفَتا عن اعبريبة من جهة ،وإرضاءً لشعور
اعبماعة يف إقامة العدالة اؼبطلقة من جهة أخرى .وتفسَت ذلك أف اإلنساف ؾبرب على ارتكاب
اعبريبة وال خيار لو ،ؽبذا يكوف من التناقض إخضاعو للعقوبة .ولدى أقطاب ىذه اؼبدرسة أف
اعبريبة إذا وقعت ترتب عليها إخضاع مرتكبها لتدبَت من التدابَت الوقائية اليت تتخذىا اعبماعة
غبماية نفسها مستقببل ضد أية جريبة جديدة قد تقع على مبط ىذه اعبريبة.
ويف سبيل التعبَت عن فكرة "الوسائل أو التدابَت الوقائية" يستخدـ أنصار ىذه اؼبدرسة عدة
مصطلحات منها "التدابَت العبلجية" ،و "اعبزاءات".
فقد تكوف ىاتو التدابَت سابقة على وقوع اعبريبة ،وتسمى بالتدابَت الوقائية les mesures
 préventivesومبدأ التدابَت اليت سبنع توافر أسباب اعبريبة وبالتايل تؤدي إىل عدـ وقوعها فبا
يتعُت عليو أف يقي اجملتمع نفسو من اعبريبة  ،فهي تدابَت موضوعية ؼبواجهة اغباالت الفردية
اػبطرة اليت تُنذر بوقوع اعبريبة يف اؼبستقبل ،وإف مل تقع فعبل أي هتيئة اعبو االجتماعي إللغاء
أو التخفيف من حدة العوامل االجتماعية ،اليت تساىم يف تكوين السلوؾ اإلجرامي ،مثاؿ
تقييد حرية تعاطي اػبمور ،القضاء على بؤر الفساد.
أما التدابَت البلحقة على وقوع اعبريبة ،وىي تفرض ؼبواجهة خطورتو اإلجرامية ،وبالتايل ال
ربدد دبدة معينة حيث ال يبكن ربديد مىت تنتهي اغبالة اػبطرة للمجرـ.
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وتتنوع ىذه التدابَت حبسب الفئة اليت ينتمي إليها اجملرـ من بُت الفئات اػبمس للمجرمُت -
وذلك حبسب التقسيم الذي اعتمده أنصار اؼبدرسة الوضعية -حبيث تبلئم شخصيتو األمر
عرب عنو بالتفريد
الذي يقتضي دراسة اجملرـ نفسيا وجسديا ودراسة ؿبيطو اػبارجي  ،وىذا ما يُ َ
أي إفراد معاملة خاصة لكل ؾبرـ حسب حالتو اػباصة .
والتفريد يتطلب تنويعا للمعاملة  ،ال على أساس التفرقة بُت العقبلء واجملانُت وبُت األحداث
و بُت الراشدين  ،وإمبا كذلك حسب نوع اجملرـ نفسو من بُت أنواع اجملرمُت  ،وإف كاف مندرجا
()1
يف فئة العقبلء .
على أنو ينبغي أال يغيب عن أذىاننا أف ىذه اؼبدرسة على الرغم من أهنا ترى يف وسائل
الدفاع عن اجملتمع ؾبرد تدابَت وقائية أو جزاءات ،إال أهنا مل هتمل سباما فكرة العقوبة
خبصائصها -اإليذاء واإليبلـ .-فهي تسميها " الوسائل العقابية " وتستعملها يف اغباالت اليت
ال ينصلح فيها حاؿ اعباين إال بتطبيقها .لكن وسواء وىم يطبقوف التدابَت الوقائية على اعباين،
أـ وىم ىبضعونو إىل الوسائل العقابية ،فإف فقهاء اؼبدرسة الوضعية يؤسسوف فكرة العقوبة على
مبدأ النفعية (.)2
ويف تقدير السياسة الوضعية العقابية اليت أحدثت ثورة يف فقو القانوف اعبنائي  ،وبروز
معاؼبها يف عدة تشريعات ،فلقد ساعد اعتمادىا اؼبنهج التجرييب يف الدراسة وعنايتها بشخص
اجملرـ  ،ودبا وبيط بو من عوامل ـبتلفة للجريبة ،كما كاف ؽبا الفضل يف تصنيف اجملرمُت
على أساس اػبطورة اإلجرامية لكل واحد ،وربديد اعبزاء اؼبناسب ؼبواجهة خطورتو وىذا
يدعم دورىا يف التأكيد على التفريد يف كل من اؼبرحلة التشريعية والقضائية.
كما يرجع ؽبا الفضل األوؿ يف نشأة التدابَت االحًتازية واليت أصبحت تكوف مع العقوبات
األخرى النظاـ العقايب ؼبواجهة كل أنواع اعبريبة (.)3

( )1د /رمسيس هبناـ – النظرية العامة للمجرـ واعبزاء -ص.97
( )2د .دردوس مكي -اؼبرجع السابق – ص . 52
( )3د .عوض ؿبمد عوض-د /ؿبمد زكي أبو عامر – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب -ص.407
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المطلـب الرابـع
اؼبػدارس التوفيػقية
تشكل اؼبدرستاف التقليدية –بشعبتيها -والوضعية ،مركزي اعبذب بُت طرفُت متنافرين يتجو
أوؽبما كبو تأسيس اؼبسؤولية اعبنائية على مبدأ أخبلقي ،بينما يتجو الثاين منهما كبو تأسيسها
على فكرة الدفاع االجتماعي ،وشتاف ما بُت اؼبركزين من اختبلؼ.
ولقد حاوؿ بعض الفقهاء الذين ال ينتموف إىل أي من ىاتُت اؼبدرستُت التوفيق بينهما،
حبيث هبمع يف مذىب واحد أفضل ما تتضمنو تعاليم كل منهما .ؽبذا يكوف من الطبيعي أف
نصادؼ خبلفا يف التفضيبلت بُت أنصار ىذا اؼبذىب التوفيقي ،حيث يُغلب أحدىم تعاليم
إحدى اؼبدرستُت على األخرى ،على عكس ما يُغلبو غَته.
وقد تعددت اغبركات الفكرية يف ؿباولة التوفيق بُت اؼبدرستُت ،إال أهنا مل تكن كلها على
نفس اؼبستوى ،وال تنهج نفس النهج ،وال تنشد ،يف بعض األحياف نفس اؽبدؼ.
ففي إيطاليا ظهرت معارضة للمدرستُت ما لبثت أف صبعت بُت أنصار أطلق عليهم تسمية
اؼبدرسة الثالثة ، La terza scuolaوبعدىا جاءت اؼبدرسة الواقعية أو الرباغماتية L‟école
ُ ، pragmatiqueث ظهر االرباد الدويل لقانوف العقوبات ،وأخَتا اعبمعية الدولية للقانوف
اعبنائي.
الفرع األول :المدرسـة الثـالثة

La terza scuola

ُظبيت كذلك جمليئها بعد اؼبدرسة الكبلسيكية واؼبدرسة الوضعية ،و تسمى أحياناً اؼبدرسة
الوضعية االنتقادية ،ولقد تزعم ىذه اؼبدرسة عديد من الفقهاء اإليطاليُت أمثاؿ :برناردينو
أليمينا

B. Alimena

.Impollomeni

،وإيبانويل كارنوفايل

،E. Carnevale

وجاف باتيستا أمبالوميٌت

G.

وأوؿ ما يبيز اؼبدرسة الوضعية االنتقادية أو اؼبدرسة الثالثة أهنا تنازلت عن البحث يف مشكلة
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التسيَت والتخيَت ،واعتربهتا مشكلة ىامشية فبا أسقط أوؿ ؿبطات التطرؼ والتناقض بُت الفكر
التقليدي والفكر الوضعي.
فأليمينا مثبل  -الذي تعود إليو تسميو ىذا االذباه بالوضعية االنتقادية عندما نشر مؤلفة
اؼبعنوف بذات االسم يف عاـ ( - )1892يرى أنو ما دامت اعبريبة ظاىرة اجتماعية ،فإف العقاب
ينبغي أف تكوف لو وظيفة اجتماعية ىو األخر .تلك الوظيفة ىي الدفاع عن اجملتمع ،ال إيبلـ
اجملرـ ،بصرؼ النظر عن كونو قد اختار اعبريبة حراً أو ؾبرباً .فاجملتمع يف دفاعو عن نفسو ال
تعنيو حرية اجملرـ وجربيتو  ،ألف تلك مشكلة فلسفية ال تناؿ من حقو يف الدفاع عن نفسو ضد
اؼبخَتين واؼبسَتين سواء بسواء(.)1

كما يبيز ىذا االذباه التوفيقي القوؿ بإمكانية اعبمع بُت العقوبة والتدابَت.
فكارنوفايل  -الذي تعود إليو تسمية االذباه باؼبدرسة الثالثة  -يؤكد على ضرورة اإلبقاء على
كل من العقوبة والتدابَت ليتم النطق بإحداىا حسب كل حالة على حده ،وفق ظروؼ وأسس
ؿبددة .و يتأتى ذلك من اعبمع بُت كل من اػبطأ واػبطورة كأسس للمسئولية اعبنائية .فاػبطأ
الذي ال يتوافر إال لدى من تتوافر فيهم األىلية اعبنائية ال يردعو إال العقوبة ،بينما ال توجو
التدابَت إال للمجرمُت عديبي أو ناقصي األىلية .فكما يؤكد ىذا الفقيو  ،فإف اؼبفهوـ العقايب
البد وأف يتسع ليشمل كافة الوسائل الصاغبة للدفاع ضد اعبريبة.
ىذا اعبمع بُت كبل من العقوبة والتدابَت يؤكد أف اؼبسئولية اعبنائية لدى أنصار مذاىب
الوسط إمبا ىي مسئولية أخبلقية قانونية معاً ،أساسها اػبطأ واػبطورة جنباً إىل جنب.
وأخَتاً يبيز ىذا االذباه أف اعبزاء اعبنائي يستهدؼ أف وبقق كبل من الردع العاـ والردع
اػباص .فاعبزاء أو حق العقاب  -كما يقوؿ كارنوفايل  -ىو تعبَت عن ضرورة سياسية وليس
انتقاماً أو ثأراً من اجملرـ  ،وىو وسيلة لوقاية اجملتمع من ارتكاب جرائم مستقبلية،
سواء من قِبل ذات اجملرـ أو من قبل غَته من األفراد .فعلى اجملتمع أف يوفر باعبزاء األثر النفسي
الكفيل بقمع النفوس وردعها ،سواء لدى اجملرـ ذاتو أو لدى بقية أقرانو(.)2

( )1د .ؿبمد زكي أبو عامر  ،اؼبرجع السابق  ،ص.357
( )2د .مأموف سبلمة  ،قانوف العقوبات القسم العاـ  ، 1979 ،ص 557وما بعدىا.
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رغم ؿباولة أقطاب ىذه اؼبدرسة الرامية إىل التجديد واالبتكار ،فإهنا بقيت تسَت يف فلك
اؼبدرسة الوضعية تتغذى من مبادئها ،وال تبتعد عنها إال يف بعض اعبزئيات وال تؤثر يف هنجها
الرئيسي.
الفرع الثـاني :المدرسـة الواقعية

L’école pragmatique

مؤسس اؼبدرسة الواقعية أو العملية ىو كوينتليانو سلدانو  Quintiliano Saldanaاألستاذ
جبامعة مدريد ،وتتمحور فكرتو حوؿ ؿباولة إخضاع اؼبؤسسات اليت توصي هبا اؼبدرستاف
التقليدية والوضعية إىل الواقع اؼبعاش دوف مراعاة مبادئهما األساسية.
يتصدى سلدانو يف مؤلفو" :علم اإلجراـ اعبديد"  La criminologie nouvelleلتبياف
مواطن الضعف والنقص يف اؼبدرستُت  ،إذ يصف العدالة يف اؼبدرسة التقليدية دبسرحية أدوارىا
مقننة مسبقا ومزيفة .ويصف اؼبدرسة الوضعية يف جانبها األنثروبولوجي دبتحف للجريبة ال يرى
فيو الزائر إال صورا ظبجة ومتنافرة األشكاؿ(.)1
كما يوصي سلدانو بتجديد القانوف اعبنائي وتأسيسو على أسس علمية .وأحسن طريقة
لذلك ،كما يرى ،إخضاع كل اؼبعطيات اليت يتكوف منها ىذا العلم إىل التجربة العلمية.
ورغم اجملهودات الكبَتة اؼببذولة من طرؼ ىذا العامل ،إال أف نظريتو بقيت غامضة ،ومل تلق
رواجا يف األوساط العلمية.
 L’Unionالفرع الثالـث :االتحـاد الدولـي لقانـون العقـوبات
International de Droit Pénal

تكفل االرباد الدويل لقانوف العقوبات  -الذي أنشئ يف عاـ  1881على يد كل من
األساتذة :فاف ىامل  Van Hamelاألستاذ جبامعة أمسًتداـ ،وأدولف برانس Adolf Prins
األستاذ جبامعة بروكسل ،وفوف ليست  Von Lisztاألستاذ جبامعة برلُت  -دبحاولة التوفيق بُت
كبل من السياستُت اعبنائية التقليدية والوضعية  ،وذلك من خبلؿ سلسلة من اؼبؤسبرات بدأت
يف عاـ .1889
( )1د .مكي دردوس  ،اؼبرجع السابق  ،ص.56
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ويبكننا أف كبدد أىم ما يبيز ىذا االذباه التوفيقي يف النقاط التالية :
 اعتمد أنصار ىذا االذباه سياسة جنائية تبتعد عن االفًتاضات الفلسفية  ،كما ىو اغباؿعند أنصار اؼبدرسة الوضعية  ،ومن ُث فقد اتبعوا منهجاً ذبريبياً يهتم أوؿ ما يهتم بشخص
اجملرـ إلصبلحو ومنعو من العودة ؼبقارفة اعبريبة مرة أخرى .وعلى ىذا فكاف طبيعياً أف يكوف
للتفريد العقايب أنبيتو لدى ىذا االذباه  ،حبيث يكوف لكل ؾبرـ نوع متميز من اؼبعاملة العقابية.
يف ضوء ذلك قاـ أعضاء االرباد بوضع نوع من التصنيف بُت اجملرمُت  ،يبيز بُت اجملرمُت
بالتكوين أو بالفطرة  ،والذي تدفعو عوامل بيولوجية ونفسية إىل سلوؾ سبيل اعبريبة  ،وبُت
اجملرمُت بالصدفة الذين تدفعهم للجريبة ؾبموعة عوامل خارجية تتصل بالظروؼ االجتماعية
والبيئية.
 سبثل العقوبة اعبنائية اعبزاء األوؿ للجريبة لدى أنصار ىذا االذباه ،واليت تستهدؼ اؼبنع العاـواؼبنع اػباص إىل جانب ربقيق العدالة وإصبلح اجملرـ واغبد من خطورتو يف اؼبستقبل ،األمر
الذي قد ال يتحقق إال باستئصالو كلياً من اجملتمع.
 تعترب التدابَت بأنواعها اؼبختلفة جزاءً احتياطياً عند ىذا االذباه  ،ال يلجأ إليو إال عند عجزالعقوبة عن ربقيق أغراضها .وىف حالة اللجوء إىل ىذه التدابَت  ،يدعو االرباد إىل إحاطتها من
قبل اؼبشرع بذات الضمانات اليت ربيط بالعقوبة  ،كالشرعية والشخصية والقضائية.
 يبكن للخطورة اإلجرامية أف تكوف أساسا لتوقيع اعبزاء اعبنائي  ،حىت قبل وقوع اعبريبةبالفعل  ،ante delictumوذلك من خبلؿ توقيع بعض التدابَت اؼبانعة أو تدابَت األمن على
بعض األشخاص ،الذين تكشف حالتهم الشخصية وظروفهم االجتماعية عن ميل كبو اعبريبة
 ،ولو مل يكونوا قد أجرموا بالفعل  ،وىو اغباؿ يف شأف حاالت اإلدماف والسكر وتعاطى
اؼبخدرات والتشرد.
بيد أف ىذا االرباد قد توقف نشاطو على أثر نشوب اغبرب العاؼبية األوىل ،ولوفاة
مؤسسيو .وقد استمر اغباؿ ىكذا إىل حُت تأسيس اعبمعية الدولية للقانوف اعبنائي.
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الفرع الرابع :الجمعية الدولـية للقانـون الجنائي
L‟Association Internationale de Droit Pénal

تأسست يف باريس عاـ  1924وقد أحيت مبادئ االرباد الدويل لقانوف العقوبات .وتعقد
اعبمعية الدولية مؤسبرات دورية كل طبس سنوات يف بلد من البلداف  ،وعادة ما سبهد اعبمعية
الدولية ؼبؤسبرىا الدوري بالعديد من اغبلقات النقاشية التمهيدية Colloques préparatoires
،تتناوؿ كل حلقة منها وجهاً من أوجو اؼبشكلة اليت سوؼ يتناوؽبا اؼبؤسبر العاـ  ،فتنصب حلقة

على اؼبشكلة من وجو نظر القسم العاـ وثانية عن القسم اػباص  ،وثالثة عن جوانبها اإلجرائية
 ،وزبصص األخَتة للجوانب اعبنائية الدولية .وتنشر اعبمعية أعماؽبا وتوصياهتا يف اجمللة الدولية
لقانوف العقوبات  ، Revue Internationale de Droit Pénalفضبلً عن ؾبلة الدراسات
اعبنائية اغبديثة .Nouvelles études pénales

ورغم ما تبذلو اعبمعية الدولية للقانوف اعبنائي من جهود يف ؿباولة للتوفيق بُت اؼبذاىب
اعبنائية واغبد من تطرفها  ،وتأكيدىا على ضرورة اعبمع بُت العقوبة والتدابَت واالىتماـ بتفريد
اؼبعاملة العقابية  ،إال أف سياستها عموماً ِعيب عليها أهنا ال ترتبط برباط واحد هبعل منها
مدرسة أو نظرية فقهية متكاملة .فأفكارىا ال تعدو أف تكوف ؾبموعة من اغبلوؿ العملية لعدد
من كبار الفقهاء(.)1

( )1د .أضبد شوقي أبو خطوة  ،أصوؿ علمي اإلجراـ والعقاب  ، 2002 – 2001 ،الكتاب الثاين  ،علم العقاب ،
ص.364
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المطلـب الخامس
حركػة الدفػاع االجتمػاعي
إف تعبَت الدفاع االجتماعي تعبَت قدًن ،يدخل يف كافة السياسات العقابية اليت ظهرت يف
القدًن واغبديث ،ويتخذ يف كل مرحلة مفهوما ـبتلفا ،حيث كانت وظيفتو يف اؼبذاىب القديبة
نفعية غرضها الدفاع عن اجملتمع ضد اعبريبة.
فأقاـ "بيكاريا" سياستو يف العقاب على أساس حق اجملتمع يف الدفاع عن نفسو ،ووضع
حدود ىذا اغبق مهتديا فيها بفكرة العقد االجتماعي ،اليت ال تعطي للمجتمع سوى ما
يتناسب مع مقتضيات الدفاع دوف قسوة أو إفراط  ،فالدفاع االجتماعي ظهر بشكل جديد
أريد بو إحداث اؼبطابقة بُت الدفاع االجتماعي كهدؼ ،واعبزاء كوسيلة مقصود هبا إعادة
تأىيل اجملرـ ،فهو إذف حركة نظرية علمية هتدؼ إىل توجيو القواعد والتنظيمات اعبنائية كبو
العمل على استعادة اجملرـ ،فاعتُربت بذلك حركة إصبلحية تعمل على إرساء سياسة جنائية
جديدة .فاجملتمع ال يتوجو يف دفاعو عن نفسو ضد اجملرـ ليقي نفسو من خطره وإمبا يتوجو إليو
ؼبساعدتو على استعادة تكيفو مع اجملتمع.
ويعترب من األسباب اليت أدت إىل ظهور حركة الدفاع االجتماعي ما ساد أوروبا من نظم
استبدادية أثناء اغبرب العاؼبية الثانية ،أدت إىل استخداـ أساليب اإلبادة واالعتقاؿ ذباه
شعوهبا ،من أجل تأمُت السيطرة عليهم متخذة من السياسة اعبنائية شعارا زبفي وراءه أىدافها
ىذه.
و عقب سقوط النظم التسلطية ،رأى رجاؿ الفكر اعبنائي أف اغباجة اؼباسة تدفع إىل تدعيم
النظم اعبنائية الرادعة بأفكار إنسانية ،تتجلى يف البحث عن وسائل إصبلح تضمن للفرد
حقوقو وربفظ لو حريتو وربميو من بطش السلطات.
فنادى الفقيو اإليطايل جراماتيكا بفكرة الدفاع االجتماعي اليت تقوـ على دور الدولة يف تأىيل
الشخص الذي اكبرؼ سلوكو ،بواسطة تدابَت دفاع اجتماعي ،وقائية أو تربوية أو عبلجية
تتناسب مع شخصيتو وىكذا فبل يكوف للدولة اغبق يف العقاب ولكن يقع على
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عاتقها واجب تأىيل اؼبنحرؼ (.)1

وينسب فضل تأسيس حركة الدفاع االجتماعي اؼبعاصرة لؤلستاذ فيليبو جراماتيكا

، Filippo Grammaticaوانظم إليو فيما بعد اؼبستشار الفرنسي مارؾ آنسل
ونعرض اْلف ؿبتوى أفكار ىذين القطبُت:

الفرع األول:

Marc Ancel

الدفاع االجتماعي اغبديث لدى جراماتيكا

كاف فيليبو جراماتيكا يعمل أستاذاً للعلوـ اعبنائية جبامعة جنوا  ،وأسس هبا مركزاً لدراسات
الدفاع االجتماعي يف عاـ  .1945توىل عقد العديد من اؼبؤسبرات العلمية الدولية حوؿ الدفاع
االجتماعي كاف أوؽبا يف ساف ريبو  San Remoيف عاـ  ،1947وكاف ثانيها يف لييج  Liègeيف
عاـ  ، 1949والذي خبللو مت إنشاء اعبمعية الدولية للدفاع االجتماعي L‟Association
 Internationale de la Défense Socialeبرئاسة جراماتيكا نفسوُ .ث تولت اعبمعية
نفسها عقد العديد من اؼبؤسبرات للدفاع االجتماعي ،كاف من بينها مؤسبر أنفرس  Anversيف
عاـ  1954ومؤسبر ميبلنو  Milanoيف عاـ  1956وكاف أخرىا اؼبؤسبر الدويل السابع للدفاع
االجتماعي يف عاـ  1966يف مدينة ليتشي  Licciبإيطاليا.
وقد انتقلت عدوى الدعوة للدفاع االجتماعي إىل األمم اؼبتحدة يف عاـ  1948فأنشأت
قسماً للدفاع االجتماعي يتبع اجمللس االقتصادي واالجتماعي هبدؼ توجيو النشاط يف ؾباؿ
الوقاية عن اعبريبة ومعاملة اجملرمُت  ،مع االىتماـ بصفة خاصة باكبراؼ األحداث .ومن
الصعيد الدويل إىل الصعيد اإلقليمي داخل الوطن العريب تسربت أفكار الدفاع االجتماعي
فأُنشئت اؼبنظمة الدولية العربية للدفاع االجتماعي دبقتضى االتفاقية اليت أقرىا ؾبلس جامعة
الدوؿ العربية يف عاـ .1960
( )1د /أمُت مصطفى ؿبمد – علم اعبزاء اعبنائي ،ص.143
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يبثل جراماتيكا اعبناح اؼبتطرؼ من الدفاع االجتماعي ،فقد وضع مؤلفا عن ىذه الفكرة
بعنواف "مبادئ الدفاع االجتماعي" . Principes De Défense Sociale
ويرفض القانوف اعبنائي برمتو ،والسيما مفاىيمو األساسية اليت تتعلق باؼبسؤولية واعبريبة
والعقوبة ،وىو يسعى من وراء ذلك إىل إشاعة نظامو اعبديد ليحل ؿبل القانوف اعبنائي ويكوف
بديبل حقيقيا عنو  ،فدعا إىل إلغاء اسم قانوف العقوبات وتسميتو بقانوف الدفاع االجتماعي،
وكذلك إلغاء اسم اعبريبة وإطبلؽ وصف العصياف االجتماعي عليها ،وإلغاء العقوبة أخَتا
وتعويضها بتدابَت الدفاع االجتماعي ،فاعبريبة يف نظره ليست سوى " عصيانا اجتماعيا على
أنظمة اجملتمع وقواعده  ،أي فعبل مضادا للمجتمع أو (ال اجتماعي)  ،واجملرـ ليس سوى
()1
شخص خارج على اجملتمع بسبب مرضو االجتماعي الذي ىو سوء التكيف"
وهبعل جراماتيكا الشخص االجتماعي ؿبورا لنظريتو ،فيعلن أف اؼبسؤولية االجتماعية ينبغي
إقامتها على ضوء إرادة ىذا الشخص .فبا يستلزـ ربضَت ملف حوؿ شخصية اعباين
كما ال يُغفل اجملتمع ،فَتى أنو ؿبور التشريع ،ألنو اؼبسؤوؿ أساسا على ظاىرة االكبراؼ
االجتماعي ،لذا يتعُت توجيو السياسة اعبنائية كبو تطهَت ىذا اجملتمع من ىاتو الظاىرة،
وتوجيهها كبو الدفاع عنو ،سواء بوقايتو من السلوؾ اؼبنحرؼ اجتماعيا قبل وقوعو ،أـ بعبلج
مظهر ىذا السلوؾ بعد وقوعو.
كما يقيم التدابَت االجتماعية ؿبل اعبزاء اعبنائي ،وينبغي أف تكوف دائما إنسانية وفعالة،
إنسانية تراعي آدمية اؼبنحرؼ اجتماعيا وتبقي على كرامتو دوف قهر ،وفعالة ألهنا تستمد
مربرات وجودىا من وظيفتها االجتماعية وىي إعادة تأىيل ذي السلوؾ اؼبنحرؼ اجتماعيا،
حبيث تتحدد على كبو يبلئم كل شخص على حدة ،مع األخذ عند تقريرىا بظروفو
االجتماعية والبيولوجية والنفسية ،وبالتايل يكوف من حق اؼبنحرؼ على الدولة أف تعيد تأىيلو
اجتماعيا.
ويضفي على التدابَت االجتماعية بأهنا بديلة عن العقوبة ال ؾبرد مكملة ؽبا كما أهنا شاملة
ألهنا تطبق على من ىبضع يف ظل التشريعات اعبنائية اغبالية للعقوبة بصفتو مسؤوال جنائيا
( )1د /عوض ؿبمد عوض – د /ؿبمد زكي أبو عامر – مبادئ علم اإلجراـ والعقاب
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وانطباقها على من ىبضع حاليا للتدابَت االحًتازية بصفتو غَت مسؤوؿ ولكن عن خطورة
إجرامية (. )1
وحسب رأيو أف العقوبة يف القانوف اعبنائي تنحدر من مفهوـ عبلقات الدولة اؼبتسلطة
بالفرد ،وىذا اؼبفهوـ ال يتحقق مع طبيعة اإلنساف الذي ىو صانع الدولة ذاهتا ،والعقوبة تناقض
يف ماىيتها اؼبادية احملسوسة واجب الدولة و وظيفتها يف ربسُت الفرد وإصبلحو ،وربسُت
اجملتمع يف ؾبموعو وإصبلحو.
فهي تُطبق على الشخص على أساس تقييم قانوف ؿبض ،قد يتعارض مع النتائج اليت تسفر
عنها اؼبكتشفات العلمية من حقائق لصيقة بطبيعة اإلنساف.
فالعقوبة تتسم بالسكوف واعبمود ،بينما يقع على عاتق الدولة واجب القياـ بنشاطات
إهبابية وفعاليات دائبة اغبركة ،من أجل تنمية أفضل ما يف نفوس األفراد لتأىيلها اجتماعيا
،وعبعلهم صاغبُت لبلستجابة ؼبتطلبات اغبياة يف اجملتمع ،وأف ىذه العقوبة هبب أف تزوؿ لتحل
ؿبلها تدابَت الدفاع االجتماعي . Mesures De Défense Sociale
و أف تدابَت الدفاع االجتماعي ليست عقوبة ،وإمبا وسائل تربوية وعبلجية ووقائية تنفذ على
الفرد إكراىا على كبو ما وبدث بالنسبة للمريض دبرض معد أو للمجانُت وتنفذ يف أي مكاف
ما عدا السجن.
ويبكن أف نلخص التدابَت الوقائية ،يف كل تدبَت سعى إىل استئصاؿ كل ظاىرة تؤدي إىل
إهباد تناقض بُت الفرد واعبماعة أو تنازع بُت إنسانية الفرد وضرورات اغبياة اؼبشًتكة ،ومن
أنبها نشر التعليم ،اإلصبلح االقتصادي واالجتماعي ،القضاء على األحياء الفقَتة ،فرض
الرقابة على بيع األسلحة ،تقييد بيع اؼبشروبات الكحولية ،رفع اؼبستوى الصحي واؼبعيشي،
فرض الرقابة على الصحافة.

( )1د /عبد الفتاح مصطفى الصيفي – اعبزاء اعبنائي ص.97
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أما التدابَت الًتبوية والعبلجية ،فهي اليت ترمي إىل تربية وعبلج األشخاص الذين تظهر
عليهم أمارات "البلجتماعية" ،ومن بُت ىذه التدابَت ،الوضع يف دار للتشغيل ،أو يف الوضع يف
مؤسسة للًتبية والتعليم ،اغبرية اؼبراقبة  ،اؼبنع من ارتياد بعض احملبلت العامة و الرعاية الطبية .
ولقد وضع جراماتيكا يف نظريتو عدة مبادئ نوجزىا يف اْليت :
_ ؼبا كاف اجملتمع ال يستهدؼ من اعبزاء سوى الدفاع عن نفسو ضد اعبريبة ،فإف سعيو لذلك
ال ينبغي أف ينحصر يف توقيع ىذا اعبزاء على اجملرـ باعتباره مصدرا لئلجراـ ،وإمبا ينبغي أف
يتطوع ليبلئم اؼبشكلة االجتماعية اليت يواجهها برد فعل اجتماعي ،وبالتايل فإف عليو أف
يتجاوز العقوبة والتدابَت ليغوص يف عمق اؼبشكلة لدراسة أسباهبا وعوامل نشأهتا يف سبيل
عبلجها ،ليصبح القصد من اعبزاء إعادة التأىيل االجتماعي للمجرـ بتسوية شذوذه وتعديل
طباعو ،حىت يتكيف من جديد مع اجملتمع.
_ وجوب تناسب التدابَت االجتماعية مع كل فرد بالنظر إىل شخصيتو االجتماعية  ،وليس
بالنظر ؼبسؤوليتو عن الضرر الناتج عن اعبريبة .
ويرجع إليو الفضل يف إبراز شخصية اؼبنحرؼ اجتماعيا كمحور للدراسة للتوصل إىل معرفة
العوامل اؼبؤدية بو إىل االكبراؼ اجتماعيا ،حىت يبكن تفريد التدبَت االجتماعي اؼببلئم تعليميا
كاف أـ عبلجيا .

الفرع الثـاني:
مارؾ آنسػل و الدفاع االجتماعي اغبديث
مل تلق أفكار جراماتيكا (الدفاع االجتماعي التقليدي) تأييدا من بعض أنصار حركة الدفاع
االجتماعي  ،خاصة يف فرنسا  ،األمر الذي دعا ىؤالء إىل اؼبناداة بوجوب تصحيح مسار ىذه
اؼبدرسة .ويعود الفضل إىل اؼبستشار مارؾ أنسل (اؼبستشار دبحكمة النقض الفرنسية) يف وضع
أسس الدفاع االجتماعي اعبديد  ،أو ما يبكن أف نسميو االذباه اؼبعتدؿ للدفاع االجتماعي.
فلقد وضع ىذا الفقيو يف عاـ  1940كتابة "الدفاع االجتماعي اعبديد  ،حركة لسياسة جنائية
إنسانية" La défense sociale nouvelle, un mouvement de politique criminelle
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 ، humanisteوالذي توالت طبعاتو كاف آخرىا عاـ  ،1981وقد ناؿ ىذا الكتاب شهرة كبَتة
يف فرنسا ويف العامل وذلك لسببُت :السبب األوؿ للنشاط العلمي ؼبؤلِفو وحضوره ومشاركتو يف
صبيع اؼبؤسبرات ،والسبب الثاين التزاف واعتداؿ األفكار اليت تضمنها فيما ىبص السياسة
اعبنائية.
حيث رد الظاىرة اإلجرامية إىل بنيتها القانونية من حيث التقييم و ربطها بالبيئة االجتماعية
من حيث اجملاهبة و العبلج.
فهو ال يرفض القانوف اعبنائي و ال ينكر مبدأ الشرعية و ال يذىب إىل حد إلغاء اؼبسؤولية
وال اعبزاء و يربط الظاىرة اإلجرامية بالبيئة االجتماعية ،وينتج عن ىذا الربط أف العقوبة ال
هتدؼ إىل جزاء الفاعل عن خطأ وقع منو و ىذا يشكل اؼباضي  ،و إمبا هتدؼ إىل اغبماية
االجتماعية ،وىذه النظرة سبتد عرب اؼبستقبل و تتطلب العمل على إعادة تأىيل الفرد اؼبنحرؼ
()1
.
ومعاعبتو حىت يسًتد إصبلحو كعضو يف اعبماعة
و يبكن أف نلخص أفكار آنسل يف :اإلبقاء على اؼبفاىيم التقليدية للقانوف اعبنائي ،االىتماـ
بشخصية اعبانح و الطابع اإلنساين للجزاء اعبنائي:

_ أوال _اإلبقاء على اؼبفاىيم التقليدية للقانوف اعبنائي :
يضع مارؾ أنسل سياسة للدفاع االجتماعي ال تنكر قواعد القانوف اعبنائي التقليدية  ،فهو
ال ينكر مبدأ الشرعية وال يذىب إىل حد إلغاء اؼبسئولية وال اعبزاء .ولديو أف اؼبسئولية اعبنائية
ينبغي أف يكوف مبناىا اػبطأ القائم على حرية اإلرادة .فهو ال يؤمن بالوضعية اؼبادية اليت تؤمن
باغبتمية وال تعًتؼ باػبطأ .كما أف ؿبرؾ ىذه اؼبسئولية ىو اعبريبة وليس الفعل اؼبناىض
للمجتمع أو العصياف االجتماعي كما كاف يسميو جراماتيكا.

( )1د .حسن عبلـ ،الًتصبة العربية للدفاع االجتماعي اعبديد ،سياسة جنائية إنسانية ،1991 ،منشأة اؼبعارؼ،
اإلسكندرية ، .ص 163وما بعدىا.
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ويؤكد أنسل على أف اؼبسئولية اعبنائية ىي الغاية واؽبدؼ من النظاـ اعبنائي القائم  ،حبيث
تؤدي اؼبعاملة العقابية بإمباء روح اؼبسئولية لدى اجملرـ كبو اجملتمع  ،فينصرؼ عن سلوؾ سبيل
اعبريبة يف اؼبستقبل .و باإلصباؿ فإف الدفاع االجتماعي اعبديد يقوـ على ذات األسس اليت
قامت عليها اؼبدرسة التقليدية ،ولكن مع تطوير ىذه األسس يف ضوء ما أظهرتو الدراسات
اغبديثة حوؿ السلوؾ اإلنساين

 ثانيا -االىتماـ بشخصية اعبانح :يرى آنسل أنو البد من أخد شخصية اعبانح يف االعتبار من أجل مواجهة الظاىرة
اإلجرامية  ،والبد لتقرير العقوبة اؼببلئمة أف تكوف شخصية اعبانح ىي ؿبل الدراسة يف صبيع
مراحل تعقبو .
فيجب أف يكوف اعبانح ؿبل اىتماـ القضية اعبنائية ،إذ ال يكفي أف يتوقف دور القاضي يف
فحص الفعل يف حد ذاتو ،وإمبا مراعاة شخصية اعبانح حىت ال ينفصم اغبكم الصادر عنها.
و يعتمد يف دراسة شخصية اعبانح على إعداد ملف  Dossier de personnalitéمن
الناحية النفسية و البيولوجية و حبث اجتماعي  ،ويتم ذلك عن طريق االستعانة خبربة الطبيب و
اػببَت النفسي و اػببَت االجتماعي ،وال يقتصر على السمات اػبارجية للفاعل ؿبل احملاكمة ،و
إمبا يبتد ليشمل دوافع و سلوؾ الفاعل قبل و بعد اعبريبة ،وحالتو الشخصية و البيئية يوضع بُت
يدي القاضي إىل جانب ملف الدعوى األصلية .
يرى بأف إدخاؿ فحص شخصية اعبانح يف إجراءات الدعوى اعبنائية يتطلب القياـ ببعض
التعديبلت يف نظاـ الدعوى اعبنائية اغبديث ،للقاضي بأف يفصل أوال يف مادية الوقائع
وتكييفها القانوين وإسنادىا إىل فاعلها ،وبعد ثبوت اإلدانة ،يقوـ باختيار اعبزاء اؼبناسب غبالة
الفاعل وصفتو الفردية (. )1

( )1د .أمُت مصطفى ؿبمد ،علم اعبزاء اعبنائي ص145
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 ثالثا– الطابع اإلنساين للجزاء اعبنائي :يُبقي مارؾ آنسل على فكرة اعبزاء اعبنائي بشقيو العقوبة والتدابَت .إال أف ىذا االذباه
يطالب بتوحيد صور اعبزاء اعبنائي يف نظاـ واحد ،يكوف يف ؾبموعو مبوذجاً لرد الفعل
االجتماعي ذباه اعبريبة  ،حبيث يكوف اعبزاء اعبنائي عمبلً اجتماعياً يهدؼ إىل ضباية اجملتمع
عن طريق التدابَت االجتماعية والعبلجية والًتبوية لشخص اعباين  ،دبا وبوؿ بينو وبُت وقوع
اعبريبة يف اؼبستقبل ودبا يكفل إعادة تأىيل اعباين ،كل ذلك يف إطار مفاىيم القانوف اعبنائي
التقليدية .فاعبزاء اعبنائي يطبق لتحقيق ىذا اؽبدؼ اإلنساين  ،أال وىو تأىيل اجملرـ وعدـ تركو
يهوي يف دروب اعبريبة  ،بعيداً عن األفكار الفلسفية اؼبتصلة بعدالة اعبزاء أو نفعيتو.
واعبزاء اعبنائي يف فكر ىذا االذباه لو طابع إنساين ،يقوـ على احًتاـ وضماف اغبرية الفردية.
ويظهر ذلك جليا يف رفض مارؾ أنسل وأنصاره للتدابَت غَت ؿبددة اؼبدة ،ورفضو للتدابَت
السابقة على اعبريبة أو التدابَت الوقائية ،كذلك إعبلنو الرفض التاـ لعقوبة اإلعداـ لتنافيها -
حسب زعمهم  -مع القيم اإلنسانية واحًتاـ حقوؽ اإلنساف.

المبحـث الثـاني
مدى تطػور العقوبػة السالبػة للحريػة
يقصد بذلك الوظائف اؼبنوطة بالعقوبة أو فعاليتها يف إحداث اْلثار اؼبًتتبة عليها واليت
تستخدمها الدولة كرد فعل حياؿ اعبريبة.
وفعالية العقوبة من حيث آثارىا قد تكوف بالنسبة للماضي كما قد تكوف بالنسبة للمستقبل.
فوظيفة العقوبة بالنسبة للماضي تعد زجرا ،حيث هبازى اعباين على السلوؾ اإلجرامي الذي
اقًتفو فعبل وثبتت مسؤوليتو عنو ،أما بالنسبة للمستقبل فوظيفتها الردع العاـ الذي يتحقق دبا
تباشره العقوبة على نفوس األفراد اْلخرين خبلؼ اعباين ،أما الردع اػباص ،فيتوافر دبا تؤثر بو
العقوبة على نفسية اعباين ذاتو دبنعو من ارتكاب اعبرائم يف اؼبستقبل.
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المطلـب األول
الردع العاـ كغرض أويل.
كاف الفكر اعبنائي يف أواخر القرف الثامن عشر يف أوربا ربت ىيمنة اؼبذاىب النفعية يف
العقاب ،اليت سهلت لو التخلص من بقايا فكر التكفَت والتوبة كهدؼ للعقاب الديٍت الذي
ترعرع يف أحضاف الكنيسة.
فصاغ كانط

Kant

مذىبو يف العدالة اؼبطلقة واعترب أف عقاب اعباين من مستلزمات األمر

اؼبطلق ،فالغاية اؼبتوخاة من العقاب ىي إصبلح الشر الذي أحدثتو اعبريبة ،فانتهاؾ قاعدة
اغبياة االجتماعية تسبب للمجتمع ضررا فادحا ،ولذلك فإف من الضروري أف يكوف يف مقابل
ىذا الضرر الذي تتحملو اؽبيئة االجتماعية ضرر آخر يف شكل أمل يتحملو اعباين ،وبقق
اؼبقاصة الكفيلة بإعادة التوازف اؼبختل ،فالعقاب هبذا اؼبفهوـ وظيفة ضبط العبلقات اؼبتبادلة بُت
طرفُت اليت تتطلب إهباد تعادؿ بُت الفعل ورد الفعل.
فبل يبكن أبدا اعتبار العقوبة ؾبرد وسيلة لتحقيق غاية أخرى غَت غاية اعبزاء ،سواء كاف
للجاين أو للمجتمع اؼبدين ،بل هبب أف يظل العقاب مفروضا لسبب وحيد وىو ارتكاب
اعبريبة (.)1
فتتضمن العقوبة بالضرورة طابعا قسريا موجعا يقصد بو إحداث أمل جسدي أو معنوي
باعباين يًتاوح بُت الشدة واللُت ،حسب خطورة اعبريبة  ،فاؽبيئة االجتماعية تنقل بإيبلـ
العقوبة رسالة سخط يف اذباه اعباين.
أما من الناحية القانونية فإف أؼبها يًتجم مساسا إراديا حبقوؽ اعباين األساسية ،سواء ذبلى
ذلك يف صورة مادية ملموسة مثل اإلحساس اعبسدي ،أو يف صورة معنوية مثل وضع اعباين يف
وضعية مهانة كما يف حالة اغبكم عليو باألشغاؿ الشاقة ،ولذلك تعمل بعض القوانُت العقابية
على ذبسيد أمل العقوبة يف صورة ملموسة مثل قانوف العقوبات النروهبي لسنة  1902الذي نص
على ما اصطلح على تسميتو باغببس اؼبشدد ،Emprisonnement Renforcée
الذي يتألف من ترؾ احملكوـ عليو يعيش باػببز واؼباء فقط ؼبدة عشرين يوما.
()1

د /أضبد ؾبحودة – أزمة الوضوح يف اإلُث اعبنائي يف القانوف اعبزائري والقانوف اؼبقارف اعبزء األوؿ -ص401
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ولقد قضى التطور اغبضاري على آثار االنتقاـ كغرض أساسي من العقوبة ،وأدى إىل رسم

وظائف سامية للعقوبة اغبديثة .لكن دوركايم مل يسلم بذلك ألف فيو مغايرة للحقيقة
اإلنسانية ،ولذلك واجو اؼبسألة دبا يفيد أف طبيعة العقاب قد تغَتت ،وأف اجملتمع أصبح يعاقب
ليحمي نفسو ،واألمل الذي يفرضو بالعقوبة ليس إال أداة لتحقيق ىذه اغبماية ،وأف اجملتمع
يعاقب ليس بقصد اغبصوؿ على ترضية بل لكي يساعد على شل اإلرادات السيئة ،وأف
الغضب مل يعد أساس القمع من خبلؿ األفكار اؼبنادية بأف تكوف العقوبة شرا يقابل شرا آخر
أخل بالنظاـ االجتماعي ،فاعتبار التهديد بالعقاب ىدفا للعقاب ،هبعل من القانوف أكثر ميبل
للتخويف والًتويع لضماف ربقيق الردع العاـ ،ومعٌت ذلك استحالة ضبط العقاب بدرجة اعبرـ
ألف غاية الردع العاـ تتطلب زيادة يف مقدار العقاب ولو يتجاوز ذلك درجة اعبريبة.
فالردع العاـ  prévention généraleكغرض للعقوبة السالبة للحرية يتمثل يف اػبطاب
اؼبوجو إىل كافة الناس ،واؼبتضمن هتديدا بعقاب غَتىم بسوء عاقبة اإلجراـ ،ولقد وضع فويرباخ
مفهوـ الردع العاـ بنظريتو وذلك دبواجهة الدوافع الفردية اإلجرامية بدوافع مضادة تتوازف مع
األوىل وسبنع اإلقداـ على اعبريبة ،دبنع اْلخرين من ارتكاهبا ،وربقق العقوبة ىذا اؽبدؼ بتوقيعها
على اعباين وإعبلف ذلك على الكافة ،فيعترب األمل الذي تتضمنو والذي يلحق باعباين عربة
لغَته من أفراد اجملتمع فبا يساىم يف منع اإلقداـ على اعبريبة خوفا من العقاب.
واؼبعروؼ أف النزعة إىل اإلجراـ موجودة يف النفس البشرية وتنبع من الطبيعة البدائية
لئلنساف ،باعتبارىا سبلحا يواجو بو الصعوبات واؼبشاؽ اليت تعًتض طريق حياتو األوىل وإشباع
حاجاتو ،وإف كاف ذلك وبقق نفعا يف العصور األوىل ،إال أف اؼبدنية وتطور اغبياة جعلت
اإلنساف اغبديث يف غَت حاجة مشروعة إليها ،ولكن ىذه الدوافع اإلجرامية مع ذلك تبقى
موجودة وزبلق يف اجملتمع ما يعرؼ بػ ( النزعة اإلجرامية الكامنة) اليت قد تتطور إىل نوع من
اإلجراـ الفعلي ،ومهمة العقوبة وغرضها ىو أف ربوؿ دوف ىذا التطور أو التحوؿ.
و لقد انتُقدت فكرة اعتبار الردع العاـ كهدؼ باعتبار الردع كهدؼ للعقوبة على أساس أنو
يؤدي إىل االذباه بالعقوبات كبو القسوة  ،كما أنو يكوف من غَت العدؿ أف نلحق أذى و
إيبلماً بإنساف من أجل ردع غَته و التأثَت عليو  ،كما أثبتت الدراسػات يف علػم العقػاب و
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اإلحصائيات إىل أنو مل وبقق قباحا يف التقليل من اعبرائم اؼبرتكبة ،و اليت عقوبتها سػالبة
للحرية دبدى طويل أو أشغاؿ شاقة .
كما شككت آراء قانونية يف فائدة الردع العاـ و فعاليتو يف التقليل من اإلجراـ ،ووصفوه
()1
بأنو نوع من العودة إىل نظاـ الثأر السائد يف العصور القديبة ،و ِ
اؼبنتقم ىو اجملتمع ىذه اؼبرة
و تعترب ىذه االنتقادات غَت مؤسسة على نتائج قطعية ،فلقد دلػت التجربة أف العقوبة
القاسية ال ربقق الردع العاـ دائما ،إذ كثَتا ما يًتدد القضاء يف النطق بالعقوبة القاسية و
هبتهد يف التماس أسباب التربئة منها ،فينشا األمل يف عدـ اقًتاؼ اعبريبة و تفادي عقاهبا ،
أما القوؿ بأف الردع العاـ يعٍت إيبلـ شخص و إغباؽ األذى بو من أجل التػأثَت على غَته ،فهو
مغالطة ألف اعتماد ىذا اؽبدؼ للعقوبة ال ينفي حق اجملتمع يف إيبلـ من يعتدي على حق من
حقوقو وبميها القانوف ،و ىكذا يبقى الردع العاـ ىدفا للعقوبة رغم االنتقادات اليت وجهت لو
(. )2

( )1عبد اهلل سليماف _ شرح قانوف العقوبات اعبزائري القسم العاـ ص.424
( )2سامل الكسواين _اؼبنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد اعبريبة ص.7
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المطلب الثاني
الردع اػباص كغرض تبعي
إف ارتكاب اعباين عبريبة يعٍت أف التهديد العاـ بإنزاؿ العقاب بو مل يردعو و مل يبنعو
من اإلجراـ ،و يصبح من الضروري إنزاؿ العقوبة بو أمبل يف أف يكوف تأثَتىا فعاال و مؤثرا يف
منعو من معاودة اعبريبة .ففي مرارة إيبلـ العقوبة و خشية اعباين من معاودة تطبيقها عليو ثانية
ما قد يردعو و وبوؿ بينو و بينها ،فيما يسمى بالردع اػباص  ،Prévention spécialeفالردع
اػباص يقصد بو التوجو بالذات إىل شخص جانح معُت ،لتحميلو أمل العقوبات اؼبقررة للجميع
على أمل ضبلو شخصيا على التدبر يف سلوكو و إقناعو خبطأ اؼبسلك الذي اتبعو  ،و إرغامو يف
النهاية على ىجر التفكَت يف العودة إىل طريق اعبريبة  ،مهما كانت مغرياهتا  ،عندما تبلغ
اؼبوعظة اؼبستخلصة من معاناة العقوبة ذروهتا القصوى(. )1
فتنفيذ العقوبة على اعباين ،تنهض كباعث مانع الرتكاب جرائم مستقبلية دبعرفتو  ،وقد
أثبت نظاـ االفراج الشرطي قباح العقوبة يف وظيفتها يف الردع اػباص ،فخوؼ اعباين من
اغبرماف من بعض اؼبزايا و العودة إىل السجن مرة أخرى ،كثَتا ما يكوف باعثا مانعا لو من
()2

العودة إىل ارتكاب اعبرائم ومن أجل ذلك قبد أف العقوبة ال تطبق بالنسبة ؼبعدومي األىلية
.
وىكذا فإف الردع اػباص يؤدي دورا تربويا و نفسيا يف تقوًن اعوجاج اعباين ،الذي يتأذى
بأمل العقوبة فينصرؼ عن اإلجراـ مستقببل  ،و هبذا اؼبعٌت يقًتب الردع اػباص من فكرة التأىيل
اليت غدت ىدفا للعقوبة .
فهو يتجو كبو الفرد لعبلج اػبطورة اإلجرامية الكامنة يف شخصو و ؿباوال استئصاؽبا ،و ىذا
يتطلب تغيَت شخصية الفرد و ربقيق التآلف و االنسجاـ بينها وبُت القيم االجتماعية
السائدة ،مع األخذ باالعتبار الظروؼ اػباصة بالفرد،وإذا كانت اػبطورة اإلجرامية تتمثل يف
( )1د أضبد ؾبحودة – أزمة الوضوح يف اإلُث اعبنائي يف القانوف اعبزائري و القانوف اؼبقارف اعبزء األوؿ – ص 400

( )2د مأموف سبلمة _ أصوؿ علم اإلجراـ والعقاب_ دار الفكر العريب طبعة  1979ص .308
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احتماؿ إقداـ الفرد على ارتكاب جريبة ،فإف غاية الردع اػباص ىي اغبيلولة دوف ربقيق ىذا
االحتماؿ و يأيت تأىيل احملكوـ عليو كنتيجة للردع اػباص .
و قد رأى بعض رجاؿ االرباد الدويل لقانوف العقوبات أف سبل ربقيق الردع اػباص ىي
االستبعاد  ،l‟éliminationو اإلصبلح و اإلنذار l‟amendementو ىذا التقسيم أصبح ؿبل
نظر بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية  .فاالستبعاد يعٍت اليأس من إصبلح و تأىيل اجملرـ  ،و
مل يعد لليأس ؿبل يف ضوء تطور أساليب اؼبعاملة العقابية ،كذلك يكوف بالنسبة للعقوبة
السالبة للحرية اؼبؤبدة  ،و ىذه األخَتة مل تبق مطبقة بصورة واقية بعد أف تطورت التشريعات
اغبديثة اليت أصبحت تنص على إخبلء السبيل الشرطي أو ما يسمى باإلفراج اؼبشروط .
أما اإلنذار فهو يقود إىل العقوبات القصَتة اؼبدى و ىي غَت مقبولة يف الدراسة العقابية
اغبديثة ،الف ضررىا أكثر من نفعها ،و بالتايل نتيجة إىل الوصوؿ إىل اإلنذار اؼبطلوب بالنسبة
لبعض فئات اجملرمُت عن غَت طريق سلب اغبرية.

المطلب الثالث
إعادة التأىيػل كغرض إصبلحي
وتنطلق النظريات اليت ترى يف العقوبة وظيفة نفعية ،من منطلق مؤداه أنو إذا كانت العقوبة
ىي شر ال بد منو ،إال أف ؽبا غاية معينة ذبعل منها نفعا للمجتمع ،و ىذه الغاية ىي إصبلح
اعباين و هتذيبو بإزالة األسباب اليت تدفعو إىل اإلجراـ .
ولقد صادفت ىذه النظريات اغبقيقة ،حينما أضفت على العقوبة دورا اجتماعيا نافعا يتمثل
يف هتذيب اعباين و إصبلحو للعودة إىل اغبياة االجتماعية عضوا صاغبا ال يعود إىل اعبريبة مرة
()1
أخرى.

( )1د مأموف ؿبمد سبلمة _ أصوؿ علم اإلجراـ والعقاب_ دار الفكر العريب طبعة .1979
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و يبكن القوؿ بأف القانوف اعبنائي اغبديث  ،قد خفف من الًتكيز على وظيفة الردع العاـ
لصاحل وظيفة إعادة التأىيل  ،اليت أصبحت تستأثر بكل سياسة العقاب  ،فبعض األنظمة
اعبنائية تفضل النص على ىذه الوظيفة إما يف قانوف العقوبات أو يف قانوف اإلجراءات اعبزائية
.
فمند سنة 1937نص اؼبشرع السويسري يف اؼبادة  37من قانوف العقوبات ،على أف تنفيذ
عقوبيت السجن واغببس هبب أف تباشر مع اغبرص على الوصوؿ إىل ىدؼ هتذيب اعبانح و
تقصَت عودتو إىل اغبياة اغبرة ،و مند صدور قانوف اإلجراءات اعبزائية الفرنسي لسنة 1958
أصبح العقاب متجها إىل إصبلح احملكوـ عليو و التحضَت إلعادة التأىيل بالنص الصريح يف
اؼبادة  728منو .
و يف اعبزائر ما إف صدر األمر رقم  05ػ  04اؼبؤرخ يف  06فرباير  2005اؼبتضمن قانوف تنظيم
السجوف و إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت ،حىت أصبح الًتكيز على إعادة الًتبية و
التكيف و اإلصبلح كهدؼ للعقاب وىذا ما حددتو اؼبادة األوىل:
"يهدؼ ىذا القانوف إىل تكريس مبادى وقواعد إلرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة
الدفاع االجتماعي اليت ذبعل من تطبيق العقوبة وسيلة غبماية اجملتمع بواسطة إعادة الًتبية
واإلدماج االجتماعي للمحبوسُت"(.)1
فإعادة التأىيل  réadaptationيقصد هبا وضع احملكوـ عليو يف مكاف يطلق عليو اسم
مؤسسة إعادة التأىيل ،أو مركز اجتماعي يقر لو القانوف ىذه الصفة ،على أف تتوفر فيو
اإلمكانيات و الوسائل البلزمة لئلصبلح ،و يهدؼ التأىيل إىل خلق نوع من االعتبار لدى
احملكوـ عليو لسلوؾ الطريق اؼبوافق للقانوف.

( )1قانوف  04 -05اؼبتضمن تنظيم السجوف وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت اؼبادة01
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يتحقق ىذا الغرض عن طريق توظيف أمل العقوبة ،فإذا كانت العقوبة شرا البد منو فيجب
أف تتجو إىل إصبلح اعباين و هتذيبو حىت يعود إىل اغبياة االجتماعية عضوا صاغبا ،دوف
التفكَت يف ارتكاب جريبة أخرى  ،أي ال يقتصر األمر على ؾبرد التأثَت النفسي ألمل العقوبة
كما ىو اغباؿ يف الردع اػباص  ،و إمبا يتجاوز ذلك إىل ازباذ موقف إهبايب يؤدي يف النهاية
إىل تأىيل احملكوـ عليو  ،وال يتحقق ذلك إال بدراسة شخصيتو من صبيع جوانبها العضوية و
النفسية و االجتماعية ُ ،ث ربديد العوامل اليت تدفعو إىل انتهاج السلوؾ اإلجرامي ،و يلي
ذلك اختبار وسائل اإلصبلح اؼببلئمة ُث كيفية تنفيذىا ،حبيث ينتج عن كل ذلك ليس فقط
إزالتو اػبطورة الكامنة يف نفس اعباين ،و إمبا أيضا خلق االعتياد لديو على احًتاـ القانوف ،و
انتهاج السلوؾ اؼبطابق ألحكامو أي أف إصبلح اعباين و تأىيلو يتطلب تفريدا يف العقوبة
يتناسب وشخصيتو حىت وبقق اإلصبلح نتيجتو يف التأىيل .
ويعترب ىذا اؽبدؼ من أىداؼ العقوبة حبيث هبب أف تكوف لو األولوية ( )1على األغراض
األخرى.
كاف للتطور التارىبي ألغراض العقوبة و األفكار اليت سادت كل مدرسة  ،أثرا يف تعدد
أغراض العقوبة ،فكاف الغرض يف بداية األمر ربقيق الردع العاـ  ،و يف مرحلة أخرى تطور إىل
ربقيق العدالة ،و أخَتا كاف غرضها ربقيق الردع اػباص  ،و يعترب ىذا التعدد نتيجة طبيعية
لعدـ اتفاؽ ىذا الغرض مع الدراسات السابقة عليو و عدـ ربقيق الغرض السػػابق عليو لوظيفة
التوبة .
ويصح الفصل بُت ىذه األغراض الثبلثة ،ماداـ الغرض اغبقيقي للعقوبة مهما تعددت أنواعو
ينبع من فكرة واحدة ىي مكافحة اعبريبة  ،فتحقيق العدالة كغرض للعقوبة  ،يهدؼ إىل ترضية
الشعور العاـ عامة و شعور اجملٍت عليو خاصة  ،فتحقيقها يعيد التوازف القانوين الذي أخلت بو
اعبريبة  ،دبا أنزلتو من إيذاء باجملٍت عليو  ،فيكوف إيبلـ العقوبة ليقابلو و يتعادؿ معو  .فالعقوبة
بتهدئتها للشعور العاـ تفتح للجاين باب العودة إىل اجملتمع  ،فتمهد لو طريق اإلصبلح  ،و
توقظ لديو الشعور باؼبسؤولية ذباه اجملتمع يف اؼبستقبل .

( )1د /عبد القادر القهوجي – علم اإلجراـ وعلم العقاب -الدار اعبامعية للطباعة طبعة  1988ص.230
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البــــاب الثاني
مشاكل العقـوبة السـالبـة للحريـة والبدائل المقترحة لها
لقد كاف للدراسات العقابية اغبديثة أثر يف تغيَت دور العقوبة حبيث جعلت ؽبا ىدفا وغاية
نفعية وتأىيلية ،بعد أف كانت العقوبة غامشة توقع دوف أف يكوف ؽبا غرض اجتماعي نافع.
فأصبح من الضروري أف تكوف العقوبة منسجمة مع طبيعة من ستطبق عليو ،وفعالة حبيث
يكوف ىذا االنسجاـ والتبلؤـ اؼبطلوب بُت العقوبة السالبة للحرية وطبيعة الفرد اػباضع ؽبا،
وىو الذي يسمى دببدأ تفريد العقاب ،سواء كاف يف مرحلة احملاكمة أو بعد تنفيذ العقوبة
السالبة للحرية احملكوـ هبا.
وسوؼ نتناوؿ ىذا الباب من خبلؿ فصلُت ،الفصل األوؿ نتعرض فيو ألىم إشكاالت
العقوبة السالبة للحرية ،ويف الفصل الثاين نتناوؿ البدائل اؼبقًتحة ؽبا.

الفـصـل األول

إشكاالت العقوبة السالبة للحرية
لقد اقتضى العدوؿ عن العقوبات البدنية إهباد أنواع جديدة من العقوبات اؼبانعة للحرية،
وتنوعت من حيث مددىا ومن حيث أساليب تنفيذىا ،ومدى القسوة اليت يتحملها احملكوـ
عليو هبا (.)1
وكاف ىذا النوع مقبوال بالنظر إىل اىتماـ الباحثُت اؼبنصب على اعبريبة دوف اجملرـ ،إذ كاف
يعتمد على مدى جسامة اعبريبة اليت ارتكبها احملكوـ عليو ،دوف العناية دبواجهة أساس
( )1د ⁄فوزية عبد الستار -مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب -دار النهضة العربية طبعة 1985ص.244
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اػبطورة اليت تنطوي عليها شخصية اجملرـ ،باإلضافة إىل أف ىدؼ العقوبة السالبة للحرية ىو
الردع العاـ ،أي منع الناس من تقليد اجملرـ بإشعارىم باػبوؼ من اإلقداـ على جريبة كاليت
ارتكبها ،ذبنبا لتحمل العقوبة اؼبقررة قانونا .فأصبح اإليبلـ الناتج عن تنفيذ العقوبة يتحدد
حسب مدى جسامة اعبريبة اليت تقرر ؽبا ،وبالتايل تقررت عقوبات السجن وىي أشد
العقوبات ،وعقوبات اغببس ،ونظرا لتعدد اعبرائم تعددت العقوبات السالبة للحرية اؼبقررة ؽبا
حبسب نوع اعبريبة.
فطبقا لقانوف العقوبات اعبزائري يعاقب على اعبنايات بالسجن (اؼبؤبد أو اؼبؤقت) وعلى
اعبنح واؼبخالفات بعقوبة اغببس ،وطبقا للقانوف اؼبصري يعاقب على اعبنايات بعقوبات
األشغاؿ الشاقة والسجن ،أما اعبنح فيعاقب عليها باغببس (.)1
وسنحاوؿ أف كبصر أىم اؼبشاكل اليت تواجو العقوبة السالبة للحرية يف مبحثُت:
 إشكاالت العقػوبة السػالبػة للحريػة طويلة اؼبدة "السجن" -إشكاالت العقػوبة السػالبػة للحريػة قصَتة اؼبدة "اغببس"

المبحث األول
إشكاالت العقػوبة السػالبػة للحريػة طويلة اؼبدة "السجن"
تعترب اْلثار السلبية لعقوبة السجن من األمور اليت يبكن الًتكيز عليها يف إبراز أنبية األخذ
ببدائل للعقوبات السالبة للحرية .وؽبذا فقد اىتم الباحثوف يف تناوؽبم لآلثار السلبية لعقوبة
السجن قبل اػبوض يف اغبديث عن ضرورة إهباد بدائل عنو،لذلك أرى أنو لز ًاما التنويو إىل أف
ىذه اْلثار متداخلة ،دبعٌت أنو ال يبكن تصور حدوث أثر على السجُت دوف أف يبس األسرة
ومن ُث اجملتمع  ،فعلى الرغم أف من أىم خصائص العقوبة يف القوانُت الوضعية أهنا شخصية
،أي ال تتعدى إىل غَت من صدرت حبقو ،إال أف تعدي عقوبة السجن لتمتد إىل أسرة السجُت
وؾبتمعو أمر حتمي يبثل انعكاسات سلبية لتلك العقوبة.
( )1د/أمُت مصطفى ؿبمد -علم اعبزاء اعبنائي -ص.210
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وسوؼ كباوؿ يف ىذا اؼببحث الًتكيز على مشكلتُت تعترباف من أبرز مشاكل العقوبة السالبة
للحرية طويلة اؼبدة ،وذلك من خبلؿ اؼبطلبُت التاليُت:
 اؼبطلب األوؿ :إرتفاع النفقات -اؼبطلب الثاين :اؼبشاكل اؼبتعلقة باإلصبلح والتأىيل

المطلب األول
إرتفاع النفقػات
إف إنشاء السجوف دبختلف أنواعها وإدارهتا من مشرفُت ومسؤولُت وحراس وبتاج من
الدولة أمواال طائلة ،تستقطعها من اؼبيزانية السنوية إلنفاقها على السجوف والقائمُت عليها ،
وىذا بسبب وجود اجملرمُت داخل السجوف  ،حيث إف ىؤالء وبتاجوف إىل برامج تأىيلية
ـبتلفة لتتمكن الدولة من إعادة دمج اجملرمُت يف اغبياة االجتماعية ،وجعلهم يعيشوف مواطنُت
كثَتا من الدوؿ
صاغبُت  ،ىذه الربامج واػبطط ربتاج إىل أمواؿ كثَتة تنفقها الدولة  ،رغم أف ً
نظرا لكثرة احملكوـ عليهم  ،خاصة إذا ما علمنا أف
قد ال تستطيع اإلنفاؽ على اؼبساجُت ً
أغلب من يدخل السجن ىم أشخاص أصحاء أقوياء يستطيعوف العمل دبا ىبدـ اجملتمع
واقتصاد الدولة  ،ؽبذا فإف استقطاع الدولة مبالغ مالية من ميزانيتها وصرفها على اؼبساجُت
وإدارات السجوف يزيد من إرىاؽ ميزانية الدولة ،وال سيما أف السجوف تعٍت أبنية وموظفُت
وطعاماً وكساءً وعبلجاً وكل ذلك يتطلب أمواال ًًليست بالقليلة.
ويبكن رؤية الوضع بشكل أفضل من خبلؿ البيانات اليت تقدمها الدوؿ عن حجم إنفاقها
على مؤسساهتا العقابية أو على نزالئها .ففي كندا مثبل كانت تكلفة السجُت الواحد يف
السجوف احمللية ما بُت عامي  1997-1996ما يقرب من  50165دوالر كندي ،بينما بلغ
متوسط تكلفة السجُت الواحد داخل السجوف الفدرالية خبلؿ نفس العاـ ما يقرب من
 48468دوالر كندي ،وبلغ إصبايل نفقات اغبكومة الكندية على السجوف الفدرالية خبلؿ ىذا
العاـ ما يقرب من  970مليوف دوالر كندي (. )1
( )1د .منصور رضباين – علم اإلجراـ والسياسة اعبنائية – دار العلوـ،
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المطلب الثاني
اؼبشاكل اؼبتعلقة باإلصبلح والتأىيػل
أثبتت العديد من الدراسات العقابية اغبديثة أف التنظيمات االجتماعية -غَت الرظبية-
لنزالء السجوف ،كاعبماعات والنوادي والعصابات ،تظهر كنوع من االستجابة لئلحباط الناجم
عن فقداف اغبرية ؼبدة طويلة ،وأهنا نوع من التكيف لقواعد و نظم الضبط اليت ىبضع ؽبا
النزالء ،وىي استجابة ؼبتطلبات البقاء.
وطبقا لوجهة النظر ىذه ،فإف النزالء قد ُدفعوا إىل الوضع الذي كاف من الضروري أف يظهر
فيو مثل ىذا التنظيم االجتماعي ،لكي ىبفف عليهم من وطأة أثر اإلحباط واػبزي والشعور
بالتدين الذي وبدثو اإليداع بالسجن ؼبدد طويلة .لقد اقتصرت الدراسات اؼببكرة اليت اىتمت
بالتنظيم غَت الرظبي اػباص بالنزالء على الًتكيز على عملية التأقلم للسجن ،اليت عرفت بأهنا
األخذ بطرؽ السلوؾ والتفكَت اػباصة بالنزالء ،وكذلك القيم واؼبعايَت والعادات وكافة جوانب
الثقافة اػباصة بالسجن.
ومن ىذه الدراسات نذكر دراسة أدوين سذرالند و كريسيCressey & E. Sutherland
يف كتاهبما مبادئ علم اإلجراـ ،ودراسة دايفيد بوسباف  David Botmanاليت اختار ؽبا عنواف
"السياؽ االجتماعي للمؤسسات اإلصبلحية " وكذلك دراسة لينكولن جي فري Lincoln
 J.Fryبعنواف" :البناء الرظبي للنزالء يف مواجهة إدارة السجن واألىداؼ العبلجية للمؤسسات
اإلصبلحية" (. )1ومنها أيظا ما أورده نورماف جونستوف و ليونارد سافيًت عن ؾبتمع السجن يف
كتاهبما" :علم اجتماع العقاب واإلصبلح" The Sociology of punishment and
.correction

)1( Lincoln J . Fry , The impact of formal inmate structure on apposition to staff
and treatment goals.

95

ولقد أكدت معظم ىذه الدراسات على الفرض القائل بأف ىذه العملية (التأقلم) ،تعمل
على أف ربل ثقافة اعبريبة ؿبل الثقافة التقليدية اليت يعتنقها النزيل اعبديد بالسجن ،والنتيجة
الطبيعية ؽبذه العملية ،تتمثل يف أف النزيل غالبا ما يفرج عنو وقد أصبح أكثر إجراما ،وليس
أكثر تأىيبل.
وقد أفًتض ىنا أف ىناؾ عبلقة بُت درجة التأقلم أو التكيف للسجن ،وطوؿ مدة البقاء يف
السجن ،كما أفًتض أيضا أف ىناؾ عبلقة عكسية بُت قباح اؼبفرج عنو يف العودة إىل اجملتمع أو
االندماج يف اغبياة السوية من ناحية ،ومدى انغماسو يف عملية التأقلم أو األخذ بالتنشئة يف
السجن اليت تعرض ؽبا أثناء قضائو مدة العقوبة.
ونتيجة ؽبذا التصور ،ركزت الدراسات العقابية على تأكيد االختبلفات بُت النظم الرظبية
وغَت الرظبية السائدة بالسجوف ،وأبرزت التأثَتات اؼبًتتبة على النظاـ االجتماعي غَت الرظبي
للنزالء على نتائج األىداؼ العبلجية واإلصبلحية اليت تنتج من عملية التأىيل.
فقد أورد الباحثوف ىنا الكثَت من البيانات واغبقائق اليت تؤكد أف ىناؾ اختبلفا وتناقضا بُت
اؼبستهدؼ رظبيا من اإليداع بالسجوف من عبلج وإصبلح من ناحية ،وأىداؼ النزالء
وتنظيمهم االجتماعي غَت الرظبي من ناحية أخرى.

المبحث الثاني
إشكاالت العقوبة السػالبة للحرية قصَتة األمد" اغببس"
يعد السبب األساسي يف تكدس اؼبؤسسات العقابية ىو ازدياد أعداد احملكوـ عليهم
بعقوبات قصَتة اؼبدة ،ولقد نالت ىذه العقوبة كثَتاً من كتابات الفقهاء ،وذلك ألنبية آثارىا،
حيث يعترب اغببس القصَت اؼبدة من أىم اؼبواضيع اليت تشغل علماء العقاب يف العصر اغبديث،
ومع ذلك فإف جذورىا سبتد إىل النصف الثاين من القرف التاسع عشر ،حيث أهنا شائعة يف
ـبتلف الدوؿ ،وىذا ما تؤكده اإلحصاءات الدولية ،فقد دلت ىذه اإلحصاءات إىل أف أحكاـ
اإلدانة بعقوبة اغببس ؼبدة ستة أشهر وما دونو بلغت  %80يف بلجيكا،و %84يف اؽبند ،و%85
يف سويسرا ،و %90يف جنوب افريقيا.
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وال شك أف التضخم التشريعي يف اجملاؿ اعبنائي أدى إىل نشوء ظاىرة اغببس قصَتة اؼبدة،
إما بسبب العقوبات القصَتة اليت تتضمنها النصوص اعبنائية ،أو بسبب ميل القضاة عادة
للحكم بعقوبة قصَتة اؼبدة يف اعبرائم البسيطة حبكم تأثرىم بعقدة اغبد األدىن(.)1
أو لعدـ وجود بدائل أخرى لعقوبة السجن يبكن للقاضي اختيارىا ،وال شك يف أف ىذا اغبد
األدىن يف الغالب يكوف عقوبة قصَتة اؼبدة.
وسنتناوؿ يف ىذا اؼببحث أىم إشكالُت من إشكاالت العقوبة السالبة للحرية قصَتة اؼبدة
وذلك من خبلؿ اؼبطلبُت التاليُت:
 المطلب األول :إشكالية توحيد العقوبة السالبة للحرية -المطلب الثاني :إشكالية عقوبة اغببس قصَتة اؼبدة

المطلب األول
إشكػالية توحيد العقوبة السالبة للحرية
الفرع األول:

نشأة فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية

يعترب الدافع الرئيسي لفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية إنسانيا يف بادئ األمر ،أال وىو
رغبة التخلص من عقوبة األشغاؿ الشاقة على وجو خاص ،ألهنا تقوـ أساسا على فكرة إيبلـ
اعباين ،ودفعو بالتايل إىل التكفَت عن ذنبو ،فعلى قدر جسامة اعبرـ ينبغي أف يكوف األمل الذي
ينبغي أف يتحملو اجملرـ .وىذا كما جاء يف تقدير اؼبدرسة التقليدية ،أما اؼبدرسة الوضعية
فاغتنمت فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية لسبب آخر غَت السبب اإلنساين،

( )1د .يسر أنور علي و د .آماؿ عبد الرحيم عثماف ،أصوؿ علمي اإلجراـ والعقاب ،ج ،1علم العقاب ،دار النهضة
العربية  ، ،1993 ،ص.363
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وىو أف العقوبة مل تعد أداة للتكفَت عن الذنب يف مذىبها ،بل أصبحت أداة لوقاية اجملتمع
من اعبريبة والعناية بشخص اعباين ،لتحديد نوع العقاب الذي يناسب خطورتو(.)1
وىنا نشأ اػببلؼ بُت فقهاء علم العقاب ،حوؿ ما إذا كاف من األفضل تعدد أنواع
العقوبات السالبة للحرية تبعا عبسامة اعبريبة ،أـ أف من األفضل توحيد كافة العقوبات السالبة
يف عقوبة واحدة ،ؽبا اسم واحد وتتفاوت من جريبة إىل أخرى ومن ؾبرـ إىل آخر حسب اؼبدة
فقط.
والذي أظهر تلك اؼبشكلة ىو اذباه التشريعات اعبنائية اغبديثة كبو تبٍت التقسيم الثبلثي
للجرائم حسب نوع ومقدار العقوبة ،ومن ذلك التشريع اعبزائري الذي يقسم اعبرائم إىل
جنايات وجنح وـبالفات ،ويُفرد لكل نوع من اعبرائم عددا من العقوبات ىبتلف نوعاً ومقداراً.
ويبدو على ىذا التقسيم أنو يأخذ يف اعتباره جسامو اعبريبة من أجل ربديد نوع ومقدار
العقوبة  ،دبا يهمل يف اغبقيقة شخصية اجملرـ حُت تقدير العقوبة.
على ىذا النحو ذىب البعض إىل القوؿ بأنو البد من توحيد وصبع العقوبات السالبة للحرية
يف عقوبة واحدة ،مع تفريدىا حسب اؼبدة وفق ما يتكشف بعد ذلك من ظروؼ تتصل
جبسامو الفعل اإلجرامي وحالة اجملرـ الشخصية واالجتماعية.
ولقد أثَتت فكرة التوحيد ألوؿ مرة يف مؤسبر ستوكهومل سنة ، 1878إال أف اؼبؤسبريِن مل
يتخذوا بشأنو موقفا واضحا ،إذ اكتفى اؼبؤسبروف دبجرد التوصية بتقليص الفارؽ بُت العقوبات
السالبة للحرية ،ودبحاولة ذبنب اإليبلـ فيها ،وبتجنب اؼبساس بشرؼ احملكوـ عليو قدر
اؼبستطاع .ولكنها تبقى ؾبرد توصيات عامة ال تنصب بصفة خاصة على التوحيد ،بقدر ما
تنصب على شخصية اعباين.
ُث أثَت نفس اؼبوضوع يف اؼبؤسبر الذي عقد يف باريس عاـ  1895ربت عنواف" :اؼبفاضلة بُت
التقسيم الثبلثي والتقسيم الثنائي إىل جنح وـبالفات دوف اعبنايات" .فلم هبمع اؼبؤسبروف على
قرار موحد ،إذ منهم من كاف يؤيد التقسيم الثبلثي وهبد لو مربراتو ،ومنهم من كاف يرى أف
التقسيم الثنائي أفضل منو.
( )1د ⁄رؤوؼ عبيد – توحيد العقوبات السالبة للحرية – ؾبلة العلوـ القانونية واالقتصادية– ص.283
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اذبهت الدراسات اغبديثة يف علم العقاب إىل االىتماـ بشخص اعباين بقدر أكرب من
اعبريبة اليت ارتكبها ،وىذا ما يسمى ظهور فكرة الردع اػباص كهدؼ أساسي من أىداؼ
العقوبة ،وىو معاعبة شخصية احملكوـ عليو دبحاولة استئصاؿ خطورتو اإلجرامية حىت يستطيع
()1
أف يلتئم مع اجملتمع بعد انتهاء عقوبتو دوف أف يعود إىل ارتكاب اعبريبة مرة أخرى
فجعل عقوبة السجن كأداة إلصبلح احملكوـ عليو وتأىيلو اجتماعيا يبيل إىل توحيد
العقوبات السالبة للحرية يف عقوبة واحدة ىي عقوبة اغببس ،ينطق هبا القاضي وال ىبتلف
نوعها حبسب اعبريبة ولكن زبتلف مدهتا فقط من ؿبكوـ عليو ْلخر(.)2
ويقتضي ذلك أف تتجرد العقوبة من كل قدر من اإليبلـ ال يقتضيو ربقيق ىذا اؽبدؼ
فيقتصر أمر العقوبة على ؾبرد منع اغبرية ،إذ ىو أدىن قدر ضروري لتطبيق األساليب العبلجية
والتأىيلية على احملكوـ عليو ،فإذا اقتضى استئصاؿ خطورة احملكوـ عليو اإلجرامية وؿباولة
إصبلحو وتأىيلو ؼبواجهة اجملتمع بتجريد العقوبات السالبة للحرية من مظاىر القسوة اليت سبيز
بعضها كعقوبة األعماؿ الشاقة.
ويعود ظهور االذباه اؼبنادي بتوحيد العقوبات السالبة للحرية يف أوائل القرف التاسع عشر
إىل الفرنسي شارل لوكاس

،1830 Charles Lucas

واألؼباين أوبرماير عاـ

1835

،وانتقل

حبث اؼبوضوع إىل اؼبؤسبرات الدولية اليت تنظمها اللجنة الدولية اعبنائية والعقابية
. La commission internationale pénale et pénitentiaire

ونوقش يف اؼبؤسبر الثاين الذي عقد يف مدينة " ستوكهولم" سنة

1878

وأصدر قرارا بتأييد

توحيد العقوبات السالبة للحرية نصو كاْليت :
" إنو من اؼبناسب أيا كاف النظاـ العقايب قبوؿ التماثل القانوين بُت العقوبات السالبة للحرية
بقدر اإلمكاف ،وحبيث ال يكوف ىناؾ فارؽ بينها إال يف مدهتا ويف اْلثار التبعية اليت يبكن أف
ترتبها بعد اإلفراج " (. )3
( )1د ⁄فوزية عبد الستار -اؼبرجع السابق -ص.245
( )2د ⁄عبود سراج – علم اإلجراـ وعلم العقاب -دراسة ربليلية يف أسباب اعبريبة وعبلج السلوؾ اإلجرامي -طبعة
 1983ص .424
( )3د ⁄رؤوؼ عبيد – اؼبرجع السابق– ص.285
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واؽبدؼ األصلي ؽبذا القرار ىو القضاء على اْلثار اؼبخلة بالشرؼ وسوء السمعة اؼبًتتبة
حتما على بعض العقوبات كاألشغاؿ الشاقة ،فبل ينبغي يف العقوبة السالبة للحرية أف تسيئ
إىل ظبعة احملكوـ عليو هبا ،وال أف تقصد إيبلمو بأكثر فبا يقتضيو سلب اغبرية يف ذاتو.

الفرع الثاني:

االذباه اؼبعارض لتوحيد العقوبات السالبة للحرية.

رغم إقداـ بعض التشريعات على األخذ بفكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية وتقريرىا يف
قوانينها عقوبة واحدة سالبة للحرية وربت اسم واحد ،ومع ذلك مل يلق ىذا االذباه اؼبنادي
بتوحيد العقوبات السالبة للحرية ،قبوؿ البعض الذين نادوا بضرورة اإلبقاء على نظاـ تعدد
العقوبات السالبة للحرية .وسبحورت حجج االذباه الرافض لتوحيد العقوبات السالبة للحرية
فيما يلي:
 أوال -أف التوحيد اؼبقًتح يف تنوع العقوبات السالبة للحرية يقتضي بالضرورة تغيَتاشامبل يف قانوف العقوبات واإلجراءات اعبزائية ،فكبلنبا يقوـ على تنوع اعبرائم حبسب
جسامتها وتنويع السجوف أيضا إىل أنواع ،كما ىو اغباؿ يف القانوف اعبزائري (مراكز وقاية و
مراكز إعادة الًتبية و مراكز إعادة التأىيل)
 -ثانيـا -أف توحيد العقوبات السالبة للحرية ربت اسم واحد ،الذي ىو عادة اغببس،

يفشل يف ربقيق الردع العاـ ،دبنع الناس من اإلقداـ على مثل اعبريبة اليت ارتكبت ،ويهدـ
التناسب الذي يشعر الكافة بإغباقو إليو ،بُت جسامة اعبريبة من الوجهة األدبية ،وبُت جسامة
العقوبة من الوجهة اؼبادية ،فنوع عقوبة القتل العمد ينبغي أف يكوف غَت نوع عقوبة
القتل باإلنباؿ ،فهو ىبطئ ىدؼ العقوبة يف إرضاء الشعور العاـ بالعدالة الذي انتهكو اجملرـ
بارتكاب اعبريبة (.)1

( )1د ⁄فوزية عبد الستار -اؼبرجع السابق -ص.246
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 ثالثـا -يستند أصحاب ىذا االذباه يف رفضهم لتوحيد العقوبات السالبة للحرية ،علىأف ىذا النظاـ يضحي حبق القاضي يف اختيار العقوبة اؼبناسبة غبساب اإلدارة العقابية ،وىذا
وبرـ احملكوـ عليو من بعض الضمانات اليت يبنحو إياىا حياد السلطة القضائية يف معاعبة
األمور من زاوية موضوعية ؾبردة.
 -رابعـا -أف توحيد العقوبات السالبة للحرية ال يسمح بتصنيف احملكوـ عليهم تبعا

الختبلؼ ظروفهم على كبو علمي سليم.

الفرع الثالث:

االذباه اؼبؤيد لتوحيد العقوبات السالبة للحرية.

لقد تبلورت أفكار ىذا االذباه يف ردود على أصحاب االذباه الرافض لتوحيد العقوبات
السالبة للحرية مربرين ذلك يف آراء قبملها يف النقاط التالية:
 أوال -إف القوؿ بتوحيد العقوبات السالبة للحرية يقتضي تغيَتا شامبل يف قانوينالعقوبات واإلجراءات اعبزائية ،اللذين تقوـ أحكامهما على تقسيم اعبرائم إىل جنايات وجنح
وـبالفات بالنظر إىل مقدار العقوبة ،رأي مردود عليو ألف العقوبة اؼبوحدة ىبتلف قدر
جسامتها باختبلؼ مدهتا ،وىذا هبعل من اليسَت ربديد نوع العقوبة بالنظر إىل مداىا .
فيمكن أف يطلَق على العقوبة اؼبوحدة أين ال ذباوز مدة معينة "حبسا" ،فإف جاوزهتا يبكن أف
يطلَق عليها "سجنا" ،وتصبح يف اغبالة األوىل عقوبة للجنح و يف اغبالة الثانية عقوبة
()1
للجنايات

-ثانيـا -يرد على القوؿ بأف توحيد العقوبات السالبة للحرية ال وبقق إرضاء الشعور

العاـ بالعدالة ،وال وبقق الردع العاـ لعدـ تناسب العقوبة مع جسامة اعبريبة ،فالرأي العاـ يتخذ
مدة العقوبة معيارا عبسامة اعبريبة ،فالعقوبة األطوؿ مدة ىي العقوبة األكثر جسامة.

( )1د .رؤوؼ عبيد – توحيد العقوبات السالبة للحرية – ؾبلة العلوـ القانونية واالقتصادية– ص.282
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ثالثـا -أف القوؿ بتوحيد العقوبات السالبة للحرية يهدر ضمانات احملكوـ عليو بًتؾاالختصاص بتحديد النظاـ الذي ىبضع لو لئلدارة العقابية اليت تعوزىا ضمانات القضاء قوؿ
مردود عليو ،ألف تصنيف احملكوـ عليهم وربديد طوائفهم وبياف النظاـ الذي هبب أف زبضع لو
كل طائفة ىبتص بو القاضي وال يًتؾ للسلطة التنفيذية إال التحديد التفصيلي (. )1
رابعـا -إف توحيد العقوبات السالبة للحرية ال وبوؿ دوف التفريد التنفيذي للعقابوتصنيف احملكوـ عليهم على كبو علمي سليم ،حبيث يقوـ التفريد التنفيذي يف ظل تعدد
العقوبات اؼبانعة للحرية على أساس جسامة اعبريبة ،ويقوـ يف ظل توحيد ىذه العقوبات على
أساس ظروؼ احملكوـ عليهم ،وىذا التصنيف أكثر ربقيقا ألغراض العقوبة.
ويرى الدكتور دردوس مكي أف األخذ بنظاـ التوحيد يقتضي إعادة النظر يف التقسيم
الثبلثي الذي يقوـ على نوع العقوبة ،كما يتطلب إعادة النظر يف جانب كبَت من قانوف
اإلجراءات اعبنائية ،ألنو ىو أيضا مرتبط بنوع اعبريبة وبنوع العقوبة اؼبرصودة ؽبا ،كما يتطلب
أخَتا مراجعة نظاـ السجوف ،إذ ىو أيضا يقوـ أساسا على التقسيم الثبلثي.
كما يرى أف التطبيق العملي للقواعد اؼبنصوص عليها يف القانونُت العقايب واإلجرائي يف
ظل النظاـ التعددي ال يثَت صعوبة تذكر ،وىو يف ؾبملو ناجح ومل يظهر فيو نقص يستلزـ
تغيَته(.)2

( )2د ⁄فوزية عبد الستار -اؼبرجع السابق -ص.246
( )3د .مكي دردوس – اؼبوجز يف علم العقاب -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية -طبعة  2009ص .74
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المطلب الثاني
إشكالية عقوبة اغببس قصَتة اؼبدة
ىبتلف الرأي حوؿ ربديد العقوبة اليت يبكن أف توصف بأهنا قصَتة ،وتًتاوح اؼبدة وفقا
لآلراء اؼبختلفة بُت ثبلثة أشهر وسنة كحد أقصى للعقوبة .و سنحاوؿ أف كبدد ما اؼبقصود
باغببس قصَت اؼبدةُ ،ث نبُت ما يًتتب عليو من مساوئ.

الفرع األول:

مدلػوؿ اغببس قصيػر اؼبدة

تتميز العقوبة السالبة للحرية قصَتة اؼبدة بأهنا تستأثر بأعلى نسبة من أحكاـ القضاء يف
أغلب الدوؿ .واختلفت اْلراء الفقهية حوؿ األسس اليت هبب أف يقوـ عليها ربديد اؼبقصود
باغببس قصَت اؼبدة ،كما اختلفت اْلراء حوؿ ربديد مدتو.
فذىب رأي إىل ربديده بثبلثة أشهر ،وىو اؼبعموؿ بو يف اإلحصائيات اعبنائية للعديد من
الدوؿ ،وأقرتو اؽبيئة الدولية للعقوبات والسجوف يف اجتماعها سنة  ،1946وأيدتو اغبلقة العربية
األوىل للدفاع االجتماعي ضد اعبرائم االقتصادية(. )1
وذىب آخر إىل أف تلك اؼبدة ال هبب أف تزيد عن ستة أشهر ،على أساس أف ىذه اؼبدة
ىي اغبد األدىن لضماف إعادة تأىيل احملكوـ عليو وإصبلحو ،واتبع ذلك التشريع اإلقبليزي.
وعلى العكس من ذلك فهناؾ من يرى أف مدة ستة أشهر رغم أهنا القت إصباعا من طرؼ
اغلب الفقهاء ،إال أهنا ال تكفي إلصبلح احملكوـ عليو أو تأىيلو ،لذا يفضل ىذا الرأي ،ويعترب
الرأي الثالث ربديد مدة اغببس قصَت اؼبدة دبا ال يقل عن سنة كاملة ،واعتمد ىذا الرأي
القانوف الفرنسي بأف احملكوـ عليهم بعقوبات قصَتة اؼبدة ىم احملكوـ عليهم بعقوبة حبس
مساوية أو أقل من سنة(. )2
()1

د /نظَت فرج مينا – اؼبوجز يف علمي اإلجراـ والعقاب -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية -بن عكنوف اعبزائر -طبعة
 1993ص.186
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(2) G.Stefani–G.Levasseur–R.jambre Merlin–Criminologie et Science pénitentiaire
P458.

وتربر أف ىذه اؼبدة حسب ىذا الرأي كافية لتحقيق الردع العاـ ،ؼبا تسببو من آالـ تثبط نبة
الغَت من سلوؾ مسلك احملكوـ عليو ،كما أهنا تكفي إلرضاء شعور العدالة لدى الغَت ،فضبل
عن أف تلك اؼبدة تكفي لوضع برنامج تأىيلي وإصبلحي للمحكوـ عليهم.
ويبكن أف نعترب حبسا قصَت اؼبدة ،اغبد األدىن للعقوبة اؼبنصوص عليها يف مواد اعبنح وىو
شهراف.

الفـرع الثـاني:

مسػاوئ اغببػس قصيػر اؼبدة

لقد نبهت اْلراء اؼبنتقدة للعقوبات اغببسية قصَتة اؼبدة األذىاف إىل أهنا معيبة من وجهتُت
أساسيتُت:
أوال :الوجهة األولى:
أهنا تعجز عن ربقيق إصبلح أو تأىيل للمحكوـ عليو ،ألف اؼبدة عنصر أساسي يف ىذا
اإلصبلح ،واؼبدة يف ىذه العقوبة ال تكفي لتحقيق الردع اػباص(.)1
ىذا األخَت يتضاءؿ بنسبة ضآلة مدهتا ،وخاصة بالنسبة ؼبن سبق لو دخوؿ السجن ،كما أف
قصر اؼبدة ال يساعد على ربقيق ىدؼ العقوبة يف تأىيل احملكوـ عليو وإصبلحو ،حيث أف
ذلك يستلزـ إعداد برنامج يتعذر إسبامو يف عدة أشهر ،باإلضافة لئلمكانيات اؼبادية اليت
وبتاجها ىذا الربنامج(.)2
كما أف ضيق السجوف يؤدي إىل زيادة اختبلط احملكوـ عليهم ،وىذا ما يؤثر يف زيادة نسبة
( )1د ⁄فوزية عبد الستار -اؼبرجع السابق -ص.249
( )2د /أمُت مصطفى ؿبمد – اؼبرجع السابق -ص.220
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العودة إىل اإلجراـ وتنوع الوسائل اإلجرامية اؼبكتسبة يف السجن ،فهناؾ مؤشرات عديدة تبُت
أف الدور اإلصبلحي للحبس قصَت اؼبدة ،ال يعطي النتائج اؼبرغوبة.
ثانيا :الوجهة الثانية:
أف العقوبة اغببسية قصَتة اؼبدة يًتتب عليها أضرار كثَتة ،تتعلق باحملكوـ عليو وبأسرتو
وباجملتمع .ففيما يتعلق باحملكوـ عليو ،يفقد غالبا عملو ويعجز عن االلبراط يف مثلو بعد
خروجو من اؼبؤسسة العقابية ،ومن حيث أسرتو يؤدي غياب معيلها إىل افتقارىا ؼبصدر الرزؽ،
وقد يؤدي إىل اكبراؼ الصغار إىل طريق اعبريبة ،ومن حيث اجملتمع أف احملكوـ عليو
بعد قضائو للعقوبة يفقد عملو ويتعذر عليو اغبصوؿ على غَته ،فيصبح عبئاً على اجملتمع ويعود
إىل اإلجراـ ثانية ،ومنو يبثل خطورة إجرامية على اجملتمع.
فاغببس قصَت اؼبدة يلعب دورا سلبيا على اعباين ،واف ىذه السلبية تؤثر على اجملتمع ،ففشل
الدور الوقائي اػباص ال يؤدي بالطبع إىل اغبماية االجتماعية اؼببتغاة.
ويف رأي الدكتور دردوس مكي أف مدة اغببس قصَت اؼبدة نوعاف :نوع يقدر مدتو بالسنة
وما يقارهبا بالزيادة أو اإلنقاص ،ونوع يقدر مدتو بػ  6أشهر يف حدىا األقصى ،و إف كاف
()1
يستبقي كلتا اؼبدتُت.
حيث يذىب أف مدة السنة و ما يقارهبا كافية لتحقيق كل من الردع العاـ واػباص معا
فحسب رأيو أف اغببس ؽبذه اؼبدة يكفي لتحذير باقي أفراد اجملتمع من ارتكاب نفس اعبريبة،
كما يكفي لردع اجملرـ من العودة إىل ما فعل مرة أخرى .ألف ىذه الفًتة كافية لتوفَت عنصر
اإليبلـ فيو ،حيث وبرـ زىاء سنة كاملة من أسرتو ومن قضاء األعياد الدينية والوطنية معها أو
من االجتماع واؼبسامرة مع أصحابو إذا كاف أعزب.
إضافة إىل أف اغببس ؽبذه اؼبدة يكفي إلرضاء أفراد اجملتمع بعدالة العقوبة ،ال سيما إذا
وقعت يف حق مرتكيب جرائم غَت عمدية .كما أنو كاؼ إلدارة اؼبؤسسة العقابية إلعداد الربامج
التأىيلية اؼبناسبة ،وتكفي احملكوـ عليو من االستفادة منها.
( )1د .مكي دردوس– اؼبرجع السابق -ص .79-78
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الفصل الثانـي

بدائػل العقػوبات السػالبة للحريػة
بعد أف تعرضت العقوبات اغببسية إىل انتقادات كثَتة بسبب سلبياهتا وأثر اغبكم على
السياسة اعبنائية لعدد كبَت من الدوؿ ،بأخذىا بأنظمة هتدؼ إىل تقليل مدة اغببس ورغم
ظهور بعض اإلصبلحات تستهدؼ اجملرمُت األحداث ،إال أف ىذه اإلصبلحات سرعاف ما
تبُت أهنا غَت كافية للحد من األزمة السجنية ومن مساوئ العقوبات اغببسية ،وتبلورت ىذه
األزمة يف ذباوز الطاقة االستيعابية للسجوف ،ويف اؼبشاكل اإلجرامية واالجتماعية اليت أدت
إليها ،باإلضافة الرتفاع نسبة اعبرائم اؼبفصوؿ فيها بعقوبات سالبة للحرية قصَتة اؼبدة.
إف احملكوـ عليهم بعقوبات سالبة للحرية غالبا ما يكونوف من األشخاص األصحاء
القادرين على العمل فوضعهم يف السجوف ىو التعطيل لقدرهتم عن العمل و تضييع جملهود كبَت
كاف من اؼبمكن أف يبذلوه ،فيستفيد منو اجملتمع باإلضافة إىل أف احتكاؾ احملبوسُت حديثي
العهد باإلجراـ مع غَتىم من أصحاب السوابق ،يؤدي إىل تلقينهم أساليب اإلجراـ.
فاضطرت ـبتلف النظم اعبنائية إىل تبٍت سياسة ال ترتكز باألساس على العقوبة اغببسية كرد
فعل للجريبةأ واصب التفكَت يف إهباد بدائل للعقوبات اغببسية القصَتة اؼبدة كخطوة أوىل يف
ىذا االذباه.
فلو أخذنا على سبيل اؼبثاؿ مبوذج ؽبذا التزايد من خبلؿ عملية إحصاء لعدد اعبرائم احملكوـ
فيها بعقوبات سالبة للحرية قصَتة اؼبدة بدائرة اختصاص ؾبلس قضاء سطيف سنجد أهنا
ارتفعت خبلؿ طبس سنوات بنسبة الضعف:
سنة
سنة 1996
سنة 1997
سنة 1998
سنة 1999
سنة 2000
1995

 502جريبة ؿبكوـ فيها بعقوبة سالبة للحرية
 650جريبة ؿبكوـ فيها بعقوبة سالبة للحرية
 741جريبة ؿبكوـ فيها بعقوبة سالبة للحرية
 745جريبة ؿبكوـ فيها بعقوبة سالبة للحرية
 781جريبة ؿبكوـ فيها بعقوبة سالبة للحرية
 961جريبة ؿبكوـ فيها بعقوبة سالبة للحرية
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وتعترب ىذه النتائج من األسباب اعبديّة اليت ذبعل نظاـ الغرامة يف طليعة البدائل وأحسنها
وأقبعها ،بدليل تبنيها يف كثَت من التشريعات كبديل أساسي للحبس قصَتة اؼبدة ،و منها
القانوف األؼباين).(1
فاإلصبلح اعبنائي األؼباين لسنة  1975زبلى هنائيا عن عقوبة اغببس اليت ال تتجاوز مدهتا
شهر إال يف اعبرائم العسكرية ،ولقد بينت التقييمات األولية أف عقوبة الغرامة قد مكنت من
الوصوؿ إىل نتائج جد ىامة ،السيما وأف القانوف األؼباين يعطي اغبق للقاضي بإصدار حكم
غَت نافذ بالغرامة ،إذا كاف عدد األياـ الذي يناسب درجة اػبطورة االجتماعية للفعل اعبرمي ال
يتعد 180يوما.
وسوؼ نتناوؿ ىذا الفصل من خبلؿ مبحثُت :اؼببحث األوؿ كباوؿ فيو تبياف ماىية بدائل
العقوبة السالبة للحرية وأنبيتها .واؼببحث الثاين نتطرؽ فيو إىل ـبتلف أمباط ىاتو البدائل.

المبحث األول
مػاىية بدائػل العقوبة السالبة للحرية
وأنبيتها
ارتفعػػت أصػوات خػػبلؿ السػػنوات األخػػَتة للمطالبػػة بعقوبػػات بديلػػة عػػن السػػجن ،سػػيما أف
ىدفها ليس التخفيف على السجوف فقط ،ولكن ؼبا لذلك من آثار إهبابية متعددة.
وإذا كانت اعبهات الرظبية وشبو الرظبية تشيد دبا َربقق من إصبلح أوضػاع السػجوف ،وتشػَت إىل
أف السجن دبثابة فضاء مبوذجي لئلصبلح والتأىيلُ ،ربػًتـ فيػو حقػوؽ االنسػاف ووبظػى السػجُت
فيػػو بكػػل حقوقػػو ،فػػإف االكتظػػاظ يػػؤرؽ كػػل اؼبتتبعػػُت ؼبػػا لػػو مػػن انعكاسػػات علػػى تػػوفَت شػػروط
اغبياة اإلنسانية واحًتاـ اغبقوؽ اؼبتعارؼ عليها دوليا.

) (1د /أمزازي ؿبي الدين – جدوى إهباد بدائل العقوبات اغببسية القصَتة اؼبدى – اجمللة العربية للدفاع االجتماعي-
العدد  17يناير  1989ص -.73ص .69
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وخ ْلػف مشػػاكل اؼبؤسسػػات السػػجنية تػػربز أسػػباب كثػػَتة وراء ارتفػػاع عػػدد السػػجناء ،فطبيعػػة
السياسػػة اعبنائيػػة اؼبعتمػػدة سػػانبت يف اكتظػػاظ السػػجوف منػػذ سػػنوات ،مػػع مػػا يًتتػػب عنػػو مػػن
"اكبراؼ" وأمراض ،وعدـ احًتاـ صبلة من الشروط الدنيا غبقوؽ السجناء ،إىل درجة أف بعض
اؼبػػدانُت ازبػػذوا مػػن اؼبؤسسػػات السػػجنية «فنػػادؽ لئلقامػػة» ،خاصػػة يف غيػػاب تفعيػػل توصػػيات
اؼبؤسبرات اإلقليمية والدولية الرامية إىل تطوير السياسة العقابية.
و يف ضوء ما تقدـ سنحاوؿ أف نشػرح يف ىػذا اؼببحػث مفهػوـ بػدائل العقوبػة السػالبة للحريػة
وذلك يف اؼبطلب األوؿُ ،ث ننتقل إىل توضيح أنبية ىاتو البدائل يف اؼبطلب الثاين.

المطلب األول
مفهوـ بدائل العقوبة السالبة للحرية
لتحديد تعريف قانوين واضح لطبيعة ىذا العقاب البديل لعقوبة السجن يبكن أف نذكر
التعريف الذي خصو بو الفقيو فرنسوا ستاشاؿ  François Stachelleبأنو 'صدور حكم عن
القاضي يبكن احملكوـ عليو من القياـ بعمل دوف مقابل لفائدة اؼبصلحة العامة".
كما عرفو أحد الفقهاء بأنو " يقصد ببدائل العقوبات السالبة للحرية العقوبات أو التدابَت
األخرى اليت ربقق الغاية اؼبنشودة من العقوبة واؼبتمثلة أساسا يف التأىيل االجتماعي للجاين
)(1
دوف أف تتعرض شخصيتو لآلثار السلبية للسجن".
ولقد ظهرت مسميات متعددة تعرب عن الرغبة يف تبليف اْلثار السلبية ؽبذا النوع من
العقوبات ،عن طريق استخداـ مصطلحات متنوعة مثل" " :البدائل غَت اؼبؤسسية"" ،بدائل
سلب اغبرية" "بدائل السجن"" ،بدائل اإليداع يف اؼبؤسسات"" ،اإلصبلح غَت اؼبؤسسي"،
"اإلصبلح يف اجملتمع"" ،التدابَت البديلة"" ،اؼبعامبلت غَت اؼبؤسسية" ،ومثل ىذه اؼبصطلحات
صبيعا
تعرب عن أطر مرجعية ـبتلفة ومواقف متعددة ذباه نظاـ البدائل ،على الرغم من أهنا ً
تلتقي أماـ الرغبة لتغيَت الواقع اػبطَت للمعاملة داخل أسوار السجوف.
) (1د .زيد .ؿبمد إبراىيم ،مشروع بدائل العقوبات السالبة للحرية ،األمم اؼبتحدة ،اجمللس االستشاري العاؼبي٩١١١ ،
ـ ص .3
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المطلب الثاني
أنبية بدائل العقوبة السالبة للحرية
تكتسي بدائل العقوبة السالبة للحرية دورا جوىريا يف ظل السياسة العقابية اؼبعاصرة،
خصوصا بعدما تبُت أف نظاـ العقوبة التقليدي يعجز عن ضباية اجملتمع وتقدًن اغبل اؼبناسب
لظاىرة اإلجراـ ،وأف اؼبنطق يقتضي أف نلجأ إىل وسائل أخرى تعوض عجز العقوبة السالبة
للحرية وتقدـ للمجتمع اغبماية البلزمة ،وسنحاوؿ إبراز أنبية بدائل العقوبة السالبة للحرية من
النواحي االجتماعية واالقتصادية والنفسية واألمنية.

الفرع األول:

من الناحية االجتماعية

أ -إف اإلنساف كائن اجتماعي بطبعو ،إذ أف اؼبخطئ بإمكانو خدمة اجملتمع فضبل على
احملافظة على أسرتو واغبيلولة دوف تشتتها عند دخولو السجن ،باإلضافة إىل الدرس الًتبوي
الذي يوفره نظاـ العقوبات البديلة للشخص الذي ارتكب جرما ما حبق اجملتمع ،ومن اؼبمكن
أف يدفعو ىذا اإلجراء إىل القطيعة مع ماضيو اإلجرامي كلو ومع عامل اعبريبة بصفة عامة.
ب -خدمتو لصاحل الفائدة العامة للمجتمع ذبعلو قدوة لآلخرين حىت ال هبرأ أحد على
ارتكاب اؼبخالفات.
ج -إصبلح ذلك الشرخ الذي يقع بُت اجملرـ وأسرتو جراء جرمو وبالتايل عملو يؤدي إىل إعانة
أسرتو وضبايتها من التشتت والضياع.
د -أف خدمتو للمجتمع أشبو ما تكوف بأعماؿ تطوعية يف بعض اؼبرافق اؼبدنية ،كالعمل على
تنظيف األماكن والقياـ باؼبسانبة يف الدوائر اغبكومية ،كاؽببلؿ األضبر والدفاع اؼبدين يف
الكوارث ،ومن ىنا تتثبت يف الشخص اؼبخطئ نزعة اػبَت اليت ستبعده عن األخطاء مستقببل.
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ىػ -أف الظاىرة االجتماعية أخذ وعطاء فبل يبكن ألي شخص أف يعيش منعزال عن اْلخرين،
فالشخص اؼبخطئ عليو خدمة ؾبتمعو للتكفَت عن ذنبو وعلى اجملتمع أال ينظر إليو نظرة
االحتقار واالزدراء حىت يعود إىل جادة الصواب ويبتعد عن ماضيو السيئ.

الفرع الثاني:

من الناحية النفسية

أ -أف السجُت يعاين آثارا نفسية تًتسب أثناء وجوده داخل السجن ،بسبب ما يعًتيو من
القلق واالكتئاب ومن ُث االنتحار أو إيذاء نفسو ،كما يصاب السجُت بالعدوانية وذبعل منو
إنسانا ناقما على كل من حولو بدء بزمبلئو والعاملُت وصوال إىل اجملتمع بعد خروجو .ولذلك
يُرى أف بدائل السجن قد تثمر فوائد للسجُت كعدـ العودة للجريبة واكتساب مهنة خارج
السجن.
ب -أغلب البدائل العقابية ال ربمل وصمة العار اليت يظل وبملها السجُت بعد اإلفراج عنو فبا
هبلب الراحة النفسية ؽبذا السجُت واندماجو يف اجملتمع بسرعة.
ج-إف العقد النفسية اليت يعاين منها السجُت أثناء فًتة عقوبتو قد تولد ضغطا سرعاف ما
ينفجر بعد خروجو ،وهبذه البدائل نعيد لو االستقرار النفسي وإخراج ظواىر الكبت اليت يعاين
منها.
د -كما تؤثر البيئة اؼبغلقة على شخصيتو فبا قد يؤدي إىل انعزالو عن اجملتمع وهبذه البدائل نعيد
لو التوازف ونقضي على الطباع اغبادة اليت قد يكتسبها أثناء فًتة عقوبتو.

الفرع الثالث:

من الناحية االقتصادية

أ -تقلص العقوبات البديلة من النفقات اليت ترصدىا الدولة لقطاع السجوف إذ أف التكلفة اليت
تتحملها الدولة على بناء السجوف وإدارهتا فهي جد مرتفعة ففي فرنسا مثبل بلغت نفقات
الدولة على السجوف  2,7مليار أورو سنة . 2010
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ب -تساىم ىذه العقوبات البديلة يف إعانة عائبلت احملكوـ عليهم خاصة إذا كاف ىؤالء
يتقاضوف أجورا مقابل اػبدمات اليت يقوموف هبا للمجتمع.

الفرع الثاني:

من الناحية األمنية

أ -إف تطبيق العقوبات البديلة يقلص من ظاىرة االكتظاظ فبا يسهل على موظفي السجوف
التحكم يف الفئات األخرى من اؼبساجُت األكثر خطورة ،والذين يستدعي االىتماـ هبم جهدا
ووقتا ونفقات أكثر.
ب -أف السعي إلهباد بدائل للعقوبة القصَتة اؼبدة يساىم يف التقليص من تطور اعبرائم،
فطبيعة السجن أف هبمع يف مكاف واحد أفرادا ـبتلفي اعبرائم ،فيتعلم الواحد منهم فنيات
وتقنيات جديدة عبرائم أكثر خطورة.

المبحث الثـاني
أمبػاط بدائػل العقػوبة السالبة للحرية
إزاء العيوب اليت غبقت بالعقوبة السالبة للحرية وظهور مشاكل السجوف،قامت دعوى
ملحة إىل ذبنب اغبكم هبا على قدر اإلمكاف من أجهزة تنظيم العدالة اعبنائية ،وأف وبل ؿبلها
ّ
بدائل تسمح بتبليف اْلثار السلبية ؽبذا النوع من العقوبات .
وسوؼ نوضح فيما يلي أىم أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية كما أوردىا الفكر
العقايب ،وكما ىو معموؿ هبا يف العديد من دوؿ العامل وذلك يف مطلبُت ،اؼبطلب األوؿ
نستعرض فيو البدائل اعبنائية ويف اؼبطلب الثاين نستعرض البدائل غَت اعبنائية.
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المطـلب األول
البدائ ػل اعبن ػائية
يقصد بالبدائل اعبنائية البدائل اليت تدخل يف إطار القانوف اعبنائي ،وىذا النوع ال يتوقف
على إعادة النظر يف القانوف اعبنائي ،وال يف وظيفتو .و بالرجوع إىل قوانُت العقوبات قبد أهنا
تضم بدائل للعقوبات اغببسية البد من استغبلؽبا ،كما أف التدابَت الوقائية اؼبتواجدة يبكن أف
ربل ؿبل العقوبات اغببسية القصَتة اؼبدة ،فيلزـ استغبلؿ العقوبات االختيارية أو التكميلية
اؼبوجودة حاليا استغبلال مناسبا ،و فيما يلي سنحاوؿ أف نتناوؿ أىم البدائل اعبنائية.

الفرع األول:

الغرامػة

لقد اتسع مفهوـ الغرامة ودورىا تشريعا وتطبيقا ،وأصبحت ليس فقط عقوبة اختيارية ولكن
عقوبة أساسية ،ومن اؼبعروؼ أف التشريعات اعبرمانية القديبة كانت قد التجأت إىل نظاـ
التسوية اؼبالية اؼبعروؼ بنظاـ  WERGELDكنظاـ اختياري ،يبكن أف يسلكو مالك حق
الثأر يف جرائم القتل ،والتجأت التشريعات اعبنائية اغبديثة إىل إعطاء أنبية خاصة يف إتباع
أنظمة جديدة يف العقاب كنظاـ أياـ الغرامة  Jours amendesفتبنتو فنلندا يف سنة 1921
وتبعتها يف ىذا االذباه السويد سنة  1931والدامبارؾ سنة . (1)1939
ويقوـ نظاـ أياـ الغرامة على أساس إعطاء القاضي إمكانية اغبكم أوال على اؼبتهم دبدة
زمنيةُ ،ث بعد ذلك يتم تقييم ىذه اؼبدة ماليا وربويلها إىل غرامة ،ويعترب ىذا النظاـ ذا
انعكاسات إهبابية على اجملتمع واألفراد إذا ما قارناه مع النتائج اليت ترتبت على العقوبات
اغببسية قصَتة اؼبدة ،منها إرىاؽ خزانة الدولة وتعطيل اإلنتاج حيث تتكفل الدوؿ بإيواء و
بغذاء وعبلج وتعليم وهتذيب احملبوسُت من خزينة الدولة.

) (1د /أضبد ؿبجودة -أزمة الوضوح يف اإلُث اعبنائي يف القانوف اعبزائري والقانوف اؼبقارف اعبزء األوؿ ص .413
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الفرع الثاني:

الشغل لفػائدة اجملتمع

اقًتح كبديل للعقوبة السالبة للحرية
يعترب العمل العقايب ،أو العمل للمنفعة العامة الذي ُ
القصَتة اؼبدة ،من أكثر البدائل الذي القت شهرة واسعة يف احملافل القانونية ،فحظي باىتماـ
اؼبؤسبر الثاين لؤلمم اؼبتحدة للوقاية من اإلجراـ اؼبنعقد يف لندف . )1( 1960
لقد عُرؼ نظاـ التشغيل لفائدة اجملتمع أو اػبدمة العامة كما يصطلح عليو يف بعض األنظمة
" كيبيك "
اعبنائية كجزاء " بكاليفورنيا "ُ ،ث تبنتو بريطانيا ،وطبق يف سنة  1980دبقاطعة
بكندا وبعدىا يف الربتغاؿ سنة .1982
ويف سويسرا أدخل العمل للمنفعة كبديل للعقوبة السالبة للحرية اليت ال تتجاوز  3أشهر
كحد أدىن يف نظاـ تنفيذ العقوبات سنة  1991دبوجب األمر رقم ، 03وىو معموؿ بو حاليا
يف  19مقاطعة .ففي سنة  1997أثبتت اإلحصائيات بأف أكثر من  2000شخص يقوموف
بعمل ذي منفعة عامة كبديل عن العقوبة السالبة للحرية اليت ال تتجاوز  30يوـ كحد أقصى،
وتنفذ بالنسبة لؤلشخاص القادرين واؼبستعدين إلقباز ىذا العمل الذي يكوف ؾبانا لصاحل
مؤسسات اجتماعية واػبدمات العمومية ،أو لصاحل أشخاص يطلبوف مساعدة خاصة .ووبدد
ىذا األمر مسبقا بأنو هبب أف ينجز  8ساعات عمل يوميا من العقوبة.
ويف سنة  1996عدؿ ىذا األمر حبيث تضمن إجراءات جديدة ،وأصبح اغبد األقصى
للعقوبة السالبة للحرية ىو  90يوـ على أف ينجز  4ساعات من العمل يوميا.
وكثَت من دوؿ أوروبا الغربية اعتمدت العمل للمنفعة العامة سواء ضمن العقوبات أو كبديل
للعقوبة السالبة للحرية منها :أؼبانيا منذ  1975و فرنسا منذ . 2 (1994
ولقد أخذ اؼبشرع اعبزائري هبذا العقاب البديل وذلك دبقتضى القانوف  01-09اؼبؤرخ يف
25فرباير

سنة2009

اؼبعدؿ واؼبتمم للقانوف

156-66

( )1د /أضبد ؿبجودة اؼبرجع السابق ص .414

اؼبتضمن قانوف العقوبات ،وذلك يف

)(1

le travail d‟intérêt général statique suisse actualités – 6 novembre 1998,
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الفصل األوؿ مكرر ربت عنواف العمل للنفع العاـ ،وتضمنت شروطو وأحكامو اؼبواد من
مكرر 1إىل  5مكرر .6وحدد اؼبنشور الوزاري رقم  02اؼبؤرخ يف  21أفريل  ، 2009اؼبوجو إىل
()1
الرؤساء والنواب العامُت لدى اجملالس القضائية ،كيفيات تطبيق ىذه العقوبة البديلة.
5

ولقد اختلفت التشريعات يف طريقة تطبيقو فمنها ما يشًتط قبولو من قبل اعباين قبل فرضو
عليو ،ومنها ما ذبعل توقيعو ىبضع للسلطة التقديرية للقاضي).(2
وتتوقف قباعتو على حسن تطبيقو أو عدمو ،حيث يبكن إعمالو كجزاء عاـ يطبق على
كل اعباكبُت ،أو تطبيقو كعبلج عقايب يف إطار تفريدي ،وىنا ال يكوف فبكنا إال بعد معرفة
معمقة لشخصية اعباين ،فبا يتطلب الرجوع إىل ملف الشخصية لتوجيهو التوجيو السليم.
وتكوف مدة العمل للمنفعة العامة ـبتلفة من تشريع ْلخر ،وىكذا قبد مدتو تًتاوح بُت 24
ساعة و  240ساعة يف التشريع الفرنسي ،بينما يف إقبلًتا تًتاوح ما بُت  20إىل  120ساعة
تنفذ خبلؿ سنة على األكثر  ،ويف الربتغاؿ تًتاوح مدتو ما بُت  90و  180ساعة ،ويف
لوكسمبورغ تًتاوح ما بُت  40و  240ساعة ،أما يف الواليات اؼبتحدة األمريكية فنجدىا تًتاوح
ما بُت  40و  80ساعة وحىت  400ساعة عمل وذلك حسب جسامة الفعل اعبرمي اؼبرتكب.
وميزة ىذا البديل تتجلى يف كوهنا إصبلحية هتذيبية ،حيث تساعد على إدماج اعباين يف
اجملتمع والوقاية من القطيعة اليت تتولد عن العقوبة اغببسية.

( )1كشف قاضي تطبيق العقوبات دبجلس قضاء باتنة عن إصدار ،منذ إقرار عقوبة النفع العاـ ،ما ؾبموعو  309أحكاـ
تقضي بتطبيق ىذه العقوبة البديلة ،وقاؿ بأف اجمللس القضائي بباتنة يتصدر اؼبراتب األوىل وطنيا يف تطبيق ىذه العقوبة
اليت دخلت حيز التنفيذ منذ الواحد والعشروف من شهر أفريل لسنة .2009
وأوضح قاضي تطبيق العقوبات بأف  140شخصا من اجملموع الكلي والذين صدر يف حقهم عقوبة النفع العاـ استنفدوا
العقوبة اؼبسلطة عليهم.جريدة الفجر ليوـ 2010/05/25
( )2األستاذ /عبد اغبفيظ طاشور – دور قاضي تطبيق األحكاـ القضائية اعبزائية -طبعة  2001ص 221
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الفرع الثالث:
تأجيل النطق بالعقوبة
إف من البدائل اعبنائية للعقوبة السالبة للحرية قصَتة اؼبدة ،لتجنب دخوؿ السجن ،نظاـ
تأجيل النطق بالعقوبة ،ولقد تبناه اؼبشرع الفرنسي دبوجب القانوف الصادر يف  11جويلية
 ،1975ويتعلق األمر بأنو يعطي للقاضي إمكانية الوقوؼ عند مرحلة إدانة اؼبتهم دبا نسب
إليو ،ويف مرحلة ثانية يتم النطق باغبكم بعد مدة زمنية ؿبددة.
فبموجب ىذا القانوف أصبح بإمكاف احملكمة اعبنحية تأجيل النطق بالعقوبة مع وجوب
إعبلف إدانة اؼبتهم ،وذلك إىل تاريخ الحق وبدده ضمن اغبكم ،وبذلك تعمل احملكمة على
الفصل يف الدعوى اعبزائية على مرحلتُت ،ففي اؼبرحلة األوىل تقوـ بتقرير اإلدانة من عدمها
وتعمل الثانية على توقيع اعبزاء أو إعفاء اعباين منو ،ويعترب التأجيل مرحلة أوىل إلمكانية إعفاء
اعباين من العقوبة مستقببل.
وىبضع تقرير التأجيل للسلطة التقريرية للقاضي حيث ال يوجد ما يلزمو بالنطق بو ،كما أنو
عند رفضو ،غَت ملزـ بتسبيبو يف صلب اغبكم ،ومهما كاف األمر فإف مدة التأجيل ال يبكن أف
ذباوز سنة). (1
وهبب أف ينطق بالتأجيل يف حضور اؼبتهم ،فبا يسمح للقاضي بتقدًن توضيحات
وتوجيهات يدعو من خبلؽبا اعباين اللتزاـ اغبذر وإتباع السلوؾ اغبسن ،بأف يراعى بعض
الشروط ويبثل لبعض اؼبتطلبات ،وأف ال يرتكب جريبة أخرى إىل غاية اعبلسة البلحقة.
ويف اؼبرحلة الثانية بعد انتهاء مدة التأجيل اليت حددهتا احملكمة يف اغبكم ،تقرر إمكاف اإلعفاء
من العقوبة ،إذا وفق اؼبتهم يف ىذا العمل وتطورت حالتو يف االذباه االهبايب ،وإف مل يوفق
فللمحكمة كامل اغبرية يف معاقبتو .وىناؾ بعض الدوؿ منها ىولندا ال تًتؾ للقاضي حرية

) (1األستاذ /طاشور عبد اغبفيظ -دور قاضي تطبيق األحكاـ القضائية اعبزائية يف سياسة إعادة التأىيل االجتماعي
ص .227
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اغبكم بعقوبة حبسية قصَتة اؼبدة ،حيث ال يبكن للقاضي إال اغبكم بغرامة مالية أو بالتوبيخ
أو بالتعويض ،أو بإجراء اغبكم مرة ثانية ضمن شروع أكثر صرامة). (1

الفرع الرابع:
نظاـ تقسيط العقوبات
أخذ اؼبشرع الفرنسي بنظاـ تقسػيط العقوبػات  Fractionnement des peinesيف قػانوف
العقوبػػات اعبديػػد يف اؼبػػادة  27–132الػػيت تقػػرر أنػػو "هبػػوز للمحكمػػة يف م ػواد اعبػػنح وألسػػباب
جدية طبية أو عائلية أو مهنية أو اجتماعية  ،أف ينفذ اغببس احملكػوـ بػو ؼبػدة سػنة علػى األكثػر
بالتقسيط  ،خبلؿ فًتة ال تتجاوز ثبلث سنوات وال تقل مػدة كػل تقسػيط عػن يػومُت" .ويظهػر
مػػن ىػػذه اؼبػػادة أف نظػػاـ تقسػػيط العقوبػػات ال يسػػري إال بشػػأف اعبػػنح دوف اعبنايػػات ويصػػدر
القرار بو من احملكمة اؼبختصة وليس من قاضػي تطبيػق العقوبػات .وىػو نظػاـ يقػًتب يف ؾبموعػو
Arrêt de fin de
مػن النظػاـ البلجيكػي اؼبعػروؼ باسػم "حػبس هنايػة األسػب
 ، semaineويتمثل ىذا النظػاـ يف إيػداع احملكػوـ عليػو يف السػجن بعػد ظهػر يػوـ السػبت وحػىت
السادسػػة مػػن صػػباح االثنػػُت  ،علػػى أال يزيػػد حػػبس هنايػػة األسػػبوع علػػى ثبلثػػُت مػػرة  ،وعلػػى أف
ربسػػب كػػل مػرة بيػػومي حػػبس .دبعػػٌت آخػػر فػػإف العقوبػػة هبػػري تنفيػػذىا علػػى أجػزاء  ،كػػل أسػػبوع
ينفػػذ احملكػػوـ عليػػو يػػومُت مػػن أيػػاـ اغبػػبس مضػػافا إليهػػا أيػػاـ العطػػبلت ويسػػتمر ىػػذا النظػػاـ إىل
حُت انقضاء العقوبة كاملةً.

) (1د /إسحاؽ إبراىيم منصور – موجز يف علم اإلجراـ والعقاب ص .208
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الفرع الخامس :
وقف تنفيذ العقوبة
تتجو غالبية األفكار اغبديثة إىل ؿباولة إصبلح احملكوـ عليو بشىت الطرؽ اليت يؤمل منها
ربقيق ىذه الغاية ،ومن الطرؽ اليت يسمح هبا القانوف وأخضعها للسلطة التقديرية للقاضي
نظاـ وقف التنفيذ.
وقد ظهر ىذا النظاـ أوؿ ما ظهر يف أوروبا  ،وبالتحديد يف القانوف البلجيكي عاـ 1888
ُ ،ث تبناه اؼبشرع الفرنسي بالقانوف الصادر يف  26مارس عاـ ( 1891قانوف برقبيو )Bérenger
 ،نسبة إىل السيناتور الذي نادى بإنشاء ىذا النظاـ ،ومنذ ذلك اغبُت مت توسيعو كثَتا ،وتعديل
ومنو – ربت تأثَت
شروطو ،وذلك عرب تعديبلت سبت أعواـ  1958و  1970و ،1975
االنتماء لذات العائلة القانونية  -انتقل إىل التشريع اعبزائري .ويكاد ال يوجد تشريع عقايب
معاصر ال يسمح بتلك الرخصة للقاضي ،إفاد ًة لصنف من اجملرمُت متوسطي وعديبي اػبطورة
اإلجرامية.
ويقصد بوقف تنفيذ العقوبة :تعليق تنفيذىا على شرط واقف خبلؿ فًتة معينة وبددىا
القانوف ،ىو عدـ ارتكاب احملكوـ عليو جريبة أخرى تالية يف خبلؿ اؼبهلة اليت ينص عليها
اؼبشرع .وتنظمو بعض التشريعات ضمن نصوص قانوف اإلجراءات اعبزائية كما ىو الشأف
بالنسبة للتشريع اعبزائري والفرنسي ،والبعض اْلخر ضمن نصوص قانوف العقوبات مثل التشريع
اؼبصري والسوري.
ويعترب وقف التنفيذ كأسلوب تلجأ إليو احملكمة يف العقوبات القصَتة اؼبدة ،إذا ما رأت من
ظروؼ احملكوـ عليو وتكوين شخصيتو ،عدـ ضرورة تنفيذ العقوبة عليو ،وأنو يكفي هتديده
بتنفيذىا إذا ما اقًتؼ جريبة جديدة خبلؿ فًتة زمنية معينة .فينطق القاضي بعقوبة سالبة
للحرية ؿبددة ولكنو يوقف تنفيذىا ،فيجنب احملكوـ عليو دخوؿ اؼبؤسسة العقابية واالختبلط
بوسط السجن الفاسد.
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ويعلق ىذا الوضع على شرط ،ىو أف يسلك اعباين سلوكا حسنا خبلؿ فًتة اغبكم باغببس،
وىذا ربذير كاؼ للجاين لكي يبتعد عن طريق اإلجراـ حىت ال يتعرض لعقوبتُت معا ،نبا:
العقوبة اؼبوقوؼ تنفيذىا والعقوبة اليت تتقرر للجريبة التالية).(1
فإذا صدر حكم على شخص يقضي بعقوبة سالبة للحرية ،وقضت احملكمة بإيقاؼ تنفيذ
ىذه العقوبة ،يظل احملكوـ عليو متمتعا حبريتو ،أو يفرج عنو إذا كاف موقوفا توقيفا احتياطيا،
ويكوف ذلك لفًتة معينة فإذا ربقق الشرط اؼبوقف قبل إهناء ىذه الفًتة فإف إيقاؼ التنفيذ يلغى
وتنفذ العقوبة على احملكوـ عليو ،أما إذا انقضت اؼبدة دوف ربقق ىذا الشرط فإف اغبكم
)(2
باإلدانة يعترب كأف مل يكن
واغبكمة من تعليق تنفيذ اغبكم تعود إىل تقدير القاضي واقتناعو بأف احملكوـ عليو ليس
خطرا على اجملتمع ،وأنو قادر على اجتياز فًتة التجربة دوف الوقوع يف اإلجراـ ثانية).(3
ما داـ أف الغرض من العقوبة ىو الرغبة والغاية إىل إعادة تأىيل احملكوـ عليو وإصبلحو ،ومنعو
من العودة ثانية إىل ارتكاب اعبريبة ،فعندما هبد القاضي أف اعبانح قد ارتكب اعبرـ على سبيل
الصدفة والتورط ،ويستنتج أف ظروفو توحي بأنو لن يعود إىل ارتكاب جريبة أخرى فإنو يقدر أف
تنفيذ العقوبة السالبة للحرية فيو ال وبقق أية فائدة ،بل أنو يرتب عادة آثارا سلبية ،فوقف
التنفيذ هبعل اعبانح حريصا على أف يتفادى أي اكبراؼ عن الطريق السوي اؼبطابق للقانوف،
وبالتايل يتحقق اؽبدؼ األساسي اؼبرجو من العقوبة السالبة للحرية وىو الردع اػباص وإعادة
التأىيل.
وأسلوب وقف التنفيذ وبل يف أساسو فكرتُت أساسيتُت ،فكرة العقاب وفكرة اؼبكافأة،
وباجتماع ىاتُت الفكرتُت ،يف خلق إرادة التأىيل لدى احملكوـ عليو واالعتياد على السلوؾ
اغبسن). (4
وهبب لوقف تنفيذ العقوبة صدور حكم عن القضاء يتضمن اؼبتهم باعبريبة ،وفرض عقوبة
جزائية عليو ،واف يتضمن اغبكم نفسو أمرا يقضي بوقف تنفيذه خبلؿ مدة زمنية معينة،
) (1د /إسحاؽ ابراىيم منصور – موجز يف علم اإلجراـ والعقاب ص .206
) (2د /فوزية عبد الستار – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب ص .409
) (3د /عبد اهلل سليماف – شرح قانوف العقوبات اعبزائري القسم العاـ ص .496
) (4د /ؿبمود قبيب حسٍت – علم العقاب ص . 546-545
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ولقد تبنت ىذا النظاـ كبديل للعقوبة السالبة للحرية ،خاصة قصَتة اؼبدة ،الكثَت من
التشريعات اعبنائية ،ويسمح القانوف للقاضي لتطبيق ىذا النظاـ بفرضيتُت :وقف التنفيذ
العادي ،ووقف التنفيذ مع الوضع ربت االختبار ،كما ىو معموؿ بو يف التشريع الفرنسي.
ولقد أخذ اؼبشرع اعبزائري هبذا النظاـ كأسلوب من أساليب التأىيل ،فنصت اؼبادة
من قانوف اإلجراءات اعبزائية عليو بالنحو التايل " هبوز للمجالس القضائية وللمحاكم ،ويف
حالة اغبكم باغببس أو الغرامة إذا مل يكن احملكوـ عليو قد سبق اغبكم عليو باغببس جبناية أو
جنحة من جرائم القانوف العاـ ،أف تأمر يف حكمها نفسو بقرار مسبب بإيقاؼ تنفيذ العقوبة
األصلية.
وقد قضت احملكمة العليا أف " االستفادة من وقف التنفيذ اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 592
ليست حقا مكتسبا للمتهم الذي تتوافر فيو الشروط القانونية ،وإمبا ىي مكنة جعلها اؼبشرع يف
()1
متناوؿ القضاة وترؾ تطبيقها لسلطتهم التقديرية".
592

أوال  :شروط وقف التنفيذ
ال هبوز للقاضي أف يقدر مبلئمة إيقاؼ تنفيذ العقوبة إال إذا توافرت شروط معينة وبددىا
اؼبشرع ،لتقيد سلطة القاضي باغبدود اليت توضح الردع اػباص دوف أف تصطدـ مع اعتبارات
الردع العاـ.
وىذه الشروط البد من توافرىا يف احملكوـ عليو واعبريبة اؼبرتكبة والعقوبة احملكوـ هبا عليو.
 -1الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه:
الشرط األساسي يف وقف تنفيذ العقوبة ىو وجود احتماؿ قوي بتأىيل احملكوـ عليو دوف
حاجة إىل تنفيذ العقوبة فيو ،أي أف تكوف شخصية احملكوـ عليو من النوع الذي يبكن عبلجو
()2
دوف حاجة لوضعو يف مؤسسة عقابية.
()1
()2

اجمللة القضائية العدد  3لسنة  – 1998ملف  – 138111قرار (1996-07-24غَت منشور)
د /ؿبمود قبيب حسٍت – علم العقاب ص . 504
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وزبتلف التشريعات يف الشروط اليت تضعها و اؼبتعلقة باحملكوـ عليو ،فبالنسبة للتشريع
اعبزائري فإنو ال يسمح للقاضي تقرير وقف تنفيذ العقوبة احملكوـ هبا ،إذا كاف اعباين ذا سوابق
قضائية ،وحسب نص اؼبادة  592من قانوف اإلجراءات اعبزائية ،فإنو ال يستفيد من نظاـ وقف
تنفيذ العقوبة من سبق اغبكم عليو باغببس عبناية أو جنحة من القانوف العاـ ،فالشخص الذي
سبق اغبكم عليو باغببس يف جناية أو جنحة ُث ارتكب جريبة جديدة تستوجب اغبكم عليو
باغببس أو الغرامة ،ال يستحق االستفادة من نظاـ وقف التنفيذ كونو غَت أىل للثقة على
أساس أنو مل يرتدع من اغبكم السابق.
ويستخلص من نص اؼبادة  592من قانوف اإلجراءات اعبزائية أف اؼبشرع استبعد األحكاـ
الصادرة على احملكوـ عليو يف مواد اؼبخالفات من تطبيق ىذا النظاـ ،حىت وإف كانت أحكاما
تتضمن عقوبة اغببس ،باإلضافة إىل األحكاـ الصادرة يف مواد اعبنح بعقوبة الغرامة ،ففي ىاتُت
اغبالتُت يبكن للقاضي أف يأمر بوقف تنفيذ العقوبة دوف أف يعَت اىتماما لسوابق اعباين.
وقبد أف األساس الذي يقوـ عليو التشريع اعبزائري ىو نفسو الذي يعتمده اؼبشرع الفرنسي
مع بعض التعديبلت الطفيفة ،إذ ال يستبعد األشخاص احملكوـ عليهم بعقوبة اغببس يف جرائم
سياسية أو عسكرية من وقف التنفيذ ،واألحكاـ الصادرة يف اؼبخالفات من الفئة اػبامسة،
حيث ال تصل عقوبة اغببس إىل مدة شهرين). (1
أما يف التشريع اؼبصري فتنص اؼبادة  55من قانوف العقوبات على أنو هبوز للقاضي األمر يف
اغبكم بإيقاؼ تنفيذ العقوبة " :إذا رأى من أخبلؽ احملكوـ عليو أو ماضيو أو سنو أو الظروؼ
)(2
اليت ارتكبت فيها اعبريبة ما يبعث على االعتقاد بأنو لن يعود إىل ـبالفة القانوف"
ويقصد بذلك أف القاضي يلمس انتفاء اػبطورة اإلجرامية للجاين ،وأف ؾبرد خضوعو
إلجراءات التحقيق واحملاكمة قضى على احتماؿ عودتو إىل اإلجراـ ،ومن خبلؿ نص اؼبادة
سالفة الذكر ،فإنو ال يلزـ أف تكوف صحيفة اعباين خالية من السوابق ،فمثل ىذا الشرط ال

(1) P.G / Stefani, G. Cevasseur. Droit Pénal Général Et Procédure Pénal. Tome 1
Droit Pénal Général p 384.
) (2د /فوزية عبد الستار – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب ص .411
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يتطلبو القانوف ،فضبل على أف اعباين قد يكوف قاببل لصبلح حالو ،ولو كاف ذا سابقة أو
أكثر). (1
والبد من اإلشارة ىنا إىل أف تقدير ىذا الشرط يتطلب من القاضي أف يأمر بفحص اؼبتهم
ودراسة شخصيتو وظروفو ،قبل اعبريبة وبعدىا ،دبا فيها ظروفو اؼبتوقعة خبلؿ فًتة وقف تنفيذ
اغبكم.
أما يف التشريع السوري فإنو يشًتط للحكم بإيقاؼ التنفيذ أف ال يكوف احملكوـ عليو قد
حكم سابقا بعقوبة من نوع العقوبة اؼبراد تعليقها أو أشد منها ،أف يكوف لو ؿبل إقامة حقيقي
يف سوريا ،أف ال يكوف احملكوـ عليو األجنيب قد تقرر طرده قضائيا ،أو إداريا من األراضي
السورية). (2
 -2الشروط المتعلقة بالعقوبة:

سبيل التشريعات إىل وقف تنفيذ العقوبة يف حالة صدور حكم يقضي بعقوبة سالبة للحرية
قصَتة اؼبدة .فاغبد األقصى للعقوبة اليت هبوز وقف التنفيذ فيها ستة أشهر يف القانوف اؼبصري،
)(3
وسنتاف يف القانوف الكوييت ،وثبلث سنوات يف السوري ،وطبس سنوات يف القانوف الفرنسي
.
وال يطبق نظاـ وقف التنفيذ يف التشريع الفرنسي إال بالنسبة إىل بعض عقوبات اغببس
والغرامة يف مواد اعبنح ،وال يطبق على العقوبات اعبنائية كالسجن ،وال العقوبات التبعية .ويف
مواد اؼبخالفات ،ال يبكن األخذ بو إال إذا كانت اإلدانة بعقوبة تتجاوز عشرة أياـ حبس أو
 400فرنك غرامة). (4
ويشًتط اؼبشرع اعبزائري يف العقوبة لكي يبكن األمر بوقف تنفيذىا ،أف تكوف حبسا أو
غرامة بغض النظر عن نوع اعبريبة اليت تقابلها ،ومل وبدد مدة اغببس أو حدا أقصى للغرامة،
فكل حبس أو غرامة هبوز فيها وقف التنفيذ.
) (1د /رمسيس هبناـ – النظرية العامة للمجرـ واعبزاء ص .180
) (2د/ؿبمد الفاضل -التشريع اعبزائي اؼبقارف يف الفقو اإلسبلمي والقانوف السوري.ص.116
) (3د /عبود السراج – علم اإلجراـ وعلم العقاب – دراسة ربليلية يف أسباب اعبريبة وعبلج السلوؾ اإلجرامي ص
.477
(4) P.G / Stefani, G. levasseur. Droit Pénal Général Et Procédure Pénal. Tome 1 p 384.
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ويستخلص من نص اؼبادة  592من قانوف اإلجراءات اعبزائية ،أف وفق التنفيذ ال يشمل إال
العقوبة األصلية اؼبتمثلة يف اغببس والغرامة ،وعلى ذلك فبل هبوز وقف تنفيذ عقوبات أصلية
أشد من اغببس كالسجن اؼبؤقت أو اؼبؤبد أو اإلعداـ .وال يبتد وقف التنفيذ إىل تعويض
احملكوـ بو للمتضرر من اعبريبة ،ومصاريف الدعوى ،والعقوبات التبعية وىذا ما نصت عليو
اؼبادة  595من قانوف اإلجراءات اعبزائية فبل ؿبل لوقف اغبكم باؼبصادرة.
ويبلحظ أف القاضي إذا تعددت العقوبات اليت حكم هبا ،أف يقرر وقف تنفيذ بعضها دوف
البعض اْلخر ،ولكن ليس لو أف يقضي بوقف تنفيذ جزء من العقوبة الواحدة دوف اعبزء
األخر).(1

ثانيا  :سلطات القاضي يف األمر بوقف التنفيذ
إذا توافرت صبيع الشروط اؼبنصوص عليها قانونا لؤلمر بوقف التنفيذ اؼبتعلق باحملكوـ عليو
باعبريبة اؼبقًتفة ،أو العقوبة اؼبراد وقف تنفيذىا ،يقضي القاضي بذلك.
ووقف التنفيذ ليس حقاً للمحكوـ عليو وال حىت تدبَت"Mesure naturelle lorsque .
" ، l‟indulgence parait s‟imposerفيجوز للقاضي أف يبنح ىذا النظاـ وفرضو على
احملكوـ عليو وإف مل يطلبو ،وذلك ألف نظاـ إيقاؼ التنفيذ تفريد يف العقاب ال يًتؾ لتقدير
احملكوـ عليو الذي ال هبوز لو رفضو بعد أف قدر القاضي مبلءمتو لو). (2
فوقف التنفيذ متوقف على ؿبض تقدير القاضي ،ولكن هبب بياف أسباب الوقف حاؿ
األمر بو ،بينما ال يلزـ ذكر أسباب إلغاء الوقف إذا ألغي يف االستئناؼ مثبل ،ألف األصل يف
األحكاـ ىو التنفيذ والوقف ىو االستثناء). (3
ويف ىذا تقوؿ احملكمة العليا" :إف اؼبادة  592من قانوف اإلجراءات اعبزائية ،وخبلفا ؼبا يدعيو
الطاعن يف مذكرتو ال تفرض على القضاة تسبيب قرارىم يف حالة عدـ إفادة احملكوـ عليو
بوقف تنفيذ العقوبة ،بل إهنا على عكس ذلك تلزمهم يف حالة إسعافو بوقف تنفيذ
) (1د /فوزية عبد الستار – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب ص .411
) (2د /عبد اهلل سليماف – شرح قانوف العقوبات اعبزائري القسم العاـ اعبزاء اعبنائي ص 498
) (3د /رمسيس هبناـ – النظرية العامة للمجرـ واعبزاء ص .181
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العقوبة بتسبيب قرارىم ذلك أف اغبكم بالعقوبة اؼبنفذة ىو األصل فبل يسبب ،يف حُت أف
)(1
وقف التنفيذ أمر جوازي يستوجب التسبيب عند اغبكم بو"
وهبوز أف وبكم بو ألوؿ مرة أماـ ؿبكمة االستئناؼ ،كما يبكن أف يراجع اغبكم القاضي
بو إذا كاف ؿبل استئناؼ يأمر بإلغائو ،وال يعترب حقا مكتسبا للمحكوـ عليو ،فإذا استفاد
اؼبتهم بإيقاؼ التنفيذ على مستوى احملكمة فبل يبكن اعتبار ذلك حقا مكتسبا ،فبمجرد
استئناؼ النيابة ال يتقيد اجمللس حبكم احملكمة ومن حقو أف يلغي إيقاؼ التنفيذ ،ولو ذلك
حىت ولو مل يكن اؼبتهم ذا سوابق قضائية.
فلقضاة اجمللس كامل اغبرية يف استعماؿ سلطتهم التقديرية -كمحكمة موضوع -دوف أف
يتقيدوا حبكم احملكمة.

) (1اجمللة القضائية العدد  3لسنة  –1998ملف  – 136249قرار (1996-09-09غَت منشور)
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الفرع السادس

:

االختبار القضائي

يعترب نظاـ االختبار القضائي من بُت األنظمة اعبنائية الفعالة اليت حققت نتائج ُمرضية يف
التشريعات اعبنائية ،إذ يعترب على صلة وثيقة بالسياسة العقابية اغبديثة اليت تعمل على مواجهة
ظاىرة اعبريبة باالعتماد على أسس علمية وواقعية ،بعدما أصبح الغرض من العقوبة عبلجياً،
وىو إعادة تأىيل احملكوـ عليو). (1
واالختبار بالدرجة األوىل ىو نظاـ أقبلوسكسوين ،فهو وليد التجربة يف الواليات اؼبتحدة
األمريكية ،ظهر منذ منتصف القرف التاسع عشر ،وقُنن يف صبيع الواليات بعد صدور تشريع
 ، 1878الذي ينص على أف يوضع ربت االختبار األشخاص الذين يبكن إصبلح حاؽبم بدوف
)(2
عقوبة
أما يف إقبلًتا فهو و ليد العرؼ القضائي ،وقنن عاـ  1907إىل قانوف االختبار الربيطاين
للمذنبُت ،وأضيفت نصوصو عاـ  1948إىل القانوف اعبنائي).(3
كما أخذت بو دوؿ أخرى وإف كانت قد أدؾبتو يف نظاـ وقف التنفيذ ،ومن ىذه الدوؿ
أؼبانيا ،فرنسا و بولندا ،وتشًتط صدور حكم باإلدانة والعقوبة على اؼبتهم ،وبالتايل تكوف قد
أدؾبتو بنظاـ وقف تنفيذ العقوبة مع الوضع ربت االختبار sursis avec mise à l‟épreuve
). (4

) (1األستاذ /طاشور عبد اغبفيظ -دور قاضي تطبيق األحكاـ القضائية اعبزائية –الطبعة  2001ص .205
) (2وقد نشأ ىذا النظاـ على إثر ظهور نظاـ التعهد بكفالة اعباين ومراقبتو ،عندما تعهد صانع األحذية " جوف
أوغستُت ، "John augustanالذي لقب بعد ذلك بأب االختبار القضائي ،إذ تطوع دبراقبة مدمن طبر وإصبلح حالو
وأخذه ؼبنزلو ،وراقبو وأعاده للقاضي بعد ثبلثة أسابيع وقد صلُح شأف ىذا الشاب السكَت وأصبح مواطنا ؾبتهدا ،فأطلق
القاضي سراحو بناء على سلطتو يف العفو القضائي وكاف ذلك يف عاـ . 1841وبعد قباح التجربة ضمن "أوغستُت "
خبلؿ  17سنة 1102 :من الذكور ،و  794من اإلناث ورعاىم .وكثر اؼبتطوعوف بعد ذلك " ضباط االختبار" إىل أف
قُنن االختبار دبوجب القانوف.
) (3د /فوزية عبد الستار – اؼبرجع السابق ص .411
) (4د /عبود السراج – اؼبرجع السابق ص .480
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ولقد اختلفت اْلراء حوؿ ربديد طبيعة االختبار القضائي ،فمنهم من ذىب للقوؿ بأنو ؾبرد
تدبَت من تدابَت الدفاع االجتماعي ،بينما ذىب البعض اْلخر إىل اعتباره جزاءً جنائيا يف صورة
تدبَت احًتازي().)1
عرفتو اغبلقة العربية الثانية للدفاع االجتماعي التابعة عبامعة الدوؿ العربية بالقاىرة يف
ولقد ّ
فرباير سنة  1969بأنو " :تدبَت يتضمن ذبنيب احملكوـ عليو العقوبة السالبة للحرية مع وضعو
ربت الرقابة والتوعية أثناء وجوده يف بيئتو اػبارجية ،فهو نوع من وقف التنفيذ اؼبعروؼ يف
القوانُت اؼبختلفة ،وانو يف ىذا األخَت توقف العقوبة ويًتؾ احملكوـ عليو وشأنو دوف توجيو يف
سلوكو وحياتو كلها ،وإرشاده ومساعدتو يف حل مشكبلتو ،لذلك فإف ضابط االختبار
القضائي يبارس رقابة وتوجيها وعونا إهبابيا للمحكوـ عليو ،هبدؼ تأىيلو اجتماعيا".
ويفهم من ذلك أف االختبار القضائي ىو تقييد حرية احملكوـ عليو قبل صدور حكم اإلدانة
أو بعده ،بدال من سلب اغبرية كوسيلة إلصبلحو ،فهو يهدؼ من جهة إىل ذبنيب احملكوـ
عليو دخوؿ اؼبؤسسة العقابية واالختبلط باؼبساجُت ،ومن جهة أخرى اإلشراؼ عليو
ومساعدتو على شق طريق شريف للحياة ،وفرض رقابة قضائية عليو حىت يبكن اختبار مدى
جدارتو هبذه اؼبعاملة ومدى استفادتو منها ،فإف ثبت قباح تطبيق ىذا النظاـ عليو ذبنب تنفيذ
العقوبة فيو ،وإف فشل ُسلبت حريتو ربقيقا لتأىيلو.
وتتحدد طبيعة االختبار القضائي يف دائرة اعبزاء اعبنائي دبفهومو الواسع اغبديث ،بأنو تدبَت
عبلجي من تدابَت الدفاع االجتماعي ،فجوىره ليس اإليبلـ اؼبقصود ،حيث يتذوؽ اؼبوضوع
ربت االختبار األمل ،لكي تتطهر نفسو من اػبلل الذي أصاهبا وأفضى بو إىل ارتكاب اعبريبة،
حىت ال يعود إىل ارتكاب جريبة جديدة يف اؼبستقبل ،بل أنو يعمل على ربقيق الردع اػباص
بوضعو ربت اإلشراؼ االجتماعي ،الذي يهدؼ إىل إصبلحو اجتماعيا عن طريق العبلج
والتقوًن والتهذيب األخبلقي الذي تقدمو الدولة لتأىيلو وعودتو إىل أحضاف اجملتمع مواطنا
صاغبا).(2

( )1د /أسامة عبد اهلل قايد – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب – طبعة  1990ص .446
( )2د /ؿبمد اؼبنجي – اؼبرجع السابق  .ص.271
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كما أف اؽبدؼ منو ليس توجيو هتديد مباشر إىل األشخاص اْلخرين ؼبنعهم من تقليد
اعباين وارتكاب جرائم فباثلة ،فهذا الردع العاـ يتحقق بطريق مباشر بفرض بعض القيود على
حرية الشخص اؼبوضوع ربت االختبار ،بل اؼبقصود من الرقابة اليت يتضمنها االختبار ىو ؾبرد
مراقبة سلوؾ اعباين بطريقة غَت ؿبسوسة ،هبدؼ منعو من إساءة استخدامو ؽبذه الرخصة
اؼبمنوحة لو إلصبلح نفسو بعيدا عن جو السجن ،ومراعاتو للسلوؾ اغبميد حىت ال يعود إىل
االصطداـ من جديد مع القانوف.
ومن العوامل اليت أدت إىل قباح نظاـ االختبار ،فشل نظاـ وقف التنفيذ البسيط الذي يعترب
أقدـ اإلجراءات اليت نصت عليها التشريعات العقابية .ونستطيع أف نقوؿ بأنو تدارؾ النقد
اؼبوجو إىل وقف تنفيذ العقوبة لعدـ ربقيقو ؽبدؼ إعادة التأىيل احملكوـ عليو ،رغم انو هبتمع
معو يف عدة نقاط يبكن أف قبمعها فيما يلي:
 من حيث العلة العقابية :إذ يعترب كل منها أسلوب كفاحي ضد مساوئ العقوباتالسالبة للحرية ،خاصة القصَتة اؼبدة ،ويعمبلف على ذبنيب اجملرمُت اؼببتدئُت ىذه اؼبساوئ
وإحبلؿ معاملة عقابية من نوع آخر تكوف أكثر مبلئمة ؽبم).(1
 -من حيث مركز المتهم :إذ أف يف كبلنبا يسيطر القلق وعدـ االستقرار على حالة اؼبتهم،

فهو يعفى من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ،سواء أوقف النطق هبا كما يف االختبار أو أوقف
تنفيذىا كما يف وقف تنفيذ العقوبة ،ولكنو معرض لتنفيذىا إذا ثبت أنو غَت جدير هبذه
اؼبعاملة.

( )1د /ؿبمد اؼبنجي – االختبار القضائي ص .273
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أوال  :التفرقة بين نظام االختبار ووقف التنفيذ
إذا كاف االختبار القضائي يشًتؾ مع وقف تنفيذ العقوبة يف عدة نقاط ،فهو نظرا لطبيعتو
ىبتلف عنها يف عدة أوجو:
 -1من حيث الطبيعة :فوقف تنفيذ العقوبة تدبَت سليب ،يقتصر على ؾبرد منح احملكوـ
عليو فرصة إلصبلح نفسو بنفسو ،وغالبا ال ينتفع هبا ،السيما إذا كاف جو األسرة فاسدا يف
األصلُ ،ث يرصد اجملتمع سلوؾ اجملرـ وينتظر منو ـبالفة القانوف حىت يلغي وقف التنفيذ
ويودعو السجن تنفيذا للعقوبة اؼبوقوفة.
 -2من حيث الغرض :قبد أف الغرض اؼبرجو من النظاـ مرتبط بطبيعتو ،فإذا كاف ىدؼ
وقف تنفيذ العقوبة عند بداية ظهوره ىو حلولو ؿبل عقوبة اغببس القصَت اؼبدة ،وذبنيب
اجملرمُت اؼببتدئُت األضرار اليت تًتتب على تنفيذ العقوبة واختبلطهم بأوساط السجوف
اؼبفسدة ،فإف اؽبدؼ من االختبار القضائي ىو إعادة تأىيل اجملرمُت من الناحية االجتماعية
والعودة هبم إىل اجملتمع مواطنُت صاغبُت.
 -3من حيث التفريد :لقد سبق واف عرفنا بأف نظاـ وقف تنفيذ العقوبة وبدد األشخاص
الذين يستفيدوف منو ،ويظهر ذلك يف التفريد القانوين ،إذ ينص القانوف على أف يطبق على
فئة من اجملرمُت اؼببتدئُت الذين مل يسبق اغبكم عليهم بعقوبة اغببس جبناية أو جنحة من
جرائم القانوف العاـ).(1
أما التفريد القضائي فيظهر يف أف القاضي عند اغبكم يف جريبة من اعبرائم اؼبعاقب عليها
باغببس والغرامة أف يأمر بوقف تنفيذ العقوبة ،إذا تبُت من أخبلؽ احملكوـ عليو وظروؼ
جريبتو ما يبعث على االعتقاد بأنو لن يعود إىل ارتكاب جريبة جديدة ،ولو أف هبعل وقف
التنفيذ شامبل للعقوبة السالبة للحرية واؼبالية معا ،وىنا يكوف وقف تنفيذ العقوبة هبمع بُت
نوعُت :التفريد القانوين والقضائي.
أما االختبار القضائي فيقوـ على التفريد القضائي فقط ،فيًتؾ السلطة التقديرية للقاضي
يف اختيار األشخاص الذين يوضعوف ربت االختبار ،ومعياره يف ذلك ىو مدى صبلحية اجملرـ
لبلستفادة بو على كبو فعاؿ إذا تقرر وضعو ربت االختبار.
) (1د /رؤوؼ عبيد -أصوؿ علمي اإلجراـ والعقاب ص .634
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 -4من حيث التطبيق :ال يعتمد نظاـ وقف تنفيذ العقوبة على رضاء اؼبتهم وال يؤخذ فيو
رأيو ،وال يشًتط تعهده أماـ احملكمة حبسن السلوؾ يف اؼبستقبل).(1
بينما يعتمد نظاـ االختبار القضائي على ضرورة توافر رضاء احملكوـ عليو لتطبيق ىذا النظاـ
لكي يسهل تعاونو مع السلطات اؼبشرفة عليو ،ويكوف أكثر استجابة لتنفيذ االلتزامات
اؼبفروضة عليو ،فبا يسهل تأىيلو ويساىم يف قباحو).(2
 -5من حيث اإللغاء :ال يتطلب تنفيذ وإلغاء اإليقاؼ يف نظاـ االختبار القضائي ارتكاب
الشخص اؼبوضوع ربت االختبار عبريبة جديدة أثناء فًتة االختبار ،بل يكفي أف يسلك
سلوكا سيئا ىبالف االلتزامات اؼبفروضة عليو خبلؿ فًتة االختبار ،ويبقى لقاضي التنفيذ
اعبنائي اؼبختص بالرقابة على تطبيق االختبار ،السلطة التقديرية لتقدير مدى مبلئمة إلغاء
اإليقاؼ).(3
ثانيا  :صور االختبار
فبا سبق تناولو يف تعريف نظاـ االختبار القضائي أنو قد يكوف قبل صدور حكم باإلدانة،
أي أثناء مراحل الدعوى اؼبختلفة ،أو بعد إصدار اغبكم باإلدانة .وصور االختبار اؼبتبناة من
قبل التشريعات اعبنائية نبا صورتاف :االختبار قبل اإلدانة واالختبار بعد اإلدانة.
 -1االختبار قبل اإلدانة :تعترب ىذه الصورة الغالبة التطبيق يف مرحلة احملاكمة ،فبعد التأكد
من إجراـ اؼبتهم وقبل إصدار اغبكم بإدانتو ،ولقد طبقت بلجيكا نظاـ االختبار قبل اإلدانة
يف مرحلة االهتاـ ومرحلة التحقيق ،أي قبل إحالة الدعوى أماـ احملكمة اؼبختصة حملاكمة
اؼبتهم ،ويف ىذه اغبالة توقف إجراءات القضية ويوضع اؼبتهم يف االختبار ،لكن سرعاف ما
ألغتو بعد ثبوت فشلو ،ألنو ال يعقل أف يوضع شخص ربت االختبار قبل ثبوت إدانتو.
فإذا ما رأت احملكمة من ظروؼ اؼبتهم وحالتو الشخصية بعد ثبوت إدانتو باعبريبة اؼبقًتفة،
أنو ال يبكن عبلجو دوف وضعو دبؤسسة عقابية ،فإهنا تتوقف عن النطق باغبكم وتأمر بوضعو
) (1د /رؤوؼ عبيد -أصوؿ علمي اإلجراـ والعقاب ص .634
) (2د /أسامة عبد اهلل قايد – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب ص .447
) (3د /ؿبمد اؼبنجي – اؼبرجع السابق ص .279
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ربت االختبار القضائي ،فتفرض عليو التزامات معينة وىبضع إلشراؼ اجتماعي ورقابة
قضائية ،فإذا أمضى فًتة االختبار دوف إخبلؿ بالتزاماتو فإف اغبكم ال يصدر ضده ،أما إذا
أخل هبذه االلتزامات فإنو يصدر حكم ضده يقضي بالعقوبة اؼببلئمة .ومن مزاياه أف اؼبتهم
هبهل العقوبة اليت يبكن أف وبكم عليو هبا ،وقد يتصورىا أكثر جسامة فبا ىي عليو يف الواقع
ويدفعو ذلك إىل اغبرص على أداء التزاماتو وعلى احًتاـ القانوف حىت يتجنبها).(1
وإذا كانت ىذه الصورة من االختبار ربقق الردع اػباص إلتاحة الفرصة أكثر للقاضي
لدراسة شخصية اؼبتهم ،ومساعدتو للحكم بعقوبة مناسبة يف حاؿ فشل ذبربة االختبار ،إال
أهنا تتضمن إىداراً للردع العاـ لعدـ النطق بإدانة اؼبتهم.
 -2االختبار بعد اإلدانة :يطبق ىذا النوع بعد صدور اغبكم باإلدانة والعقوبة ،أي أف
يكوف ىذا اغبكم مصحوبا بأمر من احملكمة بوقف تنفيذ العقوبة ،ووضع احملكوـ عليو ربت
االختبار .فصدور اغبكم باإلدانة والعقوبة وبقق الردع العاـ ووبمل إنذارا للمحكوـ عليو ،إذا
مل يسلك الطريق السوي بالعقوبة اليت ستوقع عليو وىذا يؤدي إىل ربقيق الردع اػباص.
ومن التشريعات اليت أخذت بو التشريع الفرنسي الذي أدؾبو بنظاـ وقف تنفيذ العقوبة مع
الوضع ربت االختبار . Sursis avec Mise a L‟épreuve
يتمثل االختبار القضائي يف ىذه الصورة يف األمر الصادر عن احملكمة بوضع اؼبتهم ربت
االختبار يف مرحلة احملاكمة وبعد صدور قرار اإلدانة ،وتتميز ىذه الصورة بأف اغبكم بالوضع
ربت االختبار يصدر مستقبل بذاتو غَت تابع للحكم بعقوبة معينة .وقبد أف األساس القانوين
لوضع اؼبتهم ربت االختبار يقوـ على ما يتميز بو النظاـ األقبلوسكسوين من تقسيم اػبصومة
اعبنائية إىل مرحلتُت :مرحلة تقرير اإلدانة ،ومرحلة اغبكم بالعقوبة ،فاألصل أف ىيئة احمللفُت
ىي اليت زبتص بالفعل يف مدى الواقعة ونسبتها إىل اؼبتهم ومسؤوليتو عنها ،فإذا ما قررت
ذلك بدأ دور القاضي يف اختيار اعبزاء اؼببلئم) .(1ولقد تعرضت ىذه الصورة للنقد فهناؾ رأي
مؤيد والذي هبيز وضع اؼبتهم ربت االختبار القضائي بعد صدور قرار اإلدانة ،باعتبار أنو
كتدبَت مستقل يتفق مع الصفة غَت العقابية ؽبذا النظاـ ،على أنو يًتؾ اؼبتهم فًتة االختبار يف
) (1د /فوزية عبد الستار – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب ص .416
) (1د /ؿبمد اؼبنجي – االختبار القضائي أحد تدابَت الدفاع االجتماعي منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية طبعة .1982
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حالة خوؼ وشك من احتماؿ اغبكم عليو بالعقوبة اؼبقررة يف القانوف إذا ىو مل ينفذ
االلتزامات اؼبفروضة عليو.
أنو يعطي للقاضي الفرصة يف حرية التقدير اؼبوضوعي غبالة اؼبتهم إذا فشل يف فًتة
االختبار ،خصوصا بالنسبة لوسطو االجتماعي و صفاتو وعيوبو اليت تتطلب عبلجاُ ،ث ازباذ
قرار جديد على ضوء ىذه الظروؼ.
أما الرأي اؼبعارض فأسس معارضتو على أنو يصعب ربديد العقوبة بعد عدة سنوات من
اإلدانة يف حالة فشل اؼبتهم اؼبوضوع ربت االختبار.
إف ىذه الصورة تتعارض مع مبدأ وحدة اػبصومة اعبنائية اليت تأخذ بو القوانُت البلتينية،
كذلك أف ربقيق اؽبدؼ من االختبار وزبويف اؼبتهم من العقوبة ال يأيت إال إذا حكم القاضي
بالعقوبة اؼبقررة يف القانوفُ ،ث أوقف تنفيذىا ربت شرط قباحو يف فًتة االختبار.
وبناءً على النقد اؼبوجو ؽبذه الصورة فإف االختبار القضائي ال يبكن اعتباره تدبَتا جنائيا
مستقبل ،فنجاحو وبتاج إىل ذباوب الرأي العاـ ،فاغبكم حببس اؼبتهم مع األمر بوقف التنفيذ
يبدو أكثر جسامة من ؾبرد اغبكم بوضع اؼبتهم ربت االختبار القضائي بعد تقرير اإلدانة،
ويتعُت أف وبدد اغبكم بوضع اؼبتهم ربت االختبار العقوبة اليت تنتظره يف حالة فشلو أثناء فًتة
االختبار.
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الفرع السابع:

نظػاـ شبو اغبرية:

يقصد بنظاـ اغبرية النصفية أو شبو اغبرية  ، Régime de semi-libertéوضع احملبوس
احملكوـ عليو هنائيا خارج اؼبؤسسة خبلؿ النهار منفردا ومن دوف حراسة أو رقابة اإلدارة ليعود
إليها مساء كل يوـ

()1

ويستفيد احملبوس من نظاـ اغبرية النصفية ،لتمكينو من تأدية عمل أو مزاولة دروس يف
التعليم العاـ أو التقٍت ،أو متابعة دراسات عليا أو تكوين مهٍت.

()2

حيث يتم الوضع يف نظاـ اغبرية النصفية دبوجب مقرر يصدره قاضي تطبيق العقوبات بعد
استشارة عبنة تطبيق العقوبات وإشعار اؼبصاحل اؼبختصة بوزارة العدؿ بذلك ،حيث يوضع يف
ىذا النظػاـ:
()3
-1احملكوـ عليو اؼببتدئ الذي بقي على انقضاء عقوبتو أربعة وعشروف شهرا .
-2احملكوـ عليو الذي سبق اغبكم عليو بعقوبة سالبة للحرية ،وقضى نصف العقوبة ،وبقي
على انقضائها مدة ال تزيد على أربعة وعشرين شهرا.
ويلتزـ احملبوس اؼبستفيد من نظاـ اغبرية النصفية ،يف تعهد مكتوب باحًتاـ الشروط اليت
يتضمنها مقرر االستفادة( .)4وىذه الشروط يبكن أف تتعلق بسلوكو خارج اؼبؤسسة وحضوره
اغبقيقي للعمل ،ومواظبتو واجتهاده ،واحًتاـ أوقات اػبروج والدخوؿ احملددة.
ويؤذف للمحبوس اؼبستفيد من نظاـ اغبرية النصفية حبيازة مبلغ مايل من مكسبو اؼبودع
غبسابو لدى كتابة ضبط احملاسبة ،لتغطية مصاريف النقل والتغذية عند االقتضاء حيث هبب
)(1اؼبادة ، 104القانوف رقم  04-05اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت
)(2اؼبادة  ، 105اؼبرجع نفسو.
)(3اؼبادة  ، 106اؼبرجع نفسو.
)(4اؼبادة  ، 107اؼبرجع نفسو.
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عليو تربير مصاريفو من اؼببلغ اؼبايل اؼبأذوف لو بو ،وإرجاع ما بقي منو إىل حسابو لدى كتابة
ضبط احملاسبة باؼبؤسسة العقابية

()1

يف حالة إخبلؿ احملبوس بالتعهد ،أو خرقو ألحد شروط االستفادة ،يأمر مدير اؼبؤسسة
العقابية بإرجاع احملبوس ،وىبرب قاضي تطبيق العقوبات ليقرر اإلبقاء على االستفادة من نظاـ
()2

اغبرية النصفية ،أو وقفها ،أو إلغائها ،وذلك بعد استشارة عبنة تطبيق العقوبات

مل يبتثل احملبوس ؽبذا األمر ورفض الرجوع يعترب يف حالة فرار وتطبق عليو أحكاـ اؼبادة

وإذا
188

من قانوف العقوبات(.)3

الفرع الثامن:

الوضع ربت اؼبراقبة االلكًتونية

أصدر اؼبشرع الفرنسي قانونا يف  19ديسمرب  1997من أجل استحداث اؼبواد  7/723إىل
 12/723يف قانوف اإلجراءات اعبنائية الفرنسي ،بغية ابتداع بديل آخر من بدائل العقوبات
السالبة للحرية قصَتة اؼبدة  ،أال وىو نظاـ الوضع ربت اؼبراقبة االلكًتونية Le placement
 ، sous surveillance électroniqueوذلك بعد قباح ذبربتو يف دوؿ أخرى  ،كالواليات
اؼبتحدة  ،والسويد  ،وبريطانيا  ،وىولندا  ،وكندا.
ويقوـ ىذا النظاـ على ترؾ احملكوـ عليو بعقوبة سالبة للحرية قصَتة اؼبدة طليقاً يف الوسط
اغبر ،مع إخضاعو لعدد من االلتزامات ومراقبتو يف تنفيذىا الكًتونياً عن بعد .وقد بدأت ذبربة
ىذا النظاـ يف عاـ  2000يف أربع مؤسسات عقابيةُ ،ث يف تسع يف أوؿ أكتوبر ،2002
واستفاد منو  393ؿبكوـ عليوُ .ث أصدر اؼبشرع الفرنسي قانوف توجيو وتنظيم العدالة loi :
 d‟orientation et de programmation pour la justiceيف  9سبتمرب  ، 2002هبدؼ
تعميم ىذا النظاـ تدرهبياً على ثبلث سنوات ،حبيث يستفيد منو  400ؿبكوـ
(- )1اؼبادة 107من القانوف رقم  04-05اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف وإعادة إدماج احملبوسُت.
( )2اؼبادة  ، 108اؼبرجع نفسو .
( )3اؼبادة  ، 169اؼبرجع نفسو .
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عليو يف البداية ،ويضاؼ  100مستفيد كل شهر ،للوصوؿ لثبلثة آالؼ ؿبكوـ عيو هناية عاـ
.2006
ويشًتط لبلستفادة من ىذا النظاـ أال تكوف مدة العقوبة اؼبطلوب تنفيذىا أو اؼبتبقية أكثر
من عاـ واحد ،وهبري تطبيقو بعد موافقة احملكوـ عليو بناء على أمر من قاضي التنفيذ ،أو بناء
على طلب النائب العاـ أو طلب من احملكوـ عليو ذاتو (ـ.)9-723 .
واػباضع ؽبذا النظاـ يُلزـ بعدـ التغيب عن ؿبل إقامتو أو أي مكاف آخر وبدده القرار
الصادر من قاضي التنفيذ خبلؿ ساعات معينو من اليوـ ،دبا يتفق مع الوضع األسري واؼبهٍت
للمحكوـ عليو.
ويراقب تنفيذ تلك االلتزامات الكًتونياً عن طريق ارتداء احملكوـ عليو أسورة الكًتونية
 Bracelet-émetteurيف كاحلو تقوـ بإرساؿ إشارة مداىا  50مًتاً كل  30ثانية .وتستقبل
تلك اإلشارات على جهاز استقباؿ  Récepteurمثبت يف مكاف وبدده قاضي تطبيق
العقوبات ،ويتصل دبركز اؼبتابعة اؼبوجود يف اؼبؤسسة العقابية عن طريق خط ىاتفي .كما قد
ُهبرى التحقق من احًتاـ االلتزامات اؼبفروضة عن طريق زيارات ذبريها اإلدارة العقابية للمحكوـ
عليو (ـ .)9-723 .وإذا حدث وعطل احملكوـ عليو أجهزة اؼبراقبة اإللكًتونية فإنو يعد مرتكباً
للجريبة اؼبنصوص عليو يف اؼبادة  ، 29-349ويكوف ذلك سبباً إللغاء قرار الوضع ربت اؼبراقبة
االلكًتونية.

المطلب الثاني
البدائػل غَت اعبنائيػة
لقد كاف لبلنعكاسات السلبية للعقوبات اغببسية قصَتة اؼبدة ذباوز الطاقة االستيعابية
للجهاز القضائي وللسجوف بصفة خاصة ،ولتفادي ىذه السلبية ىناؾ إمكانية تقتضي الرجوع
للقوانُت اعبنائية وتقييم كل جريبة تتضمنها على حدة ،والبت يف جدوى وجودىا ،كالتفرقة بُت
اعبرائم االجتماعية واعبرائم التنظيمية ،ويؤدي ذلك إىل التخلي عن عدد من اعبرائم اؼبعاقب
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عليها بالسجن ؼبدة قصَتة أو ما يسمى باغبد من التجرًن .فانتزاع الصفة اعبرمية عن أفعاؿ
معينة يعترب ضروريا .فغالبا ما يلجأ اؼبشرع إىل ذبرًن أفعاؿ يبكن يف الغالب االكتفاء يف شأهنا
برد فعل أقل ضررا على الفرد وعلى اجملتمع.
وإف ـباطر التعسف يف التجرًن والتفكَت يف اقًتاح البدائل للعقوبة السالبة للحرية ،أدى إىل
تنشيط سياسة إزالة التجرًن وربويل اعبزاءات اعبنائية إىل جزاءات إدارية أو مدنية ،وقد اعتُرب
ذلك عبلمة من عبلمات التمدف ،ألف كل تقهقر للقوة يعد عبلمة تقدـ اجتماعي).(1
ولقد ناقش الفقهاء األؼباف مقًتحات خاصة بسحب السرقات اؼبرتكبة يف األسواؽ الكربى
من دائرة القانوف اعبنائي ،وردىا إىل نظاـ إصبلح الضرر كما ىو منظم يف القانوف اؼبدين ،وىذا
وبوؿ اعبريبة إىل ؾبرد " عامل ـباطر" ، Un Facteur De Risqueفبقدر ما يكوف اعبرـ
ما ّ
على درجة من اعبسامة يرتفع اؼببلغ الذي هبب عليو أف يدفعو ،وؼبا كاف ثابتا أف اعبزاء اعبنائي
ال ينفرد بالردع وأف اعبزاءات اؼبدنية أو اإلدارية أو اؼبهنية قد تكوف أشد قسوة من العقوبة
السالبة للحرية.

الفرع األول :

البدائل القانونية

ليس اؼبراد ىنا اعتبار البدائل اعبنائية غَت قانونية ،إمبا اؽبدؼ ىو البحث عن بدائل توفرىا
وبمل اجملتمع من
قوانُت غَت القانوف اعبنائي ،لتجنب ما يشوب ىذا النوع من عيوب وما ّ
نفقات ،أو ما يًتتب عنو من مسؤوليات عامة وخاصة.
أوال  :ففي مجال القانون المدني يعترب التعويض عن الضرر الناشئ من جراء فعل ذا ردع
عاـ ،وكذلك رد الشيء احملصل بدوف سبب شرعي إىل صاحبو يكوف لو نفس الدور من
الناحية اؼبادية أو اؼبالية والنفسية .فلما يدين القاضي مرتكب الفعل الذي نشأ عنو الضرر
اؼبطلوب تعويضو فهنا يؤدي اعبزاء اؼبدين نفس الدور الذي تسعى إليو العقوبة اعبزائية ،فاؼبتضرر
ىنا ىو الفرد الذي يعًتؼ لو القاضي حبقو وأف يدين من اعتدى عليو ويأمر بإرجاع اغباؿ إىل
ما كاف عليو قبل االعتداء.
) (1د /أضبد ؿبجودة – اؼبرجع السابق ص .398
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ثانيا  :أما في المجال اإلداري فلقد برىنت التجربة عن مبلءمتها يف عدد من اجملاالت
وألنواع ـبتلفة من اعبرائم ،وأف الدور الوقائي والزجري الذي تلعبو يف اعبرائم االقتصادية لدليل
كاؼ على توسيع األخذ هبا كبديل لعقوبات السالبة للحرية ،مع إحاطتها ببعض الشروط حىت
ال سبس حبقوؽ األفراد وحرياهتم و ال تصبح أداة تعسف يف يد اإلدارة.
ففي أؼبانيا تتكفل اإلدارة دبعاقبة كل ـبالفة ألوامر صادرة عنها بعيدا عن النظاـ اعبنائي ،مع
إعطاء اؼبعٍت باألمر حقو يف الطعن يف العقوبات اإلدارية أماـ القضاء).(1
ثالثا  :وفي مجال القانون التجاري ونظرا ألف قواعده هتم التجارة والتجار وتتميز بالسرعة يف
اؼبعامبلت وتبسيط اإلجراءات ،فإف اللجوء إىل التحكيم  Arbitrageأصبح يف ىذا اإلطار أمرا
طبيعيا ؼبا لو من فوائد .والتحكيم بديل ىاـ للعقوبات اغببسية اليت تظهر يوما بعد يوـ يف
قانوف الشركات أو يف قانوف األعماؿ التجارية ،واليت غالبا ما تؤدي إىل نتائج سلبية بالنسبة
لؤلفراد وبالنسبة لبلقتصاد.
وفيما يتعلق بالعقوبات التأديبية ،وىي عقوبات مهنية تطبق ضد كل من خالف أعراؼ
وتقاليد أو نظم اؼبهنة اليت يزاوؽبا ،لكن البد من إحاطة ىذه العقوبات كذلك بالضمانات
الكفيلة حبماية حقوؽ األفراد.
ويعترب اقًتاح بدائل للعقوبات اغببسية قصَتة اؼبدة ليس الغرض منها ذباوز وؾباهبة األزمة
السجنية والعقوبات اغببسية ،وإمبا ترصبة إىل البحث عن سياسة جنائية أكثر مبلئمة للعصر
ولؤلفكار والنظريات السائدة.
ولكن فبا سبق ذكره يتبُت بأنو ىناؾ قوانُت يبكن أف ربل ؿبل القانوف اعبنائي ،وأف تلعب
نفس الدور الذي يُفًتض يف ىذا القانوف ،إال أف ىناؾ إمكانية إلهباد بدائل للعقوبات اغببسية
يف إطار ىبرج عن أي تنظيم قانوين.

) (1د /أمزازي ؿبي الدين – اؼبرجع السابق ص .74
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الفرع الثاني :
البدائػل االجتماعية
إف اعبريبة ضرر يلحق بكل من يشارؾ فيها أو يلعب يف ارتكاهبا دورا كبَتا أو صغَتا ،فهناؾ
اجملٍت عليو الذي تقع عليو اعبريبة ،وىناؾ من يرتكبها وىو اعباين ،وأخَتا ىناؾ اجملتمع الذي
يلحقو األذى أيضا من ارتكاب اعبريبة.
فهناؾ اختيار تنتهجو نظرية جديدة يف ؾباؿ السياسة اعبنائية وؿباولة ذباوز الردود القانونية
للجريبة ،وتضع على عاتق اؼبواطنُت يف إطار التضامن ،مسؤولية التفكَت واؼبسانبة يف إهباد
حلوؿ للمشاكل اليت نتجت عنها اعبريبة ،فهذه اغبلوؿ تكوف دبثابة بدائل تعطي للمجتمع حق
حل بعض مشاكلو بنفسو ،واالستغناء عن اللجوء إىل النظم القانونية اليت تكوف غالبا غَت
مناسبة .فمن ىذا اؼبنظور قبد أف دور اجملتمع دور مزدوج وقائي وذبنيب.
فالدور الوقائي يتمثل يف أنو ينبغي أخذ صبيع االحتياطات لعدـ تكرار الفعل ،فيجب أف
تضاؼ إىل الوسائل الرظبية وسائل يعرفها األفراد أنفسهم ؼبا ؽبم من احتكاؾ حبقائق أمورىم
ومن معرفة دقيقة دبشاكلهم اػباصة والعامة ،أما الدور التجنيب فينصب على إهباد اغبل اؼببلئم
للمشاكل اليت أدى إليها الفعل اعبرمي ،حىت ال يقع اللجوء إىل اؼبؤسسات العقابية ،ودوف
تدخل األجهزة الرظبية .فهناؾ عدة بدائل يف ىذا اعبانب عرفتها عدة دوؿ يبكن اإلحالة
بشأهنا إىل ذبارب ذبرى يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وبعض الدوؿ العربية.
أىم ىذه التجارب نذكر:
أوال :نظـام لجان الجمهـور

Community boards

يطبق ىذا النظاـ يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وكندا من طرؼ مؤسسات مستقلة سباما عن
السلطة القضائية ،وىذه اؼبؤسسات تلعب دورا توفيقيا وليس ربكيميا.
فهي ال تتقدـ بأي حل و ال بأي اقًتاح للتصاحل واالتفاؽ وإمبا تكتفي بالعمل بواسطة عباهنا
على أف يتفهم كبل الطرفُت طبيعة اؼبشكل القائم وأنبية التصاحل ربت شروط وبدداهنا ،وأما إذا
مل يتم االتفاؽ فإف أطراؼ النزاع يتوجهوف للقضاء.
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وقد برىنت ىذه التجربة على فعاليتها يف اغبد من تراكم القضايا أماـ احملاكم ،وذبنب اعباين
السحن ،والدليل على ىذا أهنا لقيت اىتماما متزايدا يف الدوؿ األوروبية خاصة إقبلًتا
وفرنسا).(1
ثانيا :مراكز التقاضـي بين الجيـران : Neighborhood Justice Centers
ىذه ذبربة القت قباحا وىي تعتمد على إهباد إمكانية للتصاحل بُت مرتكب الفعل والضحية
 ،ولقد ظهرت يف عدة مدف أمريكية منها  :أطلنطا -تكساس -لوس أقبلس ،ومراكز تسوية
النزاعات البسيطة اليت أنشأت يف عدة مدف أمريكية سنة  ،1980ونشَت إىل معهد فَتا Vera
اؼبوجود بنيويورؾ ،والذي يعمل لصاحل األحداث واجملرمُت اؼببتدئُت ،بتنسيق مع ؿبكمة بروكلُت
 Brooklynاعبنائية ،ىذا اؼبعهد أجرى اتفاقية يتم دبقتضاىا عدـ متابعة اعباين ،إذا مت تصاحل
بينو وبُت اؼبتضرر ،و سبنح احملكمة يف ىذا الشأف للمؤسسة مهلة زمنية توقف أثناءىا عملية
اؼبتابعة اعبنائية).(2
وما يبلحظ على ىذه البدائل االجتماعية ،أهنا تقتضي وجود نظاـ سياسي يفتح اجملاؿ
للمواطن وتقتضي توفر وعي اجتماعي ،حبيث تكوف الًتبية الوطنية واألخبلقية بلغت درجة
التطوع غبل مشاكل الغَت وذبنيبهم مساوئ اغبلوؿ اعبنائية.
بعدما تأكد عجز العقوبة السالبة للحرية وخاصة قصَتة اؼبدة عن ربقيق الغرض اؼبرجو منها،
وىو ربقيق الردع العاـ والردع اػباص وإعادة تأىيل احملكوـ عليو حبيث يتسٌت إعادة إدماجو يف
اجملتمع كفرد صاحل ،كاف من الضروري البحث عن بدائل تفي هبذا الغرض .وتنوعت ىذه
البدائل منها جزاءات جنائية لكنها ذبنب اعباين دخوؿ السجن واالختبلط بوسطو الفاسد،
كنظاـ الغرامة و إيقاؼ النطق بالعقوبة والعمل لفائدة اجملتمع ،ومنها ما يعترب من أساليب
اؼبعاملة العقابية ،حبيث يتم النطق بعقوبة سالبة للحرية ويأمر بوقف تنفيذىا ،أو الوضع ربت
االختبار ،أو اغبرية النصفية.

) (1د /أمزازي ؿبي الدين – جدوى إهباد بدائل العقوبات اغببسية القصَتة اؼبدى – اجمللة العربية للدفاع االجتماعي-
العدد  17يناير  1989ص .75
) (2د /أمزازي ؿبي الدين – اؼبرجع السابق -ص .73
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ىذا ما يتعلق بالبدائل اعبنائية ،أما فيما ىبص البدائل الغَت اعبنائية وىي إما بدائل قانونية
وىي إزالة التجرًن ،وربويل اعبزاءات اعبنائية إىل جزاءات إدارية أو مدنية ،وبدائل اجتماعية
وىي مستنتجة من بعض التجارب الواقعية اليت تقوـ هبا مؤسسات مستقلة عن اؽبيئة القضائية،
تعمل على إهباد حلوؿ توفيقية بُت اؼبتضرر من الفعل واؼبعتدي ،كذلك مراكز تسوية النزاعات
البسيطة بالنسبة لؤلحداث واجملرمُت اؼببتدئُت.
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الخـاتم ــة
يتضح فبا مت عرضو أف اإلنسانية قبل أف تصل إىل العقوبة السالبة للحرية ؼبواجهة اعبريبة،
قد عرفت مسارا وـباضا طويبل من ألواف العقاب والتعذيب الذي كاف وحشيا وحاطّاً بالكرامة
اإلنسانية يف العصور األوىل ،وىكذا فقد تفاوتت األنظمة العقابية من صبيع زواياىا حبسب
تفاوت العصور واجملتمعات ،حبيث خضع تنويع العقوبات وكيفية تنفيذىا للمبادئ السياسية
والفلسفية السائدة ،والقيم اػبلقية واالجتماعية اليت ربدد للعقاب وسائلو وأىدافو.
فالبحث يف تاريخ العقاب سيفضي بنا ال ؿبالة إىل مسار دموي ،كاف ىدفو اؼبركزي ىو تطويع
اعبسد والتحكم فيو أكثر كما يقوؿ العامل "ميشيل فوكو" ،وما العقاب السجٍت إال مرحلة
متأخرة يف ىذا اؼبسار اؼبسبوؽ بتقنيات فظيعة للنيل فبن ىبرج عن معايَت اعبماعة وأحكامها.
والعقوبة السالبة للحرية قد سارت يف تطورىا عرب مراحل عديدة مت فيها الكثَت من
االقبازات ،من حيث أدوار ووظائف اؼبؤسسات العقابية ،وأىدافها ،وأساليب تعاملها مع
احملكوـ عليهم الذين يودعوف فيها ،وأف ىذا التغَت مرتبط أشد االرتباط بطبيعة اجملتمعات
اؼبتواجدة هبا ،وذلك العتبار أنظمة العقاب ظاىرة اجتماعية وقانونية تطبق يف اجملتمع ،وترتبط
بالنظم االجتماعية السائدة فيو.
إف السياسة اعبنائية اغبديثة أكبت منحٌت يتماشى وفلسفة الدفاع االجتماعي ،ىذه الفلسفة
اليت تعترب يف رأي أصحاهبا حركة رفض ،ترمي إىل إعادة تنظيم وىيكلة النظاـ العقايب على ضوء
التطورات اليت يعرفها اجملتمع ،وانطبلقا من ىذا التطور ،مل يعد مفهوـ السياسة العقابية وبتوي
على تطبيق العقوبات السالبة للحرية فقط ،بل وبتوي كذلك على تطبيق كل اعبزاءات البديلة
اليت تقًتب منها ،من حيث الطبيعة و الغرض ،والطرؽ اؼبخصصة لوضعها حيز التنفيذ ،ويعد
العبلج العقايب الذي يرمي إىل إعادة التأىيل االجتماعي أحد أسسها.
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غَت وإىل حد كبَت من مفهوـ العقوبة،
وقد يبدو للبعض أف إحداث العقوبات البديلة قد ّ
وذلك بوضع حد ألولوية العقاب السالب للحرية عن بقية العقوبات ،ولكن الواقع ىو خبلؼ
ذلك ألف اؼبشرع مل يفكر أبدا يف النيل من أولوية العقاب السالب للحرية ألنو مهما تكن
نوعية ىذه العقوبات البديلة ،ومهما تنوعت وتطورت ،فإنو ال يبكن حباؿ أف تناؿ من موقع
العقاب السالب للحرية ،الذي يبقى األصل واؼبرجع ؼبعاعبة األوضاع السقيمة واؼبًتدية وإلقرار
األمن باجملتمع.
كذلك ال أحد ينكر اْلف زبلي اؼبشرعُت اؼبعاصرين عن فكرة السجن كحل أساسي
إلصبلح اجملرمُت متوسطي اػبطورة وتأكيدىم على ضرورة استعماؿ البدائل العقابية.
وما إقرار اؼبشرع اعبزائري لعقوبة العمل لفائدة اؼبصلحة العامة إال تأكيدا لتبنيو ؽبذه
التوجيهات الرامية إىل حبث واستقصاء مسالك جديدة غَت السجن للحد من ظاىرة اإلجراـ.
وينبغي أف يكوف الغرض من اقًتاح بدائل للعقوبات اغببسية قصَتة اؼبدة ليس ذباوزا وؾباهبة
لؤلزمة السجنية فقط ،وإمبا ترصبة إىل البحث عن سياسة جنائية أكثر مبلئمة للعصر وللنظريات
السائدة.
غَت أف ذبسيد االذباىات اغبديثة للسياسة اعبنائية يف الواقع يواجو صعوبة إذ يتطلب
إحداث إصبلحات على قانوف العقوبات ،وقانوف اإلجراءات اعبزائية ،وقانوف تنظيم السجوف
،من أجل إقامة قانوف متكامل يوسع من السلطة التقديرية للقاضي اعبزائي ،بتزويده جبزاءات
بديلة كافية ،ألف عقوبة العمل لفائدة اؼبصلحة العامة ال تكفي لوحدىا بل ينبغي إتباعها
ببدائل أخرى يبكن اقتباسها من القوانُت اعبنائية لكثَت من الدوؿ ،وكذلك وضع ضمانات
جديدة ؼبمارسة حقوؽ الدفاع بغية إهباد التوازف الضروري الذي يقابل توسيع سلطة القاضي.
وحىت يتم اللجوء إىل البدائل واستعماؽبا البد من ظهورىا كعقوبات موثوقة ،فبالنسبة للفرد
مساس البديل بأحد حقوقو ،أو حبريتو أو دبالو كفيل بأف يشعره خبطورة سلوكو على اجملتمع ،أما
بالنسبة للمجتمع فإف البدائل ذات أثر وقائي عاـ بقوة األثر الناتج عن العقوبات اغببسية
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قصَتة اؼبدة ،ألف األثر الوقائي يرتبط إىل حد كبَت بإمكانية العثور على اعبرائم وضبط
مرتكبيها ،وال يقتصر على نوع العقوبة ،ثانيا أف أنبية الدور اؼبناط بالبدائل مرتبطة بثقة الرأي
العاـ فيو ،وىذه الثقة تنتج عن مضموف أو طبيعة البديل ،ومادامت البدائل ال تعرض الرأي
العاـ واػباص ويبكن القوؿ بأف تبٍت بدائل للعقوبات اغببسية قصَتة اؼبدة ،يتطلب إمكانيات
وشروط البد من توفرىا لتهيئ اعبو اؼبناسب ؽبذا اإلصبلح.
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الملحق رقم 1
المبـادئ األساسيـة لمعـاملة السجنـاء
اعتمدت ونشرت على المأل
بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  111/45المؤرخ في  14ديسمبر 1991

 -1يعامل كل السجناء دبا يلزـ من االحًتاـ لكرامتهم اؼبتأصلة وقيمتهم كبشر.
 -2ال هبوز التمييز بُت السجناء على أساس العنصر أو اللوف ،أو اعبنس أو اللغة أو الدين،
أو الرأي السياسي أو غَت السياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو اؼبولد أو
أي وضع آخر.
 -3من اؼبستحب ،مع ىذا ،احًتاـ اؼبعتقدات الدينية واؼببادئ الثقافية للفئة اليت ينتمي إليها
السجناء ،مىت اقتضت الظروؼ احمللية ذلك.
 -4تضطلع السجوف دبسؤوليتها عن حبس السجناء وضباية اجملتمع من اعبريبة بشكل يتوافق
مع األىداؼ االجتماعية األخرى للدولة ومسؤولياهتا األساسية عن تعزيز رفاه ومباء كل أفراد
اجملتمع.
 -5باستثناء القيود اليت من الواضح أف عملية السجن تقتضيها ،وبتفظ كل السجناء حبقوؽ
اإلنساف واغبريات األساسية اؼببينة يف اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف ،وحيث تكوف الدولة
اؼبعنية طرفا ،يف العهد الدويل اػباص باغبقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعهد الدويل
اػباص باغبقوؽ اؼبدنية والسياسية ،وبروتوكولو االختياري ،وغَت ذلك من اغبقوؽ اؼببينة يف
عهود أخرى لؤلمم اؼبتحدة.
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 -6وبق لكل السجناء أف يشاركوا يف األنشطة الثقافية والًتبوية الرامية إىل النمو الكامل
للشخصية البشرية.
 -7يضطلع جبهود إللغاء عقوبة اغببس االنفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك
اعبهود.
 -8ينبغي هتيئة الظروؼ اليت سبكن السجناء من االضطبلع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة
البراطهم يف سوؽ العمل يف بلدىم ويتيح ؽبم أف يسانبوا يف التكفل بأسرىم وبأنفسهم ماليا.
 -9ينبغي أف توفر للسجناء سبل اغبصوؿ على اػبدمات الصحية اؼبتوفرة يف البلد دوف سبييز
على أساس وضعهم القانوين.
 -10ينبغي العمل ،دبشاركة ومعاونة اجملتمع احمللي واؼبؤسسات االجتماعية ومع إيبلء االعتبار
الواجب ؼبصاحل الضحايا ،على هتيئة الظروؼ اؼبواتية إلعادة إدماج السجناء اؼبطلق سراحهم يف
اجملتمع يف ظل أحسن الظروؼ اؼبمكنة.
 -11تطبق اؼببادئ اؼبذكورة أعبله بكل ذبرد.
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الملحق رقم 2
الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت
وزارة العــدل
الىزيـــر
هنشـىر رقن 2هؤرخ في 21أبريل 2009

إلً السـادة الرؤسـاء والنـىاب العـاهيــن
(لدي الوجالس القضائيت( 36
الوىضىع :كيفياث تطبيـق عقـىبت العوـل للنفـع العـام.

ينص القانوف رقم 01 -09اؼبؤرخ يف 25فرباير 2009اؼبعدؿ واؼبتمم لقانوف
العقوبات ،على إمكانية استبداؿ العقوبة السالبة للحرية قصَتة اؼبدة بعقوبة العمل للنفع
العاـ ،لتعزيز اؼببادئ األساسية للسياسة اعبنائية والعقابية اليت ترتكز باألساس على
احًتاـ حقوؽ اإلنساف وربقيق إعادة اإلدماج االجتماعي للمحكوـ عليهم  ،وىو اؼببتغى
الذي مل يعد يرتكز على حبس األشخاص فقط ،بل أضحى ربقيقو يتوقف ،من جهة ،على
مدى احًتاـ مبدأ تشخيص العقوبة عند النطق هبا ،ومن جهة أخرى ،على إمكانية مسانبة
العقوبة يف إصبلح احملكوـ عليهم هنائيا دوف اللجوء اؼبفرط لوسائل اإلكراه اليت قد تنجر
عنها آثار سلبية على ـبتلف جوانب حياهتم ،فضبل على أف ىذه العقوبة البديلة ربقق ىذه
الغاية كما تسمح بإشراؾ اؽبيئات واؼبؤسسات العمومية يف عملية إعادة اإلدماج .
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وتنص اؼبواد من 5مكرر 1إىل 5مكرر 6الواردة ضمن الفصل األوؿ مكرر من
الباب األوؿ من قانوف العقوبات اؼبتعلق بالعقوبات اؼبطبقة على الشخص الطبيعي ،على
ىذه العقوبة البديلة ؿبددة ؾباؿ تطبيقها وكذا الشروط اؼبتعلقة هبا واؼببادئ األساسية
لتنفيذىا.
وبغرض توضيح وتوحيد آليات تطبيق ىذه األحكاـ وتفعيلها عمليا ،يهدؼ ىذا
اؼبنشور إىل تبياف دور كل من قاضي اغبكم والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات وكذا
ـبتلف مصاحل اعبهات القضائية اؼبعنية دبتابعة تنفيذ ىذه العقوبة ،فضبل على إبراز دور
األشخاص اؼبعنوية اػباضعة للقانوف العاـ اؼبستقبلة لؤلشخاص احملكوـ عليهم هنائيا هبذه
العقوبة البديلة .

الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل للنفع العام:
عمبل بأحكاـ اؼبادة 5مكرر 1من قانوف العقوبات فإف عقوبة العمل للنفع العاـ
زبضع للسلطة التقديرية للقاضي ،إال أف تطبيقها يتطلب احًتاـ اإلجراءات والشروط اليت مت
النص عليها ضمن نفس اؼبادة ،بالنظر ػبصوصية العمل للنفع العاـ كعقوبة بديلة،
وتتمثل فيما يلي:
أف ال يكوف احملكوـ عليو مسبوقا قضائيا.أف ال يقل سن احملكوـ عليو عن 16سنة وقت ارتكاب الوقائع اؼبنسوبة إليو.أف ال تتجاوز العقوبة اؼبقررة قانونا مدة ثبلث سنوات حبسا.146

أف ال تتجاوز العقوبة اؼبنطوؽ هبا مدة عاـ حبسا نافذا.اؼبوافقة الصروبة للمحكوـ عليو ،وذلك ما يستوجب حضوره جلسة النطق بالعقوبةالستطبلع رأيو باؼبوافقة أو الرفض.
أف ال يطبق العمل للنفع العاـ إال بعد صَتورة اغبكم أو القرار هنائيا.إذا كانت عقوبة اغببس اؼبنطوؽ هبا ،موقوفة النفاذ جزئيا ،ومىت توافرت الشروط اؼبذكورة أعبله،
يبكن للقاضي استبداؿ اعبزء النافذ منها ،بعقوبة العمل للنفع العاـ.

تقدير مدة عقوبة العمل للنفع العام:
حددت اؼبادة  5مكرر1من قانوف العقوبات ،حدودا دنيا وقصوى للمدة اليت هبب أف يقضيها
احملكوـ عليو سواء بالنسبة للبالغُت أو القصر ،وذلك حبساب ساعتُت عن كيوـ حبس ؿبكوـ
بو ضمن العقوبة األصلية اؼبنطوؽ هبا.
ومن الناحية العملية ،فإف القاضي يصدر حكمو بالعقوبة األصلية ُث يعرض على احملكوـ عليو
إمكانية استبداؿ عقوبة اغببس اؼبنطوؽ هبا بعقوبة العمل للنفع العاـ ،ويفًتض ىنا أف يكوف
القاضي قد توقع ،خبلؿ اؼبداولة ،فرضية قبوؿ احملكوـ عليو بالعقوبة البديلة وذلك مع مراعاة ما
يلي:
أف تًتاوح مدة العمل للنفع العاـ بُت  40و  600ساعة بالنسبة للبالغ.تطبق اؼبدة دبوجب ساعتُت عن كل يوـ حبس يف حدود 18شهرا.-تًتاوح مدة العمل للنفع العاـ بالنسبة للقصر بُت 20و 300ساعة.

مضمون الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل للنفع العام:
إضافة إىل البيانات اعبوىرية األخرى اليت يتضمنها اغبكم أو القرار القضائي ،يتعُت ذآر ما
يلي:
147

العقوبة األصلية يف منطوؽ اغبكم،استبداؿ عقوبة اغببس بعقوبة العمل للنفع العاـ،اإلشارة إىل حضور اؼبتهم يف اعبلسة مع التنويو إىل أنو قد أعلم حبقو يف قبوؿ أو رفض عقوبةالعمل للنفع العاـ،
تنبيو احملكوـ عليو إىل أنو يف حالة إخبللو بااللتزامات اؼبًتتبة عن عقوبة العمل للنفع العاـتطبق عليو عقوبة اغببس األصلية.

دور النيابة العامة:
يعهد يف كل ؾبلس قضائي إىل نائب عاـ مساعد ،باإلضافة ؼبهامو األصلية ،مهمة القياـ
بإجراءات تنفيذ األحكاـ والقرارات اليت تقضي بعقوبة العمل للنفع العاـ ،على النحو اْليت:
- 1التسجيل في صحيفة السوابق القضائية:
تطبيقا ألحكاـ قانوف اإلجراءات اعبزائية السيما اؼبواد 618 :و  626و  630و  632و
 636منو:
أ -تقوـ النيابة العامة بإرساؿ القسيمة رقم  1تتضمن العقوبة األصلية مع اإلشارة إىل أهنا
استبدلت بعقوبة العمل للنفع العاـ.
علما أنو إذا تضمنت العقوبة األصلية ،إىل جانب اغببس ،عقوبة الغرامة ،فإف ىذه األخَتة
تنفذ بكافة الطرؽ اؼبقررة قانونا ،وكذا الشأف بالنسبة للمصاريف القضائية.
ب -هبب أف تتضمن القسيمة رقم  2العقوبة األصلية و عقوبة العمل للنفع العاـ.
ج -تسلم القسيمة رقم  3خالية من اإلشارة إىل العقوبة األصلية و عقوبة العمل للنفع العاـ
اؼبستبدلة.
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د -عند إخبلؿ احملكوـ عليو بااللتزامات اؼبفروضة عليو يف مقرر العمل للنفع العاـ ،الذي
يصدره قاضي تطبيق العقوبات ،ترسل بطاقة لتعديل القسيمة رقم 1للمعٍت لتنفذ بصورة
عادية كعقوبة حبس نافذة ،مع تقييد ذلك على ىامش اغبكم أو القرار القضائي.
-2إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :
دبجرد صَتورة اغبكم أو القرار اؼبتضمن عقوبة العمل للنفع العاـ هنائيا ،ترسل نسخة مناغبكم أو القرار النهائي باإلضافة إىل مستخرج منهما إىل النيابة العامة اؼبختصة للتنفيذ.
تقوـ النيابة العامة يف نفس الوقت بإرساؿ نسخة من اغبكم أو القرار النهائي باإلضافة إىلمستخرج منهما إىل قاضي تطبيق العقوبات ليتوىل تطبيق العقوبة.

دور قاضي تطبيق العقوبات:
لقد أسندت اؼبادة 5مكرر3من قانوف العقوبات لقاضي تطبيق العقوبات مهمة السهر على
تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ ،وؽبذا الغرض يقوـ دبا يلي:
-1إجراءات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام:
دبجرد تزويده باؼبلف من طرؼ النيابة العامة ،يقوـ قاضي تطبيق العقوبات دبا يلي:
استدعاء اؼبعٍت بواسطة ؿبضر قضائي يف عنوانو اؼبدوف باؼبلف ،وينوه يف ىذا االستدعاء إىلأنو يف حالة عدـ حضوره يف التاريخ احملدد تطبق عليو عقوبة اغببس األصلية .
فعند االقتضاء ،السيما بسبب بعد اؼبسافات ،يبكن لقضاة تطبيق العقوبات ،وفقا لرزنامةؿبددة سلفا ،التنقل ؼبقرات احملاكم اليت يقيم بدائرة اختصاصها األشخاص احملكوـ عليهم،
للقياـ باإلجراءات الضرورية اليت تسبق شروعهم يف تطبيق عقوبة العمل للنفع العاـ.
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أ -في حالة امتثال المعني لالستدعاء:
*يقوـ قاضي تطبيق العقوبات باستقباؿ احملكوـ عليو ليتأكد من:
ىويتو كما ىي مدونة يف اغبكم أو القرار الصادر بإدانتو،التعرؼ على وضعيتو االجتماعية واؼبهنية والصحية والعائلية.يبكن لقاضي تطبيق العقوبات االستعانة بالنيابة العامة ،للتأكد من صحة اؼبعلومات اليت يديل
هبا اؼبعٍت.
عرض اؼبعٍت على طبيب اؼبؤسسة العقابية دبقر اجمللس القضائي أو دبقر احملكمة ،حسباغبالة ،لفحصو وربرير تقرير عن حالتو الصحية لتمكُت قاضي تطبيق العقوبات من اختيار
طبيعة العمل الذي يتناسب وحالتو البدنية ،وعند االقتضاء ولنفس الغرض ،يبكن عرض اؼبعٍت
على طبيب آخر.
بناء على ذلك ،وبرر قاضي تطبيق العقوبات بطاقة معلومات شخصية  ،تضم إىل ملف اؼبعٍت.
*وبعد أف يكوف قد كوف فكرة عن شخصية اؼبعٍت ومؤىبلتو ،ىبتار لو عمبل من بُت اؼبناصب
اؼبعروضة اليت تتبلءـ وقدراتو ،واليت ستساىم يف اندماجو االجتماعي دوف التأثَت على السَت
العادي غبياتو اؼبهنية والعائلية.
أما بالنسبة لفئيت النساء والقصر ما بُت 16و 18سنة ،يتعُت على قاضي تطبيق العقوبات
مراعاة األحكاـ التشريعية والتنظيمية اؼبتعلقة بتشغيلهم كعدـ إبعاد القصر عن ؿبيطهم األسري
واالستمرار يف مزاولة دراستهم عند االقتضاء.
وبالنسبة للمحكوـ عليو بعقوبة العمل للنفع العاـ والذي كاف رىن اغببس اؼبؤقت ،وعمبل
بأحكاـ اؼبادة 13من قانوف تنظيم السجوف وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت ،زبصم
مدة اغببس اؼبؤقت اليت قضاىا حبساب ساعتُت عمل عن كل يوـ حبس ُث تستبدؿ اؼبدة
اؼبتبقية من عقوبة اغببس األصلية ليؤديها عمبل للنفع العاـ.
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*إثر ذلك يصدر القاضي مقررا بالوضع يعُت فيو اؼبؤسسة اليت تستقبل اؼبعٍت وكيفيات أداء
عقوبة العمل للنفع العاـ ،وهبب أف يشمل ىذا اؼبقرر على اػبصوص :
اؽبوية الكاملة للمعٍت،طبيعة العمل اؼبسند إليو،التزامات اؼبعٍت،عدد الساعات اإلصبايل وتوزيعها وفقا للربنامج الزمٍت اؼبتفق عليو مع اؼبؤسسة،الضماف االجتماعي،التنويو إىل أنو يف حالة اإلخبلؿ بااللتزامات والشروط اؼبدونة يف مقرر الوضع ستنفذ عقوبةاغببس األصلية احملكوـ هبا عليو.
يذكر على ىامش اؼبقرر تنبيو اؼبؤسسة اؼبستقبلة على ضرورة موافاة قاضي تطبيق العقوباتببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع العاـ وفقا للربنامج اؼبتفق عليو وتبليغو عند هناية تنفيذىا،
وآذا إعبلمو فورا عن آؿ إخبلؿ من طرؼ اؼبعٍت يف تنفيذ ىذه االلتزامات
يبلغ مقرر الوضع إىل اؼبعٍت وإىل النيابة العامة وإىل اؼبؤسسة اؼبستقبلة وإىل اؼبصلحة اػبارجية
إلدارة السجوف اؼبكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت.
ب -في حالة عدم امتثال المعني لالستدعاء:
حبلوؿ التاريخ احملدد وعند عدـ حضور اؼبعٍت رغم ثبوت تبليغو شخصيا باالستدعاء ودوف
تقدًن عذر جدي من قبلو أو من ينوبو ،يقوـ قاضي تطبيق العقوبات بتحرير ؿبضر بعدـ اؼبثوؿ
يتضمن عرضا لئلجراءات اليت مت اقبازىا (تبليغ الشخص ،عدـ تقدًن عذر جدي) يرسلو إىل
النائب العاـ اؼبساعد الذي يقوـ بإخطار مصلحة تنفيذ العقوبات اليت تتوىل باقي إجراءات
التنفيذ بصورة عادية بالنسبة لعقوبة اغببس األصلية.
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-2اإلشكاالت المتعلقة بعقوبة العمل للنفع العام:
عمبل بأحكاـ اؼبادة 5مكرر  3من قانوف العقوبات ،تعرض صبيع اإلشكاالت اليت يبكن أف
تعيق التطبيق السليم لعقوبة العمل للنفع العاـ على قاضي تطبيق العقوبات الذي يبكنو يف ىذا
الصدد ازباذ أي إجراء غبل ىذه اإلشكاالت السيما يف ما يتعلق بتعديل الربنامج أو تغيَت
اؼبؤسسة اؼبستقبلة.
-3وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام :
وفقا ألحكاـ اؼبادة 5مكرر 3من قانوف العقوبات ،يبكن قاضي تطبيق العقوبات ،من تلقاء
نفسو أو بطلب من اؼبعٍت أو من ينوبو ،أف يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة إىل حُت زواؿ
السبب اعبدي ،مىت استدعت ذلك الظروؼ االجتماعية أو الصحية أو العائلية للمعٍت ،على
أف يتم إببلغ كل من النيابة العامة واؼبعٍت واؼبؤسسة اؼبستقبلة واؼبصلحة اػبارجية إلدارة
السجوف اؼبكلفة بإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت ،بنسخة من ىذا اؼبقرر.
يبكن لقاضي تطبيق العقوبات ،عند االقتضاء ،إجراء كل التحريات ،دبعرفة النيابة العامة،
للتأكد من جدية اؼبربر اؼبقدـ.
-4إشعار بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام:
بعد توصل قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من اؼبؤسسة اؼبستقبلة بنهاية تنفيذ احملكوـ عليو
لبللتزامات اليت حددىا مقرر الوضع  ،وبرر إشعارا بانتهاء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العاـ يرسلو
إىل النيابة العامة لتقوـ بدورىا بإرساؿ نسخة منو إىل مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشَت
بذلك على القسيمة رقم  ،1وعلى ىامش اغبكم أو القرار.
أويل أنبية بالغة لتنفيذ ؿبتوى ىذا اؼبنشور.
حرر باعبزائر يف 21افريل 2009
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وزير العدؿ ،حافظ األختاـ
الطيب بلعيز
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المـ ـراجـ ــع
 -1المراجع العـامة باللغة العربية
القرآف الكرًن.
*د /أحسن مبارؾ طالب _ العمل الطوعي لنزالء اؼبؤسسات اإلصبلحية – دراسة مقارنة-
أكاديبية نايف للعلوـ األمنية والتدريب
*د /أضبد لطفي السيد– اؼبدخل لدراسة الظاىرة اإلجرامية واغبق يف العقاب – اعبزء الثاين-
دار اعبامعة اعبديدة للنشر طبعة 2003
* د /أضبد ؿبجودة -أزمة الوضوح يف اإلُث اعبنائي يف القانوف اعبزائري والقانوف اؼبقارف -اعبزء
الثاين -دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع اعبزائر طبعة .2000
* د /أسامة عبد اهلل قايد – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب دار النهضة العربية طبعة
.1990
* د /إسحاؽ ابراىيم منصور – موجز يف علم اإلجراـ والعقاب ديواف اؼبطبوعات اعبامعية
اعبزائر طبعة .1991
* د /اغبسيٍت سليماف جاد -العقوبة البدنية يف الفقو اإلسبلمي دستوريتها وعبلقتها بالدفاع
الشرعي -دار الشروؽ.
* اإلماـ ؿبمد أبو زىرة -اعبريبة والعقوبة يف الفقو اإلسبلمي (العقوبة) دار الفكر العريب.
* د /السيد علي شتا -علم االجتماع اعبنائي -دار اؼبعارؼ اعبامعية اإلسكندرية طبعة
.1987
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* د /السيد يس -السياسة اعبنائية اؼبعاصرة -دراسة ربليلية لنظرية الدفاع االجتماعي -دار
الفكر العريب.
* د /أمُت مصطفى ؿبمد -علم اعبزاء اعبنائي(اعبزء اعبنائي بُت النظرية والتطبيق) دار اعبامعة
اعبديدة للنشر طبعة .1995
* د /جبلؿ ثروت -الظاىرة اإلجرامية دراسة يف علم اإلجراـ والعقوبات -اإلسكندرية طبعة
.1979
* د /حسن عبد الرضبن قدوس  ،اغبق يف التعويض  ،مقتضيات الغائية ومظاىر التطور اؼبعاصر
يف النظم الوضعية  ،دار النهضة العربية  ،طبعة1998 ، 1
* د /حسن عبلـ ،الًتصبة العربية للدفاع االجتماعي اعبديد ،سياسة جنائية إنسانية،1991 ،
منشأة اؼبعارؼ ،اإلسكندرية.
* د /رؤوؼ عبيد -أصوؿ علمي اإلجراـ والعقاب دار الفكر العريب -طبعة .1985
* د /رمسيس هبناـ – الكفاح ضد األجراـ -منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية طبعة . 1996
* د /رمسيس هبناـ– النظرية العامة -اجملرـ واعبزاء دار النشر للمعارؼ اإلسكندرية طبعة
.

1976

* د /رمسيس هبناـ– علم الوقاية والتقوًن -دار النشر للمعارؼ اإلسكندرية .
* د /سليماف بارش -شرح قانوف العقوبات اعبزائري -اعبزء األوؿ -شرعية التجرًن-طبعة سنة
.1992
* د /سليماف عبد اؼبنعم سليماف ،أصوؿ علم اإلجراـ القانوين ،دار اعبامعة اعبديدة للنشر،
. 2001
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* د /عبد اغبفيظ طاشور -دور قاضي تطبيق األحكاـ القضائية اعبزائية يف سياسة إعادة
التأىيل االجتماعي يف التشريع اعبزائري -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية طبعة .2001
* د /عبد الفتاح مصطفى الصيفي -اعبزاء اعبنائي(دراسة تارىبية وفلسفية وفقهية -دار النهضة
العربية بَتوت طبعة .)1972
* د /عبد القادر عودة -التشريع اعبنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانوف الوضعي -اعبزء األوؿ-
مؤسسة الرسالة بَتوت -الطبعة  14سنة .1997
* د /عبد اهلل سليماف سليماف -النظرية العامة للتدابَت االحًتازية (دراسة مقارنة)اؼبؤسسة
الوطنية للكتاب اعبزائر طبعة .1990
* د /عبد اهلل سليماف سليماف -شرح قانوف العقوبات اعبزائري القسم العاـ– اعبزء الثاين-
اعبزاء اعبنائي -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر طبعة .1995
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اؼبطبعة اعبديدة دمشق طبعة .1979
* د /عبود سراج – علم اإلجراـ وعلم العقاب – دراسة ربليلية يف أسباب اعبريبة وعبلج
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اإلجرامي) جامعة دمشق طبعة .1983
* د /علي عبد القادر القهوجي -علم اإلجراـ وعلم العقاب الدار اعبامعية للطباعة طبعة
.1988
* د /عوض ؿبمد -د /ؿبمد زكي أبو عامر -مبادئ علم اإلجراـ والعقاب.
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1991

* د /فوزية عبد الستار – مبادئ علم اإلجراـ وعلم العقاب دار النهضة العربية طبعة .1985
* د /مأموف ؿبمد سبلمة -أصوؿ علم اإلجراـ والعقاب دار الفكر العريب -طبعة .1979
*  /مأموف ؿبمد سبلمة -قانوف العقوبات (القسم العاـ) دار الفكر العريب القاىرة الطبعة
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* د /مكي دردوس – اؼبوجز يف علم اإلجراـ  -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية طبعة . 2000
*د .منصور رضباين – علم اإلجراـ والسياسة اعبنائية – دار العلوـ،
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* د /حسُت إظباعيل عبيد -علم العقاب وتطور الفكر الشرطي ؾبلة الشرطة لئلمارات العربية
العدد -347سبتمرب .1999
* د /رياض سليماف عواد -إصبلح العائدين للسجوف -ؾبلة الشرطة دولة اإلمارات العربية
العدد .1999-337
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العدد  11طبعة .1981
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العلوـ القانونية واالقتصادية  ،س ، 11يوليو 1969
* عبد اهلل بن عبد العزيز اليوسف _ التدابَت اجملتمعية كبدائل للعقوبة السالبة للحرية – دراسة
مقارنة -أكاديبية نايف للعلوـ األمنية والتدريب.
* د /علي راشد -زبطيط السياسة اعبنائية يف الببلد العربية ؾبلة العلوـ االقتصادية والقانونية
العدد األوؿ .1975
* د /ؿبمد العريب -دراسات يف مواجهة اعبريبة-ؾبلة الشرطة اعبزائرية -اؼبديرية العامة لؤلمن
الوطٍت العدد  18مارس .1995
* د /ناىدة عبد الكرًن حافظ -معاملة نزالء اؼبؤسسات العقابية ؾبلة الشرطة لئلمارات العربية
العدد  -347نوفمرب .1999

 -3النصوص القانونية:
* األمر رقم  05ػ  04اؼبؤرخ يف
اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت.

06

اؼبؤرخ يف
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* األمر رقم
واؼبتمم.

155-66

فرباير
يونيو

2005

1966

اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف و إعادة

واؼبتضمن قانوف اإلجراءات اعبزائية اؼبعدؿ

* األمر رقم  155-66اؼبؤرخ يف  8يونيو  1966واؼبتضمن قانوف العقوبات.
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de

presse

–

courrier
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–

Informations@bfs.admin.ch.
* Lincoln J . Fry , The impact of formal inmate structure on apposition to
staff and treatment goals.
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* Salah Mohamed Chérif - la détention préalable en droit français et
algérien- des publications universitaires Alger.
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ملخـص البحث
العقوبة السـالبة للحرية وبدائلـها
مثّلت العقوبة السالبة للحرية يف القرف التاسع عشر تقدما إنسانيا كبَتا بالنسبة للعقوبات
البدنية  ،واحتلت مكانة الصدارة بُت العقوبات ،بسبب ما كاف يراه فيها دعاة اإلصبلح من
إمكانية وقوعها يف أشكاؿ ـبتلفة  ،سواء من حيث مددىا أو من حيث مباذج تطبيقهاُ ،ث
تطورت أغراضها من الردع والقسوة ذباه اعباين إىل ؿباولة إصبلحو وتأىيلو وإعادة إدماجو يف
اجملتمع.
لكنها أضحت اْلف ؿببل للمناقشة يف القرف اغبايل ،بسبب ما تثَته ىذه العقوبة من مشاكل
وما ربملو من سلبيات ،فقد دعت النتائج اؼبفزعة اػباصة بارتفاع نسب العود بُت خرهبي
السجوف ،إضافة إىل النفقات الباىظة اليت تكلفها ىذه العقوبة ،دعت إىل التساؤؿ عن جدوى
ما يقوـ بو السجن من وظيفة التأىيل االجتماعي للمجرـ ،ما جعل الكثَت من الباحثُت يف علم
العقاب يدركوف قصور عقوبة السجن عن ضباية اجملتمع وإصبلح اؼبذنبُت.
ملحة إلهباد بدائل عقابية يبكن أف ربل ؿبل العقوبة السالبة
وأمػاـ ىذا الوضع ،بدت اغباجة ّ
للحرية ،خصوصا قصَتة اؼبدة ،حبيث تتقي سلبياهتا ،ولكن دوف إفراغ العقوبة من جوىرىا
اؼبتمثل يف اإليبلـ والزجر.
ىذه البدائل إما أف تكوف جنائية ،أي تتضمنها قوانُت العقوبات أو اإلجراءات اعبزائية
كالغرامة ،والعمل للمنفعة العامة ،وتأجيل النطق بالعقوبة أو تقسيطها أو وقف تنفيذىا،
واالختبار القضائي ،والوضع ربت الرقابة اإللكًتونية.
و إما أف تكوف بدائل غَت جنائية ،أي زبرج عن دائرة القانوف اعبنائي ،كالبدائل القانونية اليت
توفرىا بعض القوانُت ،كالتعويض يف القانوف اؼبدين ،أو العقوبات اإلدارية يف القانوف اإلداري،
أو التحكيم يف القانوف التجاري .وىناؾ البدائل االجتماعية ،واليت القت قباحا كبَتا يف بعض
الدوؿ ،كنظاـ "عباف اعبمهور " »  ،« Community Boardsو مراكز التقاضي بُت اعبَتاف
» .« Neighborhood Justice Centers
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وزبلص ىذه الدراسة إىل التأكيد على ضرورة أف يتم توسيع العمل ببدائل العقوبة السالبة
للحرية يف التشريع اعبزائري ،واالستفادة من ذبارب الدوؿ يف ىذا اجملاؿ.
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ  :ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ –ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
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RESUME
LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE ET SES ALTERNATIVES
La peine privative de liberté dans le dix neuvième siècle a réalisé un
progrès humain énorme par rapport aux châtiments corporels, car selon
l„avis des réformateurs elle peut prendre différentes formes en regards de
son champs et méthodes d‟application. Elle a occupé la première place
parmi les autres peines puis elle s‟est développé pour que son objectif cesse
d‟être un moyen sévère de prévenir la récidive et devenu une tentative de
réduire le comportement criminel, réintégrer le criminel dans la société et
veiller a sa réadaptation.
Cependant, elle est aujourd‟hui un sujet à débattre à cause des
problèmes qu‟elle peut susciter et les aspects négatifs qu‟elle englobe. Le
chiffre terrifiant concernant le taux de récidive des sortants de prison et
les dépenses exorbitantes que nécessite une telle peine, nous mènent à se
questionner sur le rôle que joue l‟emprisonnement dans la réadaptation
sociale du criminel. Ceci dit, les chercheurs en science pénale sont
conscients de l‟échec de la prison en regard de la protection de la société et
le redressement des coupables.
Devant une telle situation, il est absolument nécessaire de chercher
des alternatifs pénaux, surtout à court terme qui peuvent nous épargner
des lacunes qui caractérisent la peine privative de liberté sans la vider de sa
substance qui consiste en la réprimande et la répression.
Ces alternatifs peuvent être pénales portant sur des lois et procédures
pénales telles que l‟amende, la soumission au travail d‟intérêt général,
l‟ajournement de l‟application de peine, l‟atténuation de peine, la
probation, la mise à l‟épreuve judiciaire et la surveillance électronique.
Ils peuvent aussi être non pénaux, c‟est à dire ne portent pas sur la loi
pénal, ainsi proposés par certaines lois tels que le paiement des amendes
réparatrices dans le code civil, les sanctions administratives dans le code
administratif, l‟arbitration dans le code commercial. Il existe de même des
alternatifs sociaux qui ont connu un grand succès dans certains pays tels
que le « community Boards » et les « neighborhood justice centres »
Cette recherche met l‟accent sur le besoin d‟élargir le travail avec les
alternatifs de l‟incarcération dans la législation algérienne et de bénéficier
des expériences entretenues par les autres pays dans ce domaine.
es Mots clées : La peine privative de liberte, code pénal.
168

SUMMARY
FREEDOM DEPRIVING SENTENCE AND ITS SUBSTITUTES
Freedom depriving sentence made a great human progress during the
19th century in regards to physical sentences. It has occupied the first place
among other sentences as reformists see that it can take different forms in
terms of its field and method of application. The objectives of this sentence
developed from being merely concerned with severe means of deterrence to
being interested in how to reintegrate the criminal in the society and make
him a good follow and a better citizen.
This sentence is a subject of heated debate nowadays because of the
troubles it may lead to as may be shown through the terrifying results
concerning the number of people committing second offences after leaving
the prison, in addition to the high expenses the application of such a
sentence requires. This leads us to question the utility of the prison and the
benefit from social re-adaptation of the criminal. Many researchers in penal
science came to realize the limitation of the imprisonment sentence in
protecting society and redressing wrongdoers.
In front of such a situation, it is extremely necessary to look for other
means of punishment or alternatives which may replace the freedomdepriving sentence especially short-term ones that may prevent its
limitations without losing its essence or very reason of existence which is
that of scolding and rebuking.
These alternatives can be penal governed by laws related to
punishment measures such as imposing fines or working for the benefit of
the public, delaying the pronouncement of the sentence, reducing it or
deterring its execution, judicial testing and submitting the criminal to
electronic control. They may also be non penal such as the substitutes
offered by some legal systems like compensation in civil code or
administrative sanctions in the administrative code or arbitration in the
commercial code. There are also social alternatives which were met by
success in some countries, such as the “community board” and
“neighborhood justice centers”.
This study is an emphasis on the necessity to extend the use of
alternatives of the freedom depriving sentence in the Algerian legislation
and to gain benefit from the experience undertaken by other countries in
this field.
Key words: Freedom deprrviving sentence, laws s related to punishment
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